
122
En zij zullen moeten aanioonen, dat het Kapitaal niet meer

grootendeels Nationaal, maar Internationaal is.
Als zi] dit niet kunnen aantoonen, dan i het ook zeker, dat

d« Ontwapening, dE' Vrede nog onmog<,lijk is.
Zlij kunnen dit niet. 1~ergens is hun dit ook maar ecnigs-

zins gelukt.
Deze weerlegging is eigenlijk afdoende. Hiermede is ,01-

doende gezegd. "ant de tegenatrij dige Knpitaalsbelangeu
van Xaties voeren tot Oorlog. Maar omdat dit boekje niet al-
leen dienen moet voor het duidelijk aautoonen , aan de arbei- ,
ders, der groote lijnen der ontwikkeling van het Imperialisme
en den strij d van het proletariaat, maar ook voor den kleinen
oorlog, het debat enz. der arbeiders, strijdende onderling en
tegen de bourgeoi ie, laten wij hier nog eenic-e kleinere argu-
menten tegen de Vredesbeweging en de Ontwapening volgen.

Zij die den Vrede, de Ontwapenin of Beperking .ler ,Va-
pening willen en propageeren, moeten aantoonen, dat zij mo-
gelijk is ook hierin.:

Zij moeten, niet met holle fra en, met hoop of verwachting,
01 vage vergelijking met de Trusts, maar precies, met voor-
br elden en feiten, aantoonen , welk )Iiddel tot ontwikkeling
zij hebben, onder het Kapitalisme, ander dan Strijd, en welk
Principe, ander dan de }Iacht. Zij moeten aantoonen, hop. in
U'3 duizendvoudige verscheidenheid der volken, die alle in an-
dere verhoudingen zijn, alle van verschillende krachten, alle
begeer end naar macht, waarvan de belangen duizendvoudig
Ol' elkander botsen, die niet in evenwicht zijn in zichzelf,
noch met elkander, hoc daar het evenwicht te brengen zon-
der trijd.

Z~j moeten aantoonen, precie , met dl' voorbeelden, met en-
kel voorbeelden uit dE' practijk der politiek en economie, hoe
zij zich die regeling denken, hoe de verdeeling. Welk stuk
zal Engeland, welk Duit chland hij gen, welk Rusland, welk
Amerika, we Ik Frankrij k, welk Japan P Tot exploitatie, tot
uitbuiting, tot macht of invloed, "\ olgens welk principe zal
verdeeld worden en ontnomen? \Yie zal de "\ erdeeler, de
f'~heidsre('hter zijn?

Hoe zal het vertrouwen tusschen die Machten, en al de
audere, komen, zoodat zij zich niet terkor wapenen?

Dit kunnen l(~j niet. Zoodra gespecificeerd moet worden,
falen zij. X og i.ooit is een weg aangegeven geworden tot Ont-
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~,apc-ni~g, OUL\vikkelinlf zouder strijd, \renleeling , .
10<l~rs ZIn, Harmonie en BveuwichL. naar
. hl' was tot m~ toe geen. beginsel, volgens we'lk de' vt'ldee-

IJIjf v~n dp À~rd~, de Ontwikkeling van het Kapitalisme nu
O\lH er et KapItalIsme zooals het IJU is, mogeliJ'k wa dan de'
. Jacht. '

0" ,~~r was ~nd~r hot Kap~talism.e, zo?a1s het nu is, tot nu toe-
bel n an(~el m.Idd~1 tot J~xpansIe, UItbreidillg over de aarde
IlJierllatlon.ahsaüe, dan het Geweld. •

~Ieu zegi: het }{o?ht. Maar waarom heeft Duii:lchlalld meer
re~ht op )lesopotamIë dan Engeland? W'aarom heeft een van
beideu het:' ~{e('ht is )Iacht. Het geweld, df' macht beslist _
D~ voorstandars van beperking der wapeniup moeten aantoo-
nen. welk audel' recht. b

)fen zegt: ~I~'.nmoet China enz. in gf('('l"cn van inv'1oed ver-
~~e~len : . FrallkuJk, Rualaud, PuitschJand, Engeland etc. elk
eu s~uk. ~laar behalve <lat dIe verdecling slechts door strijd

tot stand k(~~~, lecht de )Iacht ook hier bcsl ist, zullen daar-
door <l(' wl"l.JYlngsvlakkell tus chen die .llorrendheden slechts
~e ~r_o~~~~ 1,"ord?n, de sfe('ren van im-Ioel zullen zich niet
oe~IJ~elt! J... ontwd,kelrll, e!l deze zeh'e zullen tot oorzaak en
tel! em (ll VOOIwerp van nIeuw(=' oorlogen worden.
. Me1l z.~gt.:. de Yrij o Ha~ldel. )Iaar hO(~ ontstaat de Handel
III (Ie jHlmlheve landen, m Centraal Afrika? Door Geweld
~lool'_)Ioord (,I~ Oorlog. ~]e{'n dOOI"}Ioord dwingt men d~
~.wal~(' bevolking tot levering van rubber en dergelijke. Wie

. zal dieu moord plegen, die wapen dracen " DUI't 'hl cl fF I I",)H <;" sc au 0.nge ;tIJ(. et geweld a'lleen kan beslieseu.
. ,):a~l' de handel.i ~iet, meer het voornaamsn. doel! Het

~ (,Ol.naumatn .doel IS Kapttaal-Eh:port, om nieuw kapitaal te.
]:,Ia~n. H~t I de aanl~g van spoorwegen, haven , fabrieken.
~[)., ..?e brengt m~~ ~he,. hoe brengt met kapitaal in Ohina,

1 erz ie, )Iarokko, 1 ripolis, Centraal .Azië, .Mongolië Korea?
IILoc.zorgt men voor de voorwaarden der kapitalisti 'che pro~
ductie de l1Oe1'chappij h t K it 1 cl 1 . ..'. van e apl aa' , e pro etariseering:I~.rlll~~?rlmgen? :Met geweld. ?Iet onteigening. De Chinee-
l«( n, Perzen, ~larokkanen etc. willen evenwel niet onteigend
gpell IJl'o~ctanëfs worden. }Icn onteigent hen toch, men slaat
hun onwil m.et geweld neer. En wie moet dat doen wie zal
daar ile Out.eIgenaar zijn? HeL geweld beslist, de Oorlog. _
]h, bourgeOIs en socialiston, die voor den vrede zijn, moeten

9
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.a.\lÜOOllf'll, hue oe handel en export van kapitaal zullen plaats
hebben zonder geweld.

l[e.n zegt: liet verkeer. Het verkeer i de band der volken,
eu dit i toch internationaal. De spoorwegen eu toomvaart-
lijnen verbinden alle natie. -1Iaar de spoorwegen en stoo~-
vaartlijnen zij n voor hei overgrooto deel in handen van Natio-
nale Kapitalen en zij zij n elkanders concurrenten, d.i. vijan-
den. }faar bovendien : Het Groot-Kapitaal zoekt en wil de
bronnen zelve der meerwaarde, de oorspronkelijke, d.W.z. de
grondstoffen, en de loonarbeiders en de productie van waren.
Dààrom gaat de oorlog. - Het verkeer is slechts een secun-
daire bron. En de Groot-Kapitalisten weten dat zij het verkeer
wel zullen veroveren, als zij den bodem, de grondstoffen en
Je inboorlingen als arbeiders hebben.

)Iaar i de vraag- naar Eenheid niet belachelijk, als de be-
langen on de verschillen in kracht nog zoo groot zijn?

Als Engeland denkt, dat het alles kam krijgen, waarvoor zou
het zich verbinden met Duitachland ? Als Engeland wint,
waarom zou hot met Duitseliland deelen P .\18 Duitsoliland
w int, waarom zou het niet b'lijven. vertrouwen om met den
<oorlog meer te krijgen? .Als Rusland en de Vereeuigde Staten
de haast oneindige bronnen voel n, die zij in zich hebben, en
die z~i nog moeten ontwikkelen, waarom zouden zij zich vóór
den tijd met anderen verbinden, en hun buit, die veel grooter
kan w o r den, kleiner maken?

Zoolang Duitschland denkt dat zijn militarisme alles verplet-
teren kan, waarom zou het zijn macht mot de andere groot te
taten deelen?

Zoolang er zulk!' reuzen tukken als Chine., Yoor-..1.zië-, 4 e-
derlandsch-Indië, dee'len van )Iidden-.Azië en 4\.îrika te ver-
doelen zijn , zoolang er nog zulke zwakken te verpletteren, te
overheer chen zijn. zal men op eigen kracht vertrouwen, en
den oorlog en het eigen imperium maken tot cultuurideaal.

)Ien zerzt : men moet Staten bonden. vormen. Een Staten-
bond van Europa. }faal' de belangen van Duitschland, Rus-
land en Engeland verzetten zich daartegen. ~If'n zal misschien
,'iatenbon.den vormen, van Duitschland met )Iidden-Europa,
Duitachland met Rusland, (dit dreigt zeer zeker in de toe-
komst, en misschien terstond na dezen oorlog), Duitschland
met Frankrijk, Duitschland met Engeland, maar het zal sijn
om des te sterkor Oorlog' te kunnen voeren en de zwakkeren
des te- , terkor uit te buiten.
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)~en zegt: de Ko ten zijn te groot,. a~l.llgeld en aan levens. 1)

\\ lJ ',:ez~n er reeds op, dat de mi lliardeu , uitgegeven voor
Lmperialisme e~ Ooi Iog, om Mesopotamië, Congo, Ohina,
1-; :ct~rland ch-Iudië meester te worden, vergoed worden door
mill iarden rente. )Ien zal jaren moeten wachten, het prole-
tariaat ontzaglijk 'laten lijden., maar dan komt de rente, hon-
derdvoudig.
. E~ nieuwe ?orl?gen, lli~.uwe bewapening, kan, daar de pro-
ctuctH~kracht inmiddels stij gt, wéér hooger belooning brengen.
Men zal de dooden vergeten, al de ellende en alle kosten,
('11 met alle kracht het nieuwe, frissche, bloeiende doel naja-
gen, met alle middelen.

. H~e weinig kennen zij toch de psyche, de ziel van het Ka-
plia1Isme .dic rneenen, dat het die nu veranderen kan nu
he-i,~~perialisme pas begint. " ,

1VI,) wezen.ler .reeds op, dat de Algemeene Gee tesrichting
va tl het Kapitalisme geen enkele kosten, geen enkel middel
schuwt, met schuwen kan, om de U'itbuitiur- van het Kapi-
tal i me over de Aarde te bereiken! 0

Het wezen. van het Kapitalisme is meerwaarde-schepping, in
aldoor grooter mate. Meerwaarde, (he, aldoor neller, nieuwe
grooter meerwaarde maakt, Du : uitbreiding, expansie. Dat
I· het wezen onzer )laat chappij. Aan die tendenz moet alles
gehoorzamen, wat :kapitali tisch is.

.Het kapitaal bestaat nlleen door privaatbezit del' productie-
middelen. Dat brengt, omdat leehts enkelen ze bezitten
noodzakelijk trijd. 'trijd tus chen de enkelen en de VeI~
bonden, die zij maken, de Katies. - ,Yie aan het wezen van
het Kapitaal gehoorzaamt, moet dus ook aan dit middel ge-
hcorzumen , het gebruiken.

~e.t i zeker waal', (h~~grcote kringen en rijen der bour-
geOISIe, na dezen vreC'sehJken oorlog, een afschuw zullen heb-
l)('}1 van het Imperialisme, en in ernst zullen hopen op en
trachten naar vrede. .
. )I.aar de vI:~ag is: zullen Z\j hem kunnen maken? De vraag
L!' met wat ZI.]voelen, maar wat zij kunnen doen.

1) Bommigen zullen ~ok zeggen, dat de Oorlog onmogeliik is ge-
worden door de ontzaglijke legers en de geweldige bewapening zelf.
Dat men elkaar met meer overwinnen kan dat er geen uitslag meer
komt, Maar d? 'I'eehniek en de Wetensch~p zullen nieuwe wapens,
n!euwe strategte vinden, Daar de uitbreiding van het Kapitaal ze
eischt,

9*
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De leiding der economie en der pol itiek van het kapit~a~

hebben de O'l'ootr }lagllatrn der Bank en der Industrie. 7jiJ
vreezen de~ oorloc wet, maar gebruikC'n hem voor hun doc'l:
d,~ uitbuiting <1<;/'wereld, het maken der a,m]?ew.onel:s. tot
proletariëi s. Do oorlog brengt hun op den duur die UItbUItlll~,
hij is hun beste, hun terkste mid(leL! en faalt ten slotte nooit.
Hli brengt hun <lp Aarde en de Arbe:~lers ?lllier hu~ macht.

'En dáárom, omdat zij de macht ZlJn, d~~ sla~gt III het doel
van het kapitalisme, omdat z~i de macht ZIJn, die het kapItaal
waarljjk vruchtdragend maakt,. voor gopd, .. algeme~~, overal,
-- omdat z~j de dragers en de uitvoerders z]Jn.va~ ZlJn ex~an-
sie-ki acht , - daarom kunnen alle andere kapitalisten en klas-
se.i die van dit ,Yezell van het kapitaal, de meerwaarde, leven,
- niet anders doen dan hen volgen en g-ehool'zamen.

Deze onsichtbare, aan de Massa der menschen onbekende
Machten, de Magnaten der Hoo~e Bank, ,(~er Syndicaten der
Industrie, reO'eeren de wereld niet eens zoo zeer door hun po-
litieke en rco~lOmische macht. Zi.i regceren de 'Y'ereld veeleeI.'
doordat zij volkomen, geheel en al, het Wezen van het kapi-
taal yertcgpnwoord~gen.. , .

In hun reusachtige kapitaalmassa s, geconcen~leerrl en ge-
organiscer<1, ligt de expnnsiekracht :van l~et kapitaal opgeslo-
ten. Zij zelve gehoorzamen aan de Ultzettll~gskracht, ZIJ zelve
gehoorzamen aan het ,Yezen van hun Kapltaa~. .

En hun gehoorzamen weder alle menschen, die van de .\1eer-
waarde leven.

\\'el kunnen de kleine kapitalisten en. de middenstand voe-
len, dat zij tegen hun wil he~.Gr.oot-Kapitaal gehoorzamen,
maar dit veranderen kunnen ZIJ met.

Alleen het Proletariaat, dat een ander doel heeft, niet .de
uitbuiting, maar hot Socialisme, kan zich tpgen het Imperia-
lisme verzetten.

Reeds ziet men klaar en helder, hor het na den oorlog zal
gaan:. .. . I

I nee non t zag 1 1Jk e w a pen I n g' z u l I e n ale
Nat i es z i c h h u l l e n. De 0' a n s c h e a a l' d C' zal
sta r z ij n va n v a 11 w a pen ('bn. 1') (. n. 011 t zag I ij kc-
li u i c hel a r ii van v red c zal d 1o w a pen 1n g
ver g (' z e l I e ·n. De voorstallen tot BC'wapening,. ~rooter
dan ooit, zu'llen do Parlementen van alle Volken bereiken, En

alle Icdcn der burgerlijke partijen, vrodesvriendcn of niet,
zullen loesü'mmen in de wapening.

En al de oorlog dan weer nadert, staan do legers on0indig
grooter en machtiger dan nu t('geuoycr elkaar, en do nog bloe-
tijger strijd om dt, beheersch iug der Aartle begint opnieuw.

Het kan niet anders. ])('zp (Jorlog te "ij st weder, hoe alle
individuen, der kapitalist i che klassen, en die hun. gehoorza-
men, - door het instinct van zelfbehoud gedreven en door de
sociale instincten die het behoud. der }laatschappij willen,
waarin ruen Ieeft , met welke men één is, - geen enkele kos-
ten , noch van bezit, noch van bloed, vreezen om het Kapita-
lisme, het eenige waardoor zij bestaan, uit te breiden door
strij d. .

jI, e I f s a 1 z 0 u d e 11 d e Ka pit a li s ten 0 n t w a p ('-
hing, v r e d c, beperking der w e p o ni n g wil-
1c n, z ij zou den n iet kun n en.

Het Kapi talismo heeft zij n eigen wetten door zij n ,Vezen.
En lIe hoofdwcttan zijn: Uitbleiding en Strijd.

Xogmaals: De Bourgeois, de Reformisten en de Rarlica'le
Socialisten moeten aantoonen: of dat het Kapitaail grooten-
dfels Internationaa-l, niet meer X ationaal is, of dat de belan-
gén der X aties overeen temmcnd zij n.

En zij moeten ook aantoouen, dat nu, in deze verhoudin-
gen, die er nu nog zijn tusschen Individuen en Xaties, de Wil
van de Kapitalisten, de leden der Kapitalistische :llaatschap-
pij, Hij is, om op unrlorn wij ze dan het Kapitalisme nu nog
voorschrijft, het Kapitalisme te ontwikkelen.

Zij moeten aantoonen, dat niet het Kapitalisme de Kapita- .
listen, maar crugekoord de Kapita1istpn het Kapitalisme be-
hcerschen.

}laaI,' dit alles kunnen zij niet.
}Iaar dit is ook niet. hun d()('I.
Hun doel is: afhouden van het Proletariaat van den strijd.
Dl' Reformisten en do Radicalen zijn, terwijl de \'ï'iereld-

Oc.rlog nog woedt, brzig, met dr Bourgeoisie, een middel te
zeeken om het Proletariaat opnieuw, na den oorlog, te ontze-
nuwen, te ontkra('hten en te bedriegen.

De Radicalen. de Reforruiston, en de Bourgeoisie hebben
reeds een middel gevondC'n om de Arbeiders opnieuw af te
brengen van de Revolutie, om hen te doen gclooven in de
bourgeoisie en niet in de eigen kracht.
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Dat middel 1 H de Ontwapening.
Dat middel 1s het Statenverboud van ]~lll'Opa.
Dat midde'l i s de 'Yereldvrede.
Zij allen gaan prediken niet den trij d ~~ gen den oorl~~,

tegen het Imperialisme, tegen de Bourgeoisie, maar den strijd
- mèt de Bourgeoisie :....-.voo r' den Vrede.

Het spreekt van zelf, dat de Bourgeoisie zich, evenals vroe-
ger, den schijn zal geven, den vrede, - nu vooral,. na dezen
vreeselijken oorlog --:-:lief te hebb.en, den vrede te wi llen. Te~'-
wijl' ij zich on.derwlJl to~ het uiterste wapent. Daarmee wil
zij het proletariaat doen inslapen.

En terwijl de Bourgeoisie zich dien chijn "geeIt, en met
woorden, meel' dan 0 t vroeger, den vrede ~)nJst en daarmee
praalt, zullen de Reformisien de gelegenheid hebben om w~~
derom met die Bourzeoisie te gaan, met haal' te konkelen bIJ
verkiezingen, comp;omisse~l met haar "te sluiten, zetels t.~
veroveren, ~rachi - YOOI'sich - te krijgen. Dat kunnen ZlJ
doen, want de Bourgeoisie wil immers den vrede! .

Daaa-voor dient de Reformisten de Vi cde , de Ontwapening.
En de Radicalen zullen de gelegenheid vinden om, - daar

de Bourgeoi ie toch zelve belang heeft bij ontwapen~ng .en
deze wil! - het proletariaat daarmede van revolut iona ire
actie af te houden. W::mt zij vreezen die actie.

Daarvoor dient de ontwapening de Radicalen.
Reeds ziet men overal de teekenen daarvan. Reeds maken

Je Reformisten en Radicalen in. alle landen zich daartoe
gereed. 1) .. .

Reeds lee t men het in do couranten en tijdschriften der
Radicalen. Reed' heeft Kautskv de leuze van ontwapening,
van ophouden met Imperialism~ en met den wedstrijd in be-
wapening aangeheven. 2)

1) Voor het zelfde doel als de ontwapening, n.l. voor het in slaap
brengen van het proletariaat ~n het .samen~aan m~t l'en deel der
bourzeoisie dienen de andere nieuwe eischen der radIkalen en re.for-
mis~n: Je internationale arbitrage en de afschaffing der geheime
diplomatie.

2) Men leze de volgende plaatsen: .
Op pag. 7 van "Die Neue Zeit" (2 October 1914): De s~Claal-

demokratie zal streven naar den duursamen vrede "door UIt den
weg ruimen del"vsrhoudiugen die den oorlog veröorzaakten, d. w. z.
der Imperialistische verhoudingen en van den wedstrijd In bewa-
pening."
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Het zal de leuze zijn, waarop allen weer bijeenkomell. Het

zt.I van Kautsky tot den laatsten Reformist de leuze worden
voor de toekomst. Het zal ook de leuze worden van weder-
aansluiting bij de bourgeoisie.

.Allen, die het Proletariaat tegenhielden en. bedrogen, allen,
·lle sternden voor den oorlog, allen, die het Social isme schon-
(]Pn, zullen zich verzoenen o11(1el' die leuze en elkander l{un
zonden vergeven. Het zal dC' leuze worden van de Hereenigde
111 t ernat ionale .

En onder die Ieuze zal de Iuiernatiouale, zullen alle natio-
nale partijen weder worden ontkracht.

Hier wordt dus duidelijk weer, evenals vóór den oorlog, aan het
proletariaat voorgespiegeld, dat de ontwapening, nu mogelijk, en de
sociaaldemokratie om haar te weeg te brengen in siaat is. Ja, zij is
zelfs in ptaat de Imperialistische verhoudingen weg te ruimen I

Ep op pag. 250 van "Die Neue Zeit" (27 November 1915) wordt
als het blijvend doel der Internationale, nadat nog eens uitdrukkelijk
in het artikel gezegd is, dat de sociaaldemocraten deel moeten nemen
aan een oorlog wanneer de inval dreigt, genoemd: "Strijd voor den
vrede, klassenstrijd in den vrede."

Strijd tegen den oorlog der toekomst wordt niet meer genoemd,
en evenmin meer gezinspeeld op de revolutie na den oorlog.

Hiermede vergelijke men wat de vroegere Kautsky, de Kautsky
van 1908 schreef in ••De Weg naar de Macht" over den oorlog, het
Imperialisme en de wapening:

.,Het met zooveel moeite bereikte politieke evenwicht der staten
~altt door onverwachte veranderingen, waarop zijgeen invloed hebben,
aan het wankelen; problemen, waarvan de vreedzame oplossing
onmogelijk scheen, en die men daarom op de lange baan schoof,
zooals de verhouding tot de Balkanstaten, staan plotseling op en
eischen hun oplossing. Onrust. wantrouwen, onzekerheid overal:
de door den wedstrijd in wapening reeds verhoogde nervositeit wordt
op de spits gedreven. De wereld oorlog komt nu dreigend nabij.

De ondervinding van het laatste tiental jaren bewi~stechter, dat
oorlog revolutie beteekent, die groote politieke machtsverschuivingen
tengevolge beeft. In het jaar 1891 dacht Engels nog, dat het een
groot ongeluk voor ons zou zijn, wanneer er een oorlog kwam, die
de revolutie veroorzaakte en ons aan het roer bracht, omdat dit
ontijdig zou geschieden. Een tijd lang kon het proletariaat door
gebruiken van den gegeven staatkundigen bodem nog met meer
zekerbeid vooruit komen, dan door de risico van een door oorlog
veroorzaakte revolutie.

Sedert dien tijd is de situatie zeer veranderd. Het proletariaat is
tegenwoordig zoo veel sterker, dat het een oorlog met meer gerust-
heid tegemoet kan gaan .... "

"In deze algemeene onzekerheid is echter de eerste taak van bet
proletariaat duidelijk aangegeven. Wij hebben haar reeds genoemd.
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l~u bovoudion is de Bourgeoisie, tenvijl %ij zich tot het

uitc rst wapent, toch ook YOOl' den "\Yercluncue, omdat het
Kapitaal dan de zwakke volken in de Koloniën oneindig ster-
ker zou kunnon uitbuiten.

Kon het Kapitaal de koloniën, de sfcei en van invloed, de
Staten als China onder zich verdoelen zonder oorlog, dan had
hd niets uit te geven voor legers en vloten, maal' kon alles
aanweuden tot uitbuiting en uihuiging van die landen. Dan
eerst zou het Kapitaa'l reusachtig groeien.

Het doel, het niet te bereiken docl , der Yl'l>dcsbewcging is
dus, chter haar mooie frn sen : dl' Kuovel iug van het Prole-
tm-iaat, de Onderwei ping en T'itbuit iug del' zwaklscre "Volken.

Het kan niet meer vooruit gaan zonder verandering der grondslagen
van den staat, waarop bet zijn strijd voert. Om met de meest
mogelijke energie aan te sturen op de demokratie in het rijk, maar
ook in enkele staten, voornamelijk in Pruisen en Saksen, is de eerste
taak van bet proletariaat in Duitschland, z~in eerste internationale
taak de strijd tegen wereldpolitiek en militarisme.

Even duidelijk als deze, zijn ook de middelen, waarover wij kunnen
beschikken. .

Bij de tot" nu reeds gebruikte is nog de m a s I> a - sta kin g
gekomen ... '.

"Hoe onverzoenlijker, konsekwenter, vaster de sociaaldemokratie
blijft, des te eerder zal zij baar tegenstandera overmeesteren .•.. "

Kautsky heen. toen bet Imperialisme nog ver was, toen het zich
nog ver, als schaduw, als schema, vertoonde, het begrepen, gezien,
en gezegd hoe men het aanvallen moest, - Toen het evenwel in
vleesch en bloed, levend, naderde, is hij, en zijn met hem de
Radikalen, op de vlucht gegaan.

Dat het Imperialisme en de Imperialistische Oorlog het Prole-
tariaat der Wereld ver een i g t, bad bij trou wens niet begrepen.

Kautsky - en bij is bierin zeker de woordvoerder der bijna ge.
heele sociaal-demokratie tot nu toe, - meent dat de belangen der
proletariaten der verschillende naties in geval van oorlog verschil.
lend zijn. Hij schrijft op pag. 246 van "Die Neue Zeit" (November
1914): "In het partij trekken volgens nationale gezichtspunten ligt
zonder twijfel een groot gevaar voor de Internationale. Wel is het
partijtrekken in den oorlog tot afweer van een vijandelijken inval
zeer wel vereenigbaar met onze beginselen. De beslissing naar dezen
maatstaf staat zeker theoretisch niet zoo hoog als die volgens den
maatstaf der belangen van het proletariaat der wereld. Maar ten
eer8~efa':l'ltdeze maatstaf in dezen oorlog bijna gebeel .... "

HIer ZIet men hel verschil tusschen Kautsky en mij duidelijk. Ik
meen, dat het Imperialisme de belangen van het proletariaat der
wereld gelijk maakt, en dat deze eerste Imperialistisçhe wereldoorlog
dit bewijst, - " -
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Voor zoover ZlJ niet huichelarij ol zelfbedrog is, is <Ii.idus

re«(; tionair .
.Ter "JJ 1 zij Jen strij (1, hel ccuige ..middel, n~ nog, tot out-

wikkeling', wil doen ophoude'n, 11> ZlJ reuctiouan.
}laar zoowel als luuclielarij en zelfbedrog, als middel tot

grootere kneveling en uitbu iuug , is zij de keerzijde van het
Irnpe rial isme.

"\ 1edesbeweging en Imperialisme' helinoren bij elkander. Zij
zijn twee zijden YUIl hctzelf.lc ding. . .

Evenals de Sociale \\' otgcving', dl' l iefde voor de arbeiders
de keerzijde is van de steeds heftiger uitbuiting, den steeds
intenser arbeid, den f'dleren klas eustrijd, - zoo is de Vre-
des-, de Uut wapeuiugsbeweging de keerz ij de van het Impe-
rialisme. - Alleen i %ij nog onvruchtbaarder. .

Evenals de sociale wetgeving moet dienen tot temperrug
van den nationalcu klas enstrijd, zoo is de vredesbeweging het
middel tegen den iuternatioualen. .

De Vredesbeweging is "at de Godsdienst is in de \\"<:.'l'eld,
oe Kerk in dl' }Iaa[schappij, het Hart tegenover het Verstand,
de Gel' t tegenover het Lichaam, het. Goede tegenover het
Kwade. Zij is, met den Oollog, het dubbelzinnige, het twee-
slachtige van de }laatschappij, die op uitbuiting berust en
waarin het Kwade overwint.

De Yrcdesbcwegiug is de poging van de Bourgeoisie en
allen, die met haar denken, om het Kapitalisme in staat te
stellen, ook door het Im perial isme, ook door den oorlog, zich
uit te leven tot volkomen macht, tot geheele uitbreiding over
de wei elrl.

Zi.i is de poging om het Proletariaat af t~ l~ouden van ájn
taakvvan z.ijn poging om, onder het Imperialisme, onder den
oorlog, - voordat het Kapitaal zijn taak: uitbreiding' over
de wereld, geheel vervuld heelt, - het Kapitaal op te hoffen
(>[1 het' Socialisme te lichten.

De Y redes beweging is dl' poging om door voorspiegeling'
V,Hl de mogelijkheid van den Kapita list ischen Vrede, den So-
ciali tischen onmogelij k te maken.

Dl' Vredesbeweging is de poging van dl' Bourgeoisie, de Re-
for m i ten en de Radicalen, om, nu het Proletai iaat staat voor
de keuze : Imperialisme of Social ismc, het Proletariaat te
dringen naar h teerste.

De Vredosbowccinz is de poging van het Imperialisme der!"In nn -.
Brurgeoisie teg{'n nrt Hociali me van het ProletarIaat.
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Dwaas, dom en blind het Proletariaat, dal, nu a'l zijn tactiek

ZOIl, inrrchtan op dezen toekomstdroom, op vrede onder hei
Kapitalisme. )hsleiders zij, die, bourgeois of socialist, bewust
of onbewust, het Proletarraat daarnies- willen doen inalspen.
Het zou weer zichzelf verdoemen tot passiviteit! Het zou weer,
evenals nu, verworg-d worden door het Imperialisme en ~eJ1
oorIog, vermorzeld door de ontwikkeling. Het zou weer mets
dan nederlagen en nadeel lij den.

Het zou opnieuw ondergaan.

Het Proletariaat luistere slechts, niet naar de Theorie al-
leen, maar naar de Werkelijkheid. Het lette slechts op de
1 idende kracht, het Groot-Kapitaal. Reeds siddert de grond
van nieuwe oorlogen, na dezen. Reeds vallen de nieuwe breu-
ken. Reeds dreunen door den donder del' kanonnen nieuwe
geschillen. .

Wanneer Engeland, Frankrijk en Rusland overwonnen z~1-
len hebben, dan eigenen zij zich Arabië en Uesopotamlë,
Syrië en .Armenië, misschien den Bosporus,. toe, en waan:-
schijnlijk de Duitsche k?loniën: Dit zal Dm schland nooit
blijvend dulden. Het zal ZICh opllleuw wapenen enlll~uwe ver-
bonden zoeken.

Als Duitschland wint, neemt het Fransche en Belgische
koloniën en verzekert zich oppermacht in Turkije, Klein-Azië,
)Iesopotamië en Arabië en d~armee den doorgang .te land .naar
Indië. Dit kan Engeland met dulden. Het zal ZICh opnieuw
wapenen, zoo ook Frankrijk, zoo ook Ruslall(~.

'Yint geen van allen, dan wapenen allen ZICh de.s te beter.
Onmiddellijk na dezen oorlog komt een bewapening, zooals

nog nimmer, over de wereld.
Het Imperialisme blijft, en de Wapening en de Oorlog

blijft,
in den schoot van dezen oorlog, wij zeiden het reeds in

den aanvang- van dit geschrift, ligt nieuwe Oorlog, nieuw Im-
perialisme, nieuwe grooter Bewapening.

De groote Staten en. de kleinere, kortom alle Kapitalistische
Staten: en die hr-t worden, en zelfs velo dip het worden willen,
blijven als roofdieren liggen, gereed om hun prooi, hun buit,
de zwakke volken en elkander te bespringen, en het proleta-
riaat hunner N atics, en, het Internationale proletariaat te ver-
moorden.
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En als dit aUes dan beslist is, waal over nu de oorlog gaat,

dan dreigen weer nieuwe oorlogen.
'Yant nog is dan het vraagstuk op den Balkan niet beslist

voor goed. De nationaliteiten van 00 teIll'ij k staan evenmin
n0f,' op vaste basis. Rusland heeft g-een uitgang aan den ,A tlan-
tischen Oceaan, Duitseliland is nog- niet machtig genoeO'. En-
geland n.og te machtig. - Het is voldoende om enkele ~amen
tI' noemen om nieuwe oorzaken tot Oorlog', zekerheid vau
'" apening VOOI' den geest te roepen. Duitschbnd en X ederland
en Belgiö, - Rusland en Scand inavia, - Oostenrijk-Honga_
rije en de Balkan, - Italië en de Batkan en Griekenland,
Turkije, - Abvssinië, - E'gypte, - Perzië, - Centraal
Azië, China, Mougoliö, Engelsch-, Nederlandsch-, Fransch-
Indië, Centraal en Zuid-Afrika, :Mexico en :Midden-Amerika,
7luia-A.merika misschien - en ten slotte, maar niet het minst,
de wordende reusachtige kapitalistische Rijken, de Vereonig-
d~ Staten, Rusland en. China.

Alles blîj:f't nog in spanning, niet in evenwicht.
En het Kapitaal g-roeit, de noodzakelijkhE'id tot expansin,

lllaaJl' tevens tot ona:f'hankelijkheid groeit. Overal.
En ane belang-en botsen op elkander. Nog voor lang, nog

Voor vels, vele jaren. Overal, in alle deelen der wereld.
Het lijdt geen twijfel : Het Imperialisme heelt zijn intrede

gedaan. De Kapitaals-expansie der machtigen stoot op het
ona:f'hankel~jkheidsbeWl.lstzij n en den zeHsialldiQ'heièlswil rlpr
zwakkeren en nog machteloozen. Zij stoot in al haar deelen
op zich zelvs. Een ontzag-lijke wereldbotsing der kapitalistil
scho krachten der machtig-en op elkander, der machtigen op
de zwakken, der verbonden van allen op elkander, is bezon-
nr-n. Een reeks van Oorlogen dreigt, reusachtige Bewapeuin-
gen zijn zeker, over de geheele wereld.

Het Proletariaat zal verdrukt en vermoord worden door Be-
wapening en Oorlog op een wijze, in a:f'mei.ingen, zooals nog
nooit.

Het Imperialisme blij:f't. De Oorlog blijft.

En weder rijst daarom de vrnag: 'Yat zal het. Prolotai inat
de en ? Het Proletariaat, dat a1leen. de drager van den Yre.le
is. Dat alleen gelijke belang-en heeft. Dat alleen den Vr,ec1~,
onder het Imperialisme, br,engen kan, doordat het het Kupi-
blisme en daarmee het Imperialisme ophe:f't?
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Het proletariaat, dat in "\Yest-EulOpa, in E~ge~and e~

Duitachland vóóral, Je keuze kan stellen: Imper-ialisme 01
Socialisme,

Zal het Proletariaat weigeren om langer het Imperialisme
te dienen?

Zal het weigeren om, voor de ',inst der Kupitaal-Xlagnaten
en aller Kapitalisten, telkens weer geworgd, vermoord te
wor den?

,Yat zal het Pi oletariaat doen?
"~at zullen de Arbeiders doen?
Zul len zi.i zoo ver kom~ll."zoO sterk \~or~e~; zoo hoog stitgcn,

<lat zij onder liet Imper-ialisme, het Socialisme en den' i ede
brengen? Zullen zij daarvool: de, kracht ,heb~e~? "

'l'erwij l het Kapitaal nog niet internationaal IS, zullen ZIJ

il' terna tionual kunnen worden?
Zullen zÜ het sneller kunnen wo~den dan het K~pi~aal? 1)
Het i s mogelijk, want het Kaprt~al, hoewel lll~~ mte~na:

tienaal vermengd, tot één geheel, staat toch als een. geneel
i(''''enover de belallO'en van het Internationaal Proletariaat, Het
bedreigt hen in aÜe landen geli.ikelijk, internationaal das,
door zijn Imperialisme en Oorlog; met lange jaren van ellende,
onderdrukking, achteruitgang, dood en ondergang.

. Het Kapitaal moet zich uitbreiden, e,n kan dat alleen door
het vermoorden van millioenen proletariërs,

Het Proletariaat kan dat niet dulden.
Hier is dus c],e botsing' voorhanden, die de grondslag del'

Revolutie kan zijn. , , .
Het Imperialisme kan de kluister ,:orden, die het Kapitaal

o oi zijn productiekrachten s1aat, en die het eerst moet worden
gebroken. .

De verwee hnf]; van z~jn eigen lev~n,de en doode prod~lctle-
krachten door den oorlog kan de CrISIS worden, waaruit het
Nocialisme te voorschijn komt.

Het Proletariaat kan dus internationaal revolutionair gaan
hun delen.

Een gelegenheid tot revolutionaire adie van het geheele
Internationale Proletariaat. doet zich voor zooals nog nimmer,
nu de vorsten en kapitalisten de arbeiders bij millioenen hch-

,

1) De Russische revolutie van 1917 heeft de Wereldrevolutie be-
gonnen, en daarmede op al deze vragen het antwoord gegeven.
(Noot van 1920).
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l~e!l geölatb t , nu de kuuieudc l'c~u(Jll1ische nood, de zware V

0
-

llüel~e ondenll'ukklll.g, de ge.1 eldlge bewapeulllg cu de komen;
de llleuwe \ 'ITeleldoorlog, de nieuwe slachting het in alle lan-
den, in alle wel'elddeeleu bedreigen.

Hei .Pl'oletalÎaat kàn dus lllteruationaal worden, dool'
strijd.

M.aar daarvoor is een ontzaggelük groote mate van Geest-
e u Zielskracht en Kracht van Hart eu Ideali me noodig. _
Eu YUH Organisatie.

.laar is die Orguuisatie niet reeds voor een groot deel aan-
"ezig?

Het komt er slechts op aan ze niet een anderen, den Intel'-
uutioualen Geest te vervulleu, met andere nieuwe Zielskracht,
eu Kracht van Hart.

Het Proletariaat staal door dezen eersten Imperialistischen
\Ver('ld-Oorlog, e~l door het geheele Imperialisme, en door de
reeks van 'Vapelllngell en Oorlogen die volgen, op een twee-
sf1cng.1)

1'wee wegen. openen zich voor het.
De ééne weg is die van do Reformisten en 11:1dicalen.
H('t is deze om met heL Imperialisme van de Bouro'eo!sie te

gaan. Dus te zijn in de plactijk voor den Oorlog e~ in den
mond voor den Vrede. Om te zijn voor de Xatie in der daad
e.n haar )1ach t , en in schij II voor den Yrede , I II cl('1' daad X a-
tionnal , Chauvinist en Imperialist, in schijn Internationaal.

Dus .te handelen, zooal het nu bii dezen oorloc- zohundeld
heelt. ~ 0 h

Het Proletariaat kan.en zal misschien dien weg volgen.

Als het Proletariaat dien wez volgt, dan ontstaat in de
Politiek en in de Economie van hetProl~tariaat een reusachtiza
etilstaud en achtenl~tgallg. Xog- oneindig veel !5rooter dan cli"e,
waarin het Proletarlaat voor dezen Oorlog reeds was en kwam.
'Y:ll1t men kriif];t dan dezen toestand:

Elke staat, door en door chauvinistisch en imperiali3tÏsch,

1) Marx heeft niet vermoed, nat het proletariaat voor de keus.
Imnerialisme of Socialisme zon komen. .

En evenals ne pxpansiekmcbt van het kapitaal, zoo beeft hij de
kracht, de stoffelijke en de 2'eestelijke, die het proletariaat noodig
heeft om te WInnen, onderschat,

Dit kon in zijn tijd niet anders,
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- hetzij aanvallend of verdedig-end, - wapent zich voorluu-
rcnd sterker, De Democratie gaat onder in het lrilitarisllle.

Daar al het beschikbare g-eld wordt uitgegeven voor het Im-
perialisme, komen er geen sociale hervormingen. Daarcm
worden er aldoor beloften gegeven door Bourgeoisie, He:for-
mist en Radicaal. Hei proletariaat gelooft die, volgt de bour-
geoisio en deze leiders, wordt geheel outzenuwd en gedemo-
raliseerd. - Daar evenwel de oorzaken en gevolgen, de bege-
Ie.idendo verschijnselen van het Imperialisme: de groole
':L'I usts, de sterke Oudernemersbonden en de Hooge Bank te-
gelijk met het Imperialisme zeer toenemen in kracht, wordt
ook de economische strijd van het Proletariaat voel moeilijker
'an hij al was. - De invoerrechten en indirecte belastingen

stijgen, de duurte neemt toe, de crisissen worden zwaarder,
en, - ondanks tijden van bloei der industrie, - de koop-
kracht van het loon zinkt. Het proletariaat ontvangt dus geen
verbeteringen, noch politieke, noch economische. - Daar
het e ven wel t 0 ,eg e e'f t a a n het Imp e r i a 1 i s-
mie, w otr d.t de p o l i ti e'k s stI{ij d ij delen ver.-
d w ij nt. Het proletariaat verliest, daar het ziet dat de SOCl-

aal-Democratie het Imperialisme, het centrum der kracht van
het Kapitaa,l niet aanvalt, alle zelfvertrouwen. Het wordt een
massa, diE' de slaaf is der Heerschenden. ,Yaaruit alle '.;ee8t-
kracht, alle idealisme verdwenen is. Een massa die alleen als
slaaf materieel voordeel zoekt, en een gewillig "Werktuig is van
het Imperialisme. Een lage nationale massa, in den dienst
df'!' natie, zonder socialisme, zonder internationalisme, zon-
der internationalen politieken strijd die nu alleen de g8est
van een socialistisch proletariaat sijn kan. - Het Proletariaat
hult zich met de BOUl'geoisiE' in één "Wolkvan vredeshuichela-
rij , terwij l zi.i beide "Wetendat zi.i voor den oorlog gereed staan,
maar spreken van internationalisme en vrede. - Dan komen
telkens oorlogsbedreigingen, - eu, misschien langzamer,
misschien snel opeen, oorlogen over de wereld of gedeelten
daarvan. Door dat all e wordt het proletariaat ook geestel~ik,
moreel zeer zwak.

Evenals in de Nieuwe Geschiedenis, in den aanvang' .Ier nc-
gentiende eeuw in Engeland, - hOE'wE'lop een hooger trap,
- ontstaat een redeloos, gedemoraliseerd proletariaat, dat nu
eens werk heeft, dan een aalmoes krijgt, dan plotseling in
vernietigende oorlogen wordt gestort.

In plaats van een trotsch, krachtig, strii dend proletariaat,

outstaat een nieuw, laafsch, laag gedrukt onder de Tl~US~I:l,

de Hooge Bank, de almachtige H.egeerlllgen, hei Impe1'lalls-
me; - zonder gee 1" zonder wil, zonder hart. .

De klassenstnjd is ijdel. - Soms komt een bel~olll~g y?or
de Yl'lJWl1lIge s1twer~iJ' --:- Leege woord,en e.n praal ZIJn all.08.
Het geheele proletariaat IS ontkracht. En die toe tand breidt
ziel. uit over ~uropa. .

Maar het proletariaat kan ook den, anderen weg kiezen. ~
Het kan het Imperialisme gaan bestt-ij den. Het kan het i\~-
tionalisme, der Bourgeoisie, en van zich zelve, gaan bestrij-
den.

Het kan Internationaal worden, met de daad.
Het kan, nationaal, het Imperialistische Nationalisme rlcr

Bourgeoisie en, der Arbeiders b~~trij de.n. ".
Het kan, in de eerste plaats, lI~ln nationale polrtiek III oYe~-

eenstemming brengen met de nieuwe krachten van ~e.t Kapi-
talisme, het Imperialisme. Het kan daartoe het Revisionisme
vernietigen. " .

Het kan internationaal den Oorlog en het ImpenalIsme eter
,Vereld, allel' Naties bestrijden. . .

Het kan daartoe een Xieuwe Internationals stichten.
Als het Proletariaat dien weg volgt, dan komt het in een

voortdurend hooger opgang. Zoo groot en sterk, als het nog
nimmer bereikte, en waarbij vergeleken alles! ,:at het tot n~
toe deed, klein wordt. "rant terwijl het Iruperialis-ne en. Kapi-
talisme zich stcad verder, door steeds sterker bewapening en
strijd uitbreidt over de aarde, stijgt het Proletariaat door
zijn strijd e~' tegen altijd hooger. . . .

Door nooit toe te ceveu aan het Imper-ialisme, door ZICh
voortdurend, tot het ~literste tegen het Imper~alisme eI? .den
oerlog te verzette.n, behaalt het bin~~n, de naties cl.epol itieke
hervorm inzeu, die nog te behalen ZIJn. . .

Daar het Proletariaat ziet, dat de SoclUHI-De.mokr~tlC het
sterkste bolwerk, de hoogste. kracht van h.~t Kapitaed , '<et Lm-
perialisme aanvalt en dit met vreest, In-ijgt het, vertrou~-~J!l.
Het krijgot daardoor vertrouwen om o.ok de andere bolwerken
van het Kapitaal, de 'I'rnsts, de RyndlCnten, de Onde.~'~e~e~'s-
bonden aan te vallen, en de macht der Va~bondeI?- stijg t daar-
door hooger. Ook zij behalen de hervormmgen die nog te he-
reiken zijn. . . .

Daar evenwel hei Imperialisme, de Impen~l}sh~?he ~egee-
ringen, de 'I'rust en de On,dernemersbonden een ZIJn, een ge-
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heel van organisatie, van wil, doel en macht zoo wordt de
siri,id tegen hen allen één. Eu .wat het Proletariaat zoo lang
nastreeft: do volkomen Eenheld van .Politieke en Vakactie
wordt daardoor nu, van. zelf, door het Imperialisme en dool'
den on,e~~chl'okken strij d daarteg-en, bereikt.

Door zIJn voortdurend, met alle krachten, tot het uiterste
geyoerden ~trijd tegen het Imperil~.li me, sleept het het gehe:e-

.Ie Proletariaat, ook de ongeorganiseorden, mee.
Langzamerhand wordt het een macht die de bourceoisie

vreest, en waardoor zij vreest voor oorlosr. 1>

En daar de strijd internationaal wordt gevoerd, wordt Ianz-
. zam rhand de Internationale volkomen internatiouaal volk~-
men internationaal georganiseerd, en één. '

En doordut het karakter oer massa en der individuen del'
arbeiders, dus, door do massa-actie, en de internationale actie
alle kleinheid. verliest, stijgt het, door het alles overtre:ffend~
doel der arbeldersl~lasse, tot e?n hoogte, waarbij de kracht van
d~ grootste revolutionaire periorlen del' bezittende klassen ver-
bleekt.

En -:- da~~>heL Kap~ta~isme onmogelijk kan toelaten dat zijn
espa~slO, ZIJn, Irnperialisme, wordt ing-eperkt door het Pro-
lei~Tlaat, - wordt deze strijd van het Internationale Prole-
tai iaat va.~ zelf de trij d ~m de Socialistische Maatschappij.

De Strij d der Internahonale i s dan de strii d voor het So-
cialisme.

En wie zou ons dan kunnen weerstaan?
In één voortdurenden opgang daartoe, tot dien voortduren-

den opgang daartoe, komt het Proletariaat als het den twee-
den weg ,olgt, als het de Xieuwe Internationale tot dien strijd
tegen het Imperialisme schept. .

Deze oorlog, wij herhalen het, is het Vuur, kan het Vuur
word~n, ~aaruit de Internationale gelouterd te voorschijn komt.

DIe nieuwe Enternationale moet gevormd. worden.
Die nieuwe Internationale moet ontstaan.
De :Jlar:s:isten zullen alles doen om te maken, dat '1,~i ont-

staat .
.. Die nieuwo}nwrnationale is mogelijk. ZJii is nood zak e-

l~lk, omdat ZlJ. v?lgt uit de O.r:twikkeling van het Kapita-
lIsme en Imperialisme, zooals wt) ze voor ons zien. 1)

1) Deze nieuwe Internationale is, in 1918, te Moskou gesticht.
(Noot van 1920).
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Langzamerhand onderscheiden wij duidelijker en duidehj .

kC1 twee fasen in hel moderne l,;:apItalÎsme.
De eerste was die van de vrije concurrentie. De nationale

staton worden g,~Yormd. Dc kapitalisten buiten de arbeiders
hunner natie uit . Koloniën dienen slechts voor den handel.

In overeenstemming met dien toestand vereenigen. de arbei-
d.crs sich nationaal. Ln partij en yakyerceniging.· Deiutema-
bonale koloniale kwesties raken hen niet.

Dit is de fase, die achter ons ligt.
De tweede fase is die van het Monopolie. De concurrentie

vei dwijnt. De groote Bank wordt de centrale leider van indus-
trie, handel, landbouw. Zij wordt meer en meer hoewel noz in
het begin en langzaam, internationaal. Het Ka~itaal verbr~idt
zich over de Aarde. De Kartels, Trusts en Syndicaten. vormen
zich. .

In verband hiermede ve-rscherpt zich de klassenstrijd. De
patroonsbonden worden overmachtig. De sociale wetgeving
komt tot stilstand.

In deze :fase moeten de arbeidersvereenigingen O'rootc indus-. lObtn.ce e verbonden vormen" en neemt de politieke strijd' der' ar-
beideraklasse grooter, scherper vormen aan. De massa-actie
b~gint tegen de Patroonsbonden, de Syndicaten, de Rogee-
TIlJgen.

Deze actie is, voorloopig, alleen noz nationaal. Gericht te-
gen de l?-ationale uitbuiting; den s.tilstand der wetgeving, de
VH'zwarmg der nationale omstandiglieden.

)Iaar nu komt het Imperialisme op, - het streven van alle
n:achtige naties hun gebied uit te breidel]" Het Imperialisme,
dat, schijnbaar met nationale tendenz, schijnbaar een strijd
voerend tegel1. het Proletariaat vau zijn natie, inderdaad, door-
dat alle Staten imperialistisch zijn, alle elkaar bokam pcn, en
alle strijden om do ,Yercldmacht, als één ~phecl strifd voert
tegen liet geheele Proletariaat in zijn geheel.

En als antwoord dáárop, op die perst!' gezamenlijke actie
van het ,Yereldkapitaal tegen het ,Yercldproleiariaat, moet
nu de eerste Internationale actie van. het Proletariaat ~)egin-
nen.

In de vroegere jaren: tegenover het naar vakken en naties
verdeelde Patronaat de Nationale Vakvereeniging.

In de vroegere fnso tegenover de N ationale Oudernemers-
boriden het Nationale Vakv-erbond.
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In de vroegere fase, tegenover de Nationale Regeering de

Nationale Partij. . .
TU, in deze fase, naast deze o r g a n i s a t i s s .

Tegenover de Internationale Trust, het Internationale
B kkapitaal, - het \V:er?ldvakverbon~ ..

I'egenover het I~penahsme.'. de Politiek aller Staten, -
e nieuwe Internationale Partij.
Tegenover beide, nationaal en internationaal , de actie der

Massa.
Dat is de :fase waarin wij leven.
De weerspiegeling van deze gedachte, de omz?tting in de

materie hiervan, de daad hier-van, dat moet de NIeuwe Inter-
nationale zijn.

Die, uit de oude, uit dezen oorlog moet geboren worden .
.Ane arbeiders, die gevoelen, dat tegenover ~l d~ nieuwe

versehij nse1en van o~zen: tij d, naast den. revol u~:onauen vak-
strijd en den revolutionairen parlemen~auen strijd, deze :va~l'-
lijk nieuwe Internationale en de Actie der .llassa nood ig IS,
moeten deelnemen aan haar schepping en toetreden t?t de
richting der arbeidersbeweging die haae zoo maken WIL.

De Revolutionaire :llassa-actie van het Wereldproletariaat
tegen het Wereldkapitaal, z~i I?-0et het Progr~m, de Geest, de
Wil en de Daad zijn van de NIeuwe Internationale .

.Alle leiders alle arbeiders, die, in de nationale partijen der
wereld, voelen, begrijpen, weten, dat de Internationale dit
moet doen - moeten zich samen vereemgen, samen een orga-
nisatie vormen om èn in hun Kationale Partij, èn in de Inter-
nation.ale Partij propaganda te maken voor deze gedachte en
deze daad te organiseeren.

Ret program van ~ez~ organisatie moet zijn:
Zoolang het Imperialisme en de Wereldo?rlog.het proleta-

riaat bedreigt, zoolang de vreedzame ontwikkeling van den
mbeidersstrij d niet verzekerd is,

ten eerste' geen compromissen of verbonden te vormen met
eenige burgerlijke partij;

geen enkele verantwoordelijke taak op zich te nemen door
het Proletariaat ; ..

het Imperialisme te maken tot de as, de spil der nationale
en internationale politiek: .

alle eredieten voor Militarisme en Imperialisme te werge-
ren, ook in geval van oorlog;

I-U

het Imperialisme en al de nevenverschijnselen van het Im-
perialisme, al YeJ'zwaring van den vak trijd, stilstand van
arbeidswetgeving, onthouding of berooving van politieke
rechten te bekampen, Daast de gewone middelen van vak- en
parlementairoi, strij d, door de nationale massa-actie;

het Imperialisme en den Oorlog te bekampen door de massa-
1 actie van het In.tRrnationale Proletariaat.

bv?aartoe roepen wij bij (1f'7.e11bet Internationale Prole-
tarIaat op. 1).

1) Dit program is iutusschen overtroffen door de Russische en de
Wereld-revolutie naar het Communisme. Men zie daarover de vol-

-:gende brochure in deze serie. (Noot van 1920).
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