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Deze brochure wordt uitgegeven als vervolg op: "Het Im-
rialisme, de Wereldoorlog en de Sociaal-democratie". In gene
bewezen wij de noodzakelijkheid van de Eenheid van het We-
reldproletariaat in den trijcl tegen het 'Yerelcl-Imperialisme.
Deze toont aan, dat deze strijd van het W'ereldproletariaat de
ltevolutie van het ,Yereldproletariaat voor het Socialisme

zal zijn. -
De lezer wordt yermcht te bedenken, dat het g-rootste

gedee~te-geschrevenwerd nog vóór de Russi che revolutie van
Xovember 1911, de re t in het voorjaar van 1918. Het geheel
dus in een tijd, toen het ,'ï'"est-Europec che proletariaat nog
7.00 ~ocd al geheel aan het Imperialisme onderworpen was.
])e brochure was bedoeld als oproep aan dat prole1ariaat. Yan-
daar toon en vorm, die nu natuurlijk anders zouden zijn.

In dezen derden druk heb ik niet veranderd, omdat, wat
de feitelijke ontwikkeling tot nu toe betreft, zoo goed als
alles wat ik toen schreef, werkelijkheid geworden i .



1.

De Noodzakelijkheid der Wereld-Revolutie.

De "\VerelJrevolutie nadert als gevolg van dezen eersten
'\Vereldoorlog.

Evenals een onmetelij k woud door een wilden storm naar
alle kanten gebogen wordt, zoo werd het Proletariaat. door
den -wereldoorlog gebogen naar alle richtingen.

Jaren lang door een verkeerde propaganda, alleen op her-
vormingen gericht, .op een dwaalspoor gebracht, het Impe-
rialisme niet kennend, door zijn regeeringen bedrogen, door
zijn leiders verraden, gaf het Proletariaat aan den Wereld-
oorlog en het Imperialisme too.

Maar het ;t,alJ.z ich in al ;t,i.ill doelen wrder oplwffon, den
trijd wc(lcl' opnemcn, ('11 tol Eenheid ];-0111('11.

De ool']o~ kon a11(,(,11on{~ban, hij kan alleen steeds ver-
der. g'cyoerd \\'01'<k11, (1no]'(]aI hr!. T>1'01('1ru-inat dor W ereld
niet Eén is.

Ell de Rm;slseh(' TI(' n1nti(', door het T>l'olcial'iaat vnn Eu-
ropa, van Duitseli land in de eerste plaats, verraden, be-wij st
dat ook plko revolutie ton slotto mislukken moet, wan-
ueer het i111(,1'l1a1,iona10T),l'0]('\ariaat dor ",(']'('1(1 niet. als één
Gphee!I, als érn in{(,1'11aJi0l1a]c l'}(,llh(',i<l 0pR{a;11 1('g'('n het
\Vp1'('1d-Tmp(,l'in 1iA111('.

IJl' l{C\·o1uLi(' 11;\(\(.1'1al~ o'cyulo. vau lk7.!'11 ('Cndl'Jl ,\,r'ere1a-~ b . .

oorlog. l1('L PJ'o1olal'laat van "E-ul'opn e11 Nool'<l-AmeJ'ikUt zal
opslaan 10g'0l1 hrt Imprria1ismC', (lat het ;t,ooY('('l deed <'11



Dit zal in de volgende bladzij den geschieden.
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doet l~jd~n; het zal door een langen, zwaren strijd aan hel
ImperIalIsme een einde maken.

Maa:' het Impe,~ialisme kan niet opgeheven worden, wan-
neer niet het KapItalisme opgeheven wordt.

~e komende ~trijd, de ko~ende Omwenteling, is dns de
SOCIale Revolutie, de Revolutie voor het Socialisme.

En d~ Revoluti van het Europeesche en Amerikaansche
ProletarIaat brengt tenslotte het Socialisme op de gehe:Jle
wereld.
Het i~ dus niet alleen de Europeesche en Amerikaansche

Revolutie, het IS de ,Vereldrevolutie die nadert;

Het is de plicl~t van alle waarlij k-re,o'luti0I1airen de VO,) ,'_

waar~en der seciele revolutie te onderzoeken haa~ VOor te
bereiden, en oen internatio.naal program van' eischen voor
haar op te stellen.

Het gelieele Proletariaat staat als ééI~. ~eheel tegenoyer
alle Imperialismen, tegenover het Tmparial isme ~er wereld.
_ Er bestaat geen beter, geen slechter Impenahs~e.· Het

Imperialisme van de beide groote groepen, van Duitachland
aan de eene, van Engeland en de \~ereenigde Staten aan de
andere zijde, is even slecht, even v,l'peslijk voor het Proleta-
riaat der wereld.

Dit is het eerste wat bewezen moet worden. ,Vant alleen
dan, als het Proletariaat der wereld dit inziet,. dat er geen
keuze is tusschen de Imperialismen, dat het van ~lle kanten
Hen erg bedreigd wordt, en dat er geen uitweg IS tusscheu
dE' even vreeselij ke Imperialismen, eerst clan zal het .Proleta-
i-iaat der ,Yereld lj·egrijpen dat de .:Yel:eld-Revoluh? tegl'l'
het ,Yereld-Imperialisme noodzakelijk 1 voor het interna-
tionale Proletariaat,

,



Wij ;ulle'n aantoonen ten eerste: de Noodzakelijkheid van
'de Revolutie uit de noodzakelijkheid van de onderdrukking
en slachting van het Proletariaat door het Imperialisme,
ook na den oorlog, en de Noodzakelijkheid van de 'Voereld-
revolutie uit de GELIJKHEID van de onderdrukking en
slachting van het Proletariaat door ieder Imperialisme, do,ir
het Imperialisme van alle Naties. 'I'en twoede : dat er uit
deze onderdrukkiug en slachting geen andere uitweg is voor
het Proletariaat dan de 'Vel'eldrevolutie, Ten derde de Uit-
voerbaarheid der 'Vel'eldrevolutie en haar Program. TeL'
vierdedat de Russische Revolutie het voorbeeld is der W3'
reldrevolutie voor het Proletariaat dor 'Vereld. In het' vijfdo
hoofdstuk zullen wij onze b2schonwingen dan nog eens sa-
menvatten,

De groote tegenstanJers, Jo leiders in den strijd om .lp
beheersching der wereld, de ('onige strijders, die werkelij k
de macht, d.w.z. hot recht hadden om rlczen strijd te stnj ,
den, Ellg'e]al1<l ou Duitschl.ind , staan lIU Ipg'('Jlov('r elkander
op één f'ront , van elf' :r\oo,.d- tot de )lid<l('UalldRch(' Z('e, met
al hun macht. De RfJ'ijcl om de h('heerRchillg' <1('1'wereld is.
begonnon. .

Rusland, da f slechts oeu burenucratisch en militair Im
perialisme hall, geen sterk kapitalistisch, ou dat dus ook
niet rijp was voor dezen strijd, is afgevallen. Slechts een
paar trawanten, "iel' lJnpeJria1ismo in den dienst iR g'ptrpdcn
de,l' heide Uacht.pJl, zijn nan hoido zij<10îl over.

]\Jam'. de ~Lrijd iil nu wam-lijk, door llot toetreden an do
\Tcreemg'do Nt,af(,Jl, g'('worrl011 0011 Ririjf1 om do h011(,(,J'Rching
der wereld.

W::mj; wi n] Duitschlnnd, dal) hrh0rnwht 110( lijuropa 011

A frik en doet dus den eersteneen groot deel van Azië en A.L~~ a,
stap naar de wereldheerscha~pldJ· St t dan beheerschen

Winnen Engeland-Vereemg e a en,
zij de wereld.

DE VEREENIGDE STA.TIEN D~~~L~~T GM;;~~~
ZIEN, EN 2'JIJN DAAROM

DEN. taan de beide Machten nu
Als Rome en Oa4ha.go, zoo ~ de Middellandsc~e

tegenover elkander. G]lnngohet o:neno:m alle landen die )r
Zee, nu gaat het om o.ue ceaner ,

aan liggen. elij kheid was van verzoening,
En evenals or ~oen geen mog t -den tot een der teg:m.

maar de strijd Ult~ev?chten moes wdolzoo ook nu.
standers de overwmnmg h~dhbe~a~'~g der wereld, en zoo.

De stl'ijd gaat om do e eersc 1 noen om het, met
lang dat dool voor oogeffn ~taa(t'lr\~ekoftogvan de helft van
alle middelen en alle 0 tors, ~e s
hot bloed der naties), te bereIken.

. Ii de 'Vereldoorlog enIn de hrochure : Het ImI?ena Ism
h
e, dat het Duitsche

. I D atie had Ik zesc reven, p
de SO~Ia~ - emocra , '1"1' isovoor het Internationale ro-
Imperialisme even gevlaall IJ n' u nu schrijven: als het En-
Ietariaat als het Enge sc ie, ,,7,0

gelsch-Ameri~~ans('he'I 1'1 lkomen waar? Of is het sim-
TI . J'lJ t nu: H ( 1 . vo .' cle '.laag r ? 1-' het misschien mge~even oor

plistisch, al te eenvour Ig '. ~ en O'elïL- te z ien , opclat men
den wensch om alle 1n1~PFT11;:1l1Iheid ~~n~l1lrf int(,l'llal ionalc
dan <laal'lul de noodja ce IJ e."c ?
Proletariaat 7.0U kunnen afleiden l' L I "n:rant als het Irn-onr erzocut H« •••

De zaak moet 1l~1nog eellS. '1"1- r ~adeeliO'er was voor
pcrialiauio Y~n nndS(.hlal1l~gr:rI1:~\~'~l'ikaa1lSrhe, dan zou
het Pmletariaat dan hot J'Jlloe ,C 't n wonst-hen en het he-
het rroletrtJ'iaat zijn llNlerlaag'J moe

l
·P

I. heil 'van hot Proleta-
he I"cl Dan con le" . .yiger moeten s.,l'lJ. en. '1 i ~~1101i",0'e11.U,lll ware mis-

riaal in de OY(,l'W111llll1p,'Yn111.1.~c~ o11n;~lio'
sch icn IIp Rcvolutio 0111110g0IJ' () ,,'

. . r Io scrwinn iua van hot ééne Lm-
Om klaar te l)('slls~r'll,. () lef} "o()ln~ llad('('1 zou bren-

1· I 1 ('l(lel':;1-171~::;on 1 , ,perin 1801(' aan uc arn " , 'I " .• OllH al' 0'('V010'(\11van
gPH dun die Val) hr-t an(\('1'c moctcu WIJ ' " "
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een werkelijk volkomen overwinning van het eene en van het
andere voorstellen 1).

,Vanneer. Duit chland overwint, d.w.z. de vredesvoor-
waarden opleggen kan, dan houdt het België in zijn macht,
neemt nog een deel van de mijndistricten van Frankrijk,

maakt Polen, ervië, Albanië, Xlontenegro van Oostenrijk-
Hongarije, Oostenrijk-Hongarije van zich afhankelijk, geeft
Tur~je het gebied tot de Perzische GoH, maakt Turkije'
van zich afhankelijk, splitst Rusland in stukken, en maakt
ook deze afhankelijk, beheerscht de overige Bulkanstu+>n ,
en dwingt Frankrijk en Italië tot, oen bOlldg-enootschap. ]Jet
neemt zijn kolon iëen, en een deel van die dor anderen.

Dan is Duitschland meester van de Vlaamsoho kust en
Emden tot de Perzische Golf en tot diep in Azië. Don heeft
het het doel, waanooI' het den oorlog voorbereidde m roerde,
bereikt.

)Iaar door .zijn militair, pol itiek en economisch overwicht ,
door de handelstractaten die het opleggen kan, krij gt het
overheerschanda macht in Skandinavië en in Holland. 2).

Duitachland beheeracht 'dan het vasteland van Europa,
l'en groot deel van Azië, - tot dichtbij do poorten van Eil-
gelsch-Inclië -, en van Afrika.

Engelan ct dan rentegen en de Yereelligde Staten zij n dan
hoewel op het va teland van Europa overwonnen, volstrcl.t
niet verslagen. Hun macht ter zee IS zoo. goed als zeker niet
g-ebroken. Duitseliland moet, om wereldmacht te krij gen,
dus voortgaan op zijn bloedigen, imperiali tischen weg, en
opnieuw ûcn tot OQI!logvoorbereiden. •

Scheidsgerecht, ontwapening, beperking van bewapening

1) Om de werking eener zaak te leeren keuncu, moet men .haar "rein",
"zuiver". stellen. Dit doet iedere wetenschap, dit 'deed ook Man: bij het
onderzoek van het Kapitaal. .z: Zoo moet men om de beide Imperialismen
te leeren kennen, ze beide .nemcn in hun volle kracht. - In het orgaan
der C. P., de "Tribune" werd dit politieke tinnegieterij genoemd. Bet is
de éénige manier om bcide Imperialismen te begrijpen.

2) Dat Holland het Duitsche lmpcrialismc steunt en steunen lIIOET, is
dikwijls ~enoeg aangetoond. Het Imperialisme vsn Bolland IS dat van
Duitsehland, door aardrijkskundige en economi chc oorzaken, en om Indië.
De banden tusschcn de beide volken zijn in den oorlog zeer vast geworden.
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zijn olllllogdijk. Xoch Ellgclaml, noch Duitschlaud, noch
de Yerecnigde Staten willen ze. Het gaat, om de wereld-
macht, om de uitbuit iuz eu bohccrsch.iug "au het grootsteo .. ..
d(·el del' uurdo , d ic nu-t <lil' urickk-lcu n iet Ie kl'lJgPll :r.IJII, '--
slechts met gewPld.

Deze lcuzcu zij I1 l'iI'('!J 11' dc lPllW'II~, waa rnu-e rucu , ge-
holpen dool' zijll' hOlldg<'lloolpll de Heforurisicn cn Pseudo-
_\f arxisten , dl" a rbo idcurlc klassen bcrhicgt , om heli Hli1 le
hnuden r-n hen nieuwe oorlogen te laten vocreu ,

,Vat zijn dus nu do gevolgen van een Duitsche overwru-
lling?

Duitsch luud wupcrrt zicb uit. all(' uuulrt . 7,oml.l'a heL de
gevolgen va.n xh-zcn oorlog- eC.1ligszlus k boven is. Kaast Je
stapels Wapl'llS uil dezen oorlog maakt hl't, n icuwe , nog vree-
selijkere. En daartoe dwiugt het al xiju "bondgenooten".
Dool' zijn economi sche. en politieke oü militaire overmacht.
En 'I'urkije en Oostelll'ijk-Hongal'ije, en Polen, en den. Bal-
kan, en Skm\r1iJlavië, en Holland. Ook Frankrijk, 'Italië en
Rusland.

D Dnitsohc org<1ltiHntil' vu n Rouzentru t van Banken,
Fa brieken , ~P()Ol'lH'g e11, Reeder-ij en , wordt oeu l~tHopeesche,
van Holland tot KOllstantlnopel

De Pruisisch-Duitschc geest, dat mengsel "au, de bastaard
uit despotisme ('U sluafschhcid, dl'illg-t door cu hpl'l'scht over-
al. En de volken van Europa moeten g-ehoOl'Zamell, op straffe
van econom is\'h-i ('U pol it ieke vern iet iging. .

Dat is het Duitsoho "Ypl'bond del' Volken'. Dat Duitach-
luncl wil en dat door de overwiun.ing wordt heraikt ,

De arbeidersklasse wordt clan onder dit gewicht YaU ~Iili-
tarisme, Trusts, Pntroonsbonden , in alle Ianden van Europa
verpletterd. .

. En clan eindelijk barst d\~ tweede \Yel'l'ld'Oorlog uit, t~gell
Engeland en de Versenigde Staten , nog veel. vreesel~l.ker
dan de eerste. Om de heerschappij ter zee. In Asië ~n Afrika.
Om de Stille Zuidzee. En een groot deel der arbeidersklasse
wordt weer vermoord.

Dit IS het vooruitzicht van het Duitsche Imperialisme.

Nu het Elngelsch-Amerikaansche.



Indien de Yereenigdo Staten cu Engeland ovorwinucn ,
zoodat zij do vredesvoorwaarden kuuucn dicteoreu, dan wor-
den aan Duitschland Elzas-Lotharingen, Pruisisch Polen, en
al zijn koloniëon ontnomen, en misschicu ook nog wel Duitseli
~rondgebicd tot den Rijn. Ooslenrijk wordt verscheurd. Po-
len krijgt een deel van Pruisen, en Galicië. De Balkan komt
ouder Ellgels<:he leiding. 'Turkije wordt verdeeld.

Dat de Vereeniqde Staten de voorwaarde stellen, dat Oosten-
rijk, de Balkan en Turkije aan den Duueche» invloed ont-
trokken en 4rabië, Mesopotamië en Syrië "onafhankelijk"
gemaakt moeten worden, bewijst hoe zeer de Vereeniqde
Staten de politiek van Engeland tot de hunne hebben
gemaakt. Want als deze voorwaarden vervuld worden, dan
is het Engolscho Woreldrijk van de Kaap over Kaïro naar
Indië gesticht. Zeker heeft l!illgelancl daarvoor arro. de Ver.
Staten zijn hulp in de Oost-Aziatische en G-roote-Oceaan-
vraagstukken beloofd.

Bovendien wordt aan Duitschland onder den naam van
schadeloosstelling een enorme oorlogsschatting, in jaarlijk-
sche termijnen, over een groote rij van jaren l(, betalen, op:
gelegd, en zijn vloot wordt duurzaam tot op zeer kleine
sterkte verminderd. Helgolaml wordt een Engelsche vesting.
Door het verl ios der mijnen in Lotharing-en- wordt het ook
zeer verzwakt. Duitachland en Oostenrijk-Hongarije zijn dan
voorloopig tegenover Engeland-An16rika machteloos.

Maar ook Rusland zal, wanneer do Revolutie zich onder
den druk van het Entente-Imperialisme niet zou kunnen
houden, langen tijd door binneu'landschen strijd en ontwik-
keling en door zijn schuldenlast niet veel beteekenen. De
IVereenigde Staten zullen daar g,rooten invloed krijgen.

Frankrijk en Italië krijgen flinke deelen van den buit.
Frankrijk vooral zal zich door de herwonnen mijnen zeer
ontwikkelen, maar beide staten zijn toch niet sterk genoeg
om tegen Engeland en de Veteenigde Staten op te kunnen.

Blijven over deze twee en Japan.
Wat men met Japan doet kan men nog zien. Maakt het

b groote aanspraken op China, Nederlandsch-Indië, enz.,
dan breekt men zijn macht. De ontzaglijke vIloot van En-
geland (in den oorlog bijna verdubbeld) met de nieuwe vloot
der Vereenigde Staten beheerschen alles.

Wij onderstellen hier 'dat de twee bondgenooten samen-
~

blijven. Ilun kapitaalsbclangen zijn tijdens den oorloc- reeds
zeer sterk yersmolLen, en het ligt voorloopig zekur ~n hun
voordeel samen te blijven.

'\-'lat is dan het ~ot der wereld ~
De Yereenigdc Staten cu EngelalHl zullen alles doen om

te maken dat geen enkele staat meer tot groote macht komt.

ou ~\.LLJ~ TEL B 1';lIl~]'~HS()H]~N Ol!' 1'1' 'l'B ZTJIGJi"~
~ULLJ!lL~ ~!J~\.LLB.r ZWAK ZIl:,N TJ~ HOlJ])]i' J. ~~,

In de.~ L.IJtldaL Duitschluud OH l~llsland HOg zwak zijn,
zullen ~IJ sich meester maken van de voornaamste markten.

In Europa zulle.J?-l"~·ankrijk,· ItalÎi;, en de kleine landen
h.uknvolgelingen ZIJn, in Amerika do Midden- en Zuid-Ame-
1'1 aansche Staten.

Het zal zijn allsof twee keizers voorop gingen in een op-
toch~.' en hun. v:azallen vo~gen ~en.

..BJ alle politieke geachillen in Europa en Amerika zullen
ZIJ.. ' en een tegen den ander uitspelen, zóó dat allen zwak
blIJVel?-: Evenals Enge~and in het verleden (om te zwijgen
v~?- ZIJn vele veroveringen ~n w:eedheden) Rusland, Tur-
kIJ~, de Balkanstaten, K~~m-~~Ië, Egypte, Perzië, Indië,
Chlll~, dt~s het geheele ?ab~le en verre Oosten niet tot zelf-
standIgheId en. macht Iiet komen, zwak hield, om ze of
tegen elkaar ~lt te ~pelen of uit te zuigen, zoo zullen Enge-
land en de "\ ereemgde Staten het dan doen met Duitsch-
land, Rusland, Ooste~ri.ik-Hongarijc. Turkije, den Balkan.
En .Am.E'1'1ka.met MeXICO, Brazilië, Peru, Argentinië, enz.

De Vereenigdo Staten zullen Midden- en 00 t-Europa in
een hel veranderen, waar de van Duitseliland afgescheurde
~eelen, Duitachland zelf, Polen, ue uit Oostenrijk-Hongarii e
'kevormde Staten, de meuwe staten van Rusland de B~l
i~a~~olke~. en Turkije elkander voortdurend be;trij'den. E~

t
lden t~Jd beheerschen Engeland en de Vereenigde Sta-

en e wereld.
keEconomisch zulle~ zij trachten Europa afhankelijk te ma-
la ~ va~ het :~me1'1kaansch-Engelsch kapitaal. Vooral Rus-
1" î zullen ZIJ. daarmee overstroomen. Overal zullen zij fi-
la ten van hun Trusts, hun Banken, hun Reederijen g-rond-

~es en, hen, - w~r .het natuurlijk niet gelukken zal de Eu-
ropeesc e te vermehg .. dDuitsohl d hier-i en, maar ZIJ oor de verzwakking van

an term toch vel' zullen komen, - ze tot samen-
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'llleliing d '" iugcu, in UV.:\ voordeel, oinda I zij dc zeeën CD

de overzee che iuarktcn overliecrschcu.
En Afrika vn .\.zii' zul h-n d icucu als uilhuilillgHg-ebic(l zoo

goed als alleen \'001' hen beide, Voorul ook China. Gedeel-
telijk hebeel',whl'lI zij dpze gebiedell zc l l', g'('!ll'el!clijk in-
hcellli'The dpspo!cn iJL h uu soldij,

Terwijl Duitschland dool' zijn strijd tegen een overmocht
ten minste nog gedwongen was om ()oslellJ'i.i k , 'I'urk ijc , den
Balkan, Klein-.~ii" nog andere stateil ,,'c11[('hl , HÜ':J'k Ie
maken, te ontwiklmlen, moeten Engeland en Amerika dil
.iuist niet doel', omdat zij een monopolie hebbeu en dus niet
bedreigel willen worden.

Dan ontstaat Cl' een J~ul'opn, waar, in !tel. ('l'lllnulJ, dc
hoofrlmach t van liét. vasteland, do ccuige 1I1:tl'hl d ie I('gen
l'lng-elalHl 1'11 ÜC Verccuigde Htatell k011 wod.ijvorcu , (li"

~'l'RIJDEN kon, politick en voor een deel ook economisch,
is gebrokcu , en de rest uit voor H'L'lU,J]) te klciuc of voor-
loopig te zwakke landen bestaat, of in machtelooze en met
elkaar twistende deolen is verscheurd, Een, met uitzondering
van Engelaud, machteloos Europa dus,

De politickc stri.id der naties, ('('11 lioohlfuctor voor dr-n
vooruitgaug van het kap it al isme, is dan uitzeschakclrl.

In :JIiddpn- cn Zuid-Aniet-ika een dergelijke toestand,
En de kans op eigen iuacht igc ontwikkeling; en zelfstan-

diglieid ,vall Kl(,lJl-.\zi(~, :J[psopotum ië, Arabië, Egypte, Per-
zrë, Int11ë enz. is voor een luugcn lijd verrlwcucu ,

Een dergelijk zwak, verbrokkeld Europa, een zwak Zuid-
Amerika, .\..zië C11.Hrika, een zwakke, vcrbrokkelde wex(j\l,
dat is het, doel der politiek der Yerccuigdo ~Hatell,
, }faal' omdat de Vereeuigde :-;1ate1l, ]~!ngcland en .Iupan el-

kaar toch II ie t vortrou weu , en boven: 1ien F ra nkr ~ik en ltaiië
toch steuke machton Z~jll, en Rusland Cll Duitsohland zek-rr
weer groeIen en zj ch hers lelden, e 11 e.r dus alt ij d ge'w lelige
coalities te vreezen Z'ijn, blijft men zich wapenen uit alle
macht.

Dat 'is het ',,'\ \Terelel-verbond der Volken" dat EngelanJ
en de Yereenigde Staten' willen, en waarvoor Wilsun, Lloyd
George en Asquith propaganda maken, en ~arin Duitach-
land, als het eenmaal demokratisch is, ook een plaats mag
nemen!
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1<:n daartoe willen zij het Z~lfbes(;hi~kiJlgsrl'cht, der Y01-
)U'11 vn n Er ropa (niet van .\zlë en llIe,t van Afrikn) , Hl'!
r.('ln)l'~{'h ikkings1'('cht, dat d(';I,(' volken n iet st prk maal' zwak
maakt (']I (lat skeldH d icut OJll mal'htige coalities va n EUl().-

pa ()Jul('r ])uitsehlaJl(ls leidi1lg tI' voorkomen, opdat EIJp:l'land
en (Jp Yl'reelli~d(' :-;tatpJl over (k ,YerpIt1 heerschon 1),

1) llil probleem is hoogst ornsl ig. want hel gevaar bestaat, dat evenals
de nationale ProletariateJl, g-eleid door de Reformisten, op de Liberalen en
dl' Democraten vertrouwd hebben, het internationale Proletariaat zal ver-
trouwen op hel Imperialisme der groote burgorhjko democratiêeu.

1':n zoolang dit geloofd wordt, zoolang de Fransche, Engelsche, Arneri-
kaauscuc, Belgische etc. arbeiders gelooven. dat hel Eng~lsch-Amerikaansche
Imperialisme ook maar een haar beter 18 dan het Duitsche, zoolang komt
cr geen eenheid van het Proletariaat, geen nieuwe Internationale, en geeu
eensgeziude strijd van het Ir creldproletariaat voor de Wereldrevolutie.

Daarom hierover nog een paar woorden,
Het doel van Wilsou : de zelfstandigheid, de zelfbeslemming aller naties

in Europa, en een Wereldbond der Volken, is in de eerste plaats onmoge-
lijk. Want de belangen van al deze volkeu zijn verschillend, en er zijn
onder ben zeer machtige en zeer zwakke. Dit moet onder hel kapitalisme,
sooals hel nu nog is, zooals het nu nog verdeeld is in nationale kapitalismen ,
voeren tot overheersching en onderdrukking, lIet is niet anders mogelijk.

Bovendien is het huichelachtig, Want het is het lIELANG van Engeland
en de Yereenigde Staten, dal geen enkele macht op het vasteland van
Europa sterk wordt, Bet middel tot bereiking van dil doel is, na de ver-
nietiging van de macht van Duitschlaud, de zelfstandigheid van alle volken
van l?u~opa...Deze zelfstandigheid is dan echter niet meer dan een schijn,

ant JUIst ZlJ maakt de europcesche naties politiek en economisch tot va-
.I&llen der beide angelsaksische volken.

De w~arh~id is, echter deze: Onder het Imperialisme bestaat er geen
zelfstandigheid. Wmt Duitseliland dan ontslaat er een Volkenbond van
Eu~pa. waarin de volken niet l~nger zelfstandig, maar eenvoudig aan
DUltschland onderworpen zijn. 'Winnen de Geassocieerden dan ontstaat
eei !rnd van ..Volken, waarin alle, behalve de Vercenigde Staten en En-
ge an • zwak ZIJn, en, door hun zwakte aan beide onderworpen.
d Het ltoel van beid~ Imperialismen is dus precies hetzelfde: Onderwerping
eb Y? en, beheersclJJn~ der wereld, wereldmacht. wereldheerschappij,

d vltschl!,nd vermoordl op wreede wijze de zelfstandigheid, Engeland en
k:lijkh~rd~lgde Staten laten ze in schijn bestaan, maar dooden ze in wer-

~e~ ondersehei~ is schijnbaar, niet wezenlijk.
lmr!r' rnders~hel(l tusschen hel Duitsche en het En~clseb-AJllerikaansebe
raaI. t~a 18he IS van, deuzeltden aard als dat tusschen conservatief en libe-
Onder h~te[':nabs~hl~lsme,en republiek, tussehen aristocratie en democratie,
41en schii len~ isme ~s el' tusschen deze alleen nee een ver chil naar
Imperialli~~e ~o IS er III werkelijkheid ge~n, onders~heid tusschen het
n dat van een ai\ eel reaetlOna~rel~, absolutistischen, autocratisehen staat

l era en, rcpublikeinschen, dernocratischen.
2
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Het is waar, do Duitsche geest, do lage brutaliteit,
heeracht dan niet, het beestachtige Duit che Imperialiemc
is machteloos geworden.

)Jaar in plaats daarvan is gekomen hot madliig Eu-
gelscp.-Amerl~a:;tnsch monopolie, waardoor een groot deel der
wereld tot stilstand.en bijna de geheele wereld tot onder-
worpenheid is gebracht. En de gee. t van dit imperialistisch
~Ionopolie is do beestachtige ruwheid en de corruptheid V'Ul

h~t ~~erikaallschc kupitalisme, veruieugd met de verfij 'HIt'

Ultzlllgmg van' he! l';'lIgelscbe, (lil' liet slachtoffer krachtelons
maakt, J<Ju van beide de huichelarij en de vulschc demo-
kratie.

Ei~ wat zul len de go\olg~u ,;van dit ImpPl'ialismc z.ij n voor
het iriternationalo proletariaat P De Amerikaausch-Engelsohc
banken en Ame:nkaansch-Engelsche trusts zul'len de wereld
beheerschen. Om daartegen te concurreeren zal voor de an-
dere landen moeilijk zijn, zij zullen zich dikwijls moeten
onderwerpen. De strijd van het Proletariaat zal dus zwaar
zijn, haast onmogelijk worden, tegen het :JIonopolie deze.r
Wereldtrusts. ,

Maar het ~merikaansch-Engelsch kapitaal zal, zooals het
Engelsche alt~Jd deed, een de~l van het Proletariaat omkoopen
tegen het andere .. Het zal dit maken tot het beter betaalde
hooger georganiseerde, ontwikkelde proletariaat. Tot d~
~oed gevoede, goed gekleede, goed gehuisve te, goed aÏ!Se-
richte beulen en bloedhonden tegen het overige Proletariaat,
- en tegen de zw.akKe volk~n -, tot het leger van verra-
ders tegen het 0V:~l'lgP~'?letanaat en tegen de zwakke volken,
waarop het in ZIJ n ..strij d tegen 'de arme prol'etariërs en de
,z:vakke volken altijd ~ekenen kan. 7,ulk' een leger huur-
ümgon zal het maken malle landen. Hot zal dit kunnen
want het hoeft het Monopolie, nu Duitschland viel. En h,~t

W crkelijke zelfstandigheid is onder het kapitalisme niet meer te bereiken
noch o.n~er een ~utoeratIe, noch onder een demoeratic. Het kapitalisme het
Imperialisme, leidt onvermijdelijk tot onderwerping der volken. '

De o~rzaak daarvan IS het monopolistische Bankkapitaal, dat in Duitseh-
land, Engeland en de Vereenigde Staten almachtig is cu van daar uit
de wereld beheerscht.
. Het is juist het karakteristieke, dat het Kapiëalismo ook in deze questie
III een slop geraakt IS.

Alleen het socialisme kan dit vraagstuk, evenals zoovele andere, oplossen.
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lIal do "ullskilled" , de slecht gevoede, de slecht betaalde, de
lecht gehuisve te, de ellendige, de arme arbeiders kunnen
onderdrukken zoo y('el hot wil. I~lldat »al de groote mas.sa
1I1Jn.

Dat heet dan de \\' ercld vrede van het l~llp:dtlch-Alllel'i-
kuanscli Lmperial ierue. J~n dat is het, waarvoor de bour-
geoisie van do neutrale landen, ja vau alle landcu, zoo in
verrukking is.

~Iaar tenslotte zal do oorlog toch losbrekeei. "T aut Duitseli-
land herstelt zich, OH Rusland komt op, en Chiua laat zich
op den duur niet onder het juk houden. De wereld ver-
draagt op den duur niet, kan niet lang verdragen de opper-
heerschappij van hot iAJnerikaansch-Bngelsch Kapitaal.
Daarvoor is hot Kapitaal nog lang niet internat ionaal ge-
uoeg, zijn de te exploiteeren landen nog te groot, zijn de
moge[ijkheden tot eigen ontwikkeling en zelfstandigheid
nog te vele, zijn ook de wrijvingsvlakken nog te aanzienlijk.
Xieuwe coalities vormen zich tegen Engeland, tegen de Ver-
eenigde Staten, deze twee machten scheiden zich misschien,
e-n het Proletariaat der wereld wordt toch weer in een bloed-
bad gestort, en voor een groot deel vermoord.

Dit zijn dus de gevolgen, alls zij hun voorwaarden kunnen
stellen, van de overwinning van het Duitsche en van het
Engelsch -.A.merikaansche lm perialisme.

Aan de eene zijde: Duitachland oppermachtig in Europa,
met! Duitech-militair despotisme overal, en binnen korten
tij cl een tweeden nog vreeselij ker wereldoorlog.

Aan de andere sijde : Engeland en do Yereenigde Staten
oppermachtig iu de wereld, met onderworpenheid, of krach-
teloosheid en stilstaud overal. 'En toch ook militarisme over-
al eu na. ccnigen tijd con nieuw b'loedbad.

Komt do oorlog niet tot een werkelij.ke beslissing,' dan
moet de gcheole sti ij d des te eerder UItgevochten. Dan
ontstaan er twee volkenbonden tegen elkaar en komt zeer
spoedig een nieuw bloedbad .

Dus van beide knuten : Onderwerping van het Proleta-
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riaat der Wel'elJ eu Slachting vau het Proletariaat der
Wereld. '

En in. ieder geval Ouderwerping en Slacht ing van h01
Proletanaat ue.r 'Yen'lt!. Dat is de 'I'oek.uust.

Kiest, Proletariërs! Heide machten ~()kk(,ll u met hun
!V'ere~db.ond van Volken. Beide zeg-gen u: ,'Tij zijn niet
.1mpenalIshsch, maar d~ ander l ! 1laar beide bedriegen 11

inderdaad met onderworping en olülergang!!!

Als :men het Proletariaat. vra~gt: ,Vat hebt gij liever, het
despotIsme, d~ becetachtigheid en liet bloedbad van het
I?Ultsche ImperIalIsme, of rle beestachtigheid van het Ame-
rikaansche vermengel met de verfij nde ui tzn ig ing van het
Engelsche, waarna het bloedbad toch ook komt dan moet
het Proletariaàt der Wereld antwoorden: Ik we~t het niet.
De gevolgen van beide 7,~jneven vreese 1ijk .

Zoo is het.
Het Duitschc en het E'ngels~~-Amerikaansche Imperia-

lisme zij n inderdaad even reesehj k voor het Proletariaat.

De D~itsche, Engelsche, Amerikaausche en dus ALLE
Proletariërs der Wereld worden gelijkelijk door het Duit-
sch~ en door het Engelsch-Amerikaunsche Imperialisme :,{-_
dreigd.

Z~ kunnen zich dus vereenigen.
Z~J kunnen een bond maken, waarin het ééne Kationale

Proletariaat voor het andere opkomt. Een bond als een vak-
verepniging of oon trust van Proletariaten die alle tezamen
tegen het "Wereld-Imperialisme strijden. ,Vant hunne
belangen zij n werkelij k dezelfde.

Slechts een vereenigd Duitsch, Engelseli en Amerikaansch
en .dus slechts een vereenigd \Vlereld-Prolef;ariaat kan het
DUltsche en het Engelsch-Amerikaamsch Imperialisme kan
~us hét Imperialieme in het algemeen, het ,Vere1d-Im~eria-

Iismo vernietigen.
. Elk nationaal, en dus het geheele internati.onale prolera-

rlaat moet BE~DE evenzeer bestrij den .••••
Het yroletanaat van ~lle landen moet zich op één front

vereemgen om BEIDE te gelijker tij cl te vf'rnietigen.
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Er moet een Internationale gevormd worden, die beide
tegelij k vernietigt. . . . .

Evenals in alle laudcn JU de blllnenlandsche pohtek door
het Imperialisme de grenzen tusschen de p<1:~·tijenKlerikaal
en Liberaal, ('ollsPl'vaticf en Demokraat zijn weggevallelt
voor het natronaal strijdende Proletariaat, en er slechts één
ïmperialis~isç:he lll.aBsa is, zoo m?et III de intcrnatiofl:ale po-
li! iek het llllel'llahonaie l'rolebnaat geen onderscheid ma-
ken tusschen dit of dat Imperialisme.

De nieuwe Internationale moet beide tegelijk, het Impe-
rialisme van allen bestrij -= .e~ vernietigen.

De beide groote Imperialismen der wereld zl.Jn gelijk-
waardig 1). En daar alle Im perialismèn, van alle and ere

1) Al diegenen. dus, die het eene ~mperial.isme boven het a~dere ..stellen,
steunen hun geest en hunne handelingen niet op de waarheid. ZIJ staan
op een valsehen bodem. . .

Zij splitsen het Internationale Proletariaat en maken het de overwmuing
op het Internationale IllIperia\isme onrnogeluk. Zij allen. mogen het ZIJ~
Sociaal ..patriotten. Eseudo·Marxlsten of part!Je!l .~n neutrale landen, ZIJ
spelen het spel van het Imperialisme, de~ illlpem~hstische d~lts.ch.e, en~elsche,
amcl-ikaansehe, en met. hen verbonden intornationale kapitalistische klassen
en regeeringen. .

Zij .staan aan de zijde dezer klassen en regeenngen en helpen het Irn-
perialisme. . .

Want juist deze, - de engelseh.amenkaan~ehe onder h~t masker d.er
democratie, de duitscha onder het masker var) het a?solutJsme, _..lUist
deze scheiden het internationale Proletariaat slechts hierdoor dat Z\J aan
het eigen Proletariaat hei eigen :rmperialisme als niet bestaand, of vreed-
zaam, het vijandelijke als het eemge of slechtere voorstelle!1', .

Dit, doen Wilson, Bethman Hollwcg, Lloyd George. Poincaré, Czermn,
Asquith enz. Dit is het doel hunner redevoeringen. Daardoor alleen, .. door
dit bedrog alleen, konden zij den oorlog doen ontstaan, en kunnen ~IJ.hem
verder voeren: Bierop alleen steïmèn zij. En daaraan doen deze SOCialisten,. .
llIee liik ..Maar de waarheid is dat beide Imperialismen even gevaar IJ zijn voor
hei Proletariaat, eu dat zij beide slechts dool' een vereenigd Wereld·Prole
lariaat kunnen worden overwonnen. .

De zaak staat in werkelijkheid zoo: Evenals in de binnenlandscbe P.ol!-
tiek de heerschende klassen de arbeiders verdeelden door de leuze? Libe ..
raai en Klerikaal Conservatief en Democraat" cnz enz., leuzen die JUist
door het Imperialisme zijn opgelost. zoo. verde.el~n. maar nu !I\ re~sael~lig
veel grootere. in wercldgroote mate de Imperialisten de .ar?elders interna-
tionaal in aanhang-ers VAn het cene of het andere' Imperialisme

Het Duitsche Imperialisme, als ~et brutalere, m~er hondsche ~oor. een
aristocratie geleide, neemt de plaats III der eonsorvaüeven, der reactiOnalren.



Nuties del' Wereld, verbonden zijn met, d.w.z. onderworpen
zijn aan deze beide Imperialismen, van Duitsoliland a~n de
eene, van Engeland-Amerika aan de andere zij de, zoo IS het
waar dat voor .ALLE arbeiders der aarde, voor het GEHEE ..
LE Wereld-proletariaat het Imperialisme val elk van beide
groepen, van de een zoowel als van de ander, even vreese--
lijk is. .
. Daarom is het zeker, dat de arbeiders der geheele wereld
opnieuw door alle Imperialismen zullen worden onderdrukt
en geslacht.

Het En!!elsch.Amerikaanscbe Imperialisme, als het sluwere, meer huichel.
acbiige, door een democratie geleide die van de liberalen.

In werkelijkheid zijn zij beide gelijk.
De 'groote Imperialisten, de keizers, de koningen. dc presidenten, de

leiders der Engelsche, Duitsche en Amerikaansche bankon. de ministers en
politici weten wel wat zij doen. Zij weten wel, dat door deze splitsing.
en door deze splitsing alleen. (want zoo machiig is het Proletariaat, dat
bet, wanneer bet iniernationaal EEN was, het Imperialisme van alle staten,
het Imperialisme in het algemeen zou vernietigen), dat ze door deze split.
sing van het Proletariaat in twee groepen, bun doel: de enorme duurzame
winst voor het bankkapitaal en de onderwerping der wereld aan het bank.
kapitaal bereiken.
- Hiertegenover moet bet Proletariaat zich vereenigcn als een geheel tegen
het gebeele Imperialisme, tegen het Imperialisme in het algemeen. Dit kan
echter slechts dan geschieden, als bet Proletariaat inziet dat het Duitsche
en het Engelsch-Amerikaansebe, het internationale Imperialisme gelijk.
waardig zijn; wanneer het niet, zooals vroeger de liberalen boven de cleri-
calen, het eene Imperialisme, "bet klein re kwaad", boven 41et andere
stelt, wanneer het niet tot bondgen ot vau bet eene wordt, wanneer niet,
zooals eens .een nationaal, nu intern ionaal "Reformisme" ontstaat.

In de binnenlandscbe politiek het liberalisme te stellen boven bet conser-
vatisme, of het clericalisme, is nationaal reformisme. In de internationale
politiek liet democratische Imperialisme te stellen boven het absolutistiscbe,
is internationaal reformisme.

Het wil zeggen, bij liet Proletariaat de gedachte te wekken dat een deel
van het Kapitalisme, het democratische, in staat is tot "hervormingen",
tot oplossing van vraagstukken, waartoe alleen het ocialisme in staat is.

Evenals hij, die in de nationale politiek liberaal boven klerikaal stelt,
de Eenheid van het nationalo proletariaat verhindert, zoo verhindert bij
die het Engelseb-A mcrikannsehs Imperialisme stelt boven het Duitsehe, de
Eenheid van het internationale Proletariaat.

Bet naiionale en het internationalr, reformismc moeten bride tot op het
uiterste bestrcdcu en vernietigd worden.

De zaak waarop het voor bet iuternntionnlo Proletariaat aankomt, is
juist in te zien, dat beide Imperialismen ~elij~zijn, even verderfelijk in
hun doel en gevolgen, zich te vereenigen dool' dat inzicht, en dan beide
te vernietigcn.
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1 1ti nieuwe onderdrukkingd ieuwe s ae 1 lllg, 1
En daar us. ~l hoe ook de uitslag van dezen oor ogdoor het Irnperiali me,

moge zijn, zeker IS,iaat 1 . ,Yereld met ab olute zekerheid
daar het l")roletal'la~rd~.~~ten ,ermoord, - T

weder zal ,,:orden or.d d van het Proletariaat der Wereld
Daarom IS de opstan ~ LIJK

tegen het Imperialisme ); OO])7,~-\KE .ru , .

. .: Ii me kan evenwel niet opge-
Het internationale ImPheIlta.1St. tionale Kapitalisme op--d onder date III elnaheven WOl en z

O'chevenwordt.
1::> • • Ie ,V'ercldrevolutie teg-rn het Kapi-

De Revolutie. de soela
1
.. 1_ _ . 1 t ""iereldproletariaat.

talisme, is dus noodr.akr IJ '- voor re

Dit wilden wij in de eerste plaats bewijzen.



11.

Geen andere uitweg voor het Proletariaat,

,,~et Imperialisme van beide 'voor het Proletariaat,' groepen IS even vreeselijk

. IRl el~ kr::malleen vernietigd worden door
1c r _ ra etariaat. eOD vcreen igd ,Vo-

De "Wereld-Revolutie is dus noodzakelijk" .

Dit, wat wij in het eerste I fd tI'
zij~, .l..tct zou ~oldoe~de zijn be~~);z~: ~~(I z~~en, d

ZOU
genoeg

perialisme der beide eroe en '. ,l,~ en, at het Im-
Ietariaat, en dat dus het i~te' e':,n vl1ee1s;h1]ku: ,voor het Pro-
vereenir-an om het I " I,lna ioua e ~·o5'tannat zich moet

,y" I:> mperra isme te vermetIgen
.IJ .z~uden nu kunnen overzaa t tI' .,

vernietiging van het I " I' ., n 0. let beWIJS, dat ehliik ,I:> mpella 1 me de 'l'eni', I tge IJ - IS voor het Proletaria t ..' 1 '.(uevo u re, mo-
_ als niet dl' UP eer' 0' a, "IJ zone eI?-,flrt kunnen doen,
triotten en de PsCU~O_I111I:>~~l'tde BourgeOlstl', de Sociaal-Pa-
1 -h '1 . ~ rxrs en van allr- landen 1"\ rcel _eH en de )I indorlieid i 1". 1.-" ' ,- ue .u.eer-
derheid ou dc ()Wd'hflllI- l"ln l:;tn·ll'l.l~': en ItalIë, de )leer-
I

:> t ' , co IJ een in Ju itschl.urd 1 L b
ar y en de puc ifistischo 'R iali t ' ; ,I J(, ue a our-

. grootc soctalietischc IÇ)artiJ.'0~Cl~IS l
p

J) ,\~ll hlJ~c1and, en alle
] t 11 r.- ' LIl uo \ ('1'('('1, g'de Rt t
cor om a P Kap itul iatcn e;t ul l N '1' ' a en --

. grwn(le]'(l <lp w(.'r]~('II',']_ , '1\ ,e, ' 0(:1<1 1 ten der wereld, uit-
1 '- ' '" IPVO utioun u-eu ] jlPl<Il'l'S Y(lOl's/pld('1I :\'IKof /IINsrl' 'l ' ,- -, l(' uan dr- ar-

me', llog ~?II ui.tweg W<lS. " I( 11 nlp!')'I"]I' 111('('11 I-i(wiaai~-

>JUs ZIJ u iet aau het Pr l' ,
ria~i~~e, liet Inq;C'l'ialistiseh ~~I'I~lti· ~l'l~ll'II. (lat ltPL ]ll~l)('-
tot net verplichte scheid 'hP a lsn~, tot outwapen inoel szerec t, tot den wereldbond va~

. .
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,ol1;:pl1, tot den weJ'(,hln'ede koulen kan e n na den oorlog
komen zal.

])f' Rap~talist<'ll, dl' Rocjaal-Patriot~f':U,. en de l?se.udo-
11nrxisten, de Labour-1)art~- en df' paciflstlsche RocIahsom
iu Engt.lalUl, de 1Ief'l'clf'rheid en de Ondl !mkdliiken i11

Duitschland, de Meer(lerheicl en de 1Iinderheicl in Frankrijk
en Italië. de Soriall ten van de Yerccnigde Rtaten, zeggen
dit om het ,Yercl<1prdetariaat van de ltr,o]utie af te hou-

den,,YaI1t, ah <1it ;-:0) was, als bet Kapibli.>'11e (1('11 001')0"

nu reeds opheHen kon, dan zou het Kapitalisme zich vreed-
zaam kunnen ontwikkelen, dan zou de ,Vel't>Iclrcvo1utie .nu

nog' niet noodzakelijk zijn.
Daar deze voorstelling dus een gewd(1i~,> eontra-revol»-

tionaire betcekenis heeft, - vooral ook door het aantal en
de macht van degenen, die ze aan het Proletariaat geven, --
is IH,t voor icderen reyolutionair plicht, nogmaals hun valsch-
lil' id te bewij zen.

Voordat wij dus tot de uiteenzetting der mogelijkheid der
rcvolut ie oYf'rgaan, zal dit in dit hoofdst uk geschieden.

In alle kapitalistische tateu, bij alle kapitalistische ,0'_

ken, wordt ieder jaar door dp millioenen en milboenen ar-
beiders in het eigen land en in de koloniëen, een massa
nieuwe' meerwaarde yoodgebracht.
, ])ez-<; massa worlh ,oortdureml gl'ooter, en stijgt. daa-
leder par meerwaarde aan het c ude kapitaal wordt toeze-
,ocgd, progressief. _ I:>

..rn de wereld, op de aarde, zijn echter nog vele landen met
l'lJ ke natuurschaUen, en met zwakke bevoU: ing , uit welkE
kolossale winsten gemaakt kunnen WOlden I:>

Het Kapitaal zoekt deze be1eggmgsplaatsl'D.

Dit is de oorzaak van het Imiwrialismr.

1Iaal' do au 1'<1('is rcods Y('1'(l('l'l(1. Allo landcu (lel' 'aarde
hr-hhcu l'rrd,:; h u n 1\l('!'S(!'l'/;,

De vo lkcu moereu dus strijdell OJll de 1)(':;1,1'plaatse]].

Dit '18 de oorzaak der imperi;.tlistische oodogen.
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Er bestaan in het bijzonder drie kapitalistische Statcu.

wier kapitaalmassa zoo geweldig groeit, dat zij met elkaar
op alle p1a.atsen der aarde om de win t etrijdcn.

Deze drie 1·.;tatC'nzijn: ]~illgelan(l, ])l.titi'\rll:md, en de Ter.
eeuigde Staten.

De millioenen arbeiders van Engeland, Duitachland or
itle Yereenigde Staten, hebben zoo gewerkt, 7.00 vele jarer
~et ~oo nooit ophoudende geweldige kracb ton, dat de Ka.
pitalisten van deze Uanden het monopolie der wereldheer-
schappij in het oog vatten.

Deze drie gigantische volken kampen nu waarlijk om dr
heerschappij over de geheele wereld ..

Men zegge niet dat deze voorstellino overdreven is dat
" b'

n?Olt een natie of e~n gl'oep van naties de wereldheerschap-
pJJ zou kunnen bereiken. '\Vant de eigenschap van het kapi-
taal is juist, dat het altijd meer m~erwaarde dat het een
oneindige hoeveelheid meerwaarde, meerwaarde in het on-
e~ndige scheppen kan, als het slechts altijd meer proleta-
rrërs, grondstoffen, en machines kan aanwenden. Iedere O'e-
weldige kapitalistische staat, ieder gewdldig kapita~isti~cb
volk, voelt dus, dat, als het zich maar al tijd meel' land on-
derwerpt, het wezen van het kapitalisme het in staat zal
stellen, ten slotte (le geheclo wereld te veroveren of te he-
heerschen.

Deze drie Gigauten verheffen zich dus uit den maalstroom
van den trijd tusschen de kapitalistische naties, en m-iksn
aanspraak op de gehee1e werel-l.

En t":~e van hen, ]!illgehlnd - PIl onder dezen naam ver-
staan ...''''J nu hpt. ]~ngC'lsche wereldrijk, .Engeland met zij Ll

k~lomee~ en .(lOmlJlIOllS -, C'11de V,ereelllgde Staten, hebben
ZI?h, misechion VO?l' karteren, misschien voor langeren Tijd,
missr-hion VOO'l.'a111.1<1,verbonden tot co n E('nl!C'l(lom te sa-
men do wC'l'rldhC'el'sel!appi.i to verovorr-n ,,

. l<lll cvcnalsin (lP.11econom ischen s"lri.J·l de' l1l:1C'l!ligsip Syn-
(ltr~tt~ll, do m!whtlg ue 'l'rusts ten slotto alle klc in« 1;:;pi-
talistiscln, maatschappijen met ziel leepCIJo,-zoo hebben hij-
na allo volken der wereld zich met deze drie g'roote Machton
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yel'bonden, zoo, dat twee groepen van X atie del' wereld,
elkaal: de heerschappij der wereld betwisten. 1).

De ontwikkeling van het Kl',p~ta:isllll' ~~ tot den hoogsten
tra p gestegen. Er sij n slechts wem~~e s~.l'lJd~nden over.

Het Kapitalisme nadert door strijd ZlJl1 emde.

Evenals uit den strijd der kleine middeleeuwsche stetJ.e?
de kleine middeleeuwsche staten ontstondeu, - evenals uit
den strijd dezer kleine staten de groote nat~onale staten, -
zoo ontstaan uit den strijd der groote nationale statenT de
g-roepen, de allergrootste bonden, de twee Bonden van ,01-
ken.

In en dool' den strijd del' middeneeuwsche steden 0Il:~stond
de heerschappij der kleine burg~rs, in en door den stI?J.d d~l'
nationale staten de heerschappij der groote bourgeOlslC, l~

en door den strij d der Groepen en Volken. de heerschappij
der allergrootste Kapitalisten, der Monopolisten der Tndus-
trie, der Reederij, der Banken, der 'I'rusts.

:l[aar evenals eens deze kleine burgers, deze bourgeoisie
zich verhieven uit den strij cl der vorsten, d~s adels ~n der
O'eestelijkheid onder elkander, zoo verheit zich nu UIt den
~trijà aller kapitalistische naties eene andere macht, het
Proletariaat der ,Yerelcl, en verovert, midden in den strijd
dezer beide groepen, voor zich dé Wereldheerschappij.

1'erwij~ de twee hoogste :llachten der aarde, de twee grop-
pen aller kapitali tischc Xaties om de Woreldhcerschnppij

1) Opzettelijk. om dit geweldige probleem van vVereldoorlop; en Ontwa-
pening en Wereldvrede gebeel en al duidelijk te maken, hebben. wij hier
den. strijd vereenvoudigd. Wij stellen het voor al~of slechts de ~.r1e groote
naties streden. Inderdaad is de strijd veel geeompl!reerder, namelijk een van
alle naties ter wereld, en daardoor de oplossing van het pro~le~m door
wereldvrede nog veel onmogelijker. In de brochure: Het Imperialisme, de
vrereldoorJoO' en de Sociaaldemocratie hebben wij dit uiteengezet. Daar
worden ook" de economische oorzaken, ;"aaroll1 wereldvrede en weréld-vol-
kenbond onmogelijk zijn, zeer uitvoerig bell~nde!d.

A Is de Vereeniade Staten en En"eland ZICh lil de toekomst VRIl elkaar
losmaakten dan ~ou dit zeen ve~~chil maken in het beeld dat wij hiel'

'" b ','van het wcreld-Impcrinlisme geven. Wu:~Jt elk van d~ze elue. staten zou.
dan toch voor zich de wereld-heerschappij zoeken, en Iedere nieuwe groe-
pecring, iedere nieuwe bond, bijv. met Duitachland of Japan, zou dat even-
eens doen.



strijden, verheft zich het Proletariaat der ,Yereld en maakt
zich meester van de wereld.

~p ~ijll hoogsten trap geklommcn, opgebloeid tot .llono-
polIe: lil den sir ij(lom het ~Iollopolic der ~\..arde, sterft het
Kapitaal, en wordt afgelost door het Proletariaat.
..In zijn hoog:sten bloei, zijn laatste en hoogste, ~\.LLE

ZIjne kr~?htcn inspannend, xich ontwikkelend tot den hoog-
~,tell. strJ).d om. ~tet }Iollopolic .Ier 'Yert'l<.lheerschappij, stort
h~t 1.1.1 z~Jn strijd, den strijd die zijn wezen was, ineen, en
u~t ZIJn schoot, uit den brand zijner krachten, ontstaat een
riteuwe wereld.

~~t Kapitalisme.' begonnen als privaatbeait van eenige
well~~gen aan. kapitaal, opgebloeid tot kapitaalbezit eener
\aln.l~e machtige klasse, eindigt weder, keert weer in zich
~er~lg, tot het bezit van het geheole kapitaal, tot de beueer-
schmg: van het geh.eele kapitaal door ecnige weinigen, .

En lil dezen bloei sterft het, De bloei valt af, en de nieu-
W'e wereld treedt naar voren. .

. 'Yant de Proletariërs, die zich aan het einde der acht-
+iende eeuw vereeniaden tot den strijd tegen hunne arbeid-
g.evers, de Kapita'listen, die zich in 'hel midden der negen-
tiende ~e.uw. veree,mgden tot den strijd tegen hun nationale

bourge?lSle in nationale partijen, zij vereen igen zicn nu in-
ternationaal tot den strij d tegen de internationale oom
gooisic.
_ En in (he Eenheid zullen zij overwirmen.

,~!aar waar?m kun~en deze nat ionalo kapitaalmassa's zich
me" vereemgen?:' aarom vereenige» Engeland, Duitsch-
l~.nd,. en de Yereemgde Staten zich niet en waarom werken
ZIJ met samen tot de uitbuiting van het geheele Proletariaat
der geheele aarde? ,Yant dan ware toch hun macht een noz
veel grooter~: da~ be~oefden z~j niet met rIk aar te stri.idrn~
en konden ~lJ m~ssclllen het geheele Proletariaat afhouden
van den strij cl, afhouden van do revolutie.
}!0i, a~ltwoord ~p deze vraag is t011\eerste : Hun kapitalen

"t,lJll lutlona~l, n ict ,tot een geher'l vermengd, niet intern a-
t tollaal: ])0 interna {tonale kapital en v.ijn in vergelij king tot
.10 uutinnaln slechts een zeer klei a zedcelto van het 'Y"re11.
kapitaal, ~ -' t u

l<:n ten twecde : De nationale kapitalen hebben versch il-
lende belangen en oeu yel'schillpnd doel.

,'Tat is hun doe l , wat is het doel dezer (jigallü'n~
"Tij zeiden liet rccds : Duitschlaud wil België, Polen,

Frankrijk, l{uslaud, Oostl'nrijk-I-Iol1gal'ijl', den Balkan, 'I'ur
kij e, Klein Az ië , Armenië, ~resop()tanië, r-l~Tië, Perzië, mis-
sdtipn r-liberië, PH audcro (lePlell van Az i« ondorwvrpon , daar-
dool' het vaste land van Europa van zich afhaukel i.ik ruako u
e-n Z(lOde eerste schrede doen naar de \Y ereIdhcorscbappij.

Aangeland aan de kusten van den Indischen Oceaan, IS

het dun gereed voor den tweeden wpreldoorlog, om Indië,
den Stillen ()cpnall, eu Ü~,daaraan liggeJltle landen, om
.\frika, om de 'Y'ereldltperschappij,

Engelau(l wil v.iju wereldrijk uitbreiden over Afrika, door
Aûë, naar Indië.

De Vereenigde Staten willen heerschen aan den Stil1en
Oceaan, in China, in den I'ndischcn Archipel, in Polynesië,
in ~Iiddpn- en Zu id-Arucrika.

,Yanneer het Engclsche wereldrijk hcorscht over Afrika
en in het Zuicl\Yrstelijk deel van Az io, en de Vorcenigde
Staten heerschen in ~Iidden- en Zuid-Amerika, in den Stil-
len Oceaan, in China, en misschien in het noordelijk deel
van Azië, dan beheerschen Engeland en de Yereenigde Sta-
ten reeds bijna de GEHEELE wereld

En door welk middel bereiken deze drie groote machten
hun doel, de wereldheerschappij? .

Wij zeiden het ook reeds: Duitschland door de vereelll-
ging van Europa onder zijn leiding, de Yereenigde Staten
en Engeland door de verb~okkeling van Europa.

En waardoor bereiken zij dit mid(lel?

Door den strijd, den Wereldoorlog.

En nu, stelt u voor, Arbeiders, .Arbeiders van Europa ~n
Amerika, Arbeiders der wereld, Arbeiders die men bedne-
gen wil, en houden onder het Kapitalisme, en afhouden :van
de Revolutie, door de hoop dat ,Vereldvrede, Ontwapenlilg,
en Wereldbond van V olken mogelijk zijn, stelt u nu VOOI',

dat de oorlog ten einde is. Stelt u voor dat het slachten der
geheele Meuschheid voorbij is. Stelt u eerst voor,
dal Engeland en de Yereenigde ,)taten overwonnen hebben.



Dan zijn ~\.frika en .\.z:ië, Midden- en Zuid-Amerika, cu alle
wereldmarkten feitelijk in hun machl, en het vasteland vau
Europa is YOOl'eOl'Ktmachteloos.

Stelt II dan voor dat ] )uiü;cWallll overwint. Dan heeft
Duitsclilaud ecu deel van Afrika, en het staal. in Azië YOOl'
de poorten van Indië, en waarschijnlijk ook van China.

I)telt u voor daL geen van beide nverwj nt , dan blijft do
spanning dezelfde.

Stel t u deze drie gevallen, do drie oenige mogelijke, klaar
voor oogen, en vraagt u zelf dan: 7,al 1:'1' na dezen oorlog'
geen oorlog meer komen?

,Vanncol' Engeland en do \"l'l'cenigdo staten o\'Ol'winnen,
zal het verzwakte en verdcC'lde Bnropa dit verdragen? Zal
Duitschland zich niet aan het hoofd van Europa st~llen en
zich weder verheffen?

En stelt u duidelijk het tweede> geval voor. D-uitschland
staat aan het eind van den oorlog, na den vrede, voor de
poorten van Indië' en Uhina. En binnen die poorten staan
de Engelsche en de .A.merikaansehe macht.

Wnt zal gesclîieden? Denkt na, arbeiders. Zullen Enge-
land en de \rereenigde Staten uiet trachten Duitschland te
verjagen?

En stelt u voor de derde mogelijkheid. De oorlog b1ijît
onbeslist. Er is geen overwonnene en geen overwinnaar. Dan
blijft alles, zooals het was voor den oorlog. Duitschl.nd
door Engeland en zijn bondgenooten omgeven. En Duitseli-
land altijd zich wapenend en voorbereidend tot wereldoor-
log. Zal Duitseliland dan ontwapenen? Zullen Engeland en
de Voreeiiigde Staten ophouden met 11un bedreiging van
Duitschland?

Bedenkt: Alle deze groote )hC'hten stootcn nu op elkan-
der. Zij staan IJU aan clkanders grenZell. Xiets scheidt h en
meer. Er is geen ruimte meer t usschen hen.

Bedenk : Er zij n daar buiten, aan de andere zij de der
grenzen, voor ieder van hen de heerlijkste landen voor kapi-
taalsbelegging, de allerhoogste win ten.

Bedenkt: de twee Groepen willen (l~e1fde landen: .Hrika
en Azië, nu ook Rusland.

Bedenkt: deze landen zijn oneindig rijk, en nog bijna
niet gexploiteercl. :Milliarden, ja •....bi1liar~n wachten daar op
de uitbuiters.
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n
Jl]-t \l'l)cidcr8 de natuur, het wezen van het Kapt-

vC(, \.,. '. .. ] ··1
tanl. Zijn W('%C'IIis l1ithrC'1(1mg, niet waal', op a t ijr g-roatrr

schaal'? IC 1Bedcnkt in hel bi,j%(llldcr, uog ePllS, eu nog eens, en ~ IJ(

.. B·IJ· b('l·(I" o'l'oPlwn ~,VJ<:UI' voortdurcnd de kapitaal-
weel . " e db' d dmacht, DOOR UWEN ARBEID, en door enI ar el . er
arbeiders van alle al1l1e1"eell(~Pl'\:-orpen of met ~c ~wee zroe-
Jen verbonden volken. Dl' l\.apüaa,lmaC'hi zwel i III het on-

~indigc. De twee groepen staan legell(Jyer elkaar, .gren~.~n
. -lkuar nrhter hun c-ronecn zwelt voodLlurend, III altijd

U,-lD ...: ....'-u ,H l ö .' 1 .
sWl'ker mate, hei Kapitaal. 1':n <laar huiten ligt ue nieuwe

buit, de Willl:it.

Wat d!'llld gij, zal er nog eell nipuwe oorlog' komen?

Gij kunt niet ander aniwoorden dan: J::-.
Zoolang de kapitalen van. Engeland, DUltschland en de

Yereenigde ötaten een verschIllend doel hebb:n, en ~ezel.fde
landen willen veroveren, en alle de wereld wl~~en veloveren,
en zoolang zij nationaal, niet internatIonaal ZIJn, zal er oor-
log zijn.

Deze wederlegging deTr Ontwapcni.ng, van d~n "\V'ereldbond
van Yolken, van den" ereldvrede, IS een beslIssende. Daar-
mee is voor elk denkend arbeider eigenlij k reeds genoeg
gezegd.

Daar echter de nu van bloed druipende Reg-eeringen, de
Kapitalisten, de Socianl-l)at(riotten, en de Pseudo-Maa'xis-
ten nog met vele argumenten de arbeiders trachten te be-
driegen, moeten wij ook deze hier best rij den en weerleg-
gen.

De Rcgeeriugeu en de burgerlijke Partijen aller landen,
de SoC'iaal-patriotten, de valsche Radikalen, de Meerderheid
en de Onafhankelijken in Duitschland, de Meerderheid en
cIe Mindemeid in l~l'ankri.ik en Italië, de Labour-Party en
de socialistische Pacifisten in Engeland, en alle groote so-
cialistischo Partijen in de Vorcenigde Staten, die den vrede,
de ontwapening, of do beperking' van bewapening propagee-
ren, ..zi.i allen die dezen oorlog maakten of toelieten, moeten
bewijzen dal. deze mogelijk zijn, ook in dit opzicht.
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. Zij moelen, niet met holle phruses, maar precie , met de

feiten, aantooncn hoe xiJ z ich de rogcuug \',1Jl dCH vrede
denkeu.

\\",'Jkc dl'dpll dr-r uaadc moet EJlgclund, welke Du itsclr-
land, welke dl' rereenigtIe Shtell bokomeu r' Welke alle
kle mor 0 machten:' J.<'rall.krijk, Italië, J upan, Oostenrij k-
Hongarije, 'I'urkijc, enz. " Zij moeten dit op de kaart aan-
geyeu, .zoo dat icdr-rcen \H'et dat dit rechtvaardig is, \'11 dat
geen l]l('UWC uorlogcu, dat nooit ('P]] nieuwe oorjog' uit deze
1"l'gcllllg ontstaat,

/'jij moeton precies :1;;\,lJo'CYCll Haal' we-lke H,,,clell verdeeld
_ 1 '" . bzal wurdcu , ioe het vortronweu tuaschcn Duitschlaud ]~ll-

geland on ÜC \' orccnigdo Staten ('11 a Ho anclercu zal' out-
stuan , z.ooJat zij xlch met sterker behoeven te wapenen.

Arbeiders, dit alles aautooucn kunnou zij met. 200d1'a
het om concrete bewijzen gaat, z"-~get' zij. l\ug nooit heeft
ruen tot nu toe ook ?naar een p~glUg gedaau, op de kaart
(il- grellzon aan te ~:IJzen, waarmee ieder tevreden kali zijn.
Het ZIJu alles altij ~l. slechts holle woorden geweest. Holle
leuzen zonder wezenlijke ;,crkelIJke l)('tpekenis.

De Kapitn.listeu, de kapitalistische HeO'eerin<ren, met ,Vil-
d Prasid ~. b bson, en re SI ent der Vereenigde tuten, van bloed drui-

pend, vooraan, zeggen: het Hecht.
lIaar waarom heeft Duitschlaud meer recht op Azië en

.Afrika clan Enge~and? "aarom de Yereenigde Staten meer
recht op den I::ltilleu Uceuen dan Duit chland P "aarom
heeft een van de drie ee~ recht daarop? De verdedigers van
cl", beperking der wapenlllg moelen anntoonen welk recht er
bestaat. Dit kunnen zij met.

. De Regc.eringen, de Bourgeoisie, do Reformisten, van
b,lced drUlpcn~l, ~eggen: ue Trust, een 'I'rust der Naties,
Evenals de Ka~~tahsten de economische trusts gevormd heb-
l'en, evenals ZIJ de concurrentie opgel:(,yen hebben, en ZICh
tot kartels Yereemg~ hebben, zoo moeten Engeland, Duitsch-
land en de Yereemgde Staton trusts vormen tot uitbuiting
der wereld. -

De vCl:gelijking met de trusts is valsch. BI' bestaat een
onde~'scheld tusschen de b~ide penten v.•n vergelijking, dat
bcsl issend 1 , en dat verhindert dat de staten iu afzien baren
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tijd zich tot ~e "?-itb.uitillg der wereld als trusts vereenigen.
Dat onderscheId IS dit : .

De economische trust bandelt met doode dmgen. Met geld
en met grondstoffen, wier kracht eenm.aal ~eg~ven is. Deze

laat zich licht regelen en besturen, ook mternatlOnaal.
Maar staten zijn levende organisme~, uit llI:enschen be-

staand. En dus, zooals alles wat leeft, ZJCh ontwikkelend. En
zoo zou het gebeuren, dat, zelfs als men, wat reeds onmo-
gèlijk is, een regeling, een. vordeeling getro~~en had, die
allen bevredigde, de verhoudingen na Korten t~Jd waren ver-
anderd, de economische, de ka'pitaalskracht~n anders ge-
groeid waren, zoodat de eene heerschel' machtIger geworden
was dan de andere, en zelfs de beheerschten de kracht ge-
kregen hadden om op te staan, het juk af te werpen, en zelf
heerschel' te worden. Er zouden dan terstond nieuwe oorlogen
ontstaan.

N iet-levende dingen kan men in een trust vereenigen. De
ieder naar wereldheerschappij strevende volken kan men het
in afzienbaren tij cl nog niet. .

De Bourgeoisie en de Regeeringen, de Duitsche, van bloed
druipend, die tienduizenden zeelieden heeft vermoord, voor-
aan, zeggen: ue Vrije Zee . Als maar de zee vrIJ IS, zullen
de oorlogen ophouden. Maar in vredestij d was de zee reeds
vrij. Dat heeft evenwel den oorlog niet verhinderd .

De Kapitalisten en Regeeringen, van bloed druipend, die
den oorlog begonnen uit handelsconcurrentie, om de hoog-
ste winst, zeggen: de Vrije Handel. Als er slechts geen
voorkeurtarieven en invoerrechten meer zijn, clan zal de
vrede komen. Maar hoe ontstaat de handel? Door geweld,
dool' moord en oorlog. ,yie zal den moord begaan? Wie de
wapens dragen? Duitschland of Engeland? Hlechts het ge-
weld beslist.

En de handel gedijt het best, waar men de politieke macht
heeft. Dus ook wanneer de landen voor allen gelijk open-
staan, zal men toch om de politieke macht strijden.

1I1a.ar de handel is niet langer het- hoofddool. Het hoofd-
doel IS kaprtaalexport, tot vorming van nieuw .kapitaal. Het
hoofddoel IS bet maken van sp.)orwegen, havens en fabrie-
ken. En hoe brengt men dit alles, hoe brengt men kapitaal
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