44
In de kringen
der arbeiders:
De intcnaiteit
van den arbeid neemt toe. De vrouwen- en
kinderarbeid
neemt toe. Het proletar iaat neemt toe. De uitbuiting neemt toe.
De felheid van den strijd neemt toe. De ~~aeht der Patroons,
der Regeeringen,
der 'I'rusts, der ~lon.opo~lCs nee~~ t.oe.
De macht der Arbeiders wordt zwakkar in vergelijking
met
die van hen. Hun lasten worden zwaarder, hun leven moeilij ker.
Steeds moeilijker
wordt de vakstrijd. steeds onvruchtbaarder de parlementaire strij d.
De sociale wetgeving staat stil.
In één dollen wervelwind
vliegen Kapitalisten
en Arbeiders, gedreven door de }Iarht van het Kapitaal,
voort:
De
Kapitalisten
zoeken geld, macht , dl' owrweldiging
del' menschen. Zij zijn zelf arme slaven, want, - deze oorlog bewijst
het opnieuw, - zij zijn zelf geen meester van hun lot. Zij moeten doen. wat z~ieigenlijk
niet wilden, wat zij vreesden.
De
overmacht, het noodlot van het Kapitaal drijft hen voort. Het
Kapitaal stort hen in blinde woede op elkander.
Als beesten
die niet weten wat zij doen, trachten zij elkaar af te maken.
Tegen hun wil , tegen hun hoop, tegen. hun. diepste levensverlangen. ~aar z~i moeten. Het Kapitaal,
in zijn laatste fase,
het Kapitaal in xijn laatste expansie wil het. Xoemt gij dien
toestand, dien geestestoestand
ultuur?
Zij is overal in alle landen dezelfde. Er bestaat geen verschil meer tusschen Russische,
Duitsche,
Fransehe,
Engelsehe cultuur.
Het verschil dat er nog was, wordt door het
kapitaal vereffend. En het is alles en overal deze zelfde wancultuur.
De Arbeiders gaan mee in dezen dollen stroom. Vergeefs
trachten zij er zich tegen te verzetten. "Vergeefs ballen zij zich
samen, eu trachten. er uit, omhoog te komen. Verwilderd
drijven zij mee. Zij zijn zwak, zonder helder inzicht, zonder moed,
de overgroote massa van hen.
Het Kapitaal
is overmachtig.
Deze OOl)Og bewijst dat do
arbeiders nog zoo goed als niets vermogen 'of beteekenen.
Is dat Cultuur?
.
Kapitalisten
en arbeiders zijn beide de speelbal van stoffo1i,ikp krachten,
on.eindig grooter dan zij zelve. Het product iepro('cs, in <lelie laatste fase van het kapitalisme
vrccselij kot,
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machtiger dan ooit, overheerscht
hen geheel. De t ille rust,
het heerlijk genieten van het leven, rle vrije tijd, de klare
open ziE}l die alles rustig ziet ~~ betrarh.i, en, alles betraohtend, schoon maakt, doordat Z~l het geztene beheersehf,
die
den geheelen tijd, de geheele maat chappij weerspiegelt
in de
Ziele-Sr hoonheid, het ho~gste ,Yeten, de des Geeste diepe Bespiegeling,
zij kunnen met .?e~~aan. X och bij de Heerschers,
noch bij de Beheerschten.
ZlJ zIJn vreemd aan dezen tij cl.
Xoemt g~i dat Cultuur?
De wilde, de barbaar,
de handwerksman,
de vrije boer, de
burger, zij waren vrijer, zelfstandiger
dan de mens eh onder
het Imperialisme.
Zij hadden,
als vrijheid
cultuur is, meer
Cultuur.
Bedoelt. g'i.i In isscl.: i en met de Ç'ultu UI', de Vakvereeniging
en de Politieke Partijen der ArbeIders?
Is dat uw cultuur die
, g-ij redden wilt;
Voor zoover de Yakvereenigingen
en de Politieke Partij en
der Arbeiders
verbeteringen
willen, zijn zij vereeuigingen
van Kllechte~, - die verbetering
zoeken in hl~n knechtschap.
Er moge In de vereemgmg, m den onderhngen steun iets
van een begin van hooge cultuur zijn, het feit dat. het kneèhten,
slaven zijn die zich vereenigen
en elkaar
tennen, de
!-:neehtschap zelf dus, drukt het geheele verschijnsel
tot een
laag peil omlaag.
Er is geen schoonheid in onvrijen, geen hooge Cultuur.
Alle~en de. ~aatschappelijke
V rijheid geeft de Schoonheid.
, ere.ellIgmg van knechten is alleen dan cultuur,
als zij bestemd IS, en v o o r t d u r end
be w u st ha n del t om de
knechtschap
op te heffen.
'
H!>~:eel arbeiders
trijden w a a r 1 ij k voor hun aleerneeno , rijmaking v
I:>
\~:~eeoo~log bewi.ist het. weder. E~keolen. Zeer enkelen.
Lest
.1' IS aan ~~ltuur
in de A;?~ld~rs, voor zoover Cultuur
. "aat. III den etrijrl ':001' hun'
rijheid , - en andere cultuur
IS er.' msr - wat el' IS aan me
l i cu ltuurv
..
}-l
uur, iIS zeer weunjz,
zeer
~ cm, zeer schaarsch.
h
Bed lt ..
. hi
H o~ g~l rmssc Hen met Cultuur de ,yictenschap?
et IS wa3JI', de ,Vètenschap
bloeit, en overal, internationaal,
Ié
I ruperia. l iIS tiISC IK'
C 1 maal' alleen om ueze
10
apitu I'istische
u luur mogeli.ik te maken, om a'l delle afschuwelijke
ver-
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schijnselen tot stand te brengen, 'Yant ..voOl:zoover zij .dat
niet doet, staat aij buiten de maatschappij en ISals een buiten
aarde en water levende plant.
Maar ook aan de Cultuur der Wetenschap hebben de arbeiders geen deel.
Maar deze Wancultuur, het woeste meeslepen van alle ~enschen in een dollen storm en maalstroom, gedreven door WI~?~
el r , woeste maatschappelijke krachten, vI~d~ haar onmetehJ~
toppunt nu in dezen Oorlog. Als hoogste m.tm~ van h~~KapItatisme, als middel waarmee het alleen ZIch zelf verJong~?-,
vermeerderen, voortplanten, verder brengen kan, kom~ ~IJn
Cultuur nu tot den massamoord. Tot den moor~ van mill ioenen.. En wel tot den groot-industrieelen, ma~~malen ma~samoord. Tot den volkenmoord a'Is groot-bedrijf. Als logisch
gevolg, als uit de reeks van zijn daden volgend. slo~ :van ZIJn
machinaal bestaan, dat immers bestond uit mt.bmtmg, u~tmergeling der ma~sa's proleta~>iërs,uit het verminken en uitmoorden van hen In den arbeid, komt het nu tot den ~o~:d.
op millioenen der geheele wereld op het slagveld. Dat IS ZIJn
hoogste bloei, zijn uiting.
En daarmee alleen weet het Kapitalisme nog Geestdrift en
Broederschap en Gemeenschapszin .on~er de menschen van
een natie te brengen. Gemeenschapssin In het moorden.
Noemt ge dit Cultuur?
Een vreeselijk schouwspel: De kapitaliste~. meeg~sleept,in
e~1!oorlog, in een massalen moord, waarvan ZIJhet einde filet
zien.
h
Huichelend dat hij is ter wille der Cultuur, der Mensc heid. En de arbeiders hun gehoor gevend en met hen meeO'aand door hen gebruikt en belogen, door hen elkaar ver~oord~nd, en zelf zeggend dat dit alles is terwille der Cultuur.
Eener wancultuur die hen tot slaven maakt.
Eener cultuur die niet bestaat!
Meesters en Arbeiders, allen Slaven. Knechten als van
eeuwen her. Er is slechts één cultuur.
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De proletarische. Die het bezit communistisch e~ den arbeid
socialistIsch wil maken, en ~aarmee aabnallen bS~~dIJd
en moord
een einde. En alle daden die ~aartoe ewust IJ ~>ag:en.
Dat is de eenige Cultuur die onder het Imperialisme nog
bestaat.
De Duitsche arbeidersklasse, de Duitsche Sociaal-Demokratie en hare vertegenwoordiging, had dez~ Cultuur k~Innen
redden en uitbreiden en vergrooten, door ZIChtot het uiterste
tegen den Oorlog te verzetten, en zijn eredieten niet aan te
nemen.
En juist deze cultuur heeft z~i door het zich niet tij dig, en
met alle kracht, en tot het uiterste verzetten tegen den oorlog,
en 0001' het aannemen der oorlogscrdieten, vertrapt en ge..
hoond.
Zij heeft de Kapitalistisch-ImpeTialistische Wancultuur
versterkt. Z~i is medeplichtig geworden aan al hare j!evo]gen.
Zi,i heeft haar eigen Cuttuur verlaten.
Maar ten slotte heeft de Duitsche Sociaal-Democratie door
voor den Oorlog te stemmen, nog één (en dit is misschien wel
het allergrootste) nadeel aan onze zaak toegebracht.
De Duitsche Sociaal-Democratie heeft, door haar stemmen
voor den oorlog, de kans op een revolutie na den oorlog, zoovel' als haar dit mogelijk was, doen verdwijnen.
Hoe vaak hebben )Iarx, Engels, Kautsky en zoovele anderen
een oor.logde meest mogelijke oorzaak van een proletarische
rcv~lutle genoemd! Hoe dikwijls is hij dit reeds geweest!
~ u komt de Duitsche Sociaal-Democratie en hecht aan den
meest ver~oestenden, en meest in zijn afloop onzekeren, en
het economl.sch~leven misschien van lange jaren vernietigenden, en o?el:r;tdlgefileuwe lasten en bewapeningen en andere
~.()rlogenIII ZICh~ergenden, en slavernij aan groote gedeelten
au het proletanaat brengenden en dit verdeelenden en verzv:akkenden en verscheurenden, ja misschien vernietigenden
oorlog haar stem.
B 1V'as het niet mogelijk, dat Duitschland of Frankrijk of
us'land of Engeland, meerJere van. deze landen of een enkel
~]o ~eslagen wordt, dat het arbeidende volk in opstand komt?
~ Ik e legers naar huis komen, zal er zulk een werkeloosheid
zu - e.ennood en gebrek zijn misschien, dat zij met de wapenon In de hand cl
'.
.
e regcenngell verjagen, en een n ieuwen,
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vlij eren regeeringsvorm
stichten kunnen. :llisschien,
ja misschien zullen, daal' de Xlachten zoo groot zijn dat ze elkaar
met vernietigen
kunnen,
alle )lachten
al leeggebloed
daar
neer liggen, en vrede moeten sluiten omdat niemand overwinnen kan. Dan 7A)U het internationale
proletariaat
niet in één,
maar in vele landen. kunnen optreden, en hen die de schuld
dragen van dezen oorlog, en die de millioe!len arbeiders hebbeu vermoord,
kunnen
verjagen."
Zij zouden de regeering
in handen kunnen nemen en een
begin ~aken met de verwerkelijking
der socialistische eischen.
Het IS ,:.aa1',. die kans bestaat nog. Kog niet is de hoop op
eer. dergeh.l k einde van den oorlog geheel verdwenen.
)laar de Duitsche sociaal-democratie
heeft door zonder verzet aan dezen oor'log mee te doen, de kans verkleind
bijna
doen verdwijnen.
'
.
. ,Vant hoe kan zij, rlie de gelden voor den oorlog heeft bewilIigd, hem dus mee heeft besloten en gevoerd, hem omzetten
1ll een Revolutie
tegen de bourgeoisie, haar bon.dgenoot? Hoe
kan zij de leidster zi.in?
Als er een revolutie komt, dan komt zii hui ten haar om
tel3'en haar wil, langs een anderen weg-, v~or een ander doei
misschien, dan zij wilde.
~it is ~et. allerergste.
~et is een vergrijp tegen den geest
zelf der Sociaal-Democratie,
der Internationale.
Het is een
tC' ni?t doen van haar eigen wezen. 1).
WIl hebben
op al c1eze punten, waarmede de Duitsche Sociaal-Democratie
zich verdec1igt, zoo uitveerisO'eanhvoord
t
·
..
'"' r
,
1 zaa Ic, (1ie
orn~1a. ue
WIJ voor~tell~n,. nieuw is, omdat zij niet
n.at ëen enkele frase als iiohdaIlteIt
van het Proletariaat
of
t1~ Tegenstelliug'
tusschen Kapitaal en Arbeid kan worden beslist, omdat de weerlegging,
ook van elk onder, 'cel hunner
redeneering, om het belang der zaak en het eroote gewicht der
argumenten
noodzakelijk
is.
b
~laar

ton Iottc r,eggen wij nog dit:

1) De Nerl~rlanrl~che Sociaal- Democratie - d. w. z. de officieale.
Cle S. D. A 1::- ~e~ge niet, dat z\i onschnldiz ie. Door de gelden
voor de ':l:~blhsatle toe te staan, heeft z\i ook voor een oorlog zestemd, 7,~1.1S dus AVe? schuldig al!' de Duitsche. - Maar bet is waar.
dat de Duitsche Sociaal- Demokratie de machtigste was en - om
baar verleden, en ook omdat zij als eerste te beslissen bad - het
voorbeeld had moeten geven.
'

Er r,ij n oogen blikken in den klassenstrij d, waarin alleen do
t~gellstelli~g Kapitaal en Al beid moet gelden, en waarin hij,
die ~~~e met alleen laat gelden, ~aar, alle mogelijkheden
en
lUc-elhJkheden overwegend, tot mets-doen. komt, tot niet-strijden, de zaak van het strijdende
proletariaat
verraadt.
Er zij n oogenblikken
dat de nederlaag beter is dan het ontlnopen van het geYaar.
.. Er zijn oogenblik~~en, dat het wijken voor het onmiddellijk gevaar het verlies in de toekomst beteekent,
- "waarin
me~ a~~es moet opofferen om de toekomst te waarborgen.
Er ZIJ~ oogenbhkkE'll, waarop men, trots a 11 e moeilijkhcdelI,. strijden moe t .. Op straffe van erger.
Dit was een van die oogenblikken.
..Hët Kapitalisme kwam voor het eerst met zijn hoogste, met
z1Jn geheele.kracht,
om do werelid te veroveren, maar ook om
liet proletanaa.~ voor een. groot deel te docden, en het in zijn
geheel, door Z~ll1.cxpanslC over de sreheele aarde., voor lauo-e
.'
b'
c
"
'
1ange
pren opmenw zwaarder te knechten
om het misschien
voor langen tijd, zijn economischen
onde~O'ang t~gemoet te
voeren.
I:>
H~t lleed dat voor het eerst met een wereldoorlog.
H~er gold het: Princi piis 0 bsta. 1).
Hier w~s het oogenblik voor het proletariaat
om te toouen.
dat ~et dit begreep.
HIer was het oogenblik om den strijd aan te binden
te
aal~:aarde?,
?mdat, als men eenmaal O'ebogeu he e ft'
éie
strij rI oneindig moeilij ker wordt.
t:>
,
. Het prdletariaat
begreep di.t niet. Het booc
UIftl~ge zucht naar kleine ,niet te bereike~'

I n~H1.
• et p '?lebl'iaat
boog als de knecht,
geou pogmg tot strijd voor de vrijheid.

uit onverstand
voordcelen
uit
'

die het is. Het deed

~e~ verzwakte zich zelf daardoor, voor zeer larng.
e zal nu ook als knecht behandeld worden als een knecht
( [ IC' de
"h'l'eH met \\'1'1, en een veel zwaarder ' juk zal na den
ll,
VlIJ
nor 1(l0'
,"
" 0l) ZIJll
sc ]lO1H 1crs g'r 1rg( 1 worden.
.

L

L{Nntmeel'rll w ii in het kort:
De ])uits('he-N~)ciaa~l-])l'mocrati('
l) Verzet

Q
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aa t van Europa door dezen wereldoorlog met ondergang werd
bedrei~~, niets gedaan om hem tegen te houden. 1). Integendeel, ZIJ heeft, in haar vertegenwoordigers,
het Imperialisme
geholpen om den moord op, de verzwakking van en, misschien,
den ondergang van dat Proletariaat
voor te bereiden.
De Duitsche Sociaal-Democratie
heeft, door zich voor den
oorlog te verklaren, het Internationale Proletariaat
verzwakt,
maar
het. Internationale
Imperialistische
Kapitaal tot ecu
a 11 e s beheerschende
macht gemaakt, - ook voor de Toe-komst.
Het Proletariaat,
het Duitsche vooraan, was de eeniee vijand van het Irnperia'lisme, dien het vreezen moest. Het Proletariaat heeft gebogen - nu is het Imperialisme
absoluut
meester der wereld.
De Duitsche sociaal-democratie
heeft de eenige hooge Cultuur, die bestaat, verloochend en heeft mede de verantwoordelijkheid op zich genomen van. de moorden in massa's, van
het plunderenen
branden, van het vernietigen van Staten en •
y~~ het vernietigen van oude Cultuur, waartoe als hoogs tc
uiting, als hoogste vorm van zijn. wezen, het nieuwste kapitalisme, het Imperialisme komt.
De Duitsche sociaal-democratie
heeft zelve de Revdlutie
vermoord.
Maar wat wij hebben gezegd van de Duitsche Sociaal-Democratie geldt, om dezelfde redenen, evenzeer t'oor de Fransche
de Belgische, de Engelsche, - en voor de Sociaal-Demokratie
1:an al die landen waar de arbeiderspartijen
de gelden voor de
bewapening, de mobilisatie voor dezen oorlog hebben toegestaan.
Do al'be.~d~rspartijen van Duitschland,
Frankrijk,
Engeland, België, Zwitserland, Holland, Denemarken
N oorwezeu
'
b'
7JweeI en hebben, toen het Imperialisme
het Proletariaat
van
]~1U'.opa~et. oJ?-dergang dreigde, door dezen. oorlog, die nieuwe imperial istiaohs oorlogen in zich draagt, niet alleen niets
gedaan, maar zij hebben het Imperia!lisme gesteund. 2)
Het intemationale proletariaat
als geheel heeft, door geen
l) De demonstratie op Dinsdag-avond vóór den oorlog veel te
laat gehouden, was gelijk niets.
'
2) De T~limte laat niet toe all.~ landen afzonderlijk te bespreken.
De wel·WIllende lezer zal de bijzonderheden en verschillen willen

bieden aan dezen oorlog, als geheel zich
weersht an cl·(1tehet InternatIonaal
.'
.Kapita Iiisme en I'mpena
verse el 11 ,
tot zijn volle kracht gebracht, ook voor de toekomst,
Revolutie vermoord.

zelve
Iiisme
d
en e

VI.
DE OORZAKEN VAN HET NATIONALISME

VAN HET

PROLETARIAAT.
a. De Onkunde omtrent het Imperialisme.
b. Het Reformisme.
'Yij hebben nu gezien de redenen die de Soeiaal-Democraten' zelve opgeven.
Maar wat is nu de ware oorzaak van dit alles? Hoe kan het
proletar-iaat zoo zeer zijn eigen belangen verwerpen, en zoo
geheel treden in dienst der bourgeoisie?
..
Als wij zoeken naar de oorzaak, dan vmden WlJ als eersten
grond:
Het proletariaat
wee t nog niet op te treden als één internationaal geheel tegen de bourgeoisie.
]~n als tweeden:
Het proletariaat
wee t nog niet voor groote ver liggende
doeleinden te strijden, alleen voor kleine dichtbij liggende.
Daardoor was het nu het internationaal
voor veraf liggende
optreden moest, daartoe geheel niet in staat.
Het wis t niet wat te doen.
Met één woord: Het ken d e den Internationa'len
strijd
voor het ver afliggende hoogste Doel, het Socialisme niet.
ant de Strij (I tpgell het de 'Yen'ld beheerschende
Irnperial.ieme, (lat IS (Ic strijd voor het Socialisme.
. 0 n kun de was het dus die het internationaal
Prolctarmat zoo deed handelen. In de eerste plaats Onkunde.

. ,~T

aanlvullen. Er waren wel in verschillende landen groepen tegen den
oor og ~~ tegen d~ credieten. Zoo een kleine groep in den Duitschen RIJk~dag. en In Engeland de Independent Labour Partij e. a., .
even~el. met uit juist begrip van het Imperialisme. Etc. - De
SYt;Idlcahsten hebben veelal in den oorlog toegestemd. De anarRh18ten hebben hem natuurlijk van uit het abstract Begrip, - het
echt, - opgevat, dat in België geschonden zou zijn.
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Er is in de Arbeidersklasse,
in den Arbeider,
een groote
mats van bewustheid noodig, zal hij internationaal
optreden.
Het X ationali me van den proletariër
is van geheel anderen
aar~ dan dat van den bourgeois. De X atie is voor den bourg~OlS de natuurlijk
gegroeide politiek-economische
organisatie
(he hem, door haar Eenheid en )Iacht, in staat stelt, in het
binnenland
en naar buiten, zijn. kapitaal productief te maken.
De X atie beheeracht voor hem de arbeiders in het binnenland,
nrdedigt
gewapend zijn belangen en vergroot haar macht
voor hem in het buitenland.
Dat is. de oorzaak van het X ationalisme
van den bourgeois,
Jat dus lll. de hoogste mate actief is, evenals zijn kapitaal.
De arbeider daarentegen
heeft geen kapitaal, hij ontvangt
slechts loon. Zijn Nationalisme
is clus passief, evenals het ontvangen van loon passief is.
Maar toch, de Arbeider
1e e f t, in overgroote meerderheid,
van het nationale kapitaal.
}Iet nation~le k~pitaal i~ wel zijn vijand, maar het is de •
vijand Ya~ wle;n hIJ eet, die hem te eten geert.
. De arbeider IS dus wel passief nationalistisch,
m a a r hij
1 s. en
moe t, zoo lang hij niet waarlijk socialist is, no 0 dzak e 1 ij k zij 11... nat ion a 1 i s t i ~ c h.
.
.. Omdat <~enntio , het kapitaal der natie, de grondslag
van
zIJn leven IS.
Hij meent (lus, PIJ. moet dus, JlOOlang hij niet socialist is,
~)leenpn, da~. het belang :-.a11het nat ionale kapitaal het zijne
J~, en dat hIJ hC't t<,!~'envijanden vcrdedizen
moet omdat het
ka pitaal's behoud ook zijn behoud is.
n
,
Het Xntionalisme bestaat bij den arbeider uit een reeks
van meest kleine gevoelen
en instincten
zich aansluitende
Lij en zich groepeerend
om het instinct van zelfbehoud.
In
de eerste plaats het instinct van het behoud van het leven
door het wer~, het loon. En daar?ij aansluitend
en daarop
b~rustend .k.leme gevoelens van huis, ouderlijk huis, huisgezm , tradlil~,
gewoonte,
kameraadschap,
naaste omgevinO',
volk, klasse lJ1 het volk, partij , - - C'II de instincten
van h~t
bchou.d daarvnn , - <lie alle ouruidde ll ijk op den persoon bC'1rekklllg' hebben. en dus met hol, iust iuct van zelfbchoud
in
het nauwste ve.rbaJJ~~ staan. In het gewon EI Iovcn Bijna sluimell'n~l, ()nh~a~en JIl.], wanneer e~ ge.vaat!' hen dreigt of schijnt
te dreigen, JUIst door hun. verbind lllg met het instinct van
zelfbehoud, met elementaire
kracht.
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En zij krij gen een gloed van har.tstoeht, haat voor den ,,:ij.md en fan.atieke liefde voor het eigen land, wanneer het m~tiu~t van zelfbehoud
zich met de sociale instincten. van genegenheid voor en eenheid .met de gelijken, - hier de vol~sgenooten, - varbindt. hl' IS een groo~e mat~ van bewustz~Jn
noodig om op een gegeven oogenbhk,
op leder oogen.bhk,
altijd, dat instinct, die gev~elen~ voortdurend
te kunnen overwinnen, en den klassenatrij d met op te geven ter WIlle van
den strij cl voor de Natie.
Zoo moet de arbeider
wet e u, dat het X ationalisme
hem
onder het Kapitalisme
nu nadeden hrengt, veel grooter dan
de voor dee len. Hij moet weten, welke voordeelcn., welke nadeelen. Hij moet die hebben vergeleken. Eu die gedachte, die
kennis, moet zóó zijn, zóó sterk in zijn bewustzijn zijn overgegaan, dat zij de iustiucten van het Nationalisme
niet alleen
weet te overwinnen, maar vervangen heeft.
Dit is een ontzaggelijk moeilijk en langdurig werk.
",Vaut daartoe is er in de Arbeidersklasse,
in elken Arbeider, een groote mate van bewustheid
en kenni
noodig van
het Imperialisme.
Het Kapital i me staat tegenoyer den Arbeider in de werkplaats, in de vab-ereeniging,
in Jen Staat. Het is dus: nationaal. Het Imperialisme
staat tegeuoyer hem door de buitenlaudsclio .politiek van den. :-Haat, de Hooge Bank, het kapitaIist iscl; ~~-ndikaat, de ,rereldtrust,
de 'YereILl]!olitiek.
Er is een groote mate van keunis noodiK om altijd, voortdurend, bij alle vraagstukken
HU den strijd
(den vakvereemgmgs- en politieken strijd) den samenhang daarvan met de
,YerelJ-politiek,
het Internationale
Imperialisme
te begrijpen.
Zoo nl(~et Je Arbeider
wet e U, dat het Imperialisme
de ge
lwele politiek beheerseht,
en hoe, -- dat het de arbeidersklasso met ondergang en scheuring
bedreigt,
doordat het einclelonze oorlogen brengt, dat onder het Imperialisme
zeen afwem'-oorlogen meer g-evoerd wordon, (lat, ten slatte e::' vooral,
l~.j.!mpe.rialisllle (en hierin hangt het JlOOzcor samen met het
~a!lOualJ me , dat het er één mee wordt) alle nationale KapitalJsmen tot één verceu igt tegen het ,Yereldpl'oletariaat,
dat
dus. d~arÜ\gell één Jlijn moet. Dat dus de strij cl teO'eu het Impenahsme de sir ij d voor het Social isme i .
b
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Dit alles moet de Arbeider
wet en. En ook dit niet met
holle
woorden en frasen, met hol, oppervlakkig,
voorbijgaand begrip, maar met diep, volkomen weten; - het begrip moet als in zijn bloed zijn overgegaan.
Ook dat is een langdurig,
moeilij kwel' k.
Het kennen van het Imperialisme
en he~ daarmee samenhangend uitdelgen
van het N atioualisme
IS een ze.er hooge
stap, een enorme stijging in het Bewustzijn,
dat. wil zeggen
dus in de ontwikkeling
van het strijdend Proletariaat,

..
,,.
zullen, alleen cle Kationale )Ias a-actie zijn van
[ater
Ietari
(lig aangewend
dool' het zehecle
het
Pro e arraat,+ geliJ'ktiJ'
.
ti nale Proletariaat.
.
Ihterna 10 di
en van arbeiders den weg om dit muldel
Hadden
ie groep
...
1 dd
h
bruiken
ezien, klaar voor ZICh, ZIJ la_ en em gen~te
g
niet alleen
maar zij hadden groote massa s
menge en genomen
<
,
'beiders met zich medegesleep~.
.
al De redenen waarom zij hem met zagen, met kenden, zullen
in het volgende worden blootgeleg-d.
WJ.I

Wat

Do nieuwe propaganda,
die daarvoor in dit nieU\:e .tijl!perk van het Kapitalisme,
het Imperiali
tische, noodlg 1 , ~s
een der heerlijkste,
schoonste en vruchtbaarste
werken, lhe
voor het Socia'lisme gedaan kunnen worden.
Tegen het Nationalisme,
tegen het Imperialisme,
vóór het
Socialisme.
lIet Proletariaat
had dit alles nog nooit gedaan. Het was
altijd alleen nationaal,
nog nooit internationaal
opgetr~de.n.
Het was ook nog nooit tegen het internationale Imperialis.
lilt; opgetreden.
'.
lIet Nationale, en dus ook het Internationale
Proletariaat
-.- kende den strijd tegen het Internationale
Irnperia'lisme
niet.
J~r waren zeer zeker onder de arbeiders
aller landen, en
vooral in Duit chland, groepen van personen en enkele individuën, die de nationale instincten
hadden overwonnen door
kennis en beglip.
Zeker had de Sociaal-Democratia
ze bij sommigen theoretisch uitgeroeid.
En deze groepen en personen hadden
den
Oorlog gaarne bestreden,
met alle kracht.
)Iaar ten eerste waren deze groepen en personen, naar onze
meening zeer klein in aantal. Ook in Duitachland . .I~l Engeland walen zij bijna niet. 1). In Frankrijk
even weImg.
1[aar ten tweede zagen zij den weg met, hoe den oorlog te
bestrij den. Ze'l:fs zij, die het middel tegen den oorlog wel zagen, zagen den weg niet om het te gebruiken.
Het middel tegen den Imperialistischen
oorlog kan, zooals
1) De redenen waarom de Independent Labour Party in ~nJ!~land
t.eRen den oorlog is, zijn klein-burgerlijke redenen .. :~et zIJn httleEnglandere.
Zij meenen dat Engeland genoeg kolomen heeft.

is de geschiedenis der International~?
.
.
een verbond van vak~ereelllgll~gen en VOOl:~llttrevende en sooialistische groepen.l?l~
op .schltte~encle WIJze,
vooral ook in de buitenlandsche
poliriek, III d~ Europeesche
olitiek, de ideeën en gevoelens der ~oogst ontwikkelde,
mee~t
;'ooraanstaande
gedeelten der arbelderskla~se
uitten, - die
elkander, voor het eerst in. de wereldgesc~l~de~ls,
tot ~erbazing der arbeiders
en schr-ik dey bourgeoisie,
m~erna~IOnaal
steunden, - die, voor het eerst m de wereld ge chI~dems, d~n
band vlochten door het geheele proletariaat,
- die openlIJk
hel Communisme als hun doel verkondigden,
- die een schitterend licht waren voor de arbeiders en de eerste .groote bedreiging van de in,ternation?,le bour~.eoisie, - en die het zaad
sirooiden voor de toekomstige
Partijen.
Een Genie ging voor haar uit, een Zaaier door d landen
van Europa en Amerika.
Zij hadden samen één program en één beo tuur, - dat hun,
uit het hoofd van Marx adressen zond, die hun fonkelende
. lichten naar de toekomst waren, - en leiding gaf. - Maar
samen de den zij nooit iets dan ... demonstreeren.
.
Aan innerlijke
versplint-ering
ging deze Internationale
na
1872 te niet, 'lang voor dat ze meer had kunnen doen ~ls geheel, als eenheid. Zlij was nog te zwak voor den practI.~chen
internationalen
strijd, waan-oor de tijd niet rijp. was. ZIJ had
lf'Chts do zaden in verschillende
landen gestrocid.
Langzaam groeiden toen daaruit
de nationale partijen
en
vakvereenigingen
.op.
.
Toen brak een groote tij cl voor de Arbeiders aan.

Zij

was eerst

In alle landen stortten zich scharen van menschen, bezield
door de ideeën van Marx, der Enternationale,
onder de arbei-
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dcrs, en maakten daar propaganda voor het Communi me en
Socialisme. Dat waren de beste koppen en de vurigste, warmste harten, de hoogste en edelste karakters.
1Vant de strijd
was moeilij k en gevaarlij k. De tegenstand
der bourgeoisie Iel.
)laterieele
belooning gering of geen.
En de Arbeiders,
die luisterden,
waren de besten. De onsluimigsfen,
de verstandigsten,
de dappersten.
En tegelijk
wierpen deze allen zich èn op de theorie én
op de praetij k.
De politiek werd gevoerd - met een groot theoretisch doel:
de revolutie.
Zoo was het in ,ele landen van Europa,
in
Duitschland,
Oostenrijk,
Frankrijk,
België, Denemarken,
Holland,
Spanje, enz.
Deze periode zou men de theoretisch-practisch-revdlutionaire kunnen noemen.
Het aantal deelnemers was nog klein.
)laar in deze periode is, in de meeste landen, het meest bereikt. Ook aan hervormingen.
De aanval was zoo fel en vurig,
de verbazing en
ontsteltenis
der heerachende
klassen zoo
groot, dat zij iets van verbetering
gaven. De beste hervormingen van kiesrecht en sociale wetgeving dateeren in vele landen
ui t dien tii d.
Maar ook deze Internationale,
deze nationale partijen bemoeiden zich allen aîleen met het nationale,
met het nabijliggende en het kleine.
Alle natio.nale partijen wierpen zich op de wetge,ing,
het
parlementari
me, ~len verkiezingsstrij
d. Alle vakvereenigingen op de verbetering
van het loon en den arbeidstijd
de bescherming hunner leden enz.
'
·\'iTel haddan zij een hoog-socialistisch
beginsel-program,
ook
UIt het geme van )lar:s: afkomstig.
)laar dat was theorie. Dat was slechts gezamenlijke
propaganda, geen daad.
· In die na~ion?-!J.epartij,en. k,:,am nooit iets :'oor dat de vraag
~telde: Kapitalisme
of Socialisme, Hervorming
of Revolutie,
Jaren lang.

te en schoonste propagan(1a,
ondanks all o schoouo
1 »er'1"1ue
IJ ...s l
•
..
Ii
b teri
h
,err.·llne'lmg
va u partij en uie ver e enllg zoc een
,<
.'
1
1l'Uzen,
ten en die ze alleen r.ochten V~ol' ZIch, nationaa .
waarheid van een theorie, van een leuze wordt echter
alleen door de daad bewezen..
..
.
De groote massa der Internatiouale Partij bestond UIt menl'
die verbetering
wilden voor ZIch, voor de menschen. van
scLelnvak van hun klasse, van hun natie. )leer niet. Het InterI
llUl
nationale Hocialisme was slechts hun Ho~ge Leuze. \ 001' uternationaliteit
0 n tbr
a k dep
r act ~J k:
Zoo was, zelfs in die schoone helden-periode,
- der .leerlingen van Marx, ~n van de. Oude ~nternahonale,
- die revolutionair-theorehsch-prachsche,
e~le m~t Lass~lle. aanvangt,
en langzaam naar en in de.negentIger
pren ~mehgt, - .de
Internationale
een verzamelmg van par+ij en, die elk voor r.lOh
leefden,
en die daarom toen ook zelfs gecn uiterlijke
band
meer bond.

Zoo we~d de Revoh: tie theori~, el~ de Hervorming
praetij k.
· En nOOIt ~wam er l~ts voor, III die per-indo, dat aan de nabanale partijen den eisch stelde: Weest internationaal.
:Met
de daad.
crpt uw nationalisme
af.
7,00 werd do Tntornnfinnal«,
ondanks all« thenr-io , oudn n kA
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L
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De theoretisch-practisch-revolutionaire
periode werd in de
landen van Europa waarover wij hier spreken, gevolgd door
een andere.
~\ange~okt door het succes dat de. Arbeiderspartij
en. hadderi, kwamen de groote massa's arbeiders,
op hervormingen
belust. De niet-vurigsten,
de niet-besten,
de niet-dappersten.
DI' middelsoort. De )lassa.
De Massa is, 0 n der
het
Kap i t a I i s me, overwerkt,
zonder geestelij ke ontwikkeling.
Zij, de overgrocte meerderheid van haar, 'lette, alleen, kon toen alleen n.og letten op het
dagelijksche,
het werk, het brood, het kleine voordeel. Deze
)!ai;lsa kwam.
D~ Strijd was ook gemakkelijker
geworden. De ArbeidersparhJen waren eindlijk erkend. De Regeeringen
en Patroons
hadden iets toegegeven, waren hier en daar hun tegemoet gekomen.
De groote nationale massa kwam, tuk op hervormingen.
Op
hervormingen. alleen. Bn dat groote aantal begon zich te doen
gelden.
])001' het groote aantal
kon men ?!1acht veroveren. Door de
"do stemmen zetels. Hoc do kwaliteit dier personen was, bcgon el' minder toe to doen.
Onder doze massa, in do nationale vakvcroon.igingen
en de
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nationale partijen,
werd hervorming alles. Yerbetering van
levensstandaard het Doel. De Theorie, het Revolutionaire ging
verloren. En daardoor het Internationale
geheel. Deze dingen
werden geheel tot 'Yoold.
..
'loen kwam het Revisionisme op, dat deze practijk tot theorie maakt. De leer die zegt: ,,~\.rbeiders, -,,\rbeiders der N atie, verbindt u voor hervormingen. Hervorming, .d~ weg naar
het doel is alles. Verbindt u ook met de bourgeoIsIe, met een
,
.
"
deel van haar, dan krijgt ge nog veel meer h~rvormIn~en ..
En die leer schoot wortel in de hoofden dier massa s, dier
zelf reeds daarvoor zoo ontvankelijke arbeiders, - vooral ook
omdat er tijden kwamen van prosperiteit, -:- omdat er e?n
goud stroom kwam over Europa, na Californië en Australië,
uit de Transvaal, - en de gedachten in hun hoofden naar
revolutie werden al vager en vager, en de geduchte aan hervorming werd het cenige. Zoo werd de m a s s a.
Toen kwam ook een ander soort 1 ei der s.
In de eerste dagen had men de pi incipieels mannen gehad,
menschen die ontvlamd waren door de idee van het socialisme.
die alles daarvoor over hadden en van haar propaganda alles
verwachtten.
Die den hoogsten moed hadden, den waarlijk
revolutionairen
geest en wil en kracht. Die vooral ook, voor
zoover zij geen arbeiders waren, trachtten den bourgeois af
te schudden en zich geheel te verplaatsen in de massa, in de
arbeidersklasse.
Die zich verplaatsten of trachtten te verplaatsen. in de hoogste Idee, die zij zich konden vormen, van een zich vrij strijdende Arbeidersklasse.
Die naar dat Ideaal al hunne daden
en woorden en voorstellen richtten.
Met meer of minder helderheid 'verkondigden zij de Revolutie aan de arbeiders en tegen de bourgeoisie.
Dat waren Bebel, Guesde, Liebknecht,
Plechanow, Axelrod,
Kautsky,
)Iehring,
Labriola, Lafargue, Hyndman,
Quelch, Domela Nieuwenhuis in zijn eerste periode, Van der
Goes en vele anderen. Maar toen de macht kwam, kwamen er anderen.
Philanthropen,
ethici, hoog en fijn ontwikkelde burgerlijken, zwakken, eerzuchtigen,
gewetenloozen,
bedriegers der
massa. Zeer veel welwillenden en onnoozelen en die van het
socialisme en van zijn theorie niets wisten. Bedriegers van
zich zelve. Beroepspolitici die het socialisme tot vak, tot 'winstgevend bedrijf, tot Ieveneonderhoud maakten.

En deze grepen alle, uit filanthrophie,
burgerlijke ethiek,
boog en fijn begrip, eerzucht, domheid, onwetendheid en gebrek aan karakter of geweten, practischen zin, het Revisionisme op.
Revolutie was onmogelijk of slecht of te ver. Hervorming,
dat was mogelijk en nabij en goed en winstgevend. - Ma:;tr
de arbeiders zijn zoo zwak, zoo dom, hun aantal stemmen III
het Parlement en den Raad te klein. Laat on daarom compromissen sluiten met de bourgeoisie.
Do ouden, do radicolcu, ziende dat hot hooge, het ideale, het
revolutionaire verdween, verzetten zich.
Maar het hielp niet, de Massa was zelf, overal, zoo op hervormingen, daarop vooral, vaak daarop alleen, gespitst, dat
zj i gehoor gaf aan de Reformisten en de raadgevingen van do
radicale Idealisten, die hun trouwens de Revolutie niet geven
konden, in den wind sloegen.
)1eer en meer werd aldus de Theorie, de Revolutie een zaak
van het hoofd waaraan de besten nu en dan eens, als iets
schoons en boogers dachten, een zaak van het hart waarvoor
dit nu en dan eens klopte, - maar het gewone, het dagelijksche, h t altijd bij hen zijnde, waaraan de massa geregeld
dacht, nacht en dag, dat werd de praktijk, de Hervorming. 1).
De Yakvereeniging
die alîeen voor het kleine strijdt,
die
alles bereikt door kleine concessies van en contracten met de
patroons, werkte dit zeer in de hand.
. Overal werden nu de beatuursplaatsen
in alle vakvereenigmgen mgenomen door Reformisten. Overal vulden deze de
hesturen der partijen, de redacties der kranten, de gemeenteraa/l, en parlementzetels.
1 ,Veldra waren zij overal de meerderheid, en, in de meeste
anden, de éénige leidende macht.
..:~Iaal' zoowel in de vakbeweging a'ls in do politieke partij en
zIJn het de leiders, de afgevaardigden,
en de besturen, dus de
~nl\ele persone~, die iJ?- het Parlem~llt, den Raad, tegenover
lo :lll~lel"~pmtlJcn en In de besprekingen met do patroons de
ovrrWlllnmg behalen, zij 't dan ook slechts den schijn daarvan,

.

1) .Een korten tijd bracht de Ruseische revolutie eenige verbetering
ZOoIn Oostenrijk en Pruisen in den KiesrechtBtrijd.
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Het zwaartepunt verplaat te zich daardoor van de massa
naar de leiders. Er ontstond een ~\.rbeiders-burcaukratie.
De Bureaukratie
hecht evenwel uit haar aard aan het bestaande
De massa, geheel en al op winst belust, niet op. r~volutie,
werd door de leiders daarin nog meer versterkt. 2)LJhet daartoe allos aan de 1eiders over, werd zelf indolent en traag. En
hoc minder actief, hoe minder zelfhandeleud de massa werd,
des te meer zagen. wederom de leiders zich zelve als de eigenlijke dragers van de beweging aan. Des te meer gingen ûj
rlenken , dat de actie der arbeiders vooral is de tactiek, en het
c ompromia, die z ij bedenken, en dat de middelen der arbeiders zelf niets zijn dan het stembiljet,
hct betalen der versclmldigde bij (hage, en af en toe een vakstrij r] of een demons1ratie. Dat de massa eigenlijk een passieve massa is, die geleid wordt, en zi.i zelve de actieve kracht.
Dit is do tweede fa~e der socialistische beweging, die na de
. eerste theoreti c11,-en practisch-revolutionaire
komt. )Ien zou
haar kunnen
noemen de theoretisch en practisch hervormende. 1).
1) In deze periode, - wij zeiden het reeds, - die metde opkomst
van het Imperialisme ongeveer samenvalt, komen, althans in de
krachtige imperialistische landen, d.i. Duitschland, Frankrijk, Holland,
België (Engeland vormt zooals wij zien zullen, een uitzondering) de
minste hervormingen. Terwijl in de revolutionaire tijdperken beteekenisvolle verandering in de wetgeving werd bereikt" komen zij
nu zoo goed als niej meer.
Holland is daarvoor een zeer goed voorbeeld. Door den eersten
revolutionairen stroom kwam een zeer groote verbetering in het
kiesrecht. Door de revoluüonatr-tbeoreüech-prsküsohe propaganda
werd bereikt de Ongevallenwet, die aan door den arbeid invalide
arbeiders 70 percent geeft van het loon, zonder dat zij zelf iets betalen. In de reformistiscbe periode kregen de arme menschen, niet
de arbeiders, de .belofte, dat, als zij reer arm zijn en zich goed gedragen en de gemeente dit erkent, zij 2 gulden in de week zullen
ontvangen. Dus een verplaatsing van de armenzorg. Yan recht tot
aalmoes, dat is de overgang van Revolutie tot "Reformisme.
Hetzelfde ziet men in Duitschland: Sociale Wetgeving werd door
de Radikale taktiek bereikt, - door de Reformistische: Niets.
Hetzelfde in België: Uitbreiding van Kiesrecht door Revolutionaire
taktiek, - door de Reformistische: Niets.
En wat bereikten in Frankrijk: Millerand. Briand, Viviani?
Men zou kunnen vragen: hoe is het mogelijk, dat juist onder bet

Zoo was het in Engeland, in de Partij van den Arbeid, Zoo
werd het in Frankrijk. waar men zoo ver ging dat SOCIalisten
.uiuister werden. Zoo ging h
in België" waar men de actie
der massa voor het algemeen kiesrecht smoorde, in Holland,
waar men zich aan het liberalisme vastketende, in Italië, waar
lll('lLzich aan de radicalen verkocht. Zoo ging het in Duitseliland, waar men de dempingspolitick
toepaste en de adie der
runssa voor het Pruisi eh kieslecht onderdrukte. Zoo gll1g het
in Zweden, Denemarken,
Zwitserland, overal op eigen door
de politieke en economische verhoudingen bepaalde wijze, maar
ov('ral met het resultaat:
afbrengen van de revolutionaire idee,
vestigen van de aandacht van het proletariaat
op de kleine
hervorming alleen, ondeiwerpiug
aan de leiders, afzien van
alle eigen massa-actio.
'.
De Xutionale Partijen
in Frankrijk,
Engeland, Duitsoliland, in alle landen, werden massa's die alleeu op het kleine
nationale aasden, en aan hot kleine nationale dachten.
)Iaar door het )Iilital'isme en Imperialisme,
die al het geld
voor zich eischteu, kwam nu het kleine, de hervorming juist
uiet meer.
)Iaar des te meer beloofden de Reformisten de hervormingen. En des te meer werd de massa hierdoor gedemoraliseerd.
"T'al1,t niets is demoraliseerender,
verderfelijker
dan {lat er
valsch aan de massa wordt beloofd, en dat el' niets komt, <'n
dut de massa aldoor maar gelooyig op hervormingen wacht.
lIaar steeds hoog er kwam liet Interna tionale Imperialisme
<'p. En steeds noodiger werd, in plaats van bet Kleine X ationule, het Internationale
Alles-Omvattende.
Imperialisme het Reformisme bloeit. Daar het Imperialisme toch
de bervormingen belet.
. Het antwoord hierop is: Voor de Reformisten bestaat bet social8Dlede
, arbeiderabewel!;ing, uit strijd voor hervormingen alleen. Zij
~Dnen zich een andere arbeidersbeweging niet voorstellen. Hoe
nunde~ dus de hervormingen komen, des te meer moeten zij ze
vOOrsplej!;elen,en altijd weer nieuwe. Anders was hun gebeele leven,
enyde a!.'beidersbeweginl!;,naar bun meening, doelloos, niets meer.
a Oor Vliegen, Schaper, Hugenholtz, ter Laan, etc., om alleen
olland te noemen, bestaat hun leven, en de arbeidersbeweging uit
aldoor meer en altijd nieuwe hervormingen voorspiegelen als lokaas
Voorhouden aan het proletariaat. En de R. D. A. P. en h~t Holland.
8c~e proletRriaat ziet alleen naar dien spiegel en aast op dat lokaas.
h D onder bet Imperialisme dûàrom
te meer 0 m dat dit juist
ervormingen onmogelijk maakt.
'

i

fl2

63

En daarom hielden, ondanks zich zelve, meer instinct ief
dan bewust, al deze reeds gl'ootendeel
reformistisch-zwakko
p,artijen de nieuwgestichte
Internationale
in stand, het ijdele
Iichaam dat wij kennen, en dat nu uiteen viel.

atie enorm uit. WeIJ. brengen zij ook,
aan ze meedoet, ondergang van het klassebewustzijn
der :Massa, en dus 0 p den
d u u I' ondergang
van het proletariaat;
"Welbrengen zij voor het proletariaat
zwaren druk, belastingen
en militarisme,
oorlog en scheuringen, maar dit doet er voor die Reformisten
niet toe.

De Reforreisten
vestigden de oogen van die reusachtige
"\Vercldklasse,
die alle Machten der Aarde, der Katuur en der
Maatschappij,
aan zich onderwerpen
zal, op de enkele centen
loon en ~e scham~le zeldzame Arbeidswetgeving
- alleen, Het
Reformisme
vestigde de aandacht van hen, van die klasse, die
do grootste Wereldmacht,
die er ooit was, het Kapitalisme,
en haar dragers, de Kapitalisten
der Bank, der Trust, en van
het Imperialisme
moet ten onder brengen als vijanden,
op hun sc~oone, woorden" waarmee zij de arbeiders bedwelmen,
-- en zei hun dat ze die gelooven moesten en met hen een
verbond sluiten.
Door enkele Onnoozelen,
of Ouwetenden.
of Eerzuchtigen
werd die reus~chtige
klasse getemd.
Door haar eIgen onverstand en slaafschheid
ging die klasse
onder.
Nog eens gelukte het, wat duizend maal op de wereld is
gelukt, ma3JI' wn:~ nu niet meer gelukken moest, omdat deze
klasse nu waarlijk de Oppermacht,
de Alleenheerschappij,
de
Almacht veroveren moet: De )Iassa te maken tot de lienaren
van ?e Heerschers ... door bedrog.
Dl~ gelukte nu weder, aa,n de bourgeoisie,
door de Reformiaten,
door de SocIaal-Demokratie.
E~ zijn Reformisten
die z~?ver g~an, dat zij zijn voor de
Ka:pltaalsexpansle
dOGTkoloniën en invloedsferen
voor de kolonialo politiek:. Zij vragen niet ?f het proletari~at
daardoor
klasseb~wust, r~JP voor de revolutie, van binnen in den geest
. revolutionair
en socialistisch wordt.
'
,
Z~j v~'agen alleen naar het onmiddellijk
voordeel... ,VOO1"
het
kapitalisme.
De koloniale p~lit.iek, de nationale
koloniale politiek, _
dus ook het Impel'lahsme~.dus ook de Imperialistische
Oorlog,. - kunnen, .zoo~ls WIJ boven reeds aantoonden,
door de
kapltaals-e:x:p~nsle
dIe .zij brengen,
enorme voordeelen,
voor
de Bourgeo~sIe der NatIe,. oplever,~n" ZJlj brengen nieuwe kapitn:~l-be~eggmg,
vergrootmg
der industria,
nieuwen rijkdom.
Z~J breiden den Handel, het Transport,
kortom het heelo oco-

DCIIlische leven

der

als het proletariaat

Als het Kapitaal zich maar uitbreidt
en bloeit.
Dáárom zijn vele, de groot-burgerlijke
Reformistene voorstanders van koloniale politieK, en dus Imperialisten.
Zoo bijv. Schippel en Calwer in Duitschland.'
Van der Velde, die de annexatie van den Congo door België goedkeurde,
in België, Van Kol, die een opdracht der Reg'eering aannam,
om het Imperialisme
in, Indië te bevorderen, in Holland, enz.
Andere Reformisten
zij n voor de koloniale politiek om de
kleine
directe verbeteringen,
die zij voor .het Pr01e1 ariaat
brengt; ook onverschillig
wat er in de toekomst door komt.
Wij hebben boven gezien, dat de koloniale politiek, en dus
het Imperialisme,
aan sommige groote of kleine groepen van
arbeiders directe kleine voordeelen kunnen geven. Er komt
werk en loon. Ook voor de kleine burgers, de kleine bazen en
winkeliers, vallen er droppels af van de gouden. winsten in de
koloniën gemaakt.
Daarom zijn de Duitsche kleinburgerlijke
reformisten, zooals Bernstein
en Noske enz. enz., voor de koloniale politiek.
Daarom zijn in Holland de kleinburgerlijke
reformisten,
zooals Troelstra., Schaper, Vliegen, de Kamerfractie,
de geheele
leiding, en bijna alle leden der S. D. A. P. voor de koloniale
politiek, en de vij anden van de zelfstandigheid
en de onmiddellijke vrijmaking
van Indië.
Daarom zijn in alle kolonie-bezittende
en imperialistische
h~~den der wereld:
Engeland,
Duitsch'land,
Holland, Frank~IJk, België, en ook in die waar men op wereldhandel,
wereldInvloed, wereldgezag
hoopt: Italië, Amerika, Australië,
enz.
enz., een menigte der leiders, en een massa der arbeiders vóór
kc.loniale politiek,
d.w.z. voor het Imperialisme.
Het was dus juist de kolon.ia'le politiek, die de Revisionisten
bevorderden.
"En daarvan juist beloofden zij den arbeiders groote \villst.'
En. de arbeiders,
belust op winst, gingen jtlist daarop in!
JUIst dat punt der politiek, waarop het Imperialisme
berust,
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dat het Imperialime
is, dat namen de arbeiders van de Iteformisten over, van hen aan.
Jlaar
m perialisme is X ationalisme.
.Tuist dat Imperialisme,
(lat al nader en nader kwam, dat
hel' met oorlog, dood en ondergang en verscheuring d~eigde,
dat hen als menschen en als klasse vermoorJen,
veruiengen
of eindeloos
verzwakken zou, - dat
hun
ook
j u is t
a 11 e her v 0 I' min. gen
zou
0 ~l t n ~ men
n u .f? n
v o o r j ale u, door
zij n )1 i '11t a I' 1 S mee
n ZIJ u
W :1 a I' E' C h ij n Iij kei
n del 0 0 z e r ij van
oor log e ~,
- dat Imperialisme, die Koloniale Politiek namen de Arbeiders ... van de Reformisten ... , van de Sociaal-Democraten ... ,
van de sociaal-demokratische
nationale partijen,
en dus van
(Je Internationale
aan. 1).
De Internationale
nam dus, in de jaren van het J mperialisme, die dezen ·oorlog vooraf gingen, haar eigen ondergang
van de bourgeoisie, en, van zich zelve, aan.
De arbeiders, die alleen directe voordcelen willen, m 0 cten de koloniale politiek en dus het Imperialisme
aauuemen
en het Xationalisme.
,Yant die beloven onmiddellijke
voordeelen.
Alleen hij die dieper ziet, die begrijpt dat de koloniale polit;ek ten slottc grooter n.adeel geeft dan voordeel, en vooral
h ij die inziet (lat zij het proletariaat
verdeelt en verscheurt,
kortom hij die wezenlijk revolutionair
socialistisch voelt en
denkt, hij kan zich tegen het Xn tionals Imperialisme
verzetten oudauks zijn voordeelan.
En alleen hij , <lie nog d ieper doordri ngt , eu inziet dat het
Imperialisme alle Kapitalismen der wereld vereenigt tegen het
Proleter iaat, alleen hij kan het X ationalisme geheel in zich
uitroeien, en met het "~'el'eld-proletariaat
zich vereen izen tot
één Bond, tot één revolutionairen
strijd tegen het ,Yereldkapitaal.
.Maar door het Reformisme en Revisionisme was juist alle
helder, (liep, alle theoretisch inzicht en alle revolutionair
en
internationaal
gevoel verdwenen.
1) Er waren er, die vóór de Oorlogsbegrooting wilden stemmen.
Alleen maar om hervormingen te krijgen. Hervormingen die, door
het Imperialisme, toch niet komen konden. - Zoo de S. D. A. P.
in Nederland.

Het Hefol'llil:lIllC is dus de Oorzaak, dat de arbuidcrs, toch al
zo« zeer op het kleine uit, ~og meer d~arop .alleen letten.
1
Het Rrformisme, het kleme Reformisme IS (~US de ooi zaak,
dat de arbeiders, toch al zoo nation~al, nog natioualer werden,
Het is de Oorzaak, dat de arbeIders" ~elf.s toe}; l~r.t .~mperialisme naderde, belust werde.~ op Kololllfl:le.l ohüe~.
Het is de Uorzaak, dat, terwijl het Impenahsm~
naderde,
dn aandacht daarvan af werd gewend, en. de arbeiders geen
kennis daarvan kregen.
Daardoor door het Reformisme, zijn in alle landen
nationale leiders der internationale der arbeiders, en de
zelf, - wat zij ook f:an zic? zelve mogen .denk~n en
mond ook moge spreken, - znde~daad Natt.0n.ahsten,
listen, en zelfs, als de oorlog drezgt, Chauoinisten.

de Interarbeiders
wat h.un
Imperia-

De Reformisten, het Reformisme, zijn, naa~t de D.nkunde van
het Proletariaat,
de Schuld dat het Proletariaat zicli zelf aan
het Imperialisme,
den Wereldoorlog, zijn eigen on~ergang, heeft
ooerqeqeeen, Dat het zich niet verzet heeft, (eich. zelf door
eerzet niet heeft sterker gemaakt), maar met vreugde en geestd"ift zelfs, zijn eigen verzwakking is tegemoet gegaan.
Het was hun alleen om hen-ormingen
te doen, en juist
dr.at door, doordat zij de Revolutie niet mee.r wilden, hebben
zij hun verzwakk iup , oudergang en scheuring geo?g.st.
Het was hun alleen om het X ationale te doen, en juist daardoor zij n zij X at ioual istcn en Imperia~isten. geworden._ .
Het was hun alleen om de Hervormmg binnen de ); atle te
doen, en juist daarom zij II zij door het Internationaal
Geweld
val' het Imperialisme overwonnen.
.\.Is men nu bedenkt, dat al die zoo geaarde partijeu. alleen
nationaal optraden, en dat nog geen gelrgenhmd bestaan had
ooit, om OP te komen samen intei nationaal , als één gehecl,
tegen het bpitaaL
dat dus dat strij don voor eel~ klein doel,
--. dat maar in kleine, beperkte nationale oIllgevlllgelJ pla~.ts
had, die het oog niet gewennen aau het zion van d~u strijd
van het o-eheele Proletariaat
tegen het gchccle kapitaa l,
hun een,lge strijd was, - clan ziet men in, dat , -. tO~'ll daar
langzaam aan die gl'oote ,Yercldboü;ÏlJg tusschcu Kapitaal en
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Arbeid naderde, door het Imperialisme,
dat dien wereldstrijd
brengt,
dat de geheele arbeidersklasse
op één front plaatst
tegen het zeheele ,Yereldkapitaal,
- dat toen de arbeidersklasse dit niet zag, dat zij aldoor maar bleven kijken, in hun
nationale kleine kringetje,
naar hun eigen kleine belang'.

haar verzachting
van den klassenstrijd,
van haar uithollingstheorie, van haar groote verwachting
van de trust, de ontwapening, den middenstand,
het nieuw-liberalisme
is niets gekomen. De theorie was grondeloos. De Revisiouisten
hebben
zich op het terrein van de practijk teruggetrokken,
om alleen
daal' de arbeiders te begoochelen en met het maanzaad van
ijdele verwachtingen
to vergiftigen .
l[aar die practijk,
het eenige wat van hen over is, - die
practijk, het Imperialisme
komt en grijpt ze bij de keel en
slaat ze dood.
.
Stel het u voor, lezer, zooals de ontwikkeling
ging:
Daal' waren do arbeiders aller landen bezig met hun mooie
plannen, hun dool' de Reformisten
opgemaakt.
~Iet hun verzekeringen
en belastingstelsels
en kieswetten
en pensioenen,
door behulp van liberalon te krijgen. ,Vat werd er niet voor
gedaan om toch maar dien kleinen vooruitgang
te winnen!
Hier ging men in ministeries,
daar sloot men een verbond met
de liberalen, daar kroop men, daar vernederde men zich, daar
dempte men de eigen actie, daar dreef men de Marxisten uit.
~\.lles was in vo'lle actie. Als kleine dwergen waren (le duizenden afgevaardigden
aan het werk, en de nrillioencn,
de
massa's, waren in volle afwachting.
Daal' naderden wie? - De Ondergang.
De Dood.
. Het Imperi:~lisme is de Ondergang en de Dood. Voor de milIioeuen
arbeiders,
voor hun kinderen,
vrouwen, vaders en
moeders. Het is de stilstand,
de achteruitgaug,
de dood van
hun organisatie,
voor langen tijd.
-

. Slechts enkele bladen in Duitschland
leerden het proletarraat wat het Imperialisme
is.
De meeste, w.o. het centrale orgaan, de V 0 I' W ä r t s, en
ook het wetenschappelijk
orgaan de Ne u e Zei t, deden wat
zij konden om het Imperialisme ni. e t voor te stellen als , ni e t
te maken tot de as, waarom de politiek wentelde, en niet tot
het hoofdpunt van de aandacht
en de actie van het »roletariaat. En in de overige landen was er, zoover wij weten behalve De T l' i bun e in Holland, geen enkel blad dat dit
deed.
De Revisionisten:
de Bemstein's,
de Adler's, de Van der
Yelde's, de J aurès', de Vliegen's,
de Branting's
- wij noemen slechts de besten - hadden de aandacht der arbeiders op
het kleine gevestigd.
De arbeiders waren daarmee beûg.
Met een betere belasting, met een verzekeriuc
voor de oude
ar beido~rs, -:- dikwijls alleen met de hoop daarop, - met d~
mogelijkheid
van een combinatie met liberalen of FortschrittIer of radicalen, die een beter kiesrecht zouden brengen ...
Zij .staarden naar ?e leiders, namr de parlementen
en deden
zelf mets. Van de leiders, uit de parlementen
moest het goede
komen.
Langzaam,
met ijzeren schreden, naderde het Imperiulisme.
lP~rst werd Egypte
bezet, toen 'I'ransvaal , toen China.
1Jmtschland.'. het. wereldland
van het kapitaal,
werd omcirkeld door vijandige machten.
De arbeiders merkten het niet.
"Veet gij, lezer, wat het Imperialisme
is? Het is de hoocste
vorm van klassenstrijd,
die er tot nu toe bestaat.
0
Het is daardoor ook de ~olk0J?-en, de afdoende weerlegging,
de weer~egglllg met de VUlSt, die het n.eerslaat, van het Revisionieme.
~ De revisionistische
theorie
heeft
nooit iets beteekend.
Kautsky heeft haar onmiddellijk
en afdoend weerlegd.
Van

De Revisionisten,
de Troelstra's,
de Südekum's, de Scheidemann's, de Anseele's, de Turati's, de Frank's, de Macdonald's
paradeerden
bij de bourgeoisie,
beloofden te stemmen voor
alles, - zelfs voor de oorlogsuitgaven
! - bezochten vorsten,
- legerhoofden,
- beloofden. al dineerend en paradeerend
en
vertegenwoordigend,
de bourgeoisie hun stern, aan de arbeiders gouden bergen, prachtigen
vooruitgang,
demokratie,
als ze hen maal' wethouder, minister, afgeva.ardigden
maakten
~.il op hen vertrouwden,
- daar naderde langzaam,
maar op
rJzeren voeten, de eerste waarlijk groot-Imperialistische
W1ereld -Oorlog.
°

De Revisionisten
hadden hervormingen
voor het heden belcofd, De hervorming
komt: de Dood. - De Revisionisten

(iS
hebbeu aan de arbeiders demokratio be.l()()~ll. l~r kom.t gclij~heid ' Z\j komt, maar in .?en dood. Kap~t~lIs~ en Arbeider Zijn
waarlijk in den dood gehJk. - De Revl~lOllls~~n hebben algen.een stemrecht beloofd, als men maar m de liberalen geloofde. De liberalen geven den al beiders .het stemrecht.
In den
dood! De dooden, de duizenden arbeIders protesteeren
met
hun doode stem.
De Revisionisten
hebben, als men hun taktiek slec~ts volgde, de verzoening der klassen beloofd. De oorlog verbmdt ook
alle klassen in den dood.
.
Het Revisionisme
had ook de verzoening
der menschheid
beloofd en ontwapening!
- de volken der aarde sta:;m Jll rijen
van
duizenden kilometers
tegenover elkaar, dru ipend van
bloed!
De Revisionisten
hebben de verzachting
van den klassenstr ij d beloofd, de ,Verel~loorlog,
het Imperial~~me
aller
X aties zij zijn een verscherping
van den klassenstrij d, zooals
er n,og' nooit plaats vond, sinds het Kapitaal best.aat.
.,
De Revisionisten
hebben voordeelen van koloniale politiek
beloofd, de kolouiale politiek brengt. juist den ondergnng.
De Revisionisten
hebben. hervormmg
voor de toekomst beloofd. X a dezen oorlog dreigt nieuwe oorlog, nieuwe '''apeninz. En dus verkwijning
en ondergang, En dus geen liervermmg....
Een klasse, die 20 jaar gehoord heeft, dat. ZIJ in de bou.~'geoisie vertrouwen hebben, moet, kan haar niet meer bestrijden. Terwijl de Revisionisten
(met de b':ll'gerlij~e partijen) dC~l
arbeiders vooruitgang
beloofden, bereidden Zl} door de a~'belders te verbl inden, den ondergang voor van het Proletariaat.
Dit is het toppunt van het Raviaionistisch
bedrog, waartoe
het komen moest.
)laar het is ook de ondergang van het Revisionisme,
van
d en strij d- voor- het- kleine-aUeen.
.
Het is de ondergang van deze tweede, de hervormende,
fase
van den Arbeidersstrij d.

G9
van de ellende, de 'dleul'ing,
de verzwakking
nu, maal' zij
zijlJ ook de oorzaak van, mede-verantwoordelijk
yoyr eu lne~eschuldig aan al wat na den oorlog komen zal: de , erzwakkmg
voor langen tij d, de }illende, het ophouden van alle Hervermine. de noodzakelijkheid
om met een zeer verzwakt Proletali~at den Strijd, de noodzakeli.ik~eid
mis chi.~n om met een
geestelijk gedemoraliseerd
proletariaat
den strijd voor de Revolutie te herbeginnen.
Ü, mocht

het door den uitslag en den afloop en de ellende
de gevolgen, die deze oerlog brengt, gebeuren. dat .le Reformisteu,
en al 'nat hun gelijk is, door het arbei dentle volk
werden weggevaagd!
elI

De schrij ver dezer bi och ure en de. partij waartoe. ~1ij behoort hebben reeds vele jaren geleden, het Proletar iaut van
hun land gewaarschuwd. Hij zelf en de leden zijner partij
hebben
in tallooze vergacleringen,
brochures en courantenaltikelen
over het Imperialisme,
tot den. o.orlog toe, ge~e~d
dat van alle schoone beloften der bourgeoisie en der RevI~lOnisten niets komen kon, want dat het )lilitarisme,
de kolomale
politiek, kortom het Irnperalisme
al'le geld voor zich eischte,
alle
vooruitzanz
tegenhield,
de lasten verzwaarde,
on dat
waarschijnlijk
p;n wereldoorlog,
een tijdperk van were~~loorlos-en in aantocht was. Daarom vooral veroordeelden.
WIJ het
sa~en()'aan
met burgerlijke
partijen,
die niets zouden doen.
"\Yi.i z~n daarom door de revisionisten
uit de X ederla.~dsche
sociaal-democratie
gesmeten en hebben een eIgen partij moeter, stichten!
Wij zijn om het Imperialisme,
dat wij bestrijden
wilden,
maar dat zij steunden,
uit de sociaal-democratie
geworpen.
De arbeidels kunnen nu zien wie gelij k heeft gehad.

YII.
DE X~\rrIOX~\.LE MANRA-AC'l'IK

Wan] de Reformisten
zijn niet alleen, naast de Kapitalisten
en de Onkunde der Arbeiders,
de oorzaak van de machteloosheid de onwetendheid,
de lafheid,
het
Xationalisme,
het
Chauvinisme,
het Imperialisme
van nu van het Proletariaat,

Iutusschen
men" zonder
cl win gen,

, het Imperialisme
kon niet over de wereld kode arbeiders tot een nipuwen grooteren strijd te

