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. Deze radicalen weten dus ever den. imperia'listischen
oorlog
mets anders te zeggen dan; laat hem maar over u gaan. Hij.
IS onvermij delij k.
Zij leeren de passiviteit.
Hoe komt dit alles? ,Vat is de oorzaak hiervan?
Kautsky was een zeer goed wegwijzer, en die Radicalen wa!en zeer goe~e wegwijzers en leiders, zoolang de verhoudingen
I~: het kapitalisme dezelfde, over het algemeen,
waren als
hJ dens :llarx' en Engels' leven., zoolang er nat ion a a I gestred~n moest worden voor de stichting
en uitbreiding
der
n .~t Io.n a Ie partij en in ieder 'land. Zoolang er op de. gewone
WlJze, in parIemen t en vakvereeniging
moest word en gestreden.
.2'1ij waren zeer goede wegwijzers van den eersten eenvoudigen en, betrekkelijk,
nog gemakkelijken
weg, zij waren
vooral zeer goede verklaarders
van dien weg, verlichters
voor
het proletariaat
van de oorzaken die het proletariaat
tot die
eerste f~nvoudige acti~ moesten drijven, de beweging~n. van
h~t kapitaal,
der par tij en, der patroons, der regeeringen,
de
klassevelhoudingen
in dien tij d van het kapitalisme.
)Ia~r de strij d ontwikkelt zich. Het Kapitaal neemt vormen
aan die )Iarx gedeeltelijk
wel heeft voorzien, maar niet gezren, De Tru~t komt, de Hooge Bank wordt leider der gehee'le economie der wereld, het Imperialisme
komt. De over:~oed eJ?-de concentratie
van het kapitaal doet alle Staten in
een actie, het v~roveren der wereld, i!;elijktijdig,
tegen het
geheelo Proletariaat d~r wereld optreden, het Imperialisme
begmt de reek~ van zlJn oorlogen, - een andere wijze van
handele~., dan in he~ parlement
alleen door vertegenwoordigers, of in .vakvereemg"mgen. door een deel van het proletariaat
en hun leiders, wordt noodig, de massa, ele nationale massa
fen de internationale
massa der werelel moet op het tooneel
z~i alleen kan de geweldige nieuwe machten van Trust en
'Vereldkapitaal
overwinnen,
daar deinzen Kautskv en Bebel
en Van der Goes en Guesde en Hyndman,
en met hen vele
anderen, terug, en weten niet wat te doen. Beter is het maar
~iets te doen en ~le economisehs
ontwikkeling,
de outwikkellllg val?- het kapitaiisme,
der dingen, der werktuigen,
eler
p~~ductIekrachten!
van het kapItaal~ te laten gaan. zoo.als zij
wIllen
beter IS het, - waut met ZICh verzetten ll1 den
strijd i s meegaan, - mèt het Imperialisme,
mèt den Oorlog ,
te gaan,
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~n d~ oudo voorgaande periode, waarv~n Kautsky de theeretieus IS geweest, was alles zeer eenvoudig en klaar. In ieder
land moest de arbeider "socialist"
worden. Hoe klaar is het,
dat hij tot zijn vakvcreenigiug
behoort en tot zijn partij! Dat
hij staakt voor zijn vak en stemt voor zijn belang.
Ret onmiddellijk
belang ei cht het. Xiet veel verstand,
niet veel
moed
vereischen,
nadat de eerste strij d is gestreden,
die
daden, al is het ook een groote vooruitgang
bij de vorige slavernij, om ze te doen.
De economische omstandigheden
wijzen in dien tijd den arbeider van zelf en 'licht den W0g. De economische omstandigheden zijn sterker dan de men.sch.
Voor dien tij d was Kautsky
de goede theoreticus
en deze
leiders de goede leiders.
Maar het Imperialisme
komt en valt de arbeidcrsklasae
der
wereld aan. Nu geldt het niet meer te strij elen door vertegenwoordigers alleen. Nu geldt het te strij den voor alle proletariërs, direct. En zelf. ~Tiet niet de leuze, met de groote frase,
maar met de daad. Nu geldt het zelf op te treden tegen de
Regeering ! Het Irn periafismo maakt den strij d voor het eerst
tot wereldatrijd.
Nu geldt het eindelijk het vaderland
af te
zweren. X u is de vij and niet meer het Duitsche kapitalisme,
maar, direct, ook bet Russische, ook het Fransche,
ook het
Engelsche. De vijand, de werkelijke,
niet alleen theoretische,
maar daadwerkelijke
practische vijand is van nu af aan, en
voor goed, totdat het locialrsme gekomen is, de "'areld.'
het
Kapitaal der Wereld.
Het geldt dus, de massa, - zelf, direct,
op te treden tegen alle Regeeringen..
I

Het ge'ldt nu voor den arbeider zelfgroot
geldt het voor de :llassa zelf groot te ZIJn.

te worden.

Xu

Het geldt nu VOOI de ~Iassa om Socialistisch
te worden.
Het geldt nu voor de massa waarlijk Socialistisch
te handelen.
De massa mag
nu niet meer onweteJ?-d, laf, lam:! dof .of
onverschillig
zijn. Zlij mag n.iet meer middensoort
ZIJn, met
meer laag.
Nu gaat het om het knrukt cr del' massa. Dit moet veel hoogel dan vroeger wOl:i!<:'n.
.
..
Van uit den paSSLOveu strij cl moet het proletariaat
stIjgen
tat den actievcn, van uit den kleinen strijd door verteaenwoor-
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di~ers, moet het proletariaat,
- zelf,
- alleen, - zonder
leIders of met de leiders als bijzaak, d('11 geweldigen stap doen
lot alleen uaudclcn tegen het allersterkste
kanitaal-wezen,
de
terksto lIaatschappelijke
Kracht,
die ooit bestond:
het Irnpcrialistiseh
ereld-Kapitaal.
Van uit den kleinen nationalen
·trij d dool' vertegenwoordigers moet het proletariaat,
en moet de proletariër,
tot den
gr ooten iuternatioualon,
- op zich zelf, .allecu.

"T

Xatuurlijk
zijn ook nu de drijfkrachten
vau dit alles de
economische krachten. Hot is, evenals in de vorige periode, de
ontwikkel inp van den arbeid, in dit geval den in de Syndicatelt enz. gcconccntroordon
arbeid, die de arbeiders brengt tot
dit nieuwe beglip cn daad. )Iaar hoeveel hoog er is het begrip
en de daad .dun in de vorige periode. Hoe moeten begrip en
ge\ oel en daad van het proletariaat
stij gen om dezen strij d te
beainnen,
Kautskv,
Guesdo, helaas do radicalen van het vorige geslacht, 1) kunnen niet meer mede. Zij hlijven achter en meenon dat een nieuwe strijd niet mogelijk is. Zij begrijpen dien
nieuwen strijd niet. Zi.i zien n iet, dat zelfs voor het verkrijgen
van hervormingen
de massa-actie nu nocdip i . Zij zien niet
dat zij alleen tegen het Imperialisme
en den oorlog baten kan.
Zij z ir-n niet dat hot Imperialisme
van alle lauden zich teg'elijk licht tegen allo en elk proletariaat.
Zii xir-n niet dat het
proletarrsch
hr!ang i niet meer voor het im ner-ial is LÎsrhe vaderland te strijden, maar samen tq~en ll('t Imperialisme aller
landen. Zij zion niet dl:' nieuwe intornnt ionnlo wereldactie van
het Proletariaat
{pl!en het Fmpor inl ismo. "Yecht maar voor
uw vaderland.
IIet kan niet anders."
Zij zien niet, dat het Irnpei ialismo ciurlol iik eerst - do Proletariërs
aller landen vereelligt.

VOor het

Marx
meende,
in do eerste plaats, dat de communisten
vóóraan moeten gaan, dat zij in de beweging' de toekomst der
beweging vertegenwoordigen.
Kautskv, "de, Radicalen
blijven
achter hij de beweging.
Xlarx was economisch
determinist,
historisch
materialist.
Dat wil >'.eggen (lat hij meende, (lat, als de ontwikkeling
der
productiekrachten
een klasse omhoog stuwt naar do zege, de
1) En helaas vele jongeren!
rijksc-he Marxisten! enz.

Men zie de houding

van de Oosten,

geest dier klasse alle mocil ijkhedcn ~1ie de strijd huur .. rtelt ,
kan overwinnen.
De vraagstukken
(he de muatschappij , dat
is de mensch, zich zelve stelt, kunnen door den men eh worden opgelost.
....
}[arx leerde dus, voor WIe hem begrijpt, dat ~le geest de
wel niet vrij e, maar toch m ach tig s t e econonns cho fac~?r
i" - die ten Iotte telkens weer en telkens weer, III al tijd
nieuwe verhoudillgt:ll,
de maatschappij
m a a. kt,
sc hop t.
Kautsky meent dal de economlsche om~~~llldlgheden, nu h~t
kapitàlistische
Im perial isme, stel ker ZIJn dan de ,100.1'(he
verhoudineen rreschapen PH door haar opkomende arbeidersklasse, dat z~i ~e ni~.t te boven. ko:nen .kan. Dat d~ l:e_e(l~.~oo
o'eweldirr sterke arbC'Jdersorrralllsahes
zich zonder" erkelij ken
~trij d l';oeten overgeven. D~arom zegt h~j :. gij k,~nt niet a~~
ders clan uw vaderland
voor het Lmpei-ial isme dlene~.
GlJ
kunt geen nieuwe methode volgen, geen nieuwe actio.
Go
moet u buigen.
.
De k'la se der toekomst moet zich volgens hem :'00.1' het Imperialisme
buigen.. Zij moeten onder het Impenahsme~
dat
allo Staten tot aanvallende staten maakt, aanvallend op elkaar,
aanvallend
op Koloniën met zwakke bevolkmgen,.
a~nvallend
op het Proletariaat
der Wereld, voor het Irnperiali me van
hun Vaderland vechten. Zi.i moeten dus. aanvallen op de bewoners dier Koloniën on op het Proletariaat der ,yere ld !
7.1iimoeten du aanvallen op .zi~h zelf. ,
..
Zij moeten, mèt het ImperIalIsme,.
met het KapitalIsme,
vóór' hun Imperialistisch
Vaderland.
zich zelf en .het Proletariaat der ,Vereld voeren tot ontzaglijke verswukkiug,
tot mISsclrien voor jaren ondergang.
.
En dat moeten zij doen, zonder zich te verzetten
op de
wijze die de sterkste is, die, cl i e zij. z e l vle al heb ben
ge v 0 n den, de ma a-actie tot het uiter te ....
Hiermede
heeft Kautsky,
in zijn nieuwen vorm, als ..theoreticus van dit Ua(licalisme,
voor ons opg~houden te z~.Jn..dd
t h e 0 r e tic u s
v o o I' den
P I' act 1 s c hen
s I' lJ
van
het
proletariaat.
1)
1 Het s reekt van zelf, dat voor ons, - j u i s t v 0 ? ron
~,
v 0)0 ron
~ a 11 een
- de theoretisch-praktische
gescbnft~~" Ul~
Kautsky's
vroegeren 'tijd, tot en me~ "De. Wdeg ~~ar ~e eM~~eor'e~t
hun waarde blijven behouden.
En met min er ZIJn a e n
sche werken.
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~Van~ dit is niet langer, - noch Klusscustrii
noch '
lutionair }larxlsmp, noch ook Historisch \1 t J. 1'·
D1?V?het op
.
. d
kl
..
~ a erra isme.
it IS
,
.ge\rn van en - assenstrijd in Economi eh
I) Iiti k
J! atalisme.
en orme
En dit dachten en zoo spraken schreven e h d Id
t
hem d IJ di 1
. D
'
n au c en me
. e t a ica en III uitschlaud, en met en d
h
menigte van arbeiders.
.
OOI'
en een
En, als dat in })uit chlan.d zoo was, hoe moest het dan in
and~I e lan.deln ZIJn, waal' die radicalen of weinis- of niet gevonucn woreen.
0
b Il~ Erank1rij k, w~ar het :llarxisme nog altij d geen vasten
d e al beid
thot cm
" vont
h ei I Iu f '~nocland ,waar
el eraklasse zonder
an e t naar het toeval der ge'legenheid.
. ~ tn Hoyund, waar een geheele partij jaren Ianc handelt
naar (en_ WI ,:'un, waar .het zwakke proletariaat O'ev~llen is in
~~n~en van elen man~ die, belachelijk schouwspel'!, de zewelIg. e were dbewegiugen meet naar den maat taf
.0
..
gCl'lnge persoonlij kc eerzucht.
van ZIJn

Olll~

Het ~ijn dus )o()~ dl' .Radicalpn, of de zoogenaamde )Jarxisteil, die h.~t Proletariaat tot de zwakheid 'hebben
ebracht
wara~:va.I?Wl.] nu g-etuigrn waren.
g
ZIJ ZIJn, uaast de onkunde der Arbeiders eu het Refor .
mede de oorzaak, dat de Arbeiders niets he bb
.~ ornusme,
zich h bb
en geuaall maal'
rr
e.. en overgegeven aan het Imperialisme.
'
ZIJ ZIJn mede de schuld van het - Tationalisme en eh
"
mo der massa.
auvnnsL

,

:»

Zlij zijn dus ook mede verantwoordelijk
voor al wat
d
oor
00'
na het
en
J,
n. gebeurt .~ 0 fIk'ge reuren can : dl' verscheuring
van
llO.Ietanaat,. zIJn verzwakking als strijdende klasse zii
.
schwn voor Jaren ondei gang. 1)
, ~Jn misI) ~r bes.~aan in Duitachland partijgenooten die in de T
••
Marxisten ZIJngebleven. Een groep van 17 R"k d 0'1 d
praktijk
het toestaan der oorlogscredieten
cl 4 IJ S a" e en was tegen
het evenwel niet dit in den Rijk8~~g t~ndo~~ ~~~~usttlS
waagde

\~l·~'

~~~~r:n:~~ttsD~ef~~~:e~R~::ftLl~e:febU~§k~~ar~l~~;t~i;' R~~:~.eK:~
~ee~~~e!~rJ~14 tegen de oorlogskredieten ;:::t'~nd; :!n d:tnald~~
,,~ijn stem tegen het wetsvoorstel van heden berust op deze ove
wegmgen :
rDeze oorlog, die geen der betrokken volken zelf heeft gewild, is

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat Reformisme en
Radicalisme, d.w.z. dus de binnenlandsche politiek der sociaaldemocratische partijen, de oorzaak zijn van de machteloo heid
van het proletariaat bij deLen oorlog.
De zwakheid van de nationale politiek teg n de heerschende klassen is de oorzaak van de zwakheid der Internationale
tegen het Imperialisme.
Onder den invloed van deze krachten:
het voortdurend bezi~ zijn in vakvereeniging
en 'Partij met het klein.e en nationale, _ het ReÏormisme, dat, terwijl het Imperial1sme naderde, verbeteringen
beloofde door amenwerking met de burgerlijke partijen, en dat in het tijdperk van het Imperialisme
kolonialo politiek wilde voeren, - het oude Radicali me, dat,
ondanks dat de massa met massa-actie naticnaal begon, deze
togenhirlcl, _ onder bet algemeen onverstand
dus van het
Imperialisme,
- en ten slotte ook omdat niemand begreep,
niet ontstoken ten bate van de welvaart van het Duitscbe of va.n
eenig ander volk. Men heeft te maken met een imperialistischen
oorlog, een oorlog om politieke heerschappij over gewichtige axploitatieterreinen voor het industrie- en bankkapitaal. Van het standpunt
der konkurrentie in de oorlogstoeruBtinRen heeft men te maken met
een door de Dultscbe en Oostenrijksche oorlogspartijen gemeenschappeliik in de duisternis van het half.absolutisme en der geheime
diplomatie uitgelokten krUg, om de tegenstanders vóór te zijn.
Tevens is de oorlog een Bonapartistische poging om de groeiende
arbeidersbeweging te ontzenuwen en te verpletteren. Dit hebben de
verloopen maanden, in weerwil van een niets ontziend en veldtocht om
de hoofden te verwarren, met steeds grootere duidelijkheid getoond.
De Duitscue leuze: "Tegen het TsaTÏsme", bedoelde - evenals de
tegenwoordige Engelsche en Fransche leuzen: "tegen het militarisme"
_ de edelste neigingen, de revolutionaire overleveringen en idealen
van het volk voor den volkshaat in beweging te brengen. Duitachland, de medeplichtige van het tsarisme, het voorbeeld van politieke
achterlijkheid tot den dag van heden toe, heeft geen roeping als
bevrijder van de volken. De bevrijding van zoowel het Russische
als het Duitsche volk, moet beider werk zijn.
De oorlog is geen Duitscbe verdedigingsoorlog. Zijn historisch
karakter en aanvankelijk verloop beletten vertrouwen te stellen in
de bewering eener kapitalistische regeering, dat hat doel. waarvoor
zij kredieten vraagt, de verdediging van het vaderland is."
In verband hiermede moet ook f,!;enoemdworden het Bremer
partijblad, dat vóór en tijdens den oorlog een schittercnde revolunouarre propaganda voert.
Wij hopen, dat zij allen een groot aantal Duitsche arbeiders
achter ~ich hebben,
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Ging het Imperialisme
te sne'l voor zijn begrip, de economische ontwikkel ing zorgt, zooals altijd, - dool' de friten, dat hl't het tor-h moet gauill begrijpen.
En nu zal J1('t ook kunnen oordcclcn , welke strij dw ij ze,
welke van de iicht iugcu- die in het Prolctni iaat aanwezig
waren, do juiste is geweest.
Opdat het Proletariaat
dit nu zal kunnen beslissen, moeten
WJj nog cene richting- bosprckcu, die wij tot nog toe, omdat
zij zOQ goed als geen invloed heeft gehad, en dus niet mede
de houding van het proletariaat,
en zijn toekomst, en die der
Internationale
heeft bepaald, zijn voorbij gegaan.
Er was ook nog een andere richting in de Int.ernationale,
behalve de Reformi tisclie en Radicale.
Dat wa de onze, die
wij venledigen
in dit geschri:H. "D e H, e vol u t ion a i re."
Het was die van een zeer klein deel der Internationale.

dat interuut ioualo adie hpt ocuig vcrweermiddel
tegen het
Ill1pel'lahs.rn~ IS, en geen enkele nat ionale Partij iets tczeu
het Imperialisme
d~r \Y ereld vermag zonder de andere national~ p~riJJen, dat mternationale
actio der massa dus noodzakolijk IS, - door al deze krachten i het, dat het Proletariaat
ZOI' goed al. verstan~elo?
meedoet aan den oorlog, zijn euorme, machtIge orgamsat.ll' . met heeft gebruikt,
weerstandloos
mee(~oet met het Imperialisme,
in zoovec'l doelen nu zeschei~len IS als er naties ZIJn, de Irrternationalo gescheurd
is en
meen gestort, .. en de Lnternntional., I-;oeiaal-Democratie
op de
elle~(hg te WIJze haal' eIgen. zaak verraden
heeft en overgelev~ld aan een toekomst,
die de zrootste gevaren
in zich
sluit. 1)
e
Het Imperialisme
is voor het proletariaat
nog
gebleken.
Het Kapitaal had zich geestelijk
veel sneller
dan het Proletariaat.
De )Iaehtige Bourgeoisie ~~ad alle gedaan voor
De slaven ha~den, ~ls altJ).d, den groei van de
bun Meesters met gezlen .. ZIJ hadden, als altijd,
daal tegen met gevormd.

te machtig
ontwikkeld
haar groei.
)lacht van
hun Macht

IX'.
J)]~ :JIARXISTISCHE

RICIITIXG.

DB NA'l'IOXALE
EX INTRHXA'l'IOXALE
:JL\.SS.\.-. \,C'l'IE.
En nu is de cel' te Imperiali
tische ,Yereld-Oor1og
O'ekomen. Nu kan het proletariaat
zien, en aan het lichaam v;elen
en met den geest begrij pen wat het Im pcrialismo
is.
'

I
1) Wij laten met opzet de bespreking van het syndicalisme onder
de oorzaken vaJ? de ~:wak~~ van het proletariaat weg.
~~nt
hoe kinderlijk lijkt nu de poging, om met eenige vakvereemgmgen
den Imperialistischen
Staat, den Wereldstaat
en den
Wereldoorlog te willen overwinnen I
Wij zwijgen ook van de houding der Revioni ten der Radikalen
en der Syn.dikalisten tij den s den
0'0 rIo g.
•
Een Sociaal-Imperialisme
is ontstaan in plaats van een Sociaal-

Demokratie l
Zij hebben

.

allen nu getoond

wat ûj waren,

..

•.•

Wij meeuden, dat de arbeidersklasse,
sinds het Imperialisme zijn doel en karakter
duidelijk
vertoonde,
een revolutionairen trij d tegen de kapitalistische
kla e in Europa en Amerika had moeten beginnen.
Toen het duidelijk werd, dat het Imperialisme
- met zijn
begeleidende
en uit deselfde bron ontspringende
verschijnselen: Trusts, Svndicaten
en geweldige Ondernemersbonden,
_ aldoor sterker :JIilitarisme,
tccds groeiende belasting en
onderdrukking
der arbeider kb se, duurte,
economische
machteloosheid
der arbeider , stil tand van. arbeidswetgeving
en ooi-log bracht - met sterker Imperialisme i~ he~ verscbiet, - toen het bleek dat alle burgerlijke partijen malle
landen het Imperialisme
steunden, - was er naar onze meening maar één strijd mogelijk:
de revolutionaire
politieke
st rij d.
,Tan toen af aan hadden alle compromissen
en verbondp~
met de burgerlijke
partijen moeten zijn opgezegd en geweIgerd.
Alle toegemoetkomingen.
..
.
Alle po ten in Regeermgen
en verantwoordelIjke
heh3:me~.
De geheele
nationale
politiek
had alleen
revolutIOnaIr
moeten zijn.
En, daar het toen duidelijk werd, dat de actie der vakvereenigingen en der parlementaire
groepen, zooals .die tot op dat
oogenblik gvoerd werd, tegenover het Impel'lahsme,
dat alle
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partijen der bourgeoisie vereenigt, hen waarlijk tot één massa
maakt, niet meer voldoende waren, had, naar onze meening,
u a ast
cl i e 0 u d o mi d del e u, in alle landen de massaactie
moeten
worden gepropageerd
in alle vergaderingen,
bladen, gesehriften,
en parlementen.
En vooral de machtigste
massa-aetie:
de massa-staking.
1)
.Maar, daar
het Imperialisme
alle kapitalistische
Naties
tegelijk tot één en dezelfde actie tegen het Proletariaat br-engt,
moest deze massa-actie tegen het Imperialisme,
naast een nationale, vooral en in de eerste plaats een internationale
zijn.
,'Tij meenden, dat het Internationaal
Imperialisme
alleen
door Internationale
Massa-actie kan worden overwonnen,
bestreden.
H~t Proletariaat
had zich dus dag en nacht moeten voorbereiden
op den komenden strijd tegen het Imperialisme,
in terna tionaal.
Het Imperialisme
had moeten zijn gemaakt tot hoekpunt
van de geheele politiek, in alle couranten, in alle vergaderingen, in alle ge chriftcn, - van den geheelen strijd.
Omdat dat, als hoofdzaak, in deze J'E'l'iode, (1e arbeiders onderdrukte en allo vooruitgang
voor hen iegenhirld.
Omdat dat
hen in de tor komst met achtrruitgang
bc,lrrig(10. Onulat dat
hun klasso , misschien,
be(lreigde met ondergang.
J) Dit is voor de nationale actie in Duitschland vooral uitstekend
gedaan door Rosa Luxemburg en Anton Pannekoek.
Er zijn sociaal-demokraten.
die deze onze meening over de nationale
en internationale
massa-staking
syndikalistisch
of zelf tl anarchosyndikalistisch
noemen, omdat deze staking door deze richtingen
werd gepropageerd.
Het .ondersc.?eid t'.l.sscben ons en hen is dit, dat. wij in den parle.
mentalren
strijd altijd zagen en nu ook nog ZIen, een machtig
wapen, en in den politieken strijd den alles omvattenden strijd van
het proletariaat.
Als zij slechts revolutionair
en in harmonie en
samenhang met de actie der massa worden gevoerd.
Verder is het onderscheid dit, dat de anarchieten en syndikalisten
de massa-staking
propageerden
tt en noch de produktie-kraohtan,
noch de produktie. verhoudingen, noch de arbeiders-organisaties
rijp
waren, - dat wij haar echter propageerden - nu, nu Engeland en
Duitachland
materieel rijp zijn, en het Imperialisme der wereld het
Proletariaat
der wereld aangrijpt, - tegen de Syndikaten
en de
Trusts, tegen het Imperialisme aller regeeringen en voor millioenen
van georganiseerde arbeiders. De waarde en de beteekenis eener propaganda en van hare ideöen
hang~van het oogenblik af, waarop zij gevoerd wordt.

JO;;
Hier lag het punt, 'Waarom alleen het in de naa te toekomst,
e11 t?t in VCITe toekom t, 7.0U gaan.
lller was het slagveld, hier het front.
.Het Imperialisme,
- geen enkele andere zaak, - noch het
Kles.re.eht, noch de Arbeidswetgeving,
- de strijd, 'Waarvoor
het JUIst verllletigde,
- noch de Tdllen en Invoerrechten, _
noeh het onderwijs, noch de Kerk, - verhief zich als de schitterende,
hoogsta kracht van het Kapitalisme,
voor de oogen
der Arbmders,
- als hoogte, - als hoocvlakte
- als geveehtsterrein.
b
,
.~n het Imperialisme
is niet alleen de hoogste materieale
~lltIng van het Kapitalisme.
tot nu toe, het is ook het hoogste
idoeële beeld van het Kapitalisme.
Het is de hoozste, laatste
ideologie der Bourgeoisie. Het is haar eenig haar ~00' blijveml
~deaal. De godsdienst
der bourgeoisie
is dood, b aa~ fi'losofie
IS dood, hare kunst
is dood, maar zij heeft de verheffing van
de Macht, van het Brute Geweld, van de ~Iacht over de wereld tot haar geloof, haar ideaal, den grond en het doel het
b.eg~n en het eind van haar klassedenken
gemaakt. Het I~lpe>r ial isma, (le 'Wereldmacht,
van haar als Xatie, als Groep van
Heersehenden,
is haar God.
Daar.~egen,. ~egen het Imperialisme
in zijn stoffelijke
en
ge~~tel~l ke urtmgen , had, naar onze meening, de zehcele stoffeh.l !~e en geestelijke
strij cl der arbeiders moe te: gaan.
ZIJ hadd?n iegenover het brute ge'Weld van het Imperialisme
hun mater'iee]o kracht, de massa-actie,
de massa-staking,
tegenover het imperialistische
idealisme hun socialistisch
ideaal
moeten stellen ..
"ij
zeggen dit niet nu. Het kan algemeen bekend zijn, dat
<1(\nartij , waartoo dC' schrijver de rel', - en IH,t g-riuk, _
beeft te behooren, 1) deze dingen al jaren lang heeft gezegd.
}Iaar het Proletariaat
kan nu zelf oordcelen. net yprgel ijk<>
het Roformismo , hr-t Radicalismo,
en onze rir-h t [nO' de
~Jarxistische.
-=-'
nu

Het zie nu zelf wat het Reformisme

is en deed.

_Van a1 de beloften der Reformisten
is niets gekomen. X och
Kiesrecht,
noch Staa tspcnsioen , noch andere sociale wetgeVIng, noch betere belastingen.
In geen. enkel g]'()ot-impel'ia1) Toen de S. D. P. in Nederland.
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listisch land van Europa, waar alle of enkele dezer dingen
door de arbeidersklas
c werden geëiRcht. J)
Van al hun beloften kan (Jok in de tuckoiu st niets komen,
als do staten door den. Oorlog te vcrurnul z ul Ien zijn en do
arbeiders, met las telt y.ullell WOlden OYP1!ladl'11.
. ~ii hehhen lid Imperiali 'lUC gpstpl\lHl. - J~n toen de oorlog Iwam, z ij n zi.i moegegaan niet volle instemming.
En de Radicalen ~
Z, hebben niei de Uegeering
in hot gpzicht geslingerd,
dat
zij loog, dat zi.i huichel do om het arbeidende volk mee te hijgen al soldaten voor de winst van het Kapitaal,
maar zij ûjn
zelf, door het toestaan dor credieten, meegegaan met den leugen en de huichelarij,
van de hourgeoi ie, tegen het Prole •.
tariaat.
Do Radicalen hebbeu de massa ontmoedigd,
en hebben niets
gedaan om den oorlog tegen te houden. En toen do oorlog
kwam , hebben zi.i zoo goed als al le VÓÖl'den oorlog gestemd.
,V'anneel' wij denken aan al de redevoeringen
en artikelen
der Radicalen in. Duitseliland gedurende de- laatste- twintig of
dertig jaren, aan hun verklar iug dat hel Proletariaat
de ('('tlige
horg, de va te yerdediging
van den Vrede wa , aan hun dreigen dat de Hegeel'ingell
het niet licht meer zouden wagen
den oorlog te outketenen uit vrees-voor het Proletariaat
en do
Revo'lut ie na den oorlog, en wij wrgclijken
daarmee hun niets
doen, hun tegellhouden
van de )Ias a-ad ie on hun stemmen
voor de Oorlogseredieten,
dan komt ons ren rij van andere
Duit chcrs, van andere Duit che Parlementariërs
in den gee t.
-- De liberalen van 184-8.
Evenal
die hogen voor de 'Vorsten en den Adel, zoo de
Hf! dieale Sociaa 1-Demoera ten voor den Keizer, de Y orsten, de
.J onkers r11 de Bourgeoisie.
De7.elfde moed met woorden vóór den slag! - dezelfde lafheid in het gevecht.
Nog' altijd dezelfde slavengeest.
"rij zeggen dit opzettelijk
zoo scherp al dit optreden der
Il adicalen het verdient, niet om dr7.e mannen te kwetsen, maar
om aan liet Proletariaat,
het Duitsche in dl' allereerste plaats,
te laten zien, dat er in den strij cl van het Proletariaat
tegen

.

\'

1) Slechts Engeland maakt een uitsondering.
Enzelaud, dat, door
de onmeteliike rijkdommen uit zijn 'koloniën, en omdat bet, tot nu
toe, geen Militarisme bad te land, in staat is nu en dan een brok
toe te werpen aan zijn arbeiders.

het Imperialisme
geen tusschenweg moge,l~j k is, ~~~ ~en moet
zijn of vóór of tegen, en dat er maar een waanlijk :J.~doe~d
wapen tegen het Imperialisme
be taat, n.l. de Revolutionaire
Actie der )Iassa zelf.
.
Want de Radicalen
k-wamen tot zulk eene, ~et hun ~lge~
. verleden zoo totaal in tege,nspraak
zijude lafheid, omdat ZIJ
voelden, dat er geen mas a. achter hen stond.
Hun eenzaamhe-id, hun met gesteund worden door de Massa,
dat
zij zelf
hadden
ge-wild,
maa~te hen. bang. En
toen verrieden zij de zaak van het Proletariaat.
.
En wat bij de Reformisten
geldt, dat geldt ook hier :
Als dat in: Duitschland
bij de Ra~~calen zoo was, hoe moest
het dan wel in de andere landen zajn.
. .
Men zie slechts naar Frankrijk.
.. , wam: G~esde mlms~~r
werd, naar Ehgeland,
waar Hyndman de arbeiders Ietterhjk
ophitst tegen puit ehla,nd.
:raar H.oIland, waar .d~ ee~maa:
radicale vooreitter der ~. D . ..A..P., In een hoofdartikel m he.
partij -orgaan "Het 'Volk", het voorstel deed, dat [ederland
Duitschland
den oorlog aan zou doen.
Zoo waren de Reformi ten en. de Radicalen.
Dit hadden z~
vun den. strij d van het Proletariaat gemaakt.
Hiertegenover
stellen w~j.~latgene, -w~~rvoor wij propa"ganda
gevoerd, en wat W1J, zoover WIJ konden, hebben ge-

11(, bben

W" k
klei:l, wij hebhen niet ..vee~ macht.
IJ unnen
dus niet veel u itvoeren, van wat WIJ willen. .
,Yij hebben III .de ~.erste plaats, sinds de .werkmg van het
Imperialisme
duitlel ijk werd, het proletariant
aangeraden
met alle burgerlijke
partijen te breken.
. .
,Vij hebben in de tweede plaats voortd urentl voor de. actie
der massa, naa t de gewone parlementaire
en economische,
gepropageerd.
.
~Iaar toen deze oorlog ten. slotte kwam, voor het eerst dreigde bij den Balkan-oorlog
en de spanning tusschen ~usland
~n' Oosteurijk, hebben wij op het congres van Bazel,}n 191~
Y00rgesteld, dat de proletariërs
van al~e landen, op een wenl .•.
vau de Internationale,
een proteetstaking
zouden h?~den, als
waarschuwing'
aan de Hogeeringen
en als voorbereiding
voor
7;ch zelve. 1)
(laan. -

'W~i zijn

I

1) Dit voorstel is niet in behandeling kunnen komen, omdat het
Congres besloot dat er geen enkele discussie zou worden gehouden.
8
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2Joodra de oorlog nu, in 1!)1-I:, wcrkel ijk kwam, hadden naar
onze meening de proletariërs van alle landen, zooveel mogelijk
gelijktijdig,
moeten optreden. Op den Zaterdagavond,
toen
hei ultirnut um van Oostenrij k aan Sorviö bekend was gewOl'tien, deruoustrcerde de Berhj nsche bourgeoisie (de studenten.)
vóór den oorlog. Op den volgenden dag, Zondag, had het Duitsrhe proletariaat
in alle Duitsolie siedcu , in zijn mil lioenen
opgeroepen door de Duitsche pari ij , moeten demonstreel en
tegen den oorlog. 1)
])0 proletarinten
van alle direct bij den oorlog betrokken
mogendhpdp)l in do eerste pîaats, maar ook van alle. andere
landen, hadden dienzelfden
Zondag en , als dit nipt mogelij k
was, den volgendon .Maandag, in alle steden van Europa, opgeroBprll door de Internationale,
moeten demonstreeren tegen
([pn oorlog. ,Vij hebben dit terstond geschreven in het blad
onzer partij "De Tribune."
Deze demonstraties
hadden, op oproep der Internationale
en' der nationale partij en, eIken dag moeten zij n voortgezet.
EIken dag en in steeds sterker mate. Zij hadden, wanneer,
zooals vanzelf spreekt, de politie en het leger opgetreden waren, met versterkte heftigheid en, zoo noodig , met gewe'ld,
ellren
dag moeten WOlden voortgezet en worden versterkt,
zooals trouwens van zelf zou zijn gegaan, door algemeene en
massa-stakingen.
Overal, in de allereerste plaats in de. direct
betrokken landen. Eurl it had moeten "orden doorgezet tot
het antwoord :ran RerVlë, tot de Rijksdag- en Parlementsvergaderingen,
die over den oorlog zouden besli sen. En in die
vergaderingen
haddon alle eredieten moeten worden. geweigerd overal, in alle landen, ook in de neutrale. Immers de
mobilisa~i~ tot verdediging
is, onder het Imperialisme,
de
voorbereiding tot den aanvalsoorlog en het Imperialisme
zelf.
En in alle parlementen had een rpde moeten zehouden worden van ongeveer dezen inhoud:
0
"Deze oorlog is een aanvalsoorlog
van dit land. Gij wilt
land veroveren. Wij weigeren daarom alle eredieton. Hij is
1) Dit gebeurde eerst Dinsdag". Het spreekt vanzelf, dat met zulke
besturen als de nationale partijen en de Internationale
nu hebben
pen werkelijk energieke actie tegen bet Imperialisme
onmogelijk iEl:
Zij bestaan alle uit vakvereenigingsleiders
en arlementariërs uit den
vorigen: vóór-Fm peria.liatisehan .tijd. Z\j zijn. ovendien bijna allen
Reformisten.
Z\l weten dus niet de InternatIonale te organiseeren
tegen het Imperialisme.
Zij wete!l niet wàt te doen.

een aanvulsoorlog van alle landen op el~ander. ,Vij weigeren
daarom alle eredieton met onze broeders III alle andere landen.
II~i is niet alleen een aanvalsoorlog van alle ~anden op élkander, hij is ook pen aanval van het ,Yereldkapltaal
op het Proletariaat der ,ycrcld, om het nog erger, nog talrij ker uit te
buiten, te ondeidru kken en als mensch en klasse te vernietigen. Wij zijn misschien nog te zwak OI~ een oorlog te verhi~deren, maar wij, gezamcnlijke Proletariërs aller landen, dreigen nu reeds met de Revolutie na den Oorlog."
En terwijl de vertegenwoordigers
der partit zoo spraken,
had de actie der massa tot het UIterste moeten zlJn voortgezet.
Dat was wat wij hadden gedaan, als wij de macht er toe
hadden gehad. ,Yij, Marxisten.
Dat is het ook wat wij in Holland, zoover wij konden, hebben gepropageerd en, zooveel wij konden, voorbereid. 1)

W~i gelooven, cl t, als in alle landen de tactiek. naar het
Imperialisme was ingericht, zooals wij dat jaren en pren hebben gepropageerd, - als men in al'le landen het gevaar. van
het Imperialisme had ingezien, en daarom, voor deze periode,
met de liberale en burgerlijke
par-tijen had gebroken, eu de
massa in alle groote politieke en economische strijden tot de
actie der massa had gebracht, - zoo in Duit chland vo.or het
Pruisisch Kiesrecht, - wij meenen dat dan de Regeerlllgen,
uit vrees voor de houding van de arbeider bij een wereldoorlog, voorzichtiger waren geworden. Misschien wel den "\Yereldoorlog hadden voorkomen. .,
..
Misschien had het niet geholpen, misschien hadden WIJ de
RegeerinO"en niet kunnen weerhouden. Misschien waren ook
de massa~ van het proletariaat
nog niet gekomen:.
,Vaar wij meenen, dat dàt, dat laatste, wël zou ZIJn gebeurd.
,Yij meenen. dat, ~ls bij het eerste conflict op den B<l:lkan
de stem der Intemationale
terstond had weerklonken, (he de
arbeiders der wereld opriep tot. staking, reeds honderdduizen1) De S. D. P. heeft tot bet laatst toe,. in de eerste dagen van
Augustus, toen ieder dacht dat ook Holland in den o~rlog zou worden
betrokken,
tegen den oorlog, ook ~oor straatbetoog1l?gen gedemon~
streerd. Natuurlijk
heen de houding
der Internationale
.en ..del
nationalistische
1:1.D. A. P. haar actie zeer verzwakt.
T?ch IS zIJ ~r
in geslaagd meer dan 25000 georganiseerde arbeiders in een actie
tot demobilisatie te vereenigen.
De S. D. P. is dus aan het program
der Internationale
congressen trouw gebleven.
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tl.~n waren gekomen. Reeds nu kwamen er 160.000 in Frankl'lJkalleen.
,''lij meenen~ dat, als nu, in Juli 1914,.te Berlijn en in alle
steden van Duitachland de honderdduizenden,
door de partij
geroepen, terstond, t.oel!-het nog tijd was, waren gekomen, wij
gelooven, dat, als dit m Petersburoin :Moskou in Riza en
Udessa, in Lodz en ,Var~chau, in Kieff ;n Cbarimw w:'s gehoord , dat de honderdduizenden,
de mil'lioenen van Duitsche
gcor~~niseerde ar~eiders waren opgetreden om te voorkomen,
(~at ZIJ en de RussI~che arbeiders elkaar vermoordden, zij ook
ua ar In honde.rddUIzenden waren gekomen. 'ViJ· O'clooven dat
di d oor E< uropa h ad weerklonken, dat de mill~ ioenen Duit"
a 1 s drt
schers en de honderdduizenden.,
ja misschien ook millioenen
Russen elkaar niet slachten wilden de arbeidersklasse
althans
d~ ge~:ganis~~rden van Frankrijk,
Italië, Oostenrijk, ScandlllavI~~ BeigIe en ~olland op deze ze'lfde wijze de Internationale blJ hQn~erddUIzenden hadden geantwoord.
Wij gelooven, dat ook in Engeland velen gekomen ~ouJen zijn. 1) W ij
gelooven, dat overal zeer vele engeorganiseerden
waren meegesleept.
.
Het proletariaat,
dat algemeen staken kan voor een klein
. recht, een loon.sverbetering,
een kiesrecht, kan dat ook tegen
den oorlog.
. ,Vij meenen, dat, ~ls da~ verzet dag bij dag sterker en heitIger geworden ~ras .~n Dmtsc.hland, Ru land en Frankrijk,
- de l.anden, d.Ie bij het begm den doorslag moesten geven,
- ook in allerlai andere landen groote stakingen hadden plaats
gehad.
)Iisschien waren wij toch niet machtig Renoeg geweest om
den oorlog' tezen te houden.
Het
Kapitaal. de machtige Hooge Bank (die alles leidt
w.aaraan a~le~ gehoor7.a?m ~s ui~ de hooge en lage bourgeoisie/,
dü Im~:l'lahsme met zIln idealisme, en het :;\l"ationaEsme, zijn
slaaf, ZIJn te ~.terk nog. 'V'aarsch~in1ijk.
Maar als wn tot het laatst toe hadden volgehouden, als in
alle Parlementen
tot het laatste oogenblik, tot voor de troonen der Keizers en Koningen. de trotscho wC'igering- had weerklonken van h~~ ,VerC'ld-pi'Oletanaat,
dat eindel ij k, nn, voor
het eerst. en bii de .eerste ~elegenheid die zlCh bood, in opstand kwam, en we igerde zich te .laten vermoorden voor het
1) Zelfs nu heeft men in Wales gestaakt.

uitsluitend
kanitaalsbelang,
dan hadden wij althans onze
ph~h~ gedaan. ,Vant dan was de Eenheid, de hoogere Organisatie m de Toekom t, de Propaganda voor de Toekomst na den
oerlog, door ons bewaard, gehan.dhaaid, ja veel sterker, onwi ikbaar en reusachtig
geworden. Dan waren wij de leidster,
de eenige. I!eworden voor al de onderdrukten
in de werelcî, die
OllS nu noz niet zien. Dan hadden wij gehandeld in overeenstemminz met de ontwikkeling van het Kapitalisme, die, door
het Imperialisme.
"lVereldproletariaat
en "lVereldkapitaail tegenover e'lkan.der stelt.
Dan hadden wii ons dezen strijd, deze nederlaag misschien,
tot de basis zemaakt van de revolutie na den oorlog.
Dan
hadden wii den Q'Tondslag- voor de overwinning
in de toekomst gelef!'d.
.
Dan was werkel ijk de Internationale
de Internahonale
geweest.
Daarvan is niets gebeurd. Door de onkunde en de klei~heid der Arbeiders, het bedrog der Reformisten,
de lafhe d
en besluiteloosheid
der Radicalen, leed de Internationale
de
nederlaag.
De tweede Internationale
ging dus in der daad te gronde,
doordat zij niet internationaal
was. Zij was een verzameling
van nation.ale organisaties, geen internationaal
organisme. Zij
heette, maar dacht no eh handelde internationaal.
Zij was de
ver za m e l i n g van
0 r g a nis
a tie s, die niet internationaal waren noch handelden.
Haar internationaal-zijn
ging niet verder dan vóór het Imperialisme noodig was.
Terwijl het Kapitaal door zijn trusts, banken, industrieele
wereld-maatschappijen
meel' en meer internationaal
werkte,
bleef de Sociaal-Democratie
nationaal.
Terwijl het Kapitaal, zij het dan ook nog vijandig onderling in zijn deelen, den wereldstrijd begon om het bezit der
aarde, terwijl het daartoe groote verbonden van naties sloot
om de aarde gemeenschappelijk
tegenover andere verbonden
ie verdeelen, bleef het proletariaat,
klein en nationaal, zich
bezig houden met do kleine nationale kwesties.
Terwijl het kapitaal, groot en heerlijk, zich het wereld vraagstuk stelde, hoe de aarde en hare bewoners aan zich te onderwerpen, te maken kapitalistisch,
door actie, door verovering
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en süij U, bleef het proletariaat,
klein en onbeduidend,
zich
Ll'zig houden met zIJn betel' loon en. korter werktijd en weige,ing van dit of dat, in het raam zijner natie.
Terwijl de machtig ite geesten der bourgeoisie, - bruut en
alleen materiali tiseh, het is waar, en grof en laag, en tot eeu
laag', doel, het winstbejag,
- maar toch de ganse he aarde
omvattend en du groot, - hun. plannen maakten en tot uitvoer brachten van wereldmarkt
en wereldmacht,
- organiSIerden de geesten der arbeiders en hunner 'leiders zich slechts
tot nationale, niet tot internationale
macht.
Terwijl het Internationale
Kapitaal zich op sch itterende,
overal, in alle groote statou, en zelfs in de kleinere, om de
preciesheid, volkomenheid, snelheid en wccrgalooze Ol'ganisatorische kracht, de hoogste bewondering afdwingende
wijze,
zich toerustte tot den ,Yereldoorlog tusschcn zijn deelen onderling
en tegen bet ,\TI(Jl'eldplo'letariaat, de bewoners der
Aarde, - rustte de Internationale
der arbeiders zich in het
geheel niet toe om dien \\T ereldoorlog af te weren. Het rustte
zich toe tot niets.
Indien het Internationale
Proletariaat
maar een tiende, ecu
honderdste
gedeelte
had bezeten
van de orgallisatorisc-he
kracht, de doelbewu theid, en de blikscmsnell o promptheid,
waarmee het Kapitaal jaren van te voren zich toerustte, jaren
var, te voren alles voorzag, en in twee dagen (de inval in
BIlgië)
uitvoerde wat voor de wercldvcroveriug
allereerst
uoodig was, dan had het Proletariaat
nog een goed figuur
g~maakt.
)Iaar het deed niet , het had niets voorzien.
Het Kapitaal werd in de hoogste mate actief, III wereldactie.
De Iuternationale
werd passief. Zij deed niet wat zi.i moest
doen, wat de tijd eischtc. 7Jij kwam niet tot wereldaol io.
Zij werd dus, op haar beurt weder, wat het Proletariaat
vroeger altijd geweest is, pen radelooze massa, die dp grootc
gpbpurtenissen
der geschiedenis over zich heen moet laten
gaan.
De Iritemationale was vcrrot. Zij was ijdel en lepg. Zij
bestond uit partij en die nipt intemationual
waren. Van die
partijen was zij de schijnbare bond.
De Arbeiders, haar Icdcn, waren, voor het ovcrgrooto deel,
pen massa op verbetpring belusten, die zich lieten bedriegeu
cu tegenhouden door eeu. schij n ..

Zij, die de werkclij ke ontwikkeling begrppen, en hau-lelcn
,\ ilden, waren zeer weinige.
De ~'..rbeidel's moeten nu zelf zien, nu - nu zij zelf voelen
'Hit het Imperialisme
i , nu zij het Imperialisme
moeten beglijpen, - wie, welke richt iug hen het beste heeft geleid en
leiden zal.
De Arbeiders moeten nu zelf zien, hoe in de toekomst een
waarlijk Iuternationa'lc op te bouwen en eeu nieuwe ineen torting' te voorkomen.

x.
''''ij hol-ben gpzll'n de Oorzaken, v aardoor .]e Internationale te grondE' ging. 'Yij hebben. haal karakter, waardoor zij
te gronde moest gaan, toen het Imperialisme
kwam; in het
licht gpsteld, wij hebben de verandering die over haar komen
moet, wil zij haar doel bereiken, aangewezen, - er blijft ons
111l nog over een blik in de Toekomst te slaan, om te trachten
eh ontwikkeling te zien, die zij zaloudergaan,
en den Weg
aan te wij zen dien zij zal meeten nemeu.
Hoc zal de Toekomst zijn der Internationale?
Zal zij het Imperialisme
bestrij den, X ationaal en Internationaa'l P
Zal zij tot zelf-actie, in massa, kunnen komen?
Zal het proletariaat,
door dezen oorlog, komen op pen hoogel' trap, van geest, karakter, wil, begrip, idealisme, moed?
Dit alles hangt, zooals de geheele wording van. het proletariaat, van de ontwikkeling van het Kapitalisme af.
Het hangt, nu, in de perste plaats dus af van de vragen:
Zal het Imperialisme
blijven? Zal cr Oorlog blijven?
Is de
Beperking van de ,Vapening, de Ontwapening, de Vrede mogelijk?
•
Beantwoorden wij dus eerst deze vragen.
'I'woe bewegingen, die in één versmelten, zijn te zien in het
kapitalisme.
])e eene is zijn uitbreiding
over de wereld, in steeds groo-
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Ü~l' productievormen.
Deze beweging is reeds zeer ver g'evorderd en neemt steeds sterker toe, ook in snelheid.
De andere is de uitbreiding van het nationale Kapitaal, de
vermenging
der nationale Kapitalen,
tot Internationaal
Kapitaal.
.'
.
De tendenz van beide te samen IS: Het kapits'lisme wordt
wereld-kapitalisme.
Het Kapitaal der naties smelt zich samen
en de heele aarde wordt onderworpen aan het internationaal
wereldkapitaal.
1)
..
.
Het geheele ontwikkelingsproces
van het Imperialisme
IS
het ontw ikkel ingsproces van het Kapitalisme tot Verbreiding
over de wereld, en tot Internationalisatie
van Kapitaal.
. Het Fmpei-ial isma, de Oorlog' zijn slechts een fase in ~ie
Üntwikkaling,
een middel om het Kapitaal meel' internarionaal, meer wereldkapitaal
te maken.

Beschouwen wij dus, daar het Ontwikkeluigspuoces
van het
Imperialisme een interuationaal,
een wereldproces is, het Ontwikkelingsproces van het Kapitaal over de geheele aarde. Eerst
dat van uitbreiding,
daarna dat van internationalisatie
van
het kapitaal.
De industrie is de Hoofdbron ge"orden van de Meerwaarde.
Zii overtreft nu verre den landbouw, die maar langzaam en
,,~inig meerwaarde levert.
In de groote verst-ontwikkelds
landen, Engeland, Duitseliland, Frankrijk,
de Yereenigde Staten, wordt elk jaar door
;de industrie een hoeveelheid meerwaarde voortgebracht
of
ontvangen, ontzaggelijk veel grooter onder de bestaande kapitalistische verhoudingen,
dan voor de belegging in het eigen
land noorlig. Zi.i dringen naar buiten, moeten "orden belegd
in vreemde landen, uitgevoerd naar andere gewesten, waar
een kolossale winst, veel grooter dan in het moederland, lokt.
Zij verbreiden zich over de aarde.
Gntzaggelijk ongelijk zijn evenwel onder alknar de landen,
IS de toestand,
de hoogte der kapitalistische
productie, van
(h landen, dit! kapitaal uitvoeren.
Ze zijn in de grootst mogelijke verscheidenheid
van produc1) De oorlog wordt immers ook zevoerd tot internationalisatie
van
bet Kapitaal, zoo b.v. door Duitscbland om bet Fransche Kepitalieme
te dwingen zich te verbinden met het Duitsche,
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tieverhoudingen.
Engeland heeft reeds massa's koloniën, is
zelfs bijna geheel industrieland,
heeft haa t .geen l~ndbouw
meer, moet dus alles hebben van export van induetriewaren,
belegging in buitenland,
import v.an la~db.ou""a~·en.
.
Duitachland heeft weinig koloniën, zIJn industrie groeit aldoor machtiger, zijn landb~uw verm.indert ~'elatieÏ, het zoekt
dus meer koloniën om kapitaal en industr-ieproducten
te exporteeren , om grondstoffen te iraporteeren.
.
.
.
Frankrijk
heeft nog zeer veel landbouw, minder llldustn.e
dan Duitachland en Engeland, maar schatten van bankkapitaal. Het moet dus koloniën, sfeeren van invloed etc. hebben
0.:1 kapitaal
te exporteeren.
.
De Vereenigde Staten van Amerika worden meer en ma~r
industrieland. Hun kapitaal-stijgt
enorm. Zij moeten expanSIe
zoeken en deden dit reeds.
In al die landen zwelt het kapitaal elk jaar enorm, en steeds
sus ller, door de kolossale productiekIachten.
Maar in elk land
o)pverschillende wijze, onc1~r a.n~ere verhoudingen.
Dit de voornaamste kapitalistische
landen. Maar daarnaast de andere, in "elk een versclieideueerd !
Rusland nog bijna geheel agrarisch, maar met zulk ~en o~tzaglijken rijkdom in den bodem, met zulk een machtIge binnonlandsche markt, dat alle doet verwachten een alle'! overtreffenden kapitalistischen
groei.
En de kleinere landen, gedeeltelijk reeds door industrie tot
heogen
kapitaalbloei,
gedeeltelijk .sne'l op weg _daarheen:
Italië, Zwitserland, X ederland, België, Zweden, 1'\oorwegen.
U'it al die landen zwellend of beginnend te zwellen een kapitaalstroom,
die over de wereld gaat, en belegging z~ekt.
~Iaar in al'le op verschillende wijze, onder
verschillende
~;érhoudingen van landbouw en industrie, op verschillellden
trap, - met verschillende
intensiteit,
snelheid, grootte, iil dit alles niet met elkaar in evenwicht.
En nu al de landen, waarheen het Kapitaal wordt geëxporteerd door de machtige kapitalistische
industrieele
statoa.
. Het zij~ in. het algemeen de agrarisc.he ~anden, ~ie %e~Ïnog
niet beschikkon over genoegzaam kapitaa'l voor Clg>3nindustrie, die uit hun landbouw nog niet genoeg ka~itaal daartoe
hr-bben gewonnen, die dus vreemd kapitaal noodig hebben om
zie]; kapitalistisch
en industrieel te grondvesten, spoorwegen
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e,:' kall~~h'J1: havens eu, dokkc~), Iabrieken te bouwen, m ijncn
t,I" olltgJllll(n,
lU<\:11'dio vocdiuustoffen
' I SL 0 ff en. voor
"L
l·,
0 f g-lOUl
~,:' ll](~ustrH', kunll~n
exp?rtepren,
Ruu verschil is nog veel
"lI:o,~el dan van de llldustriccle kapitaal exporteerende
landen.
~}.Jnemen alle trappe~ van ontwikkeling
in.
a~a~ . de ~an,den, die .reeds in den overgang zijn vau iu
hc()~dzaal. agrarisch
tot III hoofdzaak industrie-land
on di
b '0'
,
k it 'I
,t,
Je
TCollln~n apl aa te exporteeren,
zooals het Oosten van de
:.' elCemgde Staten, - tot die hoofdzakelijk
nog voeding- en
-,'S1onr~~foÏf"lI. PXl)')rt°r"e~l
als Canada,
Australië,
ZuidAmerika, - tot die waal', naast kleinen intensieven landbouw
cultuur voor export bestaat, waardoor of de inheemsche groot~
grondbezitters
of Je kapitalisten
van kapitaalkrachtige
na tips
als Eng-eland, Xedprlnnd,
Frankrijk
de bevolking uitzuigen
eu verh indercn dat cr kapitaal in de handen der inboorl iugen
komt, zooals China en Engelsch-,
Fransch- en XederlalHIsch
Iud ië , - tot de streken waar alleen primitieve
landbouw de
bewoners voedt, maar waar grondstoÏfpn
moeten worden verzameld voor de Emopeesche
kapitalisten,
als Centraal-Afrika.
.:'\1 deze landen, waarheen het kapitaal heenstroomt
of begml te stroomcn, ook weder in 9.'ehpel verschil lende productieverhoudingen,
op geheel vsrsehillenden
trap van ontwikkeling,
",ply'hil'lelHl Ya~ rij kdom , outvnukcl ij kho id voor kapitaal , pohtJ~ke verhoudmg-,pll, aard p11karakter apr bevolking.
".
hvellals de kap daal oxpurtcercnde
landen,
geenszins met
elkand,pl', evenurm als met delle zelve, in ovr-nw icht , maar alle
YPI'SC~llllpnll van
kracht,
van
kapital istisch- actieve of
-passIeve kracht.
En onder hen nog vele die nog in 't o'eh('el sreen eiO'en kracht
hebben, maar die weerloos opcnstnnn ~oor d: plun(l~rino' door
bet Kapitaal.
b
~Iaar in al die landen, in de kapitaal exporteerende
zoowel
~Js ~n. (~C ,kapitaal impnrteer~l1de, of ~elf in het g'pheel geen
kapitalistische
kracht
besittende,
IS het
pro c p s van
i n t e r n a t i o n a a I samenwerken
van
het
Ka.I' i t a ale
er s tin
11 ij nbc
g' i n. Een klein deel der ondernsmingcu , dier stroken, wordt outzonnen
met internationaal
samenwerkend
kapitaaj , het
gr~otste
deel
van
het
kap i t a a 1 in eig-pn landen, de kolonie , de sfeeren van invloed, is een s 0 0 I' tig
nat ion a a 1 w er ken. cl k a Tl itaal.

, ,Y~l ~'()l'lH cl' in jOlIg? agral'i::lC'lH' L,llHlC,1lveel vlep~1I1 kapitual lllgeV()e~'a, maar dit wordt als J Ll ]'; oord-Amcrika,
snel
dool' het nnt innalo ove rt roffon.
. ,Yel zijn er Internationale
Trusts van Xationule ~1aaL'll'hapPIJ en gevormd, maar daarin Ieven dc Xationale Kapitalen
tegenover elkander nog' vaak als vijanden, als concurrenten,
die
alle voor zich het grootstp deel opoischcu. Zoo in de bronto
Scliecpvanrt trust +usscheu Europa en Amerika.
,\~el zijn er ook rpusachtige 'I'ru ts gevormd van XaLioJlale
Kapitalen tot één Internationaal
gehepl, maal' dit stri,idt dan
weder met rcusachtige
combinaties
van andere landen. Zoo
11eX pdel'lalldsch-ElIg'o:'lschp Combinatie, de Doi drechtsche Kouiklijke-Shcll groep, die met haar Petrolcum-}Ionopolies
l'en
woede~den strij d voert tegen dl' Stuudard Oil Company van
Anierika.
,V e'l wordt cl' in (Ic kapitaal hohoovcndc landcu veel internutionaal
kap itual g-eïlllp0r1.perd, maal' oen zeer O'l'oot deel
daarvan
blijft
nationaal,
tegen andere 'llationale "kapitalen
strij deud kapitaal.
}1aal deze Internationalc
kapitalen zijn tegellover de Xationalc kapitalen
no~ zulk een minderheid,
dat zii er tezen V8l'dw ij nen.
..•
"
In die onhaglijke
verwarring- van lnudcn , elk op ci"~n trap
van ontwikkeling',
waartusschcn gepn
cvellwichtstoestand
lieerscht, maal' die elk hun pig'en vcrhoudiruzcu en voorwat 1'den hebben, bestaat de iuternàtiona'lisatie
lh~s nog wciuisr.
.E n w a a l' cl 0 () I' W () l' d t II U het Kap i t '; a 1 i ~ al
d i e 1 a n d c 11
!!' est
u w <l~ In En o-claud
Frankrij k
Dui
~
u,tLsc1rland, de Y Cll'Clligde
Staten, - in,.",Italië, X erlerhmd ,
?,wllserland,
Spaujc, l'IoOl'Weg'ell, Zweden, Dsnemarken , 111. Rusland
en J'apan , - in Canada, Arrren tiuié Zuid-Afrika,
Australië,
- in. Ellgelsch- en Xoocrla~Hlseh-I~dië
Als-iers
?Iarokko, Egypte, in den. Conga, Hritsch- en Duits~h-~\.frika:
'ti Hongkong
en Shanghai,
in Kiaotsjou,
en andere deelen
van China? - D 00 I' d o Nat i e, deN a tie cl i e d a a r
1e e f t 0 Î d c m a eh t h e e f t d 0 0 I' deK
a tie
als
Een hei d, als
Ge hel' 1, a 'I s' )1 ach t.
In al de kapitaalkrachtige
landen van Europa en Amei ika
welt en str~omt het Kapitaal,
dnor de Iocnarbcidcrs gemaakt,
op, el~ vloeit weg-, gestuwd dool' de kracht der X at ie. In al de
nog met kapitaalkrachtige,
niet volkomen, slechts gedeeltelijk

,l'
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industrieele landen, als sommige doelen van X oord-Amerika,
Zuid-Amerika,
Australië, Japan, wordt h~t bew~ard en ve~meerderd om het land, de X atie, te maken industrieel en kapi~illrn~~.
.
.
.
Uit.al de kapitaal-zwakke,
door vreemd Kapitaal Ultg~bUlte
landen van Aztö en Afrika stroomt het daar gevormde nieuwe
kapitaal weg, om de Xaties ,die hier heerschen,. maar .daar
ginds, ver over zee liggen, te verrijken. L"it Perzië, Jndiê en
Centraal Azië, uit }larokko en Algiers, Egypte en Soedan,
Congo en geheel Centraal Afrika.
}Iaar alle landen, behalve dan misschien die der laatste soort,
die al te zwak zijn, probeei en kapitaalkrachtig
te worden of
krachtiger en de hoogste macht te verkrijgen.
.
Engeland, Duitschland,
Frankrijk,
de ~~ereemgde Sta te.n.,
Rusland, streven naar de allerhoogste kapitaalsmacht . .ltalië,
België, Zweden, Denemarken,
Holland, Zwitserland,
,Tapitn
naar hooge macht.
En de half of geheel agrarische landen streven zich zelf lot
onafhankelijke
kapitalistische
staten te 'maken, met eig'3n industrie : Canada, Argentinië,
Austral iö, Zuid-Afrika.
En er zij n bovendien landen, die hun. nationaliteit
nog rnoeten grondvesten op kapitaalvaste
basis en die daarnaar streven. De landen van 00 tenrijk-Hongarije,
de Balkan, Turkije,
China.
. En de onderworpen
Koloniën beginnen te streven
naar
eigen onafhankelijk-kapitalistische
macht: Engelsch en Xederlandsch Indië, Egypte.
Maar overal is de Katie, de K ationaliteit de stuwende kracht
en de grondslag tevens" waarop eI?- waa~'door he.t kapit~lisme
zich ontwikkelen kan. En overal is de international iteit van
het kapitaa'l nog gering.
.
.
En het zijn juist de kapItaalkra?hhg.e
lande~ als Engel~nd,
Duitschland,
Frankrijk
die het minst internationaal
kapitaal
hebben, het meest nationaal-kapital
istisch , of kapitaal-nationalistisch zijn.
.
En het zijn juist de kapitaalkrachh~
wordende landen als
de Yerecnigde Staten, Canada, Australië, sommIge staten van
Zuid-Amerika,
Japan, die beproeven het internationaal
kapitaal te overmeesteren en nationaaî-kapite'listisch
te worden. 1)
1) Rusland gebruikt ?~t ~reemde,. Fran.sc~é kapit!l'al vo~r een
groot deel voor ZIJn militarisme en imperialisme,
dv i. om ZIch als
kapitalistische

natie vast te grondvesten.
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En juist in de Kapitaal-zwa~ke
state~ als qhin~, T~rkije,
Perzië, is het internationaal
kapitaal nationaal III dien zm, dat
bet zich niet vermengt, maar onderling strijdt. (Zoo in Perzië
het En'gelsche en Russische, in China dat van alle machtige
Staten etc.)
Overal dus streven naar nationaal zijn van het Kapitaal. L)
En al die X aties hebben hun eigen belangen,
die
met
elkander
strijden.
De kapitaalkrachtige
industriee'le
N aties willen alle n
den mee s ten export van Kapitaal.
Zij willen allen grondstoffen
en voedingstoffen
produceerende
landen in hun
m ach t. Daarmee botsen zij op elkander . Want zij willen
allen de zelfde landen, de rijkste landen.
De kapitaal-importeerende
N aties willen zich vrij maken
van de kapitaal-exporteerende,
en zelf kapitaal-exporteerend
worden. Daarmee botsen zij op deze. En zii zoeken zelf reeds
landen voor grondstoffen en voedingsmiddelen,
zooals de Yereenigde Staten en ,Japan. En daarmee botsen zij op elkander.
En de nog niet gegrondveste X ationaliteiten:
Uhina en
Turkije,
de Balkanstaten,
willen vrije K aties worden, met
e-igen nationaal kapitaal'; onafhankelijk van de kapitaalkrachtige Xaties. Daarom komen zij in strijd met deze.
En. de onder-worpen kolonies willen vrij en zelf kapitaalkrachtig worden. Daarmee komt hun belang met dat van hun
uitbuiters in strijd.
Alle Naties willen de machtigste, of zelf machtig of zelfstandig worden, door Kapitaal, door Kapitaalproductie,
door
onderwerping
der Arbeiders, door Kapitaalbeait.
En de belangen aller naties komen daardoor met elkaar' in
strij Cl.
Dit is het schouwspel van de Aarde: Kapitaalkrachtige
Xaties. Kapitaalzwakke
X aties, Onzelfstandige,
Overheerselite,
nog niet gegrondveste Kapitalistische
Naties. - Maar
Allen strevende naar Kapitaal-Overmacht
en :\Iacht. - Daarnaast nog machteloozen, 7100alsde Negers, clie zelf nog niets
kunnen en dus slechts buit en voorwerp zijn.
1) Hier lil!t, <le bootdoorss.sk van h=f National isma An ChlwviniRme
onder hpt Imnerialisme.
Hierdoor kriizeu orider het Imperialisme
Nationalisme
en Chauvinisme hun geweldige kracht.
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En aldoor groeit de expan je. Nnellel e~ sneller. Door de
aldoor sneller groeiende, jagende productrekrachten.
~e belangen worden grooter, machtiger,
heftiger. En de botslilgen
dus talrijker
en sterker.
)Iaar hoc ontwikkelt zich het Kapitali me tot nu toe?
Hoe, op welke wijze verbrei~t het xich on~ d,e aarde, en door
welke middelen wordt het nationnal.machtig
?
..
Het antwoord is, zooals w~i vroeger reeds zciden.: .door strij d.
Door bloedstorting
en moord.
.
Het
Kapitalisme,
dat de W'"etrnschap, de !echniek,
het
)Iaatschappel~ik
Bewustzijn,
de betere
Arbeids-Methoden,
den hoogsten Rijkdom,
het Socialisme ten slotto, over de aarde brengt, deed dat altijd, en doet dat ook nu, alleen met
doodslag en oorlog.
...
.
.
Het richt zich, om zijn doel te bereiken, ZlJl~ historische
taak te volvoeren, om het Kapitalisme
te verbrel~en
over ~e
aarde, en het internationaal
te maken, - tegen zioh zelve lil
zijn deelen en verbonden,
tegen de zwakke volken, tegen het
Proletariaat.
Het vermoordt en verdrukt en maakt tot slaaf, de zwakke
volken, het voert oorlog onder zich, d'nder zijn eige.~ leden, individuen
en naties, - het ruimt voortdurend
ZIJn zwakke
leden door vernietiging
en strij d en moord op, - het g~beuikt
het Proletariaat
al middel om te moorden en als matenaal
om
gedood te worden. Het richt zich in zijn imperiali rtischen strijd tegen het
Proletariaat
der wereld. In één bloedbad van zijn eigen leden onderling, van zwakken, van zwakke vo'lken en van proletariërs,
groeit het op.
Door een zee van bloed, - deze oorlog bewijst het weder, _
waadt het naar zii n doel.
Kooit is de Rü:ijd, de Oorlog meer het middel tot outwikkfling van het. Kapitalisme
geweest 'dan nu, onder het Imperialisme.
Dat zal nu niet anders worden! Er zal nu geen andere "eg,
o·een ander middel tot ontwikkeling
van het Kapitalisme
ge~onden worden dan dit, dat eeuwen lang het eenige groote
middel is geweest.
X u de opeenstapel illg van .lH't kap itaa 1 in. .a]'le lundcn enorm
is geworden e11 enorm gloeIt, meer dan ooit vroeger, nu dU8
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de belangen bij expansie enorm zijn gestegen, duizendmaal
gl"Ooter zijn geworden,
nu de lniernationaliteit
van het
Kapitaal, zijn internatiouals
vermengillg,
wel iu gang, maar
nog zeer in het begin is, - nu de
aties, de Nationale Regeeriugeu,
de gewapende Xaties, de voornaamste
steun, de
stu~ürach~
zijn , die. de kapitalisten
hebbeu ; of tracht~n te
kl'lJgen, of waalop ZIJ hopen, over de gehecle Aarde, om bun
kapitaal te grondvesten,
te vermeerderen
of alleenheerschend
te maken over do geheele aarde, - nu de belangen, aan al'le
l;:anten van alle volken op elkander botsen rondom de geheele
Aarde, van .Iapan tot X cderland, van R uslalld tot Zuid-Afrika,
- zal dit niet anders worden! De Ontwikkeling
zal nu evenzeer als vroeger gaan met Oorlog.
In één woord, nu de strijd tusschen de belangen graoter is
geworden,
en de expansie noodzakelij ker, zal de strij d niet
ophouden.
Integendee1,
daar de ontwikkeling,
de opeenstapeling
van
het kapitaal, door de aldoor betere techniek en de aldoor groot~re massa's proletai-iërs , steeds sneller gaat, zal de strijd heftig er, de bewapenmg
grooter, de Oorlog zwaarder en omvat,
tender worden.
Dit is dus ons resultaat:
Het Kapitalisme
groeit en breidt zich uit over de wereld
door de kracht der Xaties.
De In~ernatiana~isHtie
van het kapitaal is nog' gering'.
De
InternatIonale
Kapitalen
zijn tegenover de X ationale Kapitalen nog' een kleine minclelheid.
De X ationale
kapitalen,
het kapitaal
door de K aties gevormd en hestuurd, ziin het overheerschend,
het den doorslag
gevend kapitaal. En al clie X aties en X ationale kapitalen hebben verschillende
belangen ..
En het eenige mi (lelt'> 1 tot oplossing van dien strij d van belangen is de bewapening,
de oorlog.
'
De Bourgeoisio,
een g-root deel der Rociaal-Democraten,
de
Reformisten
en de Raclira1en propaveeren
den ,\'iereldvrede,
cle Ontwapening,
de Beperking der 'Vapening.
Zij allen, die den Vrede en de Ontwapenin,q prediken, zullen
moeten aantoonen, - om te bew~izen dat zij moqelijk is, _
dat de Belangen der Naties, der Nationale Kapitalen
overeenstemmend zijn.

