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De vadcrlandsche gccstdrift, waarvan de rcgccring van "nationale unie" de noodzakelykheid he'1ft

geproklamo;rd am ne mocilykhecten te boven te komen geschapen door don oorlogstocstand_, dient aangowakkerd.
en zou blyk goven van con volledik gebrek aan objektiviteit door do taek te ondorschatten , uaarvoor
de rogering zich zag gestetd, zy het dan eGn zuivcr kepitalistische gebaseJrd op de exploitatie van
de arboiders.
Tot nogtoe blecf België door den oorlog
gespae.rd. Dit belet niet dat men is mocten ovcrgaan
fot de mobilisatic van dric- à,vierhonderdduizend
man. Drieh9nderctduizend man dus die mena aan de procluktie hocft moeten onttrekken, equipcoren en voe•~
den; en die men nel te venstan mac t om-ringen met
dik betaalde techniekers en "oppasscrs11.(A:on mag
niet ve-rgcten dat , zoo de e~nvoudige soldaat en
zyn familie het mot o~n werkeloozenvergoeding macton stellen, d:lt nict het geval is met den heropgeroepcn officier, wicns vergoeding op het poil is
gebracht van den beroepsofficior. Voegen we a&n
deze driehonderduizend men de tweehonderdduizend
op dit oogenblik getelde werkeloozen toe, dan komcn
we tot de vaststelling dater in dit lana· vyf- à
zeshonderduizend voortbrcngers zyn die met hun fa..
mi lie op staatskosten moeten govoecl en onrlergebracht
worden. voor de overgroote me rderheid onder hcn
wegon vooding en ondct'dak nict te zwaar en zyn morkelyk ondcr het peil
wa~raen men in dit land v
hooge industricélo onnikcoling gemoon as. Voogon
we aan die uitgevon voor don ondcrhoud van het menschcnmate-rioJl, aat docr den oorlog
do produktic wcrd ontttokken, die voc..r den ondcnhoud ivan hot

aen

icn zl do odige miljardon mooten vinden om hot
hocfd te bi J.~. n r.r.n do uitgavon voor de nationale
vrdedigin;: chu:htertjes kot de rego ring ot
de oude pr:jûkten vo'.)r de pinnon tot uitzondorlyko blasting v2n de clektricitcitsme.atschappycn, pro,joktcn
die zo dikmyls reds crden nar voron gebracht,
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ten, zonder ovcrigens hot vordor te bren;en den
hct;;;;;.aaneenryon v~ cyfers. Er was ook spreak

van e m be lasting co de Oi,rlogswinston. Dit "las vol ..

doendo om in de conservatieve pers een karpanjo tegen
de regeoring to zien inleiden, die bcschuldigd word
te weinig energie en beslistheid aan den dg te lcgen. De zakonereld verachtto vorel ven de ministcrs
dat zy een nieue stuing zo udn byzetten esn de
zgken door hondel en nyverhcid vry te makcn van allo
"be lemmeringen" araan do kapi ta lis ten de verantoorde lykheid plegen te goven vocr den slechten gang ve.n
zaken, manne:r de insten niet nagr verachten binnenvloeien. Zy vernachtten dat do regesring de achturenwet zou afschaffcn, bcsparingen docn op den wcrkeloozensteun en ne la nen en nu komt zy andraven met
nieuwe belastingen.
In werkelykhcid hecft de 't'0f!Ecering gcdaen
wat ze kon. Het ur.ndc-Jl in de las ton die de arbeiders
tref'fen tref'fen is zecr aanzionlyk . Een zo r dreigend
voorgae.nde werd geschapon door de loonen der funktionnarissen ton doelc los te maken van de Gndcrhooo.skoaten. Eveneens betce~cnen de gctroffen schikkingcn
die de voorwaarden bcpalen, waarin de werkcloozcn
vocrtaan ond.er de normale loonen zullcn kunnen aan
het werk geste ld wordon, ean apen arvan de regeoring
zich te gepaster tydc zal weten te bedienen om de
loonen der arboiders necr te drukken. Mar do zeer
waardeerbare inspeningen die de roegiring heeft gedaen om de sjacheraara terwille to zyn, is zy er
niet in geslaagd hun goedkeuring weg te d ragen. Het

cigcnlyke lcgermatericel toe. En wyzcn we cr tenslotte op dat de ae.nwending van menschen en materieJl
voor oorlogsdoeleinden in het tc0ken staat van don
lang ovorle fd geandon slevonerbeid: verspilling
van arbeidsrracht en grondstoffon(Iets mat tenslott
nog vorhougond mag orden genoemd, dar het kapitelisme er nict toe gckomen is den oorlogsarbeid te
docn verrichten andcrs dan ondcr de ovorle fde vormcn
van den dwangarbcid der loonslavcn, voor de gclegenhcid teruggebracht tot do voorrden van de slavon
der oudheid.
. De miljardcn die hier voor noodi zy,

dicncn goloverd door cen vorlamdc ckonouie cn dor
en bevocrrading an grondstofion die mank gaet door
de Engolsche kontrole: tenslotte lcgt de vrywilligo
neutraliteit beperkingon op in de opsporing van
afzetgebiedon voor de nationale produktie. B~lgië
is ov:rigins niet alloen om onder dezo omstandighcden te lijden:het ayn omstandighoden die eeon zyn
en al le onzydige landen die boncpen liggen tusschon
de grocte oorlogvoe~cnde mogcndheden. In vergelyking
met de maand Augustus is de uitvoer voor ~eptember
met 25 in aarde vodr olgié gedaald, met 27% v0or
Hollan.d en ct 54 voor itserland. Vcor mat de inva cr aangaat, zou do vermindering 50% voor Bclgiq
bedregen, I6% voor Rolland en 35 voor Zwitserland.
H•Jt is dus België dat het ergst geteistord is voor
zyn bcvocrrading aan grondstof fen. En dor deze cyfers bogrypt men cle klachten van de Bclgisshe za.kcnmiddcna tegen de traaghcid en de strengheid van
de Engelsche kontro le. Want de vertraging in de
nyvcrheinsbevoorrading van èelgië beteekant in het
ne.bye vcrschie t de tcruggang van den ui tvaer, he t s ti 1vallen van de dividendenmeohino.
He' moet ons dus niet verwonderon, det rot
dergelykc vooruitziohten inhhct verschict de regocring het mikpunt wordt van de lgemeone kritiek.

'
kapitalistisch zakenzootjo, dat va n de neutraliteitspolitiek Enn hoop winstgevende zaakjes met de aorlog
voerenden vcrmachtto, is ton zeorste ontstemd. Allen
c metaalnyv-crheicl en de kolennyverheid kunnen op ecn

merkwaardige stabilisatio bogon. Mon begrypt het gejamer van de anderc produktietakken, die niot allecn
hun zakencyfer geweldig zien slinken, maar bovendien
nog gevear loopen van de kosten die dragon van e ..m
do:r de met sta.s.tsbe.nkroet bcdreigde outkctendc fiskali tei t. De vette oorlogswinsten zullen dus andoren
da n aan de Bclgische kapitalisten to ekomen. waarom bevindt België zich ook niet aan de andcre zye
van den oceaan? Men kan zich de ontgoc, cheling van de
bo urgeoisie :i.ndenken en men begrypt de zcnuï:1e.chtigheid van de konservatievo pers tenovers ta::n van het
reeeringsbeleid, dat zy opverre na niet goedkeurt,
maar araan zy to ch gecn eindc kan stellcn zonclcr
het arontuur in te gaan. De socialisten in de rcgecring doen hun best maar zy moeten rekening h&udcn met
do gistcnde ontevredenhcid ondor de arbeiders. Dit
beteekent echter geenszins dat de B.W.P. niet met de
beste bedoelingen is bezicld en cen welwillend begrip aan den dag legt voor de opoffering0a die de
bourgeoisie aan de arbeidcrsklasse wil opleggon.
(at.r het zou haar te vec l gevro.agd zyn do erboiders
voor den ko p te stooten, waar zy recds zoovo0l redllil
tot klagen hebben op eon oogenblik dat de stalinistische demagogie haar door de bokkesprongon van Staline aangetaste krediet tracht te herstollon door tegen
de socilisten de moeilykheden van het Belgisch kapitaliame uit te spclcn.

Het is begrypelyk dat tegenmvcr dergclyke toestanden de openbare opinie woelig wordt en
de kwostie van do binnen-als buitenlandsche orient•
cering van het land weJr wordt gesteld. Het is echter
niot waarschynlyk dater in dit opzicht en radikale
WJZâging. zou intreden. De neutraliteit is do oenigo
houding die vereenigbaar is met hethuidig stediu

van den stryd der imperialismen. FE BI@Isch apIEa-

lisme is hot volledig c,:ms met de politiek van Frankryk on Grot-Britenniè. Zyn lotis innig verbonden
mot do overwinning van de machtige beschermors. In
Landen en epys heoft men o verie;ens te konnen gegeven dat en de kouding van olgi begrypt. Deze
landcn b0schikken ov.erigens o ver rlc no :xligo midclcln
o t; elko regeering er toe te vcrplichten van orientecring te veranderen inGevaû. hun belengen hot toetrcden to t clen oorlog zouden eischen. Maur men
geeft er zich rekenschap van dat de onafhankclykheinspositie uiteindclyk toch onhoudbar zel ordcn.
De o c,rlo g is r.ie.cr pas begonnen. In het Wes ten is ir
nog niets scherp afgeteekend. Zoodra 03n der impcrielistische klans er eon beslissing zel millen doorvoeren, zallen België en raisschien Halland in het
konflikt bebrokken worden.Alle pertyen die in dienst
stan van het kapitalisme zyn or va cvortuid. De
penne- on wocrdtwist0n in den schoot van de B.W.P.
leveren er het beste beys vor. y die omtrent
do Spek-rede het mecste lawaai hebbcn gemaakt, gevan thans toe det de politiek van de Belgische rcgasring de eenig passende is. Zy die het luidruchtigst
hun solidariteit met Engeland en Frankryk verkondigon, weten geen praktischc maetregelen voo~ te stellen die hieraE.n uiting zouden geven. Gailly, e0n
der onstuimigste dienaers van het Fransch impcrialisme- en die eldra, zoc dit niet reeds is gebeurd,
het kruis van het Eorelcgioen zal ontvan:::;en- verklarde naar aanleiding van een zyner artikels, die
vccl kritiek hadden gewokt, cle.t, zo•• hy het te herschryvon had, hy hot zou titilen: "zcdoly il, kan ,
en bon ik niet ncutrac.1". Kan hc t klaarder gezegd
dat do neutraliteitspoliticek zyn vocrkeur ogdresgt?
Do Be lgische socialisten woto:a be ter dan ie ook,
<lat, zoo de arbeiders ecnmaal in den impcrialistischen stryd mroeten worden gestogten, ou er de beleue
van het Belgisch kapitalismo te verdedigen,zy boter
zullen slagen by verrassin, door hen in den wae.n
te laten, dat alles in het werk erd esteld or de
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Belgische arbeilcrs zoolana mcgelyk van den oorlosruel te sparon. De Bel;is:ho on Hollandsche monarken, die er zich van bewust zyn det de oorlogen van
1oz· tyden vele kronen d0ea vallen, handclen met
ozolfde czichtiçheid. De tyden veranderen ••••
oo hun kroon te ver<le<ligen, v,erpcn de konongen zich
op tot vredesapostels. • • •••
En het is oudat deze politiek van bedrog
het best de oogmerken van de mcesters van dit land
dient, ctat wy ze zonder ophouden moeten ontmaskeren.
Het uationaal komiteo van de Arbeiderskleedingscentra le heeft in e-,n dagorde argumonten nccrgolegd
die er byzonder op gericht schynen de arbeidersklasse
te a vert uigen van de vo ort ref fe lykheid van die neutreliteitspolitiek. De otio verkondigt;
'Overwegend dat de veralgetening van den
ae.n gang zynden oorlo g slechts de bedreigingen zou
kunnen vermeerderen die hy vour de beschaving biedt;
de neutrale landen evenals de andere die niet in
het konflikt betrokken zyn vertegenwoordigen de
oenigc aarborgvvor het bchoud van het patrimoniu
van gecstelyke, zedelyke en stoffelyke rykdommen,
do i:-r ecuwon arbeid en navorsching opgebouwd;
11 Begroet, bygevolg met vreugde en hoop
de door de regeerin a.f gckoncl igde neutrali tei tspolitiek die er op gericht is aen onze bevolking de
gruwelen van den o~rlog te besparen en te vermyden,
da.t belgiè eens temeor het slagveld van Europa w-orde.'
Welnu , zy die nu z.ullen beeren dat de
stellers va n dit brief je verraders zyn van h0t socialisme, moeten wel monstcrs zyn. Met leedwezen in hot
hart mocten we ans o nder deze kategorie rangschikken. De landen-kapi ta lis tische we ltevers taan- "neutrale en andere niet in het konflikt betrokken"
zyn dus "de eenige waerborg voor het behoud van
de geestelyke(sic) zedelyke(resic) en stoffelyke
rykdommen gewo rden" Hoe kan men zich in zulke
termen to t arbeiders richten? De stellers van
I ,
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dezen onzin moeton ze el deerlyk versmaden!
De ncutralc landcn- en voral do kleine
land.en, zooals dit van stellers dezer matie- zyn.
slechts gyzelaars van do groute oorlogvoerinde machten. In hct geval van België wordt zulks met den dag
klaerblykelykcr. Voor Duitschland mag Belgiè neutrae..l
blyven, ap voorwaardc dat het cr door ordt bevosrraE:d . De Belgische en Hollandsche neutralitcit
worden dan voor het Duitsch imperialisre eon mildel
am cle Enge lsche b lokka.do te do .,rbreken. Vo or Engeland
en Frankryk mag België neutraal blyven, zoolang het
het Duitsch aanvalsfront kan in bedwang houden binnen de gronezn van hun eigen veiligheid. De gealli2erde machten hebben de elkische hulp gecnszins
noodig. Indien België zyn neutraliteit do~r Duitschlann kan doen eerbiedigen, vragen de derokratieén
niet moor dan dat het uit het konflit blyêt, der
he t hen beschermt aan den kant van weruit oen Duitsche anval het o.eest kansen zo& bieden. Onder deze
voorwa.rden zal Engeland de bevoorrading van dit land
gedoo€on"lepel voc lepel", en het laten ploie ouoder militaire lasten buiten verhouting met zyna middelen. Het is ongetwyfeld zilk België dat de "geestelyke en zodelyke rykdommen van zyn benoners zl
bearen. Wy veronderstellen dat de "stoffelyke rykdoœmen"alleen in de grooto neutrale landen, zooals
de Vereenigde Staten bvb.,norden benard. Daar kan
de neutraliteik of de onafhankelykhoid inderdaad ne
stoffelyke rykdoinmen bewaren cf zelfs verae n:·deran.
Maar van wclke klassen asjeblicf? vanhde e.rbeiders
ellicht? 1en zgl ons veroorloven dit ni:t te Eelo.
vcn. En zelfs indien dit zov ~are, vragen we ons af
mat eon socialist moet verkiezen: in de imperialistische branding te orden gemorpen en deelnemen an
den o urlog ofwel buiten het konflikt blyven en
aan de produktie arbeiden vo ·,r de materieole midrlc L.,.
die de kapitalisten moeten toelatcn proletariërs
uit te moorden. y reenon dat beide situeties elka
waard zyn van uit het standpunt van het socialiseo.

