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.Het Internationale,
het vaderlandloos zijn, altijd nog
mm of meer een masker, gehuicheld, - of alleen als mooie
bloem, mooi sieraad gebruikt, - kon nu tcgen de voortdurende wapening en den eindelijken oorlog, door het Imperialisme,
volkomen, in al zijn kracht en macht te voorschijn komen.
En wie voelt niet dat dit de gelegenheid
was?
K u alle
naties gingen strijden? Gingen strijden voor hetzelfde doel,
hetzelfde bezit. De wereld.
Welk socialist heeft niet a'ltij d gehoopt en verwacht en verlangd dat dit eindelijk zou komen: pén actie van alle partijen
van alle naties van het Internationale
Kapitaal, gericht te~en
het gansche Wereld-proletariaat,
tegen de geheele 'Yere1dArbeidersklasse?
Men had hem, dezen oorlog, ook al jaren zien aankomen.
'I'alrijke schrijvers, Kautsky vooral, hadden er op gewezen,
dat de tegenstellingen
tueschon de groote )lachten, tot dezen
geweldigen wereldoorlog voeren konden, zeer waarschijnlijk
voeren moesten, en dat de Revolutie van zulk een oorlog het
gevolg kon, zijn.
Hilferding
had in zijn boek: Das Finanzkapital,
dat als
het ware een vervolg op )Iarx' Kapitaal is en de fase van het
kapitalisme behandelt die Marx niet meer heeft beleefd, duidelijk gemaakt welke oorzaken tot het Imperialisme voeren.
De Cong,ressen in Stuttgart en Bazel hadden het proletariaat
opgedragen, om, met alle middelen en. tot he.t uiterste, dezen
wereldoorlog te voorkomen.
)Ien was dus niet onvoorbereid,
Alleen, hij kwam nog kolossaler dan men gedacht had. Zóó
algemeen. had men zich de deelname der kapitalistische
staten
toch niet voorgesteld.
)laa1' wat kon schitterender en klaarder en cluirlelijker zijn,
dan dat het kapitaal der wereld tot een onderlinge worsteling
kwam, en daarmede zich stelde tegen het wereldproletariaat
?
'Vat heerlijker, uit het oogpunt van socialistische propaganda,
dan dat het ~ebeele wereldproletariaat
binnen den omvang
van deu oor~og kwam?
..
Nu had men eindelijk, de door het kapitaal zelf, ~oor zIJn
O'roei, buiten ceniee vemntwoordelijkheid
der arbeidera gebrachte tegel1stclli~g tusechcn (Ion Arbeid en het Kapitaal,
der geheele wereld.
'

Hier het Kapitalisme dat door zijn modernste uitingen en
machten:
de hu t, het monopolie, het geconcentreerde bankkapitaal den de Aardo en de Arbeiders vernielend en Oorlog
bracht, daar het Proletariaat dat den Oorlog wilde, en hem tot
het uiterste bestreed.
'Y'elk een schitterende vooruitgang sinds 1864, sinds 1871,
den laatsten Wost-Europeeschen
oorlog. Toen een 001100' tusschen twee kapitalistische
volkeren, terwille van de co~solideering van één volk tot één staat, het kleine bezin van de
wording van. Duitschland.
Toen, in overeenstemming
daarmee, slechts enkele arbeiders die zich verzetten.
X u een wereld botsing van haast alle vast' gevoegde en O'evestigde volken buiten Amerika, terwille van de macht o~er
de Aarde, terwille van de taak om het kapitaal zijn laatsten
reuzentocht over de Aarde te laten doen, terwille van de consolideering van het wereldkapitaal.
En nu, in overeenstemming ook met deze ge.weldige krachten en het alles omvattende doel, mil'lioenen en millioenen
arbeiders vereenigd,
die
zich zouden verzetten tegen het Kapitaal, dat hen voor zich
zelf met ein.delooze lasten had verdrukt en heu nu nog als
voedsel der kanonnen wilde gebruiken, dat hen door een wilde,
razende bewapening,
en blinden, in zi.i n einde en werking
niet af te zienen oorlog nu aan altijclnieuwe
bewapening en
altijd nieuwen oorlJ.ogblootstelde, en hen aldus met ondergang
bedreigde.
En wat was ook eenvoudiger, wat klaarder dan dat alle
proletariërs, tegen. het ~e\aar dat hen van a 11 e staten dreigde, één.protest, één actie, één wijze van strijden tot het laatste
toe hadden aangenomen? Tegen alle en tegen eIken?
'Yat was duidelijker,
welke actie meer 1'001' "de hand liggend, welke daad 'in zijn gevolgen voor de propaganda, de
organisatie, de revolutie chitterender, en de massa tot in zijn
v~rste duistere hoeken meer verhelderend,
dan één eensgezinde strijd in alle landen, op dezelfde wijze, van alle leden
der Internationale
tegen dezen oorlog?
Hoe klaar, hoe bindend, 110e lokkend voor alle arbeiders,
en zelfs voor een deel der kleine burgerij en van den middenstand, 7-0Uhet geweest zij n , als in allo parlementen
dezelfde
taal had wecrklonkcn , in alle lundcn dozolfdc daden waren
gedaan?
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En nog.~ens, wat eenvoudiger, wat klaarder, wat meer met
de wezenlijks waarheid der feiten en verhoudingen overeenstemmend? De Arbeid der Wereld voor het eerst tegen het
Kapitaal der Wereld,
Zoo zou men denken,

werd. In Bazel klonk alleen nog een fanfare, maar uit de
holle frasen van Jaurès, de leege dreigemen.ten van Keir Hardie, het laffe gesnik over den ondergang der cultuur van
Victor Adler, en de slappe niets zeggende woorden van Haase,
uit het ijdele pralen van het Congres zelf, klonk re008 de
onwil, de afkeer, de onmacht om iets te doen. .
Meer nog, men was toen reeds algemeen van nlan om met de
bourgeoisie te gaan 1).
De bourgeoisie, die, door haar eigen rotheid, voor moreele
ontbinding een zeer fijnen reuk heeft, rook onmiddellijk de
rotheid van dit Congr-esen der Internationale. Zij voelde dat
van 'dit Congres niets te vreezen was. Zij stelde de kathedraal
van Bazel ter onzer beschikking. En welke plaats kon meer
geschikt zijn voor de huichelarij der Sociaal-Demokratie, voor
een congres dat iets anders zeide dan het wilde, dan een kerk
waar sinds eeuwen de Christelijke huichelarij dag na dag is
verkondigd?
Wij zullen nu aantoonen door welke oorzaken die onmacht
en die huichelarij gekomen is.
Maar voor wij dit doen, zullen wij aan één voorbeeld,
Duitschland, in bijzonderheden aantoonen, tot welk een
schande en nadeel voor zich zelve en onderlinge verdeeldheid
de Internationale gekomen is, door niet tot het uiterste tegen
den Imperialistischen Oorlog van het geheele Kapitalisme te
strijden, en door hierin niet, als één geheel Proletariaat, tegen
hem één te zijn.
Wlij zullen daarbij tegelijk de gelegenheid vinden de voornaamste redenen, die zij zelve voor haar handelen opgeeft,
te weerleggen.

Maar de gang der zaken is een geheel andere geweest.
In plaats van Strij d tegen het Kapitaal, is er Onderwerping
aan en Samenwerking met het Kapitaal gekom~n, in plaats
van Eenheid der Arbeiders Spilitsing in zooveel doelen als
er naties zijn, in plaats van Internationaliteit Nationalisme
en Chauvinisme.
Alleen in. Servië hebben de Sociaal-Democraten in het Parlement tegen den oorlog gestemd,en in Rusland hebben zij
zich van stemming onthouden door de zaal te verlaten. 1).
In Duitseliland hebben zij de milliarden toegestaan. In Oostenrij k dit goedgekeurd'.
In Frankrijk en Be'lgië zijn zij tot het voeren van den oorlog getreden in het burgarl ijk Ministerie.
In Engeland heelt de Arbeidspartij de dienstneming aangeraden.
In Zweden, Noorwegen, Denemarken, 21witserland, 1\OOerland. hebben de socialisten de gelden voor de mobilisatie ter
bewaring der neutraliteit goedgekeurd, - d.w.z. zoo noodig
voor den oorlog, den Imperialisti chen oorlog. 2).
In bijna alle landen dus inplnats van bestrijding van, een
s~mengaan met de bourgeoisie.
.__.
De kenner der Internationa'le Sociaal-Demokratie had dit
intussehen reeds lang zien aankomen. Het Congres te Stuttgart was het laatste CIlllgres waarop waarlijk ernstig stelling
genomen werd tegen het Imperialisme. Maar te Kopenhagen
reeds wankelde men, en te Bazel ging men op de vlucht.
Het was alsof men, naar mate het Imperialisme sterker, het
oorlogsgevaar grooter werd en nader kwam, des te banger
1) Dit is in de Doema de scherpste vorm van protest, scherper
nog dan tegenstemmen.
.
2) In Italië is de Kamer niet bijeengeroepen.- De Italiaansohe
sociaal.demokratie
heeft zich op schitterendewijzetegen den oorlog
verzet.

zei reeds op het Congresdat de Zwitserszeker naar
grens..zouden gaan. Hetzelfde zei kort na het Congres Renner
10 den RIJksraad. Troelstrahad het reeds herhaaldelijkin Holland
beloofden bevestigdehet na het Congresnog weder.
1) Greulich
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Het vaarbeeld van Duitschland.
Deze oorlog is de aarlag van Duitschland.
Niet in dien zin, dat een der andere graate Magendheden
minder "de schuld aan", de oorzaak van dezen aarlag zou zijn.
Maar in dezen, dat Duitscbland
hem het best heeft vcorbereid, hem met de grootste kracht voert, daar de grootste materieele
en geestelijke
krachten
gestuwd wordt, het graatste
doel voor aagen heeft, de aanval'iende
partij dus zijn moet,
en, alleen kapitalistisch-technisch,
kapitalietiech-economisch
gespraken,
afgezien van alle andere factoren, winnen moest.
Duitschland
heeft zich na 1870 tot tweeden Eurapeeschen
kapitalistischen
staat omhoog gewerkt.
Maar Duitschland
overtreft Engeland in organisatie
van industrie,
handel, verkeer en bank, - innerlijk
is het daarin machtiger.
~ret de
Yereenigde
Staten is het het eenige modern gearganlsee.nle
kapitalistische
land. - Zijn abso'lutisme, zijn jonkerdom.
en daardaar zijn leger en bureaukratie,
- maken het, - naast
de gecentraliseerde
Bank, de geconcentreerde
Handel, Industrie en Transpart,
- tot het model van den Imperialistisohen
staat, tot den eenigen valkamen
Imperialistischen
staat der
'Vereld. Het vereenigt de machtsmiddelen
der Baurgeaisie
met die der Absolute Manarchie.
Zijn krachten,
zijn expansiekracht,
zijn, daar dit alles, grooter dan die van Engeland
zonder zijn kolonies,
Maar -Duitschland
is afgesneden van volkomen expansie.
Het kwam te laat tot de macht. De beste stukken der aarde
waren al in het bezit van anderen. En de Magendheden
hebben geza,rgd, dat het niets af bijna niets kreeg. Alle pagingen van Duitschland,
om iets van beteekenis te krijgen, zijn
geheel af bijna geheel verijdeld.
Marokko kwam aan Frankr-ijk, aan België de Cango, Engeland
nam het groatste deel
van het over iz Afrika, den Bagdad-spoorweg
kon Duitschland
niet alleen h~uden, van alle zijden kwamen zij lij nsn in andere
haudcn. In Azië bekwam het zoo. zoed aIs niet,
In Afrika

zeer weinig. De enorme voordeelen die uit monopolistisnh" kaloniaal bezit, monopalistische
sfeeren van invloed,
kunnen
voortvloeien, bleven het Duitsoho kapitaal antzegd.
Duitschland's
Kapitalisme
werd als een stoomketel,
waaruit de stoom niet outsnappen
kan, dien het niet kan laten
werken als het wil.
Frankrijk,
Engelland, Rusland houden het opzettelijk sinds
jaren in zijn volkomen expansie tegen, ter wille van hun eigen
kapitaal.
Dat wil Duitachland
niet langer verdragen. En daarom heeft
het zich sinds jaren ap dezen oorlog voorbereid, om zich zelf
den weg te banen, die het wordt ontzegd.
• Daarvoor diende de reusachtige
openlijke en geheime bewaponing. Daarvoor het reusachtige leger en vloot,
Daarvoor diende de plotselinge
aanvraag der 1000 millioen
in 1913. Daarvoor de voorbereiding
der Rijksbank,
beter dan
die van eenige andere nationa'le Bank.
Duitschland
wil een einde maken aan zijn kleinheid,
het
wil nu zijn banden breken.
Duitseliland
wil nu Marokko,
en een graat deel van het
averig Fransch-Afrika,
het wil Fransch
bezit in Oost-Aeië,
Siam , Cochin China. Het wil Klein-Aeië,
~resapotamië.
Het
wil Belgisch Cango. Het wil stukken van het Engelsch bezit:
Engelsch Zuid-Afrika
misschien. ~risschien stukken van Engelsch Indië. Het wil de Partugeesche
bezittingen
in Afrika.
~et wi'l X ederlandsch Indië. Het wil de economische en polih:ke beheersching
van een goed stuk van China. Het wil, om
(~It alles te bereiken,
België en Xederland onderwerpen
of van
zl~h afhankelijk
maken, Dit alles wil het, en daar dezen aarlag
wil .het. zi.en wat het hiervan bereiken kan. En waarlijk,
van
kapl~ah~hsch-ecanomisch
standpunt:
het kamt het Duitsche
~al;ntahsme
tae. De ster-kste verdient het meest in de kapitahstlsc~e wereld. Uit het oogpunt van zuiver kapitalistisohen
VOo.rtlltgang alleen, en niet uit het anze: dat van de outwikkelIng. van het proletariaat,
en, van zij n strij d tat Macht en
EenheId, 1) men kan weuschon dat het Duitsche Kapitalisme
Won.
l) W.ij duidden boven reeds aan, dat bet eenig standpunt van den
revolutlOnanen
communist
is: de strijd tegen het Imperialisme
van alle volken, tegen ~et Imperialisme van welk volk ook. Want
el~. ImperialIsme bedreigt de arbeidende klasse, en alleen door den
stnJd er tegen wordt zij sterk.
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. Ho.e ontzaggelijk
veel meer zou Duitseliland
met zijn orgamsa.hekracht,
met zijn geconcentreerde
banken, zijn gecentraliseerde
reederijen
en handel en industrie
kunnen halen
UIt deze gebieden, dan Engeland, België, Holland, Frankrijk,
Portugal. Hoe veel sneller zou de Aarde kapitalistisch
worden
ontwikkeld!
Het Duitsche Kapitalisme
voelt ook, dat nu het uur gekomen is, dat nu gehandeld moet worden. Want als bij de verzwakking
van het Turksche
Rijk Rusland Armenië neemt,
Frankrijk
Syrië, en een deel van Klein Azië, Engeland
een
ander deel daarvan, Egypte en Arabië, en Rusland en Euge'land deelen Perzië, -dan is Duitsohland's
karos op groot Aziatisch gebied voorbij. En als En.geland dan nog meester wordt
van den weg van Kaïro naar de Kaap, en China na een tij d
zelfstandig
en machtig,
dan
i s, daar Zuid-Amerika
wel
niet meer in Europeesche
handen komen zal, Eng e I a n d
mee s te I' van een overgroot deel der wereld, 1), Rusland,
de Yereenigde Staten, later misschien China, zijn eenige gelijkwaardige
mededingers,
en Duitschlands
kans op wereldgebied geheel voorbij.
Duitschland
is dus èn door de expansie-,
de uitzettingsmachten die het van binnen drijven., èn door de vormen d~e
sijn Imperialisme
heeft, èn door de geweldige machten die
zijn expansie aan alle kanten in den weg treden, èn door het
groote doel, het g-rootste van alle Staten, dat het zich stelt,
- de drijvende kracht van dezen eersten Imperialistischen
Wereld-Oorlog.
Duitschland
moet dus het voorbeeld zijn, waaraan wij de
Imperialistische
politiek en haar gevolgen, en de houding van
het proletariaat
tegenover haar, aantoonen.
:llaar,
aan den
anderen kant, Duitschland
heeft ook de
sterkste
arbeidersklasse.
Op Duitschland
vooral, zei Marx
reeds, houden de Communisten
van alle landen het oog gericht. Het heeft de kapitalistische
ontwikkeling
doorgemaakt
onder omstandigheden,
onder voorwaarden,
die :veel verder
g-evorderd waren dan die waaronder de andere kapitalistische
landen van Europa ze doormaakten.
Daar is, tengevolge daarvan, het proletariaat
georganiseerd
en geschoold zooals ner-

gens, en minder dan ergens anders door burgerlijke
traditie
bezwaard.
e
. Tengev~lg~ d~arvan staan daar tege~over de sterkst georganiseerde k~p~tahsten,
de best georgamseerde
arbeiders. Meer
u.an een mil liocn leden heeft de. Soc. Dem. Partij,
vier milIioen stemmen worden op haar UItgebracht, de vakvereeniging~n tollen tussc.hen de twee en d.rie millioen leden. Een geweldig aantal arbeiders leest dagelIjks de socialistische couranten
B~ eve~ls in Dui~schlan?, veel ~eer dan in Engeland, het
Kapitaal IS georgamseerd
In .~yndlCaten en Kartels en gecentraliseerde Banken, zoo ZIJn ook daar, veel meer dan in
Engeland, . de arbe~dersvereenigng.en,
zoowel de politieke als
de. economlsch~,
niet meer versplinterd
maar op reusachtize
WJJze gecentralIseerd.
e
De t~genstelli~g
tusschen de kapitalistenen de arbeidersklasse IS, door dit alles, daar scherper dan in de andere staten
v.an.'Y'est-Europa.
Het abso!utisme, het jonkerdom.
en de miIitaire lasten verscherpen
d.le .te~enstell~ng nog op het hoogst.
De sterkste, meest imperialistisch g~zmde bourgeoisie, staat
daar. dus tegenover het meest socialistisoha proletariaat.
. Hle: z~l .DJen dus: ZO? ergens, de tegenstelling
tusschen het
imperia'listisch kapitalisme
dat alle bewoners der aarde wil
onderwerpen .en tot slaaf maken, en het proletarisch
socialisme dat hen WIl bevrijden, het duidelijkst
moeten zien.
.. En toch, de Duitscha arbeidersklasse
gaf juist èn zelf èn in
ZIJn vertegenwoordigers
in den Rijksdag
het voorbeeld van
samengaan
met het Imperialisme,
Juist dáár stemde men
~e~ eerst vóór de oorlog uitgaven.
En de arbeiders trokken
JUIst d~ het eerst, niet alleen haast zonder verzet maar met
geestdrift vaak ten strij de.
'
Roe kwam dit? 1).
'V elke redenen ~aven zij zelve op?
. Maar voordat WIJ deze onderzoeken,
moeten wij eerst nog
Ie~ over d~n Oorlog: zeggen, dat onze weerlegging
van die
~ ~nen, ~Ie de ROClaal-Demokraten
in het al-;"emeen en de
uitscha In het bijzonder voor hun meedoen. a~n den oorlog
geven., versterken zal, en dat wij tot nu toe slechts even aanm~&n.
L

Als deze eerste Imperialit,tische

maken.

Ianrr duurt
b

I!P~!k~:.ware oorzaken
1) Totdat Indië, Egypte enz zich zelfstandig

'Vercld-OorloO'

zullen

wij in het volgende
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- en het is door de reusachtige krachten en hulpbronnen van
]~ngelan.d, Duitschland en Rusland waarschijnlijk dat hij lang
duren zal, - dan is een inzinking der Europeesche maatschappij mogelijk.
De honderden mi'lliarden die deze oorlog dan aan Europa
kosten zal 'Voor wapens en onderhoud der legers, moeten vermeerderd worden met de vernielde waarden. van stad en land
en ter zee, met de waarde der millioenen arbeidskrachten
die
verminkt en vermoord te 1001' gaan, met de waarde der producten die niet worden voortgebracht.
K a den oor log zal voor de honderden geleende m illinrdcn
milliarclen rente moeten. worden betaald.
~Iaar de Europeesolie landen kunnen dan door dit al'les zóó
verarmd zijn, dat zij zeer moeilijk de benoodigde grondstoffen
uit andere werelddeelen kunnen koopen.
•
Hierdoor wordt het proletariaat natuurlijk
het meest getroffen. Een enorme en lange crisis -, misschien na een g~deeltelijken, korten en schijnbaren bloei, - en werkeloosheid
staat voor de deur.
Xlaar dit is niet alles.
Dit ware misschien in langen tij d te overwinnen.
Er dreigt nog erger.
Om de gevolgen van dezen eersten Imperialistisohen
W 1'reld-oorlog te begrij pen, moet men ook het oog slaan op de
wijze waarop hij a:floopen zal.
....
'I'wee witzen van einde van de-zen oorlog ZIJn mogelijk.
Of een ~an beide partijen overwint.
. .
~IaaI' geen van, beiden kan den tegenstan~er
,:erlllehgen.
Als Duitachland overwint, verplettert het ml~schlen .F~ank~
rijk en België, Engeland's macht kan het met yermetigen.
Evenmin kan Duitschland Rusland geheel overwinnen. 1).
Overwint dus Duitschland, dan wapenen Rusland en F..ngeland zich terstond weder, oneindig sterker dan te voren .. En
pen nieuwe strij d dreigt weer.
..
Overwinnen daarentegen Rusland, Engeland en Frankn.Jl~,
Duitschland kunnen zij toch niet verp'letteren. 2). Daartoe ~s
Duitachland innerlijk veel te sterk. 3)

Overwinnen z~i dus, dan begint Duitseliland opnieuw met
wapening resachtiger dan te voren, en een nieuwe strijd staat
voor de deur.
Het
kan ook gebeuren, dat geen van allen overwinnen,
maar allen te verzwakt zijn om verder te vechten, en daarom
vrede sluiten. Dan. beginnen zij, zoodra zij maar kunnen, hun
nieuwe bewapening, om, zoodra zij sterk genoeg zijn, weder
te gaan vechten.
Deze twee einden van den strijd zijn, zoover wij zien kunnen, de eenig mogelijke.
Zij zijn eyenwel de ondergang onder het Imperialisme van
lipt proletariaat.
Als het proletariaat,
door Jen langdurigen oorlog, en door
zijn gevo'lgen, uitgeput en lange tIJ den werkloos, dan nog
weer belast werd met nieuwe, nog reusachtiger bewapening en
nieu wen oorlog, zou het dit, als georganiseerd strij dende klasse, niet kunnen dragen. 1).
De groote materieele ellende, dool' den oorl~g en de econymische depressie veroorzaakt, zou het geestelIjk hebben uitgeput, zijn weerstandsvermogen
hebben verzwakt, - nieuw
Imperialisme,
nieuwe bewapening,
nieuwe oorlog zou zijn
economische kracht vernietigen. 2).
Bij dezen eersten wereldoorlog gaat het dus om het Bestaa?der Arbeiders. 'Vel te verstaan : om het Bestaan der Arbeiders als str-ijdendo klasse.
Het Proletariaat
moest zich dus, om die moge'lijkheid, tot
hrt uiterste en met alle middelen, tegen het Imperialisme en
den 'Vereldoorlog' verzetten. Ook om zij n toekomst. Ook uit

1) Dnitschland
heeft ook een sterk Rusland noodig.
Het moet
tE'gen Engeland later op Rusland kunnen steunen.
2) Noch Rusland, noch Engeland wil ook Duitachland geheel ov,:rwinnen want zij hebben een sterk Duitachland tegen elkander n~odlg.
3) Alleen met de bulp der Vereenigde
Staten bebben ZIJ het
kunnen doen. (Noot van 1920).

7.C'

lfbehoud.

En bovendien dreigt na dezen oorlog een r e e k s van WerC'ldoorlogen, zooals wij boven reeds zagen, om het Xlonopoli8tisch Bezit van groote deelen der wereld.
1) Over de kansen van den Wereldvrede, bet Staten-Verbond
van
Europa en dergelijke, spreken wij in het laatste hoofdstuk.
2) Een Revolutie, als gevolg van deze ellende, zou mogelijk zijn.
Maar onder de alleralechtste omstandigheden,
door een uitgeput en
ongewal?end proletariaat
gevoerd.
Op de mogelijk beid van een
Revolutie onder zulke omstandigheden
kan het proletariaat evenmin
kansturen. Toevoeging van 1920: Ook deze "voorspelling"
is uitgeomen. In Polen, Oostenrijk, en andere Staten is de revolutie, tot
!lu toe! door de uitputting en armoede van bet proletariaat mislukt,
In DUltschland wordt zij er zeer door bemoeilijkt.
3
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(jok daarom dus moest het plOlctariant
zich tot het uiterste
te weer stellen.
Zien wij nu de redenen die de Duitsehe Sociaal-Demokrateu,
- en met hen die van Frankrijk, België, Engeland, etc. voor hun. deelnemen aan den wereldoorlog opgeven.
Zij zeiden: vóór het uitbreken van den oorlog hebben wij
alles gedaan om hem te verhinderen.
.
Dit is onwaar. Het machtigste middel teg~n ~et Impe:'lalisme en den oorlog, de actie der ~lassa zelve, IS.:uet geb~Ulkt.
Xoch in de jaren vóór den oorlog, - toen ZIJ de Duitsoho
Heerschende Klassen had kun.en doen beven voor de macht
van het Proletariaat,
- noch toen de oorlog kwam.

'Wij antwoorden:
Geen van beide heeft gelij k. De toestand
in Europa is zoo ge,yor-den, dat in alle landen, behalve Rusland en Turkije, de arbeidersklasse onder nagenoog dezelfde
voorwaarden van vrijheid en slavernij leeft. De nadeel en in
het eene land worden door die in het andere opgewogen. In Rusland zelf is de demokratie op weg, en oorlog kan daar
de arbeidersbeweging,
die zich zelve zal vrijmaken, slechts
lichade doen.
En dit proces van gelijkwording
aller Europeesche arbeidersklassen is, door de industrialisatie
aller staten, in voo-rtdurenden groei.
'Vat wil dit dus zeggen?
, Dit: dat deze oorlog ·en elke volgende Imperialistische
wereldooslog
der Europeesche (en wij kunnen er bij voegen
Noord-Amerikaansche,
en Australische)
staten geen voordeelen, geen grootere vrijheid meer brengen kan aan het proletariaat, doch alleen even groote nadeelen, hoe ook de uitslag
zij, geen belang dus meer is voor het 'Ver·eld-Proletariaat.
Het is met andere woorden voor het Proletariaat
niet beter
dat de eene of de andere partij wint.
Daar komt evenwel iets anders bij.
Gij zegt: W~i moeten het Russische Imperialisme afweren.
En om datEe doen helpt gij het Oostenrijksch-Hongaarsche
op de beenen! Gij steunt het aan het Servisch proletariaat vijandIg Oostenrijksche
Imperialisme!
En om Ru~land af te ~ere~ moet gij het Fransche, Engelsche en Belgische en misschien ook K ederlandsche en Deensche proletariaat blootstellen aan het Duitsche Imperialisme!
Kan dit een juiste proletarische tactiek zij n? Is dat het be1ang' van het proletariaat?
Wij sp~eken hier nog niet eens van het proletariaat
over
zee, dat gIJ aanvalt, het Aziatische, het Mrikaansche.
t De steun 3;ail het Oostenrijksch
Imperialisme,
de poging
ot verplettermg van het Fransche en Engelsche proletariaat,
vlan een .~oot deel van het wereldproletariaat
het :feit alleen
a dat g'lJ om dR'
te
en
ussichen inval . af te weren, deze trachten
v.erpletteren moet, dit feit toont al dat uwe tactiek
de
t achek
' al
" ~an:re 'I mee doen aan een afweer-oor log, - zelfs
wabs ~11 in d~t ~eval waar, - dat deze tactiek nu onjuist en
~ rUIkbaar IS. 1)

"- De verdere redenen ter verdediging van het vrijwillig meedoen aan den oo.rlog als hij eenmaal uitgebroken is, kan men
in drie soorten onderscheiden ..
De eerste is: de afweer-oorlog.
De tweede, het belang van het geheele proletariaat
dat de
oene partij wint.
De derde, dat men den vijand uit het land moet .houd.en! om
Let eigen bestaan, het eigen land, de eigen nationaliteit
te
redden ..
',ij zullen deze argumenten achter elkander beantwoorden.
De Duitsche sociaal-demokratie
zegt: Rusland viel Duitseliland aan en wij moesten ons dus verzetten.
\Vij hebben boven gezien dat dit maar schijn is.
Het Duitsche Kapitalisme is, even goed als het Russische,
door zijn Imperialisme,
de aanvaller.
Dat dus de Duitsche Sociaal-Demokratie
een afweer-oorlog
voerde, is onwaar.
Maar nu de belangen
letariaat.

van het geheele, van het Wereld-Pro-

Gij zegt: het is het belang van het Proletariaat
der wereld
dat Duitschland Rus'land verslaat. - Maar de Fransehen {'U
Belgen en Engelschen zeggen.: het is goed voor het Prolctnriaat der 'Vereld, Jat Frankrijk
en Engeland winnen, want
Duitachland
is een absolutistische staat, waar de jonkers regeeren en waar de constitutie maar een schijn is. - Wie heelt
gclijk?

1) Er w
tiid .
lamen
m ~ deenb IJ ,11~ de negentiende
e

e

ourgeorsra

oorlog

eeuw, toen de arbeiders te
voeren moesten.
De Nationale
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En wut voor u geldt, geldt voor alle andere naties.
Dat feit alleen al, dat de prolctariaten
der verschillende
landen met het volgen van. deze tactiek elkander te verpletteren trachten,
toont de noodzakelijkheid
om de geheele zaak,
en den gehee len strij d tegen het Imperialisme,
anders, van
oen hooger standpunt,
- niet meer van het ouderwetsche
nation.ale, niet meer van uit de vraag: aanvals- of afweer-oorlocte bezien, - namelijk ah een strijd van het International~
Onverdeelde
Proletariaat
tegen het Internationaal
Iraperinlisme.
)Iaar er is nog meer:
Gij versterkt door het Russisch, het Fransch het Eneelseli
Imperialisme
to bestrijden
uwe
i gen,
u'w D u {'t s c h
Oorl?~en d~.: negentiende eeuw, die dienden om de nationale Staten
Belgl~, Italië, DUltsc?laI?-d. te stichten of te bevestigen, waren noodzakelijk voor d~ kapitalistischa ontwikkeling en dus voor het proletariaat. ~ant dit kon z~Jn organisatie en zijn strijd tegen de nationale
bourgeoisie alleen ontwikkelen
op den grondslag van dien nationalen
Staat. Bet was te verklaren als het proletariaat daarin toestemde. _
Toch t:ebben ~ebel en .~iebknecht hun toes~emming voor den oorlog
van 18,0 ge~elgerd. ZIJ drukten daar~ee UIt den wordenden strijd
d~r prol.~taflers tegen de meu:ve orde in Duitseliland. Zij begonnen
dien strijd daarmede, tegen Bismarck en het nieuwe Duitsche Rijk.
Het tweede geval was wanneer er een oorlog gevoerd werd, b v.
door Napoleon lIl, om dynastieke redenen. Zulk een oorlog moest
het proletariaat ook met de wapenen bekampen.
Het derde geval was wanneer een reaktionaire regeering, b.v. die
van. Rusland, door een oorlog kon worden omvergeworpen.
Dit waren de voornaamste redenen waarom het proletariaat in
een oorlog toestemde.
~aar het Irnperia.lisme voert geen oorlogen tot het stichten van
nationale
Staten. Het vernietigt ze veeleer. Nog minder voert het
oorlogen voor een dynastie. Immers de vorsten zijn slechts de slaven
der gr~ote Bank. En het allerminst bestrijdt het Imperialisme het
absolutisme.
Het gevaar bestaat veeleer, dat het absolutisme sterker
wordt door het Imperialisme.
yan de oorzaken die in Marx' tijd het proletariaat tot den oorlog
drijven konden, bestaat er. dus geen enkele meer.
~aar, zal men zeggen, de noodzakelijke ontwikkeling van het
kapitaal door het Imperialisme en de Imperialistische wereldoorlogen?
Het antwoord moet luiden:
D~. toestand is geheel veranderd sinds den tijd van Marx.
~lJ hebben tegen het Imperialisme een nieuwe taktiek n,oodig.
Niet de o.orlog voor de ~~tl~nale .bourgeoisi~,. maar de strijd tegen
de internationals bourgeoisie IS nu noodzakelijk voor de entwikkeIing van het proletariaat.

Imperialisme.
Gij .:versterkt
uw vij a n d e n
die
uno
g n a der
ZIJ n
dan
deR
u s sen:
u w
e i e e n heerscher
.
Xls uw H.egeering, met uw hulp, Ruslaud en Engeland en
Frnnkrijk
overwint, dant hcbt gij ook uw eigen Imperialisme
rsterket gemaakt, uw eigen Vorsten en Jonkers en Kapitalisten. D a n z a I ook
uwe i gen juk
z w a ar d e r wo 1'den.
G~j hebt dan tegelijk uw eigen broeders in Engeland,
Frankrijk
en Rusland, - en in alle landen der wereld die g~
bestrijdt, - ten onder gebracht,
en u z e If.
Zij zijn dan, bij zege van Duitschland,
verzwakt,
en hun
regeeringen
zullen met n.ieuwe wapeningen,
nog sterker Imperialisme,
hun leven ondragelijk
maken.
En uw regeering
; zal daarop eveneens antwoorden met nog sterker bewapening,
en zij zal u des te beter en sterker verdrukken.
Gij zijt dan. nog meer slaven geworden.
Dit is de verandering
die het Imperialisme
heeft gebracht;
Alle krachtige
naties willen gebiec1syergrooting.
Zij kunnen haar alleen bereiken. door oorlog. Het proletariaat
dat in
den oorlog toestemt, bedreigt en verplettert daardoor het proletariaat van een andere nationaliteit.
Het verzwakt daarmee
~i.in eigen broeders. Het versterkt daarmee het Imperialisme
~n het algemeen van alle volken. en dat zij nel' eigen heerschers
III de eerst
plaats. Het verzwakt dus zich zelv~ en het geheele
proletariaat.
. Zoo is namelijk de toestand geworden:
Het proletariaat
kan
niet meer met zijn bourgeoisie een andere nätie afweren of
aanvallen, of door die daad zelf bedreigt het de andere proletariate~ en z.ich zelf met ondergang.
D.~t IS de nieuwe toestand dien. het Imperialisme
brengt.
iliJ hebt dus te kiezen:
of mèt uw Re~eering
tegen het
proletanaat
van het andere land, van elk ander land,
van
alle andere landen, of met het proletariaat
van alle landen
tegen uw Regeering.
. De tijd van het ~lationaal zij n en handelen en het iuternationaal spreken, van het internationale
woord maar van do
natIOn.ale daad, is voorbij.
De ~uitsche
sociaal-demokratie
zerrt : Duitseliland
moze
(111
oor ZIJnl'
h
' . . mnpl'la Iiismo sc hl]11 u 1re b ben,
- toen wij penmaalI:>
r! ('dsbcmopfd
hadden
te houden. viel RU3.. den oorlos-.., t('O'pn
..,
I an on
.s aan en WIJ moesten ons dus vcrweren.
En daarbij
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wordt de bekende plaats van ilIarx aangehaald, waar hij zegt
dat de wande~aar, als hij op straat overvallen wordt, niet alleen de slagen afweert, maar den aanvaller neerslaat.
Het voorbeeld, in Man' tijd misschien juist, is niet meer
juist. Het paste toen op den buitenlandsehen vijand, die ela
vijand was van de bourgeoisie en van de arbeiders zoo ligt
evenwel niet meer het geval. Het proletariaat, - de wandelaar, - wordt overvallen. En door de vreemde, vijandelijke
en door zijn eigen bourgeoisie. Het moet, zeker, zich verweren tegen zijn vijand, en hem zelfs neerwerpen. Maar die
vijand is niet meer de buitenlander alleen, het is, onder het
Imperialisme, óók de eigen bourgeoisie.

Daarom moet, zelfs ten koste van een inval, het Proletariaat
zich tegen het Imperialisme, tegen den oorlog van het Imperialisme verzetten.

Het Russische Imperialisme valt het Duitsche Imperialisme aan. Het Duitsche Imperialisme het Russische. Maar het
Russische Imperialisme en het Duitsche Imperialisme te samen vallen het Duitsolie proletariaat aan. En het Russische
Imperia1isme en het Duitsche Imperialisme vallen te samen
aan het Russische proletariaat. En zoo is het met alle landen.
De Imperialismen van alle landen vallen te samen de proletariaten van alle landen aan.
De tijden hebben zich vehnderd. Het kapitalisme heeft zich
zoover ontwikkeld, dat het zich nog slechts verder ontwikkelen kan. door slachting van het proletariaat aller landen.
Er is een Wereldkapitalisme ontstaan, dat zich keert tegen
het W'ereldproletariaat.
Het is dus ook onjuist, dat de belangen van het Proletariaat
den oorlog, toen hij eenmaal uitgebroken was, billijkten.
?lIaar nu het Behoud der Arbeiders, der Natie, der Nationaliteit.
De Duitsche Sociaal-Demokratie zegt, dat het proletariaat,
als de oorlog eenmaal is uitgebroken, den vijand afweren
moet, om de verschrikkingen van den inval, het moorden,
plunderen en branden te ontgaan, - dat de arbeiders ter wille
van hun lan.d, hun klasse, hun natie zich verweren moeten.
En dit is hun sterkste argument.
\,T~i antwoorden, in het algemeen, dat het Imperialisme,
als geheel, oneindig erp!'eris voor het Proletariaat dan de oorlog of de, inval. \Vant het is een d u u r z a a m versehij nsel,
dat het Europeesche proletariaat bedreigt.

\Y~i zullen ook dit nog in bijzonderheden bewijzen.
G~j zegt: liet is ons i?stinct van zelfbehoud, dat ons t1rijft
het vaderlan.d te verdedIgen.
. .
WIj antwoorden: Gij wordt. door het Impen~hsme meer als
Prol eta r i ë r dan als D UIt s c her bedreigd. Een reeks
van Imperialistische oorlogen om het besit der wereld, steeds
sterker Imperialisme, staat u, uw .klasse,.. te wac~ten. 1!w
bestaan als proletariër is dus bedreIgd. GIJ ge~rUIkt uw instinkt van zelfbehoud - hier uw "vadeI'landsheîde" - dus
• verkeerd, blindelings, onbewust. G~i moet het ande.rs, bewust,
doelmatig ~ebruiken, en i~ ~laats van met de Du 1 t s c ~ .~r s
voor het Duitsche ImpenalIsme, met de Pro let ~.r 1 e I' s
der wel' e 1 d tegen het Imperialisme der wereld strijden.
Gij zegt: als wij ons tezen het Duitsche Imperialisme ve:-zetten, vallen er, daar de Regeering dan op ons aanvalt, dUIzenden tienduizen.den van ons. Wij antwoorden: door den
oorlog' vanen er honderdduizenden, misschien millioenen
van u.
Gij zegt: door den revolutionairen st.rij(~tegen .he~,?uitsche Imperialisme worden onze organisaties verlllehg.u, de
eenige kracht die wij hebben. W~j antwoorden: ~et .DUltsche
Imperialisme maakt door dezen oorlog uw organisaties machteloos, en zal dit blijven doen na den oorlog, door nieuwe
reusachtige bewapening en nieuwen oorlog. Wij ant,:.oorden:
de Organisatie is geen doel, maar middel tot den strijd.
Gij zegt: maar onze landen. en steden zullen door den vijand
worden verwoest, als wij hem niet afweren.
. W~i antwoorden, dat het voor het InternationaiJ.e proletariaat, nu, onder het I~perialisme der 20ste eeuw, even erg
is of een stad of streek van Duitschland, België, Frankrijk of
Rusland wordt verwoest.
W~i antwoorden., dat gij hebt te kiezen tusschen aan den
OOI'~og
uw toes-temming geven en verwoesting van u~ of ander
nahonaalland, - of verzet met alle andere prolotariërs tegen
den oorlog.
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"~~i antwoorden, dat het Imperialisme niet alleen nu, maar
in een reeks van jaren, Europa, uw eigen land en de W'ereld
met verwoesting- bedreigt.
,V~iantwoorden, dat gij hebt te kiezen tusschen medegaan,
voor langen tijd, met verwoesten van landen, of te beginnen
met, VOOI' goed, aan alle verwoesting een einde te maken.
Wij antwoorden, dat gij u met het internationale
proletariaat teg-en de verwoesting der wereld vereenigen moet.
Wij
antwoorden, dat de Jntemationaliteit, nu onder het
Imperialisme,
van nu af aan, gaat boven de X ationaliteit.

Dank zij den heldenmoed der Russische Proletariërs is Rusland geen Aziatisch land meer, maar op den weg der 'Y'estersche Untwikkeling.
Het heeft eon Parlement. Zijn landbouw komt op, dank zij
de Hevobltie. De binnenlandscha markt onstaat zeer snel, de
industrie moet g-aan bloeien, en dan wordt Rusland - aan
Pruisen g'elijk.
Bovenal : het heeft een Proletariaat, dat zijn gebrek aan getalsterkte in politiek opzicht meer dan goed maakt door zijn
geest en wil.
Het Russische Proletariaat
zal, spoedig, de Russische toestanden ,Yestersch maken.
Gij kunt, gij moogt niet meer dat proletariaat beoorlogen.

)laar gij zegt: De Russen zullen, als wij ons niet verdedigen, ons zelf verwoesten, ons, arbeiders, onze klasse. Dat kunnen wij toch niet gedoogen.
,V~i antwoorden:
Het is niet a:lleen het Russische Imperialisme, dat dit doet. Het is ook het Duitsche. Uw Duitsclio Imperialisme vermoordt honderdduizenden
van uw volk.
E n het
D u i t s c heI
m per i a 1 i s m e zal,
als g ij
u n iet
e r t e gen
tew eer
st el t, als
g ij als
k n e c h ten
den
oor log'
v 0 e r t,
v ó Ó I' t g a an ,
ook
n a den
v I' ede
dat
t e doe n. Het zal met
nieuwe
bewapeningen komen en nieuwcn oorlo~.
Gij zij t
slechts aan het begin. De ondergang van de strijdvaardigheid
van uw klasse, van uw' Duitscho Arbeiderspartij,
beclrE'igt
u door het Imperialisme,
door dat der wereld èn door het
Duitsche.
W~i antwoorden:
Het Imperialisme
der ,Vere1d bedreigt
de eelieele arbeidersklaass der wereld.
,Vii antwoorden,
dat gij u niet met de Duitscha Bourgeoisie tegen. cle verwoesting der Duitsche
Arbeidersklasse.
maar met het Proletariaat
dE'r ",VerE'ld tegen de verwoesting
der Arbeidersklasse der Wereld tot het uiterata te weer stellen
moet.
Gij zeg't,: )laar onze nationaliteit
zal te gronde gaan als
Rusland niet wordt afsreweerd. ,Vant Rusland is pen barbaarseh-despotisch
land, en zijn overwinning beteekent een
verovering, een terugdringen
van ons vaderland in de barbaarschheid.
"'Vil antwoorden, zooals wij reeds zeiden : deze reden gold
toen Rusland was een Aziatisch land.
Zi.i geldt nu niet meer.

'Y~i antwoorden:
Voor de groote Naties als Duitschland,
Rusland, Engeland, Frankrijk,
bestaat geen gevaar, dat de
Natie, het Vaderland zal vergaan. Rusland, noch Frankrijk,
noch Engeland zullen Duitschland anne:s:eeren, evenmin als
Duitschland hen. 1).
Het was Rusland niet te doen om Köriigsbergen,
doch om
Erzeroem. Duitachland niet om Calais of -Boulogne, zoomin
als om Kent of Ierland,
doch om 31esopotamië en Congo,
:Frankri.ik niet om gebied in Emopa, zelfs niet om den Elzas,
zoozeer als om Syrië en Airikaansch en ander Aziatisch bezit.
Etc. etc.
'Y~i antwoorden:
maal' al was dit zoo, al werd uwe Xatie,
uw. X ationaliteit, een deel van uw land bedreiad, honderd en
dUlzendmaa~ erger is de voortdurende
bedreiging van uwe,
van allenaties,
ll?or het Imper ialisme met zijn reeks van oorlogen, z ij n mogeh.lken ondergang van het Proletariaat.
J?aardoor wordt eerst recht het geluk, de welvaart, ja misSChlE'n zelfs het bestaan der K ationaliteiten
in zevaar O'ebracht.
0
0
h e~ ~lIt de kleine naties betreft, hun nationaliteit
wordt zeker
E reljtd. En. wel v8;~ alle kanten.
Door .,vrienden" en vijandpn.
~~ ze~filtan~Jge politiek kUDnen zij niet blijvend voeren. Het
~Ok e~.rlaat dIer landen heeft zich dus, bebal ve om de andere redenen
te rIchten naaf de door ons verdedigde politiek de;
Prol e t afl~rOtm
la en der ~rootere landen.
VOor zoo ver Nationaliteit
beteekent
Spreken wij verder in dit geschrift.

nationale

cultuur,

hierover
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Wi.i antwoorden: Het i s uw b 0 u r g eo i si e, die
u dit v o o r s p i e gel t, dat de z e, dat. elk e 1 mper i a 1i s t i s 'c h e oor 10 g een oor, 1 o.gIS ter b esc her mln ~ van,
ter
v e.r d ~ d 1 gIn g van
uw
Va de r Ia n d, u w X a t ion a 11 tel t.
Zij bedriegen U.
,
..
Om U als Soldaten, voor hup doel, hun ware doel, dat ZIJ
u niet zeggen, mee te krijgen.
Om u over te halen, dat gij u voor hen, hun doel, slachten
laat.
Daarom ze~O'enzij, dat de Oorlog, zooals vroeger vaak, gaat
om het Vaderland, 'om de Nationaliteit.
. .
'..
Maar hun Doel is uitbreiding van hun bezit, in de ~ololl.len
vooral. Onderdrukking- van zwakkere volkeren daargmds, van
proletariërs daar en hier.
.
Gii strijdt voor hun Wereldm~?ht,. hun winst.
W~i antwoorden u, dat, a'ls gl.l die v~or hen grooter gemaakt hebt, zij u, en al uw broeders bUltenslands, daarmee
des te zwaarder zullen verdrukken.
Het Imperialisme brengt hun winst, maar u ontzaglij.ke nadeelen. Het overstelpt u met lasten, het doet allen voorUl.tgang
ophouden, het verscheurt de Eenheid. van het Internationale
Proletariaat, het vermoordt u, het dreigt u met ondergang. En
het blijft dit doen.
. .
Hoe sterker ~i.i het ImperIalIsme maakt, des t? meer zal
het dit alles doen. En het zal dit nog reeksen van Jaren doen.
Gij zegt: )Iaar het seneproletariaat .~s,sterker.dan het audere. En zoolang dat zoo IS, IS gehJktij dige actie te~en den
wereldoorlog onmogelijk. Want het sterkere proletariaat zal
zich krachtiger tegen zijn Rege~ring vel:zetten d~mhet zwakke, het zal het leger en de actie ~er eIgen natie meer verzwakken dan het andere het het zIJne kan doen, en dan zal
de vijand overwinnen. .
'\Vii antwoorden, 1n ve r ban cl met het boven
o ver deN a t ion a I i t e i t g ez eg d e. dat, ond~r het
Imperialisme, het voor het -proletariaat als geheel, niet do
hoofdzaak is wie wint. 1).
I) Het was trouwens zeer de vraag, wie, bij een ~emeenschappelijken
strijd tegen het Imperialisme en den OOIlog, relatief de ste~kste kracht,
den grootsten druk zou hebben uitgeoefend, het RUSSIsche of het
Duitsche Proletariaat.
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Wij antwoorden, dat voor het Proletariaat als geheel het
de hoofdeaak is, dat het als geheel het Imperialisme bestrijdt,
en als geheel sterk wordt en zijn ondergang door het Irnperialisme afweert.
Wij antwoorden, dat, nu, op dit oogenblik, nu het WerEtldkapitaal de Aarde gaat veroveren, en daarvoor zijn eersten
wereldoorlog begint, nu deze nieuwe fase van den strijd tussehen Kapitaal en Arbeid gaat aanvangen, waarin het vVlereldkapitaal zich richt tegen het Wereldproletariaat met onderdrukking en belasting zooals nog nimmer, met oorlog en
ondergang en dood, - dat nu het Proletariaat zich moe t
verzetten, - op straffe van stoffelijken en geestelijken en
zedelijken ondergang als voor haar Vrijheid strijdende klasse,
- dat het Proletariaat nu sterk moe t worden, en zijn ondergang door het Irnperia'lisme afweren.
'\V~iantwoorden nogmaals:
Het Kationale Imperialisme is voor het Proletariaat even
g-evaarlijk als dat van andere naties. En het is voor het Proletariaat als geheel daarom noodzakelijk alle Imperialismen,
het nationale zoowel als het vreemde, gelijktijdig, d.w.z. even
sterk te bestrij den.
Het Duitsehe Imperialisme is voor het Dudsche proletariaat
even gevaarlijk als het Fransche, Enqeleche, Russische, het
Engelsch~ is voor het Engelsche proletariaat even gevaa1'l1ik.als
het Russieche, Fransche, Duitsche, het Fransche voor het Fransche proletariaat even gevaarlijk als het Engelsche, Duitsche,
RussJsche, enz. enz.
W~i ~ntwoorden: het Internationale Imperialisme is even
gevaarlI.lk voor elk nationaal, dus even gevaarlijk voor het
geheele Internationale Proletariaat.
'\Yij antwoorden:
Voor het Imperialisme der bourgeoisie, dat het Proletariaat
van alle kanten, van binnen- en buitenland uit evenzeer bedreigt
valt dus het Nationalisme van het proletariaat weg.
'
"
k racht deze opgegeven reden meer heeft kan ook blijken
'tHode weimg
UI
'
de k e overweging
h
' dtb"
a
IJ. d ezen oor Iog b ooastwaarschijnlijk
tusscben
ria.a.trac ten van !;tet DUltsch-Oostenrijksch-Hongaarsche
prol etahebb en b het RUSSIsch-Engelsch-Fransche
niet veel verechil zou
en estaan, als zij zich beide tegen den oorlog hadden gewend.
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antwoorden:
Het nationaal-zijn,
- in den zin van het
naties willen bestrijden,
- altijd nogJ sterk of zwak,
Proletariaat
levend, wordt door het Imperialisme,
zooArbeider het begrijpend
erkent, geheel uitgedelgd.
'Vi~i antwoorden:
Het
Int er nat ion a al, het
v ad e I' 1 a n d loos
zij n, - in den zin van geen anders natie
willen bestrijden, - altijd nog maar in zwakke mate aanwczig
in het proletariaat,
w o r d t door
het
Imp e I' i a 1 i s m e
een
con dit i 0 sin e q u a non,
een
bes t a a n sv o o r w a a I' d e van
het
r e vol u t ion a i I' e int e rnationale
proletariaat.
De gezamenlij kc internationale
strij d tegen het Imperialisme van alle naties, wordt de bestaansvoorwaarde
van alle nationale proletariaten,
van het geheele 'Yereldpl:oletariaat
..
'Yij antwoorden:
De Oorlog dreigt u :n:~t een I~.va~. :Uw instinct zegt u den inval af te weren. Als g~l dat vrijwil lig doet,
versterkt gij het Imperialisme.
Maar het Imperialisme
dreigt u met geyaar voor voortduronde bewapening,
onderdrukking,
ondergang.
Uw instinct moet u, als gij dit weet, dus ook zeggen den
inval niet af te weren maar het Jmperial isme.
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'Yij
andere
in het
dra de

Gij hebt du te kiezen tusschen nu (~en. inval Yl'ijwillig te
helpen afweren en daarmee het Impcrialisma
~e versterken,
of u met het Proletariaat
aller landen tot het UIterste te verzetten, en alleen gedwongen deel te nemn aan een Imperialistischen Oorlog.
De keus taat voor u tusschen uw X ationale Bourgeoisie te
helpen aan haar Imperialisme,
of haar te bes~rijden.
.
De keus staat voor u tusschen:
de InternatIonale
Bourgeoisie helpen aan haar Imperialisme,
of ~aar bestrijden.
..
De keuze is voor het 'Yereldproletanaat,
nu het Imperialisme het 'Yereldpl'Oletariaat
bedreig-t voor lang~ l~nge jaren,
tusschen:
mee te helpen aan het 'Yereld-Impenahsme.
en dus
aan bet ten onder brengen van het 'YJere'ld-Proletanaat,
of
het 'Yereld-Imperialisme
te bestrijden,
dus ten ?nder te brengen de
ereld-Bourgeoisie,
dus te doen zegevIeren het \Yereld -Proletari aat.
-Wij antwoorden:
Gij heb~ .nu te kiezen tusschen voor of
tegen de Nationale
Bourgeoisiën , voor of tegen het X ationalisme.

"r

Gij hebt nu te kiezen tussehen:
voor of tegen de Imperia':
Iistische \Vereld-13ourgeoisie,
voor of tegen het Internationale
Imperialisme.
)laar de strij d tegen de Imperialistische
e:s:pansiQ van het
,Kapitaal
is een strijd tegen de hoogste levensuiting
van het
Kapitaal, tegen zijn wezen zelf.
Gij hebt dus, mot één woord, te kiezen tusschen Imperialisme en i-locialisme. _
. Het sp::eekt vanzel:f, dat het.vo?r.cen
kla~se ~eer moeilijk
is, moe111Jker nog dan voor het individu, het lllstmct van zelf,
behoud, dat Ollbewust werkt, te vcrandcrcn in bewustheid,
en
het kleinere
gevaar, dat dichtbij
is, te trotseeren
om een
ander gevarur, dat grooter is, maal' verder af.
JIaar het was immers juist de taak der sociaal-democratie
hot onbewust instinct d(,l' arbeiders te verandE'rell in verstand ~
Hiermede
hebben wij, naar onze meening,
ook het derd«
argument:
het gevaar van ('e11 inval, en daarmede alle argumenten weerlrgll.
H?t ~mprl'ialismo
dus, deze hoogste ontwikkeling
van het
KapItalIsme
tot nu toe, smelt de Proletariaten
der wereld
aanéén, voor het ('erst, tot een Internationale
Actie.
Het ImperialismE' is de vuurgloed,
waarin het Proletarioot
aller landen tot één halldplell zieh aanéén smeedt.
Deze -n'it'l'CldoorJog, de Imperialistische
Oor'ioc- is de smeltl'
0'
uoes, waarm het Pl'olE'tariaat der 'Yereld
voor het eerst tot
l<:(,llheid komt.
'
r

Het Imperialisme
loutert h('t Proletariaat,
torwij I het hen
voor llE't e('rst, maar voor eeuwig bronct tot IntE'r11atioIlalitvit.
'
b
Ret Imperialisme
is dus n iet, zooals Kautsky en de Radi('alen ' de.,.z h'
O'
'1 -' tIR
..
. t en In
.' D'u itsc 111an cl
~\ arxis
el], en l e evisroms
n
d.(lers, d('nken, een bijzaak, een voorbii~aand
verschijnsel,
o l~ 18 het groote .,?unt, waaro:n do soci~lë olltwiJ,::keaing, de
I? ornst en de strjjd der ArbeIdersklasse,
de Revolutie
zelf
zieh we t 1t 11 t'
1
'
II ort.
e IS lOt groots vraagstuk
van de opvatting
waarvan en den strijd warrrtE'gen, Voor langen tijd, voor goed,
alles VOor hd proletariaat
afhangt.

r
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Het is het vraagstuk,
waarvan de geheele ontwikkeling
van
den strij d der arbeiders afhangt.
..'
De Internationale
Sociale Revolutie - ZIJ kan niet anders
dan Internationaal
zijn, hangt van den strijd tegen het
Imperialisme
ar.
.,
.
Niet in dien zin, dat hij het SocIalIsme lil eens brengt.
Maar in dezen, dat hij ons een gewe~dig stuk verder, langs
revolutionairen
weg, tot het Socialisme brengen kan.
Als die strijd maar revolutionair
wordt gevoerd.
De Duitsche Arbeidersklasse
heeft dien strijd zelfs niet gestreden. Zij is met het Imperialisme
meegegaan.
Daarmee
heeft zij zich zelve, haar eigen zaak en die der Internationale
• verraden.
Er blijft ons nog over een argument
te weerleggen,
dat een
deel der Duitsche Sociaal-Demokratie
voor haar vrijwillig
meegaan 'met den oorlog, heeft gegeven.
Een deel der Duitsche arbeiderspartij
zegt: ons doel met
den strijd tegen Rusland is Polen te bevrijden en Finland en
de Russische arbeiders.
Eigenaardig:
dezelfde strijd, die de Engelsche en Fransche
arbeiders wil verpletteren,
wil de Russische en de Poolsehe
en Finsche opheffen.
}Iaar gij kunt de Polen en. Finnen en Russen niet bevrijden, want dat hangt niet van u ar. Dat hangt van uw mee~ter, den Keizer, en de jonkers en uw kapitalisten
ar.
Dl~.
willen de Russen en Finnen en Polen niet bevrijden.
Hebt ~!l
de leiding van den oorlog of z~i ? Zi.i hebben te groot ~oordf'el
van de Russische autocratie
achter hen - tegen u. ZIJ zullen
nooit zoo ver gaan, dat zij het Czarisme verpletteren
of vernederen.
Zij voeren - en gij met hen - den oorlog, vooral, in de
eerste plaats tegen Frankrijk
en Engeland.
~it is een imperialistische
oorlog. Zij willen Fransche,
Belgische en Engelsche koloniën, in de eerste plaats.
G~j voert den naam van .Marx aan, en zegt dat ~ie, in zijn
tijd, Rusland ten onder wilde brengen om de arbeiders te bevrijden.
,
Dit, dat gij dit zegt, toont de ellendige zwakheid van Uw
politiek.
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~farx wilde nooit een land, waar do nrbc idcn zoo m:whtig
ree.Is waren, bestrijden.
)Ian:: wilde nooit een oorlog, die het Czarisme misschien
krachtiger
maakt.
)Iarx wilde nooit Rusland bestrijden
door de Fransche en
Engelsche arbeiders zwakker te maken!
Maar dit toont ook de valschheid van uw politiek!
Want gij Duitscha Sociaal-Demokraten,
een groot deel van
u, kendot zeer goed uw eigen Imperialisme.
Gij wis t, een groot deel van u wist, dat het er op uit
w.as, en moe s t zij n, om Frankrijk
en Bngelalld (en BelgIë en Portugal)
aan te vanen ter wille van koloniën. Honderdmaal stond dat in uw bladen .
Gij wis~, dat de str~j~ niet tegen Rusland /Sing.
~e Duitsclie Regeel'l~g
heeft den strij d met Rusland gebruilet om u mede te kl'lJgen, maar een deel van u is maar al
te gaarne meegegaan.
De ware .red~n, waar0J?: dat deel aan den oorlog 'heeft deelgenomen ,IS niet de strij d tegen Rusland,
maar het willen
meedoen aan koloniale politiek,
aan Imperialisme,
1) m è t
de b 0 u I' g e 0 i s i e, en, bij een ander deel, gebrek aan
moed om zich daaJrtegen te verzetten.
Ep datzelfde was het geval ook bij andere partijen der InternatIonale.
Hierop

kom ik nader nog terug.

~ at gij zegt niet te willen: Frankrij k en Engeland verne~elen en verzwakken, dat doet ge. En wat ge zegt te willen __
us~and vernederen,
-:- dat kunt ge niet.
'
~oont genoeg de Jammerlijke
zwakheid van uw politiek.
9 eedt beter het bloed .van dezen oorlog alleen en zebeel
over.~ laten aan het Kapitaal
0
"IGIIJdeedt ..beter de Hussische arbeiders niet op deze wiJ'ze te
\\1 en bevl'lJden!

~r

~

Russische

arbeiders

kunnen

alleen

zichzelf

bevrijden.

1) Er heerscht bOOdE'
deel van haar
IJ e
uropeesc~e .Arbeldersklasse, bij een groot
bespreking- V8~ ehnt v:r~org~n Imperialisme en .Nationalisme.
Bij de
e
e!OrmISme zal dit UItvoerIg behandeld worden.

4J
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:Maar de Cultuur

~

Gij wilt de Duitsche cultuur redden! - voor de Russische
barbaren!
Welke cultuur bedoelt ge?
Die van het verleden?
:Maar dan valt g-ij de Engelsche en de Fransche cultuur aan,
die zeker toch niet minder zijn dan de uwe.
..
In het nlsremeen is de Fransche en Enge'lsche burgerlIjke
cultuur hoog.er dan de uwe, want zij ~ladden en kenden de
Burgerlijke
Vrijheid,
gij niet, 1) en in 1~~1llkunst, wetenschap en filosofie plukten zij daal' de heerlijke vruchten van.
Maar de arbeiders

Or

bedoelt

hebben

g-i.i misschien

aan deze cultuur
de cultuur

geen deel.

van de 1ge eeuw?

In de Hle eeuw hadden de Engelsehen
de hoogste poösie,
de Fransehen
de- hoogste schilderkunst
en het hoogste pro7.u,
g-ii de hoogste muziek.
'Dat was dus nog- al eerlijk verdeeld !
)1aar deze alle zijn vei1ig, zij leven overal op de wereld.
Yoor deze behoeft gij niet bezorgd te r.ijn.
)Iaar

de arbeiders

hebben

aan deze cultuur

geen deel.

Of bedoelt g-ii de cultuur van nu, van het Imperialistisch
tijdvak, van het begin del' twintigste
eeuw? ..
, De O'roote Kunst is nu dood. De groote Poëzie malle landen
is nu dood. Het eroote Proza is dood, het Impressionisme,
het
X aturalisme,
het groote burgerlij k ll('alisme is geston-en,.
De groote Bouwkunst
is Jood. 'Y'at :an .bouwkunst bestaat,
is zonder hart, zonder Iiefde. De )IUZICk IS een schaduw van
wat zii was.
De -groote ~ehilderku~st
is dood. De Filoso:fie is dood, do
opkomst van het proletariant
zelf heeÏt haar gedood; de Godsdienst sterft,
.
"De Kunst slinecrt tusschon wrcede en harde groot-kapllalistische, en weC'lm en slappe klein-burgerlijk!'
gevoelens, on
1) "Wij Duitscbers ware,n sl.~chts éénmaal i~, het gezelschap
Vrijheid: op den dag waarop ZIJ begraven werd. Marx,

del'

ecu laf .llystici:3Jllc heen cu ~",~el".Zij heeft geen enkele hooge
al<rClllceno g-edachto meel". ZIJ raakt In haar wanhoop en in
ht~ar uiterst indrvrdualrsnie
uik wij Is reeds tot kranksiunir--o
neid.
De F'ilosofie is tot .llach en ,Ost~ald, die "de maatschappi.i
niet kennen,
of tot den reactionair ):Sergson gedaald.
...1.1s
spoken gaan Kant eu Hegel nog om.
1)0 Uodsdlenst
leeft nog slechts stuiptrekkend.
Bij de Bomgeoisie . .\iet bij het strr] dend Proletariaat.
Uf bedoelt g-ij misschin met Cultuur de algemeene zachtheid en schoonheid der zeden ~ Jlaar het Impenalislllc
brens-t
door zijn bloeddorstig
wreede onderdrukking
van zwakke v~l~
ken en door den stilstand
van sociale
wetg-evrng dien het
bre~lgt, juist a'lgemeen verruwing,
verdierlijking
en VCl'lug-lllg.
• Beu hoog-er stadium van geestesbeschaving
, ziels- en karakter- licht en -schoonheid wordt eerder doo/"het Imperialisme
verlaagd.
Deze wereldoorlog is een bewijs daarvan.
]~r is geen Hooge Cultuur meer. Nergens in de kapitalistische wereld.
Cultuur ~ "Waarin bestaat de cultuur van het imperialistische tij dvak?
. I~ ~en razenden storm en jacht naar g-eld en macht worden
individuën _en staten in een maalstroom
meegesleept.
De
brute macht van het geld en het geweld Ioopt alle zwakken onder den voet. Alle volkeren der wereld. Alle individuën.
_
Alle stammen, alle rassen, zwarte en gele en bruine, beschaafden en wilden wordeJ?- onderworpen.
En de groote ma sa van
hen wordt .. , proletariër.
Wat wil dat zegg-en? - Hun zeHstanrligheid
verdwijnt, het
geluk ~~ermenschen. Hun vrijheid, hun betrekke1ijke vrijheid
verdWIjnt
.. wor d en diingen. G een menschen meer, maar
Ii
' - Zl.l
(1111gen, onderworpen
aan het kapitaal.
Gestuwd en meeges <'lept door de razende overmacht van het kauitaal. Aanhangso s der machines.
In de wereld der kapitalisten
zelf neemt de teugelloozo heA'C'B"!"naar gefd, macht en genot toe.
I) overmahg-e wC'C'ld('o
neemt toe en het bederf.
'
kr~nk7.inniA'heid
neemt toe en de zenuwziekton.
,gC' oorten nemo n af. Do kunstmatio e bC'perkillO' wordt
a 1gE'nleC'n.
~
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