lokalen") en zich zou laten doopen. De bekeering was het einddoel, met de verdrijving
en
uitroeiing.
Zeer duidelijk wordt dit beschreven
door een joodsche missie in een verslag over
de daden van een bisschop Severus uit Magona
op het eiland Menorca, hetwelk door deze zelve
werd bevestigd in een schrijven aan zijn collega's, waarin hij opwekt deze praetijken
na te
volgen. Hier kwam duidelijk te voorschijn, naar
welke middelen de voorhoede van het christelijk geloof greep om het ongeloof uit te roeien.
In begin was men wel geneigd tot gemoedsoverredingen,
maar later kwamen
de droomvisioenen en extase wekkende kunstgrepen;
de
gevolgen echter, waarop deze bisschoppen
zich
beroemden,
leidden 'tevens
tot geweld; door
monniken opgehitst werd de volksmassa in vervoering
gebracht;
de pogroms
namen
een
aanvang. Dat dit niet overal zonder bloedvergieten plaats vond, begrijpt ieder. Het op moord
beluste
groote
stadsgepeupel
van Alexandrië
vierde zijn orgiën in naam van het christusgeloof, tegen de Joden. Het wreekte zich op de
philosophe
Hypatia.
Deze bewegingen
waren
geen uit het volksgevoel
zelve ontsprongen
uitingen,
maar steeds kunstmatig
gekweekt.')
Deze pogroms politiek, de kern van het historisch anti-semitisme,
vernietigde
evenmin
het
jodendom als de meest grimmige massa-moordpraktijken
tijdens de kruistochten
en in de 14e
-16e eeuw.
3. Heele en halve anti-sernieten
hebben, even
als Prof. Sombart, in diens bovenvermeld
boek,
willen bewijzen,
dat niet, zooals Prof.
Max
Weber heeft getracht aan te toonen, de puriteinen en calvinisten de ideologische wegbereiders
waren van de wording van den kapitalistischen
maatschappij-vorm,
maar dat het Puritanisme
en Calvinisme wortelen in het Judaïsme,
en
dat. de Joden de werkelijke
geestelijke en fei0) George Caro t.a.p. Dl. I. 44-45.
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telijke formateurs
van het kapitalisme zijn." Met
woorden kan men strijden en uit woorden kan
men een systeem
bereiden",
schreef
Goethe;
deze scherpzinnige
man begreep
de Duitsche
"Formen" -geleerdheid
vrij goed.
Prof. Werner Sombart tracht aan te toonen
en dat valt niet moeilijk, dat de Joden in den
geldhandel
knappe en gewiekste lieden waren;
dat zij in den wordingstijd
van de kapitalistische warenproduktie
en ruil het cachet aan den
"ruil", maar niet aan de produktie
gaven.
De geleerde
katheder
sociaalen "wirtschafts" -geschiedkundige
tracht alle namen van
vooraanstaande
Joden in de verschillende
ondernemingen
taalkundig
te herleiden
tot hun
oorspronkelijke
Hebreeuwsche
afkomst.
Zoo
kan men Columbus,
van moederszijde,
tot de
semieten brengen, maar er passeerde
hem in
deze
opmerkelijke
methode
een stommiteit,
welke men van zulk een "wichtige"
professor
niet zou verwachten;
hij herleidde
zelfs den
geslachtsnaam
van den bij ons beter als rechtgeaard calvinist bekenden spitsafbijter
der OostIndische Compagnie
(waarbij
geen of slechts
een enkele Jood uitvoerend
lid was) Jan Pieterszoon Koen" tot Cohn en dus tot .. __ een
Jood. De
ederlandsche
historici
zullen niet
nagelaten
hebben daarover
te lachen: de geconfijte calvinist
J. P. Coen, onze koloniale
held, zou een Jood geweest zijn!
Prof. Sombart
zou meer succes hebben gehad als hij had geweten, gelijk Dr. Prins in zijn
"Geschiedenis
van de Maranen in Nederland")
meedeelde, dat de beruchte
Hertog van Alva
semietisch
Maranenbloed
in zijn aderen
had.
Het is ongetwijfeld waar, dat deze, reeds overal
in den loop van zooveel eeuwen uitgestootenen,
om een bestaansbron
te vinden
(men moet
toch leven!) zich in die beroepen begaven, waar
ze met kans op succes zich konden opwerken
1) Zie Dr. Jz. Prins ,.De Vestiging van de Maranen in
Noord-Nederland In de 16e eeuw".
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Hun
energie,
hun
geheelc
kracht
concentreerden
zij daar,
waar
zij
wel
hun
bestaan
konden
vinden.
Maar,
en uit het
reisverhaal
van (waarschijnlijk
een Joodsch
missionaris)
Benjamin
van Tudalda,
(waarvan
de schrijver Caro een geheel overzicht geeft)
blijkt het, in den loop der tijden was over geheel het Westen en het Oosten, Frankrijk
(Marseille b.v.) Duitschland,
Italië enz. enz. het
grootste gedeelte der Joden noch in den geldhandel, noch in den warenhandel,
doch leefde
voornamelijk
van handwerk.
Dat de wel kapitaal- en geestkrachtigen
zich hebben weten te
onderscheiden
door, met fijne geschäftsneus,
den ekonomisch en geest des tijds te ruiken en
zich van de belangrijke handelsobjecten
wisten
meester
te maken,
dat vooral de beroemde
Maranen of "schijn (gedoopte) Joden" uit het
Pyreneesche
schiereiland
Portugal
en Spanje,
wier familiën tot in de koninklijke
gezinnen
vermaagschapt
waren, voor hun kinderen
de
gewestelijke beroepen wisten te veroveren en er
zelfs in uitblonken, daartegen kon geen oprecht
beschaafd mensch nijd en haat koesteren.
En
toch waren de in schuldenlast
bij de joodsche
geldhandelaars
in Engeland, Frankrijk en elders
bekneld geraakte
bisschoppen,
koningen
enz.
tevens de provokateurs
in de kerkelijke
colleges, in de kruistochten-razzia
tegen de Joden
om uit deze schuldenlast te geraken. Trots ontkenningen
der Duitsche geleerdheid
enz. is in
de historie (tot op dezen dag) de materieele en
geestelijke nijd tegen de Joden (waarvoor
alle
Joden aansprakelijk
worden gesteld), de ware
bron, de giftbron van de Jodenhaat
en van het
anti-semitisme.
Het Jiddische
idioom
spreekt
van "Kinnessinne"
(wij komen daar nog op terug). De nijd, zoowel de materieele als de geestelijke, is een van de satanische
demonen
in
's menschen leven. Niet voor niets teek ende de
oude Brenghel op een zijner werken over "de
zonden" de nijd met een adder-tronie!
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4. Is het echter wel waar, dat de Joden zelfs
die enkele toplieden, den grondslag van de kapitaalaccumulatie
aan het einde van de Middeleeuwen
hadden
gelegd?
Wanneer
in den
laatsten tijd opnieuw de vraag werd opgeworpen van waar het oorspronkelijke
handelskapitaal kwam, dat zich in zijn omzet steeds vermcerderde, dan blijkt (Caro, t.a.p. 235) voor
Genua en Pisa is het antwoord gegeven, door
het feit,
dat de dáár
wonenden
(niet-Joden) de steden en de schepen hebben gekaapt.
Ook aan den eersten kruistocht
namen de Genueezen met hun galeiën deel en zij brachten
een rijke schat (buit) uit Jeruzalem mede! Voor
den Italiaansehen
handel begon hiermede een
nieuw tijdperk.
De beruchte
Italiaansche
kooplieden
uit
Amalfi aan de Middellandsche Zee, lieten de gelegenheid, om mee te doen aan den heiligen
toch naar Jezus' graf niet onbenut. Zij wisten
te goed, wat de tempels aan schatten bewaarden. Zij kenden de wegen en hun geografische
en ekonomische
(handels) kennis van de kleinAziatische karavanen
kwam hun op dezen heiligen tocht goed van pas.
De godvereerende
loutering
werd voor de
Italiaansche
handelsmachtigen
goed beloond
met het geroofde
goud en de rijk beladen
schepen.
Indien
de
kapitalistische
warenproduktie
slechts en alleen door den als geldgier bekenden joodsehen woekeraar
gemaakt
is, wel of
niet krachtens
diens bloed en dogma, waren
dan de Fuggers en hun agenten in Rome en
overal aan de Westersche hoven en episcopaten
ook Joden?
Zij, die de zilvermijnen van Bohemen inpalmden en dat geld aan de pausen leenden met de
i~.ternationale
aflaatschacher
als onderpand;
ZIJ,
de 16e eeuwsche Rotschilds uit Augsburg
waren toch geen Joden!
Wij denken
er niet
aan Rotschilds praktijken
in bescherming
te
nemen, maar de schampere ironie van Sombart,
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dat
Amschel
Rotschild,
na op den dag een
beursmanoeuvre
van enkele millioenen
geënsceneerd
te hebben,
thuiskomende
wel
zijn
"mezozze" of "thephilum"')
gekust zal hebben,
wijzen wij niet af; maar vermoedelijk
zullen de
Fuggers (en zoovele Lombardische
woekeraars)
wel "onze lieve vrouwke"
hebben gezoend en
een aantal
"vader
onsjes"
ten beste hebben
gegeven.
Geld stinkt niet (non olet}. Trouwens
de warenruil kon den kapitalistischen
maatschappijvorm niet fundeeren
zonder stelselmatige
warenproduktie.
Wie waren het, die de Engelsche
akkerlanderijen
gewelddadig
in weilanden
veranderden
voor de massale
wolproduktie?
'Wie
waren de deelnemers
aan de befaamde
"merchantadventures",
de Shells van de 15e en 16e
eeuw, die achter de politieke coulisse de oorlogen uitlokten?
Wie waren het, die in Vlaanderen
den
geweldigen
economisch en oorlog
tusschen de gildensteden
Ieperen,
Brugge
en
Gent en het platteland
aanrichtten
("La lutte
economique
entre les platte-pays
et les villes"
zegt Pirenne)?
Evenzoo was er geen enkele
Jood, die de
Duitsche boerenmassa's
tot op het gebeente UItzoog, daar grondbezit
voor hem verboden was.
Dat Joden in suiker, ~ijde, specerijen, enz. speculeerden,
dat zij mede-profiteerden
van
de
nieuwe koloniaal-politieke
gebieden en Amerika mede hielpen grondvesten,
dat alles kan niet
tot de theorie leiden, dat uit hun geldieenen
het kapitalisme
is ontstaan.
"Als kooplieden
en reeders groot, komen uit
hun midden
geleerde
en bekwame
aardrijksknudigen
en kaartmakers
en ook vele apothekers en medici voort. Juristen
en ambtenaren,
uit deze Zuider
koopmansfamilies
ge .protcn,
zullen we in een later stadium
in SpaanschNederlandsehen
Staatsdienst
ontmoeten.
.

') Dr. Izak Prins: "De vestiging der Maranen
Noord-Nederland in de zestiende eeuw". Pag. 39.
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"In den peperhandel,
de spil, waarom in die
dagen de geheele
handels-machinerie
draait,
hebben
de semietische
Iberiërs al heel vroeg
een uitermate
belangrijke
functie vervult."
Iaar 'Zelfs deze groep, van uit Portugal
en
Spanje verdreven,
Krypto-Joden
(die Maranen
genoemd worden) waren zeer klein in aantal.
Ofschoon deze een voorname en hoogst belangrijke rol in het toenmalige
economisch
proces
in West-Europa
speelden.
Evenwel
van de
werkelijke
scheppers,
de uitvinders
van het
kapitalistische
stelsel is geen sprake.
Het kon onze beschouwingen
tot een groot
boekdeel doen uitvloeien, wilden wij de geschiedenis van deze Krypto-Joden
in de Nederlanden behandelen;
ofschoon dit onderwerp
voor
de geschiedenis
van Nederland
van zeer veel
belang is. Evenals voorheen wisten deze KryptoJoden hunne "vrijheid"
te koopen,
Of waren het Joden, die met trotsch cynisme
en calvinistische
heiligheid
op het gelaat tijdens
den tachtigjarigen
oorlog
landverraad
pleegden door aan den vijand munitie te leveren (te verkoopen)
en, geroepen voor een commissie van onderzoek,
antwoordden:
"Als de
heer Satan ons goede winsten betaalt, zal hij
ook uitstekend
worden bediend"?
Prof. Sombart zou zeggen: dat waren puriteinen
en calvinisten en dat zijn andere namen voor judaïsme.
"Men behoeft niet te weten vanwaar het komt,
als men het maar heeft", was reeds de hoogste moraal der Romeinen en ook daar konden
het toch niet de Joden geweest zijn, die deze
moraalleer
schiepen,
zoomin als Aristophanes
zijn
"Plutus" -satyre
alleen geschreven
heeft
met de Joden als voorbeeld. Kar) Marx zeide in
een voetnoot in zijn boek "Das Kapital",
"dat
~~ndrik
I~I, ?e christelijke
koning van Frankrijk de reliquien uit de kloosters roofde om deze te verzilveren.
Men weet welk een rol de
roof van de tempelschatten
van Delphi door de
Phoeniciërs
in de Grieksche geschiedenis
speelt.
De god van de waren had den tempel tot woon45

plaats, tempels waren de "heilige banken". De
Phoeniciërs, een handelsvolk, beschouwden "het
geld als de verpersoonlijking
van alle dingen".
Daardoor was het volkomen in orde, dat de
maagden,
die zich bij de liefdefeesten
aan
vreemden
gaven, het ontvangen
geld aan de
godin offerden."
Al deze kenmerken
waren geen schepping
van joodsch bloed of dogma.
De hi.storische
waarheid, niet zoo als deze door de Duitsche en
andere geleerden wordt gekneed, leert ons, dat
zelfs de dramatisch
prachtige
schepping
van
Shakespeare,
de Shylock-type in "De koopman
van Venetië" (naar de overlevering
luidt zou
Shakespeare
dezen naar het beeld van een in
Engeland
toenmaals
vertoevenden
geldhandelenden Jood gemaakt hebben) meer 'n poëtischdramatisch
verdichtsel is dan dat zij overeenstemt met de historische feiten.
Shakespeare heeft evenwel naast den harteloozen woekeraar met de demonische haatdrift
om de onmenschelijke
contractbepaling
van
"een pond vleesch uit het christenharf'
op te
eischen, ook de menschelijke
grootheid in dat
vervolgde joodtype aangetoond, als hij Shylock
laat zeggen:
"Signor Anthonio, telkens en telkens hebt .gij mij
op den Rialto doorgehaald, omdat ik met mijn g~~d
handelde en interest van mijn geld maakte.
Altijd
heb ik het met een geduldig schouderophalen
gedragen, want dulden is het merk van onzen stam. Gij
noemt mij een ongeloovige en een bloedhond
~n
spuwt op mijn joodsch feestkleed, alleen omdat Ik
gebruik maak van hetgeen het mijne is. En zie, nu
blijkt het, dat gij mijn hulp noodig .~ebt. Komaa~~
dan; gij zoekt mij op en zegt tot mlr ShXloc~, w~J
hebben geld noodigl
Ja, dat zegt gIJ, gIJ, die mIJ
steeds Uw gal in het aangezicht gespuwd hebt ~n
mij getrapt hebt of gij een straathond voor hadt, die
aan Uw dorpel lag. Gij vraagt mij om geldl Wat zou
ik nu wel moeten zeggen? Moest ik niet vragen: Geld
van een hond? Is het mogelijk, dat een rekel dr ieduizend dukaten kan leenen? Of moet ik in gebogen
houding en op den toon van een dienstknecht, moet
ik met ingehouden adem en beschroomd
als
een
slaaf U fluisterend toevoegen. Edele heer, verleden
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Woensdag hebt gij mij op het kleed gespuwd; den
volgenden dag hebt gij mij een schop gegeven
en
weer op een anderen tijd hebt gij mij een hond genoemd; en voor die hoffelijkheden kom ik tot U om
met welwillendheid zooveel geld te leenen."

En treffend was Shakespeare's
begrijpen van
het karakter
van den winstduivel als hij Shyloek de parabel van Jacob (de bijbelsehe) laat
vertellen, waarbij deze met Laban de afspraak
had gemaakt, dat al de bonte en gevlekte lammeren als loon hem zouden toebehooren. "Vanneer nu tegen het einde van den herft de tochtige ooien de rammen opzochten en het werk
der fokkerij bij het wollige volkje in vollen
gang was, schilde onze handige herder dikke
boomtakken
en hield ze bij het voldoen van
de natuurdrift
plotseling
voor de blakende
ooien en door op dat oogenblik te ontvangen,
wierpen ze allen in den tijd van het lammeren bontgevlekte
jongen, die dus aan Jakob
toebehoorden.
Dat was een middeltje
om te
winnen en de man kreeg er zegen op; want
winst
is zegen,
als men maar niet steelt
(Shakespeare
"Koopman
van Venetië", Le bedrijf derde tooneel.)
Het geld, door de geleerde heeren, Duitsche
élite van Minerva in den persoon van Sombart
bedoeld, is geen "waar",
maar
een uitdrukkingselement
in den ruil van de waren. "Die
Geldware ist also nur eine Entdeckung für den,
der vor einer fertigen GestaIt uasgeht urn sie
hinterher
zu analysieren"
(K. Marx "Das KapitaI" Le deel). Op deze theoretisch-ekonomisch
valsche basis is het dezen geleerden professor
gelukt den geldhandel
te vereenzelvigen
met
den warenruil
en de Joden tot de leiders en
de scheppers van het kapitalistische
stelsel te
maken.
5. Prof. Werner Sombart zocht de kern van
de jodenkwestie,
met behulp van een heele
scheepslading
geleerdheid,
en vond haar
in
twee Poolsche gezegden of spreekwoorden.
Deze gezegden of spreekwoorden
luiden: "Behütet
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var der Jüdische kopf und var der goische
hand" en "Behütet
var der jüdische
Molech
und var der goische Kolech".')
Ten eerste zou, indien de in deze zegswijzen
gelegde beteekenis
een
volmaakte
waarheid
was, dit een kultuur-historische
vereering
en
eerbied voor het joodsche
verstand,
vernuft,
enz. zijn en een afkeer van het christengeweld.
De Joden zouden dan gepraedestineerde
antigeweldslieden
zijn, die alleen met het zwaard
van den geest vechten.
Ten tweede, is deze toekenning
van verstand
een vreeselijke
generalisatie
(veralgemeening)
en daardoor
onjuist. Zij vloeide voort uit de
gelijkstelling
van de begrippen
"gogme" (slimheid of scherp waarnemingsvermogen)
en verstand, kennis en weten.
Ook hierin slaat de professor mis; de kern
v~n het jodenvraagstuk
heeft met dit gogme
mets te maken. Het zijn slechts de sociaal-economische factoren, zooals deze uit het karakter
van kapitaal-accumulatie
van de orde van het
private eigendom uit het eeuwenlange
sociale
leven der menschen ontspringen,
die de kern
van het joden vraagstuk raken.
Hoorderessen

en hoorders!

De bron, waaruit de tweedracht
en de one~nighefd onder de menschen
ontspringen,
is
met hun boosheid of goedheid; de reeds in de
begintijden
van hun socialen opmarsch zich
vormende klassen- en kastentegenstellingen
zijn
de gifbronnen
van alle ellende, smart en domheid, ofschoon zij kosmisch gezien, tevens de
scheppende
kracht des levens voorstellen.
De
ma~erieel~ en. geestelijke nijd ontsprong en ontspringt uit diezelfde
worsteling
voor het behoud des levens.
Misdaad
en ontrechting,
machtswaan
en
heerschzucht,
al deze demonen
groeiden
en
1) De vertaling luidt: "Hoedt U (wacht U) voor den
voor het joodsche verstand en voor het christengeweld !"
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werden de schijnbaar
onuitroeibare
elementen,
waarmee het rassengeloof
en de klassehaat het
leven der menschen eeuwen aan eeuwen tot een
walging en een hopelooze mislukking
hebben
gemaakt tot in dit uur van 's menschen historie.
Marx zeide in zijn studie over het jodenvraagstuk:
"Zoodra het de maatschappij gelukt zal zijn het
empirische wezen van het jodendom, den schacher
en zijn voorwaarden te hebben doen verdwijnen, is
de jood onmogelijk geworden, daar diens bewustzijn
geen bestaanskracht meer heeft, daar de subjectieve
basis van het jodendom de praktische behoeften vermenschelijkt, daar het konflikt van individueel zinnelijk bestaan met het bestaan van de soort der menschen is opgeheven. De maatschappelijke bevrijding,
die de bevrijding van de joden is, kan eerst geschieden door de bevrijding der maatschappij van het
jodendom."

Dat is de kern van het jodenvraagstuk
eu
zijn oplossing.
Het anti-semitisme
en het sociale vraagstuk.
Pogen wij nu eens iets over het anti-semitisme te zeggen. De poging van het Duitsch nationaal-socialistische
sadistendom
om de Joden te
verdelgen is niet nieuw, noch in de geschiedenis van Duitschland,
noch in de algemeene
wereldgeschiedenis.
Het anti-semitisme stamt uit
den tijd, toen deze Semietenstammen.
zich tot 'n
religieus-politieke
eenheid begonnen te vormen
tijdens hun eerste Babylonische ballingschap'. Ik
heb getracht u de rol en de beteekenis van dat
joodsche volk in het economische
leven in den
loop der tijden te schetsen, zonder u een breedvoerige en diepgaande
beschouwing
van dat
eerste worden dezer anti-joodsche
ideologie te
leveren, zooals deze in het antieke handelscentrum en de geestelijke
metropolis
Alexandrië
te voorschijn kwam, in den ideologischen
strijd
tusschen de Hellenen (Grieken) en deze ballingen (Israëlieten)
moeten wij u toch de voornaamste
oorzaken
van
dat
anti-semitisme
aanwijzen.
In
den
geestelijken
strijd
bespiedt men den sociaaleconomischen
ondertoon
van de twistpunten
van handel en bedrijf. In
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Alexandrië, voor de z.g. officieele verstrooiïng
(Diaspora) hadden zich de joodsche kooplieden,
ja, een geheele joodsche kolonie gevestigd. Afgezien van de onoverbrugbare ideologische tegenstellingen en politieke geschillen is het zonder twijfel, dat de Joden ook in het economische en sociale leven een sterke positie wisten
in te nemen. Botsingen konden niet uitblijven,
daar de Joden zich toen, zooals de oorspronkelijke documenten ons leeren, zich in verschillende beroepen als belastingpachters, pachters
der domeinen en ook als handwerkers, maar
vooral in den handel hadden genesteld. Door
hun taaiheid en begaafdheid voor handelszaken,
die door de heer schend en met privilegiën werden begunstigd en waaraan zoodoende een gunstige ontplooiingsmogelijkheid werd gegeven,
werden zij gevaarlijke concurrenten en vermengden zich met de religieuze tegenstelling een
politiek en tevens een economisch element
waaruit het anti-semitisme werd gevormd.
Wij willen geenszins beweren, dat deze economische belangentegenstelling het eenig en alleen
beslissende motief was, dat zou een ontkenning
van de beteekenis en den invloed der tradities
zijn. Het prae-historisch heidendom, zooals dat
toen bij vele volken in hun cultus en algemeen
bewustzijn voortleefde en de wijsbegeerte van
de op hooge cultuurtrap staande Grieken moesten botsen met dat zich afzonderende volk,
wiens monotheïsme een ergernis werd voor de
polytheïstische kultuuropvattingen van de Grieken, Romeinen, Egyptenaren, enz.
Zoo openbaart zich de logische dynamiek van
dat proces der botsingen tusschen de Joden en
de Grieken.
Het is dè eeuwige strijd om het bestaan, die
zich in dat proces tusschen de menschengroepen, hetzij oer-Nomaden, of later reeds gevormde volken, z.g. "naties", doet gevoelen. De oorlogen, de strijd tusschen politieke partijen, de
nationale tegenstellingen, enz. zijn de laatste
overblijfselen van dat proces. Het anti-sernitis50

me is een der prominente uitwassen van dezen
eeuwenlangen strijd om het bestaan. Daarom
is de jodenkwestie eng verknocht aan de algemeene sociale kwestie.
Het anti-semitisme, dat moet nadrukkelijk
worden gezegd, was noch theoretisch, noch
daadwerkelijk een vrucht, een uitvindsel van
het christendom. Twee à drie eeuwen vóór het
christendom geboren werd, in de eerste Babylonische ballingschap, ontsproot uit den strijd
in Alexandrië tusschen de Hellenen (Grieken)
en de binnengetreden Israelieten een tweespalt,
die in heftige botsingen ontaardde.
Door de semietische afzondering ten gevolge
van het zich-ontwikkelend dogma van monotheïsme (in tegenstelling met het Helleensche
polytheïsme), de daarmee gepaard gaande cultus van besnijdenis, sabathviering en het huwe
lijk binnen en uitsluitend in de Mischpaget,
werden de ballingen tot een lotgemeenschap
historisch samengebonden.
De Grieken betichtten de Israelieten van
menschenhaat; de sadistische leugenmiddeltjes
tot ophitsing, nadat enkelen een theoretisch
anti-sernitisme reeds gelanceerd hadden, kwamen vanzelf, o.a. het verhaal, dat de Semieten
in hun tempel een gouden beeld van een
mensch met een ezelskop vereerden, dat wel
door de Hyksos werd vereerd als rest van hun
totemgodsbeeld; daarna, toen het reeds tot
daadwerkelijke anti-semitisme kwam, het bedenksel, dat later door de christelijke demago
gen werd overgenomen en tot in de 20ste eeuw
(Rusland, Hongarije) is blijven hangen, n.l. het
verzinsel van den ritueelen moord. Dit sadistisch verzinsel, dat volgens Felix Stähelin') uit
de Alexandrynsche periode stamt, luidt aldus:
men ontdekte in een joodsche tempel achter
') Fe lix Stähelin:
"Der
Anti-Semilismus
des
Alterlums
in seiner
Enlstehung
und Enlwickelung"
(Bazel
(905). Dil geschrift,
een oorspronkelijke
voordracht,
is
zeer interessant.
Hieraan
ontleenden
wij de bovenstaande beschouwing.
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een welvoorziene tafel, een kist, waarin een
Grieksche man was verborgen, die daar wachtte op zijn dood. Hij zou door de Joden geslacht
worden om op Paaschavond
zijn gebeente
te gebruiken. De een vertelde, dat de Joden
een w.et hadden, waardoor zij ieder jaar
een Griek moesten slachten; andere schrijvers
vermelden, dat deze slachting iedere zeven jaar
geschieden moest. Latere demagogen maakten
van "alle jaren een Griek": "ieder jaar een
kind", omdat de beentjes op de Seidertafel
moesten zijn. Dit verhaal, waaraan zooveel leed
en moord verbonden werden in den loop der
eeuwen, was dus een vrucht van denzelfden
satanischen haat, waarmede de heerschers van
"het derde rijk" bezield zijn en het is wel wonderlijk, dat er voor den laatsten Duitsehen
waanzin geen "ritueele moord scene" werd uitgevonden, om het kommunisme en het socialisme te verpletteren!
Als men de metaphysische sluier wegvaagt
van de priesterlijke rhetorica, zooals zij in de
Babylonische protokollen van deze Israelietische profeten tot uitdrukking kwam, n.l. in de
Talmoed, dan treedt de sociaal-politieke bron
te voorschijn, waaruit deze joodsche afzondering en de van alle andere menschen zich onderscheidende kenmerken zijn ontsproten. Het
politieke bijeenhouden van de Mischpaget om
haar eenmaal veroverd woongebied weer te
kunnen binnentreden geschiedde, omdat deze
Israelietische stammenbond in Jeruzalem reeds
een sociaal-economische en staatkundige bestaansmogelijkheid had.
Wij wezen er reeds meermalen op, dat de
befaamde "diaspora" (verstrooiing) niet in een
gesloten eenheid van het joodsche volk werd
begonnen, doch lang voor de tweede tempel verovering (71-69 v. Chr.) waren er honderden
zoo niet meer, van deze Joden geëmigreerd
naar alle toenmalige bekende oorden. In Rome
en de gebieden aan de Middellandsche Zee waren zij het, die handelsrelaties met de Mesopc
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tanische en alle oostersche volken onderhielden.
Na het ontstaan van het christendom, dat zijn
adepten, zooals men weet, zoowel uit de proletarische Esseërs en zeloten als uit de heidenen rekruteerde en dat zich vormde tot de religieus-politieke paulinische christuspartij, hebben deze joodsche emigranten getracht proselieten voor hun partij (volksgemeenschap) te
maken; zij deden daarmede politiek en menschelijk niets anders dan hetgeen ook de christelijke propagandisten voor hun partij deden.
In het nog keizerlijke Rome, waarschijnlijk
mede door zijn financieel en en economischen
invloed, moet het jodendom nogal opmerkelijk
sterk geweest zijn, waarbij vele heidenen bekeerd en tot besnijdenis en sabathviering gebracht werden, terwijl ook gemengde huwelijken bij de bekeering tot het jodendom een rol
speelden. Deze propaganda voor de versterking
van hun gemeenschap (of partij) trok de aandacht van de Romeinsche keizers en wekten
den wrevel op van de christelijke politiekers.
Met de volksmassa's leefden de Joden vreedzaam, zoolang deze niet door haar politieke
leiders werden aufgerüUelt (tot verzet opgezweept).
Verhaaltjes en fabeltjes, die door geleerde
onderzoekers reeds lang naar het rijk der
phantasie zijn verwezen, maar die met dat al
hun werking hebben gedaan.
Om den oorsprong van het anti-semitisme te
hegrijpen, moet men de samenvloeiende elemenlen van het historisch proces der tegenstellingen in haar haast bewonderenswaardig-natuurlijke causale werking doorschouwen.
De verbarmenen moesten zich, hoe dan ook,
materieel en geestelijk een bestaan verzekeren.
Dit geschiedde, als opgemerkt, onder leiding
van een priesterkaste, die .hun een zielkundig
en zelfs lichamelijk levenscachet wist op te
leggen, waaruit hun (these) afzondering, hun
hardnekkige
onderscheidenheid
ontstond: zij
verstarden. Levend in een milieu van anders53
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denkenden en zich in een groot aantal hunner
vooraanstaanden opwerkend tot een groep van
materieel en ideologisch zich hooger achtendeu,
moest dit onvermijdelijk (antithese) wrevel
wekken, afgunst, nijd en haat. Vandaar het
anti-semitisme. De ellendigsten, de bezitloozen
en aantallen rein-geloovigen van de Joden hebben zich intusschen het hartstochtelijkst met
Messianistische droomen getroost.
De wet van de ongelijkmatige ontwikkeling,
waarin zoowel de strenge oorzakelijkheid als het
historisch "toeval" geweldige wending aan de
navolgende menschenhistorie gaven, en nog
kunnen geven, heeft gewild, dat juist in het
tweede Jeruzalemsche tijdperk zich onder de
Israëlieten (vooral onder de rijke en bemiddelde groepen der Joden) een zeer sterk heidenschgezinde strooming en allerlei neiging tot verhelleniseerende
assimilatie
vertoonde.
De
Grieksche vorst Antiochus Epiphanes (174-164
vóór Christus koning van heel Syrië), wierp
fanatiek een dam op tegen het typische Jodendom, en zett enfelle vervolgingen in. De bom
sprong anders dan verwacht werd: hierdoor
werd juist aan de reeds merkbaar snel om
zich heen grijpende vergrieksching der Joden
voorgoed een einde gemaakt? Door hen dieper
dan ooit te beleedigen, wierp Antiochus Epiphanes de zich reeds aan de gojim-wereld snel
assimileerende Joden weer terug op den ghettohoop. Treffend historische paralel met de
Hitler-razzia; ook in Duitschland was de laatste halve eeuw een sterk asimilatie-proces bezig
en nu worden ook deze Joden weer op den
ghetto-hoop geworpen, om zich meer dan ooit
Joden te voelen. De geschiedenis herhaalt zich!
Nimmer is de jodenhaat, het anti-semitisme,
een bewust levend element van het volk geweest; door de heele historie en bij alle volken
was en is hij een product van geestelijke opruiing van ideologisch verdwaasden of van hen,
die belang hadden bij een aanval op en de vernietiging van de Joden.
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Het is noch mijn taak U een "chronique
scandaleuse" van deze in den loop der eeuwen
zoo veelvuldig voorgekomen pogroms en verdelgingspogingen der Joden te schetsen en dramatisch voor oogen te tooveren, noch de
pestilentie van de Horst Wessel-bandieten, die
thans in Duitschland heerscht, te dramatiseeren. Een van de methoden om de Joden thans
in Duitschland te ruineeren, de algemeene handelsmethode der christelijke satellieten van de
Goering-Goebbelsgroep, is, (de schulden aan de
Joden, zoowel aan de kooplieden als aan de
advocaten, doctoren, enz., niet te voldoen, de
eigendommen van groote geleerden, als Albel'l
Einstein, te confiskeeren, enz. enz. Hier ziet
men weer een van die materieele Leitmotieven
van bisschoppen en andere debiteuren om zich
van joodsche crediteuren te ontdoen en die
daarvoor pogroms ensceneerden; toen: "Ad
majorem Dei gloriam" (tot grootere eer van
God), nu: "Ad majorem Hitler, Goering, Goebbels en Horst Wessel gloriam!".
Hoorderessen en hoorders!
Dat Duitsche anti-semitisme
is niet een
maaksel van Hitler c.s.; wil men het sociaalhistorisch zien en verstaan, dan moet men de
wortels van deze pestilentie in de Duitsche sociale en politieke eenheid, zooals deze na den
Franseh-Duitsehen oorlog van 1870 werd omgewoeld, opsporen. Voor dezen oorlog, op 3 Juli
1869, werd een wet aangenomen, waarbij de
Joden, die nog steeds niet tot een burgerlijke
gelijkstelling in dat kuItuurrijk waren gekomen, met de andere bevolking werden gelijkgesteld. Deze Bismarksche wet, die voor den Pruisischen jonkergeest een steen des aanstoots
werd, moest natuurlijk een oppositiebeweging
scheppen.') Dat een dergelijke gelijkberechtiI) "Vij volgen
hier
een
geschrift
van
Dr.
Kurt
\Vawzinck:
"Die Entstehung
der deutschen
Antiscrnitenparteien".
Historische
Studien.
Berlin,
Verlag:
Emil
E. Ebering
1927.
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gingswet maar niet zoo maar in de Pruisische
konservatieve sfeer werd aanvaard en dat eerst
een geestelijke "Jeu-orientierung"
van deze
middeleeuwsche jonkers moest plaatshebben,
begrijpt men. Daarbij kwam .n!l de. groote ~rach
van 1873 de economische CflSIS,die dat meuwe
rijk in de eerste jaren van zijn bestaan teisterde en die ook als gewoonlijk vijandschap jegens de Joden meebracht.
Wij kunnen hier niet een uitvoerige hesehou,ving van de oorzaken ea de gevolgen van deze
algemeene ekonomische en geldkrisis na 1873
geven: den gewonnen oor~og, de ~ismarcksche
staatsvorming van het Duitsche rijk, de speculatiekoorts na den oorlog, waaraan iedere
christen zoowel als iedere Jood zich verlustigde
en waarvan Dl'. Kurt Wawzinck zegt: "Men
dobbelde aan de beurs, zooals men het thuis,
in het hotel en de bierknijp, in politieke vergaderingen en in zangvereenigingen deed".
Toen de krach kwam en de speculatiewoede
haar Katzenjammer voortbracht, moesten n~tuurlijk, mede door de steeds smeulende anti
semietische lava, de Joden, de Berlijnsche beursjoden het ontgelden. Het viel niet .moeilijk, vo~gens Wawzinck, de joodsche bankiers en de UIt
oostelijk Europa geëmigreerde joodsche elementen de schuld van deze krach te geven.
Zoowel materieel als geestelijk werkten de
Joden zich op. Zij mengden zich in het staatkundige leven: zij veroverden zoowel in de
geestelijke als in de politieke regionen hun
plaats.
De oppositie, die toen ontstond, werd door
Bebel en Liebknecht aan Marxistische kritiek
blootgesteld. De oogenschijnlijk vooruitstreve~de burgerlijke demokraten poogden het praktische liberalisme of Manchesterdom te vereenzelvigen met de jodenpraktijken. Het kathedersocialisme werd de theoretisch-wetenschappelijke dekmantel van het gehetz van de konservatief reactionnaire Kreuzzeitung, die 't sociale
Haagstuk niet in zijn economisch en wortel, de
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kapitalistische eigendom, wilde aantasten, doch
afleiden wilde uit de door haar bedachte delijkstelling: jodendom-manchesterdom-kapitaiisme, welke drie-eenheid de ellende en jammer
aan de arbeidersklasse zou veroorzaken!
Marx is voor de Duitsche bourgeoisie de incarnatie van het internationale socialisme, terwijl voor haar Lasalle de nationaal-socialist
was. De analogie hiervan vindt men in het Russische nationaal-socialisme van Stalin contra de
permanente revolutie van Trotzky. Ook achter
het conflict tusschen Stalin en Trotzky steekt
een niet te miskennen anti-semietisch element.')
Wij willen en kunnen het Russische anti-sernitisme hier niet breedvoerig behandelen. Slechts
een opmerking. Prins Oesoepoff werd indertijd
als gouverneur naar de Jodenpogroms in Bessarabië gezonden. Hij was van huis uit de Joden niet vriendelijk gezind. In zijn "Gedenkschriften" gaf hij een beschrijving hoe de
tsarenkliek zelve deze pogroms liet organiseeren. De oorzaak van deze pogroms lag volgens
hem in het feit, dat de Joden in Bessarabië
een belangrijke druivencultuur teelden, hetgeen
de regeering als een concurrentie voelde voor
haar wodka-productie.
De Russische pogroms waren echter nimmer
zoo sadistisch als die, welke het Hitler-gepeupel thans in Duitschland onderneemt. Als Hitler-Goering de wereldreactie toeroept: gij zult
ons eenmaal danken, dat wij deze Marxistische
pest hebben uitgeroeidl, dan acht de wereldreactie haar eigen gevoelens verwezenlijkt. En
als de bourgeoisie niet overal dezelfde bruutheid betracht, zeker is, dat zij elkaar op het
laatste oogenblik, d.w.z. in den laatsten slag
tegen het proletariaat zullen vinden. Het antisemitisme, dat eens beschouwd werd als het
socialisme van de domkoppen" is echter meer.
I) Trotski
voelde
dit zelf ook wel.
In zijn
gesprek
met Len in over
diens
opvolging
(Zie
"Mijn
Leven")
legt deze den vinger op die wondeplek;
zijn kapitulatie
dan'·voor
was een grovc fout.

57

Het is de walgelijke angst van de wereldreactie
voor haar ondergang.
Het is toch een verbluffend bewijs voor de
geestelijke incompetentie, wij zouden willen
zeggen een brevet van geestelijke armoede,
wanneer de overgroote meerderheid der menschheid uit vrees voor de geestelijke overmacht van
een zeer gering deel van haar aantal, de vernietiging van dat kleine aant~l wil, omdat ~~t
in staat zou zijn haar mateneel en geestelijk
te verdringen! In Duitschland, waar bijna 65
millioen menschen leven, vreest men 600.000
wezens.
Het anti-semitisme wortelt van oudsher in
den materieelen en geestelijken nijd. Die nijd
zal met de verwezenlijking van het socialisme
of kommunisme langzamerhand verdwijnen. Wij
zeggen "langzamérhand", omdat tradities. van
demonen nog lang nawerken. Het RussIsche
experiment geeft ons hiervan een levend voorbeeld. De men chen gaan nieuwe sociale en
geestelijke tijdperken binnen met de vlek~en
van het verleden op hun gelaat. De dynamIek
van het algemeen proces der maatschappij en
haar tegenstellingen versterkt ons in de meening, dat het gebeente der Hitlerbandieten reeds
lang vergaan zal zijn, al.s het Mar.xbeeld nog op
zijn wereldgranieten zuil zal schltt~ren en den
eerbied van de menschen zal gemeten. Evenmin als Mussolini kan Hitler iets doen aan het
sociaal-economisch gezwel van deze zieke maatschappij-orde.
och in het land van de Duce,
noch in het "derde rijk" wordt er iets aan deze
wegrottende orde verbeterd. En telkens zal men
ervaren hoe ondanks moord en leugen, armoede frasen en bluf deze orde haar demonische
h;dra te voorschijn brengt: cri~i.s, armoe~e,
strijd en ontaarding. Noch de politieke MephIsto's noch het door heerschzucht gedreven Mussolini-type (Caesar in duodecimo-formaat) ~Iezitten of kunnen voortbrengen een zelfstandIge
economische en politieke theorie, die den klassenstrijd opheft.

ationaal-socialisme en kommunisme.
Hoorderessen

en hoorders.

Onze b:s~reking zo.u .onvolledig zijn, als wij
U geen uitzicht op uiteindelijke verlossing uit
dezen poel van razernij en jammer zouden
pogen te geven. Gij zult mij echter niet als een
verlosser, profeet of redder willen aanzien
De Messiassen werden alleen in het tijd~erk
van ~~ I?enschen der oudheid geboren, in onzen tijd IS men te empirisch en ondanks alle
geestelijke poppenkasterij te rationalistisch.
Wij willen .daar?Iee niet zeggen, dat de
volksmassa
met m bepaalde oogenblikken,
door een sterke massasuggestie tot razernij kan
worden gebracht.
Het chauvinisme, de oorlogsrazernij en de
algemeene ontmoediging der massa kunnen verlangens naar sterke mannen,
"verlossers"
scheppen. Meestal gaat een dergelijk verlangen
alle~n in verv~ll~ng door het brutaalste geweld.
Benito Mus~ohm noch Adolf Hitler (of juister
hun theoretische achterhoede) bezit een nieuw
theoretisch inzicht.
Mussolini's corporatieve staats gedachte is
een mengelmoes van Proudhon's en Sorel's
anarchistische "vrije associatie-idee". Kleinburgelijk gildendom, een hutspot van staats kunde
en economische reactie; de fascistische staatsleer i.s een schijnbaar nieuw begrip van samenwerking va~ de klassen, in werkelijkheid is zij
een '!l~ngelmg van onbegrepen hervorrningstheorieën van bourgeoisie, socialisme en anarchism~. Het economisch geniale in den aanleg
van nieuwe wegen, auto- en fietsbanen wordt
geprezen (dat ieder uilskuiken zou hebben ge~und), doch de krisis kerft en vreet ook daar
m het paladium van den Duce het leven der
menschen stuk.
Duizenden en duizenden beroepsbedelaars
zinken geestelijk weg en vervuilen moreel in
het rijk van den Duce. De werkloosheid stijgt
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