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D E "S!ERFLD

I N

S L ..\ G a R D E.

Zies maanden na de "Yr ede" van München;
~eer ntaan de werel~-grootmachten in slagorde ts[on-

over e.lkaar, elk me '. een ontzaglijk appar aa t voor mens<",1'l-
verdeiging: elk m?t dan reusachtig appar~at voor het ,ro-
duceren van leube:-J'" Cll bedrog.

~ot is een ha~' jaar geleden, dat de vrede werd hge_
red".

We werden uitS/"',odigd dankbaar te juä chen , omda t de
redders ons van de ~an1 van de afgrond had~en terugge-
trokken; en in de h~~fdsteden der wereld hebben millioe-
nen de redders toegG~~~~ht.

Thans blljkt, dat we ons geen stap van de afgrond
hebben verwijderd, - men heeft ons s l echt e geblinddoekt,
om de afgrond aan ons gezicht te onttrekken.

De leiders der grootmachten hebben hun "Vr<>de" nood-
zakelijk genoemd, thans no emsn zij hun OOY-Log n oc.Iz a ke l ijk ;
zij spraken met overtuiging van hun geloof in de vl'edelie-
vendheid der anderen, zoals ~~ nu me~ overtuig~ng spl'eken
van hun geloof in de oor l ogs aucl.t der anderen; zij hsbc en
de verdubbeling der milliarden voor oorl.:;gstuig g3n~8Dd
een dubbele zekerheid voor hun vr ed o en n,J6:::1F,:~do:-:. t:1a113
een dubbele zekerheid voor het winncll 'TE.:' }-.-~;,:',v,;,'1.,_,,:;, Het
een en het ander met hetzelfde gemak;

DE aaRl·DG IS Goed bezien is bet n i c t 82;1.5 waar . è.a-:
Tl:ij aal: de rand van de ·)(:C'!.':JL.::; .c.:fgr'.'l1dB.tEDS .?EQ.9NNEN. ----
s taan , Wij zijn al 1 aug b c zie? daa j~ in
te vallen!

Al zijn wij hier, in West-Europa, nog :n::,8'c:, ~_·:ê'::(.': ~n
de oor Log betrokken, al vallen hier nog niet c~'::j , i,:i cg--
tu i gb omraen en staan w:ij nog niet in-de Loopgrave.a "Cl 00:!:'-'
leg is b egonn en , de oorlog waarin ook wij met 0111--_::::<;)~d!Ja:rfl

"



zekerheid werden meGgetro~k n:
Twee en een half jaar oorlog in Spanje, waa r de b6-

1~1:rg,::ü]. .el1.bijlS8yOJ.g de' "'~0l.1I)!jj-~::~_T-IJË:éJ!mi}::,tairc k:'t:,chte.r.
yé,n Italie, Engeland, Duitsl.and, Rusland en Frankrijk op
elkaar botsten, gaf hondeldduizenden d~den en verminkten;

vjjfhonderd nriLl i oen Clür.czen en Japanners worden
voortgezweept in een aarlOB, waarin reeds meer dan een
m.i Ll.i oen mensen den docd vonden en waarin b eha Lve de be-
langen en krachten der Japanse 6.:'1 Chinese heer s end e klas-
sen, ook d i e van Erig el anó , Ame ri.ka I Rusland en Fr8.nkrjjk
tegenover elkaar staan;

in Iili.àden-Eurcpa is op de ver deLi ng van Tsjecho-·Slo-
Vfilb::ije te Milnche,:, de gshele ann cxa t i e van di o staat l:8G
Duitsland gevolgd, staan de D~itse legers gereed voo~ •
s~rong naar Roemoni~ en wordt MameIland onder bedreiging
ine t het binnenrukken van Duitse troepen, "v r eedz aam" V9.~l

Lithauen afgescheurd en door Duitsland genomen.
De wereld~aart verandert voortdurend; sneller en in-

gr~pender dan ooit in de geschiedenis, de wereldmachten
botsen op eluZl-..T, in. koortsachtige haast v er-and er en zij
hun geb i.ed.sn :.. r euac ..ohtige wapenfabrieken en ar s ena Len ,
::i.1 mobiliseren. hun vazallen en formeren openlijk de 00:::"-
Log s t'r ont.en , 'i13.arachter zij hun krachten samentrekken om
toe te sLaan ,

De oorlog is al in gang, alle grootmachten der we-
reld z~~ er, direct of indirect, reeds in betrokksn. ~
er nog èie menen, dat deze oorlog beperkt kan bl~~en? Of
dat dauz u i t v red e zal voortkomen?

DE ulfOOjJZAKELIJKE"-e aOHLOG, Er is ons jarenlang gespro-
ken van vertrouwen in de
vrede, van offeren voor 0

vrede, van b ewapen i ng voor do vrede; de vrede wilden a:, .3

volken; de vrede 'las nocdzakeJ 5jk!
Thans horen -:J.ij dez eLf'do sprekers een andere noodza-

~el~kh9id verkondi~3n: De ncodzakel~fJleid van de oorlog!

U'J"lj eisen levl'n::;ruimt,:;ll, zeggen de leiders en de
pers del' f'aac î s t i s chr. ::J~a"~"m," an zo daarvoor een oorlog
nodig is, wij z:ijn gere':,"'.:';

TIWij willen onze Vyi..~~~8idb ohcud sn'", zeggen Chamber-
La i.n en allen die aan 7jü xan t s taan , "en als daarvoor
een oorlog nodig is, dan Z'1' ~..en wij di e w i.nnen l "



3, / "Levensruimte;' en"Vr i j he i d ': ZIjn s chon a d i ng en ,
~ waard om er voor te vechten.

~ar in de mond van de heersers, die o~s daarmee in
de oorlog willen drijven, zijnhet schaamteloze Leug ens .

DE LEVENST-tUIMTE, waarvan Hi t1er spr eokt , ziet er als
volgt uit:
Je Duitse kapitalistis~he klasse,

die in de imperialistische oorlog van de groot-kapitali..s-
tische machten verslagen werd, heeft zich in de 20 ~aar
die na haar nederlaag zj~ verlopen, weer in volle kracht
hersteld.

Met behulp van de parlementaire arbeiderspart~9n
heeft z~ de Duitse arbeidersklasse weten te bedrie~sn!
met behulp van de sociaal-democratische leiders "'-;E·rè.e!'l
de revolutionaire arbeiders neergeslagen. Door de ir~ a-
tie heeft z~ arbeiders, boeren en middenstanders naakt
uitgeschud (men schat het bedrag door inflatie van :;'Jnen
en spaargelden alleen al op 50 milliard goudmark) en door
rationalisering en alle vormen van een verscherpte ~it-
buj,ting, bClar kapit.alen weer opgebourrd als een moè.er~e
kapitalistische industrie van dé eerste rang.

Maar hiermee was de Duitse kapitalistische klasse
nog niet waar zijwezen moest. Evenals alle andere kapi~
taalgroepen, moest zij zorgen in de werBld··-concurrentie
niet achter te bl~en, zorgen dat ze winst en steeds meer
•.inst maakte om dat kapitaal te laten groeien, het sterk
te maken om de strijd niet te verliezen.

Winsten komen niet uit de hemel (de dominé's mogen
zeggen wat ze willen) en niet uit de spaarzaamheia en vl~t
der kapitalisten.

Ze komen uit de arbeid der niet-bezitters, der loon-
arbeiders. Het is een stuk arbeid dat niet betaald, dat
gestolen wordt.

En het bleek de Duitse kapitalisten al gau~, dat ze
ondanks de mees~ geraffineerde uitbuiting der Duitse ar-
beiders, de str~d tegen de andere kapitaalgroepen niet
vol konden houden. Want die anderen beschikten over veel
meer arbeiders; niet alleen over die van het "eigen volk",
maar ook over die van hun koloniën en vezd.rr e gebieden,
die ze met hun wapens en hun goud beheersten.

Dat waren de gebieden waar de grondstoffen voor de
industrie gevonden werdon: Ertsen, olie, katoen; vetten,



kJleuJ gra0L, enz.
G8vonden, dat vril zeggen voor den dag gebracht

door de proTëtariërs, die voor een loon V8....l1 enkele st.ui-,
vors per dag mo esten werken en zo de hercn in staat stel-
den, ontzag Iijke extra-winsten te mak en , En niet al-
10e11 de grondstoîfengebioden en de danr won snd e "goedk.')-
,l!ellarb ei de.rs waren in handen V8....'1 de concurrenten ,ook
met de meeste afzetmarkten wa3 dit het geval.

Dit alles betekende voor de Duitse kapitalisten, dat
z:j op die man i ar de concur r ent i est.rijd niet vol konden.
houden. Van de beste afzetmarkten waren zijafgesloten;
van do grondstoffen die z:,jvoor hun industrie nolig had-
den, kwamen d.ow i.nst en in de: zakken van hun concurr ent en .

Dit werd voor de Duitse kapitali3ten een onhoudba-
~'0 t oes tand .

V&n 1929, toen een ni euwe geweLdi ge crisis inzette,
tot 1932, wo~d do toestand steeds erger. Waar de fabri-
kan t en g een mo geLijkhei d }HOOr zagen om w i.nst.gevend te la-
ton producoron, ~i0rpen z~ de arbeiders op de keien; in
di3 3 jaar t:ps st~eg hoc aa~tal worklozen tot 6 á 7 mil-
liocn. De v crdor o ratio~,lisatio, het opdrijven van het
arboidstempo der nog pcrE-Gudo arbeiders, de voortdurende
Loousvcz-Lagáng an , oatrno.o t t.en een steeds groter verzet
dor arb eLder s . En ook dG mi ddcnkl.asscn , booreu , midden-
standers, intollectuelon, die hele laag waarop het groot-
kapitaal steunt en die van èe uitbuiting der arbeiders
mee-profiteert, kwam àl meer in verzet. Steeds dreigen-
der werd voordie laag het gevaar) van in het proletari-
aat te worden neergedrukt, ja voor velen was er zelfs
geen ander uitzicht, dan tot het pauperdom te vervallen.-Eon arbeidersklasse, die door de maatschappel~ke
nood werd gedreven naar de gevreesde massa-acties, die de~
kapitalisten zich nog herinnerden van 1918 tot '23, -

"arbeiders"-part:ijen, die slechts met moeite de mas-
sa's in het parlementaire gareel hielden, -

een rebellerende middenklasse, die aan do oude bur-
gerlijke partijen - en daarmee aan de controle van het
gro0tkapitaal - ontglipto, -

en aan de andere kant steeds hoger r~zende tol-mu-
ren di~ de afzetmarkten afsloten, steeds moeilijker con-
currentie tegen de buitenlandse mededingers, die uit al-
le wer oLdd alon hun winststroom opzogen, -

dit kon niet anders dan op eon catastrophe voor het



vuitse Kapitaal uitlopen.
Het Kapitaal ~as in een noodtoestand; het nam

noodmaatregelen!
Twee dingen moesten gebeuren, wilde het haar positie

redèGn, Naar binnen: Alles neerslaan en opruimen wat haar
volkomen machts-ui toefening kon bedreigen en in de ;"{eg
staan, de arbeidersklasse geheel machteloos maken, on,
haar dan des te scherper uit te buiten!

Naar buiten: Van de Duitse bevolking en de Duitse in-
dàstrie één machtig, onweerstaanbaar TIapen maken) waar-
mee zij aan haar buitenlandse concurrenten de heeLbegeer-
de winstgebieden, de afzetmarkten en grondstoffenlanden,
kon ontrukken.

In de massa-partij der rebellerende kleinburgers, de
Nationaal Socialistische Partij, vond het Duitse groot-
kapitaal het instrument, \laarmee ze dezo voor haar bran-
dende problemen kon oplossen. Het grootkapitaal wist het
leidende apparaat van die partij aan zich te binden, de
staatsmacht wer-d haar in handen gegeven, de parlementai-
re partijen - de burgorlijke zowel als do aarbeiders"-
partijen - worden haast zonder T.Qerstand opzij geveegd
en een politie- en spionnage-torreur ingezet, die elk
streven, dat zich tegon de macht van het kapitaal en
haar handlangers verzette, de kop indrukte.

Hot Nazi-regiem heeft zijn diensten aan hot Duitse
groot-kapitaal goed verri~ht.

In 5 jaar tijds is de arbeids-tijd met stukken ver-
lengd, is het arbeidstempo verhoogd: de werklozen in ar-
beidskampen aan het werk gezet, de productie verdubbeld
~ het 1 e ven s p e i 1 der g rot e m a s-
.n~ .Y...0 _~ 1 a a g e ,

De kopstukken van het fascistische apparaat zijn in
de millioenairs-rijen opgenomen - op de commando-posten
van de alles-regelende staat zitten de inèlstrie-bar&nnen
en hun directeuren; economische en politieke Eacht als
één geheel in handen van de vast aaneen verbonden klasse
der oude en nieuwe grootkapitalisten.

In 5 jaar tijds is een oorlogs-industYie, een leger,
een luchtvloot, een gemilitairiseerde natie gevormd, d~e
in geen land ter wereld hun weerga vinden. Met bijna de
enkele dreiging van haar macht, heeft zij haar grenzen
uitgezet en de éne annexatie na de andere kunnen doorvoe-
ren.



Sterker dan ooit st&at de Juitse kapitalistenklas-
se daar!

Sterker dan ooit. ~~:aarook meel' dan ooit gedwongen om
dóór te gaan. En dat n~et alleen omdat het doel, d~ be-
heersing van g'r onde tof'f enLand en en af'z etmarkt en , nog op
geen stukken na is bereikt. Maar ook hierom:

De "gewone'" l:c:.pi ba.Li st i sche gang van z ak en is,
dat eon gr oot deel van de winst als niouw kapitaal word t
aang ewend en gebru i kt om de w inst-cna saa v oo : de kapi ta-
+isten steeds grot6r te maken.

:Iebruik de arbeid, die aan de ar b ei ders cn t.st oLen ~.cordt,
orr..b .v. een n i euwe textielfo.briek te bou-r en , of om i~l
een b~stD.ande fabriek de verouderde maèhines door nieuwe
te vervangen. 6et er arbeiders aan en zij k~~nen erGee
produceren: Jie w in st is m.euw kap i taal geworden , waarmee
weer verdere winst uit de arbeiders Gehaald wordt; méér
v.ins t , om opnieuw bij het kap itaal te voegen en tiewinst-
stroom te vergroten.

~aar is de gestolen arbeid gebruikt om er gran~ten,
tanks en mit~ailleurs meB te maken, zet er d~ m~ar ar-
beiders aan: Zij zQllen er no~it iets mee produceren, die
winst is gèen. ko..:pitaal ge'iwrd.on, er kan geen n i euw e vzins t
mee uit à.e a:xo~ider-sgehalald ,~rden. Die \7il1st is bevro-
ren!

De ge;;roldigeb ewap end.ng is voor de kapitalisten van
alle landen Gen flinke brok uit hun winsten"

Voor het Dui t-s e Kapd t.aal ; met zijn nijpende winsthon-
g or I is hot ean wanhoops cu i tgave!

hot hG~f~ milliarden en milliarden van haar ~insten
in oorlogstuig vastgelegd - meer dan 2/5 van de gehele
Dui tse productie van 1937-'38 was oorlogs-productie -
het hoeft zich daarmeo ,evormd tot ecn militaire macht
van dJ eerste rang.

Hu Ion het cLreigcn en eisen en opdringen. Nu kàn het
dit n i et all oon , maar nu moot hut ook: Die mi LlLardea aan
oorlogstuig zijn oud-roesials ze niet gebruikt worden,
die b evror en w in sten zijn waar d e.Loos , al s ze niet nieuwe
winsten opleveren.

Kan dat niet 0::; de a gewon e" man i er, door er arbeiders
mee te laten w~rken e~ dan hun arbeid te stelen, dan
moet het op buitsn~o~one manier: Door er arbeiders mee
te laten vèchten en er de ni euwe gebieden met grondstof-
fen, fabrieken en nieuwe loonslaven mee te veroveren.



ting daarvan en van

Zoals Cie 1\1eve~srui;::,7.eayan Hitier
en Mus3~:ini niets ~e maken heeft met
het lev~n van de DUltse en Italiaanse
arbeiders, maar alles met de uitbui-
de m.i.Ll i.cen '3n Itgo cdko1 sI. ar'~)E~'.. ' "cr::;

7. j Is de ~!eigl~& met oorlog vo ldo end s, d:m is het
--1 goed: dan brengen de bevroren nri.Ll iar-d en .lU.U w inst
op: Saargebied, Oostenrijk, Sudetengebied, Tsjecho-Slo-
wakij e, hleme lLand .

Mao.r is de dreiging niet voldoende, dan mo et het Duit-
se kapitaal, diroct of na-korte tijd, h3.Ur mil::'iardenaan
oorlogstuig daadworkelijk gebruiken en in een oc~log haar
waarde als winst-instrQment benutten. Dlt niet te doen,
zou voor haar het bankroet en de ineenstorting van haar
macht betekenen.

Voor het Italiaanse Ka~itaal geldt in grote lijnon
hetzelfde, als wat wij hier voor het Duitse gezegd hubbB~.
lléór nog dan het Duitse Kapitaal, mist hct Ltali.aanse in

. haar eigen gebieden de nodige grond stoff en om zi ch als
woreldmacht~ als machtige uitbuitersklasse, staande te
houden en te kunnen groeien. Beide moetem zij, om zich
dio t o verschaffen, de IIvrijhoidi1 van de bezitters d6T
grondstoffengobieden en afzotmarkten aantasten.

En dat zullen zij doon; wie daar nu nog aan twijfelt
is het laatste jaar wol totaal blind geweest.

~ant onder "levensruimto" verstaan zij niot do landen,
dio zij do laatste tijd naar zich toe wisten te dreigen.
Die kunnen oen TIelkome aanvulling zijn van hun industri-
010 apparaat on hun monsenmateriaal, maar hot zijn niet
do groto grondstoffen- on afzetgebiedon, die zij voor
hun kapitaals-'levenll nodig hobben.

Do "Lcvcns ru imt e" voor het Dui tso en Italiaanse Kapi-
taal, dat zijn do gebieden Raar de ertson, do olie, .de
rubber, de katoen on andere gronds~offon zich bevinden
~ ~ de goedkope arboiders ziJn, dio deze voortbrongon.

Doz o gebieden zijn in hand en van de wor;,:.d-grootmach, .
ten Amerika, Engeland, Rusland en Frank:djk, of worden
door die grootmachten beheerst en geexp::'oiteerd.Willen
de Duitse en LtaLä aans e kapitalen hun l'levensrt:imtenneb-
ben, dan moeten zij het deze w8yc1drr.achte:::uit handen
halen. Dan moeten zij è.e "vrijheid!! van deze wereldmach-
ten aantasten.
DE ItVRIJHEID1t

VAN CHAMBER1AI N .



_8. I der grondstoffen-gebieden, zo moet men ook de "Vr:ij_,
heid" van den heer Chamberlain een beetje nader

bekijken, om te weten wat hij daaronder verstaat.
En als men dat doet, dan komt men tot de verrassende

conclusie, dat meneer Chamberlain ondel' "VrijheidIl :pre-
cies hc tz e.l f'd e verstaat, al s de haren j':!ussolinien Hi t-
Ier onder "levensruimte".

Ook hij bedoelt olie, ijzer, staal, rubber ~ mil-
liocnen arbeiders die dit voor Gen paar stuivers per dag
voortbrengen.

De tl7rijheid" van Chamb er-Lai.n en de kl as se die hij ver-
tegenwoordigt, is opgebouwd uit de geroofde schatten Véln
Brits-Indie, van Afrika, China, Canada en Australie; uit
de uitbuiting van de olie-slaven van Mexico, Roemenie,
Indi e, ::1cin-Az ä e en Noor-d-Amer i ka , van de katoebslaven
van EgY9te en de Verenigde Staten, van de millioenen ar-
beiders 0l) de Brits e eilanden, van de arbeiders in mij-
nen, fabrieken en schepen over de halve wereld.

De "Vrijheidllvan Chamberlain en zijn klasse is opge-
bouwd en in stand gehouden door moord en doodslag, door
elke denkbaz s v-orm van omkoping, verraad, eedbreuk en be-
drog .•

Zij VOolt zich onbezwaard door de overweldiging van
de Zuid-Afrikaanse republiokeh, zij sjachert met d bleod-
honden die Abessinie en Spanje overstromen, maar zij
heeft gewetensbezwaren tegen de aanranding van de Roa-
~e0nse onafhankelijkheid en petroleumvelden •••.door an-
dOJ.'cn.

De tlVrijheidti van Chamberlain en zijn klasse heet:
Grondstoffon-monopolie! Dat is: Het al~Gen-recht tot uit~
buiting dor loonslavon die de grondstoffen voortbrengen!

De "levensruimte" die de fascistische groot-uitbui-
ters willen, is de verovoring van dit monopolie; de "Vrij-
heid" die d\3 heren Chamberlain, Roosevelt, Daladier, Sta-
lin en Colijn en hun klassen willen vordedigen, is het
behoud van dit monopolie.

Het monopolie in de handen van de ~~n, betekent de
ondergang van de ander; de oorlogen in Abessinie, in
Spanje, in China, in Midden-Europa, op de Balkan - welke
leuzen en leugens er ook wirden opgeplakt - zijn oorlo-
gen om het uitbui tings-monopolie in die Land en ; ••ij zijn
de voorbereiding en het voorspel van de grote botsing

.-



9. / tussen de wereldmachten der groot-uitbuiters en
---1 zij kunnen niet anders uitlopen dan op één grote
were!dslachting, waarin met staal en goud en met tiental-
len mi.Ll.Lo enen doden, zal vloreienuitgemaakt, wie de a2-
leen-uitbuiters van het wereldproletariaat zullen zijn.

1 S ~~ ti COMPROMI S" Maar kunnen deze tegenover elkaar
staande grootmachten niet tot een
overeenstemming ko~ent die de oor-
log voorkomt of tenminste voor lan-

NI ET MOGELI JK ?

ge tijd uitbant?
Engeland, Amerika en Rusland hebben een grondstoffen-

productie, die om afzetgebied schreeuwt. Duitsl~~d en 1-
talie hebben een verwerkings-industrie, die reusachtige
hoeveelheden grondstoffen aan kan.

Kunnen die nu· niet voor gemeenschappelijke rekening
en tezamen, de uitbuiting van uhuntt arbeiders ter hand
nemen? Daar moeten toch veel grotere voordelen mee te
behalen zijn, dan door de geweldige verliozen en vornie-
tigingen, die een oorlog - hoe die ook uitvalt - al~ijd
meebrengt.

Vanaf de "socialist" Lansbyry, die de diktators vre-
des-visites maakte en de wereld vertelde, dat het zulke
innemende en vredelievende personen zijn, tot de Münche-
ner vred~s-redder Chamberlain toe, zijn er blijkbaar tel-
kens (soms openlijk, maar meèr nog achter de schermen),
oplossers en onderhandelaars bezig geweest, die in deze
richting zochten.

Maar zou dit niet een mogelijkheid zijn?
Men kan hierover zeer brede en diepe redeneringen hou-

den en wat ons betreft, wij zijn niet tegen redeneren.
Maar de praktijk neemt ons de laatste tijd hot geven

van een antwoord tamelijk wel uit handen. De praktijk
laat zien, dat de. groot-uitbuiters do weg van de overeen-
stemming, van het samensmelten van hun belangen, niet als
~ reëele mogelijkheid behandelen] ---- ---

Ze doen het niet!
Het is de Duitse en ltaliaansc uitbuiters niet te doen

om.grondstoffen gGloverd te krijgen VOJr hun fabrieken,
maar het is hen te doen om zich do arbeid v&n de ugoodko-
peft 01io-, rubbor-, katoon- en mijn-slaven toe to cigauen
voor een paar stuivers por dag.

En het is hen niet te doon; om van hu~ producten een



10./ gedeelte op do door anderen beheerste mar kt en kwijt
te raken, bij de gYéi;'.ievan de beheersers dier'

markten; maar om op die markten de winst die ze uit "hu:!:llt
arbeiders geperst hebben, te realiseren.

Daarvoor moeten zij die gebieden, die loonslaven, die
afzet~ar~tûn zèlf in de vuist hebben, zelf beheeysen, ze
verenigen tot één imperium, dat v erdez stoot naar het \'.'9-

reld-mono]olie van uitbuiting en mach t .
Dat w i.L zeggen, daar voor moeten zij de t egenwoordi g«

.·beheerse?s l70gdringen en verslaan!
Elke slae die zij toebrenge~, elke verovering die zij

maakten, is een ond.erdeel en een voorbereiding van de
grote slag, dE::grote verovering die hun doel iSr de vero-
vering van het monopolie der uitbuiting.

En elke t.erug tccht van de tegemroordige beheersers,
elk opcf:ero~ van hun kleine v~zallen, is niet anders dan
het opgeven Vë.:.nvoor het og~nblik onhoudbare posities en-
het winnen van tijd, om achter het terugwijkende front
hun geweldige krachten tb oz-gan i seren en gereed te maken
om de hen bedreigende ~egenst~nder te verpletteren.

Zeker! er zijn conproIDJ.ssengesloten. En eT kunnen
nog meer volgen. Men kan ge~ust zeggen, dat de weg naar
de wereldoorlog tussen de graot-uitbuiters, met compro-
missen is gepLav eád •

lJaar op de comj-r omi ssen volgt niet de ontspanning,
maar het I:driedubbel meinedige verraad" en groter span-
ning dan daarvóór; achter het rookgordijn van "voor de
vrede"-;:;prekendedi:plo~aten, lopen de slagschepen van sta-
pel , wordt de producti e van bommonw erpers vertienvoudigd
en verrijzen, als dod.elijke padd estoeLcn , de "onneemba-
rG" Maginot- en Siogfriod-linios uit de grond; achter de ;
bor:egende fronton van beide partijen, groeien niet de
vl'cd::;s-industrieGn"d i o VOOl'"gezamenlijke rekening kunnen
"\7ork·::ml.~ maar do oorlogs-industrieën, die de tegenstander
m)eten verpletteren.

D~~tsland met bijna de ~elft van zijn productie als
oo:rJ.:::g3-I.roductie1Rusland met het grootste leger ter

we reLd , Italie met 8 nriLl.a oen soIda t en , Frankrijk één W8.-

p6nwGYK~laa~s, één loopgraaf waaruit geen terug ffiJgelijk
i~; het Engelse imperium in vmlle mobilisatie; en daar-
achter da Verenigde Staten met een industriële oorlogs-
ca~aciteit, groter dan die van Engeland, Frankrijk en
D1;.iL:l2.~dt eaamen , een industrie die zich do aLb ewust erop



K}!PITAUSTISCH:::: Dat is een vreemde u i tkoms t van de
"Yo oru.lt.gang'", die ons do~r. de voor-
uitziende denkers en leiders geduren-
de tientallen jaren werd 'voorsp51ci el

11. /
1--.J

ir.ricilt,"de beslissing" te orengen: Zijn dit bouw-
stenen voor een Vredes-compromis?

VJOP.UIT'JA...l\fG.

beloofd.
De voorui tgang van de beschaving, van de we Ivaar t , "1&":),

de 'vrijheid, zij' eindigt in een poel van honger en V-6l'-

slaving, van modder en bloed, waarin de kapitaRI-kolosse~
de gehele mensheid neertrappen, om voor hun bloed~uigerc-
bestaan IIvrijheiePIen "Lev ensru lmt.e" te b ehoud en of te
verwerven.

Op de vraag, hoe het zover kon komen) geeft elk der
partijen hetzelfde antwoord: De ander heeft het gedaan!

De demagogen van de éne kant weten ons haarfijn ui~ te
leggen, dat de zatte kap.it.aal-vgr oepen van Engeland, Fran":
rijk, enz ,, de wereld onde r eLkaar verdeeld hcbo.ons om die
op hun gemak uit te zuigen en dat hun hela pcl~tiek niots
anders is, dan de anderen te beletten, eon deel daarvan
te krijgen.

De demagogen van de andore kaat weten ons precies te
vertellen, dat do hongorigo kapitaal-groepen van Duits-
land, Italie, enz., orop uit zijn om dG wereld opnieuw
te verdelen, om met g ewold en bodrog zich eon telkens
groter deol van de wereld te veroveren on dat zi~ van hur

.kant zich hiertegen hebbon te vordedigen.
Van beide kanten spreken ze hierbij do waarheid, maar

het is slechts een stukje van de waar ho i d en hot doet bi,~
hen dienst, om voor ons do g3~olG waarhe~~ te verdonkere-
manen.

In het klein zien we vaak genoeg he tzelî'de gebeuren ,
Een textielbaron verlaagt de lonen: om de 8~~elllren-

tie met de Japanse en Engelse wgefsels te kunn e., vc::"n.ou--
den; een navenkapitalist verlaagt de ~_o:aen,om Jbnstera.an
en Rotterdam n i et door Antwerpen en Hamburg te Lat ez, ovc-"-
vleugelen.

En in Japan en Engeland moeten dan ws sr de lonen T;" .•: '

den verlaagd, om de strijd tegen de Ned arLand se con(;'.lr--
:..-ent i.eto kunnon volhouden - in de An twer-pons e en Ham-
bur gs s Lav ena worden de Lorion verlaagd, omdat anders de
Eederlanè.sG kapitalist zijn Belgische of Duitso soortge-



12'1 noot de d.as 0udoet.
---/ \Vie is dan de IisJechte" kapitalist} wiens "schuld"
h-et is? De ó én ui et meer dan de ander, de één evenveel
al s de ander.

Iri het gro~~ is het zo ook met de kapitaalsgroepen.
De kapitalistisphe klassen van een land zijn niet op

een goed.e dag "s lecht." geword'"''len zich toen im:perialis-
tisch gaan g sdrag en Maar omdat ze door de uitbui t Lng
van de arbeiders Ln het eigen land. niet meer voldoende
winsten kond en behalen ora zich in ci€ concuz-r ent i estrLj d
tegen de and.er en overeind. te houd en , zijn ze er met hun
goud en hun wallen::>apuit gegaan, om zich telkens nie1.!.we
gebieden met grondstoffen: goedkope ar~eiders en afzet-
markten te verschaffen.

En dat in elk land de sterkste en meest geconcentreer-
do kapitalen de macht naar zich tostrokken en de kleinere
en minder sterke kapitalen gingen beheersen, dat zij hun
invloed op de staat zozeer vergrootten tot zij die geheel
als hun instrument konden hanteTen, dit is niet alleen
in Duitsland en Italie gebourt, maar dat heeft zich in
alle modern-kapitalistische landen doorgezet. Als het
daarm80 b.v. in Frankrijk, Engeland en Amerika, en ook in
Nederland, nog niet zover is als in Duitsland: dan is het
toch voor ioder die zien wil duidelijk, dat ook in die
lan~o~ de cntwikkeling in dezelfde richting gaat en dat
Qit stoods snellor on oponlijker ~ebourt.

IiI/i: VOORBEELD Toen we i11 September van het v01'ig jaar
schreven (in "~e Tweede Wereldoorlog,
"'Janneer?:l),dat vanaf de eerste dag van
de oorlog, ook de zogenaamde democra-

tische kapitalisten elke fascistische maatregel zouden
n emcn , di e er .naa'rte b edenk en is, toen waren ne nog veel
-:eonvolledig.

Alle grootka9italistische groepen zijn in oorlogstoe-
stand, OQk vóór z~j direct in de oorlog betrokken zijn
en al1~ ~~ell zij) evenals de Duitse en Italiaanse, naar
bin~<3n Q:l 113.arbuiten, oorlogsmaatregelen: militair, eco-
nomisch en :çolitiek.

~en duidelijk voorbeeld hiervan is Frankrijk,
Het is nu ruim twee jaar geleden, dat men ons vertel-

de: In Frankrijk had nn eindelijk de democratie volledig
gez egevierd. De iltwee:lOnderdf'ami.Li es" (men bedoelde



13 '1 daarmee het grootkapitaal) '.•aren verslagen, een
socialist was mlnister-president, aGhter de rege-

ring stonden de socialistische, stalinistische en de
kleinburgerl~k-democratische partij met ~et grote ean-
heids-vakverbond tezamen - en nu zouden eiIldelijk de ar-
beidersklasse en de misdeelde boeren en kleine bezitters
hun recht krijgen. Jawel!

In die twee jaar tijds heeft het grootkapitaal aan
allen en iedereen de zweep laten voelen; als zij die op-
hief, vlogen de socialistische en democratische ministers
op haar wenken, als zij die liet neerkomen, vlogen ze
uit de regering.

Vandaag is het zo, dat over oorlog en vrede wordt be-
slist door de creaturen van het grootkapitaal, per de-
kreet; dat de lonen verlaagd en de prijzen der levens-
middelen worden verhoogd, per dekreet; dat per dekreet de
40-urenweek voor de zogenaamde verdedigings-industrie
wordt verlengd tot een 60-urenTIeek en langer en dat de
regering uitmaakt (ook per dekreet), Nelke bedrijven tot
de verdedigings-industrie behoren; dat per dekreet de
arbeider aan het bedrijf, waar hij eenmaal werkt, is ge-
bonden en zonder toestemming van de staats-burokraten
niet van bedrijf mag veranderen; dat per dekreet is be-
paald, dat elke lichting soldaten zóveel langer dan de
wettelijke 2 jaar in dienst kan gehouden norden als de
regering dit wenst; dat per dekreet is bepaald, dat elke
werkloze dáár aan het werk gezet en·naar toe gestuurd kan
worden, Naar de regerings-ambtonaren het w i Llen ,

Dat wil zeggen, waar Duitsland 15 jaar over gedaan
heeft, van 1918 tot '33, van de democratische onderdruk-
kingsvorm tot de totalitaire en directe diktatuur van het
grootkapitaal, van de socialistische ministers tot de de-
kreten-regering, van de "vrije" concurrentie naar de mo-
nopolistische beheersing van het bedrijfsleven via de
Staat, van de "vrije" loonarbeider naar de gebonden be-
drijfsslaaf, - dat heeft het Franse kapitaal in 2~ jaar
voor een goed deel ingehaald.

Ingehaald omdat het moest,
Ook voor het Franse kapitaal was de winstbasis, de

arbeid van de neigen" arbeiders, te klein geworden.
Als het Dui t s'e kapitaal haar 20 millioen arbeiders

(de werklozen meegerekend) van gemiddeld 35 uur per week,
wist te brengen op een arbeidsweek van 65 tot 70 uur en
ze daarbij kon dwingen ~p het uiterst magere

..

-.



ROEt•.I~ ~ n::2;'~!?f? S"iemand kan zegg en, wanneer de
aan de gffilgzijnde oorlógen en

de telkens sn voortdUl"end voorkomende conflikten, zich
tO"t een .:;,lge:t1ene,tot d e ws'reldoorlog zullen uitbreiden.

-tri' zi-5;l1 de schel':pst~botsingen, het overrompelen van
de bondgGnotBll van de éne partij door de andere, dingen
die in vroegere verhoudingen zeker tot Gen onmiddolijk

14-; rants0eY'-bcs·_::Uldat ae nu hebben, dan wekte dat
niet alleen do rJijver op van de Frans~ geldhaai-

en, maar dan zio est.en zij dat voo rb eeLd ook navolgen en
zo mogelijk overtreffen.

Dan moesten o0k'f~lunt!arbeiders ertoe zebr-acht .word en....
of g edwongen I ilJ.:plaéltsvan 40 uur, 60 en meer uren per
week te werken, ook het Lev enspedI van de Frc,nse arbei-
der moest met d evaï.uatte en p.c:"jsstijging naar beneden
geschroefà woràen, even laag en zo mogelijk nog lagar dan
in het conc~~rorcndc land. Dan moest ook van de ont~ag-
lij"a t-o-~ dOl' aan de Franse az-b.ci.dez-s ont.atoï.on mil-
liardon, de wa;::mproductie omhoog wo rûon gedreven, tot
hst :peilvan ;'<dev i j and" beroikt, zo mogolijk overtr9f- -r-,
fen werd; dan moest ook in Frankrijk de macht van het
CTootkapitaa.l even sterk 'Worden georganiseerd als in
Jui t.sl.and,
. Deed men het niet, dan werd men met zijn te dure pro-
ducten van de wereldmarkt weggedrukt, dan -r.erdmen uit de
r.;aèicden ;7E,arde grote winstgevend.e l~apitéllenzijn. be-
logd, ~egg~drei6d, weggeslágen, dan werd ~en binnenslands
door hat verzet en de altijd dreigende opstand van de
steed.s scherper uitgezogen proletariers, verl?md en met
de ondergang bedreigd.

Dit geldt niet a.lleen voor Frankrijk, dit geldt voor
al~e ~dern-kapitalistische landen. Duitsland was de all-
":'erel1vooruit,.orndat daar d~ noodzao.k het eerst en het
~rin;an~st zich voor het grootkapitaal deed gsvoelen.

~~~r allen moeten zij, om hun milliarden ~instgevend
~0 houden, om in de concurrentiestrijd niet in de ver-
drurl:kingte raken en te worden verpletterd, om niet door
de opstand der niet-bezitters te worden onteigend, die-
,.:elfdeweg·op. En allen gaan die weg; zo m6gelijk om het
Duitse Kapitaal in te halen; moge het onder andere leuzen
en onder andere n0.1!l811gaan : Het grootkapitaal in alle
l~nden drijft zo hard het kan naar hèt fascisme!



uitbro~an va~ de algemene oorlog geleid zouden
h8bben, zonlur dat de henadeelde grootmachten tot

n~t uitersto fiiiJol van eon directe oorlogsvorkl&ring 0-
vergaan.

Zeker is, dat bij de zogenaamd democratischo groot-
machten) de/vrees voor ~en overwinning op Duitsland en
ltalie, bijna even groot is als de vrees voor een neder-
laag. Want zij weten dat met onafwendbare zekerheid, de
nederlaag van de fascistische staten zal leiden tot een
revolutie in Midden- en Zuid-Europa, waarbij de Duitse
revolutie van '18 en de revolutionaire botsingen in 1ta-
liG na do oorlog, als in het niet zullen verzinken.

De val van het Hitler- en Mussolini-regiem k~n niet
anders dan oen proletarische revolutie t8voorschijn roe-
pen, die slechts met de inspanning van alle kracht8n van
het weroldkapitaal kan worden onderdrukt - en misschien
niet onderdrukt!

De wereldoorlog verliezen, betekent de ineenstorting
van het Frans-Engelse kapitalisme, het verlies van min-
stens de Franse koloniën, van de Franse kapitalen in het
buitenland belegd, betekent de revolutie in Frankrijk,
betekent het ~teenvallen van het Britse wereldrijk en
de revolutie van de Engelse proletariers, de opstand
der onderdrukte massa's in alle Engelse koloniën, mis-
schien de revolutie in de Verenigde Staten.

De wereldoorlog winnen, betekent een revolutie in
Midden- en Zuid-Europa, die zich als een vernietigende
trand zal verspreiden naar de loon- en vecht-slaven van

e overwinnaars - en niets garandeert dezen, dat zij die
)rand zullen stuiten, laat staan bijtijds neerslaan.

Maar wat ook de reden is, dat de grootmachten het uit-
breken va~ de algemene oorlog nog uitstellen, of het de
vrees is voor de zeker volgende revolutie of de noodzaak
van de zogenaamde democratische grootm~chten om tijd te
winnen voor het opvoeren van hun oorlogskrachten, of de-
ze beide redenen tezamen, ·zaker is dat de in gang zijn-
de conflikten ieder ogenblik do omvang van een wereld-
oorlog kunnen krijgen, zeker is, d~t zij het zelfs niet
in de hand hebben om zelf het ogenblik te bopalen, waar-
op zij do oorlog zullen moeten beginnen.

Ook alg de oorlog bij con volgend conflikt of bij een
daarop volgend, nog niet uitbreekt, de oorlogstoestand
tussen de grootmachten is blijvend, de ontwikkeling van



16.; do directe .;:"'.totale diktatuur van he t grootkalli-
~ taal gaat eoor in ieder land, de uitbuiting en on-
dordrukkir..gdor' ,:"l'Dcidersklassezal tot het ui torste VlOT-

den o pg cvoard , oLk o m0621ijkh,üd tot protest en v:erzet
hiertegen van do zijda dG~ arbeiders zal een trachton in
do kiGlTlLe smOlon.

Dat ~il zeggen, overal zal on moet het grootkapitaal
de fa.s cLst i sche mct.hod en t ot Lot uiterste en zo vlug tlO-

gelijk tOG~osson.
In de reeds fascistisch behe8~sto landon d00~ ean nog

groter versterking van haar diktGt~ur, eon sche~por uit-
buiting der arjoidars, een nog brutaler roof op alle
kleine bezitters on boeren, G011 tot in het ondragolijke , ~
opvmeren van de bewapening.

En in do zogenaamd democratische landon do gelijkscha-
keling of de afbraak van alles, \".'atde totale diktatuur
van het grootkapitaal nog in de weg s t.aat , het inhalon
en vo oz-b à j et.r-cv on van do Duits-Italiaanse concurrenten
op hot gobiod van uitbuiting en machteloos makon der ar-
b oi.dcrskLas so , van hot b ehccr sen der kleine b czi tt ors cm
boeren, van hot bohoren on hanteren van do staat als po-
lit i ck en ec onomi.sch d cpar t omorrt van hot gz-oo tkap i taal,
V::'.l1 hot opvooron der b owapcn i.ng en hot vechtrijp maken ~-,
van da gohelo bevolking.

WAT DIT BETEKENT voor de arbeidersklasse in alle lan-
den, is duidelijk. Wij hoooen het
Duitse en Italiaanse voorbeeld voor

°30n.
Het is niet waarschijnlijk, dat men in de z.g.n. de-

~ocratiscbo landen, onmiddolijk zal overgaan tot het ka-
potslaan van dG oude organisaties en organen. Maar dat
mon ze, op het momont dat ze lastig TIorden of niet meer
in stant~ de arbeidors eronder to houden, zal opruimon,
is zeker. VQorlopi~ is hot grootkapitaal bezig, achtor
de uä t.gcholde "d czioru-a t i scho v.r i j h edcu" als achter Gen
scherm, :îé.18:r '~a.nti-fnscistischll(loos: ant i -Du i ts-Ita1i-
aans ) f'as oi cm-i te on tw ikko len , De democratischo organisa-
tiet, 1',)(,63 vo Lk cmon go t omd on zo ong ovoor tot aILos b a-
roi d o.umaa.r in do gunst t o blijven, Laa t men ho t tussen-
1it;g(?udovu i I.e w crk opknappen: Hot tegenhoudon en a.floi-
don V,~l1 ho t vorzot der mas sa'snaar macht.olozo protesten
on pap.i.or cn ac t á cs .



17.;, Juist he t "Änti-f3.scismell in de zcgenaamd de::':'0~.'é'Il-
-j tische 1and en, is de dekmantel en riet SC.:18:-:Y!, i-;aa.r··
acn t er 9:1 waarmee het gr cot.kapi taal haar ra sei sme (l0ur-
voert . Do blijvende oorlogstoestand naar0:nne,n teg0u do
arbeiders, naar buiten tegen de mededingers_

De ergste' slavenhel , 0,1s voorb ereiding van de' crgst e
moo:rdhel, eiat is het enige, wat het huidige kdp~tallsme
in alle Lanc s» de arbeiders te bieden he!d't.

90 jaa:::-geLed en zeiden l.1arxen Engels, dat de a.rbei--
ders niets hadden te verliezen dan hun ketenen en sen we-
reld te w inn en , T~l9.nSis het zo, da t de a:rbeidersklasse
de kotenen worden aa..'I1gelegd,om ze slscht-s te verliezen
in de algemene wereldoorlog, in de dood; 8n dat haar
slechts 6~n ueg openstaat, niet alleen om een wereld,
maar om haal" naakte bestaan, haar Lev en te winnen.

Alle kapitalen) de fascistische en ~e fascistisch wbr-
dende, ~edreigen de &rbeiders met ~~n lot, met 6~n onder-
gang, met één slavernij, met èén afzic~t8lijke massa-
moord!

DE HANDLANGERS" Terwijl het wer eldkap i t.aaI de wereld.
organis8eYl. als één g~oot slavenhuis
en bezig is, dit in &~n groot slaeht-

huis te veranderen, zijn de handlangers van het kapitaal
erop~uit, de arbeiders voor d0ze vresei.ijke waarheid
blind te maken.

De officiële arbeiderspartijen, die VQn de 2e en 3e
Internationale, doen in alle landen (behalve in Duits-
land en Italie, waar ze reeds door het kapitaQl vernie-
tigd en na gedane diensten opzij getrurt zijn) hun uiter-
ste best, om de werkelijke aard van de klassevi jand der
arbeiders, om het werkelijke g~vaar, de w3:rkelijke ont-
vrikkeling van het kap i talisme, voor de aro eiders vorbo:r-
gen te houden.

Zij doon hun uitersto best, de arbeiders vijs te ma-
kon, dat de vijand die zij te vrezen h&bben, niet in het
eigen land, maar aan de overkant van de grens is. Zij
doen hU:;1 uiterste best, om de arbeidersklasse in elk land
vast te koppelen aan de belangen van de lIeigentl i..litbui~
tersklasse, om van de arbeiders gewillig uitbui'·,.!..ngs-en
vechtmateriaal te maken. Zij prediken de klas30llvredo
met de eigen kapitalisten en strijd tegen het buitenland-
se fascisme, terwijl. in het land die "eigen" kapitalisten
bezig zijn, in Z9 snel mog81ijk tempo hun i"o.s\,;ismedoor



~ te voeren en daarbij voor geen enkele laagheid,
geen enkele geweldsmaat:regel terugschrikken.

De neigenl' bourgeoisie wor-d t als een min of meer on-
schuldige macht voorgesteld, er wordt de arbeiders wijs
gemaakt, dat die eigen uitbuiters-~nde óók zo tegen het
fascisme is, dat die vredelievend en vrijheidslievend is.

Terwijl in ieder land het fascisme (onder allerlei "de-
mocratische" namen), mot de dag groeit, zeggen de hand-
langers van het vadorlandse uitzuigorsdom: HHet fascisme
is aan de overkant van de grons!"

Terwijl de arbeidersklasse in het eigen land in de ke-
tenen geklonken wordt, zeggen zij: "Hitier wil u in de
ketenen klinken !"

Terwijl de arbeiders door de eigen bourgeoisie voor de
oorlog worden rijp gemaakt, als één massa slachtvee naar
het abattoirmrden gedreven, zeggen zij: "Het Duitse,
het Italiaanse fascisme bedreigt u met 'Oorlog!"

Zij maken gebruik van een stukje waarheid, om de leu-
gans van de uitbuiters aan de arbeiders op te dril1'genen
te laten slikken.

Hot is wáár, dat het fascisme aan do overkant van .de
grans is, het is wáár, dat Hitier ons in zijn fascisti-
sche kot onen yril klinken, het is wáár, dat het Dui tso en
It&liaanse fascisme ons met oorlog bedreigt.

::.iasr even waar is, dat het "eigen" kapitaal dat doet,
dat het oigen kapitaal ons verslaaft, ons mateloos uit-
buit, ons in kotenen slaat, zich voorbereidt om ons in
do dood te jagen, .

dat het háár fascisme ~ ~ organiseert!

GAAT HET nIET MET MUSSERT, DAN..... Gaat het in Frank-
rijk niet met de
la Rocque, dan

gaat het met Daladier (en ZlJn helpers Blum en Cachin);
gaat het in Engeland niet met Mosley, dan gaat het met
Chamb erlai.n (en zijn helpers Attlee en Pollitt); gaat
het in Nederland niet met Mussert, dan gaat het met Coljjn
(en zijn helpers Albarda en Beuzemaker).

Het behoort tot de taak van de helpers, op onderdelen
van de Daladier-Charoberlain-Colijn-politiek critiek te
oefenen, maar onderwijl de grote .lijn van die politiek
te ondersteunen en bij de arbeiders goed te praten; het
behoort tot hun taak, Daladier-Chamberlain-Colijn voor
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als kampioGnon tegon het fascisme. ondorw1~1 die
heren, als vertogenwoordigers van h8t. na8.:!:fascis-

nc sn3,.(x.ondekapitaal, dG éne f'as c î stdsche maa tr eg oI na
de ar..d.cx.) doorvo-3ren; het 'behoort tot hun t.aak, do axbei·
ccrs in ':vrodeltmat hun uitbuiters t o houden, t8r1":ijldl':
uitbuiters hen aanvallen; zij moeten do arbeiders ::ich
Lat en vcr-gapen aan oen Log e democratische s ch i jn , t crw i j ;
de inhoud daeru i t v cr-dwcnen is of vcr dvri.jrrt ; zij mo et on
v r edcs-mar son spelen, om de arbeiders :11s gowillig VGcht-
materiaal aan hot grootkapitaal over te leveren.

DE ttGEBRtTIKS-THEORIE". Behalve ue officiels propagnn-
da-praatjes over vaderlandslief-
de, onafhankelijkheid, verdedi-

ging van huis en hof, enz., zoals die dag in dag uit, o-
penlijk of bedekt, door de sociaal-democratische en sta-
linistische partijl ei.ders ond e.rde arbeiders worden ver-
spreid, hebben deze heren vaak ook nog allerlei-Itlinks~',
allerlei revolutionair-aandoende argumenten, die achter
in wezen h~tzelfde doel beogen als die eersten: Het ge-
bruiken van de arbeide:rs voor en door het lleigentlkapi-
taal.

De eerste soort is voor de grote massa van nog burger-
lijk denkende arbeiders, de grote massu die in gezin,
sch~ol, kerk en pers, nationalistisch en onderworpen is
opgevoed.

Maar er is ook een deel van de arbeidersklasse, dat
zich in de loop van de jaren. in de klassenstrijd tegen
de 1teigenU uitbuiters en door de lessen van de.grote
klassenstrijden in andere ln.nJen, aan de oude frasen en
voorstellingen heeft ontworsteld, een deel, dat in de

r- laatste .25 j~r hoeft geleerd, dat die vaderlands-, ver-
dedigings- en anti-dit-en-dat-louzen, evenzoveol leugens
zijn om de arbeiders voo~ de doeleinden von de nationale
bourgeoisiën te gebruiken .•Er zijn nog nltijd arbeiders,
en moer dan de horen lief is, VOOî wie de klassenstrijd
tegen het kapitaal geen lege frase is.

Om deze arbeiders te vangen - wat veer do heren zeGr
bolangrijk is, want zij hebben invloed onder hun ~amera-
den - geQruikt men die andere leuzen, linkso en revolu-
tioanir-klinkcnde redo~Gringen, argumenten die naa~ de
klassenstrijd ruiken.

Ze, ~ijn er in allerl~i variatios, maar- ze komen alle-
ongeveer hierop ne er : Men moet de OOe vija~ld gebruiken,



om de andere te verslaan; men moet do crgst~ v~-
and met behulp van de mirder erge verslaanl

Wie is in deze redenering de ergste vijand? Die ov er
de grens. En wie is de minder erge vijand, die we gebrui-
ken moeten? De 'leigenU kapitalistenl

Het is niet voldoende, deze redenering~ deze lItaktiek",
af tG doen met orop te wijzen, dat zij als de &ne drup-
pel water op do andere, op de oude sociaal-patriottische
redeneringen gelijkt, die in de vorige wereldoorlog reeds
hun lóugcnachtighoid en hun kwade uitkomst ~ebbGn getoond.
«ij moeten laton zien, llàt deze lItaktiak" in TIerkelijk-
heid voor de arbeiders betekent; dàt is voldoende om ze
te v erwerp cn en te signaleren als de meest geraffineer
poging om het kostbaarste uat de arbeidersklasse heeft,
haar revolutionair denken en de TIil tot de strijd voor
haar bestaan en haar lovon, te verlammen en te vernieti-
gen.

Wie moet men, volgens deze "theorie", gebruiken?
Do "democratische/', anti-fascistische, anti-Duitse,

Nederlandse bourgeoisie? Dat is, zal men toegeven, een
b eot j e àl te 'weinig om or Hi tler on Mussolini de nek mee
te breken. Men zal dus iets verder moeten gaan en er de
bondgenoten van de Irederlandse bourgeoisie bij nemen: de
Engelse, Franse, Belgische en Amerikaanse kapitalistische
klasse.

Dàt zijn machten die het misschien doen kunnen.
Vooropgesteld, dat zij één lijn trekken, dat zij één

zijn. Zo krijgen ne de "linkse'! leuze: Kapitalisten van
alle democratische landen, verenigt u!

Met dat "democratischll mogen we echter niet tè nauw
kijken, ook het fascistische Polen, Turkije, Griekenlan
Joego-Slavie, enz., horen erbij.

En niet alleen moeten die kapitalistische klassen een
eenheid vormen, ze moeten ook st erk zijn. Dus: "Eigen"
kap i talisten, b evapen t u!

Maär de sterkte van deze grootkapitalistische machten
bestaat niet enkel en niet in de eerste plaats uit de op-
gestapelde wapens, maar uit hun macht over een geweldi-
ge industrie en over de daarin werkende proletariërs. Ver-
der in hun macht over een milliard mensen in hun koloni~
en en uitbuitingsgebieden. Hun sterkte bestaat hierin,
dat zij tezamen driekwart va~ de wereld, driekwart van
de mensheid als hun werk- en vechtslaven beheersen.



21, 1 Echt er , het blijkt nat zij aan hun ou~e s·~J:"ul~tuu.·.
I

---./ aan hun oude mani er om de macht .~"!.:::.-r. te. Q8·Z'::'~;:;nJ
niet genoeg hebb en, om t egen het Dui t a-Tt.a ~.':2t:3.Y:.B0 kap L.
t~...al 0:;') te kunnen. O!'l1 die vijand te v er s Laan, "sat6Y! ~i";
cok in hun gebieden de volstrekte dI kt.a tuu'r do or voer e: ..
d.e ecc,nomis::;he en politieke macht in ésn hand èX0!l[8U!·
~ltbuiting en onderdrukking der arbeiders en het 7~11~o~
naar de Lo cpgz-aven drijven van de hele bevolking, c.eug ..
delijk oi-gan i s er an , Doen ze dat niet, dan staan ze zn e.•..
ean slecht-georganiseerde kap i, tali stiscbe macht t.eg enov c.
de p8rfect-georganlseerde van. Hitier 8n Mussolini.

Dat wil zeggen, om Hitier en Mussollni, om het fasc~s
me te verslaan, moeten de "demo cr a t i s che" kapitalisten
~ fascisme organiseren. Waaraál1 Z8 trouwens al zo hard
mogelijk bezig zijn.

De kapi talis tischo bond.é:onoten, di e C:;8 e linkse ge-
bruiks-poli ti eke r s ons will en aansmer en , dat is, We,,,1.:.ta'ln
ze ons willen overleveren, is niets and er s dan het natio-
nale fascisme!

WIE "GEBRUIKT" iHE? Die !I t;ebruiks-tneori8!l is een goed
-roorbeeld ervan, hoe de handlan-
gers V3n hat Xapitaal de waarheid

omdraaien tot de grofste Leug en ,
Vlant in de wer~elijkheid van deze imperialistische 00:;"-

log, l7i e voz den dan 1\ g ebru i kt "?
Sturen -r:ij, arbeidel's ; dan de her en Phi Li ps , Crena de

Jong, Goedkoop en Colijn naar de Lo opgz-aven?
71orde!1 in de Pr an s e lOOPc5r'·nG:::'dz,n de metaa l bar onn en ,

da regenten van ie Fr~~se Bant eh menesr Daladia~ gegas~?
Liggen dan de Engelse en .t:.c8:cikaanse nri Ll i.ona iz s met

de darmen uit hun buik in de r-o Lts ku i.Len en i 2'1 het prik-
ke Ldr aad? -i/orden dan de mi.Ll i cnci r-s-cvr ouwsn en ki:nderen
in de fabrieken afgebeuld en lijden die houser, zullen
die in do mun i tiefabri0i-~on door de vergiftige ontplof-
fingsmiddelen wo r den aangetast en Ln de gebomba.rde ar-de
f'abr i aken en woonkazernes worden ui t ol kaar g8sc:t1inud?

En zullen de àrbeid.ers dar: Gell ge~811ig propaga:adc.\.-
apPD.r2..at hanteren on daarmee de ka1?italistcn van het éne
land zoveel voorliegen, dat ;;3 op do kapitali~tQr.. van hat
andere land gaan schieten?

Of andor som, h er en g cb.ru i ka-ipo.Li f i ekc r s , of h oLcine.a I
and ar s om?



Maar moeten de arbeiders dan niet ge-
bruik maken van de tegenstellingen
tussen de grootkapitalistische mach-
ten?

Zeker moeten ze dat, en als ze het kunnen, zullen ze
het ook doen. Maar dat kunnen ze alleen, als ze zèlf zich
niet laten verdelen, als ze niet in elk land zich aan de
nationale bourgeoisie laten vastkoppelen, als ze zelf
zich niet tegen de arbeiders van over de grens laten ge-
bruiken; maar integendeel met die andere arbeiders een
eenheid trachten te vormen.

GEN GEB1\UTKEN.

22.; Er.aan de and.ere k8.ntvan Niemandsland, liggen
daar dar.Hitier, Krup:p, Thyssen en Goering in de

loopgraven tegenover "onzei! vlammenwerpers? Of liggen
daar dan de Duitse proletariers, ook met frasen over va-
derlandsliefde vergiftigd, ook opgeruid met de leugen,
dat zij een einde aan de oorlog van de "vi.jand i.ge" kapi-
talisten kunnen maken, doo:r op de Htroepenl! van die vij-
and, dat is: op de proletariërs van die kapitalisten, te
schieten?

Wie gebruikt worden) dat zlJn de arbeiders van alle
landen, tegen elkaar, voor de belangen van hun .xat i ona.Ie
ui t.bu i.t ers ,

Alleen wie macht heeft over de ander, kan de ander
bruiken. In hetkapitalisme, in het fascistische ~:::.in
het snel fascistisch-wordende kapitalisme; hebben de ar-
beiders evenmin macht over "hun" kapi taLj st en , als de
loopgraaf-soldaten macht hebben over tlhun" generale staf.

DE TEGENSTELLIN-

We horen vaak he~ argument: Maar het Duitse fascisme
moet toch verslagen worden!"

En het is waar, dat moet!
Zoals het waar was: in de vorige wereldoorlog, dat het

Tsarisme - en aan de andere kant het Duitse militairisme
verslagen nio est word en , l\flaaraan die waarheid knoopten de
sociaal-patriotten in Duitsland toen de leugen vast, dat
het Tsarisme moest worden verslagen door de Duitse arbei-
ders, die onder en voor de Duitse keizer vochten. En de
soci.aaLc-pa tri ot.t on in de Entente-landen knoopten er de
leugen aanvast. dat het Duitse militairisme moest ver-
slagen worden deor de Entent~-arbeiders, die onder en
voor "hun" bankkap.it.aa I vocht en .



" - -

Daartegen hebben toen Li ebkn echt en Ro sa Luxem-
burg met alle macht gestneden: ~Niet met de keizv

en het Duitse kapitaal, Duitse arbeidars, manr G::!.nr tegcn.-
niet met het Bankkapitaal, Entente-cr~8iders: maar daar
tegen; de vijand staat in eigen landlIl

Heeft de ervaring van de Duitse, de Russische, de
Franse, de Engelse arbeiders, getoond dat zij ong eLx j k
hadden of gelijk?

:r,roetende arbeiders weer, met mi Ll Loen.endoden en V8.~·.

minkten, met een zee van ellende, betalen voor de Lerg c.
van de i1TodeH patriotten: Dat de arbeiders van een 2.a':1c1.
bevri j d kunnen worden door de kap italisten van het and e,
lan , met moord en doodslag, door de slaafse onder~a=pi~
van hu.n lloigen" aTbeiders?

Mo et en els Frans-Engels-Amerikaans-l'/ederlandse kap i ta-
Li st en de Du i t se arbeiders en ons van het f'as cdsme béNri,1
den, na-J~renlange bloedige oOTlog, waarin zijzeif in h~·
eigen Land zo scherp en per f ect mogelijk hun f'as c î sme
hebben georganiseerd, P~E. honger- en .moord-diktatuur oV~J"

.de arbeiders hebben doorgevoerd, waarin zij met kogel en
strop "hun" regimenten in het vuur drijven, met kogel ~
strop en spionnage, arboid.ers, vrouwen' en kind.eren dwin-
gen tot "volhouden"?

Na jaren bloedige strijd. Zolang het Dvitse Kapitaal
en haar fas.eistisch apparaat het binnenlandse front nog
beheersen, kan ~et oorlogsfront niet ge~rcken worden.
All een als de D1;.its e arbeidersklas se 1 in werkpak en uni-
form; met de leugens en de diktatuur v~~ hun uitbuiters
afrekenen, Gerst dan valt het fascisme in Duitsland.
Niet eerder!

Kunnen wij dan tot de Duitse arbeider zeggen: "Gooit
(ie kapitalist van uw rag af!ft, als wi~~elf een nog vet-
·~erG kapitalist op de zug hebben en die nog mooie namen
geven bovendien?

Hoe kunnen wij do leugens van "zi j n" kapitalist aan-
tonen, als wijzelf bij de leugens van i·OYl"(," kapitalist
zweren?

Hoe kunnen wij hem zeggen: "Schiet ni et op ons, in
dienst van Uw onderdrukkers, vc:r hei:.belm:g van uw onder-
drukkers!", als wijzelf op h~m schieten, ~n di~nst en in
het belang van onze onderdrukkors?

Hoe kunnen wij de Duitse arbeider aan ho: verstand
brengen, dat zijn fascisme verslaving l' honger G~T.oord



van millioenen arbeiners betekent, als hij aan on-
ze daden ziet, dat wij handjeplak spelen mot de-

zelfde soort smocrlappon, dat wij daarvoor honger lijden}
als slaven werken en verrekken, dat wij daarvoor als
slaven moorden en vermoord worden?

Hoe kunnen wij de Duitse arbeider losmaken van zijn
fascistische uitbuiter en met hem één zijn, als wij met
onze fascist-geworden uitbuiter één zijn?

"De Du.i tse arbeiders", zegt de lei-
der-patriot, "zullen ten laatste
door de nederlagen op het slagveld
en door de vreselijke ellende ge-

dwongen, tegen het Nazi-kapitaal in' opstand komen. En als
zij dat eenmaal doen, dan kunnen wij hen helpen, dan is
de oorlog voorbij.!!

"'l'enlaatste zuIl en zij 1I, zo ziet de begroting
eruit .van deze boekhouders van het moordkapitaal.

Een belegging in zoveel millioen doden, zoveel milli-
oen verminkten, zoveel honger, verhongering, rachitis-
kinderen .•.•••• , op het laatst verwachten hij en zijn
baas daarvan rente: een wanhoops-opstand der Duitse pro-
letariers tegen hun concurrent.

~sschien is die rekening niet zo onjuist; maar zij
is zeker onvolledig.

rIant hoe z á st 'de begroting aan uw eigen kant ery:it,
heren?

Ge denkt, dat de ervaring van millioenen doodgeschoten
soldaten een goed tegengif is tegen de vaderlandse propa-
ganda van Göbbel s. En we zijn het met u eens. Maar hoe
zal datzelfde middel uerken in uw loopgraven en tegen uw
vaderlandse propaganda?

Ge verwacht van de honger en de afbeuling in de Duit-
se fabrieken, stakingen tegen het nazi-dom. Terecht!
Laar wat denkt ge, dat de honger en de afbeuling zal uit-
wer-ken in UV! fabrieken en in die van uw "democratische",
half-fascistische en fascistische vrienden?

Ge verwacht, dat de vreselijke ellende en het ondra-
gelijke leed in Duitsland, de onderdrukte massa's zal
dr~ven om de vreselijke terreur der nazi's te doorbreken
en dat zij hun onderdrukkers, uw concurrenten, de enigen
~ ~ de ~ op kunnen leggen, de nek zullen breken.

Zeer juist gedacht, dat is de enige weg die de Duitse

MOET DE ELLENDE
DE VREDE BRENG EN?



kunnen inslaan en die 3e ook zullen inslaan .
..laarhebben uw kapi t.ai i st en een betere terreur daz

de nazi's? Kunnen de onderdrukte, hongerende, in de ont~
3ettendste ellende wegstervende massats hier, dan een aL
dere weg inslaan dan de Duitse; h ebb en ze, om aan die he',
een eind te maken, dan iemand anders om bij de strot te
grijpen, dan u en uw baas, heren rekenmeesters?

Uw rekening klopt! Helaas voor u, naar ~eid~ kanten!

DE "GODSVREDE!! De leider-patriot ontkent, dat de ar-
IS EEN LEUGEU. beiders nu en straks in de oorlog, Qall
- -- het kapitaal zijn overgeleverd .

.r-- "Als wij m.et de bourgeoisie een gois-
V lósluiten", zegt hij,"dan geldt dit naa.r twee kanten.
Dan is er nationale eenheid: Wij vallen de bourgeoisie
niet aan, maar de bourgeoisie de ar-b ei dars ook ni et , On-
ze organisaties blijven bestaan. Daarin is de ma~ht der
arbeidersklasse belichaamd".

Het is jammer voor de gladde heren~ maar de w.3J:'eld
heeft deze zwendel al eens eerder beleefd} al was het
toen op iets kleiner schaal.

We willen daarvan twee dingen in de herinnering terug-
roepen. Eerste herinnering:

In hun ge-denkschriften .na de wereldoorlog, vertellen
de Engelse oud-ministers Lloyd"Georg en C~urchill, dat
het Zngelse offensief bij Paeschendale 400.000 man kostte,
Direct bij het begin bleek, dat het hele offensi9f, zelf~
bekeken van zuiver militair stand~unt, een absoluut nut-
teloos opofferen van soldaten was.

De Engelse regering, wao.rin lIsocialistenH en vakbonds-
leiders zaten, tracht:e de ~~gelse generaal Haig over te
t sn, het nutteloze offensief direct te staken. Hij wei"
gerde. "Zijn" offensief moest doorgaan. De regerLng , hoe-
wel volkomen overtuigd, da.t daar honderdduizenden menSlen
nutteloos in de dood gejaagd werden, legde zich bij de
beslissing van de generaal neer, "wan t men 'Vi i 1-
de het prestige yan de generaa.~
n iet s c had en."

Zo gingen 400.000 man de dood in; de "a.rbeiders-lei-
ders" in de regering hebben er geen kik over gegeven, De
ijdelheid van een gvneraal en het "prestige;) van een tree:;?
officieren, rron het bij hen van de levens van 400.000
man.



Tweede h er-Lnn e.ri.ng:
Aan de andere kant, in Duitsland! stonden de lei-

ders der "arbeiders-beweging\! óók achter hun regering~
ook daar hadden zij de godsvrede met het eigen kapitaal
gesloten.

In Februari '18 gistte het onder de Berlijnse arbei-
ders, een massastaking teeen de ondragelijke oorlog werd
algemeen verwacht. Hier volgt de inhoud van een geheim
bevel aan de militaire autoriteiten in "en om Berlijn:

Il~an de bataljons-commandanten van het 3e, 4e, en 5e
korps infanterie en van het gardekorps:
..,..Bij ontvangst van het telegram "ste,kings-afweertl)
troepen laten aantreden .met velduitrusting en handgrana-
ten .....Bij ontve;.r.gstv"n het telegram !lInsluitenn, mar-
cheren het 3e, 4e, en 5e korps op naar Berlijn, tot aan
de stadsringbaan, terwijl tegelijkertijd het gardekorps
de mensenmenigte tegen de stadsringbaan van binnen uit,
samendrijft,. '••. Daar de scherpste maatregelen de bes-
te zijn, moet Gat machinegeweren geschoten worden •.•.•"

De Spartacus-arbeiders, die dit geheime bevel op de
een of andere vr i j ze in handen kregen, maakten het open-
baar. Hadden de "macht ä ge" organisatie-l eiders er iets
op te zeggen? Welneen! Ze kregen spoedig een plaatsje
in de regering, om zo mogelijk de kapitalistische moord-
zaak nog te redden.

Ja, de organisaties blijven bestaan. Omdat ze zeer
bruikbaar zijn. Voor het Kapitaal!

Het zijn ,dezelfde als die van Henderson en Thomas in
Engeland, dezelfde als die van Scheidemann en Legien in
Duitsland. ~n van dezelfde soort; misschien nog iets krui-
periger Voor het Kapitaal, nog iets bvistiger 'en bruta-
ler met hun leugens, tot alles bereid, ook het allervuil.
ste. Zoals de één de naam "socialistll besmeurt, zo be-
smeurt de ander de naam "commun i st.!": Met de I'eigen kapi-
talisten de arbeiders. bedriegen, verslaven, .in de dood
jagen voor de belangen van het nationale uitbuitersdom!

KLASSENSTRIJD. Op het moment dat de uitbuitersklasse
de gevaarlijkste aans=-ag doet op de ar-
beiders, het moment waa~in hun leven-

zelf op het spel staat, doen de misleiders h~n best, om
de klassenstrijd van arbeiderskant te doen staken.



27 '1 Als h et hun gelukt, als zij de arbeidsrs voor h et
Z:étpitafllt egenov e.r elkaar in het vuur krLj gsn , dan

zal J.~!.C.T aan hst front tàch de kl.ssenstrijd Heer opvLam-
men ...::'.r..tde on t.nucht eri.ng zal groot zijn.

Het mengsel van geestdrift en angst, dat de oorlogs-
propaganda de arbeider ingiet, vervliegt snel, als de
dood i:n:::ijnafgrijselijkste vorm om hem heen zijn kame-
rnd811 we.'jmaait.

Als hij daar ziet, wat hi.i is: Een loonslaaf, die aLs
vechtslaaf gebruikt wordt.

Als hij zie~, hoe zijn vrouwen ki:nderen in zijn pLaa t e
in de fabriekeh worden uitgebuit door de klasse, die hèm
tot de loopgravenhel verdoemde.

Als hij ziet en wéét, dat er tegenover hem liggen,
proleten als hij, bedrogen als hij, in ellende en luizen,
bedreigd doordooel en verminking,-zal hij dan niet denken:

Dit zijn mijn ~ameraden en niet de soort die uit mijn
en hun ellende winst halen'( .

Zo zal hij denken, hij en de ;:.illioenenvan zijn klas-
segenoten, aan beide kanten van ~iemandslandl

En naar dat denken zullen zij handelen; de Waarheid
zal ge~luisterd worden: in de lat+~nes, in de loopgraven,
achter het front, op de vloot: dat het voor het Ka~itaal
is dat wij moorden en vermoord worden, dat het moet op-
houden; en dat het kan o~houden als de soldaten, de ar-
beiders één zijn.

Er zal ~n de rapporten der officieren een.woord ver-
schijnen, dat er vroeger niet was: Ver b roe ct 0 -
r i TI g !

En nog een ander: SOL D Á T E N-R A DEN
De klassenstrijd zal zich in oorlogstijd voortzetten.
De ellende van het Proletariaat in de fabrieker en

nerkplaatsen, de noodzaak om zich da3.rtegen - dat is, te-
gen hen die de ellende brachten en bestendigen - te ve~-
zetten, de o~aenhoping van de arbeiders, die het hen lli~-

gelijk maakt massaal op te t.reden en een macht te vormen
om zich:;:elfte helpen, dat alles maakt het zeker, dat· de
strijd onzer klasse zal doorgaan.

Eerst Om het stuk brood, voor het gezin; ~aar verder
- omdat de nood blijft en groter wordt - om het leven,
om de vrede! Zn de vrede kunnen de arbeiders niet. krijgen,
zonde:: tegen de oorlog te strijden, dat is, tegen het
oorlogskapitaal en de staat, DG klassenstrijd der ar~ei-



28. ,__ I ders in de oorlog is revolutionair en kàn niet an-
de:::-szijn.

In de stak i.ngan die in de oorlog ui t.brokon, kunnen de
arbeiders op geen andere hulp hopen, dan val1hun klasse-
genoten in de andero bodrijven on van hun kaseraden in
uniform.

Van do vakverenigingen, die evenals de partijen, in
het oorlogsfront der kapitalisten zijn ingeschakeld, zul-
len zij goen hulp, maar do meest ven/oede tegenstand on-
dervinden. Do Duitse arboiders in de oorlog van '14 tot
'18 ond orvond on , dat als zij bij hun "'oigcm" vakbond aan-
drongen op actio voor verb0toringon, dit spoedig govolgd ~
word door oon oproep van de militaire autoriteiten en op
zending naar de loopgraven.

En zij ondervonden nog meer. Als de actie der arbeiders
niet was tegen te hoáden en van bedrijf naar bedrijf zich
uitbreidde - zoals in de·staking van de munitie-arbeiders
in Januar i '18 - dan nam de vakbond en de usocialistische"
partij de leiding over, met het doel de actie te breken.
In de tijd na de oorlog heeft Ebert, om zijn "goede naamll

onder de kapitalisten hoog te houden, zich daarop openl~k
beroemd.

Er zullen in de komende oorlog velo Eberts zijn.
De stakingen in de oorlog kunnen niet anders dan als

"w i Ld e" bert egi.ngen ontstaan en zich ontwikkelen. Dat be-
tekent, dat" de arbeiders hun strijd onder eigen leiding
moeten organiseren en voeren. Ook thans is dit in de
noeste govallen zo.

De "w i Lde" staking is in de laatste jaren de vorm ge-
worden, waarin de arbeiders zich tegen het Kapitaal ver-
dedigen. Het was in de oorlog voor de Duitse arbeiders
het enige middel om tegen hun ellende en tegen de oorlog
te vechten. Ook de Engelse arbeiders, door hun organisa-
t~es in de steek gelaten toen ze zich bij hun nationale
oorLogskap italisten a/omsloten, hebben in de Rank-and-File
be'.7G,;ingen de Sh8s-stewards-beweging, dit middel toege-
past,

Ev cnals nu in de .Iwilde;!stakingen, zal elkearbeider
in een bedrijf, dien zijn mode-arbeiders kennen als moe-
dig, verstandig, betrouwbaar en politiek ontwikkeld, een
kern zijn daaromheen zich het overlog en de activiteit
van zijn kameraden kan vormen.



Elko politieke propaganda is waardeloos on schadelijk,
die dit doel niot beoogt on van stap tot stap helpt be-
roikon.

ElkG poging tot hot VOGron van do oudG leiders-poli-
tiek, Dok als die zich aand i ont aI s con onv or-z oonLi j ko
politiek togen oorlog on kapitalisme, is godoemd te mis-
lukken; of orgor, op direct klsssGverraad uit te lopon~

29 I-~ Elk stuk G s ocLa Lä atLacho kennis, orvar:L16 j.~ Cl0

xl as s ens rij d , or gan i aa tor i.s che b ekwaamhci.d , b 0-

g=i] vnn de klasEan-~GrhoudingGn en tet doorzien van dG
poli tiok van de sLassev i j and 811 zijn hand Langers , h eef t
dan voor dG strijd een enorme waarde.

Dü rovolutionaire ar-b ei d or s zullen, voo re.I in het be-
gin, J.un gezaaid zijn. Als zij zich, u:;.t vortwijfoling
of v er-kcci-d c ogr i p , Lat on v cr-Lo i d cn tot daden van indi-
viduele strijd, .Ian :::ijnzij voor hun k La sso vraaa-d oLo cs ,
misschien sch~Q8lijk.

Do taak van do revolutionaire ar~üid0rs, ligt in het
mced olon van 1:è:11 crvar i.ng en wot on aan de k.l as scg ono t on ,
in hot bel:pe!1van hun kl a sso 0IJ de si cg , di o zij noodza-
kolijk moot en zal g aan : De w::;g van do z o.Lf'-u ct ávät cdt ,
hot mas sal.o opt r odcn van de arboidors zelf, hot dool' do
in actio kOffiondGarbeidors zalf-uitbroiden van h8t strijd-
front naar d o ar-b oi dors Ln do and cr o bedrijvon, het zolf-
regelen van de massale actio door hun vertrouwde kan:cra-
don.

En door a11 0 bcw cgi.ngon hccn : het doordringen van de
kameraden mot dG gedachte van do machtsvorming dor arbei-
dorsklasse voor zichzelf: De raden van arbeidors en sol-
daton.

Wij herhalen hior, wat ï;ij in de crisis van Sept omber
'38 schrovon:

Hot kapitalismo hooft voor -:la arbo~dGrsklnsso slechts
de afnissoling van slavonlevon ::Jnbloedige moord.

Do vroos dor kapitaliston, da t zij '\701 do· oorlog kun-
nen boginnon, maar dat do rovolutio V"ll1hot ontgoochol-
do, vorbitto~de prolotariaut dio oorlog zal boöindigon,
drijft hen om aLs hot kan , d i e naar later to VJrschui-
VOll. Voorkomon kunuDll zij hom niot!

Alleon hot Pr oLo t.ar-äcz.t kun dat, dcor t og on do 001"-

~og dor kapitaliston, do kl:1ilSCnoorlog dor Prolot:.1riörs



te stellen. Door de m~cht der heersers te vernie-
tigen en zelf, als heersenJ.e klasse. de komlilunis-
samenleving te vesti3en.tiscne

De kapitalisten en hun oorLogs cd emagogen r-ekenen erop,
dat zij tot en in de oorlog, de massa's zvllen beheersen.
En tot nu toe vr i j st alles erop, dat hot hu.. zal g elukkcn ,
do 'Srotemeerderheid der arbeiders loor hu.::loorlogs-llro-
pag ....nda mee te slepen •

.laar toch is onz e propaganda .!~Z.~~de oorlog en .!_~_!i~
het fascistisch wordüllde kapitaal dat do oorlog brengt,
niJt waardeloos.

De r;aar~13id,die zij nu laten liggen, zu.Llon de arbei-
d0rs opno~en in do dagon-V~n hun uiterste nood en ZlJ ~
zal in hun handen tot een macht worden. De waarheid van
het "verget en" vers uit de Internationale:

De heersers d)or hun helse listen,
Bedwelmen ons met bloedige damp.
Maki.3rs, strijdt niet meer voor and 'rer twisten,
Breekt de rijen, hi6r is uw kamp.
Gij. die ons tot helden nilt maken,
0, bartaren, weet wat gij doet!
Wij hebben waap 'n en hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed!

+++++++++



~ Toon KarI Li ebkn ccIrt wegens zijn houding t egen de
oorlog_ door de heersende klasse van Duitsland

werd vervolg~, richtte hij de volgende brief aa~ zijn
rech~e~s, die onmiddelijk door de Spartacus-arbeidors
werd gcpubli~eerd:

Berlijn, 8 ~ei 1916.

In de strafzaak tegen mij, merk ik het volgonde op:
1. "Laridv erraa.d" is voor d e internationale so ci.a.li st

vo l.komcn onzin, Hij kent g ocn vijandige :C"3.cht;Y;3.araD.1:
hij, al V.'a3 hot ook maar 2-ngodach t on , H1.'Jlp'.'0rl.':Jl18:P
zou. Hij staat tege~ov3r iadoro vroemde k~pitalisti3che
rogering ovonzo rovolutioncir als tegonoYi'r do cigouo.

Niet: "Een v i j and oLa j k o macht hulp vcrl.;':::nll~ maa.r :
In intornationalo wisselwerking mot de sO~lalisten dor
and cro landen, allo imperialistischo mac h. cm t ege.li j k a:(-
breuk doen", dat is de kern van zijn s tr ev cn ,

~ij strijdt in naam van het Ln t.erna ti.or.uto prolGtari-
aat, tegen het internationalG kapitalismG.

Hij grijpt dat aan ol daal' waar hij hot v i.n-t en hot
besta kan treffon. Dat is: In het eigen lSL-":'~

In eigon land bestrijdt hij, in naam van het intorna-
tionale proletariaat, de eigen regering, de oigo~ heer-
sende klasse als vertegenwoordiger vaL hot inte~~a~iona-
le kapitalisme.

In dit dialectische proces, in de ~lassenstrij~ tGsen
do oorLog bi nn cn i edere natie, verwel'k61ijkt zich de in-
ternationale klassenstrijd tegen de oorlog ••....

2. Zouden de Duitse socialisten b.v. d_ Engelse rege-
ring - en de E~gelse socialisten b.v. de D~itse regering
bestrijden, zo ware dit een slechte grap ....of er g er ,

Wie de vijandl het imperialisme, niet aa.nvalt in de
vertegeurroordig ~s waar hij oog in oog tegenover staat,
maar in dio, waar van hij ver verwijderd is, {jr. da t nog
wel .ne t go ed k our Lng en hulp der eigen r egeri.ng (d. «, z .
der hem alleen d i r é ct tegenoverstaande v art.ogonvro or-d.ig ers
van het im~)eri3.1ismG), dat is geen s oc.i.e.Ltst , maaz ecn
tr euri.gs hanc~l(ulgervan de heers ende klasse. Zo I TI soor t
poli tiek is r.:..,'logs-hetzerij; niet klassenstrijd, maal.'
hat togend.G~ d~arvan .•......

3. .Het b choor t tot hot wezen van do b e y; u ;;,t e



v,

32. / in:'(;l·ne.~:~~'!1al;} s t r i j d . da t de socialist d o samen-
---I Yi0rl\ülg vz,n de socialisten in alle landen ov er-zLet
als één gohoGl~ ~at hij b ü ~ u s t in deze arbGidsvey-
d oI i ng voor hc t ;-(Jffioensc1iappelijke doel) ~.i.in d ooI in ~~
land doot, dat hij b 0 TI U S t zijn strijd on dia der
socialiston in d o andoro-fancÎG"a, boschouw t als G·3n f'c1:"lC-

tic v.a.ar i n zij elkaar ·,.'odlorzijds aanvuI Lcn en zo do s t r ijd
to&.~n d2_!'~3.S!.yi~.B_(Jnin zijn b owustai jn opneon-:<"."~ ..•

In deze zin on in ~Gze vnrm, troedt do so~iale revolu-
tie der arbeidersklasse tovoo=schijn togen ~o kapitalis-
tische oorlog.

+++++++;-:
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