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man hier niet alleen eigen werk verdedigt,
ma?'r vooral ook, dat het tot zijn taak be
hoort het voor te stellen alsof zijn optreden
in opdracht van de Amerikaansche en
Engelsche financiers inderdaad kapitalistisch
herstel brengt en hij daarom alles zal doen
<mi den toestand van Oostenrijk onder zijn
beleid als zoo gunstig mogelijk voor te
stellen.
Hoe juichte de bourgeoisie niet om de
resultaten, die Zimmerman in Oostenrijk
voor het kapitaal bereikt had, zij het clan
ook ten koste van het leven van tiendui
zenden. (Czaar Zimmerman deelt mede, dat
sedert het begin van den wederopbouw
71.557 ambtenaren ontslagen of „gepensionneerd” werden). En zie thans het resultaat!
Een ontzaglijke verscherping van de crisis.
Met een tuimelvaart valt cle Oostenrijkschc
arbeidersklasse in een hel van moordende
ellende. Toch durven de onderdrukkers en
uitmergelaars van de proletarische massa s
zelfs in het gezicht van deze feiten nog van
„wederopbouw” spreken.
Typeerend is vooral wat de heer Zim
merman aangeeft als de ooiziak van de
verscherping der crisis in Oostenrijk. Deze
is volgens Zimmerman: „Een gevolg van
de financieele en economische crisis van
1924 en v a n d e n w e d e r o p b o u w v a n
m i d d e n - E u r o p a . ” Uit deze laatste op
merking blijkt wel bijzonder sterk het die
pere karakter van de huidige crisis.
lijdelijk herstel in het eene land brengt
verscherping van de crisis in andere landen.
De kapitalisten bevechten elkander de be
perkte afzetgebieden der wereld. Het prole
tariaat, dat door massale werkloosheid, lage
loonen en hooge prijzen onder de ellende
van de kapitalistische crisis physiek en mo
reel dreigt ten onder te gaan, zal, zoodra
hut iets van de diepere oorzaken der wereld
crisis gaat begrijpen, zich door het deir.aƒw is c h e gebazel over „herstel
\an het
kapitalisme niet langer in de luren laten
leggen. Het kan o.a. uit de jongste ontwik
keling in Oostenrijk de les putten, dat slechts
liet klasse-optreden van liet proletariaat aan
de wereldcrisis een einde kan maken dooi
de demagogen van de bourgeoisie cn van
de officieele arbeidersbeweging, die door
hun frases het kapitalisme trachten te schra
gen, naar den duivel te jagen en eigen
dictatuur tc vestigen.

reeds thans enkele principieele feiten worden vast
gelegd. in de eerste plaats, dat de O. W .’er Ban n a;
zijn relaties met de soc. dem ocratie — de man was
nota bene lid van de S .D .A .P . — gebruikt heeft, om
gedurende den oorlog en daarna geweldige massa,s
ondeugdelijke levensm iddelen aan het half verh o n 
gerde Duitsche volk te leveren. D it 1ewijst, dat oe
verrotte kapitalistische m oraal karakteristiek is
geworden voor de g e h e e l e o f f ? c ' . e ? ! e arbeidersbew e

durende de Roerbezetting geleden verliezen. D it
geval belicht weer het feit, dat de Du;tscl.e g ro o t
industrieelen van hun verbindingen met de rechtsche

ging. De financieele verbinding tusschen desm erigste
kapitalistenklieken en de arbeidersbeweging treedt
hier scherp aan den dag. Eenige voorbeelden: Barm at
heeft ongeveer 400.GC0 gulden gegeven voor c!e
oprichting en exploitatie van het zich noem ende
zelfstandige, soc. de n. dagblad de „V oorw aarts ’ in
Rotterdam. T er verdediging hiervan wist de soc.
dein. Brautigam niet andeis aan te voeren, dan een
beschuldiging aan het adres van de Transportarbeiders-federatie, dat deze van Barm at 50.000 gulden
„geleend” heeft, wat door deze federatie ten slotte
erkend is. Verder is ook vast komen te staan dat

Ontaarding.
Het Barmat-schanc’aal heeft bewezen, dat het zoo
wel in de Ile als in da llle Int. mogelijk is, dat de
arbeidersbeweging, door middel van de leidersklieken geëxploiteerd wordt door en ten bate van de
smerigste O. W.-ers. De heeren der IIe en llle Int.
hebben elkaar,in hun wederzijdsche „verdedigingen”
zooveel verweten, dat w j een duidelijk beeld hebben
gekregen van liet volkom en corrupte karakter dezer
politieke schacheraars. De Hollandsche. en Duitsche
soc. dem. partijchefs zijn volkom en op de hoogte
van het com m ercieele doen en laten van het Barmatconcern, waaraan velen hunner direct verbonden
zijn. De feiten, betreffende deze onwelriekende
affaire zijn door de dagM adpers dermate bekend
gemaakt, dat het ons overbodig voorkom t, hier
details weer tc geven. Ondank?, dat het onderzoek
in deze z a ïk in D uitschland nog voortduurt, kunnen

Barm at in Dec. 1924 ten behoeve van de Duitsche
soc. dem. partij 20.000 M ark heeft gegeven, voor het
voeren van haar verkiezingscam pagne, terwijl uit
een mededeeling in de Com m issie van onderzotk
in den Duitschen Rijksdag gebleken is, dat Barm at
drie kantoorlokalen te Am sterdam ter beschikking
van de Ne Int. gesteld heeft. Groote groepen vo o r
aanstaande soc. dem. zijn door dit schandaal ge
com prom itteerd. O pm erkelijk is, dat de soc. dem.
com m issie van onderzoek tot de conclusie kwam,
dat de feiten, die t ij liet onderzoek aan den dag
kwamen in het geval van een der opperbonzen der
Duitsche soc. dem ocratie, ex-Rijkskauselier Bauer,
voor dezen zóó bezwarend zijn, dat de com m issie
hem moest dwingen „a ls lid van den Rijksdag ont
slag te nomen.” Barm at is een van die modern-georientcerde kapitalisten, die begrepen hebben, den
samenhang tusschen de bedorven arbeidersbeweging
en het kapitalism e en die blijkbaar z’n kennis in dit
opzicht heeft weten aan te wenden, om zich te v e r 
rijken. Zooals andere kapitalisten nationalistische
bewegingen voor zich exploiteeren, zoo exploiteerde
Barm at de arbeidersbeweging voor zijn p articuliere
zaak. Afgezien van het sensationeele karakter van
de onthullingen in deze affaire, ligt vo o r ons de
groote beteekenis van de zaak-Barmat hierin. Het
is ecu bewijs uic e praktijk voor onze principieele
stelling, dat de otficieele arbeidersbeweging de
arbeidersklasse e m v o u lig m ï.ikt tot een verlengstuk
van de bourgeoisie en tot een gedwee en voordeelig
uitbuitingsobj:ct. W ij kunnen aan het onlangs door
ons besproken politieke testament van Troelstra
thans een codicil toevoegen : Volgens een Wolffbericht van 3 Fbr. verklaarde de soc. dem. afgevaar
digde H eilm ann, een van de agenten van Barm at,
dat Troelstra Barm at fiad gekenschetst „als een
oprecht vriend van de arbeidersbeweging.” Deze
verklaring van Troelstra is niet alleen teekenend
voor hemzelf, maar vooral bewijst zij, l.oe Barm at
zijn met ongehoorde sommen gekochten invloed in
de Nederlandsche arbeidersbeweging gebruikte, om
vanuit het typische OAV.’er land H olland, de D u it
sche arbeidersbeweging aan zich dienstbaar te m a
ken en daardoor de regeering; de Duitsche Rijkskas
wist te exploiteeren en de burgerlijk-dem agogische
politiek van de Duitsche sociaal-democratische re
geering tegen de revolutie als de man achter de
schermen te beïnvloeden.
Behalve een aantal „klein ere” financieele schan
dalen, is dan het laatste groote schandaal in
Duitschland, de, het geval Barm at in beteekenis
overtreffende, betaling van rorvi 7O0 m iüioen goudmark aan een klein aantal grootindustrieelen in het
Roergebied, z.g. ter schadeloosstelling vo o r de ge

partijen, die van Stresem an en Luther, gebruik
maken ter exploitatie van de staatskas voor hun
particuliere b ezit^erm eerdering. Deze Roer-industrieelen en het met hen verbonden bankkapitaal,
zijn de groote drijvers van den w ereldoorlog geweest.
Zij zijn het, die het bloed van m illioenen tot goud
vo o r zichzelf hebben weten te doen stollen. N ä den
oorlog hebben deze hyena’s alles gedaan om de
revanche-idee en het nationalism e vo o r zich te
exploiteeren, hiertoe in de gelegenheid gesteld,
doordien de proletarische revolutie, mede als gevolg
van het verraad der officieele arbeidersbeweging,
gesm oord werd. W a t het nationalism e var. die hee
ren waard is, blijkt wel hieruit, dat zij, om de m il
lioenen van de staatskas binnen te krijgen, gedreigd
hebben, de stichting van een separaten Roerstaat
onder Eransch protectoraat te zullen bevorderen.
In de „M on tag M orgen” publiceert de Duitsche
journalist Schw arzschild een aitikel over dit finan
cieele schandaal. H ij noemt het „een f.r.ancieel
schandaal waarvan de weerga nog r.o c itin e e n land
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EBERT
Een karakteristiek van de Duitsche
sociaal-democratie

van den Berl. correspondent van de „N . Rti. C rt.”
dat deze levert om te dem onstreeran, hoeveel de
bourgeoisie aan Ebert te danken heeft.

Fruiheil, verhülle d-in Gesicht.
Und Freiht-i’ sKäm pfer Qeht vorüber
Lasst ihn. Die Seinen m jy e i ihn begraben.
Denn

ecJ jr w^hre Sohn des Volkes

Kennt F’riedr.ch Ebert. •und vergisst ihn nichtAls don V E R R Ä T E R S E I N E R K L A S S E .
O SK A R KA N EH L

w e r e l d h e e f t w e t e n te k r . j g e n ’ .
In den persoon van Eb ert typeert zich het sterkst
Het zijn vooral de heeren van de partij van Strehet karakttr, dat de f oc.-dim ccrntie in het alge
se ma nn, Stinnes en C o., die vo o r dit schandaal
meen en de Duitsche in het bijzonder, de laatste
verantw oordelijk zijn. U itvo erig com m entaar op
25 jaar heeft aangenomen.
deze feiten te leveren, hikt ons overbodig. W .j
In de periode, voorafgaande ann den w ereldoor
leggen slechts vast, dat dit alles gebeurd is onder
log, waarin de soc.-democratie als officieele bewe
liet opperbewind van den soc. dem. Eb eit, die ’
ging zich volkom en had aangepast aan het kap ita
W ilh e lm H ohenzollern op de.i troon is opgevolgd, \
lisme, verw ierven p!omp-r>urgerlijke iypen als E b en ,
De directe verbinding en onderworpenheid van de .
Scheidem ann en hoe zij meer mogen heeten, de
regeeringen aan de grootindustr.eelen en liet b ank
leiding van de soc.-dem beweging. Meer en meer
kapitaal, blijkt hier precies zoo duidelijk als de
werd de soc.-democratie, onder de leiding dezer
directe verbinding tusschen de soc. dem ocratische
heeren. een element van de kapitalistische heerschap
leidersklieken en het schacherkapitaal.
pij over de massaas. Dit kwam. vo o r den oorlog,
De poppenkasterij eu de demagogie, welke bedre
voora! uit in hun pogingen ter onderdrukking en
ven worden met het parlem entarism e en de burgerlijk
afweer van de re vo lu tio n aiie poliiiek van Rosa L u 
dem ocratische staatsorde wordt scherp belicht door
xem burg en anderen, die het proletariaat wilden
het feit dat dit bedrag aan de staatskas onttrokken
voorbereiden op een feilen strijd t;g**n het im p e ri
werd z o n d e r ü e n R i j k s d a g e r i n t e k e n n e n
alisme, hierin bijgeMaan door cle vakvereenigings*
en dat dit geschiedde door een regeering, die reeds
leiders als Legien en zijn kornuiten. In den strijd
afgetreden was en alleen nog de „loop ende zaken”
mocht behandelen. Inderdaad een „>aken-kabinet", fegen de revolutionaire elementen in d e toenm alige
Dat nu van „dem ocratische” zijde deze aanval op soc.-dem. partij, weerspiegelde zich de b ereidw illig
wordt, is slechts een p c g ’. n g o m de blamage van de
linksche groepen door het Barinatschandaal ver
oorzaakt, af te wenteien. V o o r ons blijkt eruit, dat
„lin k s ” en „rech ts” beide even corrupt zijn en de
Duitsche massa’s op de scliandelijkste en meest
bruut cynische m anier uitmergelen, De parlem en
tair politieke partijen van elke richting blijken in de
eerste plaats te zijn M aatschappijen tot Exploitatie
van de Staatskas.
V o o r het revolutionaire proletariaat trekken wij
d e z e co n clu sie: dergelijke praktijken zijn slechts
m ogelijk in de atmosfeer van moreele verrotting,
welke de econom ische ondergangsperiode van het
kapitalism e begeleidt. Het p rc lita ria a t zal arbeiders
partijen, welke het op dergelijk schunnige wijze
nilori<»'oron
aan 7i\n
pronte
uitm ergelaars.
zoo
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spoedig mogelijk moeten vernietigen.
Het parlem entarism e en de vakbeweging, gecor
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de bloedige Ebert -Noske bende, aan het D uitsche
proletariaat, geven wij hier een citaat uit een art.

ter wereld is geweest." Het overtreft het tot dusver
bereikte „m axim um van politieke corruptie.” De
som die de D uitsche regeering aan do Roerindustrieeien heeft geschonken, is „ongeveer net zoo
groot als de som, die Duitschland in den vorm van
e e n stabiliteitsleening in a l l e l a n d e n v a n d e

Lu th e r— Stresem ann en de Roerindustrieeicn gericht
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heid dezer leiderskaste, om het proletariaat een
willoos werktuig in handen van het im perialism e
te doen zijn.
D e loftuitingen, welke de burgerlijke pers wijdt
aan de nagedachtenis van den onlangs overleden
Duitschen Rijkspresident, den soc. dem. Ebert,
bewijzen weer e«ms ten duidelijkste, hoezeer de
s o c i a a l -democratie is sam engegroeid met en g e 
koppeld aan de belangen van het kapitalism e. In
Ebert verheerlijkt de bourgeoisie den man, den soc.
dem ocraat, die, met verlo och en in g van ie d e rm
schijn van proletarisch w illen, onder alle om stan
digheden, doch wel het meest wanneer het proleta
riaat het kapitalism e bedreigd.*, de belangen der
bourgeoisie behartigde en zich toonde een vijand
vnn het proletariaat, de rem van iedere poging der
arbeiders om zich metterdaad van liet kapitalism r

te bevrijden.
Dat de ooci^al de n o e n tic hii h»*t utibrrken van

rumpeerd als zij zijn, kunnen in dezen strijd niet •n 're iurende d m •> *rlog d v .e taktiek versterkt
heelt toe«^ep^>»r. U
d* f-it r i w**l ono n sf joals wapen dienen.
telijk beweze».
Ie r t y p e r in g van %,tX laaghartige verraad van
r ^ o »F a n , * » ! ” , R
i i}----n s t r a a t 5 2 . Amsterdam
U fv rv ^ i Ij „ L / C
•'■

„... Ludendorff, nadat hij eerst prins Max van
Raden, volgens diens getuigenis, eenvoudig g e 
dwongen had het verzoek om een wapenstilstand
te doen, ofschoon prins A1ax overtuigd was, dat
zoo’n wapenstilstand meer op een capitalatie zou
I jken, naarmate hij overhaaster tot stand kwam.
Ludendorff verscheen kort daarop weer in het
kabinet en vroeg om m enschenmateriaal. Indien
h :j maar weer over voldoende menschen kon
beschikken, hoopte hij den strijd toch nog vol te
kunnen houden. O p de vraag van een van de
leden van het kabinet, waar die manschappen
vandaan moesten komen, antwoordde Ludendorff:
.D e heer Ebert zal dat wel kunnen leveren.”
H ieruit blijkt dus, dat de sociaal dem ocratie met
Eb ert aan liet hoofd, toi het einde van uen ooriog
is opgetreden als leverancier van „m enschenm a
teriaal” ten bate van het D uitsche im perialism e.
De verderfelijke invloed van Ebert en zijn
vrienden op de m entaliteit van de arbeidersklasse,
komt tot uiting in de volkom en onderworpenheid
van de arbeidersklasse aan het im perialism e en
vooral in de pogingen, gedurende den o orlog,om
revolutionaire opposanten mond-dood te maken,
d oor de ergerlijke vervolging van het Hohenzollern
regiem van ieder, die zich tegen den kapitalistischen
oorlog verzette, te steunen.
Het sterkst echter treedt de kapitalistische an ti
revolutionaire m entaliteit der Ebert-socialisten aan
den dag sinds het tijdstip, dat het Hohenzollern
regiem ineenstortte en het D uitsche proletariaat,
zij het zonder voldoende begrip van revolutionaire
proletarische taktiek, pogingen aanwendde, om
aan de dictatuur van de bourgeoisie een einde te
maken. Van het eerste moment van verzet af heeft
de soc. dem ocratie alles geiïaan, om haar v e r
knochtheid aan het kapitalism e ie bewijzen. H et
M aagdenburgsche „beleedigingsproces” , w aarover
wij in ons vo rig num m er reeds schreven en het
Harm atschandaal, hebben voldoende getoond hoe
zeer de soc. dem. partijbonzen en vooral I.bert,
alies deden, om den opgekom en revolutionairen
wil van het proletariaat te breken.
Z oo Hchrijft b. v. de Berlijnsciie correspondent
van de .N ie u w e Rd. C rt." bij en dood van Ebert,
dat deze in den aanvang van de D uitsche revolutie
,een politiek gevoerd heelt, naar gezichtspunten,
d c volstrekt vaderlandslievend waren” en v e r d e r :
hij (Eb ^ rt) „ s lo jg de bpartac>»ti8che onlusten neer,
t>erei< de den weg vo o r het bijeenkomen van de
nationale vei gadering en legde daardoor den *rondalag voor het »ïieuwe D u itsch lan d /’ D o o r deze o p 
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merking van de reactionaire „N . Rd. C rt.” wordt het
optreden van de Ebert-socialisten feller belicht dan
door welke revolutionaire critiek ook. B ij den dood
van Iviert dankt de bourgeoise hem en zijn partij
e rvo o jy 'ü a t hij het „nieuw e D u itsch lan d ’, gesticht
heeft, d. w. z. het D uitschland van Stin n es en co n 
sorten. H ij en zijn partij hebben de revolutie neergesla en, om de uitm ergelaars en uitm oorders
van het Duitsche proietariaat opnieuw aan de macht
ie helpen. Dat Ebert en en z’n vrienden inderdaad
bewust partij kozen voor de R o er-irdustrieelen en
de met hen verbonden klieken, blijkt uit opm erkin
gen. welke Stresem ann, verte ,enw oordiger der industrieelen, in zijn oorgaan „D ie Z e it” maakt bij
den dood van Ebert. H ij deelt daar.n mede, dat in
1923, teen de officieele am btsterm ijn van Ebert v e r
streken was, Hugo Stinnes, in verband met cle R o er
bezetting, Ebert „m et allen nadruk heeft afgeraden”
af te treden. Stinnes „drukte Eb ert op het hart, dat
hij het offer moest l rengen in deze omstandigheden
aan te b lijven/’ En verder zegt Stressem an: „K o rte n
tijd daarop brak de Roer-strijd uit. Dat wij hem in
gem eenschappelijke tegenweer hebben kunnen
voeren, was te danken aan het feit, dat wij niet kort
tevoren, door een geduchten partij strijd waren ge
teisterd. „E ve n als gedurende den o orlo g en in den
aanvang van de Duitsche revolutie, onderwierp
Eb ert zich ook toen aan den wil van het Duitsche
groot-kapitaal. Het is dan ook zeker niet in de
laatste plaats liet
werk van Ebert, dat het de
Stinnessen en den Krupps gelukt is, het Duitsche
proletariaat ook toen weer vo o r den wagen der
bourgeoisie te spannen, eigen klasse-doeleinden op
te geven en olfers te brengen, opdat de heeren van
de groot industrie zich opnieuw ontzaggelijk konden
verrijken. Stinnes, de man, die de inflatie van de
mark zoo sterk mogelijk bevorderde, om zelf daar
door de levenssappen van het D uitsche volk op te
slurpen, deze man vond in dvo sociaal dem ocraat
Ebert een w illig werktuig ter bereiking van dit doel.
W a s de soc. dem ocratie in de perioden, welke wij
geschetst hebben, de trouwe helpsters van het kapi
taal, ook in de jongste periode, heeft zij, onder
leiding van den heer Ebert, deze traditie voortgezet.
Thans treedt de soc. dem ocratie op als de gangm aakster van het Am . bankkapitaal.
D e partij van Ebert en Ebert-zelf, zijn de meest
uitgesproken prom otors van de plannen der A m .
iinanciere, die van midder.-Europa — vo o rlo o p ig —
een kolonie w illen maken. Zoo ßiaan cle^heeren in
alle belangrijke momenten van dezen, voo} de toe
komst vo o r het proletariaat zoo gewichtigen tijd.
«an den kant van de domSneerende kapitaalugroepen. Stonden zij eerst naast H ohenzollern ter v e r
dediging van het D uitsche im perialism e, onder de
leuze van op te komen vo o r den nationale zelfstan
digheid” , thans staan zij naast het Am . Bankkapi»
•
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taal en helpen mede, onder de evenzeer dem agogi
sche leuze „herstel van Eu ro p a” Duitschland te
•naken tot een kolonie van W allstreet en de D u it

zijnde midden Europa. D it riep een nieuwe, stor. 11achtige conjunctuur in het leven, welke echter spoe
dig door een „K atze n jam m er” gevolgd werd. De

sche proletariërs tot koelies.
De dood van Eb ert sluit een periode in de geschie
denis van de D uitsche arbeidersbeweging af. Het

buitenlandsche markt betrok de dure Am erikaansche
waren niet m eer; de draagkracht der consumenten

proletariaat, door eigen beperktheid en door de
kapitalistische m entaliteit harer leiders, was gedu

Deze impasse dwong tot den in wezen kapitalis
tischen kreet: opheffing van de Am erikaansche isolatie p o liiie k. Van speciale bt teekenis is hierbij de

rende die periode een w illoos werktuig in de han
den van het kapitalism e, ln d i komende periode,
welke zal brengen, een toenemende overheersching

kon geen gelijken tred houden met de prijsstijgingen-

houding Her „farm ers” Deze, rekenend op hooge
beschermende rechten, d.w.z. op hooge prijzen voor

van het Am . kapitaal en een toenemende uitm erge
ling van het Europeesche proletariaat etv.erzijds,
anderzijds een ongekende verscherping van de c ri
sis en dus een toespitsing van de tegenstellingen
tusschen de versc!::Hende, machtige kapitaalsgroe-

hun producten, waren eerst de meest besliste aan
hangers van de,/isolatie” .Toen echter de crisis kwam

pen, *al het proletariaat door de feiten leeren, dat
de taktiek van de soc. dem ocratie en van hen, d:e
zich hieraan aanpassen, wel leidt ‘ tot vergrooting
van de uitbuiting, m aar niet, zooals het is w jsge*

aUengs de verandering 111 en brak het inzicht baan.
dat Am erika onvoorw aardelijk ten nauwste verb on

maakt, tot „h erste l” .
ïn d e z e nieuwe periode, zal het proletaiiaat ervaren,
dat het niet de taktiek der Ebert-socialisten,
die, mede door het herstel van liet parlem entarism e
de bourgeoisie hielpen zich op de been te houden,

capaciteit van Europa. In weerwil van het * e\ aar
van een nieuwe, geduchte concurrentie, moest
Europa (d. w. z. D uitschland) „gesaneerd” worden,
of wel ook weer tot produceeren in staat gesteld
w orden: het was n o o d i g , Europa de mogelijkheid

grondig zal moeten breken, door een zelfstandige

te biec’en, t e eigen producten op vreemde marken,

klassebeweging te formeeren.

af t * zetten.

De nieuwe economische positie
van Amerika
Het Daw es-rapport heeft bewezen, welken w rg
het heerschende Am erikaansche kapitaal vo o rlo o pig
denkt in te slaan. H et heeft het principe dcr „is o la tie ”
opgegeven, om het te vervangen door dat van
de „h u lp ve rle e n in g ” en „het herstel van den vrecie”
van r.uropa.Dat kapitalisten — na jarenlang dralen —
zich gedrongen gevoelen, zij het ook c nder het
nemen van nog zooveel veiligheidsm aatregelen, in
den Europeeschen heksenketel af te dalen, moet
bepaalde kapitalistische redenen hebben, i n die
gronden moeten des te klemm ender zijn, daar de
deelname van het Am erikaansche groot-industrieele
kapitaal aan den w ereldoorlog aanvanl d ijk ge.eid
had tot een beslist zich afwenden van Europ a en
zijn problem en.
Natuurlijk is het niet de algemeen menschelijke
of de aan kapitalisten volkom en vreemde sociale
moraal, welke tot deze deelnam e of inm enging hee.t
gevoerd, hoeveel schoone woorden pacifisten,
filantropen of het diplom atengespuis hierover
ook mogen spreken. Het is de dwang, welke het
gevolg is van de ontw ikkeling van het kapitalistische
systeem als zoodanig en het A.i.erik. la p ita lis.n e
in het bijzonder.
Nog in het ja a r

1922 meende het A m eiikaansche

industrieele
kapitaal zich in een onneem bare
positie terug te kunnen tr.k kcn , door
z ch
door
m idiiel van
hooge la iie \ tn
vo o r de
„d um p ing” van het goedKOope Europa af te sluiten.
D och wat was hiervan het gevolg : Ue prijzen kon
men op peil houden, m aar er was geen Lim unland sche markt, om de waren af te zetien. W a t was er

en de enorme graanoogst niet meer winstgevend kon
worden afjezet, een groot aantal „f.irm ers’ en met
hen tal van landbouwbanken ineenstortten, trad

den was met den Europeeschen markt en dat A m e
rika belang had bij de koopkracht en betalings-

Hierm ede was het industrieele kapitaal tot het
standpunt gekomen waarop het Am. bankkapitaal
steeds gestaan had. V o o r de banl-en bestond natuur
lijk — b j den reusachtingen toevloed van goud
naar A m e ri1?. — de n o o d zak e lij'h e d tot beleg ing
van haar kapitaal in het buitenland, van meet af
aan. Het werd hierin alleen gestuit door de over.
weging, of en wanneer zulks veilig, zonder risico,

7011 kunnen geschieden. Na de financieele campagne
tegen den Franc, na de financieele cm singeling van
Frankrijk, was aan deze voorwaarden voldaan.
W ij gaan hier de zuiver politieke verschijnselen
van dit econom ische gebeurt n, zooals die zich
tijdens den jongst« 11 verkiezin. sstrijd afspiegelden
in het veranderde karakter der dem ocratische en
republikeinsche partijen en in de onlangs opgekon #n dertle partij onder Lafollette, die zich meer op
kleinburgerdom van alle catagoi ieën baseert voorbij.
W at hier zichtbaar wordt, toont steeds weer den
invloed der economische grondslagen welke vo o rt
durend de ideologie vormen.
Gebleken is dus, dat Am erika zonder den buitenlandschen markt niet kan leven en door voortdu
rende crises (van geheel anderen aard dan die
van vóór den oorlog) ontwricht wordt. Volgens
statistische berekeningen moet 00 pCt. van het,
door den oorlog in het leven geroepen en thans
nog bestaande, productieapparaat, voldoende zijn,
o n aan de behoeften van de eigen markt te
1 eantwoorden. H ier treedt dus eveneens de nood
zakelijkheid, om zich nauw te verbinden met het
w ereld productieproces, duidelijk aan het licht.
De propaganda die er op gericht was dat Am erika
zich tot zich zelf moest beperken, zou dus, afgezien
van haar, op grond van vele andere redenen zuiver
1 eactionair utopisch karakter, neerkomen op den

taal aanvankeiijk'het hoogtepunt van een moderne
t i n vp«h. i. nj —
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eisch, 0111 de ontwikkeling van de Am erikaansche
industrie, vrijw illig vo o r ongeveer de helft te
vernietigen.
Dergel.jke opvattingen zijn even
absurd, als die der nationaal socialisten en de

werd imm ers uitgebreid. Toen de oorlog tot een
einde kwam en de oorlogsle\eranties ophielden,

„V ö lk isch en ” in Duitschland, die terugkeeren tot
een ideologie, welke overeenkomt m etdeopvattingen

verandering in de industrie plaats hebben.
Een tijdelijke „a fvlo e iin g ” bood ,0111 zoo te zeggen, de
geweldige warenhonger van het ontwrichte en

van een Frederik II van Pruissen, of die van den
fisolosoof Fichte met zijn „afgesloten handelsstaat” .
Dergelijke opvattingen komen neer op de dwaasheid

dan g e b e u rd ?
D.: oorlog beteekende voor het industrieele kap i

m oesteen

vo o rlo o pig

tot

produceeren

niet

meer

«n staat • dat het kapitalisme zichzelf zou willen opheffen.

Naast deze feiten zijn er nog eenige andere, zeer
belangrijke. A l het schoone gepraat over de hooge
loonen der arbeiders in Am erika, (waarbij de enorme
permanente werkloosheid geheel buiten beschou
wing wordt gelaten) verandert niets aan het feit,
dai de loonen der grooie massa, in verhouding to
den tijd vóór den oorlog teruggeloopen zijn.
W elisw aar zijn de loonen (aann imend, dat de zeer
gebrekkige en kapitalistisch getinte Amerikaansche
statistieken inderdaad juist zijn) in doorsnee met
70 pCt. gestegen en de kosten voor het levenson
derhoud met slechts 50 pCt., doch daartegenover
staat dan, dat de huurprijzen (als wij den index voor
den oorlog op 100 stellen) staan op 230, kleeding
203 en algemeene gebruiksartikelen op meer dan
180, enz. D aarbij komt nog een reusachtig toegeno
men belastingdruk, welke het gevolg is van het feit,
dat de binnenlandsche Am er. staatsschulden het
enorm e bedrag van 25 m illiar j D o llar bedroegen,
dus een rente-dienst van 1 m illiard Do||ar eischen
tegenover een nationale schuld van 1 mill.ard D o llar
in 1919.
Bovendien bestond er ook in Am erika — binnen
zekere grenzen — een inflatie, weike, precies als in
Europa, een vernietigenden invloed uitgeoefend
heeft voor de „kleine spaarders” en de zakken der
groot-kapitalisten vulde. Een daarna ingetreden ge
deeltelijke inflatie liee.t den toestand echter niet
kunnen herstellen. O ver het algemeen is, evenals in
Europa, n.iast een geweldige concentratie, een ve r
sterkte proletariseering van breede lagen der be
volking, het gevolg hiervan geweest.
W ij behoeven niet nader te betoogen, dat hierbij
natuurlijk een sterke, radicale ontwikkeling van de
proletarische en hall proletarische mabsa’s is ingetreden, welke — in tegenstelling tot de vóór-oor- j
logsche periode — begonnen zijn een veel meer
verbreed, verd.ept en actief element te vormen,
zoowel in de politiek, als over het algemeen in den
klassenstrijd.
Zeer zeker heeft de economie van Am erika, in
vergelijking met die van Europa, haar eigen karakter.
L i t heft echter het feit niet op, dat het A m e ri
kaansche kapitalisme, zooals wij aantoonden, abso
luut en noodzakelijkerwijs ten nauwste samenge
vlochten is met dat van Europa,om maar niet te spre
ken van den concurrentiestrijd in Azië en elders.
E r vindt dus een proces plaats, in welks verloop
Am erika zich meer en meer aan Europa vastzuigt
en waarbij in de eerste plaats Duitschland en U o s 
tenrijk tot financieele en arbeidskoloniën worden
gemaakt, terwijl het onverm ijdelijke betrokken wor
den van Am erika in het chaotische Europeesche
economisch complex, het Am erikaansche kapitaal
voor soortgelijke dillem m a’s stelt als waarvoor de
Europeesche kapitaalsgroepen zich thans geplaatst
zien. U il deze situalie komen alle vreeselijke en
onverm ijdelijke crisisverschijnselen voort, welke
Europa thans teisteren en het ondanks alle tijdelijke
saneering — of beter saneeringspogingen — niet
meer zullen verlaten.

Een contra-revolutionair Congres.
In Amsterdam kwam dezer dager, hei
2e Congres van de I. A. A., de internatio
nale van de resten die nog van het traditioneele syndicalisme zijn overgebleven,
onder leiding van den bekenden typischcn
vakvereenigingsbons Fritz Kater, bijeen.
De geestelijke impotentie, waarvan de

„discussies” getuigden, typeerden dit congres
volkomen. Er was zelfs geen sprake van
een poging om de nieuwe ontwikkeling
van het kapitalisme aan tc geven, laat staan
eenig begrip van de nieuwe problemen,
wrelke het proletariaat thans zal moeten
oplossen, als het niet naar den kelder w'il
gaan. De rede van den geestelijken leider
van deze fossiele internationale, Rocker,
was niets dan een herhaling van de ouderwetsche, braadspraks.’igs, syn iijalistijche
frasen.
Deze menschen leven met hun geest
blijkbaar geheel in het verleden. Het eenige
„reëele” dat zij hebben en waarin zij op
op hun kompassen van de overige vakbe
weging gelijken als het eene bedorven ei
op het andere, is, dat zij door voorspiege
ling van strijd voor loonsverbetering binnen
het raam van het kapitalisme, groepen
arbeiders trachten te winnen.
Wij geven hier weer den aar.vang van de
resolutie, welke naar aanleiding van Rockers
rede is aangenomen: „....dat de synd. rev.
organisaties het eenige natuurlijke geheel
vormen, met behulp waarvan d j arbeiders
kunnen strijden voor verbetering van hun
economischen, socialen en politieken tosstand
in de huidige maatschappij’. Uit dezen
aanhef blijkt, dat het „zuivere syndicalisme”
niets beters heeft aan te bieden dan de
reformistische officieele arbeidersbeweging.
Een poging om na te gaan, in hoeverre
dergelijke „verbeteringen” thans nog mogelijk
zijn, werd zelfs niet gedaan. Dat deze
geheele zwendel met lotsverbetering ten
slotte ledenvangerij is, blijkt hieruit, dat o.a.
de Argentijnsehe afgevaardigde de bewering
uitte, dat een campagne voor den 6 -urigen
arbeidsdag ingezet moest worden, omdat
dan groote groepen arbeiders tot de I.A.A.
zouden komen. Commentaar overbodig!
Wat het congres buiten deze z.g. cam
pagnes voor lotsverbetering opleverde, was
een zich wenden tegen het belangrijkste
vraagstuk der huidige arbeidersbeweging,
de kwestie van de proletarische dictatuur.
Kleinburgerlijk als deze lieden in hun ide
ologie zijn, behooren zij tot de scherpste
vijanden van de proletarische klasse-dictatuur. Deze en dergelijke vraagstukken mee
nen zij te kunnen afhandelen, met tegenover
de proletarische dictatuur te stellen, wat zij
noemen, het „anti-autoritaire beginsel” en
den „federatieven organisatievorm” . Afgezien
ervan, dat in de practijk hunner organisa
ties van deze „anti-autoriteitsdoezel” niet
bijster vee! te bemerken is, moeten w ij tegen
deze beschimmelde phrases stellen, dat het
probleem van de proletarische beweging
thans niet meer is autoritair of anti-autoritair, centralistisch of federalistisch, doch vóór

of tegen de dictatuur van het proletariaat
als klasse, vóór of tegen de raden-dictatuur.
Dat dit inderdaad zoo is en dat, wie zich
thans tegenover de raden-dictatuur stelt,
aan den kant van de bourgeoisie terecht
komt, moge blijken uit het feit, dat èn de
heer Lansink èn Rocker beiden verklaarden,
dat de „politieke democratie” beter is voor
de arbeidersbeweging dan een of ander
„reactionair bewind". Deze lieden zien nog
steeds niet in, ondanks jaren van ervaring,
dat de uitingsvorm van de dictatuur der
bourgeoisie over het proletariaat juist is
deze z. g. „politieke democratie” Terwijl
het „zuivere syndicalisme“ de proletarische
klasse-dictatuur met zijn uit kleinburgerlijk
individualistischen angst voorliet communis
me voortkomende haat, vervolgt, weet het
niets anders te doen dan te leuteren over
„lotsverbetering“ en zich partij te stellen
vóór de politieke-democratie. Zelfs het woord
revolutionair Marxisme heeft op deze lieden
tle uitwerking van een roode lap op een
stier, waarmede wij echter de goede repu
tatie van den stier niet te na willen komen.
Deze „internationale bijeenkomst“ van de
resten van het „zuivere Syndicalisme“ toont '
wel aan hoe versteend deze richting is.
Nieuwe bewegingsvormen kunnen hieruit
niet voortkomen. Het eenige practische, wat
deze groepen weten te doen, is, zich iu
de realiteit van het huidige kapitalistisch
tijdvak plaatsen naast de bourgeoisie tegen
de proletarische dictatuur. De storm van
proletarische revolutie zai deze door en
door v jrw 2erde overblijfselen van klein
burgerlijke traditie doen verstuiven.
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Labour regeering

voor En^elanc's positie gevaarlijke

Fransche im perialism e te stellen.
Hoezeer de Engelsche bourgeoisie alles in het
werk stelt om de machtsontwikkeling van het Fran 
sche kap talisme tegen te gaan, blijkt o.a. uit de v e r
werping van het z.g.n, „Pro to co l van G enève“ . Dit
protocol, van Fransch origine, is een verdrag dat,
zooals de Engelsche im perialistische m inister van
buitenlandsche zaken Cham berlaiti, het in zijn on
langs voor het Lagerhuis uitgesproken rede uitdrukt,
is „opgesteld voor het speciaal gebruik van staten
met landlegers en landgrenzen, die ongerust waren
over die grenzen.“ Het protocol wilde Engeland
practisch verplichten Frankrijk eventueel te bescher
men tegen Duitschland. Het kwam dus neer opeen
vaste Fransch-Engelsche Entente. D it plan is thans
door de verklaringen van Cham berlain om hals
gebracht. De Engelsche regeering „kan geen eenzijdi r garantieverdrag met Frankrijk en Bel ;ië
sluiten tegen een eventueelen aanval van D uitsch
land ” , verklaarde Cham berlain. Dat deze verw erping
varu^eén „eenzijd ig” verband met Frankrijk inder
daad de begrafenis van de Entente beteekent, blijkt
verder hieruit, dat Cham berlain van de voorstellen
van de Duitsche regeering, om op grondslag van de
huidige verhoudingen, een soort „w aarborgsverdrag”
aan te gaan, zeide, dat deze voorsteden „nauwgezet
en met welwillendheid.” onderzocht zouden worden
om hen „tot een basis van den waren vrede en de
veiligheid te maken.” Terwijl het Fransche protocol
op zoo abrupte wijze, zij het met wat vriendelijke
diploinaten-frases, ia afgemaakt, beoordeelen de
Engelsche im perialisten de D uitsche voorstellen
met de grootst mogelijke „w elw illend heid ” , Zij
willen deze gebruiken, om hun hegemonie te hand
haven; het belang van de Engelsche bourgeoisie
brengt mede, d;;t Duitschland en Frankrijk elkaar
in toom houden, zoodat geen van beiden een ern
stige bedreiging voor Engelands im perialism e
vormen kan.
D e Volkenbond, de voetveeg van de im p erialis
tische grootmachten, heeft hierbij voor het Eng.
im perialism e slechts de beteekenis van een dergeiijke
„evenw ichtstoestand” 111 Europa te sanctionneeren
en daardoor van een „bepaald volkenrechtelijk”
aureool te omgeven.
Engeland wil over zijn m ilitaire machten vrijelijk
beschikken. Het wil deze aanwenden, dän en wäär

Engeland en het Protocol van
Geneve.
Het

tegenover hel

in

Engeland en haar vervanging door het conservatieve
kabinet Baldw in, beteekent een verscherping van
de buitenlandsche en speciaal van de continentale
politie'* van Groot Biittan n ië, dat gednrende den
wereldoorlog samenging mei Frankrijk o.a. omdat
het een abso.ute machtsposi.ie van het Duitsche
kapitaal op he. Europeesche vaste and niet kon
dulden en thans r eds sinds jaren de politiek van
de Fransche bourgeoisie uit soortgelijke motieven
bestrijdt. Het „bescherm de” Duitschland — en daar
mede zichzelf — tegen de annexionistisch- im peri
alistische politiek van P o in c a ré ; bracht de regeering
van dezen scherpslijper ten val, hielp het bewind van
H erriot in Frankrijk — en in eigen land de regeering
Mac Donald — op het kussen, o n op deze wijze te
voorkom en, dat Frankrijk voor de Engelsche hege
m onie gevaarlijk zou worden.
Een belangrijke stimulans vo o r Engeland was
het optreden van het Am erikaansche bankkapitaal
in Duitschland. Het zag zich gedwongen samen
met Am erika. Duitschland te „herstellen” en op
deze wijze een aan het Amerikaansch-Engelsche
kapitaal onderworpen Duitschland, als tegenwicht

het in het belang van zijti im perialistische politiek
is. De Engelsche industrie maakt momenteel een
geweldige crisis door: het binnenlandsche, zoowel
als het Europeesche afzetgebied is sterk ingekrom 
pen, terwijl de dom inions en Am erika steeds meer
als directe concurrenten optreden. D e Engelsche
groot-iudus.r ieelen en de bankmagnaten, weten, dat
liet een levenskwestie voor hen is, nieuw afzetge
bied te zoeken d.w.z. andere kapitaalsgroepen van
hun afzetm rkten te berooven. D it kan niet zonder
de beschik ing over een m ilitaire macht, w elkeniet
op een of andere wijze bij voorbaat aan banden is
gelegd. Natuurlijk zal het Engelsche im perialism e
zoolang mogelijk trachten zijn doel te bereiken door
d cfinancieeleonderw erping van andere staten en het
verbindt zich hiertoe voorloopig met zijn mächtig
sten wereld-concurrent, Am erika. Het weet zeer
goed, dat een tweede oorlog, welks om vang nog
grooter zal zijn dan die van 1914 den directen on
dergang van kapitalism e zou beteekenen, het weet,
dat ook de bourgeoisieën uer andere g io u te landen
zich hiervan bewust zijn: daarom h\ die wanho
pige pogingen, om de botsingen, welke onverm ij
delijk zijn, op te schorten. D it politieke gebeuren,
dat een afspiegeling is van de econom ische wer
kelijkheid, bewijst, hce onoverbrugbaar de tegen
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niets anders aan te voeren, zonder eenige poging

groepen. Het bewijst de absolute onm ogelijkheid
vo o r het kapitalism e om iets anders te doen dan de
crisis hoogstens slepend te houden, zonder echter
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den. O ndanks

van het 4de C ongres der K. A. I. tot de slotsom

opleving , ontkom t de bourgeoisie

kwam, dat wij

j ang van de ec< nomische ontwikkeling.

veel geleerd en zeker niets

tijde.ijke sch ij »bare teekenen

van

niet aan dezen

wordt

D at juist in deze ondergangsperiode het kapitaal

K. A. I. de doodscrisis-

zich in ongekend tempo concentreert in de han

theorie onverzwakt handhaa t en de schrijver meent

den van weinigen, waarvan o.a. de geldinflatie een

dat dit

van de uitingen was, is slechts eeu bewijs ervoor,

vergeten”

hebben. In

n.l. medegedeeld, dat

in

genoem d
de

tegenspraak

zou

overzicht

zijn mei de overige

„goed gedocum enteerde“ artikelen.

dat in deze periode de uiterste consequenties van

in deze artikelen

de kapitalistische ontw ikkeling bereikt zijn. In ra"

het materiaal geleverd wordt, waarmede de juist

zenden vaart worden de uiterste barbaarschheden

heid van onze theorie bewezen wordt.

van het kapitalism e tot werkelijkheid.

W ij stellen vast, dat

speciaal

T e r bestrijding van onze stellin ; weet de schrijver

de

slaperige

ketter van de B . K . S . P . , maar die

organisatie zelf niet begrepen.
Noch met de vakbewegingsm ethoden, noc'i
parlem entarism e w illen deze

lieden

breken.

met
W ie

D a t in deze eindfase van het kapitalism e nieuwe

au'
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een nieuwe bloeiperiode van het kapitalism e v e r
wacht, kan niet anders doen dan het geloof van het
proletariaat in het kapitalism e versterken. De ont

Redactie en Administratie:

V E R SC H IJN T hTvNIS P E R MAAND

w ikkeling eener beweging wordt nu eenmaal niet
bepaald door de frase of door vrom e wenschen,

A M S T E I . K A D E 25

AMSTERDAM

Abonnementsprijs 70 c nt per jaar. L^rsD nimm ars 5 cent

maar door het econom ische fun.iam ent waarop een
beweging zich stelt. D aarom wil de schrijver dan

peeringen ’,

zooals

b j ons het N .A .S., die zich

ondanks de huidige periode van reactie, nog verheugen

in

een /.e^cic revolutionaire traditie e”

tendentie” .
W ij

W illen

thans de „revo lu tio n aire traditie” van

ouitenlandsch Overzicht
De econom ische en politieke gebeurtenissen tler
laatste maanden, illustreeren op frapante w ijze hoe
weinig de bouigeoisie erin geslaagd is haar onderlirr e tegenstellingen op te heften en zelfs de
l eperkte plannen, zooals die door het I ngelscli-

het N .A .S. niet gaan ontleden. Stellen slechts vast*

Am erikaansche bankkapitaal uitgewerkt zijn, door
te voeren. W ij wezen er destijds, bij de verw isseling
van het kabinet M a ciJo n ald door dat van Baldwinbeelding van den schrijver bestaat.
Cham berlain, reeds op, dat dit onm iskenbaar
Het N .A .S. in Nederland onderscheidt zich in
een to e s p itin g beteekende
van
tle^e tegen
geen enkel opz.cht van de overige reform istische stellingen. De feiten van tlen laatsten tijd versterken
vakbeweging. Dezelfde verouderde methoden, die onze opvatting. Na tlen val van MacD< nald zien
dat tie „revo lutio n aire tendentie” alleen in de ver

elders op ;eld doe.i, zijn ook de leidende bij deze wij, dat tle dem ocratische heer H erriot plaats moet
maken vo o r een meer naar rechts georiënteerd
vakvereeni ^ings*centrale.
kabinet, waarvan in naam Painlevé tle leide' is,
De revolutionaire m entaliteit, strijd e organisa
maar in werkelijkheid de heeren Brian d en C aillau x ,
tievorm en die de huidige econom ische periode die blijkbaar de vooruitgeschoven posten zijn van tle
eischen, kunnen door de vakbeweging, gebonden I ransc’i ? grootindustrieel i ïgroep, welke het sterkst
als zij kracht ins h rar wezen is aan een bloeieno belichaam d is in tlen persoon van tlen „rad icalen ”
heer Loucheur, den Franschen Stinnes. Fvenals in
kapitalism e, niet veiw erkelijkst w o rJe n .
Fngeland en Frankrijk, gaat de ontw ikkeling van tle
Slech ts door volkom en breken met de burgerlijke
kapitalische politiek ook in Duitschland onm isken
ideologie, waarvan vakbewe ing en parlementaire baar naar rechts. T erw ijl de Rij •sdagverkiezingtm
part.j de organisatorische uilinga-vorm en zijn, kan reeds het kabinet Luther-Stresem ann brachten,
van waarbij men moet bedenken, dat de heer Stresernann
tle politieke com m issionair van de Duitsche groot
strijd en organisatie: de anti-parlem entaire politieke
industrie is, blijkt uit de verkiezing van H indenburg
partijen en tle revolutionaire bedrijfsorganisaties
hoever deze rechtsche ontwikkeling reeds gevorderd
die alleen in staat zijn de onderga.ïgsperiode van is. De bourgeoisie kiest internationaal, meer en
het

proletariaat komen tot nieuwe

vormen

het kap.talism e le bekorten
N aturlijk ko nt het ook bij deze laa'.ste vormen
op den inhoud aan en niet aliee.i op den vorm
A lleen de rev. bedrijfsorganisatie echter kan tot ten
werkelijke klasse-organisatie van het proletariaat
worden, doordat zij, in tegenstelling tot de vakbe
weging, het kapitalistische particularism e opheft en

arbeiders, door zakelijke beschouwingen o ver de

„niet

beidersbeweging noodzakelijk is, heeft niet alleen

ook „een beet,e zuinig zijn met „econom ische groe-

sch rijver

eenige
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vorm en en vooral een nieuwe inhoud van d« a r
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stellingen zijn tusschen de heerschende kapitaals

s^.r%M V

> r

meer de openlijke reactie.
Bezien wij thans enkele van de jongste econom i
sche gegevens, dan zal blijken, dat metterdaad de
onderscheiden kapitaalsgroepen niet alleen iu de
laatste maanden voor wat betreft t!e oplossing
hunner econom ische problem en niet verder geko
men zijn, doch door de beperktheid der opbouwmogelijkheden, zich voor steeds scherper conflicten

het proletariaat als klasse stelt tegenover de bour geplaatst zien.
geoisie. A ls de sclirijv^r meent, dat zijn „lente^eE n g e l a n d : De totale staatsschuld bedroeg tot
voelens” ten opzichte van de K .A .P . niet zullen 1 Aug. 1914 711 m illioen Pond Ste rlin g : in 1923
worden vervuld dan z n wij het daarin met hem 7871 m illioen P o n d ; 1924 7794 rniilioen.
Buiter.l. h an del: In aanslu ting op de in ons
eens.
Februarinum
m er genoemde cijf.rs, geven wij thans
H ij is te vroeg uit zijn winterslaap ontwaakt. Ir
dezen wintertijd van het kapitalism e komt het pro
letariaat niet verder met halfslachtigheden als var

de laatste cijfers hierom trent.
U itvoer 1924 907,3 m illioen P o n d ; In vo e r: 1337,9

m illioen Pond. Nadeelig verschil 340.0 m ill. Pond.
Sch eep sbou w : In 1913 bedroeg in 1000 tonnen de
de volle consequenties, die dit tijdperk eischt.
wereldscheepsbouw 3134, waarvan Fngeland 1957
Alleen door den harden onverzoenlijken strijt of 59 pCt. leverde. In 1924: W ereldscheepsbouw
tegen het kapitalism e en het volkom en brekei 2470, waarvan Fngeland 1297 of 53 pCt. In het vierde
mei eigen halfheid, kan het proletariaat de Sent kvvartaai van »924 bedroeg hei Fngelsche percentage
van den wereldscheepsbouw neg slechts 40 pCt.
van het com m unism e brengen.
Terw ijl de invoer van ijzer en staal in 1924 (2,4
m illioen ton) 11 pCt. meer bedroeg dan in 1913, was
de uitvoer in 1924 (3,853 mill. ton) 22,5 pCt. minder
D rukkerij „D e Fakkel” Rijnstraat 52, Amsterdan
dan in 1913.

den B .K .S .P ., maar slechts door het aanvaarden var

De resultaten van den uitvoer van 1924 van tle
voornaam ste ijzer- en staal producten, verhouden
zich tot 1913 (in 1000 tonnen) als vo lgt:
1913
1924
Ruw-en laschijzer
Staaf ijzer enz.
Stutijzer en balken
Verzinkt blik
Buizen enz.
R ails en anderspoorwegm ateriaal

1124,2
141.5
121,9
762,1
235,0
500.1

(>00,—
42,6
72,6
649,8
84,4
174 7

Steenkoolm ijnen: De „D a iiy M a il” berekent, dat
in den loop van tle laatste drie maanden, v o o r n a 
m e l i j k i e n g e v o l g e v a n de D u i t s c h e c o n 
c u r r e n t i p , 120 kolenmijnen in Fngeland, waarin
20.000 arbeiders werkzaam waren, moesten wortlen
gesloten. De kolenproductie bedroe ï in tleze drie
maanden 5 m illioen ton minder dan in dezelfde
periode van liet vorige jaar. (N. Rtt. Crt. 8 A p ril *25).
M achinebouw : Vergeleken bij 1913 daalde de
uitvoer van machines met 33 pCt.
U itvo er van textielm achines: 1913 178000 to n ;
1922 154000 t on; 1923 139000 ton; 1924 104000 tonDe u itvoervan landbouwmachines in 1924 bedroeg
slechts één viertle van dien van 1913.
De overige takken van industrie vertoonen, met
variaties, een soortgelijk beeld.
W erk lo o sh e id : De „T im e s” van 22 A p ril 1925
m eldt: „H e t aantal werklooze personen op 13 A p ril
1925, voorkom ende in de registers van tle arbeids
beurs van Groot-Bri.tannië, bedroeg 1.204.800. Dit
is 38.447 meer dan een week geleden en 165.613
meer tlan een jaar geleden” .
De eenige cijfers, welke zich in stijgende lijn
bewegen zijn die van invoer, w erH oos!iei(| en
staatsschulden. Verder zien wij op alle gebieden
een toenemende ontreddering van het kapitalisme.
Frappant zijn vooral de verhoudingscijfers tusschen
algemeenen in- en uitvoer, scheepsbouw, m etaal
industrie en machinebouw.
Het industrieele Fngeland is constan* gedwongen
meer in- dan uit te voeren. In het voor Fngeland
nadeelige verschil van ruim 340 mill. Pond Sterling
(of ruim vierduizend m illioen gulden) komt dit
doorvreten van de crisis sprekender tot uiting dan
in welke bewering ook.
Uit de cijfers omtrent den scheepsbouw, (wereldcijfers en speciaal Fngelsche c'jferr) blijkt, dat de
wereldscheepsbouw sinds 1913 sterk teruggeloopen
is, inplaats van gestegen, wat bij normaal kapitalis
tische verhoudingen het geval had moeten zijn,
terwijl het percentage voor Fngeland in nog sneller
tempo gedaald is dan dat der wereldproductie.
Blijitt de om vang van de ensis reeds duidelijk uit
de cijfers omtrent in- en uitvoer, machinebouw en
metaalindustrie, de cijfers omtrent den scheeps
bouw zijn vooral van overwegend belang, omdat
zich hierin weerspiegelt de algemeene constellatie
van de kapitalistische productiewijze. Terw ijl de

werel I af/etmogelijkhede-i steeds geringer worden,
d.w.z. dat het kapitalism e door eigen beperktheid
steeds m inder in staat is in de behoeften der
m ? n s ilih e iJ te voorzien, dalen deze afzetm ogelijk
heden voor Fngeland l el sterkst. In het geboorte
land >vtfn het kapitalisme manifesteert zich het
scherpst tle huidige doodscrisis, welke zijn eindfase
beteekent.
Dat ook v im D uitsch’and - waarover wij in e e n
volgend artikel cijferm ateriaal zullen publiceeren —
tle algemeene toestand van het kapi aal zeker niet
verbeterd is, kan o.a. blijken uit ccr. rede van tien
rijksm inister Neuhaus, waarin het o.m. h e e t: „De
buitenl handel is in vergelijking met 1913 tot
de
helft geslonken.”
V o o r wat Je n toestand van den Duitschen m ijn
bouw betreft, wijzen wij op een bericht in he*
„H an d elsb lad ” van 15 A p ril j.l.: „In tle kolenm ijnen
van het Saargebied dreigt opnieuw een crisis te
ontstaan, in tleze maand moeten twee dagtaken
vervallen, daar van tle laatste m aandproductie ruim
100.000 ton niet zijn verkocht en tle voorraden op
de terreinen te groot worden. In Mei zal de werktijd
nog meer worden verkort” .
U il tleze mededeelingen, omtrent den huidigen
etonom ischen toestand van Duitschland, waarvan
vooral t'ie van m inister Neuhaus frappant is, blijkt
bijzonder duidelijk, dat de Dawesplannen ook daar
niet geleid hebben tot opheffing van de crisis.
T erw ijl Jie t Fng. kapitalism e er meer en meer
door ontwricht wordt, brengen zij in Duitschland
stabilisatie van d j crisis en vergrooting van de
ellende der arbeidersm assa’s.
Hoewel Frank rijk door de econom ische crisis nog
niet zoo hevig is aangetast als Fngeland en D u itsch 
land, blijkt uit de financieele crisis in dit land, welke
niet alleen tot uiting komt in den lagen stand van
tlen franc, doch vooral in het feit, dat de regeeringH errio t — evenals vroeger reeds die van P o in ca ré —
omtrent den toestand van de Fransche staatsfinan
ciën verkeerde voorstellingen in de officieele b alan 
sen heeft doen opnemen, dat ook in Frankrijk de
crisis steeds scherper wordt.
Inplaats van internationaal tot overeenstem m ing
te kunnen kom en,dwingt de bovengeschetste toe
spitsing van de econom ische verhoudingen de n a 
tionale bourgeoisieën ertoe, ook politiek steeds
scherper tegenover elkaar te gaan staan. V andaar
het opkomen van de „sterke” rechtsche regeeringen
in de verschillende groote landen. D it is ook de
diepere oorzaak van de verkiezing van Hindenburg.
De Duitsche groot-industrie, die langen tijd soc. democraten en centrum haar zaakjes liet opknappen,
heeft door het stellen van de candidatuur H in d en 
burg uitdrukking gegeven aan haar wil, om los te
komen van de dictatuur van het Am erikaansche fi
nancieele kapitaal. Uit de verdediging van de can
didatuur Marx door de groote Am erikaansche bla-

