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"D:S PERSP:SCTI:SVEJ:J VAN HE'l' INP;~RI.t,LI3Mb NA DE OOHLO<;
IF :SlROPA

EN DE
TAAK V~1.n D:S ::1EVOUJrnOR~I::iE óOCIALlt:3'l'EI'lj

----------------------------------------------------------- "-------

:leHls in de formulerinc;' van ons t.he ma 1i,:.::,\:'een vre.é".:,;·Oi)::;,~slo"(.en, ·.'I.el-
ker bcan two or-df.ng e cn 1 ,".TIL' en ni~.uw:ce~.::c-i0nad: nken ver e t at., \V2:T.• be-
t.e kent. hier HnA.de 0 )rl0311? Kunnen vlij de t.tjd, die op de beëinlE-
ginG' van de '1ij .."'.ndelijkheden in EUr01J2, z.tL vo Lgen , "na -o or-Logse
"Lijd noemen? 'Nij z oude n d i t, s Lec nt.s kurm en uoen voor het. wevcl, dat,
wij ons bij d~; beweer-de meniIlJ' van de AJ1'-010''':Amerikarnse rei..:,erJ.l1,:,en
en van haar- bondg eno t.en necrlec-.::;en en de Europese oor-Log s Lec irt.s
als een dernoc r-at.Lsche kr-ui at.ocrrt t,e,3'en fi:.°.scisme en Pr-ui s t sc h i;üli-
t,8,irisme zouden O~)VRt.t.en , r{,aar di'"G is 3'e",nsz5,ns onze over·cui:..;ing en
is het ook nooit geweest. De Europese o or-Log , die wij van be~ii1 af
aan een imperüütst,ische oorlos noemden, die wtj voor-sp e.Lden en dLe
',lij r.Ls 'lereld-oorlog kensc het.st.en , t.oen er z.i3'~ alleen om Dant.z Ig
en de Poolse Corridor gest.reden werd, is in zi jn Vlezen n ï.e t,s é:nders
dan een her-h::-liIB van de t.ij(~.ens de j."'ren lS'14 t.ct, 1918 onder-nomen
pog i ng , Van vreLke )oging? Wij be'Le cf'den nog 'reini~e jÄ.ren Ge1e(~en
conflict.en tussen kleine' Zuid •.Arnerik2.2.nse sce t.en , die- 'i/at. de s t.r i jd

met, de wapenen bet,reft.- zdch t.o t t.wee t.eu,enst.i'>nde"s bepe r-kt.en , "'ij
moet.en ::;oed beGrijpen: er was een bel)er:(ü10 t.ct, t.nee t.ewt:l1b'c,tnders
wat de Gewapende st.rijd bet.reft- maar- ~;een bp.1)cr:cing' van de bé1é'.I(;en,
die in bot.s rn., met elkaar 5eraaln, war-en en waarvoor e11...1<e18duizenden

.arme Indo t s met, hun leven moes t.e n boe cen, Ook deze "k.Lerne 11:6uic1-
Amer Lkaenae p.Laat.se Lt jke vo or-Logen zijn, 8.1 mat; deze na2.1'.1no., zo over-
dr-even lijken, imperin.ltst.tsche o or-Lo.jen of, be ccr- ::;ezeJd, oor Lo.j en
van het iriff)erialisme Ir Niet. iedere o.)rloJ· Vé.J1de imperi21isT...isc he
f'a se V2.n het. ké'.pi t.alisme wordt. eén ·\'/erelG.-oül'lo~'. De kIE:.~,ne 3·e·:12·1)en-
de c onf'Lfct.en kunnen Horden ge Loc aLl se er-d en wo.rden dool' de ~Tote

n i euwsag erit.ec happen als l12,'rensbot.sil1[;'enll vermeld. Spoedi[!. me Ldc n zich
sche Ldar-ec ht.er s aan om deze conflict.en op te Loss en ; bevrIende 8TO'l.C
mogendheden die, een beroep doende op de' Volkenbond, op het. r:",11068'-
pact. enz , , de "kl.e Lne 1I broers tot, rede b:cej.'1~en 811- om een voorbeeld
t.e noemen- de oliebronnen in quae sr.te onder het. be he er- V2,:1è:.;Y! me.c'.t.-
ac happ i j pLact.scn , die door de ;2rot.e en onlv'.rt..ijdiS8 sC~lE:iC.frrecllt€rS
g ef'Lnanc ierd :-!Orden. Deze, door de w8rrü,l.pers oLs ",!r5.jvin:..:.e~'ge ken-

sc het.s t.e bot.s i.ngen , zijn o or-Logen van het. imperiéüisme n Le t minder
dan de Lnt.er-v ent.Le en ook de z.e. niet.-int,f'.:rvent.ie in de :'-3~)é".:·l1se
bur-ger'o or'Log , de veroverins van Abe s s Ln Lè en Al.bam.ê do or' It.c:lië enz.
'Nij spr e ken at.e ede dàn van o or Lo je n ven het. lr:1iJeY:l.c,lisme, warme er- om
de beveiliJin:::; van imperü ..l"ist.ische bo 12.n:..>en gest.reden l.!orë!:c, In de
fase vo.n de l~<~'l)ité'lis'"Gi;3che om:':diki·.Elin& van de pr-ouuc t.Lekz-ac ht.en en
van d~r!1~.rk~behe~~'Sinz, waar-voer: het. nlOl10p(?~ï.e,' de -c.rust.~ en :(~.rt,~lS.
kar-a x '::TlS'"Glek zlJn, noe t.en 8.11e -c.e:;ens·crlJc.l:l.[;neden van 0E::L'.:\ ..•en III
hU:1 w en Lmper i a.Lt s t.á sc he conflicten zijn, al Flos'en zij i1~_,·,loC8.1~'"
se(Ord' '.'/orden of n Let , Op een enkele ui '"Gzonclerü13' 118., n.l. de ;:lovJe"L-

Un i e , maakt, bet voor het, hf s t.o r i sc h .onder zo ek rre8n verschil, w.ie Lf~T..
eer-st.e schot [3'elos't he ef't.,: wie r Ls "aanva l Ler-" of \lie 2.18 "vc:,·(;'edi::;eyll
moet. vlorden beschoult!d. Direc'C {)f Lnd i r-ect zijn a.LLe 2:eoieci.en '01..1.1 ten
Rus18.nd in de krinG van monopo Lî st.Lsch e 'oe1E'.l12'e.niil2,l7scll.2kelD. :~~~-c.
moriopo Lxe he ef't; Lnder-daad reeds Lang de nat LoneLe grenzen overschre-
den, de ui t.but t5.113 eeïnterna.t.ionalisE-.crd en het né".t.ionê'.lisii18 in 1.1et
ar-aenae.L van het. propaganda-vuurwer'k [Se(8)On8(::rd, l"'18ar ,ll::'~nou s t.e edc
ut t.scekende dtenst.en be·,vijst. om de naar ,seTlsat,ie l1unkeTenCte, Leve na-
Luat trre en ev ent.ue e.L ook- zoals men ons t.r-ac lrt, ,"lijs -c.e maken- II-CO"L
s. \--~ ~ 1ov-CA.<k1i M.evn ~ ~( ;"'·cte:....,.•
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Zoals het. kapit.alisme st.eeds opnieuw in zichzelf' door de in hem aan-
v\Tezige t.e[,enst.ellin8" t.ussen de ont.wikkeling van de pr'oduc t Leve
kracht.en en van de product.ie-voorwaarden, t.U8sen het. maat.scl12.ppelijk
kar-act.er- van de arbeid en de particuliere tOeëigening van het pro-
duct, crisissen voor-t.br-engt, , die in het tijdp,erk va n het. monopoLLe
en van de c-igant.ische concurrentie van de monopolies ins-riji)ender
en verniet.igender geworden zijn, zo ont.staat onder de invloed van
dezelfde tetenst.elling altijd weer en onvermij deli ik de iniIJerialis-, h vt.1SC e oorlog. Deze oorlog.is een pogin.::;: om de moeilijkheden van
het. monopol.t st Leche stelsel voor- geruime "Lijd t e overwinnen of t.en-
mfns t e te verkleinen, nat.uur-Lf jk ten kos t.e van het. concurrerende mo-
nopolie en van zijn e ieen "onder-danen.",
21 Jaren kon de schikking, get.roffen door de poeill,3' van de jaren
1914-Fy18, wor-den gehandhaaf'd, Baar ook zonder f'a sc isme zou de le-;
vensduur van hE:t. syst.eem van VersailIes tot. een kort.e tijd beperkt.:
gebleven zijn. Want. het. wezen ven de rnaat.sc happe l î jke orde, berus-:
tende op de genoemde t..egenst..ellingen, 'Hordt door het fascisme even'
weIn ig ge\,;rijzigd als door de "dernocr-at.Le" in al haar- burgerlijke
schaker-mgcn, De imperie.listische oor-Log is op het Gebied van de
bu.i t.en.Lends e po Li t rek de keerzijde van de monopolist.ische uitbui-
ting van ~e aroeidskracht., tervJijl op binnen12nds polit.iek t.errein
de burge r-Ltjlee -democr-at t e , levensvorm van de zeLf'de maat.sc happe Lt j ke
orde is als het. fascisme. Het. .irrt.er-nat.LonaeL kar-akt-er- van de uit.- !
bui ting doet. in de hoogst.e graad twijfel ont.s t.aan , of er nog sprake
kan zijn van een onderscheid tussen buitenlandse- en binnenlandse
politiek. Het. internationalisme van de uitbuiting is even weinig
een uH.vindine als de kla.s.senst.rijd, maar een soc Lea.L f'e i t., 'ï'r-uat.s
en kart.els zijn procluct.en V2.n de kapä t.alisti.sche orrtwLkkeLf.nr; en
geen uitvindiD[, van de IIWijz,en van Zion;l. De bewuste klassenst.rijd
van de arbeidersklasse en het pr-oLut ar-Lsche Lnt.er-nat.Lona'l tsrne zijn,
gezien d.eze Ol)jec t.Levc verhoudingen, een noodzatce Lt jkheä.d; het. is
dus in de allereerste pla2ts een vereist.e, gedict.cHrd door gezond
ver-st.and , de p,rbeiders t.ot klassenst.rij cl en intcrnat.ionalisme op
t.e roepen. f/!a::>.rdaarnaast. wordt. het. ook een ot.hLsch princ ipe met.
het 00[, op .hat, rnaat.schappelijk doel: Lé venagc Luk voor aLl.en in een
socialist.ische maat.sc happf j , die vrij is V8.n ui t.bu i ting en klassen.
Alleen dàn wanneer wij in staat zijn de per spec t.Leven van het. im-
perialisme juist. te zien, kunnen wij de st.rat.egische positie van
de arbeidersklasse bepa.Len en haar revolut.ionaire t.aken in een pro-
graJTImaformuleren. -

De oorlog in E::uropa nadert z i jn einde. De milit.e.ire neder-Laag van
Dui t.s Land en zijn bondg enot.en is ge en sp ecul.a t.Le , maar een fei t,
waarvan d.e volt.relc~dns misschien pas over enkele maanden tE: ve~-
wachten is. naar op de d2g, waarop de wapens td Lst.and in Eur-opa zal
worden zesloten, wordt. de oorlog vo or-tgeze t., Ondanks de orrt zet.t.ende
gevolJ:en van dood en verderf, zijn de Europese veldt.ocht.en ven de i

t.weede wereldoorlog slecht.s deprélude voor de be s.l f s sende 81a2,'en i
van wer-eLdpoLftieke bet.ekerrLs van het. Lmper-Lal.Lsme in die [;E.oiedEn,
om ",rier bezit de t.weede wer-eLdoor-Log voornamelijk ui t.gebr-oxe.n is.
Het. einde van de Europese oorlog bet.ekent de ui tscflc.keli1l.2 van de
groot.-Duh,se conc'ur-r-ent.Le in de strijd om de crondst.offengebieden
en rnarkt.en van Indië en het. Verre Ooat.err, zonder we.Lke het. monopo.lLe
niet be st aan kan.
De Grote mogendhe den die hier st.rijden zonder de [;oedkeu::c:ï.113'V2.n dé
in deze 3"e',jesten levende volkeren t.e voren t.e vr, gen, hebben h=ar-
de fini tieve oorlogsposi t.Les nog niet iI10enomen en haar- bond[,8:'1ot.en.
nog niet. gekozen. De t.eJ,enwoordige ~art.ijen-Lroeperinr; kwam nog :
sterk onder de; invloed van de Eur-opese fase VC.l1de t.'weedewen.ld-'
oorlog t oc-ist.and, Na de Europese oorlog voLgt niet. de vrede, maar-
de derde wereldoorlog of, als men daar-aan de voorkeur GeefT, ~ de
t.weede en bs Langr î jkst.e f'ase van. de tweede wcr-eLdoor-Log, Wij vinden
het. bet.er hem de derdt: wereldoorlog te noemen, ofschoon hij nog t.ij-
d0t'S Ö~ "1111.,., ,ri'>" r1P t,wP'2de wer-eLdcor-Lorr oerzonnen is en ofschoon \"lij
~.\.. <àl~a.n-"""p~",-l;Sl-vl~ ~~ ~ c:(L oo-rl..o~ o1U:>l~k-~1

~ . •
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d.w.z. van mening zi jn , dat. deze aar.drijkskundir~ zo ver van 8lk8.-'3.r
verwI jder-de conflicten' in princ ipe door ciezg~e oorzaken· orrt-.
staan zijn. lilaar het ui terlij!:<:e be81d; dat. de oorlog in het. Verrf;
Oosten en in Indië reeds heden biedt (de onzijdigheid van Rus Landt )
en da~ in de loop van de verdere ontwikkeling nog merkwé'2.rcli,3"ever-
ander-Ingen kan ondergaan, wet.t.Lgt.niet. é~lleen de riaarm derde werc-ld-
oorlog, maar beveelt hem zelfs aan. Maar-hoe wij ook de oorlog in
het Verre Oost.en noemen, zeker is het, dat. dezE oorlog n6ch zijn
ho~tepunt heeft berei~t noch ons de definit.ieve part.ijen-eroepering
reeds t.hans met zekerheid doet. zien. .
Belangrijker echter dan de meer uit.erlijke verschijnselen ~ijn de
motieven, die het imperialisme er toe dwtngen de oor-Loj in het Verre
Oosten tot het. bittere einde te voer-en, hem waarschijnlijk, zolang
het eenigszins moc;elijk is t.e r ekksn , het lT oduc t t a-nppr raat van
Europa, '?merika, Afrika en Aust.r-a.li.ë op deze oor-Log in te st e.Ll.en
en de bui tenle.ndse- en bt nnenl.andse poli t.iek a.lLe,':.n vanui t, het ge-
zicht.spunt van de zeCf,;viercnde bd~indiging van deze oorlog te voeren.
De sociale ver-zeker-Ing, de interna.t.ioné11e bondgencct.schappen , de
pr t j zencont.r-oLe, school en kerk, scheepsbouw en verkeer, vaIuua-
politie,k en vakbondswezen , kort.om alles 1.•••at. de soc tal,e en politieke
inhoud van de moderne kapi talist i.~s.pe maat.schappij bepa.aLt,~ moet nog
.veLe jaren in het. t.eken van de' derde werel~~~il:og staan;: Gil1é;' het
"alleen maar" om de militaire neder-Laag van Japan, dan zouden wij
een betrekkelijk spoedige beëindiging van de oor-Leerdoor Groot-
Bri ttannië en de Verenigde St at.en kunnen verv/acht.eri. Maar het gaat
om de woon- en product.iegebiedeR"van veT:meer dJill.een half milliard
t.ot, nu t-oe koloniale en half-ko loniale volKerft. Het st,rijdt,oneel
strekt zich uit van Aden, misschien van Suez 't.ot Mc-ndsjoekwo, 12Dgs
de gr'enzen van Perzië, Indië en China, st.r-ekt zich uit over de reu-
zenvlakten van de Stille Oceaan tot aan de kust.en van het Amerikaanse
cont,inent, en wie weet, of niet ook de landen van Zuid- en Ccnt,raal-
Amerika r-echt.st.re eks er bij bet r'okk-e n 'dorden. VoLker-en, die eerlang
sLecht.s als objecten van de tmper LaLtat.î sche poli t t ek werden be-
schouwd en waarvan de primitiviteit een bijna COnS1A'1nt.ef'ac t.or- in
de product.ie- eri mar'kt.ca.Lcu'lat.Le' van het. Lmper'äaLf sme vormde, moet.en
in de wervelst.orrn V2.neen moderne 0 rr-Log in bewegLng :,:omèn. Zij wor-
den door oud.e en nieuwe "moederlandentl bewapend, hun arbeidst.echniek
Z<-llin de fabrieken van de bew2.peningsindustrie een buit.eIlGewoon
snelle ontwikkeling ondergaan, hun behoefte aan sociale aaneenslui-
ting zal door het. samen-arbeiden in moderne massa=bedr'Ljven ontstaa,n
en zr-oei.en, Een politiek bewust.zLjn , dat in Europa pas na een ont-
wikkelir18 van eeuwen is gerijpt., zal door de "zege" van de imperia-
list.ische oor-Log, waarin de "moedcr-Landen' voor de ogen V2.nhun
bruine, zwarte en gele "kinderen" ont.maaker-dwor-dcn, in een spoedig
tempo van objecten van uitbUiting en speculatie, subjecten van 'le-
reldpolitieke betekenis maken•.
Het gaat om het, zijn of niet.-zijn van het kapitalisme in deze strijd.
Of het deze noG' eens kan "Tinnen? Hier ligGen de vraags'Gul-ckenel1 de
perspect,ieven ven het. imperialisme na beëindieing Vên de oorlog in
Europa. I"iet het oog hierop voert het imperialisme reeds heden zijn
binnenlandse- en buitenlandse poli tie.k • ..zi.i~..l2.innenlandse poli t,i~k~
dat wil in wezen zeggen de he.ndhavLng vai1"'mrmacht. van he~. monoI?olle
over de werkende bf;volking, he~ z.g. sociale evenwicht.; zlJn bUlt.en-
landse politiek, dat wil zeggen het systeem VËnbondgenootschappen
van kapitalist.isch-imperialistische regeringen en de verhouding tot.
de Sovjet.-Uni.e.

Het gaat er om, deze perspectieven te onderzoeken en het. st.andpunt,
van de revolutionaire socialisten te formuleren.' Indien \dj op deze
manier onze, in het thema gestelde, taak beginnen, vO~.8'en,wij ni~t
een willekeurige methode. De opvat.t.Lng van de r evoLut.Lonatr-e SOCla-
listen omtrent hun strategisch en tactisch gedrag kan, al mag ook
hun doel, het socialisme, vaststaan, slecht.s op de pnalyse ~~n het.
h;~t,()r-ische proces berusten. ~it, moet zo zijn, niet omdat,~!hlhet



4.
besloten hebben, maar omdat onze methode, de dialec~ische van he~
Earxisme, zelf een objectief resultaat van het geschiedkundiG' proces
is. Het gaat er dus om, he~ maatschappelij~ proces van de tegen-
woordige tijd, de factoren van zijn verleden en zijn waarschijnlijke
verdere ont.wf.kxeLLng wetunschappelijk te onderzoeken, de psycholo-
gische ui twerkiT10en en t.erugs Lagen te bepalen .en dan pas ons pro2,Tam-
ma van actie ~e fonnuleren. Het helpt ons niets, indien wij ·algemeen
geldende leuzen propage r-en, die ons zeker met geestdrift ve r-vul.Len ,
maar die geen weer kl.ank vinden, omdat de massa. Z8 niet beerIjpt, om-
dat de motiverÎ113' dier leuzen door de eigen erva.ringen van de massa
niet bevestigd wordt vn omdat wij niet tegen de massa zeggen, hoe
bnze l'euzen kunnen worden gerealiseerd.
Als zo meni.3"ezoed b<::doeldeuit.lating, die in deze dagen de instem-
ming ven de revolutionaire arbeiders tracht te verkrij.Q,en, wcm.ig
meer is dan een Lnt.er-e s sant,e lectuur, dan ber-ust, di 1:' op het orrcbr-eken
van de df.a.l.ec t.Lsche methode , waar zonder geen terugkeer naar het
wetenschappelijke socialisme, naar' !if1B.rx,Engels en Lenin best.ae.•.t.,
Zonder d.ie.Lecr.Lek bes taan er misschien bekentenissen en r-e t.r-ospec-
tieven, die in het gunstigste geval onschadelijk zijn, tenzij men-
naar onze menIng terecht- het niet al als sche.d\~lijk beschouwt , dat
halve waar-heden het algemeen gemis aan perspectieven nog verg r-ot.en,
Hoe kan men vervvachten, dat. het Marxisme tot het politiek bevrustzijn
van de arbE;idersklasse dOOrdringtl als men- zoals geschied is- het
maat.schappeLf jk proces op een wil ekeurig punt als beëindigd be-
schouwt, omdat de voor-czet.t.tng te zwaar te ver-t-er-en zou zijn, als
men een recept- samenstelt uit een he.lfwaar analogisme, dat WLlis-
we.ar me.kkelijk te lezen is, maar gevaarJ..ijker is dan een hele leugen?
Wij zullen ons best doen deze fout te-vermijden.
VVijwillen b s v , het koLonfa l,e vre.agstuk niet voorbij ga8.n, omdat het
een onaangename waar.heid inhoudt .•
Wij zul Len het fe it niet verzwijgen, .dat wapenstilstand nog geens-
zins vrede betekent. -

Wij beloven geen gernak'ceIä jke weg, rnaar- om een burgerlijk staats-
man te citeren- blJed en tranen, de perspectieven van het imperialis-
me na beëindiging van de ZUropese oorlot:;.

--------------------------------------
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De bijzondere betekenis
van de

bewapenings-industrie.

J?e algemene èrisis van het. kapitalisme, waarvan wij het begin in het
Jaar 1914 const.ateerden en die tot het uitbreken van de eerste we-
reldoorlog leidde, is de eigenlijke oorzaak, waarvan wij aard en uit-
werking goed moeten kennen om de politieke ontwikkeliIl0' te br::grijpen
en haar waarschijnlijke verdere loop te- kunnen aanduiden •

..Nadat de vr i j e concurrentie, d.vv.z, het z.g., Lndust.r-Le-ckapi t.a.ILsrne
als de beheersende vonn van kapitalistische wprenproductie door het
monopolie-kapitalisme verdrongen W2.S, trad, naar een woor-dvan Le nLn,
de laatste of hoogste fase van het kapitalism8 in. Deze laatste en
hoogs~;:.efase noemde Leri'iri de ir(jper~alis1iische 0 Imperialisme is de
politieke zijde van de monopolistisch-kapitalist.isch producerende
maat.sc happ i j ,
Het monopolie zelf ontstonèl- waarop wij reeds vroeger herhaaldelijk
en met klem de nadruk Legderi- als middel van het kapitalisme t er-
bescherming tegen en ter voorkoming van dl; bijna regelmatie zich her-
halende crisissen •• Door concentratie op hec gebied van pr-oducti e-,
enmarkt-beheersiI1[; geloofde het kapitalisme de prOductie te kunnen
regelen, de prijzen op ee~ drngelijk niveau ,te kunnen handhaven en
het genot van de meerwaarde te kunnen ver-zeker-en , In het monopolie en
zijn organisatie-vormen, trusts, kartels en de organisaties van
staats-kapi te.listische aard (even vaak als abusievelijk .aLs socialisme
voJrgesteld) ontstond voJr de kapitalistische maat.schappfj niet alleen
een beschermende wal ter h2ndhaving van haar orde, maar tegelijkertijd
en in w'isselwerlcing, een nieuw element van vernietiging. Niet. alleen
vernietigde het monopolie dé levensbasis van millioenen minder gro~e

, 'en. kleine producenten, maar de in en door het monopolie zich voltrek-
kende verdere geweldige opvoering en concentratie van de prod:uc~ie-
krachten, de titanenstrijd tussen de concurrerende monopolies en de
stormacht.ige veranning en verproletarisering van de 'tussenlagen van
de bevolking, leidden 'tot een chronische, t.ct, de algemene crisis van
het kapi t.eLfsrne, netgeen zich op industrieel geb ied bij het, begLn van
de 20e eeuw duidelijk af't.ekende (of'schoon natuurlijk de bronnen hier-
van reeds vroeger konden worrïen 2.angetoond) n"l~, dat, de kwaal van het
productie-systeem onder de, voorwaar-den van !f!..él.8.:.."tJ3_chc1.l?~ljjJS,~arbeid en
Earticuli~~ toeëigening van het ar'be Ldsproduct ongeneeslijk was, dat
was reeds sinds t.Lent.aLl.en jaren het ziektebe eld van de landbouw-
pr-ocuc t.Le, De chronische landbouwcrisis met haar' cat.ast.r-of'a.Legevol-
gen voor de kleine en middelmatige bedrijven en voor de massa van de
consumenten (hoge invoerrechten op Landbouwpr-oduc t eri enz, ) heeft de
algemene cri~i~ van het kapi t~liSI?e iI}4eltáq ..•De a~gem:,ne.cris is I
heeft de posltle van het lancioouwoedrlJf onCLerkapltallstlsche voor-
waarden, definitief ondermijnd. ' "
In de algemene crisis van het kapi ta.lisme eindigde het, voormalige
wisselspel tussen conjunctuur eLl z.g •• cyclus-crisis. Weliswaar komen
wij ook na 1914 nog acute crisissen tegen, die wij, zoals b.v. de
t.ijd van 1929 tot 1932 als crisissen in de bijzondere betekenis van
di t woord kunnen beschouwen, maar zij worden niet door een con.iunc-
tuur van de vroeger bekende aard opgevoIgd , noch volgen zij een der-
gelijke conjunctuur op. Wij spreken over de tijd van vóór 1929 als
van het tij4perk van relatieve stabilisering, maar niet V2n ecn ei-
genlijke conjunctuur. Kare.kteristiek blijft n.l. voor de gehele pe-
riode van de algemene crisis tot vandaag, dat de "schaar" t.ussen
productiecapaciteit aan de ene kant en de kapitalistisch "bepeTkte
kracht van de massa omhet product geheel of grot.endeels te consu-
meren aan de andere kant, welke 11 schaar:" ook in de voorafgegane
periode nooit geheel gesloten was, nu ver geopend blijft en ook tij-
dens de IIconjunctuurll tot voortdurende productie-beperkingen, stil-
legging van bedrijven en tot vernÏtJtigin,g van de producten van de
., - -- ,.:l~ ......•, "lH' nu,,; T17t.



Tijdens de a.Lgcmene cr-as i s blijft het gehele proces, product.iG .. en
cLr'cuLet.Lepr-oces, chronisch gest.oord. De algemene crisis VRnhet. kai)i-
talisme toont ons een reeks van t.ypLsche economische ve r schajn seLen,
Er blijft ook t.ijdens de fase van r-eLat teve stabilisering (b ,v , in de
j aren van 1924-1929), een in verg el ij king met vroege r-e per'Loocn bui-
tengewoon grolt aan-Gal wer kl.ozen aarrse zIg , dat dan in de tussenperio-
den van de acute crisissen in de millioenen loopt. Chronisch wordt de
z.g. ovcrpr-ocuct te , d. w. z, de niet-verkoopbc'.arheid van een gedeeLte
van de productie tegen lonende prij zen. (VVij zouden ei[)'enlijk nooit
van "overpr-oduct t e" moeten spreken, want. in werk~lijkheid kan de kapf.-
talistische pr'oduct te aan de bestaande behoeften van de mensen nooit
voldoen. Over'pr'oduct Le is een kapi t2_list.ls-C-l1è--:Cërm,die onverbrekelijk
vastzit aan het beJTip: winst.) Daarbij behoort een snel voortschrij ..
den van het. rationRliseril10sproces en VB_nde concentratie van bedrij-
ven, waerachter ook tijdens de "conjunct.uur-" de angst voor de acute
crisis schuilt.
Tijdens deze per-Lode groeit de ke_pitaal-export in de vorm van leningen
en beleggingen in het buitenland, tenvijl de ej_:.;-enlijke [i0ederen-
export juist in de kapitalistisch-krachtige landen scab ï.éL wordt of
zelfs acht.erui-c<_"aat. De schulden van de ene impe:;."ia,list,isclle [;'roep
aan de andere .:sroeien zo zeer, dat de i~eneic:;dheid en ook Viel de dwang
om zich daarvan met Ge-,'/eldte ontdoen, voortdurend t.oeneemt., terwijl
de crediteuren door steeds verder gaande t.egemoetkomingen, zoals
nieuwe leningen, uitstel van betaling en vermindering van de rente,
het vreedzame eedrag'van hun debiteuren t.rachten te kopen. Het is
geen toeval, dat tijdens deze periode het Anglo-Amerikaans kapitaal
voornamelijk belegJingen in de bewapeningsindustrie van zijn latere
oorlogstegenstanders gezocht heeft.
Omvele redenen is de bewaperrlngstnduat.r-t e juist tijdens de ê_lgeme-
ne crisis van het kapitè_lisffie van een bijzondere aantrekkingskracht,
waarbij het voor het monopolie weinig of geen ver-schf.L maakt , of het
voorgeschoten kapitaal aan vriend of' vijand de dood brenJ"t, als het
maar rente oplevert. Het internationalisme van de bewapeninzsinc1ustrie
is perfect en ideolozisch ongeremd. Waarin bestaat de bijzondere aan-
trekkingskracht?
Zij best.aat, allereerst in het feit, dat de credietgevers slechts met
~én of weinige credietG'evers te rnaken hebben. We_ntde bewapenfngs-
industrie bevindt. zich of in wonden VEn de staat àf in handen van é~n
of weinige grote ondernemingen. Ook zijn de omvang en de hoge waar-de
van de bewapenLngebedrI jven zelf een bij zondere attractie. Ivlaardeze
credieJG-eigenschappen gelden op zich zelf voor bijna alle gebieden van
de zware inc1us1..y-ieen zouden dus nog geen voldoende reden vormen om
aan de bewaperrtngetndust.r-Le tijdens -de per-Lede van de 8_lgemenecrisis
van het kapitalisme bijzondere betekenis toe te schrijven. De concen-
tratie van het crediet-nemend productie-apparaat in Vleinige handen
of zelfs_ in staatskapitalistische bedr-ijven , die bij de bewapenInga-
industrie in het, alGemeen aanwezig is, is voor bijna, alle sLeut.e.L-
industrieën kErak"terist.ielc. De fin2_ncierin2. van deze gewe.Ld.Igegrote
bedrijven van het monopolie door middel van de kapitaal-export van de
Anglo-Amerikaanse financierings-instituten is voor deze zelf juist op
grond van de sterke concentratie niet eLl.een een 2_t.traci:.ie, maar= de
'steeds weerkerende tegenstrijdigheid!- tegelijker.tijd een 3ToOt risico.
De concentratie van de kapitaalsbelegging bij relatief weinige debi-
teuren staat tegenover de concentrati'e van het risico, de kans van
grote winst staat tegenover de mogelijkheid va.n groot of zelfs totaal
ver'Ldes , Men kan al.echt.s zegGen,. dat- gezien het grote aandeel van de
bewapenIngs Lnduat.r'Le in de algemene zwar-e industrie- tijdens de alge-
mene crisis van het kapf t.al Lsrne en haar onvermijdelijke politie!ce on-
zeke!'heid, die- in wisselwerking- tegelijkertijd met. de uitbreiding
van de bewapeningsindustrie {Jroter wordt, steeds meér kapitaal in de
bevaperrfngeInduat.r-Le belegd wordt, Dit pr oces ka.rakteriseert zeker de
groeiende betekenis van de bewapeningsindustrie tijdens de algemene
crisis van het kapLt.aLî eme, Hierdoor wordt. ook tevens verklaard, waar-
ombele::}~il1Genster~ in dez~ ricl:ting plaats heb~e::i di t le~ert _te~ens
het bewlJs van het lnt.ernat.lonallsme van monopollsLlsch-kapl1..allstl-
sche uitbuitiYl3", gezien de gewetenloosheid, waarmee het kapitaal aan
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de wae.rscqijnlijke oo~1i)B'~·~eee~st,8.ri,ders,var: morr.en, het, benOiligde voo~
scl?-ot,.t.cest.aat., Maar Ge.blJ zon~ere oet.exen i s van de be1!vapeningsindus-
t.r ae as daarmede ge ensz ms voLdoende of ook maar es sent.Leej duidelijk
gemaakt. . .
De ?-~gemenecrisis ven het, kapitalisme ver-toorrt het, t-yper-ende ver-
sch'ijris aL van )enTI8.nent,e "overprod~ct,i~jf. Cvlij leggen er nog eens de
nadruk op, dat, er geen overproduct,ie oest,aat-; hetzij de.n alleeh van
ui t, het gez Ic ht.spun t V8.i1kapi -r.alistlsr;he, . s 1 e c h t, s op winst
ingestelde war-enpr-oduct i e, Wij gebru Lken het, woord" over-pr-oduct i e"
dan ook alleen "Lussen aanhal.fng st ekerrs , ~.Tegen dit, gevaar- verzet, zich
het kapLt.aal, door product ie ..beperk.lng , door verniet.iGing van producten,
door. scherpe toepassine var. h8"Lpr-oduct.La- en hande LsmonopoLfe ,
Wat 1S de bedoeling' van dezeimaat.r-ege.L?
De bedoeling is, de prijs door manLpuLat.fas in dei z08.1s Karl r"larx
zegt] m~est. opper-vl.akktge s~eer v~n riet. pi aces te steunen. Nooit kan
het ka:;:lltallsme tegenover zic hzeLf t.cegeven, dat, è.e fout in de kern,
in het wezen van zijn '.·djoz;e'Jan pr-oducsr-en iiert, Iedere massa-produc-
tie, waarvoor voorschotten worden' ver Le end, v~rhoogt, het gevaar van
"over'pr-oductLa'", van ver-scoppmg van de kanalen door weLke de pr-oduc...
ten de markt zouden moet.en bereiken •. In dit, verband heeft, de bewapo-
ningsindustrie een verlossende ui t.wer-kmg , want haar- producten moeten f?~~'
niet of slecht,s in zeer gerjnge mé;l.teop de vrije markt. verschijnen.
De internationale wapenhandel is ..noc; al·.;.ijd een levendige en meestal
bloeiende affaire, maar zijn omzet is beperkt, t.ot een .zeer kl.eLn ge-
deelte van de bewageninGs~roduct,en, me8stal t,ot de minder moderne) .
waarvoor de kleine, of Lndust.r-ieeL niet. orrtwfkke'Lde staten, nog steeds
graag be't.a'Len, Maar de eigenlijke mas.sa-pr-oöuct i e van de bewapenings-
industrie, en ha~r hul'pindustrieën heeft. de bijzondere eigenschap, .
haar producten niet op de markt. te br-engcn, ui t.s Iuf.t.end op bestelling
te erken en haar pr'oduct en zelfs vaak "bescheiden" te verbergen.
De benzine-product.ie V8.nde voor-oorlogse t,ijd was ondanks de ver ~e-'
vor-der-de monopo.li s èr-Lng haast n.i.et meer lonend, zo "slecht." wc.r'ende
prij zen, Ma.ar de benz tne-cpr'oduc t.Le is e€!n, misschien d~ bele.nc,rijkst.e
hulpindustrie van de- bei..vaperring, dus kan zij zich mager-e jaren perrnft-.
teren, met, "ver-Lies " arbeiden. r,Ïaar haar- gouden t.Ljd begInt., zodra
t,ienduizenden tanks en vli8et.uigen honderden millioenen liters per
maand verbruiken. Dit is ook van 't,oepassini3" op de in vreJ.est,ijd vol-
komen onrendabele pr-oduct i e van sur-r-ogat.en, zoals kunstrubber enz.
Als hulpindustrieën van de bewaperrIng krijgen 7.ij een kans , waar-door-
elk vroeger verlies wordt. goedgemaakt.~ Het is de z.g. naturaal-vorm .
van de eigenlijke bewapenLngs-pr-oduct.en , die aan de pr-oducent.en de.
verkoop op de vrije markt verbiedt. en de zorg om de cLr-cul.a'ti.e groten-
deels uitsluit. Op de dag, waarop het roerend gedeelt,e van de produc-
ten aan een snelle, het :onroerende (st,ra.ten, ve s't.Lngen cnz , ) aan een I'
langzaam slijtaee-proc es onderhev i[:; 'Hordt., ,··rordt,hel. geVé'.2.rvan een
totaal-verlies voor<ien crediet,-gever acuut, Voor<lien biedt de cre-
di et.nemende indust;ri\~ a.LLevoordelen van een goede oele~ina' plus de
bijzondere ei.:;enschap., dat haar- pr oduct.en e.elJ!arkt niet overstromen.
De lange t.errrri jn , waar-op cr-edäet voor de bewaperri.ngs i.ndust.r-Le in het,
e.lgemeen 'wrdt. verleend, is zeker een n2deel ve rge Leken bij de korte
termijn van cr-edi et 'voor de, voor de consumpt te werkende Lndustz-Le,
hIaar dit, nadeel ~,rord1.:rijkelijl<: OPGeheven door het. feit, de.t n03"nie-
mand.iets van' dalende prijzen voor oe·.r;:·.)eninL,sproducten cehoord heef't ,
Ondanks het gevêLar van' vernieti~'ing, vzaarrne e de bew2.penin..:.:sindust,rie
en haar- product.en in geva l, van oorlog beclr'eic;d worden, en ondanks de
lange tennijn'v00 haar fine.nci~rin8, is zij toch de ideale beleg~ing
voor het monopoLï,e•• 'Nie deze 'verhouding'en kent" zal het zeker niet,
meer rnerkwaar-dig vi.nden, dat, vo )rndmelijk Londen en \hfallst,rect de
Duitse .bewaperrfng gefinancierd hebben. Deze f'LnancLer-Lng sproot niet
voort, uit een 'bijzondere b'Loeddor-st van de financiers, die met plezier
een bijdre..1e bet al.en aan de grote vr-edesgenoot.sc happen, maar-ut t de
bij zondere betekenis van de bewP.penincsindus"t.rie tij dens de algemene
crisis van het, kapit,alisme"
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Na de oor-Log in Eur'0pé', blijven de r-edenen, die het monopolie "tot 'zijn
bijzondere voor-Lf ef'de voor de bewapenîugs îndust.r-Ls bewogen, nog in
versterkte mat,e van kracht. Nu r-eeds verzekeren de staatsliedc:m van
de geallieerde landen uf t.dr-ukkeLtj k dat zij, de "vrèdelievémde'f

.at.at.en, niet. zullen ontwapenen, maar in heT, beLang van rust. en orde
een ,3,'rote legerm8.cht zullen blijven onderhouden. Hieruit blijkt on-
omwondene,en politiek, die met. de economische belangen van het. mono-
polie volkomen in over-eens temnfrr, j.s. De gedeeltelijke ondergaIl8'
van de :!1uitse- en Italiaanse bewapeningsindust.rie bet.eken't,voor het
Lnt.er'nat.Lona.Le monopolie een verlies, dat sLeclrts dàn kan wor-den
goed gemaakt als Europa. blijft zoe.Ls het is: operatiegebied voor het
monopolie. Teder-e revolutionaire bGdreigiDJ' is een direct ;3'evi3.ar
voor alle kapï t a'l.f std sche beleg.:;'ingen en kan er tOG leiden, dat de
reeds geleden verliezen nooit meer kunnen v/or-dengoed gemaakr., Is
deze revolutionaire bedreiging niet' aanvJezi~, dan best.aat. er ook geen
er-nstIg gevaar voor het, systeem, in'c,egc;ndeel, er bes t.aa't ge,lez;eng.eid
voor nieuwe winstopleverende beleg3,'in.gcnll Hae.r•• , "rust en ~rde"
moeten heersen. I

Zqu de waperistd.Lst.and in Europa direc t of spoedig door de è.lgemène
vrede worden gevolgd, 'Ilel te verstaan door de "vrede" van het imperia-
lisme, dan zou hierd.oor de bewapendngsInduat.r-Le tijdens de 'aLgemene
crisis va.nhet kapitalisme geenszins aan betekenis Lnboe'terr, I'Jaélr er
zouden voor het monopolie moeilijkheden ontstaan, die waarSchijnlijk
nàar een nieuwe acut.e crisis zoudElnleiden en een gevaar van revolu-
tionaire bedr-eicing van het. systeem met zich mede brengen. Hierbij
zou het gedeeltelijke of tot.2.l€ verlies, dat, het Lnt.e r-nat.Lona.Le kapi-

,taal ,tengevolge van de alg'ehele of gedee.Ltt::lijke verniel:.iGing van
de DUit.se-, Italiaanse- enz. bewapeningsinstallaties heefl.. geleden,
niet eens een oneunstige factor vormen. Integendeel! De reconstructie
zou moeten volgen en de kosten hiervan zouden zeker niet. door het
groot-kapitaal maar door den kleinen man moeten worden 8'e~ré3.gen.
Maar het. lIui'tbreken" van de algemene vredet d.w.z. de plotselinge
stillegging van de produc'tie, voor zover Zlj de oorlo~svoering dient,
zou zonder twijfel een herhaling VD.nde gev8.ren meebreIlGen, waardoor
het.nsys tc em na 1918 bedreigd werd. Zonder -cwijfel heeft men in Londen
en New-York iets geleerd. Daarom moet de oorlog worden Vo,H'tgezet.
Daarom zal de oorlogsindustrie haar, ZOG.ls'Hij gezien hcbberr, bij zon-
dere betekenis in het. kader van de algemene crisis nog verhogen.
Wat zou het gevolg zijn, als- onder 1~2:.2i_YJ-isï;:~.êsh.E1voorwaarden- de
tegenwoordiGE: productiecRpaci'teit binnen een niet. al te lange over-
gaTB'stijd in de voor-t.br-eng Ing van voor de vrede bestemde producten
zou worden omgeschakeld?
Nemenwij Als voorbeeld het vervaardigen van motorrijtuigen, dus een
op het ogenb'lfk zeer lonende affe.ire met. al haar hulpindust.rieën,
waardoer millioenen arbeiders t8 werk gest.eld zijn. Zelfs in het ge-
val, dat de industrie van de overwonnen landen in het geheel ut tg e-
schakeld zou blijvenl zou de producti0 van rijtuigen, benzine, rub-
ber-banden enz , , de kapitalist.ische behoeften van de were Ld verre
over-t r'e ff'en , masw, de behoeften aan welke nog imet, winst kan worden
voldaan. Of de vliegtuigindustrie? Alleen AmcrLka zou je.arlijlcs on-
geveer 120.000 vliegtuigen van alle typen lCUTlL"1.enbouwen. Een voort-
zetting van deze bouw-activiteit, zonder de slijtage door de oorlog,
zou er toe leiden dat op zijn minst het passagiersverkeer in de ge-
hele wereld op de lucht. zou worden aangewezen , tenzij men bereid was
in de opsLagpü.aat.sen van de vliegtuigfabrieken massa IS 11 onverkoop •.
barelI apparaten op te hopen. Zonder veel farite.sie konden wij ons de
gevolgen voor de scheepsbouwfndus'tr-Le , voor de bouw van spoorlijnen.
enz, indenken. Geen kapit.alistisch plan van productie zou hier red-
ding kunnen brengen. Dit syst.eem kan alleen gehOlpen worden door de
oorlog en door- de productie voor de oorlog. '
Wij haalden als voorbeeld de vliegtuigbouw Ran. Wij hadden evengoed
een andere tak van de industrie als voorbeeld kU!ll1ennoemen, De oor-
log verniet igt, de moder]!.§.oor-Log vernietigt, door geweldige verho-
ging van de productie-kracht..



De verhoging van de productiekrach"t onder kapi talistisc hu voo:r-v'mar_
den leidt ?~V:~~i~delijk ~ot.eGn crisis, indien het oorlogstempo
v~n de eellJkL..IJdlge vernletJ.ging ophoudt t.e bestaan.
NIet om redenen van menselijkheid, maar uiL berekening, gedicteerd
door angst, beloven de overwf.nnaar-s ook de overwormen vo Lke r-en ver-
hoging van de algemene levensstandaard.
De zege,:,ierend~ ..beëindieing van de oor-Log in Europa betekent, dat
ook de Lndus t.r-i.ê.Lc-en agrarisc he pr-oduc t Le van e en groot, gedeelte
van het Europese continent, in het pr-oöuct teappar-aat. van de Geal-
lieerden ingeschakeld wordt, tGyn,vijl gelijl(tijdig de honger naar-
grondstoffen en Landbouvrpr-oduct.en doo:c de hervatting van de invoer
uit overzeese gebieden kan 'worden gc;stild. De zehele capaciteit
van de industriële- en agrarische productie van nf et voor de oorlog
bestemde goederen in de door de West81ijl~e bondgelloten dàn gecon-
troleerde Landen, overtreft. verre (onder f9J?.:i,~~sche voorwaarden)
de behoeften, wap.raan de oveTwinnaars moeLenvoldo~n, ook al houdt
men er rBkeniIl3 mee da t in de ver-woest c gebieden aanvanke.li.jk , een
tot nu toe, ongekende nood zal heersen. ' '
Zou nu de oorlog, na zijn beëindigi~ in Europa, niet worden voort-
gezet, dan zou dit een bijna onmiddellijk uitbr~ken van de acute

cr t sfs tot gevo Ig he'bben, Want het kapitalisme stond dan slE.chcs
voor de keuze èf met handhavfng van de volle productie-intensiteit
de markt te overstromen, èf door radica.le beperking van de productie
Leger-s van werklozen in het Leven tt roepen. Beide moge.Lf.jkheden
vormen voor het imperialisme een even grote bedreiging. Zo ,z2.1 het
imperialisme tre.chten de bevmpeningsindustrie in haar bijzondere
bet.ekerri s te be~ouden zol~ng het enigszins m08"t;l·ijkiSi h~t ~8.l ook
ver~er het besllssende sedeel~e van de productle-energ~B ln de .
voortbrenging van waarden best.eden, dü;, tengevolge van hun "nat.u-
r~al"-vörm niet eeschikl:. zijn om de vrije markt te belasten, die in

,m,?-ssaverniE;~i~d worden en ook ze Lf' vernü;tigen en 'op deze manier
gelegértheid "tot verhoging en expt.o tt.at ä e van . .d!;1 _pr9duc~~':..capaci tei t
bieden. .-
De voorwaar-den waar-onder-het, monopolie' gedwongen is te pr-oduceren
en waaronder hij uiteindelijk zijn ti;:;en onder-gang moe t vpr-oducer-en,
laten hen- geen andere keuze dan die, omde oorlog met alle middelen
voort te ~etten. De Marxistische stelling, dat de oorlog steeds de-
laatste lIuit1.1eg"is, ontleent haar actuele en bijzondere be t.eken Ls

aan de àlgemene crisis, die geen vrede van Lange duur- meer toelaat,
maar alleen oorlog of- in he1..s;unst.ies-Cegeval- een korte vraperi-
stilstand. Wij zullen l2.ter nog utcvocr-Lg moeten ut ce enzet.t.en, waar-
om j·v.ist de voortzetting van de oorlog in en om Indië en Oost-Azië
onvermijdelijk is. NIaar ook als wij ons hier tot die feiten beper-
ken, die de bewapen.ing s tndust.r-Le haar bijzonde::e, p~aats. ond:-::r:de
voorvvaarden van de algemene crisis van het kapI tall sme aanwa j zen,
kunnen wij ·Gotgeen andere conc.Lus i o komen.
Na beëindirrin--r van de oorloe in SUropa blijven de onverminderde ex-
p Lo i t.at.t o ve.nu de bewapcn lng s tndusvr-Le van h~t Imper-Lal.î sme en ?-e I
r-e Lat.Leve beper-ktng van de voor de consumpt.Lewerkende IndustrIe,
het t:Jindresult.aat van de hoogstE. wijsheid van de imperia.listische
economie volr;en,s "plan". W,'1,ntnaas c de "'118Stvoor de .mas seLc werk-
lo)sheid, st~at de vrees voor dE:inflatie, voor de v0rnietiJing van
'het crediet-systeemi,. di~ :-ich nu reeds als l!achtmerrie va~ d~. Euro-
pese economie na beëlndlglI13 van de oOJ."lo~1.nEuropa., aankoncn.g't,
De onbep.er'kte verhoging van crediet-schepping, vraarvan de meest be-
kende symptonen de onger-emde vloed van betEüi!l.t3"smiddel<-.:nvan. iedere
soort en snelle ver-hogLng van alle prij zen zijn, wordt- wat he.ar
ergste ui twerldnz betreft- tijden's de oorlog aan banden g~~egd•. De
cont,role op prijzen en deviezen, het ontbrek!:<nvan eE:nvrIJe bUIten-
landse handel enz. verbc'Tgen nog de Y;!erkelijke "tOesta.nd, n.l. de
volledige "ve rwat.er-Lng'! van de veLut.a, Gedw.ongenoorlogseconomie
handhaaft noG'de fictie van stabiele moneta~ire ver-noudfngen , Want,
'zodra de dam van deze c1vl2.ug- verbroken zal ~ijnen een essentieel
gedeelte van de ge\'H::ldiG verhoogde prorluctie •.capaciteit voor de
consumptie V2.nde vrije markt zou pr-oducer-en, dan zou een stort-



vlped van de dan weer beschikbare waren worden opgevolg door een
even grote stortvloed van crediet-tra.nsact,ies van Lnf'Lat.Loni st.Lsch
karakter, zonder welke onmi~?-ellijk een groot gedeelte V2.nde pro-
duçten onverkoopbaar zou bllJven. Deze schrik is bekl:nd uit, de jpren
na 1918. De overwinnaars zullen t r-acht.en ziin hor-hal Ing te voorkomen.
Zij hebben- kaptt.e Lt at.t sch ge zien- slechts ~É:nmiddel: de crediet-
schroef zo stevig mogelijk vast te dr'aa i on, Dit mià.è~elkan sl.echt.s
ten koste van de voor de menselijke consumpt.L, \:lerK<:;ndeindustrie
onder de gegeven omstandigheden wor-den ï:.oeL·€p[l.st~1~(I":'Tijlde bcwapa-
Bingsindustrie met haar hulpindust,ricën ook verder van de crecJ.iet-
zegen zal genieten. 1;Jat de regerineen van dt. overwärmende st.at.on
reeds heden 2.1s hun plan voor de r'econs t.r-uc t.Le van de "vr-edes economde''
aankondigen, is niets anders can dl: voo!.°1.zetting van de gedwongen

.oqrlogseconomie, van het "kanonnen Ln pLcat s bot.er-"~
Menmoet over veel fantasie be achi.kki.n ~,j1 deze perspectieven van het
imperialisme als "weg naar' het soC!ialü;::~e;' t~ beschouwenç zoaLs onge-
neeslijke r-ef'orrmat.en plegen te doE:D. , Z,--~<:8rzul.Len de winsten, die de
bewapeningsindustrie oplevert en zal blijven ~plçveren, sociaal-
politieke maat.r'egeLen toelaten om de gemoeder-en iets te SUSM:n. Maar-
ook dat zal niets anders zijn dan een druppel' op een g'Loe î ende plaat.
Zou het onvermfnder'd handhaven van de bcwaperrIngsLnduat.r'Le en haar
huLpînduat.r-Leên hand in hand gaan met een uiterste inkrimping van de
vo')r de mt:::nselijke consumptie werkende industrie, dan zou hieruit
moeten worden geconcludeerd, dat het in de bewapening en al llilar tak-
ken tG werk ge s te Lde deel van dl: e.rbeidersklasse (en dit deel is zeer
gr00t!) met, zijn relatief hoge inkomsten, de relatief kleine stroom
van consumptie-artikelen- in geLd \li-c'0(::o.rulct-zeer' duur zal moeten
betalen. Een verder g<:::volgzou ziji1, dat voor het overlee geu.E.;elte
van de bevolking de voor zijn beho~fte noodzakelijke artikelen niet
meere te betalen zullen zijn. Deze t.oestr.nd kan het kapi talisme
slechts op ~~n manier tijdelijk bestrijden, omda~- onder deze voor-
waarden- de weg naar ,-,en.ovcre enkomst.•ige verhoging van de pr-oduc t ï,e
van consumptieartikelen, om de reeds uiteeTlJ'ezette redenen, afgeslo-
ten is. De enige manier, waarop het kapf t al.Leme deze toestand tijde-
lijk kan bestrijden, is de toepassing van een politiek van deflatie,
ook op de bewapeningsindustrie, d~w.z. ook hier moet een beperking
van het crediet worden doorgevoerd.
Deze operatie kan slechts op één m2nier geschieden, n.l. door veran-
dering in de organische samcnat.eLl.Ing van het kapitaal.
Wat is de betekenis hiervan?
Het geh(:de voor de productie voorgeschoten kapi taal bestaat uit
con sta n t kapitaal, n.l, grondstoffen, machines, gebouwen enz.
(Dus het kapitaalgedeelte, dat in het pr-oductLepr-oces geen nieuwe
waarde SChept, naar- geen v€nmdering van waarde LeLdt , ) en var. i -
a bel kapitaal, d.''I.z. het voor Loonbet.al.Lng voorgeschoten kapf.-
taal, dat het, huren van rncns el î j kc arbeidskracht mogelijk maakt ,
(Dus wèl naar het scheppen V2.nnibL1'JE:;waarde, naar ver ê. n d e -I
rin g van v-marde LeLdt , ) 38n gE:,gt. ven k6.1) i taal vertoont dus een
bepaalde organische samtnstelling, die, zoals wij weten, in de loop
van de kapitalistische ontwikkeling voortdurend veranderingen onder-
gaat, n s L, ten gunste van het conat.ant.e- en ten ongunst c van het
variabele kapitaal. Hie~uit, voLgt.; neemt, eën gegeven kapitaal toe,
dan groeit het constante gedeelte (grondstoffen, machines enz.)
vlueger dan het variabele. Dit zal ied8reonop grond van zijn eigen
ervaringen kunnen begrijpen. Er wordun st,t;üds betere machines, die
een betrekkelijk grotere hqcve eLheLd grondstoffen in ve cl, kor-cer-e
tijd kunnen verwerken, in g ebru Lk gl.nomen zonder dat het. aant.a I te
werk ge stelde arbeiders naar verhoudt ng ui tg-ebl"eid wordt. Hierdoor
groeit, zoals bekend, de graad van de ufcbuf t Lng van ar-beLdskr'acht,
niet, alleen absoluut, maar o)k relatief. De algemene crisis van het
kapitalisme heeft nu in zoverre ook hier een veranderiTI,j" te weeg ge-
bracht, dat het variabele ka.pitaal rri et alleen niet in eénzt::lfde
tempo en, ver-houdfngsgewfj ze , zoaLs het constante kapitaal, groeit,
maar zelfs in vele gebieden absoluut vermindert. .
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Dit geschiedt niet alleen tengevolge VQI1 de chronische werlUoosheid,
waardoor tijdens de acute crisissen,millioenen hberhaupt geen loon
ontv,?-nge?t ,maar ook ~ijdens de ·z••g. c0l!~unctuurfasen van de alge~~ne
er LsLs, ,hJ hebben 111er met een ver-sc ht jns eL te maken, het.weLk W1J
t.ot nu t oc voornamelijk in de zwakke kapLt.aLf st.Lache Landen konden
waarnemen. Het gehele systeem V8.nde ar-bef dsdf enst., van de milit.ai-
risering van het arbtidsproces, van de wer'kvor-schaf'f Lng voor werk-
lozen, is niets anders dan een bevNste vermindering van het variabele
kapi t-aakgede eLt.e, van het totaal uit t·e bete.Len Loonbedrag in het .
betreffende economische gebied. Wij zulL.n zien, dat dit verschijnsel
bij de perspectieven van het. imp8rialisme na beëinclirring ·V8.ndl. oor-
log in Europa behoort.
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