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De ollt\~ikl~elingvan het kapitalisme
voer"t tot steeds heviger crisissen, welke
in stceds groter ~0r~looshGid en te~kens
diapore ont,irichting van, het pr~ductl.e-~~par-aat, hun uitdrull.ldng v inden , "aurdoo~
millioenen arbeiders bui ten de, ~rodu?,tl.e
staan en mom do uithongering z a j n pr:Jsgegeven.
d .
.De toene~onde verarming cn de st:e s .
groeiende onzekerheid van bestaan, d'll.neen
de arbeidors:;:lasse do strijd·voor ~e communistische productie-TJij.:aaan te ~l.nden.
Do groGpen van Raden-Kor.;m'lnl.stanwc"k-, ,
ken dè arboiJers in doze str;p,op, he~ be~
heer on de leiding van p~oductl.e en.dl.strl.-'
bu~ie volgens ~l6emeen geldende, maatsch~p-'
.~
Is "EL'" tel' hand te nemen,om zo
lle~.'.l,;:Or eg e
~
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-;:-;rocPOll
van Rnden-KoIT'.nunis~on zien "
de '/iozcnlijkG vooruitgang der arbcl.dersbe- ....
lie(ing'in de ontnikk,üing va.~ no t . zelfbe- .: .
. ,,'Uc• handelen der arbeiders a n de klassen- -.
Da:u:oD plaatsen ze z cl; togeno:e~
d~ iei~~rs-rolitiak
vnn de parleroentnl.ro
p'~l'tijer.
en van de vakbe;-;eging en s t ell.en
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Twintig jaar na het einde van de eerste imperialistische
wereld-oorlog.
De oorlog, die de oorlog zou uitbannen, die de vrede, de
blijvende vrede zou brengen!
Thans staan ~ voor·de tweede wereldoorlog!
. De vrodes-blinddoek,
die staatsmannen, diplomaten en alle volksmi~leiders
ons twintig jaar lang hebben voorgehouden,
valt geheel af: W~ staan aan de uiterste rand van de oorlogaafgrond,
.
Nog altijd klinken woorden over, het bewaren van vrede,
maar ieder vraagt zich slechts af: Zal de oorlog nu uitbarsten? .Vandaag, morgen, over enkele dagen?
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Nie zich heeft laten ~eruststellen
door de valse vredesspreuken van de misleiders van het Kapitáol, wie niet wist
wat er_naderde, hij raakt in een paniek, nu de \Vorkelljkheid in.
al haar verschrikking voor hem staat.
Zijn angs t van nu is even gr oo t als zijn ver t r ouwen daarvöör en even redeloos. Ja, die ang~t zèlf is voor de heersers
een middel om hem als ge~illig materiaal i~ de gelederen vnn
hun dood a-co Lonnas 'in te lijven•
Voor de TBvolutionaire,
Marxistische ar~eiders, die wisten wat er achter de vredes-frasen
verborgen loas, dia zagen
wat cr naderde, is voor paniok geen roden.
Hoewel zij de oorlog vrezen - de massa-moord van millioenen proleten -, hoe\7el z:j zich,botor dan wic ook, rekenschap geven van do ontzottendo vorscr~ikkingcn
~aarin het
Kapitaal hun klasso $tort: de. oorLog komt voor }~on niet onvCrI1acht •
Het is hun taak, de workol~ka oorzakon van deze niouwe
wereldoorlog bloot te leggen; het 'Kapitaal en haar ~~dlan-
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gers het onschuldmasker af te rukken; de valse leu'zen 'I7aaronner de rose en "rode" arbeidersleiders
ons
voor hei Kapitaal in de dood willen jagen, uiteen te rafelen;
en hun klassegenoten de weg te tonen uit de oorlogshel en de
uitbuitings-ellende
van het kapitalisme.
Thans, nu ~ stcan aan de vooravond van de nieuwe, de
tweede imperialistische
wereldoorlog, coeten de lessen, die
de n.erste ons geleerd heeft, in de 'noofden dringen:
De weg uit d e oorLog she l, is ons "á;m het einde van de vorige oorlog door de revolutionaire arbeiders-mnssaas
gewezen.
Zo ,r\.j de az-b e i d cr emo crd r~iet··kunncn voorkomen, zo 1rij al
zien, dat de ar-bei.der skla ss'e reet g·er.\3H"
list en dudv el s
leugens in de dood zal ~orden geèrev8~, 1,~~T
~ DE AFREK~NING VOOIlBEREIDEN, opdat zij K~"-~-2E; z'J!
é

,
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Ter~l
de oorlog elk ogenblik kan losbarsten, betuigen
de ~achthebbers in alle landen, dat ·z~ de vrede willen.
\'InDromaarzolen zij om toe te ':slaan?
'
Zij hebbon allen uit "hun" arbeiders milliarden en nog
eens milliarden geperst om hun moo:-d-machines o;p te bouwen
en. tG porfectioner~n.
Zien zij er tegenop om die te gebruik?n?
He e f t d e b cnd e , die in Duitsland dagelijks moordt en foltert in de Gc s t apo=kaz ernea -on concentratiekampen,
'gewetensbezwaar?
.
Kunnon de r:'jkcschurken, 'die in Brits-Inàië de uitgezoeen inlanders met salvo's' tot rede br~ngen, geen bloed zien?
En hun s oor t j èno t en in Frankrijk en Italië, in Rusland en
Polen, allen met een stnat van die~st "aarop goèn enkele
soort van roof, vcr raad e11 arbeidersmoord ontbreekt, wat
houd ~ h~11 terug?
..
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Ditmaal is het wcrkel~k niet .gohèbl golog~n, z~ willen
de vrede, =~ deinzen voor de oorlog terug! .
Riet uit ~edel~den met de millioenc~ mensen die cp de
vroso1ijksto ';;jjzc
zullen: omkomerrj nier. oni~a·t.die oorlog zèlf
is, maar au: 7.'a t è:a:ll'na
komt.
..'
.,.
Aan hot o'ind o van do oer st')"\vereluoorlog imam de arb.eiders-r'3v01utie! Wat zal aan het Qindo
de tuoedo woreldoorlog.kornen?
,.
:In hot Fz-anso oar Loga-uü nd st or-ta ligt nog het rapport
van rer.;arschulkP6tain: In 42 divisies moeston t~dons de oorlog ofstc.nien onderdrukt worden.
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,lO 1111111:1t." I"-utHkil1g
Vtl1\
.TAnuari '18,' is
de algemone. staking to Hamburg, z~ de muito~en
op _
de vloot, a~~ de arbe~ders_ en soldatenraden nog niet verge~ .
~ell.

,

.

~ de Engelse legers b~ Archangel, de Amerikaanse in
Siberie, werden ~e niet teruggetrokken omdat ze met revolutionaire'~d6eëll pesmei waren?

..

-,

?
Ha een afgriJseUJKe ellende en millioenen doden, H~rr
Hitier, de pa"auêI's? 'Landgoede~en en aangename villa's en
hardwerkende vrole' ..
«u die de winst opbrengen voor de leiders van Kap i t s.aI m:! Staat?
Zu lLen de i.: .m se urb e.i
d er-s de loo;6!:t.v'I3n
verlaten ';1ac.r
hun
vermoorde kamez ad en liggen te zo t t en , ere de driekló;ur. en de
hoge hoeden d er !':!ilJ.i0u::..i.rs
te groet.;>:~on dan v erd ev t.e werken 'en te hong er on T.OT Dg DERDE ·Y,'L:Fj,J-8:.AC'!'Tnf'T W,; .::';:!i:r?
En ~e BalgüeJiiJ,-dë-llolland5c';-d0 f:;'[:'~lse
ar'öeidëjs, die
d e dood a n de ogen zagen en de dood. !;/i.1i
Lserden, zulleu zij begeesterd zj,;rt voor altaar, troon en bé.;.rs'?
De tie~tallen millioenen projGt~a, die als Kapita~l-sla-"
".ven de o orLor, ingingen, hoe zullen zij zjjn, DIs ze er mot dc
wapens .in Lw,l.on weer uitkomen en. het éne regiem na het and e-,
re in elkaar zien donderen?
Aan lF:t einde van de tweede wereldoorlog
zal de revolutie der arteiders staan, vraarb~ vergeleken die van '17 en '18
kinderspel zullen se~enl
.

Dit is ds nachtmerrie der machthebbers; dit weten z~,
beter dan de arbeiders zelf het nu nog weten.
. Dit is het wat de Hitlers, de Chamb er-Lai n s , de Daladiers
en verdere. zetbazen van het Kapitaal dr'..jft
tot het zoeken van
ee.n compromis, tot het zoeken van een mogelijkheid om d e oorlog naar later te vorsehuiven.
.
Als het doze keer niet tot oen oorlog komt, dat is dat
nlet dooL' de-·pure vredeswil der "grote mannEln aan het roer
van Staat", zoals de hielenlikkenda
dagblflden van alle slag
~~s willen wijsmaken.
.
Msar dan is dat, omdat de zetbazen van het Kapitaal niet
alleen de arbeidersklasse
zien, zoals zij~et gereld en de
valse leuzen van "Vaderlandsliefde",
"Vrjjncid.", "Vóór het
f'a scd sma'", "Tégen het Fascisme", enz , .!!.! d o oorlog wo rd an
gedreven, maar omdat zij ze ook zien, zoals doe arbeidorskl~s_
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se UIT de oorlog zal komen:
'. ·-:-Degewapende massaas 'dèr;.re.volutionaire Arbei·ders-.en So Lda t enz-nden I.
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WAT IS DE OORZAAK ?
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OM DE OORLOG TE VOORKOMEN.
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Er zijn nog meer r-edenen.,:
waardoor" de verschillende',
grootmachten het risico van een oorlog graag zouden trillen
vermijden.
.
Dui tsland heeft een bondgeno o t echap'<met Italië; maar
r~n het in een conflict met Fran~k,
Rusland en Engeland op
zijn bondgenoot aan? Van alle mogendheden geldt het, dat z~
b~ hot bepalen vun hun houding ;in een conflict, allereerst
aan hun eigen belang en alleen als het met het eigen belang
in overeenstem!ning is, ook nog aan dat van anderen denkon.
Msar Italie heeft in dat opzicht wel een heel slechte roputatic. Een Engelse diplomaat drukte dit eens zo uit~·n Het is
ti
niet a éker , dat Italië in eon volgende oorlog. zjjn·.bondgenoten ~i
woer verradon zal!"
j!
Het Engelso Imperium is een geweldige macht, maar zal
~:
.het. vre L Ln alle omstandigheden als éón geheel kunnen optrei:
~en? Gedurende d~ vorige oorlog hebben grote delen van het
Britse ryk zich vrij.7elzelfstandig gemaakt van het nmoede~{.
land", op dit ogenblik kraakt het in Arabië en Brits Indie.
Wat zal er in die gebieden gebeuren, als Engeland in een
~;
st~d op leven en dood in Europa en misschien in het Verre
!i
Oosten is gewikkeld?
0*:
Frankr~k heeft in Oost- en Zuidoost-Europa een. gehe 1 e
;.".
keten van bondgenoten, maar zijn ze allen betrouwbaar? De ge,
weldige kap i, tal en, in di e Land en belegd, geven Frankrijk daar .. r
.een zro t e LnvLo ed . Maar belegd kapitaal b etekent , dat een
I
groo~ deel van de winsten d i e uit een bevolking geperst wor::'
den zaar de. beleggers gaan, dat is in dit geval naar do Fran- .i:.!
se k.?oit alast.cn, Een deel van de' heersende klasse~ in dio
'I
la.!lde~,het deel dat van die winsten niet meeprofiteert,··ziet
dat met lede ogen aan en zou wel eens. van' een oorlog, wa.az
do er Fz-ankrijk s macht geb ond en was, gebruik kunnon maken om de ~
hectbegoerde ~in5tpomp in eigen bezit·tc brengen en vóor~
,
,.
zichzelf te gebruiken.·,
"
':.:, '~
,-,

Als men de mensen hier zou vragen, wat de oorzaak is V~1
de nU,dreigende oorlog, dan zullen de meesten ántwoorden, wat
de kra~ten hun verteld hebben:"Ilitler-Duitsland wil TsjechoSlowakije aruwallen!'"
.
En missc~ie~ zal er d~~ nog iets b~evo6gd
worden Over
de oorlogszucat van de fascisten.
.
Als men diezelfde vraag in Duitsland zou stellen,'dan
k!.:;g men een ander antwoord, waarin men de propaganda van
GO~l)els zou herkennen; "De Tsjechen onderdruk~i)n de SudetenDUltsersl"
.
.•... ..•.
En we zouden iets horen over de Jod~n en de M.-:.rxistcm,die
er achter zaten.
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Ru sland , in hot Westen in .eon oorlog ge~ikkeld,'kan'
haast me:' zekerhoid rekenen op 'een .aánva L van. Japan. .
Al ccze inogcndheden,
'kleiné: zo ,goed als do grot.e,
hobben a:t~d het risico, dat 'zljdoor hun bondgenoten in .de
steek gelaten of in hot eigen belang opgeofferd worden.
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Hier en daar zorgt het Kapitaal, dat do mensen
die voor
z~ bolangc~ zieh straks dood moeten vechten
niet ~eten
waarv~~r z~ eigenl:i,jksterven"
'
,
De Tsjo:.hische-Sudeten lrnestie is' iets, dat op zichzelf, nat~url~k d? aandacht en interesse van alle mogen1~eden
OP~~Kt. Maar er ~s ?eo~'sprake van, dat het al of niet aanslu~ten ~an do ~~ m~ll~oen Sudeten b~ Duitsland
voor welke
mogondhe~d da~ ook, 'oon oorlog waard zou zijn. '
~ennls
ln 1914 de Servischo kuestie TIel de aanleiding
maar n~e~ de oorz_ak "as van het uitl;rekenvan do 17oroldoo;_
log, zo ~s het ook mot de Tsjechische ~wostie.
En evenals toen, zitten aan deze kwestie direct of indirect, ,de k.apitalistische levensbelal':gen van alle grote
megenaheden verbonden.
' .
. ,,Vanaf de eerste dag van de oorlog is de Sudcten-lrnestie
er een van ondergeschikt belang. Dan ~orden de tegenstellin_
gen ~usscn de verschillende kapitalisten-groepen
uitgevochto~
en n~ets anders.
In. "vrQdest.1jd" veeron zij dio s t z-ijdmet hun var en en hun
gOUd~ met corruptie ?n Omkoperij en met do bc~rciging vun hun
o~ge"tapc.~de b017~.pc,Jllngen.
In "vred~)stijd"bestr~den z~ elkaar
met. wat .z.~?lk u at. "hun" arbeiders persen; in oorlogstljd
gco i on ZIJ d i o arbeldors zelf in de strijd.
De oorlog is voor de kapitalisten de voortzcttin,p'van de
"yre-'d-'lm"n
-+ ;V!
9
r,
~ <.~. U st.raja
, ~aar me t an d er-c, schorpers middelen.
De
ene strijdvorm gaat ::'~lde andere over, kan niet und ez-s Q;p.n in
d o nnrlp.yc overgaan.
.
':',
, ..
Do "vredestijd" :i.nhet Kapita.lülmo is nl.!'.
hot. brandon van
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de lont ~n ~t kruitvat.
Die kan niet anders dan tot een ontploffing,
de oorlog voeren.
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DE S'rRYD VAN DE KAPITAALGROEPEN
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In de eerste wereldoorlog werd het Duits-006ton~k6e
ka- '
pitanI doór de verbonden Fr~n6-'Engels- Amerikaanse kapitalen, "
verslagen. De ov er-ai.nnaars namen Duitsland aen groot gedeelte
van zijn uitbuitingsgebied
af, ora de arbeiders daar zelf ui t
"
te bujte!li verder moest Duitsland geweldige oorlog5s~hattin_
Een betalen, uaardoor de winst, die door h~t Duitse kapitaal'
nog uit de overgebleven Duitse arbeiders gestolen werd, voor
een deel in de brandtasten van de ovcrwirillaars belandde.
Eet Duitse kapitaal was nu machteloos eeT/orden, maar het
sprak vanzelf, dat hc:t zou trachten het vorlorene terug to
hijgen.
Het maakte g obru i k van de vor:ieeldheid der"'ovor\vinnaars", die elkanr over de verieling v~n de buit in de haren
vlogen, het verbond zich b1.jnaonmiddellijk na do oorlog met de
hoersende Russische èurcaueratie. ~ot gebruikte de Duitse so: iciaal d cmo cru t i scho-, en kleinbul'gerl:ij.~epartijon.'Om do, opstandige arbeidersklasse
onder haar ho ar schuppij te houden en ging
van doe eerste d~g af tot een ,geheime b onapenáng over!
'
,"Toen het do tjjd rijp acht t e , werden dIJ uitgediende "d emo-.
c ra t cn" van hot kus sen g e t rap.t en de St~',atsrJachtin hand an '
-,
g'C'ljgdvan de fascisten, dio tot taak kregen twee dingen tot
,
staüd te brengen:
'
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7 j' -... Kapitaai onvoldOende. -,
.
___
De gewe~dige ~kdo~en,
d~e dag ln dag uit aan ~e ar-.
beiders ontstolel1:)lorden, z\)n niet toereikend om .het Dllltse
Kapitaal te laten" rendéren.,
:,
'
Als het daa~op aangewezen bl~t,
d~
breekt haar heerschappij binnen korte t.1Jdk2,potI dan stor1; het kapitalistisoh,
Duitsland in elkaar.
, Wat het ncd Lg heeft zlf1 ni~uwe gobi.eden om het hongerige'
Kapitaal te voeden.
Maar deze gebieden bevinden zich reeds in handen van andere uitbuitersgroeren,van
de concurrenten. die t eg cnovez
baar staan •
En ook dez en voeren hun bewapening op; zij weten "'nar het
om gaat: om de winstmogel~~eid,
o~ het pestaan zelf ~~n hun
kapi tale1f van hun macht. Ook zjj,drijveu "hun'.'bevolkin,::~::
voort, om door harder An l~ger werken de Wlnststroom Groter
te maken; om de ml.lliarden op te brengen voor de, "vreedZR!!le"
strij4 vaA direot en de bloedige strijd, die komt.
.
,
Ook:'zljhan t ez en het nationalisme
on alle, propaganda-.leug ens :om :de uitg,elluHe massaas "vechtrijp" te màkan ,
De oorlog. die op het uitbarste~ stant, i~ d? str~d dor
Jtapitalen
die van de "vreedzame", tot de mUl ta~re oorloe
overgaatj~het
doel van de strijd is de b7heersing, ~;: ~c7it
van de uitbuitingsgebieden:
het monopol~e van.do ul.pa~t~ng
d'er arbeiders, opdat hDt,Knpitaal
leve!

,,

,

,

,

De uit1uiting van 'de Duitse arbeiders
tot de. ho og st Dlo~elijke graad.

... i'

op te voeren,

~II

, I
-. !

Dz Duitse bevolking se~cn-s~eden tot éGn nationaalgeestdriftig gehael, tot een reachtig wapen, dut
voor de,lcvel1~belallgcn van het Duitse Ka.pitaal eehalltocrd kon Dorden.
Deze beide op::h'é.'.c'hten
heeft hct :ascisti3ehe ge'i701d-en
zo good mogelijk v cr vu Ld , '
~~ar daar~oe is hot Duit~o Karitaal nog niet uit de
moeilijkheden. !:ictis nu weer een grote, imperialistische
macht van do eerste rang.
lIanl' de b ödcm , •.aaru i t zij d e rr i ns t haalt, vraar-vanzij
bestaan en gr~eien ~oet" is voor haar to klein. Dio bodem is
d e nr-bc i d van,het Du i ts e Proletariaat. En hoc hard en lang
dit ook '\7erkt,hoe la:<G ook de l~vensstlll1da(\rdder Duitse ar':'''beidersgedrukt is, het is 'voor het bestaan .v~n het Duit~e
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Men kan de politiek van het Duitse Kapitaal gerust noe, men: de meest roekeloze politiek, dio de wereld ooit gezien
heeft.
De burgerl~ke voorlichter, die hieruit beroepshalvo
een
propaganda-voordeeltje
voor zijn broodheer moet halen "verklaart" het vel'schjjnsel ui~ "de bekende oorlogszucht" der
Duitsers.
VerdIJr-vraeen WOrdt meestal niet aangemoedigd.
Hierv66r hebben ~~ er al op gewezen. dat do uitbuiting
van de Duitse arbeiders voor het Duitse Kapitaal niet genoeg
winst kon opleveren om de 6trijd Qm,hot bestaan met de concurrerende kapitaal-groepen
vol te houden.
Op do éen of ,andere manior moest het zich nieuwe uitbui.tines-gcbioden verschaffen. En de enige manier om dit to doen,
in een wereld, dia do a~dcre rovers al onder elkaar verdeeldon, is, het'benodigdo met geuold te no~.
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'Daf\rvoor
Zijn nodig een miIlioonen-leger,
eed oorlogs-,
,industrio
om dit leger
u,ït "t o rusten',
en',Voorraden
veor lange tijd. Vestingen,
strategische
spoor~ en autowegen,
onz ,
Dat
l I os kost milliardon;
het Duitso
Kapitaal
mo e s t
deionJilliarden
n omon van de winst,
die bu Ltendd on toch al
o~voldoende
~as, hàè zwaar de, arbeiders
oo~ uitgeperst
worden, "
..
"

Do g cvc l.d i g o be:;epening
'ls voor he t Kapitalismé
'van alle
een fL:,).!!;: brok ui t hun .wi.nat on ,
Voor het r~!5,tse Kapitaal,
met zijn nijpende 'i7insthonger,
is het een ,n:nhoül G-ui tgavo .
'
Het 'heeft
mi.Ll.dard cn e11 mi.Ll.Lar-den van haar winsten
in'
oorlogstuig
vus t go l cgd en e en. mi.l~ t.a i r e macht gevormd van de'
eerste> rc.ng.
-,
Hu kan het d r o g cn on eisen
en opdz i.ng en naar ,de has .
bezeerdo
nieuwe uitbuitings-gobibden.
'
kàn hot di t niet
alleen,
maal' nu moet het ook; dio
milliardGi1a~l1
oorlogstuig
zijn oudxr o os t o:ls ze niot
gebruikt,
worden;
die bev~oren
uinst
is waardeloos
als ze niet
n~eune
rri.n.st opl cv cr t . ' r
Kan do:t niet
op de "g'er;one", man i er, door er arbeiders
mee te loten
ver k on en dan hun ar be Ld to stelen,
dan moet hOI:
cp bui t cngoiron c meni or: door cr arboiders
moe te laten
vbchton .on er de g ob i cd cn net grondsteffen,
fabriekon
,'cn n i ouwe
1001lSl.:-.vel1, moe to veroveren.
Is de ~~~~~1n& met oorlog
voldoende,
dan is het goed,
dr.n br ong cn tic L;''-l'oren
mi Ll Lnr-den hun rri ns t op: Het Soo1';:, ',) ~,~, Oos t enrijk en nu misschien
het Sudeten-Gebied.

,
,

J,
I

'~!

,
I

\:
"":" .. _.,.=~~.

î

..
••

,j'

,~
, r'
'
_
'. ,~ "', :.J
,'9
I,
Maar is d.e dreiging
niet voldoende,
dan moet het"
"f;', ,,~ .~
--1'
'Duitsè:-iä-l'ïtaal;
diect
of na korte
tijd, haar milliar-',
~,:~
.den 'aan oor10gst~ig
d~adwerkelijk
gebruiken
en in .een o?rlog
;~.,
'.;
hun waarde als 1'I1nst-l.nstrument
benut t en ,
'
,;: I
Dit niet
te doen zou voor, het Duitse
Kapitaal
het bank,~
van haar macht betekenen.
"
.~
1'0 et en de ineenstorting
.>
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KUNNENDE KAPITALISTEN DE OOR!.OGVOOR?:OMEN?
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.landen
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De "ge\70nO" kap i ta1istisehe
gang van zaken is,' dat,' een
groot
doel ,van'de
~inst
als niou~ kapitaal
te voorschijn
'komt
cn vg ob ru i kt Toordt, om de Tfinstmassa
voor het 'Ke,pitilal
steeds
groter
te maken.
'Gebruik
de arbeid,
dio aan do arbeiders
ontstolen
wordt
om b , v. een n i ouwc textiel-fabriek
t c bouwon , of 'om in een
b cs taandovï abr Lck do v ar oud oz-do machines
door n i euwc to vervangen.
Zet er arbeiders
aan en zij kunnen ermee producoren:
de winst
is n i ouw kap i t aa I gewerden,
waarmee' "eer v'ordero
17inst uit clio arbeiders
gehaald
wordt;
in66r winst
om opnieu';'/'
bij hot kapitaal
te voegen en de 17inststroom
te 'vergroten.
llaür is de gestolen
arbeid
gebl~ikt
om er granaten,
tanks
en mitrailleurs
mee te makcn , 'zet
er dan maar arbeiders
aan: z~ z~11en er nooit
iets
mee produ~oren,
dio tiinst
is '
geen 1I:0.pito.nl gcwor d cn waarraoc rooer verdere
17inst: uit de, arbeiders
te holen is. Die winst is bcv~oren!
:,
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VOOT:het Du:itse róofKapitanl
is. het noode ake Lijk , door :'bedreiging
met oorlog
of door een oor~og zolf,
haar uitbuitings-gebied
uit te breiden,
,
Het richt
thans
zijn aanvall én op Tsj echo-Slowakije.
li'S
het alleen
ging om het bezit
van het 'Sudeten.."gebied,
dan zou'den de andere
rovers
aari de 'Duitse'dito
dit brok'roel
misgunnen, maar 'zij z oud en er vermoedelijk
g'e en wereldool'log
om ontketenen.
Zelfs
als elk van de andere
mogendheden'daaràoor
een
veer mo'es t 'laten',
ze zouden al-s het moest,
hun verlies
nemen,
liever
dan' een weroldoorlog,
EN WAT ER NA Km,,~,,te riskeren.
Abessynie
en Spanje, zijn do 'Voorbeelden,
hoo do gr oo t-.
uitbuiters
een "geschil"
binnen
de 'perken
houdon en er nog
een goede handel
van weten te make'n.'
"
"
'
, Hanr bij de Tsjeehische
kwestie
zijn niet
tweede-rangs-belangen,
maar - van Frankrijk
vooral
- 'Lev on sb eLang en betrokken.
Niet alleen
het Franse Kap.itaal,
dat in Tsjecho';'Sloroakije
belegd
is,
kr'"jgt door, het verlies
van het SudetCll-gebied'
een '
deuk, maar' de po s ti o van.' hot' g.chele Franse, Kap i, taal
in Euro- ,
pa wordt hier bedreigd:
,
"
, '
Het Franse
Kapitaal"
in mi.dden-,Oost-,en
Zuidoost-Europa
b el.egd , dankt zijn vèiligh,.eid,
dat ,is het veilig en goed binnenkomen van' de I,insten,,,
aan de. macht.apo s i tio 'van Frankrijk
in
Europa.
Deze berust
n let alleen:
op zijn 'eigen Log e r en vloot,
maar ook op die van 'zijn bondgenöten~Polen-Roemeniö-Jocgoslavië-Tsjec'ho
SlowakiJo en Rus Land ,
En de '''trouw''
van die bondg eno t on hangt weer grotendeels,
af V1Ul de beseherming,
do hulp ~
de straf
voor ou t r ouw, waarop ze van Franso
kant kunnen rekenon.
En men stelle
zich nu voor:
Tsjecho-Slowakije
krijgt van
de opdringende
Duitse
macht,een
slag,
waardoor
hot niet
al~
,leen
een gedeol te ,van zijn g eb ied vorliefJt,
maar clio b ov enr'd en
het bogin van het u.i t eonva Ll.on van dezo, uit allerlei
nát i onaliteiten
bijcengolapto
stunt,
b9tekcnt.En
Fran~Jijk
laat
dat
toe,
is ni~t bij machto haar bondgenoot
te boscher~on.
Alle bondgonoten
•. eten,
dat hoo be1~lgrijk
ook iojoro
"aanwinst"
voor Dudt s Land is,
het Sudotcn-g(lbicd
de "i13..115thoná

~
~

I

•

ger van het Duitso Kapitaal alleen maar foller zal
maken.
Ov&r het uitcongorukto
Tsjocho-Slowak.1johoen, mOet hot
naar Ro omen i c , on de Land on om de Zwarte Zee.
'•
Het meet Silezie terug en de Poolse Corridor.
Zullen de bondgenoten zieh'opoffer~n voor wio hon niet
beschermen kan? Of zullen zij eon compromis sluiten met wio
blijkbaar de sterkste is?'
"
Wij kunnen bieT niet een cps ommi ng geven van alle belangen, die in dit conflict betrokken z~. Het bovenstaande is
genoeg, om te doen zien, hoe daar de levonsbelangen van grote
imperialistische
kapitaal-machten
op elkaar botsen."
'
Elk van hen zou de oorlog willen voork.omen, als er een
ander middel ~
om het doel: Bezit van de uitbuitingsgebie_
den, to bereiken.
"
Niot uit teerhartighoid,
maar om bet vreselijke risico,
dat ocn oorlog voor :hot Kapitaal heeft: De nederlaag tegen de
vijand ~n do r cvo Iu t La der proletariërs.
' ,
Maar een ander middel voor de machthebbers is er niet.
EH het doel kunnen zij niet opgeven; omdat dit zelf";vornietiging zou zijn.
Vlol kunnen zij nog pr ob ez-en, de oorl~g uit 'te stellen;
naar later te vGrschuivon.
Het Engelse Kapitaal, een oude gewoonte getrouw, probeert het uitbreidon van het conflict tot een open oorlog,
nog af te kopen door oen ander - in dit geval Frankri,jk en
Tsjccho-Slowa~e
- te laten botalon. Als het gelukt, is de
corlog verschoven; te voorkomen is hij niet en kan hij door hot
Kapitaal niet "orden.
,
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DE ARBEIDERS EN DE OORLOG.
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Hoo kxijgcm de heersende klassen' hot' gedaan, om d~ rnillioencn-ma ssa der arbeiders in "vr ed o" uitte
schudden en ze
daarna tegen elka3r op te jagen en zich dood te laten vochten om het gestolene voor hun borovers te veràedigen?
Hoc de boul'güoisie dat doet en door ecn hoel leger van
propngllndistel1 laat doen, dat kun men het beJ"~~,bemerken vlak
vMr en tijdens een oorlog.
In vredestijd is hot soms al moeilijk om ,_ "rboiders
steeds marrr door, allo rjj}:dommon te laton makon on 'doze hun
to ontnemen in ruil voor een ellendig slavenleven. Maar' in
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Fnsci smc" •

on ze

voor

h

in do loopgraven

te

J::,'

1

aten 'verrokken

I

at Kapi t aa.L", "",",,' "d= t egen hot'

Thans is do l"'uze:
"T"'gen h t F
.
I
v."
e
as c i sme"
n IG14 was de leugen
vo
d
'.
.
,
het TS:lrisme'"
voor d ~
,
or
e Du t s o arbeiders:
"Tegen
,:)
rr an s e en Engelse
~ b id
et
Duitse
mi
Li
t.ar
i
smc''
rrr
el.
ers:
"Togen
h
De r.narheid
was , drrt hot te
n
.
mi.Ll i.o cn cn voor hot Ka pi t aal,
gl: hhenzolf
gl.ng, dat er .
l'
--.. ges ~C t wor d cn
ook toen hot T'sarl.smo m. o t geslag
•
en h taaar. J moest
.
d
c~ l!U t •..•
risme vernietigd?
en wor en'
Zeker. U:-.o..r niet
mo t do J"
(
en voor de kcizer)o~
Ttcel.zor
dat was onder
onder en voor het banknk~e.tmelt)het
bcnkkcpita~dat
roas
Z
.
-• up~ au
' 0 zelden het toen Liebknecht
e~'
. '
bet de Duitse. en de Franse
do
LgUo~Gs,m(lDUrgdenRzo
ondervonden
' oiders.,
'
en 9 us sische
ar-

,
II

,ti '
I

JnFol,.rij

"li~oiLf

,;r•

•••

, , 'zul t n» ,li~or

go',,,,Ook 'i,hott

.nh

'ljt,

~.~<
veto,ton;
van Goobols

bo'

do rol

Elk ra"i
'

nanml.oz e ,

,,",0 hcoft

oh go b,lrtm' •• ljt~' ;/~~
mogon vor\·ullon
on »~'

zijn • ov'" tui v0'"

' ,"'

!

do oorlog
VOJl
hot Kn pitaal
staan do nrbeiders
di...•.•
~'':,<
van:::.f de eerste
dag, onder de 1ll11()!rt volstreitto
diktnIn naam van do ,tri,.id tegen het ra"i'mo worden zij ondor

,Irt
reet,
tuur,

do fascistische,diktatuur.goplaatst.
§LASSENSTRIJD ~

,
~

OORLOG

Op hot moment, d~t do uitbuite!sklnsBo·de
~cvnarl~sto
anns Lag do ct op do arbeiders,
hot ',moment u=-.nrin hun loven
zelf
op hot,spel
staat,
deen de misleiders
h'.!D best
cm do
klassonstl.~
vnn arbDidors~nt
to:doon
stokGn.
Als het hun gelukt,
al~ . z'.j , do arb:ide:r:3
voor hot r.npitaal
tegenover
elkaar .in het vuur' krjjg"n,
dan z~l daar aan
het front
toch ,do klusscnstrijd,'i1eer
opvl0lll!'10n.
Want ,de ont-
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Met millioenen
.dod cn en verminkten
en
.,
ellende
h~eft h3t r.ereld-proletariaat
oen zoe van jammer en
gens ~er, rode" patriotten
b ot ae.Ld
het go l oof in de leu-

~,
,t,

;,:1'

n'l.eu~e'
Moet
het
vor~?

,',
~I
~'"I

d
"T' ogen het Pns c smo" is in d
van
V~!1d.
c man van de pa tz-Lo t t en
cc..
a.:-,g een 1oUr<en Z"' .
zijn tegen hGt Duits~ f~SC~SzlJll n i o t tegen "het" f'aacá sme , zlJ
Cmda t zij zijn voor'"
~t en m~,
en hcar filic.lcn
natuur Iäûc
h
en me
ln dienst
~ d
Duitse
Î ri sc i smc r de n;
"v~n o concurrent
van
.
~~gen Kupl.tal~sten

nog

eens

b ot a.l on voo;

de oud ~
e 1 eugens

.
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z~n en hun ellende
winst hal en? . '
Ze zal hij denken,
hij en de millioenen,van

"'~

"

'

aan 'beide kanten van Niemandsland.
'
En naar dat denken zullen
zij handelen;
de naarheid
zal
gefluisterd
worden:
in de latrines,
in de lo~P?raven,
achter
,het front,
op de vloot:
Dat het voor het Y.aritcal
is,
dat Vlij
,moorden en vermoord wo:;.·don,/dat het. kan opho'o.lden als de soldaten,
de arbeiders
é'-én zij.";~
dé'.t-'h-;ït moe t ol'hot11en en
,
Er zal een woord in de rap~orten
vorscrJjnGn,
dat or vrOG-

'L

"

.~.•..

."

'ger

niet was: Verbroedering
.
En nog een ander:
SOLDATillT-RADEN.

De klassenstrijd
zal zich in' oorlogst~
voortzetten.
De
\l:lvada
van p.et. Proletariaat
in, de fa'orieken
en werkplaatsen,
de noodzaak OD! zich daartegen,dat is,
tegen hen die de ellende brachten
_ 'ta verzetten,
de ,?pcenhopillg
van de a.rbei-

- .....

.

'
zijn klassege-

noten,

I

H

:z~~

om

J'

•

De to1nle
s:n~t-,-dc
dikt,-,tuur
d
kinderen
"erken
voor de oorloco , ' er goncrna Ls , vrou •.en en'
Kapit~listen,
de t or r eur 0
gIlcn nong cr en t en bate van d s
".
'"
m o KO orrt ov r d h id
o o spa orinag o om elke ontevr
d"
.• ,
o en Cl. te smoren,
!our in de rUR van de "~~rzolcno
!a arresteren,
de mi,trailgummis t ok om i;do str~at~:
t e ende
soldaten
en revolver
en
hebben lie iets
vQrgQ~~ll?
cregeren;
mynehcr-cn "democraten",'

-.

nuchtoring
z a I groot' zijn;.,
,:",
'
Hot mongsol van goestdrift
,en angst"
dut do oorlogsprot
pngandr. -d e arbeidor
ingiet,
VOT'llice ,
snel" eLs de dood in
zijn v.fgrljsoli,iksto
vorm'
bcrnhc,?r~
J::.::"m(:r~den:rrogmunit.
Als hij dutll"zict'm:.t
hij is: E",~".:;.o.:,nsl~af, d~e, at s vochtslanf
gebruiltt
\70rdt. ,Als bij zi.0:., ')1:,,~ ,,{,~'lV1;0tll-r·en 1:inderen ,in zijn
plnn.ts roorden uitgebuit
,doel' ~o ,~:}:'lSse, 'die hem 'tot '4e 10011el"uvcn_hclverdol3mde.
Als :bi,i zj c t- en l7eet., dn..t er t~gcnover
o
hem prolct'cn
liggen
n l s lrlj, bedrogen
als, hij, .in '0l1 ,nde en
luizen,
bedreigd
door ,~ood cn ,verminking,
zal, ,lllj .dan niet·
denken,
dat dit zljn ka.r:leradp.n zjjn en niet de soort,
-di e uit

.....\,

•

ho. f~~~::é!. m~n z Lch k.l ac.r voorstelt,
hOG h~n ocr Log "t
d . b"d.lsme
er uitziet,
is hot du i d e Lájk n'·o
-:-.d'
egcm
er s 0 r i cg en
Vanaf'
d e oer s t e ' _.
,c,
~
-- o ZIJ e arbeigeer. enkele f'a so'i s t i s cho maat
~ug :,.:!n de oorlog is er
o or l og sknpf to.list~~!1i~t ~~î{rege_,
d i o de "democratische"
zich :'~scist
te noem~n.
zu en nomen, b oha.Iv e de ene:
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mond"F,ermoeh''''
'
, en de oude
so c i.a'lHc
Lst t leger"
i s cho naar inho hun
id
da t hot'"
.; go:,ordon
van hot z og oncamd o "eig~n ~Olk" n1 e i g en Kapl.~::ull, de krachten'~
traoh t en ,ij te' doen vergat en,".'
s aon paro.aaot wag,uigt,

'"

I

c

bedriegen
nl s "dam"
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die het hen mogelijk ml'lakt m::lsslll\l op tE' treden,
een
macht te vormen om zichzelf
te helpen,
dat a.lles
mankt het zeker,
dat de str~d onzer klasse
zal doorgaan.
Eerst
om het stuk brood voor hun gozin;
maar verderomdat de nood b~ft
en groter
wordt - om het leven,
om,de
vrede!
En de.vrede
kunnen z~ niet verkrijgen,
zonder tegen de
oorlog
te st~en,
dat is tegon het oorlogskapitaal
en de
Staat .. De klassenstrijd
van de arb e i d er s in de oorlog
is revolutionair
on kàn niet
anders
zijrr.·
.
In Qe stakingen,
i~o in de oorlog uitbreken
kunnen do
arbeiders
op gecn andere hu.lp hopen dan die van hun klassegenoten
in de andere b ed.rijv on en van hun kameraden in uniform.
Van do vakverenigingen,
uie evenals de part~en,
in het oorlogsfront
zijn g e schau e Ld , zullen
z~ geer. hulp, maar do meest
verwoede tegenstand
ondervinden.
De Duitse
arbeiders
in de
oorlog van '14 tot '18 ondervonden,
dat hot aandringen
op ac-.
tie vo~r verbetering
b~ de "eige~1
vakvereniging,
spoedig
gevolgd word door een arroep
van do militairo
autoriteiten
en
opzending
na<!.r do loopgraven.
En z~ ondo.rv ou-i on nog moor. Als de actie
niet was togen
tc houden en door do arbeiders
zelf van bedrijf na.ar bedr~f
werd uitecbreid,
zoals
in de munitie-stakingen
in Januari
'18.
:hn nam de vakbond en de "socialistische"
part.ij de leiding
ûver, mot het dool de actio
te breken.
In de tijd na do oorlog
heeft
Ebert om zijn "go cd o naam" onder de kepi t aLd s t.on te redden, zieh daarop ~Jroemd.
Er zullen
in tb komende oorlog vele Eb cr t s Z~1n;

14/

Do stakingen
in de oorlog
kunnen niet
anders
dan als "wiide"
b owogi ng on o nt.stuan
C!1 zich
cn t.w.ikk el cn . Dat betekent,
dat
de ar b c i d o.rs hun strijd
onder eigen leiding
moeten organiseren
en voeren.
Oak thans is dit in ZOGr veel gevallen
zo.
Evm:als nu in de "gildo"
stakingen,
zal elke arbeider
in
een bcul'\;';,
d i cn zijn medearboiders
k onn cn als moedig, verstandig,
b o t r ouwbnar en po l i t i ok on twi kk el d , oen kern voor
hot cver:eg
en de activiteit
van z~n kameraden vormen.
EU~ stukjo
so c a l i s t i.s cho koun i s , cr var Lng van do kl.as
sensl.l'ijd,
organisatorische
bekwaamheid,
begrip van do kluss on-vv cr hcud i.ng cn en het do ora i un van do politiok
van do klr:.sa ovij ind en zijn hand.Lang cr-s
heeft
dan voor do strijd oen enorme waar dc .
Do revolu~ionaire
arbeiders
zullon,
vooral
in bot bogin,
dun gezaaid
z.ijn. Als zij zich,
ui t v cr t.wijf'ol i.ng of v orkocr-d
begrip,
Lat cn v cr-Lci.d cn tot daden van individuolo
s t.r ijd ,' dan
c-
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Do taa~ van d.o .revoluÜonaire
arbeider.ri
llgt
in het mG~dolen van hUTlel'var~n~
en, hun wctcn'aa~!
hu:~ k:!.t'.s~cgell~;on,
an
hot holpen van hun kl.as s o op de yv~g, dl~ ~lJ ~oorlzc.kellJlt gaan
moot on gaan zall .De weg VBn de. zelfact~vl~e~t,
,het m3ss3le
opt:r:etten van de arbeiders
~alf I. het zelf-u~ ~?rel~'3n van het
strijdfröri.t
naur de arbeiders
van ander e bell.r~lVi3n, het zelf,
door vertrow.vdl3 kumer ad en rego1e11' van de.:A.ctle; 'en door .alle
b swogäng ' h enn ; het. doordring sn van. d? kamcrnden: mot de. ge-.
dachto van de n'lachfsvc!'rüJï.& d~.::.D.rbelder·skl:nssG voor 'Zlchzelf:
de' rilden van arb0idE?T'S..r'1{, sol~(l.ten.
.
".
" '.
..,
Elke po Li t i ek e p'ropag::mè.",.) S' waazde Loos en .:;chadobJ:';:,
die dit doel rri e t b ecog t :en .van - stap tot stap helpt
b~relf~OI1.
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Elke pogin~ tot het vooren van' de oude ~~i~Grs~p~litiek,
ook als dio zich aandient
'r.l.S een onv er-zo errLijke pub hek te,.
gen oorlog. en kapd t a'l f sme , 'is gedoemd te ~i~lukk.on: of eug er ,
op' direct
klassevsrraad
uit. te lopen..
...',
.. '.'
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De holle
leugenachtigheid
van de leu:r.en, waaronder
men
dei arbeiders
in de ocr-Log wil d:-ijv,m vo cr het Kapi t aa.l , komt
-dUidelijk
ann de dag, nl~ men do. oorlog
ziet zo~ls h~~. ~s.
In de oorlog wordt aeder de leuze:
"Verdedlg ,de Qc~?cra~
tio t ccen het f:l.3cisme",
de .lnatste
rest
van do burgerlJy:e
demGcr~tic
opzij gezet
en de lIeigon" fnscistbche
diktatuur,
ovar . de ar b edd e r a Lng e s t oLd door de louzon-fabrik:.nten
ze:li'

,1

as

~ar
wàt met de leuze:
"Verdediging
v~n
S'o~jet-Uni~"?
Niet alleen
de lIle
Internationale
gee~t de~e leuze ~lt.
oek de R.S.A.P. hier
in Bolland
en de Trotz~isten
doen dat.
Het i2 een oorlogs-Ieuze
zoals de anderen .en het woor-d
"ver'\ediging"
v erand s'r t daar niets
aan.
.
. Om iets te vc:r:dac:t2Ke~ no e t menhe~ eerst l1~bb.eJ:!·
'-'
. De Ru~sischB
arbeiders
hebben de ~0vJet-Unae ~let,
e~~nmin 'als de Du i tSB arbeiders
","UIl. HeiT!l1l t 11, de Er an s e ~'~a Patrie"
en d e Hollandse
"hun democratisch
Va~.QÎ'L:md:'•.. " .'
. 'Het
Ls va n de heersers,
van de Staatf',r.'-1.ütallstlsche
burenucraten
die het met hun G.P .Oe. ,r:evv.r.~·unisson,
cono ent raÜe~alllpen '~n exqcutie-peleton.s.!:.é~o!!
de R.\:.:;sische arbeiders
''ver·dedigon'.'·
'.'.
.
De Sov j et-Ul1ie, . dat is do Russische
heor5-e~de t.:l~,3St?,
heo'ft haar "vriendon
en b ondg eno t cn'", Bij hot u.ltbrokon
van
do ~eroldoorlog
zal 'zij er nog meer hebben.
I

:

·i
.,

~

..

'1

"

l'ratb et ok on t "verdedigir.g van de Sovjet-Unie" voor de
·arbeiders, d i.e onder de diktatuur van doz e "vrienden"
zitten? Dat zij do bondgenoot niet mogon verzwakken, maar voor.
do gomoonschappol1jke ?8uk van Sovjet-Unie en bondgenoten moeten marcheron en krepórcn.
Die louze betekent het prediken van eon gemeenschappelijk
belang met, en onderwerping aan, de klassevijand in het eigen
land. --De vriend van onze klassevijand is on?9 vijand en hij zal
dezo leuzo hanteren om oris in dienst van z:ijnvriend, onze
bourgeoisie, in de dood te jagen.
Verdediging VD~ d0 Russische arbeiders, ja, dat willen
we. Dat wil zeggen: MET hen, TEGEN onz e en hun ond erdrukker s,
die samen zulke dikke vrienden z:ijn.Om aan hUn en bnze uitbuiting eeU einde te maken.

~:.

Het Kapitalisme h.;eft voor 'de arbddersklasse
slechts de
afwisseling van slavenleven en bloedige moord.
Do vroes dor kapitalisten, dat" zijwel de oorlog kunnen
boginnon, m~ar dat de revo:utie van het ontgoochelde en ver.bitterde Prolet~riaat die oorlog zal bèëindigcn,.drijft hen om
deze nog naar later te verschuiven. Voorkomen kunnen zij hem
niet.
Alleen hot Proletariaat knn dat, door t~gBn de oorlog d
der kapitalisten do kl as scnoo r Log der proletariërs to stellen.
Door de macht der hoersers te vûrnietigen en zelf, als heersende kl a sse , de kommund st i sche samenleving te v est.Lgen ,
De kapitalisten en hun o or Log sd emag ogen r-ekenen
erop,
dat z~ tot en in de oorlog de massaas zullen behQcrsen. &~
tot nu toc wijs~ullcs erop, dat het hun zal gelukken de grote
~eerderheid der arbeiders door hun oorlogspropagunda
mee te
slepe~.
.
!kar daar-om is onze propaganda .,!:egen
de oorlog niet
l1B.:lrdeloos.
Do waarheid, die zij nu laten liggen, zullen de arbeiders
opnemen in de dagen van hun u i t er s t e nood en zij zal. in hun
kanden tot een macht worden. De waarheid van het "vergeten"
~ers uit do Internatior41e:
Uitgave
~e heersers door hun helse listen,
van
Icdr:c:lmenons mot d Lo eû t g en damp.
Groepen
11\1t:kor3,
str5jdt niet mo ar voor and'ror t1Tiste~,
~recitt de rlje!l,hi cr Le UIV kamp.
(lj 'hJ' o-t s tot hal.d on 1'Ü 1t maken
r,Ud-;n-r::ommunisten
;;';>,'h"lr·'-:'.':0"l", "yot
Int
e1..1 ao,;)!.
'
"i Ji(;r~e\1.\I··:J.p"n5in lien ·ta raû'lè-l.
d
Eo a.orr.tl.~
s cruje en DUUr- ous 1.L;.>e •
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