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in Azië en Ahika?
lIoe brengt men den grondslag der kapitalistische
productie tot stand, de onteigening,. de proletariseering del' inboorlingen?
Door gewuld, En wie zal deze
onteigening
volvoeren?
Duitschland of Engeland P Of de
Yereenigde Staten? Het geweld, .le oorlog, beslist.
De zachte Pacifisten,
de burgerlijke
en de socialistische,
die juist door hun Pacifisme, waarmee zij de arb~iders hypnotiseerden,
den oorlog mede veroorzaakten,
en die dus ook
druipen van bloed, zeggen: de kosten van een nieuwen 001"log zij n te groot, aan geld en aan menschenlevens,
~laar
de milliarden voor de verovering van Azië en Afrika uitgegeven, en de millioenen dooden zullen hun vrucht dragen,
milliarden winst. Men zal misschien vele jaren moeten wachten, maar aan komt de winst honderdvoudig.
Italië" koemenië,
de Vereenigde
Staten, zijn bovendien
in dezen oorlog geikomen, "'!ADAT zij wisten wat de kosten
waren.
1[aar is de eisch van Eenheid niet belachelijk,
zoo lang
de belangen- en de krachtverschillen
nog zoo groot zij n ;>
Zoolang er nog zooveel zwakken met geringe moeite kunnen
worden verpletterd?
Is zij niet belachelij k, nu?
Zoolang &geland
en de Vereenigde Staten gelooven dat
zij alles kunnen
krijgen,
waartoe
zouden zij zich met
Duitschland
verbinden?
Wanneer Duitsoliland
wint, waarom zou het niet blijven vertrouwen
door oorlog nog meer
te kunnen krijgen?
Wanneer Engeland
en de Vereenigde
Staten denken aan de bijna onuitputtelijke
hulpbronnen
die
zij in zich hebben, en die zij nog moeten ontwikkelen, waarom zouden zij zich dan voor dien tij d met anderen verbinden, en de buit die veel grooter WORDE
kan, met anderen deelen? LJoolang Duitschland gelooft, dat zijn militarisme nog al'les verpletteren
kan, waarom zou het zijn macht
met .andere g~oote Machten deelen P Zoolang er nog zoo reusachtige
gebieden te ver eren zijn als China Voor-Azië
Afrika, zoolang er nog zooveel zwakken te verpl~tteren zijn:
zal men op eigen kracht vertrouwen, en het eizen Imperialisme tot BE,l\ lG EN God verheffen . .,.
b

Duit hland Engeland en de Vereenigde StaEn wanneer
1 sc
t
wint dan zullen deze weder ops aan.
.
ten over
'E
1 d n de Vereenigde Staten Duitache
En wanneer
ng an e
.
d
.
dan zal Duitschland
dit nOOIt ver ragen
land overWInnen,
<
maar zich weder verheffen.
. .
E ~
De kapitalistische
Regeerin~n,
de Bourgeoisie ;a~
' .. d Duitschland,
en de Vereenigde Staten, de Sociaa - a.1a~ ,
de valsche :Marxisten in alle landen, .. de Meern
~lO~t~~, e: de Minderheid in Duitschland,
J!':anknJk, Engeerd el
Italië
de groote socialistische partij en der Veree1an en,
. . h
ti
d
Meerder
ni de Staten, de groote sociahstlsc e par lJen er J'..
h!id en der Minderheid in alle landen der wereld, ZIJ al~e
die door hun nationalisme
den oorlog .veroorzaakten, en die
zoo even beproefden de wereld voor zich te v,eroveren, zeggen: )len moet een Statenbond vormen, een Statenbond der

tf-

Wereld.
. hl d
d V
Maar de belangen van Engeland, Duitse
an .en e ~roouigde Staten, die allen d~ wereldheerschappIJ
voor zich
willen veroveren, verzetten zich daartege!l'
"
Wel zal men statenbonden vormen, Du1tschland me; Midden-Europa, Duitschland met het Europees~h vastclund , Engeland met de Vereenigde Staten, maar dlt. zal geschIeden
ter wille van een des te krachtiger oorlogvoermg, en een des
\e sterker uitbuiting
der zwakkeren.
Want Duitschland
wil eerst Europa beheerschen en daarna en daardoor de wereld,
En de Vereenigde Staten en Engelland willen nu reeds de
geheele wereld beheerschen en alle andere landen onderwerpen aan hun macht.
.
En wanneer het aan deze beide gelukken
zou, nu een
Wereldbona
van Volken te stichten, dan zou nieuwe tweespalt daarin ontstaan en de bond zou na korten tijd uit~én
vallen. Want deze zou slechts tot het vnordeel dezer belde
zijn opgericht, en dat zouden de anderen niet verdragen.

l
De kapitalistische
Regeeringen,
de Bourgeoisi~, ;an E~geland en de Vereenigde Staten, de valsche Soc~al~sten ~n
alle landen de Meerderheidsen Mindeeheidssocialieten
lil
Frankrij k , 'rle
~feerdrrheid
en de
Onafhankelij ken . ~n
Duitschlanc1, de Labour-Party
en de pacifistische
Social is-
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ten. in Engeland, de groote socialisti iche Partij en in de "V '
.. diie alle alleen voor
.
eldeenigd e St ~ t ~n, z~J,
zich, voor hun natie
e menschheid
uitmoorden of hielpen uitmoorden
ze
en .
~Ien moet een Internationale
PolitIe maken uit }'l gtgt .
om den st t l' d
d
<,
a esa en
aa ure en vre e schendt te straffen E
'
een staat zon(~igt, moeten .ALLE ~deren
hem: st:a;;::n~~
ee~ ~PEefsc~eI~sgere~ht
zal beslissen wanneer een zondigt
e s e ac elijkers IS nog niet in de wereld voorg ekomen.
we~:'~d'
~estaat gee~ zekerder, krN:htiger llliddel om de~
staat IJ lUL bewapening t~ bevorderen, dan dit. 'Vant de
, evena s de mensen IS zondie D
h
winzucht.
Dit is den
xler
b'
oor ieerschzucht
en

'v

juist het omgekeerde het geval is. :Want a,~8 de kleine naties onafhankelijk
zijn, zooals BelgIë, Servië, Montenegro,
Griekenland enz., of zelfstandig worden, als Polen, Esthland,
Lijfland, J{oerland, Finland, clan worden zij juist tot strijdobjecten der groote stat~n. .
.
De Russische revolutlOnanen
hebben wel het zelfbeschIkkingsrecht
der v~lken tot een grondslag der revolutie, .tot·
een van haar beglllselen, tot haar hefboom gemaakt. Maar
zij voerden te gelij keI'. tij d ?-et Socialisme ~n.. Want zij konden immers zonder dit mIddel, zelfbeschlkkmgsrecht
der
volken, de revolutie, de omverwerping van het Tsarisme, de
stichting van het Socialisme niet volvoeren, en hadden dus
het volste "!'cebt het te gebruiken.
En op schitterende,
op
volkomen wijze hebben zij het zelfbeschikkingsrecht
der volken als c cn hefboom der revolutie gebruikt. Maar nadat zij
de revolutie volbracht hadden, bleek het dat dit middel onder het Imperialisme
niet onderstelling,
maar slechts gevolg van het Socialisme kan zijn.
,V'ant ten eerste konden zij zelf het zelfbeschikkingsrecht
niet handhaven- ZlJ meenden slechts het zeHbeschikkin~srecht van het Proletariaat.
En ten tweede, werd juist het
zelfbeschikkingsrecht
der naties door Duitschland
aangegrepen als middel om Polen, Lithauen,
Esthland,
enz. te
annexeeren, de Oekraine en F'inland afhankelijk
te maken.
En _ want men zou nog kunnen zeggen, dat het zelfbeschikkingsrecht,
dat door
Duitschland
gegeven wordt,
slechts een schijn is, - het zelfbeschikkingsrecht
der volken
wordü door Engeland-'-ereenigde
Staten aangegrepen
om
de naties van het vasteland van Europa van elkaar geschei.
den te houden, en het zoo te verzwakken.
En deze zelfstandighei d kan nog erger zij n voor de Volken, voor het Proletariaat,
dan de onderwerping.
En dit is wel het echte zelfbeschikkingsrecht,
hetzelfde wat
ve!J.e van die y~~ken ook werkelijk willen!
de?P "':,reede WijZe blijkt ~u~ dat het zelfbeschik~ingsrecht
volkan onder het Imperialisme slechts gevolg, met onderstellmg van het Socialisme kan zij n 1).

:~!:~~~

tezft~ I~1e~~e~::1~n:~~tmi~ ed~~n,z~~d:~~:f;~~Ql~;t
dan wordt nij door ALLlt s lIeezen eens te zondigen. Maar
dit weet, moet hij zich te;:~ e;~L~;gevallen.
En daar hij
hl} dit weet moeit hii
1
wapenen. Eln omdat
tegen ..t\.LL.E/ anderen ~pge:~av oot ~~ een 1egel' hebben, die
H
ssen ZIJn
~,aari allen weten ook dat h t b I'
beslist. Zij weten dus l' t h t e
e~~ng: over hun oordeel
niet tegen
maar v~ lade
mogelijk IS, dat hun oordeel
dus misschiell aan d or" en zondaar zal uitvallen. Dat zij'
c
e ZIJd e van d
I
en hem zullen verdsdi
d
en zonc aar zullen staan
daal'Yoor een reusacht~gel'
e anderen bestrijden.
Dat zij
noodig hebben.
Ig egel' en een enorme vloot zullen
Zij zullen zich dus wa enen
~een met nog wat meer Euich~l::'
vechten als vroeger,
altenders,
IJ en onder den naam van
e~e bed;·ie.gende Kapitali ten en hun
..
g ,de . !SocIaal-patriotten
en d P
o:fflCleele Regeerinl~den,
de lVeerderheidse s~udo-)Iar:.s:isten van alle
~ ránkri~k, Engeland, DUit~~hl::dM~~dle.r.heids-socialisten
in
taten, 'In alle landen
...'.
a te en de Vereeni de
derwéi'pen wilêlen e ' - ZIJ, dio alle landen, .de wereld ~n
-l"kh id
' n aan geon...enl-ele
t t d
IJ - el gunden, zeggen: H t Z I' '- n. s ~a
e onafhankeken., 'Vann13er slecht
. . e e i.beschlkkmgsrecht
der V dl
f .h
S 18C! 1'0 na tion Iitei t'
o sic naar vrijen wil bi" ander~
~ 1-el. ?nafhankelijk
is
.ten, clan zal een hoofd J.
k
natlOnahteIten kan aanslui.
men.
. oorzaa
van den oorlog zijn weggenoMaar

deze oorlog en het

I mperra. Iiisme toonen

aan,

dat

w1) tBij
te

bet zelfbeschikkingsrecht
Yang. enzIJn
..Oost-Europa, de 'staten
hierop In te gaan.

moet men wèl onaerscbeiden~tugscben
van Azië en de Koloniëen. -'rHet
zou
•.
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Het Kapitalisme, en in het bijeonder het Imperialisme,
KAN het nationaliteiten-vraagstuk met oplossen. . Of h~t
maakt de naties zelfstandig, maar dan wordt de kleine natt>
tot strijdobject der grooten, en strijden de kleinen onder elkander, 01 hei onderwerpt en annexeert ze.
.
Duitschland volgt in Europa den laatsten weg. Het zoekt
geheel Europa. alle naties aan. zich te onderweTI~en, met
het doel Engeland te overwinnen. Engeland-Y er~Ul.gde Staten zijn op het eerste uit. Zij zoeken de nationaliteiten van
Europa onathankehjk te maken. Om Europa zwak te houden, de na Liesvan Europa elkaar te doen bevechten, geen
groote macht te laten ontstaan op het vasteland, om op deze
wijze zelf, terwijl Europa verdeeld is, de wereldheerschappij
te verkrij gen.
Vandaar, zoodra dit doel aan de kapitalisten duidelijk en
bereikbaar werd, het geweldig enthousiasme voor den oorlog
in Engeland, en vooral in de Vereenigde Staten.
Gelukt net Durtschland de naties van Europa te vereenigen, dan kumt er een nog vreeselijker wereldoorlog dan deze.
Gelukt het de Vereenigde Staten-Engeland de naties van
Europa van elkaar gescheiden te houden, dan ontstaan
voortdurend nieuwe twisten, en eindelijk, wanneer de Europeesche Staten, in het bijzonder Duitschland en Rusland
weder machtiger worden, toch een nieuwe, nog vreeselijker
wereldoorlog 1).
~et Kapitalisme is hier in een slop geraakt. Het kan de
naties met zelfstandig maken zonder ze tot strij dobjecten te
maken. Het kan ze niet afhankelijk maken zonder ze te verpletteren. En in beide gevallen, wat het ook doet, ontstaat
nieuwe oorlog.
Het zelfbeschikkingsrecht der velken kan slechts door het
Socialisme gegeven worden, het kan slechts komen nadat
het Socialisme is ontstaan.
De kapitalistische Regeeringen, de drie roofdieren Engeland, de Vereenigde Staten en Duitschland en met hen hun
knechten, de Sociaal-patriotten, en Pseud;-)farxisten, allen
1) Wij mo~ten:. om de gevo.lgen van---het kapitalistische Imperialisme
geheel .en duidelijk te laten ZIen, natuurlijk in dit hoofdstuk voor het
oogenblik aannemen, dat het socia isme nog niet zegeviert.
4'

nd en druipend van bloed, zeggen:
tot de tanden ge~ape t . pening.
.
Langzame graduee e on ."a. land Engeland, de "Vereemgd?
)laar hoe zullen DUltsch u'neer zij elkaar bedreIgen ':
Sta ten kunnen ontwapenen, wa
hoe kan het vasteland
'R~e kan Duitschland ontwapenen'de Vereenigde Staten en
t ·apenen wanneer
h
van Europ?,. o~ "
'.', '.Amerika en Australië beheersc ~~,
r~ngeland À.Ïnka, AZIeht, 1
hebben gemaakt? Dat zou ZIJn
d t ., Europa mac e oos
~~~o~elf:;~rd, de ruïne van Europa.
En I d en de Vereenigde Staten on~l~n hoe Kunnen ~!i~s~~land voor de poorten van IndIë
wapen~n, wanneer
het dreigt de havens aan den I~en Ohllla staat, wanneer.
. t nemen? Ret zou ZIJn
(lischen en Stillen Oceaan ~~i{a:Z~:ch~kapita~l zichzelf den
voor het Eng~~sche en1 Ahmt t Iiet dat Duitschland daar
1 I f te SUlJden ase
oe 1
~:e~'s~hte.Zii moet~n zich dus tot het uiterste wapenen.
Is
En hoe -kunnen de drie groote .machten ~ntwapenen, a
de oorlog niet tot een besli~.send einde komt.
In geen geval kunnen ZIJ ontwapenen.
-een er bestaat geen uitweg uit het Imperialisme. ~r
bestaaü zeHs uit dezen oorlog geen uitweg voor het Proletariaat.
.
h bb
dan
Daar wij in deze vraag een andere meemug ~ en
vele tot d'e uiterste linkerzijde behoorende parhJge~oot~n,.
en deze vraag met het groote probl~eJ?-van de ver oss~ng
van het Proletariaat uit het Imperialisme en (~en 0.oIlog
u.auw.samenhangt, zullen wij ook op deze vraag hier uitveel'lger lllgaan. .
d
Yele socialisten geven als vredesformule om aan en oorlog een einde te maken: geen annexaties en geen schadevergoeding .

-xt:aarook deze voorwaarden kunnen door het WereldproIetariaat niet aangenomen worden.
'Yant de vervulling van dese voorwaar~e~ zou den toestand
der kapitalistische wereld laten zooals hl] IS, en dus terstond
nieuwr, bewapening en nieuwe ?orlogen veroorzaken ... o?r
deze gevolgen kan het Pro'lebariaat de verantwoordehJ kheid
niet op zich nemen.

y
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)laa.r ook zelfs als revolutionaire
eischen, als eischen door
het Proletariaat
zelf gesteld, om hun regeeringen
te doen
weigeren, en daardoor de revolutie te ontwikkelen,
kunnen
deze beide niet gelden, \Vant zoodra een regeering
in een
zeer
slechten
.toestand
komt, neemt zij ze aan (zooals
Duitachland
in 1917), stelt zelf deze eischen der arbeiders,
zegt tot de arbeiders:
ziet, wij wi'llen hetzelfde als gij, en
breekt daarmede een kracht der revolutie.
,Geen annexatie
en geen schadeloosstellingen
zijn geen
mtweg voor het Proletariaat
uit dezen oorlog 1).
Evenmin als uit het Imperialisme
zelf, bestaat er een uitweg uit dezen oorlog.
Dit is juist het vreeselijke van den toestand, waarin het
Imperialisme
de kapitalistische
maatschappij
heeft gebracht.
Niets geeft netel' het katastrophale
karakter van het Imperialisme en van dezen oorlog aan.
De kapitalist.ische
naties. kunnen
geen werkelijk verzoenenden :vrede VInden, noch In dezen oorlog', noch er na. Zij
moeten In dezen oorlog en er na tot een altij d grooter bloedbad verder gaan.
'
. En .he.t Proletariaat
kan onder het Imperialisme
noch den
lmper~ahstlschen
oorlog, noch ook een imperialistischen
vrede ,wIllen. \V'3nt d~.ze en iedere imperialistische
oorlog' bet~ekent nog vreesehJker" Imper.ialisme,
en iedere imperialistische vrede,. nog vreesehj kor meuwen oorlog.
Zoowel urt dezen oorlog als uit het Imperialisme
bestaat
er .dus voor het Proletariaat
maar één uitweg:
de Omwenteling,
De kapitaIi~tische
Regeeringen
van Engebnd,
Frankrijk
en de. Vereenigdo Staten, de Sociaal-patriotten
en PseudoU~r:S:lst~n. van alle landen, de Meerderheidsen Minderheidssocialisten
van Duitsch!J.and, Engeland,
Frankrijk
en
de Veree'lllgde Staten ,die alle van hun macht afstand deden, e:r;.ze gav~n aan den Generalen Staf, die geen enkele
werkel~l,~o P?gmg deden tot vrede, die de oeheele verant~v:oordel~Jkh~~d hebben voor den oorlog en voor zijn duur,
dIe slechts dienaars waren van hun Meester, den Generalen
.' l) Wij l.a.ten- hier 'nog .weg, dat deze voorwaarden landen als België,
Polen. Servië geheel en al In het 0 geluk zouden laten. Daarvoor kan het
Proletanaat
toch ook zeker niet e vel'an1Joltoo~elijkheid op zich nemen.
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S f en dus evenals deze druipen van bloed, ~ij zeg:gen: de
• ta ,
ti
Weer
maar eerst overal, ook in D'mtschland
Demoera ie."1 Hann gan'J'e de DemocratIe. b erei'kt'
- IS, d an za I
en OostennJ c- on c
,
d Democra:tie aan de wereld den :.red~ geven.
e]i
d O'eldrepubliek Frankrijk
IS een Democratie,
en
~ aar ldeb~h
chen'd Engeland is een Democraue , en de
het were
e eers
1
d
. 'd
Staten
het land der Trusts en Monopo .es, er
.
..
1
. t P
V ereenig e,
, ewa ende stakingsbrekers,
der ]ustItIemo.orr en ~p he
rotari;at
orO'aniseerende en stakende arbeiders,
IS ook e.en
b
:emocratie.
Hebben deze democratieêu
de~l. oorlog verhmderd! Neen, Engeland heeft door ZIJn polItIek d~.n oorlog
veroorzaakt,
doordat het onder Ldward VII met .zIJn bondenooten Duitschland
omsingelde, en de Vereenigde Staten
ï.ebben ingegrepen, zoodra zi.i inzagen, dat het .~u gmg om
de wereldheerschapp~j.
En zullen deze democratIeen nu. vrede maken, wanneer zij overwonnen hebben, wanneer ~Àlltschland en het verdeelde Europa hen met. oorlog b,edrelgen, of,
als ze geslagen zijn, Wanneer alle naties va.n Europa onder
Duitschland' s leiding hen nog verd~r bedreigen ? Neen.
In de expansiesucht
van het kapitaal, III den export. van
kapitaal. zijn absolutistische
monarchiëen
en ~emocratIsc~e
republieken
gelijk.
In heerschzucht
en WlllZ~u~~t z~Jn
Duitschland,
Eng'eland en .de yereenigde
Staten g~hJk.
Monarchie en Democratie Zijn onder hé~ Impenahsme
oe
hulsels van hetzelfde streven naar expansIe over de e:e1d,
wereldheerschappij,
en wereldoorlog;
het monarchistische
vorstenhuis
en het democratische
parlement
.gehoorzamen
beide aan de expansiezucht
van het groot kapitaal.
~n aan
den wil der monopolisten der g-roote banken, die ~elde ~ot
den oorlog voeren; en Monarchie en Parlement
ZlJ?- belde
slechts gewillige, even weinig- beteekenende
werktuIgen geworden dezer beide machten, die door hun plaatsvervaD~el'~,
de regeeringen
en de generale staven, aan monarchen eu
parlementen gebieden wat zij hebben. te. doen. Monarchen ~n
parlementen
zijn onder het Imperialisme
onbeteekf,ne~de
werktuieen
geworden der hooge banken en der monopolies,
die slechts dan macht hebben, als zij met deze hooge banken en monopolies sameng-aan.
.
Men kan aan de heerschappij der hooge banken en uioncpolies slechts een einde maken, als men in demoerabie en
absolu.te monarchie het Imperialisme
vernietigt,
en zo 'aug
<

•
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men dat niet doet, is de wereldvrede èn door de monarchie
èn door de democratie, onmogelijk.
..Het beste vo?rbeeld voor de waarheid van deze stelling
z~Jn de Vereemgde. Staten, en hun Pre ident Wilson, de
dienaar der Monopchsten der Trusts die om de wereldheerschappij, het monopolie der wereldheerschappij te verkrij~en, een leger en een vloot maken, die, na dezen oorlog,' hen
I~ staat moeten stellen in eiken volgenden oorlog te boslissen.

de alleenheerschappij der wereld veroveren. Dat is ~et doel
n hun hUIchelaar Lloyd George, en van hun huichelaar
~~ilson. & daarmee stemmen alle partijen, niet allee.n ~e
ervatieve maar ook de democratische, zelfs de socialisconS in hun , meer,h·rheH
. t m.
•
tische
-: ooit za1 Ej.u~(1pa d1-t verdragen. Het zal zich onder Duitselilande Ieiding daartegen
verheffen.
Is dat "\V'C:r'eldvrede,Ontw~pening, Volkerenbond? ~een, het is de absoluut zekere nieuwe wereldoorlog,
de absoluut zekere rij van nieuwe wereldoorlogen.

Dit ~i.in. alle de voor~aamste ~euzen, die de Regeeringen,
de KapIt~hsten, de Sociaal-Patriotten en de Pseudo-Marxisten. als UIt~e&,.voor het kapitalisme uit het Imperialisme
~~~~oTren. ·WIJ hebbeJ;tbewezen dat zij alle ~alsch zijn. Dat
Z1J
alle geen oogenblik voor het de waarheid zoekend oog
stand kunnen houden.
Dat .er dus theoretisch, voor het theoretisch onderzoek,
geen UItweg voor het Kapitalisme uit het Imperialisme bestaat.
. ~Ia~! ~et Proletariaat luistere niet alleen r-aar de theorie,
(h~ WIJ hier "?lootleggen, het luistere nu naar de werkelijkheid. Ree~s s~ddert de grond van nieuwe oorlogen, reeds gapen de nreuw e. breuken. Reeds overdreunen den donder der
kanonnen de nieuwe geschillen.
~uitschland he~fÉ Polen en België in zijn macht, en sen.
stuk van. Frankr-ij k, En het heeft reeds Rusland verdeeld.
d~ Oekraine, den Kaukasus, en Finland bezet, Lij lland ,
Estlilan~l, Koerland geannexeerd, Groot Rusland tot machtelooohel~ g-ebracht. En dat ook doet niet alleen het monarc~ale DUltschl~nd, dat doet ook het democratische, het soc,laal-dem?cratIsche zelfs. Dat kunnen Engeland-Vereenigdc
i:Hateu,.met ve~dragen. Is dat wereldvrede? Is dat ontwa~elllng?, Dat l~ de zekere, de absoluut zekere nieuwe oorlog.
En .de ~ ereenigdo Staten en Engeland zullen, wanneer ûj
ove~wmnen" .~lle volken van. ~uropa tot zelfstandigheid
dwmgen ... :lIJ ,hebben het openlijk aangekondigd. Dat wil
zegg~n, ZIJ zullen E1u:opa in. stuk.~en en stukjes verdeelen ,
en ~~tlever~~ aan. de inwendige vijandschappen, aan de inHrbJke ..twisten III de landen van Duitschland, OostenrijkongarlJe, Polen, den BaTh:an,H.trslan«. En zoo zullen zij

J"'

Het Prolet..'lriaat hoore slechts, hoore naar de werkelijkheid rondom. Het zie slechts naar de nieuwe oorlogsh~arde<ll
die overal rondom· branden. In Europa .~~lzas-Lotharlllg:~n,
Polen, al de staten van het oude .I-tuslanrl, van qostonnJkHongarije, en den Balkan. ~n Az.ië geh~~l .AZIë, leder land
van dat werelddeel een nieuwe en bhJvende. oorzaak van
nieuwe wereldoorlogen. In Afrika: geheel Afrika.
Het Imperialisme blijft,
blijft, en de oorlog blijft .

en de wedstrijd in bewapening

l.\rbeiders ·1
Bedenkt dat de Regeeringen, de Kapitalist, n, de So~iaa1Patriotten en PseuJo-}Iar:s:isten d;t alles ook reeds zelden,
deze valsehe middelen ook reeds aangaven VÓGl' dezen oorlog.
Bedenkt Pmletariërs der Wereld, die men nu weder bedriegen wii, en die men na.dezen oo~log een nieuw com:p~omis een nieuw verbond wil doen slu iten met de bourgeoisie,
bedenkt , Arbeiders , dat de b
,,"rootesociaal-democratische partijen ook op hun congressen in Kopenhagen. er. Bazel gesproken hebben van "\Vereldvrede en Ontwapenlllg, en deze leuzen hebben aangenomen.
.
.
En wat heeft dat geholpen? Niets. De oorlog IS UItgebroken
Bedenkt,
Arbeiders, Proletariërs der Wereld, dat juist
. dóór deze leuzen: Wereldvrede,
Ontwapening, enz., de
Dour~eoisie de macht over de arbeidersklasse gekregen heeft.
""Vant door deze leuzen aan te nemen, zwoerf gij, zwoer
de Arbeidersklasse de Revolutie juist al.
De Bourgeoisie begreep, - toen gij deze leuzen aannaamt,
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- dat gij deze vreedzame middelen aannaamt,
en dat gij
dus het .eenige middel, de Omwenteling
tegen den oorlog,
niet aannaaant, opgaaft.
Zij wist dus, dat zij den aarlag maken kan zander dat
gij in opstand kamen zoudt. En daardaar hebben zij dezen
aarlag gemaakt.
Deze leuzen: ,\';ereldvrede,
Ontwapening,
waren juist de
middelen tot dezen aarlag'.
En zult gij nu, Arbeiders, deze leuzen weder aannemen?
Wilt gij u weder daar de Kapitalisten
en hun Regeeringen, daar de Saciaal-Patriatten
en de valsche :Marxisten laten bedriegen'?
De Tsaar van Rusland, en met hem alle regeeringen,
maakten
vredesconferenties,
stichtten het Vredespaleis
in
's Gravenhage, zeiden dat zij een scheidsgerechtstichten
wilden, om u te bedriegen, Arbeiders.
Juist met dezen schijn hebben zij u in den oarlag gelakt
en gebracht.
De sociaal-demacratische
partijen en hun leiders, de Reformisten en de valsche Marxisten, zeiden tot u: Gij moet
vaar ,Vereldvrede
en Ontwapening strij den.
~ juis.t daarmee hebben rij u in den oorloc- gebracht,
en in Juh en Augustus 1914 "Van de Revalutie afsrehouden.
Wanf gij waart niet vaarbereid
al' de Revolutie~ Zij hadden u niet ap de Revolutie voorbereid,
en u slechts alles
van Ontwapening en den Wereldvrede doen hcpen ! !
De Reg'eering'en, de Kapitalisten,
de Refarmisten
en de
va'lscho Radikalen
hebben u juist met deze leuzen in den
aarlag gejaagd.
En zult g~j nu weer deze leuzen aannemen? Tweemaal in
denzeHden val la open ?
Dat is anmagelijk.
G~j zaudt daardaar slechts een tweeden, een derden en vierden wereldaarlag veroorzaken.
De Kapitali~tische R.egeeringen, de Kapitalisten
aller landen,
de SaClaal-patrlOtten,
en de valsche Raclikalen,
de
~rechtervleugel en het centrum der Al'beiderspartijen
aller
landen h~bben juist door deze valsche leuzen den oorlog,
de slachtmg verlengd, en verlenO'en hem doal' deze leuzen
nog altijd. lederen dag.
0
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stemmcn vaar de aorlagscrcdieten,
af houden 11
\' an ZIJ
'
..
d t
af van de Revalutie,
juist daardaar dat ZIJ u zeggen,
a
(10.01' hun toedaen
na cl e z e naarlag
de W'ereldvrede komt,
en de Ontwapening,
en de Wereldv~lkenband.
Daarop vertrauwend
denkt de. arbeidende klasse en de den
voernde ma ea der Arbeiders:
Laat ons valhauden,
1
g
aar a
. d
kt'
want als wij volhouden tot het em e, som een vaar ons
gaede wereldvrede.
,
Juist daardoor, daar deze hoop, duurt het bloedbad vaart.
Deze hoop is :alsch, maa~' juist aak daar deze valscha hoop
duurt de slachtmg onverminderd vaart.
En zult gij ;nu weder, evenals voor den oorlag, ap deze
leuzen vertrauwen ?

Xu, door dezen oorlag, na dezen oorlog, ZIJ;) deze leuzen
nag valseher dan voor den oorlog.
Want deze oorlog maakt juist den haat tusschen de volken nog grooter, verdeelt en sche.i.d~ ze nag ..mee~', maakt hun
belangen nog veel meer tegenstnJdl~
en v~Jandlg, en maakt,
zooals wij aangetoond hebben, de nieuwe oorzaken van 0.0.1'logen, de nieuwe oorlagshaarden
nag veel grooter en talrijker.
.
De kapitaalmassa's
groeien, de drang naar expans.l.e wordt
grooter , het belang on. nieuwe oarlagen te voeren altij d gr??ter, in alle deelen der wereld. De nieuwe wereldoorlogen ZIJn
dus veel zekerder Jan voor dezen oarlog.
En zult gij, Arbeiders, u nu weder 'laten ledriegen
zooals vaar den oorlog, daar de Regeeringen
en Kapitalisten,
daar de Sariaal-ratriatten
en de Raclikalcn?
De kapital istiseho Regeel'ingen,
de Bourge-usie, de Sociaal-Patriatten
en de Pseudo-Xlarxisten
gaven u het drogbeeld van den W creldvrede. Juist daardaar kwam de oarlàg
der valken, en, wat nag erger was, de aarlag aller Proletar iaten met elkander. "'i;V ant gij weekt daardoor, in den tij d
vaar ..den Wereldoarlog,
voor de Revalutie terug.
Zij ga;en u het dragbeeld van den Wereldbond a!l1er Valn JUist daardoor kwam de Wereldoorlog
aller Valken.
uist ) danrda?r .k,wam, .wat nag erger was, de scheiding van
het ] raletarl~aL in nationale doelen.

l'e.
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En zult gij y nu weder daardoor laten bedriegen?
Wanneer ~IJ d~t doet, dan komt de nieuwe wereldoorlog
nog verschr~kkehJker
dan deze, de nieuwe scheiding van
het Proletariaat,
en de geheele verwoesting van het W'erelélProletariaat.
"Er
?estond, om dit te verhoeden, vóór den oorlog maar
een middsl . de proletarische Revolutie.
Er bestaat om dit alles te verhoeden maar één middel: de
proletarische Revolutie.
.Arbeiders!
Het Kapitalisme der Wereld heeft zich tot zij n veroveririsder Wereld in tw:ee reusachtige groepen georganiseerd.
b
Het heeft om ZICh de wereld te veroveren, 'alle zijne krachten, levenda en doode, der Natuur en der Menschheid, in
twee reusachtige groepen verzameld.
Om elka~der de ·Wereldheerschappij
te ontrukken,
strijden dez~ beide ~roepen, en zullen zij strijden.
En gIJ, Arbeiders, wordt tusschen deze beide :llachten in
den strijd dezer beide )Iachten, onderdrukt
en verpletterd,
en zult verpletterd worden, nog vele jaren lang.
Er bestaat geen uitweg.
~r bestaat geen uitweg voor het Kapitalisme uit het Imperial isms.
Het Kapitalisme,
dat slechts leefde van strijd en bloed
nu gestegen tot den strijd van twee groepen ~ller Volke~
0J?- de geheele
wereld, kan voor ~ich - geen uitweg vinden
UIt het bloedbad, het verstikt in zijn eigen bloed, in het
bloed zijner zonen, zijner volken, in uw Moed, Arbeiders!
Proletariaat

der Wereld !

Er bestaat ook voor u. g~en uitweg uit het bloed, uit
den oorlog van het ImpenalIsme.
Noch het Recht, noch de
Vrije
~ee en de Vrije Handel, noch een Vrede zonder
Annexaties
en Schadeloosstellingen,
noch de
Volkenbond
der
er~ld, noch verplicht Sèheiclsgerecht, noch het ZeHbeschIkkmgsrecht
der Volken, noch de Democratie.
Dit zij n alles leugens e bedrog, om_U, Proletariërs
der
W<ereld, des te vaster aan het Imperialisme
te smeden of
het Imperialisl!lc des te sterker te maken.
'

'Y

Proletari:mt

der 'Yereld!

Er bestaat voor u uit het Imperialisme
geen kapitalistische uitweg.
Er bestaat evenwel een proletarische.
Gij kunt het Imperialisme
vernie~~gen.
.
Gij kunt het
vernietigen,
als gIJ u vereenigt tot
een
Wereldbond
der Proletariërs.
Dan kunt g~ het geheele
Imperialisme,
het Imperialisme
de..r Wereld vernietigen.
De (Imwentel ing , de Wereldomwenteling
tegen het Imperialisme, dat is de uitweg uit het Imperialisme
en uit zijn
oorlog.
Maar het Imperialisme kan niet opgeheven worden, wanneer niet het Kapitalisme opgeheven wordt.
De uitweg uit het Imperialisme,
Arbeiders,
de eenige
uitweg voor u, is dus de Socialle Omwenteling
En dat qlt geen profetie is, maar de waarheid, de werkelijke waarheid, bewijst de Russische Revolutie reeds.

Het Communisme, waarvoor in alle tijld~~ van het p~ivaatbezit de laagste onder~kte
klass~ alt~ld streed, In de
middeleeuwen en in de nieuwe geschiedellls. ,Het COIIl;munisme, dat onze groote
topisten zich voorstelden, Het Communisme,

Hl.

De Uitvoerbaarhèid der Wereld-Revolutie.
Haar Program.
Het Socialisme verheft zich uit de zee van bloed en leugen, waarmee het Kapitalisme de Wereld overdekte, waarin
het Imperialisme het Kapitalisme begraaft.
Uit den strijd van het Groot-Kapitaal om de Wereld verheft zich het Proletariaat
der Wereld tot den Strij d tegen
het geheele Groot-Kapitaal.
En het Wereldproletariaat
wint in dien Strijd tegen het
Imperialisme, en sticht het Communisme.
De grondslag van ons bestaan, - want het Communisme
is de grondslag van ons bestaan, van het bestaan der Menschheid, - de grondslag waarop millioenen en nrill ioenen jaren
het leven der Menschheid zich grondde, - want de tij d
van het privaatbezit
is slechts een oogenblik in vergelijking
met de duizenden eeuwen Communisme van den stam, - de
grondslag van het bestaan der Menschheid wordt herboren.
Het Communisme, waaruit alle deugden komen, waaruit
de Deugd komt, al het Goede dat de Menschheid heeft, al
het Edelle dat in onze borsten woont, dat in het hart der
Menschheid leeft, herrij st.
Het Communisme, waarvan de hoogste denkers, als Plato,
droomden. .
Het Communisme, dat de bron en het doel was van Christus en het Èerste Ohrist dom. "'.,.
Het Communisme, dat voortleefde in het hemelsche beeld
van het Christendom en alle hoogste Godsdiensten. -

waarvoor

iid
'
11 I d
onze strij ers In a e an en

vielen, ,
Het Communisme,
dat onze eerste groote Leider, Marx,
voorzag en wist, en waarvoor hij den grondslag legde, Het Moderne Communisme
der gansche
,Vereld,
?er
geheele Menschheid, het op de wetenschap en de techniek
gegronde, - wordt geboren.
neru!:! leeft het in één land, Rusland.
En als een gouden schij n zien wij over g-eheel Europa het
Licht der Revolutie overal uitbreken, en het Licht van het
Wereldcommunisme
opstijgen als het Licht der nieuwe
Eouwigheid.
'V'anneer het Proletariaat één is, wanneer het Proletariaat
aller Volken zich verzamelt en alle Imperialismen
als één
Imperialisme
bestrijdt,
dan, alleen dan, zal het zegevieren.
Yeroonigt
het zich niet tot Eén Geheel, dan verdwijnt
voor een tijd weder dat gouden Licht.
Het is nu onze taak, als theoreticus van het Proletariaat,
met kl~ar en rustig oog de mogelijkheid
van de ,Vereldrevolutie
voor het Proletariaat
te onderzoeken
en te
bewijzen.
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r anneer
een God het lot der men chen be tuurde, wanneer hij het lot der men chen voorbeschikte en verwezenlijkte volgen een bepaald plan, dan zou hij de overwinning
van het 'ocialisme niet beter hebben kunnen voorbereiden.
Het Kapitalisme zelf heeft door lIijn Imperialisme de
voorwaarden voor die overwinning ge chapen.
Het Imperialisme is de boei dien het Kapitalisme om zijn
eigen productiekrachten laat, en die nu verbroken wordt
door het Kapitali me zelf, opdat deze zich vrij en oneindig,
in overeenstemming met hun oneindige macht kunnen ontwikkelen.
~Iaar het Imperialisme kan niet worden verbroken, zonder
dat het Kapitalisme wordt opgeheven.
Het Kapitallisme heft dus zichzelf op.

Hoe anders is het gegaan, dan onze groote meester, Mar:s:,
het zich voorstelde ! Evenals hij de expansiekrachten van het
kapitaal, die tot het monopolie en het Imperialisme voeren,
onderschatte, evenals hij du de geestelijke, zedelijke en stoffelijke krachten onderschatte, die het Proletariaat zou noodig hebben om het Kapitalisme te doen vallen, even zoo
heeft hij de nieuwe oorzaken der Revolutie niet gezien, niet
kunnen zien.
Hij meende, dat het Kapitaal economische krisis en zou
veroorzaken, en dan door het Proletariaat omvergeworpen
zou worden .
.1[aar in werkelijkheid tuit het Kapitaal in zijn uitbreiding over de aar~e op politieke hindernissen 1), die het
slechts kan ovennnnen. door vernietiging van. zijn eigen
krachten op een reusachtige chaal. Dit doet het Proletariaat
ontzettend lijden, en brengt het dus tot de Omwenteline- tot
de Omverwerping van het Kapitaal.
b'
Alles, ~etterlijk alles is nu voorhanden wat de revolutie
noodig, veel, oneindig veel wat haar uitvoerbaar maakt.
De mcnschen en de middelen, de materieele en de gees-

11

En t?ch door economische oorzaken: door de "overprodtlctie" aan
ka~l~aal, die alle. st.aten dwingt tot )litvoer
van kapitaal, tot koloniale
politiek, tot Imperialisme, en die ze zoodoen'lfe in oorlog brenzen.

telii ke krach ten voor haar verwezenlij king. zijn al~e aa.~.wezig.
1e Xood, de eerste en s~erkste, Ja de eIge?-l~Jkeen
. e "oo11brenO'eraller revoluties, de nood van mil lioenen,
eenlg •
Ik'
.
van de massa, van de meerderheid der vo "eren IS aan~eZlg.
En niet slecht in een klein deel der wereld, maar internationaal. In alle landen der aarde.
En de hart tochten zijn aanwezig, door den oorlog, door
den nood in het leven geroepen. De smart, de verontwaardiging, de haat.
De smart over de verliezen en de verwoestingen, de verontwaardigng tegen de kapitalistische kla sen en hare heerschers, die den oorlog teweeg brachten, de haat tegen het
Kapitalisme in het algemeen...
.
De psychologische, d~.menschelijke .factoren,..die de revolutie moeten maken, ZIJn dus aanwezig'. En ZIJ zuIl.en nog
heftiger ontbranden. 'Yant dit is een proces in wording, en
hoe laueer de oorlog duurt, des te meer zal het toenamen.
En d~ materieele middelen zijn aanwezig. Want het Kapitalisme en het Imperialisme hebben d~ pl:ó)du~tiekrachten
gecentraliseerd, Je producüe en de distributie geconcentreerd en gerege!,1.
..'
Wonder boven wonder, de toffelijlee produche-krachten,
die het Imperialisme zelf tij dens den ·)o)r]ogg'eschap~n ~eeft.
het zijn niet meer de middelen van het oude Kapltahsm!',
waarmee men weer een kapitalistischen staat zou kunneu
opbouwen. Het is al of een God, een toevenaar ze had gegrepen, en ze van kapitali tische middelen had omgetooverd
in geheel andere.
De staat, de kapitalistische staat, heeft zijn eigen ~idrlelen van leven, zijn middelen van bestaan, ja zijn eigen
be ta~m, zijn wezen zelf geg'rrpen en veranderd, en tot .andere middelen, tot voorbereidingen van een ander wezen, van
een nieuw bestaan gemaakt.
J!e }Ien~chheid heeft in haren strijd, door haar eigen
str-ijd, de klem eeuer nieuwe maatschappij voortgebracht.
b

.

.En niet _alleen heeft de kapitalistische staat, het Irnperialisms en de oorlog, voor het Proletariaat de materieele en
de psy~~ologische voorwaarden voor het Socialisme geschapen, hij heeft ook de kapitalistische kla sen verzwakt. Zij
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hebben elkander verscheurd en verarmd. Oneindig veel zwakk~r dan vroeger, staan zij nu tegenover het Proletariaat
der
"" ereld, eIl:,kunnen het _Proletariaat niet langer onder hunne
heerschappIj hO~ld~n. lIlaar aan het Proletariaat
der Wereld
heeft het Impenal.Isll1.e de wapenen in handen gegeven, waarmee het het bKaprtal.Isme kan overwinnen,
en vernietigen.
He; geheele l_roletanaat der. wereld is gewapend.
En een reeks van volken IS door den oorloc- O'eannexeerd
onde!:dI:ukt 'Cn van zijn vrijheid beroofd, en
slechts d~
be,?,IJdll1g verwachten van een overwinning van het Proletariaat, Deze volkeren verzwakken de kapitalistische
klassen nog meer en versterken het Proletariaat.
En het is in den oorlog gebleken hoe snel de grondslag
der Maatschappij kan worden veranderd.
b
En de macli] zelfs
waarop a~le contra-revolutionairen
hu~ne hoop bouwden, het Tsarisme, is gevallen.
En mee~ dan alle andere middelen, moreeel meer, een
voorbee~d IS aan het Proletariaat
gegeven.
De ltussische
Revolutie.
En de eerste groote revoîutionain,
leiders ûjn
opgestaan voor het wereldproletariaat.

Wanlleer
de vertegenwoordigers
van het revoluti?naire
I tariaat aller landen samenkomen, dan moeten ZIJ een
r~:enschappelij ken oproep aan de proletariërs aller landen
~fchten, om den arbeid in de munitieÎa~rieken
neder te ..Ieggen 1), en de wr.pe?en tegen den buitenlandsehen
VIjand
niet langer te ge?I'Ulke~.
.
Dit zou ongetwIJÏeld In alle landen de Revolutie beteekenen.
Door den toenemenden nood in alle landen kan het Proletariaat nog tijdens den oorlog tot deze Revolutie komen.
De Revolutie kan ook eerst komen na den oorlog.
Voor ons doel blijft dat echter hetzelfde. Want de voorwaar&en voor de Revolutie zijn in alle landen reeds nu
aanwesig.

k:n

De middelen. dus, de geestelijke en de toffelijke, de menschen e?- de dmgen, zijn aanwezig.
Het IS nu onze taak deze nader en in het 'bijzonder te
on~erzo~ke?- en te verklaren, opdat het Internationa1e
Proletar~aat msre, dat ~e Rev?lutie mogelijk is. Opdat het internatlOnal~ Pr_oletanaat uit de waarheid de kracht voor de
RevolutIe scheppe.

vy

anneer
wij nu over de uitvoerbaarheid
der revolutie
beginnon te spI'e~.en,. da:: moet in de eerste plaats worden
opgeme~kt, jat WIJ hIerbIj geen onderscheid maken tusschen
Revolutie tIJd~ns en Revolutie na den oorlog'.
..De Revolutie
kan, en zal hoogstwaarschijnlijk
komen
tIJden~ den oorlog, door de nederlagen,
den nood, door
het eindeloozo bloedb~d waaruit
g~en redding
is. Het
revolutlOnal~'
~roletanaat
moet
ZICh daartoe
in ieder
land te~en de eIgen re.geering wenden, en een onmiddelijken
vrede eischen en aÏdwll1gen, Ten tweede moet het internation~al tot een overeenkomst komene
:I!it moet daartoe
de
meuwe Internationale
stichten.

P

En ten tweede: wanneer wij van de wereldrevolutie
spreken, dan moet worden opgemerkt, dat wij alle landen der
wereld, maar in de eerste plaats Engeland en Duitschland
op het oo~ hebben, waar de- materieele voorwaarden, de productiekrachten
geheel rijp zijn voor het Socialisme. In de
andere landen zal de Revolutie ongetwijfeld ook uitbreken,
en zeg-evieren. maal' zeker is, dat, wanneer de Revolutie in
EngE>land en Duitschland
zeg-eviert, :ûi in de andere landen
van Europa en Xoord-Amerika zemakkeliik overwinnen zal.
En ten derd.e moet nog- opgemerkt worden, nat wij noch
over den duur der Revolutie, noch over haar karakter
iets
vooruit ze2'g-en. Want het is tnozalijk. dat ne strijd tezen
het )filitarisme,
het Irnner-ial isme en den Oorlos-, die het
Socialisme breng-en zal jaren lang duurt, het is mogelijk dat
hii snel ze2'eviert.
W1e1 is het zeer waarschijnlijk, dat de strijd zeer, zeer lang
duren zal, en dat h ij zal bestaan uit een afwisse'liue
van
?verwinning-en, stilstand en ned er lag-en . Want Cl e krach ten
der teeenever elkaar staande klassen ziin g-eweldil!. en de
hen drijvenêle krachten zijn g-eweldig. Maar over zijn duur
spreken wij liier niet. En wij noemen den geheelen strij d de
Revolutie.
. En wat het karakter van 'den strijd aanzaat, ook hier is
mets met absolute zekerheid te zeggen. Marx vermoedde,
1) Dit is gedaan door de .Zimmerwalders"·in

Stockholm, in 1917.
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dat in Engeland de overwinning van het Socialisme zonder
gewelddadige middelen mogelij k zou zij n. En wie zou niet
met het diepste vuur hopen, dat het eeuwige heil der menschen kwam zonder bloedvergieten.
Maar in alle landen, ook in Engeland, is het Proletariaat
gewapend en staan de klassen gewapend tegenover elkaar 1).
Dus de
~ewapende,
gewelddadige Revolutie is overal
waarschij nlijk
1'lij spreken dus van de Revolutie in den meest algemeenen zin, en verstaan er onder zoowel de vreedzame als de
gewelddadige. Revolutie, zooweIl de langdurige als de korte,
zoowel die tijdens den oorlo~, als die na den vrede.
Ka dit vooropgesteld te hebben, willen wij "overzaan tot
het onderzoeken van de uitvoerbaarheid
der Revolutie.
Het Kapitalisme
is, om den oorlog
gedwongen geworden de wereld-productie
rezelen.
Het heeft de industrie,
de mijnen,
spoorwegen, de scheepvaart, de banken
ken .of onder zijn beheer gebracht. Het

te kunnen voeren,
en -distributie te
den landbouw,
de
of aan zich getrokheeft de verdeeling

1) En toch, als het gewapende Engelsohs Proletariaat wilde, als het als
één man opstond tot de Revolutie, dan zou zij nog in Engeland mogelijk
zijn zonder langen zwaren strijd, - De Engelsche reeeering heeft met
traditioneel vooruitzicht en met de traditioneele zucht naar compromissen. alle
mannelijke inwoners vanaf het 21ste, alle soldaten en matrozen vanaf het
19de, en alle vrouwen vanaf bet ~Oste levensjaar het stemrecht gegeven.
De laatste, voor de vrouwen onrechtvaardige maatregel ware licht te veranderen, en dan stond aan EEN WERKELIJKREVOLUTIONAIRE
SOCIALISTISCHE
ENGELSCHE
PARTIJ de weg vrij om het enorm talrijke Engelsche Proletariaat
op een revolutionair pogramrna te vereenigen. de massa der kleine burgers
te winnen, en, daar de boeren weiniz macht hebben, (jaren geleden reeds
was niet meer dan een tiende der Engelsche bevolking werkzaam in den
landbouw) de kapitalistische klassen zonder zwaren strijd te overwinnen.
In Engeland, waar men niet om de theorie, maar alleen om de practijk
geeft. en waar de toestand nu geheel wijst op bet socialisme als de eenige
practische oplossing der sociale kwesties. waar productie en distributie zoo
technisch schitterend geregeld is en waar men zelfs al tot de verdeeling
van den grond is gekomen, hangt nu alles af van een werkelijk revolutionaire partij, z\j bet dan ook een kleine, en van haar program en van
de leiding, - Dit laatste. maar op andere wijze, is het geval in Duitschland. in de Vereenigde Staten. ja. in ieder kapitalistisch ontwikkeld land. _
Voor de jeug-d ontsluit zich een wereld, zooals nog nimmer sedert bet
bestaan van het menschengeslacht.
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Het Kapitalisme in ~ijn hoogste ontwikkeling,
het lrrp:~
rialisme de strijd om de wereldmacht, he~ft den gron s a
de centrale regeling der wereld-produche
en der were distributie voor het Socialisme gelegd.
t h t
Het
Proletariaat
staat plotseling voor datgene wa,
le
.
11en van Jaren
.
e
eerst over trenta
verwa. chtte : de materiee
J
middelen om het , ocialisme te vestigen en oy te bou en.
)Iaar in dit opzicht is er nog meer aanwesig.
.,
1
Voor den oorlog waren er in alle landen oneindig vee
groote en kleine bed rij ven, die nog niet samenwerkten. )Ia~:
tijdens den oorlog zij'n een overgroot aamtal van hen, hetZIJ.
n:ijwillig, of door den staat gedwongen, ove:'g-egaan tot he;
vormen van kartels en trusts. Vooral in Duitschland,
maa
ook in Engeland en in de Vereenigde Staten.

1i

Het Proletariaat
moet dus toegrijpen,
en dez? middelën
behouden. Het moet niet toelaten, dat deze ruiddelen, de
maatschappelijke
heheersching
der industrie, van den handel, den landbouw, het transport, en van de banken der
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~ere~d, ~e maatschappelijke
regeling der productie en der
~Is~nbutIe. der wer~ld, weer de zaak worden van het kapitalIstIsch privaat bezit, kapitalistische
wanorde en anarchie.
Het moet zeggen: Productie en Distributie zijn een zaak
der gemeenschap der wereld, en zij blijven het.
Uaar de productie en de distributie
zijn in den oorlog
wel door den staat geregeld, wel onder h~t beheer van den
staat gekomen, maar de productiemiddelen
en de distributiemiddelen zijn niet het eigendom van den staat. Zij behooren no~ aan de privaatkapitalisten
.
. In ~e. h.anden der heerschers,
der kapitalistische,
der
ImpenalIstIsche
klassen, is de staat echter een middel tot
onderdrukking,
tot overheerschin~
en uitbuiting
erer arbeiders, ook ~anneer hij de distributie en productie regelt.
Want hi] ..regeit d? productie toch voor de kapitalisten.
Voor hen ohJft de winst. En hij laat bij de distributie het
leeu:venaan~eel der producten toch aan de kapitalisten.
De
arbeI.der krlJgt zeer weinig bij de distributie.
HIer ;nlOet dus een verandering
gebracht worden.
De
Proletanërs
aer wereld, in de eerste plaats de Proletariërs
van En~eland en Duitschland, moeten zorgen dat de staatspro~uctIe . en distributie
anders geregeld worden. Dat zij
~ehJkmatig
worden. Van alle arbeiders voor alle arbeiders
In evengroote mate, gelijkelijk.
'
En .hoe zuD.en zij dit anders doen, dan daardoor, dat zij
het pnvaatbezlt der productiemidoelIen opheffen, en aan den
s~~at brengen? En h?e kunnen zij dit bewerken, dan doordat
ZlJ den staat aan ZIch trekken, en zelf heerschers worden
over den staat?
.
Hoe anders d.aIl. daardoor, dat zij de politieke macht veroveren, ~n de dictatuur van het proletariaat vestisren P
Dat. ZIJ de oude staatsmacht vernietigen en in haar plaats
een nieuwe, 'proletal'l~~~e. staatsmach~. stellen 1).
Dat o?k dIt mO,Q'eEJR.IS, zullen WIJ verderop aantoonen.
Maar I~ elk geval: de ,Q'rondslag, de materieele grondslag
voor de me~we. maatschappi1 is aanwezig.
H~t ~apI.tahsme, het Imperialisme,
heeft de productie en
de dIstnbutie maatschappelijk geregeld over de géheele aarde.
1). Om dezen dan later met de volmaking van het Socialisme en Cornmumsme langzamerhand te doen verdwijnen.

51
. h t
Daardoor IS
e
wereld-maatschappij
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bestaan kan.

dat

een socialistische

., h bb
dus bewezen, dat de materieele
WIJ e en
.
..
voor het Soclalisme aanwezig ZIJn.

voorwaarden

de tweede plaats moeten wij nu nog ~antoonen, .~at h~t
Inl t . t den staat moet veroveren, UIt persoonlyke, UIt
.
. k
P ro e arlos.
[iike uit psychologIsche oorza en.
mensc h e IJ '
.
Het Kapitalisme heeft in dezen oorlog zijn eigen productIekrachten te gronde gericht.
•
.
MiTIioenen
en milli~enen. arbeld.ers, klIieme burgers en
boeren zijn gedood, mil lioenen vermmkt.
Millioenen weduwen en weezen bevolken de staten. Onmetelijke ellende vervult de ..landen..
.
..'
f
Geweldi~e kapitalen ZIJn vernietigd .. Waren ZIJn niet 0
niet noemenswaard geproduceerd. Er IS ge"?rek aan ~rondstoffen. De machines zijn versleten of on"?lUlk.baar geworden.
'De ~ehee]e industrie is op den oorlog m~erlcht. De transportmiddelen verkeer en in een slechten toestand.
Geheele
vloten liggen op den bodem der zee.
..
De akkers zijn niet of slecht verzorgd, ZIJ brengen mi~der op dan voor den oorlog . .Mest ontbreekt, en het vee IS
minder in ,Q'etaQen vooral In kracht. .
.
De wereldproductie
aan Ievensmiddelen
IS onvoldoende,
en wordt steeds kleine'!'. :Misschien dreigt er zelfs een wereldhongersnood .
:llillioenen van kleine burgers zijn geruïneerd. :Millioenen
arme boeren hebben hun bezittingen verloren.
Enorme schulden drukken op de vo'lken. De belastingen
alleen
zijn veel grooter dan de staatsinkomsten
voor de:1
oorlog. De staat kan de schulden annulleeren.
Maar dan IS
de privaatkapitalist
geruïneerd. Hij kan ze nrobeeren t~ betalen. Mam- dan wordt de bevolking tot op het merg Ult4ezagen. In elk van beide gevallen dreigt de arbeidersklasse de
ondergang.
Een economische en iinancieele
krisis nadert, oneindig
grooter dan er ooit was 1). En over de geheele wereld. De algemeene armoede zal voortduren.
1) De wisselkoers, de valuta spelen hierbij een groote rol. (Noot van 1920).
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'Vanneer
de millioenen,
de twintig tot dertig millioen
soldaten
uit den oorlog terugkeeren,
hoe zullen zij werk
vinden?
Terwijl de grondstoffen
ontbreken,
de machines
versleten, of de fabrieken op den oorlog ing-ericht zijn?
Er zal een strijd om de grondstoffen ontstaan, een economische oorlog na den oorlog met de wapenen, maar in geen
geval zullen er yoorloopig genoeg grondstoffen
zijn.
De
prijzen zullen voor het Proletariaat
onbereikbaar
blijven.
Het Proletariaat
zal getroffen worden door werkeloosheid,
ellende, armoede en honger.
En niet slechts het Proletariaat,
maar ook de kleine burgers en boeren.
EN BOVENDIEN,
RiV BERAL VE nrr ALLES
KO~fT
HET NIEUWE
HIPERIALIS.l\IE',
ZOOALS WIJ ÀANGETOOND HEE BlEN , ~rET SIEUWE
TOElRUSTINGEN,
NIEU'WE
EISOHEN.
En bovendien dreigt, niet in de verre toekomst. maar in
de onmiddellijke
nabijheid,
een nieuwe wereldoorlog, nieuwe wereldoorlogen,
als gevolg' van dezen eersten.
De psychische, de geestelijke voorwaarden voor de Revolutje, .de wereldrevolutie,
zijn dus evenzeer aanwezig als de
materieele,
Maar, zal men zeg-gen, juist de algemeene 'armoede, het
ontbr~ken ~an grondstoffen
en machines en kapitaal,
zijn
een hindernis, en met een voorwaarde voor het Socialisme.
. Men was. toch immers altijd van meening, dat het SociahSln~ slecht kon voortkomen uit den rijkdom.
DIt is slechts een schijnbare weerlegging.
. Want ook de kapitalistische
klasse moet uit deze armoede,
UIt deze bouwvallen e~n n ieuwa ~a~ts?happij
opbouwen. Zij
moet probeeren een nieuwe kapItalIstIsche
maatschappij
te
atichten met dezelfde, door den oorlog schaarsch geworden
middelen, als waarmee het Proletariaat
een
socialistische
maatschappIj grondvesten moet.
Kapitaal en arbeid staan BE,IDE voor DEZELFDE
ruïnes,
en moeten beide hiermee en hieruit een nÏeuwe maatschappij
oprichten,
Wanneer
de verwoesting
geen beletsel is voor de kapitalisten, dan kan zij het ook niet voor het Proletariaat
zijn.
De vraag is maar, wie het beste in staat is een nieuwe
maatschappij
op te bouwen.
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. h t antwoord : het Proletariaat
ka.~ nu veel
En danlIs
l~er een socialistische
maatschapplJ
stichten
beter vee sne,
. Ii ti h
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e maa welke maatrege en za 1
..
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. ht
schappij ves
li'kertï d een nieuwe maatschappij stic en,
Het .llioet te~e d'~>oude weer oprichten,
en nieuwe meerdat wil zegge
H t moet nieuwe meerwaarde scheppen,
, arde scheppen.
e
.
.
wa
..
n roductIeve uitgaven.
grooter dan ZIJn ,0 lîder tij d millioenen
en mi]!ioenen. nog
.Het moeb terze daten onderhouden,
millioenen
arbeiders
met ontslagen so~ millioenen weduwen en wezen onderst~uwerk en ~o~~ geve,
. kt
millioenen
verarmde
kleine
nen,
mill ioenen varmm
en,
burgers en arme boeren helpen.
1
.. d moet het enorme schulden beta en.
t
t
d
En erzeir er IJ
.'
riogen
En terzelfder tijd nieuwe toerustmgen
en nieuwe 00
voorbereiden!
.
maatschappij
, en het -wederopHet vestigen der
nieuwe
'"
richten der verwoeste,
Het scheppen van nieuwe winst, grooter dan de verliezen '11'
De'hulp
de werkelijk afdoende hulp aan al deze .mI wenen arbeiders, , erkeloozen, verarmden en ongelukklgen,
Het betalen van de renten der schulde;n,.-:
ilit .
De
nieuwe toerustingen
voor i.J?-penahstlsche
mi 1 arre
doeleinden, voor nieuwe, noodzakelijke
oorlogen, Dit alles ter zelfder tij d, . 1 k
Dat is voor het Kapitaal onmogelijk. Het KapItaa.
:a~
na den vrede dit alles niet tegelijk doen. Het kan de milfiarden en m il'liardon die daarvoor noodig zijn, niet opbrengen.
Waarom niet?
.
Omdat het Kapitaal het KaEit~a~ helpen .en ontzle~ moet.
Omdat het de milliarden
en mil liarden met van zich zelf
kan afnemen, niet zichzelf onteigenen kan, noc~. wil. ~
Omdat het de productie niet voor het welsijn ,:an. allen,
maar alleen voor de meerwaarde van enkelen kan inrichten.
Omdat het de productie niet door de arbeidsplicht
aller men-
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