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schen, en door de concentreering aller arbeidsmiddelen tot
de hoogste macht kan verhoogen. Omdat het ze alleen maar
voor de machtigsten regelen moet.

Het kan de fabrieken en productiemiddelen niet onteige-
nen om de hoogste productie te bereiken. Het kan het Kapi-
taal, den rijkdom niet onteigenen, om alle armen en werk-
loozen en hongerigen te helpen.

Het kan zijn schulden niet annulleeren, om de renten op
te heffen.

Het kan zichzelf niet zu'lke zware belastingen opleggen,
als nu noodig zou zijn.

Het kan de oorlogstoerustingen niet opgeven, en het hier-
door vrijwordende kapitaal voor den productieven arbeid ge-
bruiken.

Het kan niet eens de weelde opheffen, om ten minste dit
kapitaal vrij te maken.

Het Kapitaal kan dit niet, juist omdat het door meer-
waarde voortgebracht, en meerwaarde voortbrengende meer-
waarde voor privaat-bezitters is, omdat het voor de meer-
waarde, dat wil zeggen voor zich zelf zorgen moet.

Het kan zich zelf, het kan zijn levende productiekrachten
nu niet op voldoende, voor den nood voldoende wijze weer
oprichten ,omdat het zich zelf is.

Het kan zich zelf niet weer oprichten, niet nieuw grond-
vesten, omdat het zich zelf is.

Het blijkt dus dat het 'k"apitaal in een krisis geraakt- is,
waaruit het zich niet meer bevrijden kan.

Het blijkt, dat de- vernietiging van zijn eigen levende en
doode productie krachten door den oorlog tot een krisis ge-
worden is uit welke slechts de Revolutie voortkomen kan,
waaruit slechts de Revolutie de productiekrachten nieuw op-
richten kan.

Het blijkt, dat het Imperialisme de boei is, dien het Kapi-
taal zijn productiekrachten aanlegt, en waarvan het zich

zelf niet bevrijden kan, dien het zelf niet verbreken kan.
Uit welken het Proletariaat het bevrij den moet.

Zeker, net Kapitalisme zal proboeren zich te bevrijden.
Het zal ondanks alle moeilijkheden probeeren verder te
leven. Het zaJl probeeren uit de puinhoopen van den oorlog
een nieuwe kapitalistische maatschappij op te bouwen. Het
zal hierin door de verraders, de Reformisten, Sociaal-Patriot-
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h 1 worden. Het zal pro-de pseudo-)farxisten ge 0 pen

ten en REDDEX.
beeren ZICH TE h .. 0 m gaat niet ten onder zonderEen oude maatsc appIJV r h d

. t aingen tot zelfbe ou .
de niters e pÛI:> .. 1 h t dit probeeren?)f welke wlJze za e d ,.

aar op het Proletariaat absoluut onvoldoen e WIJze.
Op een voor .. . de traditioneele de van oudsherE . I hts eene WIJze, '. ..

I' IS S ~c 1 t Kapitaal Door de sterkere uitbu iting ,b ik I ke voor le, .
ge rui e IJ. rnï van het Proletariaat.
onderwerpmg, TslavUelrr~ERS~-V yAN EXOR~IE ~IEER-

DOOR HE r T ~
T DE lIlT HET PROLErARlAA . . .

" ~ I het door de verraders van het Socialisme, de
Hl.erm za . ns de Hendersons , Thomas', Van der

~~f:~~,e~~~::i,:ne~z~g~~ (le valsche Marxisten, als Kautsky,

ondersteund worden. h .. " d ruïnes
Tot het oprichten der nieuwe Maatsc apPlJ uit e

der oude, - 1 d er
Tot het scheppen der nieuwe winst, grooter uan e v -

lieT~~' de hulp aan de millioenen werkloozen, verminkten,
weduwen en weezen, - d h lden _

Tot de nieuwe belastingen en de renten er sc .u
I
' '

. .euw Imperia lsme enTot de nieuwe toerustingen, voor m

nieuwen oorlog, - idd 1 N' we Meer-
Tot dit alles bestaat er slechts één rm e: .leu :' di

waarde. NIeuwe )leerwaarcle in ongehoorde, in onem 1ge
hoeveelheid. . h t PIt riaat

Maa;r Xieuwe )leerwaarde kan alleen uit e 1'0 e a r

geperst. '.. 1 k als
)fen zal de arbeiders, die werk krIJgen, aten wel' en

nog nooit te voren 1). . ld d 1
)fen zal den millioenen arbeide,rs niet vo oen e oon

geven. d
Men zal de millioenen werkeloozen niet voldoen~e voe e~.
Men zal den millioenen soldaten, die voorloopig nhog m

di blii Idi en om zich en urinelenst IJven, niet genoeg so IJ gev ,
gezinnen te onderhouden. .

Men zal de millioenen geruïneerde kleine burgers en boe-
d en n~tren, de millioenen verminkten, we uwen en weez ,

voldoende helpen. I

1) Door het Taylor-systeem bijv.



En men .zal het Prole.tariaat, den kleinen burgers en boe-
ren, bela~tmgen opleggen zooals nog nooit te voren.

De SOClaal-Patriotten en Pseudo-Marxisten zullen hierin
helpen. Te. amen met het Kapitaal zullen zij ae Regeeringen
vormen, die het Proletariaat eu alle lagere klassen tot slaven
maken.

"\Velk mïddel heeft het Kapitalisme hiertoe?
Den Staat.
De Staat zal het Proletariaat, de arme boeren en kleine

burgers, en weduwen en weezen en verminkten D"\VINGEN
in ellende en armoede te leven.' .

Hij zal probeeren een deel der arbeiders te keepen, een
deel der arbeiders beter te behandelen de arbeiders dus
onderling te verdeolen. '

Hij zal de productie regelen in het belang van het Kapi-
taal. Hi~ zal. de burger'lijke dienstplicht in stand houden. Hij
za~ de fa?rleken en ~erkplaatsen onder. staatsbescherming
stellen. HIJ zal de arbeiders tot dwangarbeIders, tot industrie-
soldaten maken. Hij zal ze tot slaven maken der onderne-
me!'s~oncre~, der syndicaten, en trusts. Hij zal een staats-'
socialisms mvaeren, dat de arbeiders volkomen tot slaven
maakt 1).

De staa.~ zal de allersterkste uitbuiting mogelijk aaken,
doordat hl] het staken onmogelijk maakt.

En we'lk middel heeft hij om dit alles door te zetten?
Het leger.
Hij heeft het leger, hetzelfde leger, dezelfde lezers die

nu ~OOl' het Kapitaal strijd voeren, om omperialisti~che ver-
o:engen te maken, het Duitsche, het Engëlsche, het Ame-
rikaanscha leger. Hetzelfde leger, dezelfde legers, waar-
onder de arbeiders zich in 1914 schaarden, om elkau'der ten
bate van het Kapitaal te vermoo~~e~: Dit zeIf~e leger, deze
ze1fde le~ers, (maa: nu waarschijnlijk een elîte, samenge-
steld UIt bourgeois en boeren), zullen de kapitalisten nu

1) Onder de Staatssocialistiscbe Maatschappij verstaat men de Maat.
schappij, waarin de Staat vele bedrijven voor de Kapitalisten bebeerscbt,
regelt en controleert, en in vele of alle andere bedrijven de kapitalisten
door wetten en voorschriften tegen de arbeiders ondersteunt.
. Het onderscheid tusschen het Staatssocialisme en het proletariscbe So-

cialisme IS dus, dat het eerste de Kapitalisten almachtig en de Arbeiders
tot slaven maakt, en dat het tweede de Arbeiders almachtig maakt en de
geheele Menschheid bevrijdt.

ö7

ik a den oorloz de arbeider totaal tot slaven
gebrUlk-en 0))1 de nieuwe ka"'pitalistische maatschappij op tete ma een, en,
bouB~e~.d economische bij iedere politieke staking, bijIJ le ere , d ~ .'.. t nd zullen de legers optre en, en me. UI;; Ka-lederen ops a " . . - 1

e geweren die de arbeiders zelve In den oor ognonnen n, b id dwimaakten gebruikten en veroverden, de ar el ers wI~gen.
En (lat zullcn dezelfde l~geraanvoerders _.doen, die d,en
-'I ,oerden teoen den buitenlandsehen vIJand: de Hm-

oor og '" H' d P ki '1)denburgs, cle Fochs, de aigs, e er ~ms_ .'
In een woord: het Kapitaal, de kapitalistische heerscheI:~

zullen het Kapitaal probeeren te redden, daardoor, dat ZIJ
den staat en het leger g~bruiken ~ot het maken van ..~e

tst mogelijke meerwaarde voor ZICh, door de vrseselijk-
s~:o~ndel;drukking, en den vreeselij ksten nood van het Pro-
letariaat. .. K it I . h

Op die manier alleen i~ he.t ~ogehJ k dat het ..apl a~O'ZIe
tedt en een nieuwe kapitalistische maatsohappij vestig t.

)laar het Proletariaat, de arbeiders en de werkeloozen,
de verminkten, de kleine burgers en boeren, de weduwen
en weezen kunnen dit niet toelaten. ..

Z~i moeten zich verheHen,. opstaan tegen deze. WIJze:
En daal' er voor het Kapitaal geen ander middel IS dan

de sta~, moeten zij opstaan tegen den staat. .. .
En daar er voor het Kapitaal geen andere WIJzeIS, moeten

zij opstaan tegen het Kapitaal zelf. .
Zij moeten de revolutie maken tot opheffing van den

staat, en van het' Kapitaal.
De strijd tegen het Imperialisme is wer!,-elijk gewo~den

tot den trijd V00r het Socialisme, tot de Sociale Revolutie.

Maar kan het Proletariaat datgelfe doen, wat het Kapitaal
niet kan? Kan het dit, kan het dit beter en vlugger? Kan
het al de mi11ioenen arbeiders loon geven, en helpen? Kan
het terzelfder tijd zich zelf en de geheele bevolking, en ~e
geheele menschheid helpen? Kan hot datgene wat het Kapi-
taal niet kan?

1) Dit is het wat Hindenburg eigenlijk meende, toen hij in een pro-
clamatie tot de arbeiders zeide: "Denk. niet aan dat~ene, wat na den
oorlog k0":J.t". Dîj wilde zeggen: "Wacht zoolang met denken, tJt ik de
banden vriJ heb om u te bestrijden",
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Ja, het kan het.
Het kan het, omdat de vele hindernissen, die er zijn voor

het Kapitaal, voor de kapitalistische klasse, voor het Prole-
tariaat niet bestaan.

W'eli waar is hei ook voor het Proletariaat een zeer moei-
lijke taak, om uit een zoodanige verwoesting, uit zulke ein-
deiooze puinhoopen een nieuwe maatschappij op te bouwen.
Het proletanaat komt als het ware in een failliete zaak.

Maar het Proletariaat kan het toch veel beier en vlugger
dan het Kapitaal.

Want het behoefr het Kapitaal niet te sparen. Den voor-
handen rijkdom, de voorhanden productiemiddslsn, kan
het gebruiken voor allen, voor de geheele menschheid.

Want het kan ten eerste de productiekrachten onteigenen,
en, terwijl het industrie, handel, transport, banken, en land-
bouw zelf in handen neemt, deze, door een kolos a'le, alles-
omvattende, centrali eerende regeling, ordenen. Daardoor
zal het reen veel meer arbeid uitsparen, veel meer arbeids-
verspilling voorkomen, en aan veel meer arbeiders werk ver-
schaffen dan het Kapitaal zou kunnen. Terwijl dit zou zor-
gen voor het voordeel van enkele groepen, keizers, koningen,
bankiers, industrieëelen, reeders, jonkers, enz., en dus ge-
dwongen zou zijn, daardoor alleen reeds, slecht een deel van
den arbeid te regelen, en te bevoordeelen, en dus den
GEHEEL EK arbeid en de geheele massa der menschen
verwaarlooede; zal het Proletariaat zorgen voor den geheelen
Arbeid, en voor allen.

Het Proletariaat zal ook geen economischen oorlog te
voeren hebben. Het zal dus den handel, het transport, den
ruil internationaal kunnen regelen, wat het Kapitaal niet
.kan. Ook daardoor zal het veel productiever werken. Het
Proletariaat zal zelfs den arbeid internationaal regelen, orga-
niseeren en centraliseeren. •

Het Proletariaat zal de vermogens onteig-enen, en zoo de
middelen vinden om millioenen werkeloozen, geruïneerden,
verminkten, weduwen en weezen afdoende te helpen, en om
de industrie, het tran port, den handel, het crediet, overeind
te helpen, te her teIlen, en te vergroeten.

Het Proletariaat zal geen belastingen te betalen hebben,
omdat het de schulden zal annulleeren.

Het Proletariaat zal niets voor nieuwe oOl'log toerustin een
I:> ,

50

of voor ll1OUWl' oorlogen te gebruiken of uit te geven

hebbeu. . i' ko 1 ebb '0H 1,] turiau t z'11 aecn uitrraveu (' m a on te eu v orr-t 1'0 (l" U.l.. H. b t"l

woelde. . . l' d tHet Proletariaat zal, Jllplla~ts van het staat~.soCla ,ls~e,. a
leehts den monopoliste u dient, het werkelijke Social isme

invoeren dat allen ten goede komt. . .
H(·t j'roletariaat za~, (~oor. een planmatIge regelmg der

reheele productie e11 distributic, C11doordat het sle?hts .het
~()odzakelijkste voort breJlgt, . C1I de alg(,l1lcenc arbeidsplicht
invoert, de productie geweldIg ve.I:hoogen. .

Het zall dus in voel korter itJd. v~el betel' een nieuwe
muatschappij st.ir-hte n , dan het Kap ital i 'me het zou kunnen
dor-n. . ld I

'Vij zwijg-en hier va.n do vele andere ?lH .. pen, waar:n:ee
het dit bereiken zal, (he echter eer i geleidelijk komen. ~ an
het onderwijs met productieven arbeid tot .een .ha:molll c.h
gpheel verbonden, van de Yerhoogd~. techniek m industrie
en transport, van den wetenschappalij k gedreven landbouw,
van de complete beheersching der natuur en der maat-
chappij. \\- Ij noemen slechts hei voornaam te, noodsake-

lijkst(', eerste.

Men ziet dus: de matel'ieele en de psy?hische voorwaar-
den, de g-eestelijke nood en de stoffelijke middelen, de mog-e-
lijkheid dus, de uitvoerbaarheid der opheffing van het Ka-
pitalislll€', is aanwezig .

De 1100d iser, de vreeselijkste nood.
En de bedreiging met nog vreeselijker nood, met nog vree-

seliiker slachtin~ in de naaste toekomst.
En de vr('Cselijkst", ouderclrukking van het geheele arbei-dende volk.

. En het Dosl is gegeven, waarheen het arbeidende volk
xich moet richten,

'Vant de maatschappel;j ke grondslag- voor hot Socialisme,
d~. n~aa~ ehappelijke productie en distributie, i ontstaan. De
Kaplta~lst.en. zelf moeten tot het Nocialisme overgaan. Zelfs
de kapItalIstIsche Staat moel. na den oorlorr de productie van
indu trio, en landbouw, het transport, en fen handel reg'len,

5
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controleeren, cn voor een groot dccl zeU in handen nomen.
De kapitalistische staat moet zelfs door reusachtige belastin-
gen tot onteigening van een deel der verlllogens overgaan.
Het Proletariaat heeft dus slechts voort te bouwen op dien
grondslag. 'I'erwijl het op dezen maatschappcilU ken gl'ond~lag
de nieuwe maatschappij opbouwt, beweegt t lJrdletanaat
zich dus in de richting die de ontwikkeling der maatschappij
reeds ingeslagen hoeft, en inslaat.

En boven allen en alles, als grootste, den doorslag gevende
kracht, als lichtend gesternte voor het gehecle pJ'oletariaat
der wereld:

HET PROLE'rlUUAA.T IS DE b1ENIGE KLlASSE DIE
·WERKELIJK DE MAATSCHAPPIJ ",VEER KAN

OPRIOHTÈN. HET PROLETARIA.A.T ALLEE... KAN
DAT.

1[aar nog eens:
Om de productiemiddelen; om de vermogens te onteige-

nen, om allen te helpen, en de geheele productie te regelen,
is de verovering der politieke macht, de opheffing van het
Kapitaal, en van den kapitalistischen staat, de vestiging van
het Socialisme noodzakelijk.

Maar, zal men zeggen, de Russische Revolutie is reeds
gedeeltelijk mislukt, zij is door Duitseliland in deelen van
Rusland reeds neelgeworpen, en loopt gevaar gehpp1 jfl mis-
lukken. Zal dan de ,y0 t-Enropcosche , de wereldrevolutie,
niet ook mislukken?

Het antwoord daarop moet ten eerste zijn: De voorwaar-
den der West-Europccsche, en vooral der Engelsche en
Duitsche revolutie, zijn geheel anders dan die dol' Russische.
Men kan ze niet met elkander vergeliiken. Het Russiscbe
Proletariaat was in verhouding tot de geh(·ele bevolking zeer
klein in getal. Rusland is geen land van proletariërs, het is
in de eerste plaats een boerenland. De Revolutie heeft geze-
gevierd door de hulp del' arme boereu. Eu hoewel do Bolsche-
wiki een geweldige en schitterende poging deden om de
Revolutie geheel te doen zegevieren, konden zij deze econo-
mische verhouding toch niet snel genoeg veranderen, en
waren zij dus nOgi te zwak om terstond de volkomen over-
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. . t behalen alleen tegen-den aandrang aller contra-

winmug e' . b .t 1 d E
I'evolutionaire machten van het b~nnen- ~n 1 11;1elntan .. t ndget-
I

d D l
'ts"hland hebben een llld.ustnee ro e ariaat, a

nn cu u '" c h I ht d'11 . (101'ek'lassen overtreft, en dat, wanneer ct s ec s e
ti e au . k
iuiste tactiek volgt, allen. OY.Cl'Wlllne11-an., .
J Dl' U,ussische Revoluüe lS voor "'Vest-Europa een VO~I.:

be 11 een 'ymbool, een leerare , en een voorloopster. ZlJ
h~:f~ 'den weg aangetoond:. zjij heeft een pro~ram opgestel~.
De eigenlijke, de werkelIjk geheel proletansche Revolutie
moet ",'"est-~uropa zelf maken.

Maar in de tweede plaats moet gezeg(~ worden: D~ Ru.s-
sische Hevdlutic is slechts, ten deele, III de Oakraine, Hl

Finland ouzo mislukt, omdat het ",Vest-Eul'opeesche Prole-
tariaat nog niet opstond. ",Y~Hehet ",Vest-Eu~oI?ee.sehe !,role-
tariaat opge taan, dan stond nu de eerste socialistiache Repu-
bliek der Soviets in haar volle glans en verhevenheid 1).

)laar het ",Yest-Europeesche Proletariaat zal, (tijden of
na den oorlog) opstaan, het zal na langen strij d, met hulp
der Ru sische Revolutie, overwinnen, en dan zal ook de vol-
komen overwinning van het Russische Prdletariaat volgen.

)laar, zal men zeggen, de werkelijk revolutionairen zijn
in West-Europa zoo weinig in getal. Zij zullen niet kunnen
overwinnen. Men zie ook hier slechts weder naar de Rus-
sische Maximalisten. Ook zij waren tij dens den oorlog, vóór
de Revolutie, een minderheid. De nood heeft ze tot meer-
derheid gemaakt. Evenzoo zal de nood de revolutionairen
van \\T'est-Europa tot meerderheid maken. En dan, wij her-
halen het, zullen de Russische Revolutionairen met de ",Vest-
]~uropeesche Revolutionairen te samen overwinnen.

)laar, za.l men zeggen, zijn de West-Europeeeche arbei-
ders ..dan met te k'lein in aantal? Zoo zij elke klasse afzon-
derl ijk overtreffen, overtreffen alle klassen te samen niet
hen?

Hierop moet geantwoord worden: de West-Europeescho

1) In het vierde hoofdstuk zullen wij de Russische Revolutie en de
v~n ha~r sterk verschillende voorwaarden der West-Europeesche Revolutie
UItvoerig behandelen.



proletariër hebben een geweldige macht, alleen al door hun
aantal.

In .D~itschland wordt het aantal iudu trieele arbeiders op
I? milhoen gerekend. In Engeland i hun aantal in verhou-
dlllg tot de bevo'lking nog veel grooter. Daarbij moet men
dan Jlog de landarbeidera rekenen, die het revolutionaire
Proletariaat, zooals wij zullen aantoouen, met zich leepen
kan.

l~n hun or~.anisaties, de politieke en d.e .-vak-o~Rani ~tip ,
waren geweldig. In Engeland waren 5 mill ioen, in Duit eh-
land 3 tot 4 mil liosn man georganiseerd. En in de andere
landen naar verhouding. En in al'le landen van "'Vest-Europa
sleepten zij in den politieken strijd reeds een reu achtig
Rroot deel der bevolking mee. Het Proletariaat van ",Ye t-
Europa behoeft slechts door de zon der Revolutie beschenen

.te worden, het behoeft slechts aaDRegre'pen te worden door
den schok der Revolutie, en zijn geheele latente macht zal
zich openbaren. '

~Iaar kan het Proletariaat alleen de Revolutie maken?
Het taat toch alleen! Het heeft niet een andere revolu-

tionaire klasse naast zich, zooal in Ru land de arme boeren.
Het is de minderheid.
Kan h~t alleen de geweldige georganiseerde kracht van

het Kapitual en van den kapitali ti chen taat overwinnen
en onderwerpen?

Ja, dat kan het.
W'ant de strijd zal nu ZIJn tus chen het Groot-Kapitaal,

en het Proletariaat.

De trijd zal gaan om de Meerwaarde. "'Vil' zal de Meer-
waarde krijgen, in handen nemen, het Groot-Kapitaal, of
de Arbeid 1) ?

Twee wegen staan open: Of het Groot-Kapitaal krijgt
haar, door al' vreesolijkste onderdrukking van het Proleta-
riaat, het Staatssocialisme, of het Proletariaat krijgt ze, door
de invoering van het werkelijke Socialisme.

G2

1) Nooit hadden de theoriëcn van Marx, die over de Meerwaarde, den
Klassenstrijd, en het historsch Materialisme een grootere beteekenis voor
het Proletariaat, dan nu, nu het, gesteund op hem, de eindoverwinning
nadert.
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. d ~en strijd hangt in West-Europa, vooral

Het elIn de van it clliand af van de lagere middenklassen.. Enge an en l' .. . h
m G t K pitaal zal wel i waar gedwongen ZIJn ZICHet roo - a

lf ve'le bela tingen op te leggen. ..
ze lIaar de schulden en de behoeften van ~len ~t~at ZIJn zoo

Idi 1 t het om het behoud en de uitbreid ing van het
O'ewe 19, (a , . . " TLE d'" t 1 f het Kapltah me te versekeren , Au an ere
~:~~e~a vr~e elijk zal moeten onderdrukken, ook de midden-

klH;:'zal niet voldoendp zijn de nrbeidende klas e vreesplijk

uit te buiten. . I' bHet zal noorlig zijn ook <1(1) DuddensLllld, do k cuie ur-
gers eu bO('1'p1l, do zwaar te lasten op te lpggen.'. en Je loonen
der beambten PIl aangestplden zoo laag :noge.l.1,lk te houden.

Dit allps, vcrbonden met den Yel'sc~ll'IkkehJken .nood, het
gebrpk aan grondstoffen, .~ll aan a1'bel;l, zal (~e ml(~~e~klas-

u op den duur naar (lP il,I.1(kvan hot I rolctanaat drij« en 1).

Het Hroot-Kapitaal heeft nu de gpltpele meerwaarde noo-
<lig voor zich zplf.

Het Hroot-K.1pitaal heeft nu de gchec~? nl(>.erW'aa.~'denoo-
dig voor zijn kapitati i ischcn Staat, die ZIJll middel IS om de
andere klas en 01l<]('1' zijne heer chappij te houdcn.

Het deel der meerwaarde, dat de bgerc middenkla sen kre-
gen, W:-IS alt ij (1 klein. . .

)OlMr HH, na (h il,Pllnorlog , en onder 11('1 Impenah me, zal
bijna niets YOOI' d<,iI,('middenklassen OYPl' hl ijven. ..

Aan del.e klussr.n , aan de lagere, verreweg de talrij kste
deelen 11('1.('1' klass en biedt de socialistische "Ri nat" nu meer
dan dt' kupuu'list ischo.

Hun biedt lipt, Proloiru-iaat nu meer dnn lid Groot-Kalli-
taal.

H('! w('l'kplijkp ~ll('iali~II\l' i:-; botor YLOI' IWI1 dun het Staats-
MI)cial isnn-. .

Hei (1,('('[ van d, mccrwuar.Ic , (lat zij van hot oYPl'W'innende
Proletariaat, van het Socialisme kriigen, is grooter dan wat
ZIJ kl'l,IgPll van lid <ll'ool-Kapitaal.

I) Dool' cle ()orl()f!~\lil"I('11 ('11 oorlonslcouingnu is f.(cdUrende den oorlog
,lt- cOIi(,(-Ii~ralic ('11 <1(, 11I:If·Iit.vnn hel (:1'001 Kapita:tlllol! enorm lorgcnomcn.
~&IIrd()l:r IS dl' 1l()()dl.n~~lijkll(,id. 0111liet. (:I'oot. Kapilaal Ir onteigenen voor

e ~eh, elo IlInatsl·hnpp,) nog (ll'lngcnder.
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Het Proletariaat moet zeggen tot de middenklassen, tot
ALLE waarrijk arbeidende klassen:

Wij zullen het Groot-Kapitaal, en de Productie-mid~.elen
onteigenen, wanneer wij overwinnen. Dan zullen WIJ ze
tot gemeenschappelijk eigendom maken, en ze gebruiken
voor allen, ook VOoru.

Gesteld vroorde keuze, door het imperialistische Kapitalis-
me onderdrukt te worden en vernietigd, of door het Prole-
tariaat te worden gered, zullen millioenen en millioenen der
middelk1assen den kant van het Proletariaat kiezen.

Het Proletariaat kan zoo, op den duur, de meerderheid
der bevolking op zijn zijde brengen. - Dit is het groote ver-
schil met Rusland. .

Dit alles kan het Proletariaat echter alleen dan, wanneer
het waarlijk voor het volle Sbcialisme opkomt, dat wil zeR-
gen, wanneer het strijdt voor de Sociale Revolutie, voor de
verwezenlijkmg van het Socialisme 1).

Het Proletariaat moet tot alle onderdrukten zeggen: Het
imperialistische Kapitalisme verplettert u onder lasten, nood,
honger, militarisme, moord. ,Yij l1E'lpenu en wij bevrij-den u.

Het moet tot de kleine burgers PH kleine boeren, tot de
lagere ambtenaren en aungcsteldcn zcggon : Het imperia-
listische Kapitalisme onderdrukt u en vernietigt u door
lasten, nood, honger, wprkeloos]leid, militarisme, oorlog en
door nieuwen moord in do tookomst. "Tij daareJltegen bie-
den u nu aan een vast beslaansminimum, en luter, wanneer
wij het Roeialisme gehrel sullen hebbeu g('Y('~digd,een vrij,
met de besten en hoog. ten gelijk bestaan.
. Wlalleer gij ons helpt. het Kapitaal le olllt'igenen, de
banken, de groolbedrijnm in industrie, hau(lel, transport en
landbouw ie onteigenen, te socialiseercll, dan yer7.ekeren wij
u OXMID1JJ<JLLIJK uwo middelen van beslaan, en hter,
LAKGZA:;\IERHAXD EX rx "\Vl~i-\T-EFnOPA "\YA.c\.R-
RCHI.TNT.1 trx ZgT~R RN JI L, con ,O]kOlllCll nijP, aan alle
alHTerrn gelijk!' posit.io, en ren loven alHnijc, a llr-n gelijl,-
"'aardige arI)piders, in de pl'Odul'lip, rlon ru il, dl' ruhn in i-
sLratir (](,1' sorialistisehe g('ll1C('l1S('],:lP,

1) Over de tactick die hrt Wereldprulctal'iaat hierbij \oJg'cn moet, Sp1" keil
wij in het vierde hoofdstuk, waar wij <I" I'lIssisrhc ]{cro!lIiic behandelen.
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" el t het Kapitaal te onteigenen,. ~an
Wanneer ~~J o~s hlaafs van lasten, nood, .honger, mkIlIta

t
-

k WIJ U lllp rd in de toe oms ,verze -eren . . oorlogeu en moa .
. e en steeds nieuwe 1'1 hebben vrijheid , welvaart,

l'lSID , nuen zu en , b t hti enadat wij overwo Iij kheid Inplaats van ees ac 19
eluk ,rede, meusche IJ n 'den strijd, de hoogste men-

~uwh~ia' door 'kk~~u1'oor100~resumeuwerkiug, broederlijke een-schelijke ontwi (' mg
dracht, en vrede.

. . Ii tischo Kapitalisme u lasten, nood,
Terwijl .I:et .lmper~~e~sd~nieuwe oorlogen, en moor~.geef.t,

honger mIlItarIsme!"'d l art vrede menschelijkheidschenk~n wij u vnj nei , we va, ,
en geluk. ," 'u West-Europa weten wat het

Mil1ioeneu eu millioenen 1 t n wat de onteigening der
Socialisme beteekeut, ZIJ Kwe.: I beteekent. De tientallen
grootbedrijveu en v~n :e~b ap~l~: werk O'edaan, hunne uit-
jaren van propagan.!, ed ennood cl en vr~eselijken nood van
werking ~had. En door . eI~ e z"lIlen ziJ' begriJ'pen dat hetIh t Imperia lsm , " ' . , Iiikden oor og en e. d t slechts EENE keuze moge IJnu gaat om de keuze, en a . l'

. I' I erialisme of SOClUisme.is: KapIta isme en mp 0 d '1 1-1-I'ng vernietiging enG t ld Ie keus : n ere ru ~~ , dies e voor ( _.' .... h K italisme, Ol red mg
ondergang door het Imperla.hs!I'3CC . ~p < " het Socialisme
en bevrijding door uet Socialisme , zu en Zl.l
kiezen 1).

. . hti noeO' door zijn aantal,Xeen lid Proletariaat IS lUUCu 19 ge .r>' b cl ten
~, . cl I t i I 7.Jller Oll zenoo .door ûjn organisatie , oor ie aan a.l " e ra ram
'YUll1l('('!' hot Proletariaat maar yaf';{beR]oi~n].7.!Jn P, ]gt ]

. - 11 ']] ei RO('larsmo Rle . a 9YOOl' (Je H('yo11111(, ops!r . ('11 7.lr 1 1. ,
('enig (10('1.

Hpl Grool-Kapilaal, he! Kapilaal van l)uiiKChlall(~ eefct>
Y:lU Eno'('land-Amel'ika a1H1(,l'zijdR, hrL Gr()ot-Kapri~a ~ el
~r01l0pOli('14, lhlll ];:('11 (']1 Tl'UHlss1ri,l<l t om (1(' Y orovcrmg er
"-{'J'('ld. ] trii 1

TIpi Pl'o]p(nl'iaai vo •.h0f1 7.ieh ('grll ho id«, en (C S rlJ(

I) Maar zeker eerst na de opgedane ervaring! Erva~ÏI!g van den, kfP;ta-
Iistischen door de reformistische en pseudo-marxlstische soera I~ en,
onderste~nden of geregeerd en staat na den oorlog. Dat die .klassen eze
ervarin~ krijgen, daarvoor zal de ontwikkeling der revolllh~ zorgen,
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wordt er een tusschen Groot-Kapitaal der \\' ereld en Prole-
tariaat der ~ereld.

Tusschen het zeer ceschokte Kapitaal van Duitachland
en Engeland, gesteund door het nog zeer machtige Kapitaal
van de Vereenigde Staten 1) één er- en het ,Yereldproleta-
riaat anderzij ds. _

De strij d gaat om de W oreld-Dictatuur- ~ a~ het Ka itaal
of van den .Arbei«]. Van ImperialIsme of Socialisme.

De vreesolijke nood waarin het Imperialisme de. wereld
brengt, maakt de' Eenheid van hct ,Yereildproleianaat en
den steun der lagere 1\1ill(lrllklasi!el1. allel' [l1"1)('illeI111eklassen,
mogelij k.

]~~n zoo verlH'It zich dan YlÎlll' ons, voor ouze oogen, in
naaste nabijheid, do )fogelijkheill I1r1' (hnwcnteling, der
Yerwezenlijking van het ~ocia]isll1e.

Grijpbaar als een gouden berg, zichtbaar als een gelukkig
land, staat het Socialisme het werelllnrdletariaat voor
oog en ; liet kan tot bereiken en voor altijd" veroveren. Het
voorwerp van het vcrlangen , de hoop, den strijd is dáár.

Aan de éénC' zijde de grheele X atuur. Aan de andere het
Proletariaat. -- .Aun de erne zijde de Aarde, aan de andere
de Arbeid, -

Zal de Vereeniging "au br-ide plaats hebben? Zal het Pro-
letariaat de ,Y>ereld veroveren ? - Zal lH't. de )1enschheid
tot een Eenheid maken?

Zal de vrije bloei dor Mcnschheid bereikt worden, de vrije
bloei van ir-der individu door de volkomen bohcorsching del'
X atuur , door dr-n snmcnarbcid van uIk mcnschcn.P -

Zal do )Irn,chhrid nip! meer onde r dl' natuurkrachten IC
de handen van het Kap iiul ismo (,Jl van hr-I Tmpt-rial ismc ver-
pletterd wordcn P - .

Het' h::mg't a11C'.'van l,d Proletariant z(,lf af, of hot lllor(lig
genoeg- Îf; en bowus], g'PllOC'g. - 1~11of 111'1 één is.

Er is slecht« {én vijand, (~én gc·yaal' voor het Proletariaat
van "Tesl-Nul'0p:l, en 11C'1'wr-rr-Irl. nai is de onocnigncid.

Vi-md h(,'i Imporinl isnic Y:\Il (ll'll ovr-rw iuunu r, 11('1' over-
w inucndo g'1'0C']!, zij l,(,/. Du itschluud-Üostemij k, zi.i hr-t
I<:ng'(·lallli-Y('l'('(,llig(ll' ~I:d on , »ul dl' kupi 1al iHIi,wl,r klnss« 11

----
1) De grootste vijand \""1 hel \\'ereld·l'rolelarianL zijn nu en worden

altijd meer de Verccnigdc ::>ta1nfl. Duur ligt I1U het grootstc !?;C\,"ilr.
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en de reformi ten en ociaal-patriotten van alle landen, ook
van de overwonnenen, vereenigen tegen het ,Vereld-Prole-
tariaat.

Iedere bpitalistische staat, en alle kapitalistische staten
te samen, zullen zich, geholpen door de sociaal-patriotten en
pseudo-Marxisten, tegen de revolutie wenden.

Er zal dan één front gevormd worden. Hier de kapitalis-
tische klasse met de rofoi-mistische, chauvinistische "sociaal-
demokraten" , dáár het revolutionaire proletariaat.

,Vanneer rlan het internationale proletariaat niet één is
tegell het internationale Kapitaal, dan zal het geslagen
worden.

Deze henhoid kan echter alleen worden en zijn in de
Revolutie.

,Vanneer het nationale Proletariaat één Imperialisme de
voorkeur geeft Doven het andere, wanneer het zich door zijn
nationale heerschers en zij n sociaal-patriottische reformis-
tische of valseh-marxistische leiders koepen of bedriegen
laat, wanneer het zich bij zijn nationaal Kapitalisme, diens
Imperialisme en Staat socialisme aansluit, - wanneer het
internationale Proletariaat verdeeld blijft, een deel het an-
dere in den steek laat en verraadt, - wanneer dan een deel
na het andere door het internationale Iuiperinl iame verplet-
terd wordt, - rlan , ja dan zal de ,Vereld-Revolutie nog niet
gelukken en zullen wij een nieuw tijdperk van Kapitn'lisme ,
Imperin lisme en Militarisme beleven en moeten verdragen.

:En ook wanneer (10 Heydlutic niet terstond slaagde, wan-
neer het Proletariaat bij den eersten aanval nog geslagen
werd, en het jaren nood ig had om tot de overwinning te
konièn, ook .lan moet de E\:'llheid van het internationale
Prol(\tariaat gemaakt worden,

1)0 !<:elllll'ill van hrt in lr 1'11at ion ah, rcvolutionuiro Prole-
t.u'ianf. moet in elk p:C'YalcIe vrucht Zi.Îll va n dezen corstou
wl'l'rldool'log-. I
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Want alleen een nationaal en internationaal door en in

de Revolutie eensgezind Wereld-Proletariaat kan het Impe-
rialisme omverwerpen, en de nieuwe socialisti che )Iaat-
schappij opbouwen.

In het begin van den grooten strijd voor het Socialisme
zal zeker nog ieder nationaal Proletariaat alleen trijden
tegen zijn eigen Imperialisme. Maar in de mate waarin de
strijd verder gaat, zal de internationale "Eenheid in de Revo-
lutie ontstaan,

E'r moet eene Internationale outstaan, welker leden te
samen, op elkander gesteund, op één front strijden tegen het
internationals Imperialisme en Kapitalisme.

Eene Internationale als f'en va kvereeniging of een bond
van vakvereenigingen, waarin elkander te helpen en te
beschermen plicht is voor de nationalo partijen, zooals in
een vnkvereeniging voor de leden, en waar elkander niet te
helpen een even groote schande is als in een vakvereenigng
het ouderkruipsn , of in een verbond van ,ak,ereenigingen
het niet meedoen aan een algemoono werkstaking.

De nieuwe Internationale, die nu tijdens of na den oorlog
ontstaan zal, moet cene Illtprnationale zijn van Eenheid van
den revolutionairen trijcl van hrl grhrrlC' \\rl'r]élpl'oletal'iaat
te samen trgC'll h!'( ,yrl'P](lkapitattl.

De Revolutionair. u moe (en dus allps dop]], opdat deze
Eenheid tot stand komt.

Opdat nu deze Eenheid, deze nieuwe In('rnationale, tot
stand kome, die alleen do Revolutie uitvoeren, en het Socia-
li me vestigen en opbouwen kan, zulle» ,,·i.i de grondliJnen,
de .begmselen van een algemeen program pogon te schetsen,
waarmede het internationale Proletariaat de Revohltie in
West-Europa, Toorcl'-All1rrika 011 dl' ''''r1'< ,](1 zou moeten
111:1 ken,
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L:TTERNATIO.TAAL REJVOL TIO AIR

PROGRAM.

De Staatsmacht in de handen van het Proletariaat.
De Wetgeving door het Proletari.a~t.
Verzekering van een B.estaans-~llllmum aan .~lle Arbei-

ders en hen die met Arbeiders gelijk te stellen ZIJn. .
Beheer over en Regeling van de geheele Productie, van

don Handel, het Transport, door he~ P:ole~ariaat.)
Beheer over en Regeling van de Distributie der Producten

door het Proletariaat.
Arbeidsplicht voor allen.
Annulleerirïg der Staatsschu,lden.
Confiscatie van de Oorlogewinsten.
Belasting uitsluitend op Kapitaal en Inkomen, de eerste

stijgend tot Onteigening van het Vermogen.
Onteigening der Banken. ..
Onteigening van alle groote Bedrijven.
Onteigening van den Bodem.
Rechtspraa k door het Proletariaat. .
Afschaffing van alle Tollen en 'I'arieveu. .
Afschaffing Val) hot militaire Stedsel, Bewapening van

het Proletariaat 1).

YEHK[-i.\HI~G YAN DIT PH.OGR.\~L

Het eerste artikel van dit program geeft hot Proletar~~at
het middel om den oudon knpital istischen staat d.w.z. ZIjne
maohtsm idde lcn , zij n bureaukr-atie, polit ic, rec.htban ken en
lrger op te lieffen ~n 1e vervangen door prolotani ~hE'..

lIet tweede art ikel O'erft, hot de macht do nieuwe maat-
schappij, de sociale Hrîmhlirl~, tr stichten (1) op te bom~en.

Drze mirldolon ('11 doxo macht m?('(rn a)]e~n aan het 'plol~-
tm-iaat g'rg'('\,('n worden, ..0md al <111 <1(\ r!'l1lg!' klasse IR, (he
he( Sor ial ism« vorwezcnlijkcn kan. '

I) op veel punten iH dil IHI)~rnJll gelijk nan do.llI;(·I1(\ dn~, dO(!I: dl' S,!"
riaaldCllIo('I':tti,elll' I'arl ij in Iloll:,\I1d aan, de confcrcntic . III Kiental I~
\ oorveleed nl~ O'I'OIHlsla'" I our dl' intcruatiouale actie. ..

I);UI' h(·t I uu~b('cld d~I' russiscl«: revolutie gf'k('l'd, lu-bben \I IJ "de d,,!,
voOr'l:lnmfite p"n1<-n vernndord of !org-r\'opgd, ~
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XatuurliJk zou het Proletariaat aan andere elementen der

bevolking, die zich aan het Proletariaat trouw getoond heb-
ben deze rechten kunnen geven. .

Het derde artikel is het artikel waarop de revolutie berus-
ten moet. De arbeiders, het Proletariaat als geheel, dat- door
de kapitalistische klasse wordt prijsgegeven aan .~en honge~,
de werkeloosheid, de ellende, en de armoede, krIjgt door dit
punt de zekerheid, dat de revolutie hem. den grondslag v.an
zijn bestaan verzekert, h.v. door yprdpelllig' der levensmid-
delen, woningon, enz. .

Deze grondslag moet prhier oolc dPll kleinon burgers en
boeren den vorminktcn, den WE'dU"-Pll 1'1\ weezeu, den van
hun zonen of kostwiuuers beroofden, PH allen die door den
oorlog gePll voldoende bestaan nwer hebben, gewaarborgd
zijn. .

Zooals wij reeds zeiden: de hulp voor het oogenblik, de
volkomen beNrijding voor de toekomst, moet aan ALLE
onderdrukten beloofd worden.

Op deze wijze is .dit. artikel van hE'! program de YOO1:-
waarde voor de overwanmnj- der Revolutie. \\îant de arbei-
ders, de door den oOlJlog getroffen kleine burger~ e~ boeren,
kunnen, wanneer zij tezamen optreden, het KapItalIsme ten

'val brengen, het ~ocialismE' verwezenlijken. Zij hebben,
wanneer zij hun belangen inzien P11 zich vereeuigeu, de
meerc]erheiil .

Het vierde en vijfde punt: Regeling der geheele productie,
van den handen, lwt transport, eu van de distributie door
het Proletariaat, zijn dE' eenigE" miclclelpn wam-door, in ver-
binding met. hei zesde: punt : ~\d)('iJsplirht voor allen, een
Socialistische )lnaisehappij uil (jp jlUillhoopPll !lp!' oude kan
worden OpgphOllW(l.

Tenvijl de lmpiUlistisclte NlaaL hel ~LaaLsso(;ialislJle wil
invoeren, waarborgen zij het "'el'k('lijke ~ocialisme. Zlij
moeten dus onmiddellijk volgen op do verzekrl"illg van he
beetaan aan allo :11"1)('i(101'8, en vóór :11]p andere komen.

D(\ yi!'J' \'olg'('lJd!' nrlik!'ll'Jl: .\IllJlllI('C'l'illg· vu u ul lt- l;1nuls-
srhu'/d('II. (\()))"f'iscuiit· vu 11 (le oorlog'swi usl ou , h('lasl i11gP 11

uiilllllit{'Hd op kapitaal en illkoIlI('II, dl' {'(TsL!' lot. vcrmo-
g'(,llAolliC'igpnillg' i 0(", ollipigCllillg' van allo banken, mor(Pll
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de middelen leveren om ten eerste artikel 3 uit te voeren, en
ten tweede om dl:' n ieuw« maatschappij te Yl'stigen en op te
bouwen.

Het spreekt van zelf, Jat bij de belastingen op inkomen
een minimum gesteld moet worden, waaronder geen belas-
tingen geheven worden. ..

Het elfde punt: Onteigening. der grootbedrijven omvat
Je grootbedrijven van de industrie, de mijnen, ~en handel,
het transport, en vormt, in verband .met de ontelg.emn.g d~r
banken ,den grondslag voor het Soclalisn:e. Het IS m.et l.n
tegenspraak met het. vier~e en vij fde artikel. ""\Van t hier IS
sprake van de regellmg, het beheer, de controle der
GEHEELE productie en distributie, d.w.z. van d~ controle
der productie van .A.LL]~ bedrijven, ook der kleine, Het
onteigenen der kleine bedrijven kan, door hun groot aantal,
evenwel nog niet terstond geschieden:

""\Yat den landbouw aangaat, moet de onteigening van ~~n
bodem het verklaren van den bodem tot gemeenschappeIlIJk
bezit, 'in beginsel gesteld worden. In de werkelijkheid is
zij echter nog niet uitYoerba~r. Slech ts het groot~!andl;)Quw-
bedrijf moet reed nu onteigend worden, en g:eexplO1teerd
door: de gemeenschap zelf, o~ door coöperatIef voor de
gemeenschap werkende landarbeidera en kleme boeren.

Maar het middel- en kleinbedrijf zou over het algeme~n
zeker nog in geen land onteige~~ kunnen word~n, evenrum
als men desa in handell en bedrijf terstond onteigenen kan.
Daartoe zijn deze bedrijyen te talriJ.k, en outbreken de lan~-
bouwmachines voor het grootbedrijf nog t.e zee.r. ])a~r, m
het klein- en middcnbedrijf, zouden de coöperatie, de inten-
sieve cultuur, het machinale bedrijf, voorloopig bevorderd
moeten worden, en eerst nadat a!lle voorwaarden voorhanden
waren zou men tot de onteigening kunnen overgaan. .

De ~rens tusschen groot- en kleinbedrijf ~ou, in ~erschll-
lende landen, provincies e~ b~drijven, verschillend zIJn. Men
zou in het eene la~d, provincie of bec1~'IJf, een geheel andere
maatstaf van ontelgemng nemen dan m het andere.

De rijke grondbeaitter en de rijke boer z.ouden toch door
Je belastingen, de gemiddelde boer bovendien nog door de
onteigening der hypotheekbanken voldoende kunnen getrof-
fen worden.
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De pacht zou niet meer aan den rijken O'rondeigenaal',

maal' aan den socialistischen staat betaald worJen.
En daar de geheele handel gecentrali eerd en centraal

geregeld zou r.ijn, had de gemeenschap de producten van
den bodem toch in ieder geval in de haurl.

'fot de kleine boeren en landarbeiders moei het Proleta-
riaat zeggen: ·W'ij geven u zooveel mogelijk nu reeds de
groote bedrijven en de groote bezittingen, tot een commu-
nistisch coöperatief grootbedrijf. E~l wij Ze len zoo snel
mogelijk, zoodra de productiekrachten, machines, enz. het
ons veroorloven, d.w.», lungzamerhand, het gehecle grond-
bezit en het geheele landbouwbedrijf coiiperatief-comlllunis-
tisch omvormen, waarin gij dan allen uwe aan alle anderen
evenwaardige plaats bekomt. Hebt geduld, en helpt ons door
uw politieken en economischen arbeid deze taak, deze maat-
schappelijke verandering ten uitvoer brengen.

Tot de gemiddelde boeren moet het Proletariaat zeggen:
""\Vijgarandeer en u den toevoer van machine , mest, voeder,
zoo snel ah het na den oorlog slechts mogelijk is. ""\Vijgaran-
deeren u uwen afzet. ""\Vij zullen uwe coöperaties en bedrij-
yen op iedere wijze en uit alle macht bevorderen. ""\Vijlaten
u uwe bedrijven en bezittingen zoo lang, tot wij in taat
zulle.n .zijn, geleideliJ~~, met uwe hulp, het grondbezit com-
m.u~l tisch, alle bedrijven tot grootbedrijven en ook commu-
III hsch. te maken. Dan zult gij als coöperatief arbeidende
boeren In groote, op maatschappelijken grondslag commu-
ni tisch arbeidende bedrijven de gemeen chap dienen, en
niet bnger het privaatkapitaal.

""\Vijzullen deze verandering geleidelijk, al naar den
aard der krachten, der machine etc., waarover wij beschik-
ken, zoo snel mogelijk, in overleg met u, ten uitvoer
brengen.

Deze maatregel doei den kleinen boeren en landarbeiders
geen beloften, die toch niet nagekomen kunnen worden, en
die, niet uitgevoerd, deze elementen weer tot de contra-
revolutie zouden brengen.

Op deze wijze, door. dezen maatregel, in verbinding met
den maatregel van het derde artikel van dit program, zal
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men de. grooto massa der k'lcino boeren tot vrienden der
Revolutie, de groote ma a der O'emid(lel(le boeren ten min te•. 0
met tot haal' direde vijaudcn maken.

J)eze regel ilig der acrarische kwestie die door de ont-
wikkeling der l?r()du("~~~~,rachten..en verhoudingen voorge-
schreven wordt, IS de eemg mogel IJkc.

Het dertiende artikel: Hechtspraak door het Proletariaat
~eeït de revolutionaire klasse alléén de macht de scciale
republiek dl' 11ll'U\H~ maatschappij voor aanvallen te
behoclkll.

Ret voorlaat rtc artikel: Afschaffurg aller to'llt'n en tarie-
ven, eoogi het volkomen vrij everkeer t usschen de volken
de opheffing van ren grooie oorzaak van vijandschap tus-
schen hen, en de internationale regeling dor productie en
der distributie.

De l.aatste eisch: s:Vschaffing van het militaire stelsel, be-
w.~penIng v!'ln het Proletariaat, is de kroon op het program.
ZI~~e.er te deel heft het kapitalistische militarisme, den kapi,
~anshsehen oor~og, het Imperia1i~me. op, en terzelfder tijd
.lrt. sterkste m~d(h'l, dat ..het .Kapitali ~~ had om de prole-
tarische kla .~~III la~erlll.J te .houden. ZIJn tweede deel geeft
den proletariërs de middelen In handen om de Revolutie van
binnen, en tegen alle machten die haar van buiten zouden
willen vernietigen, te beschermen.

Hiermede i, dit program voldoende toegelicht.

. Het is ab oluut noodzakelijk, dat de Revolutionaire
Communisten. zich .zoo snel mogelijk, 7.00 mogelijk
terstond, een interuatiouual program cheppcu. ,Yanneer de
Revolutie .n~~t gelijktjj~lig en éénsgezind wordt gemaakt,
wanneer ZIJ In een reeks van ongeordende opstanden ver-
loopt, dan zal zij mislukken, en in bloed verstikt worden.

Het voorbeeld der Russische )Iaximalisten toont aan, wat
ren duidelij k, vóór. de Revolutie vastgesteld program vermag.

Het toont echter ook, wat er gebeurt, als de buitenland-
sche revolutionairen niet gelijktijdig en met hetzelfde pro-
gram opstaan.



Het program moet zij n alleen-re-volution~ir. Dat wil
zeggen, het moet alleen eischen, voorwaarden inhouden, die
de Revolutie mogelijk maken.

Het moet dus weglaten alle eischen van enkel. hervormen-
den aard, als de achturendag, de arbeids~vet~evmg, .etc.

Het moet dus ook weglaten al die mooie dmgen die ee~st
na de overwinning uitgevoerd kunnen worde~, als gehJ.k
onderwijs aan allen, verbinding van :rroducheven_ arbeid
met onderwijs, regeling van het wOJ;l.lngvraagstuk, enz.,
kortom, alle bijzonderheden der wetgevmg': ....

Want het program moet zoo eenv.~udIg moge~IJk .zIJn,
opdat alle arbeiders het kunnen begrij pen, als uitsluitend
de Rcvolutic ten doel hebbend, opdat hei de arbcnrers aller
landen vereeuigo voor de Revol ut ie.

Het program moet verder: van dien aard zijn, dat alle
Socialisten zich erop vel'eemgen kunnen. Ook daarom mo~-
ten bijzonderhed~n o:er wetgeving ~veggE'laten worde~, ~Ie
al naar de outwikkel ing der verschillende landen verschil-
lend kunnen zijn.

Ten slotte is het noodzakelijk dat het :.\LL]~EN .?e wer-
kelijk revolutionaire~ vereenigt, en alle lll.et w.erkeltJk revo-
lutionairen door den inhoud alleen reeds uit luit.

Aan a'l deze eisehen beantwoordt dit program.

Tenslotte hebben wii no~ een opme\king t~. maken, die
van het allerhoog te belang IS voor het lroletauaat.

Het Proletariaat moet bedenken, dat na den oorlog de
staking zelfs de alzemeene staking, niet ALLES bereiken
kan, o~dat el' dOOI~het ontbreken van kapitaal,. gronds~?f-
fen, en machines, slechts weinig ,raag naar arbeH~ zal ZIJn.

Wanneer het Proletariaat echter ontwapend IS, zal de
heerschende klasse het zoo ontzettend knevelen, de .~ood,
de honger, de werkeloosheid, zul'[en het zoozeer doen Iijden,
dat het za! )fOJ~rrRY overg-aan tot opstanden. Dan zal er
een vreeselij k bloedbad oUt1er dl' proletariërs worden aange-
richt want de hecrschcnde klassen zullen troepen onder de
wape~ls houden uil de coutra-revolutiouaire klassen. Dan zal
het Proletariaat waarschijnlijk neerges~agen ~~ord~n. "

",Yanneer daarenter-en het Proletariaat ZIJn eischen voor
de demobilisatie ste'lt~ de eischen van dit, of van een ander
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dergelijk progl'<lm, dan zal de heerschende klasse voor de
o\"E>rmacht van het Prolriariaat en de met hen verbonden
element en wij keIl, 1'11 za] zOJl(Icr bloodvergieten aan d.
Pi8C]H'Jlworden üwg<'g<'\"('n.

Uok daarom moet het rcvolut ionairs Proletariaat zoo nel
mogelij k, d.w.z. onm id<lpl1ij k, een program vaststellen.

",Vij meenen, dat een dergelijk revolutionair program van
nu af aan het strijdprogram aller partijen worden moet. Dat
het, maar dan natuu rl ijl; 7.re1' uitgebreid, hot Erfurter pro-
gram Yervangen moei.

"rij gf'YPtl dil prngJ';IJll en lil.] n toelichting natuurlijk
H'lechiR als Y001"l';(('1I('1J.

Hot i de zaal, va n do uiouwo IlItümatiollaJe het program
zdf vast te stellen , ('11 olllllidclrllijk te publiceeren.

Daartoo roepon w ij <lp I"P\"OlutiolJairen vau alle landen, de
nieuws- Internationale op.

.. Zoo. staat dan, behalve cIc noodzakel0kheid, ook de moge-
lIJkheid van de 'yreRt.·Europeesch e, en daarmede van de ","\';e-
reld-revolutie vast,

Ben ..machtig. 1'1:o]Pt.ariaat" Jll.achtig dool' zijn aantal en
door zlJ.n orgalllsai 1(', JS aanweZIg, en zijn hulptroepen zijn
aanweZig.

En er is een maatschappij, rijp voor het Socialisme, die
reeds tot het Staatssocialisme overging.
. En. de .,:eg naar die lraatschappij, het program van actie,
IS duidelij k voor het JlJ"Olebriaat.

De ,ereeniging van beide, de beheersching van de )Iaat-
ch~ppij .door het Prolrbriaat, is mogelijk. Het Socialisme
clllttert In de naaste toekomst.

])e vI:aag :is: Zal he!' Proletariaat de lichamelijke en de
geestelIJke kracht hebben om het Groot-Kapitaal aller
taten, het ",Vereld-Imperiali roe te overwinnen?
Het zal de kracht daarto« hebben alleen als het één is ..
Zal het clie ]~,])heid bereikon kunnen ~

Opdat nu het IJ{est-Europeesche Proletariaat door het
\>Oorbeeld, dat het Russische Proletariaat het reeds heeft
.egeven, zijn weg zie tot die Eenheid, zullen wij nu de Rus-
Ische Revolutie behandelen.
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