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Het is nog niet heel ~ang geleden, dat in een groote stad
a~s Amsterdam de a.lgemeene opvatting was, dat levering van
Iicht en water, en de zorg voor vervoer van personen, een zaak
WM.waarmee particulieren geld moesten verdienen, dat gasÎabr~eken, waterleidingen en omnibussen het eigendom van
particulieren moesten zijn. Nu is dit veranderd. De vrij algemee~. aangenome~ opinie is, 'dat zij, en nog menige andere
ibedrijfstak, het eigendom der g"emeente moeten zijn. Dit is
een groote verandering in het begrip van het recht, in dat
departement van den geest, dat over het mijn en dijn een
gedac.!I-te, een overtuiging, een vooroordeel heeft.
W aa~ k~mt di~ :,:"eranderingvandaan?
.
Het IS~l.~t~oelh.lk aan t0' toonen, dat zij rechtstreeks komt
van de WIJZlg"mgder productiekrachten.
.
Toe~ ons l~nd meer en meer kwam onder den invloed der
grüot-l~dustrIe en van den wereldhandel, werd de toestand
,van mlddenstand en ~beidersklasse slechteI:- Deze verergerd~ vooral na
DIe klassen der bevolkmg zonnen door
dien nood op m.lddelen tot hulp. De radicale partij ontstond
daardoor, een ml~denstandspartij, waarbij arbeiders zich aanslo.~en: Zoodra .ZIJ konden, voerden zij het gemeentelijk bedr~JÎ m, om n~e~langer zóó ~rg door de particuliere gasÎab:lek-, waterleiding- en omnibusmaatschappij te worden gevild.
De nieuw.e econo~ische verhouding van groot-kapitaal tegenhverd.klelt?-bedrijf en handwerkersbestaan, die eigenlijk de
ver ou ~~g IS va~ groote machine tegen klein werktui
bracht bIJ een deel der maatschappij, sommige klassen, uie!:
wen ~ood. Er ontstond behoefte aan nieuwe eigendomsverhoudmge,r:t, waardoor de nieuwe productiekrachten niet zóó
verd~:ÎehJk zouden werken. De lijdende klassen wisten macht
te k~y~en en voerden ?e nieuwe eigendomsverhoudingen in.
Dit IS een betrekkelijk klem voorbeeld. Want hoewel emoen~e- en oo~ staatsbe~rijÎ wel een geheel andere vo~m
van. rog.endom IS dan particulier bedrijf van een of meerdere
kapIta;lIsten, elkeen weet dat de gemeente of de staat tegendoordlg toch kapitalistische gemeente en staat zijn en dat
us de. voordeelcn, voor den kleinen man, van gem~ente- of
staatseigendom en -bedrijf nooit zoo heel groot kunnen zï n
M 18 het villen der kleinen niet meer zóó brutaal als doü~Jd~
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concessionarissen, uitgekleed, geplukt, geschoren wordt men
toch door den staat en de gemeente ook.
Een grooter en beter voorbeeld is onze eigen beweging.
Het socialisme wil het gemeenschappelijk eigendom der
productiemiddelen, er zijn reeds millioenen socialisten, waar
er voor enkele tientallen jaren nog bijna geone waren. Hoe
heeft een zoo groote revolutie in het denken, in het bewustzijn van zoovelen plaats gehad? Hoe is het begrip van wat
I' echt
is, zoo veranderd?
Het antwoord is hier nog veel duidelijker dan in het eerste
voürbeeld.
De groot-industrie heeft mill ioenen proletariërs gemaakt,
die nooit tot bezit en welvaart kunnen komen, zoolang het
privaat-bezit der productiemiddelen blijft bestaan. Maar als
dit privaatbezit wordt veranderd in gemeenschappelijk bezit,
dan kunnen zij wel tot welvaart komen. Daarom zijn zij socialisten geworden.
Bovendien hebben crisissen en overproductie , en, in den
laatsten tijd, de trust met haar alles opslokkende concurrentie en beperking der productie, die ook alle onmiddellijk uit
het privaat-eigendom aan de tegenwoürdige productiemiddelen volgen, zulk een heillooze werking ook in den middenstand, dat ook dáár velen als eenige oplossing in den nood
het gemeenschappelijk bezit zien en ook socialisten worden.
In het socialisme ligt het onmiddelhjk verband tusschen
verandering van productiekrachten en productieverhoudingen
eenerzijds, en verandering in het denken anderzij ds, klaar
voor de hand'.
Is het een God, die ons het Communisme in het hoofd heeft
~ebracht? Is het een mystieke vonk, een heilige geest? Een
Iicht dat God ons heeft getoond, zooals zekere socialisten ona
willen doen gelooven?
Is het .~nze eigen vrij e geest, die deze heerlij ke gedachte
ons UIt ZIJn eigen voortreffelijkheid hooft gebaard? Is het
onze extra-verheven deugd, een geheimzinnige kracht in ons,
de kategorische imperatief van Kant?
~~ is he~ de duivel, die ons de begeerte naar gemeenschappelijk bezit heeft ingegeven? Dat laatste beweren andere
Christenen dan de zoo even crenüemden.
Het is niets van dat alles~ Het is de ood, de maatschappelijke Nood.
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Die nood is ontstaan, omdat de oude eigendomsverhouding~n (die van h~t vroegere kleinbedrijf) te eng zijn voor de
~ie~nve productIekrachten, die daarbinnen bij arboiders en
, eme burg:er~ een .venYoesting aanrichten. En de oplossing
v~n het. socia'iisma IS gevonden, omdat ieder arbeider en me~Ig klelll~. burger voele~ en. begrijpen kan, dat als wij maar
bezamenhJk de productiemiddelen bezaten, die verwoesting
onder on.~zou ophoud~n. Immers de arbeid is reeds gemeenschappel~k. De.Op~osSlllgvan de moeilijkheden door gemeensc~appehJk besit lIgt .dus voor de hand.
.n !lu zegge men niet, dat toch ook in vroeger eeuwen aan
soc~al~sme,~erd gedacht en dat hieruit. dus volgt, dat bet
socialisma niet veroorzaakt wordt door de productiekrachten
dI~ nu lieerschen, maar dat het beginsel van algemeene gelijkheI.~ der menschen een eeuwig ideaal is, dat den menschen
altIJd heeft voorgezweeId.
~et .sorialisme, dat de eerste Christenen zieh voorsteldeu,
velsc~llde evenveel' van het socia'lisme dat de arbeidersklasse
n~ w:.l, als de productiekrachten en klasseverhoudingen uit
dIe trJd~n v~ dIe van ons: De eerste Christenen wilden gemeenscIiappel\l.ke con.sumphe, de rijken zouden hun overvloed
v~n ver b I' U 1 k a-middelen deelen met de armen. }fen zou
~Iet den gronid en. de arbeidsmiddelen Q'emeellschappelijk
ebben, .m~ar de pro d u c t o n. EigenlIjk dus een bedelfarls-soclahsme, de ar~nen zouden de producten met de rijken
r ee en door.de goedherd der rij ken.
Zoo predikt ook Jezus .~ooit iets anders dan dat de rij ken
~oeten afsta~. hunnen rijkdom. De rijken moeten (le aI:m n
a;s broeders 11 e f heb ben, en vice versa,
Het Communisme daarentegen leert, dat de niet-be zitt?nd~n de beaitters moeten bes t rij den en hun de roductlenuddelen moeten 0 n t ne men, en zij wil niet cl! r 0~lu c ten gemeenschappelijk. bezi~ten - (integendeel; wat
leder ~~n product, aan verbrmksmlddelen hijgt dat zal van
hem Zl)n, d~t; behoeft hij niet te deelen) -' maar de P r 0d u c t i e mld clel e n.
Do productieverhoudingen van de eerste eeuwen van het
?hrIsfen~om konden ?Jl7.ecommunistische gedachte
niet.
è~e~l op.~,o~en, evenmin als onze produdiekraehten ons het
. ri telij k..Ideaal kunnen doen nastreven. In den tij cl toen
de productIekrachten nog zóó gering waren, zoo versplinterd
c

en verstrooid dat een glrootegemeenschap ze niet .beheerschen
kon, was liefdadigheid de eenige, wel zeer. miserabele en
voor geen duizendste d<lel ~'oldoende, oplossmg der ellen~e.
In een tijd waarin de arbeid aldoor meer maatschappelijk
wordt, is maatschappelijk bezit het eenige, maar nu ook afdoende midel tegen de misère.
Een ander groot voorbeeld. doet zich in het strafrecht op.
Ook hier heeft een omwenteling in de gees.ten van :velen
plaats: De socialistische arbeidera gelooven niet meer in de
persoonlijke schuld van een misdadiger. Zij ge'looven dal, de
oorzaken van de misdaad maatschappelijke, niet persoonlijke
zijn.
Hoe zijn. zij tot die nieuwe gedachte gekomen, tot welke
noch het klerikale, noch het liberale Christendom zich heeft
kunnen opwerken?
Door den strijd tegen het kapitalisme, die, zooals wij zagen, zelf op het productieproces berust." De socialistische
schrijvers z~indoor den strijd, door hun r-ritiek op de bestaande
maatschappelij ke orde, gedwongen geworden de, oorzake.u
der misdaad op te sporen, en z~i hebben' gevonclen, dat die
in de maatschappij liggen. Door het productieproces, door den
klassenetrij d, zijn zij tot die kennis gedwo?~en.
Dat bewustzijn dringt langzaam door in de hoofden der
socialistisch geschoo~de arbeiders.
Wij kunnen er hier in het bestek van. dit geschriftje, niet
dieper op ingaan, maar het is wel een bewijs, welk ~en revolutie in het denken zich door de veranderde productreverhoudingen ook hier voltrekt. Want ,,-elk een verschil ! ~iet
lang geleden geloofde ieder nog in zondenval, persoonl~Jke
schuld, vrijen wil, wraak van God en mensch, straf, - than.s
zien de socialisten - - maar ookzij alléén - dat, als de "antIsociale broedplaats der misdaad, de kapitalistische maatschappij vernietigd, en aan ieder de maatschappelijke ruimte voor
zijn wezenlijke levensuiting gegeven is", de sociale misdaad
zal verdwijnen.
gu als derde CI1 grootst.Co
voorbeelcl:
In den tijd van revolut ie van, kapitalisme uaai communisme, dien wij nu (in ]920) beleven, wordt de strijd om het
recht, d.w.z. om het mijn en dijn, om het eigendom der be-
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zittende en. niet bezittende klassen al feller en feller en
neemt. den vorm van burgeroorlog aan.
'
.En In den eersten tijd nadat de arbeidersklasse de overwinmng behaald heeft en aan de bezittende klassen haar bezit,
haal' grond en productiemiddelen heeft ontn.omen om ze te
brengen. aan den proletarischen socialistische<nstaat, in dien
eersten tijd, als de rijkdom van dien staat nog ldein is zal
ieder arbeider "loon naar werk" ontvangen. Elk zal' dan
"recht" h~bben.~p een h~eveelheid product evenredig aan zijn
hoeveelheid arbeid. Dat IS dan het publieke "Recht".
. Wanneer evenwel, na korter of langer tijd, de communistische gemeenschap door haar ontzaglijks productiekrachten
en
door arbeid van allen, overvloed heeft , ontvano-t
. d rijkdom,
.
b
ie er met meer naar zijn werk, maar naar zijn behoefte. Het
"Recht" bestaat dan eigenlijk niet meer.
Want. het gemeenschappelijk eigendom heeft dan geen tegenstellmg meer. En dan is ook de strijd en het strafrecht verdwenen, omdat het persoonlijk eigendom der productiemiddelen, de klassen en het "Recht" verdwenen zijn.
Dan heeft wel een ontzaglijke verandering in het denken
plaats gehad!
Het eigendom, het recht, de strijd om het eigendom van
personen. en. klassen, die nu de geesten van alle menschen
vullen, bestaan dan niet meer daarin!
En dit alles is dan teweeg gebracht door de O'rooteproductiekrachten en. de productieverhoudingen.
e
Opmet·king.

En hier, bij het bespreken van deze voorbeelden van de verandering van.den~en.~ver recht en eigen.dom, zien wij nu voor
het eerst zeer duidelijk eene wet der ontwikkelin.g van het
men.schelijk denken, waarop wij tot dusver de aan.dacht nog
n.iet scherp konden. vestigen.
Voldoende zag-en wij nu reeds, dat de productiekrachten
drijfveer, oorzaak iijn, dat de ontwikkelinc- in het denken
pla?,ts ~eeft. Nu zien wij h o-e zij plaats he~ft. De ontwikkelIng In .~et denken heeft plaats in strij d, in den k I a ssen s t I' IJ d.
Zeer duidelijk toonen wij dit aan met 'dezelfde voor-

beelden van gemeen.tebedl'ijf en socialistis?he opvatting van
eigendom en recht, die wij zoo eve~ .gebrUlkte~.
De groo~indus~.riemaakte de pO~ltIevan kleine burgers en
arbeiders hachelijk. De monopolisten van gas en water, tot
dusvar geduld, werden ~mdrageljjk~r, naarmate de grootindustrie toenam. De arbeiders en kleine burgers voelden hen
als hun vijanden, het werd hun een levensbehoefte ze van
zich af te schudden. In hun hoofden ontstond de gedachte:
het 'is onrecht, wat die menschon doen, recht, ho~ger rech.t
is dat de gemeente die bedrijfstakken heeft. W -ij a r b e Lden dek
1as sen, moe ten die par a s i e·ten b es t r ij den.
Maar de parasieten dachten: het is ons r~cht
deze fabrieken te bezitten, wij als klasse zouden al onze WInst
gaan verliezen, als men ons het eene winstgevende bedrijf na
het ander ontnam. Wij
moe ten die I ag ere k I a ssen. bes t I' ij den.
.
.
In strijd ontwikkelde zich dus het nieuwe ~echtsbegnp.
De ontwikkeling der productiekrachten bracht menwen klassenstrijd en die strijd verbre~dde het nieuwe re?htsbes~Î.
En het proletariaat, dat ZIChdoor de groot-industrie geestelijk, zedelijk en. lichamelijk voelt te gronde gaan.'. voeld.e
de kapitalisten als zijn vijanden. ~et dacht eerst: ~lJ, arbeiders van deze fabriek, worden UItgeplunderd, WIJ gaan te
gronde, onze kapitalist is onze vijand, het is onrecht, dat hij
alle winst krij gt en wij niets. Wij moe ten hem b es t I' ij den.
En. daarna dacht het proletariaat in één stad,
in één.vak datzelfde. En. daarna het proletariaat van één vak
in een.geheel land. En daarna het proletariaat van een.geheel
land. En daarna het bewuste proletariaat der ge.heele wereld.
En het dacht: wij, als kl a s s e, moe ten' dek a pit a1i s t e n-k 1a ss e bes t I' ij den. Het is re c h t, dat de
productiemiddelen a 11 e komen in. onze handen. Laat ons
s t I' ij den voor ons R e c h t.
Maar de kapitalisten dachten, eerst ook afzonderlijk, daarna samen., georganiseerd en als Staat, precies andersom. Het
is recht, dat wij houden, wat ons eigendom is. Laat ons verpletteren al die revolutionaire gedachten. L a at 0 n s s amen a Is kl as s e st I' ij den v o o I' 0 n s Re c h t.
En in dezelfde mate, dat de techniek zich ontwikkelde, de
productiekrachten en de rijkdommen aldoor grooter maakte
in de handen der kapitalisten, en. de ellende dieper, veelvou-
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~iger,

zwaardergevoeJd
ond~r he-t steeds talrij kar proletariaat,
mate werden
de b e hoe ft e van àë bezitters
o~ hun. grooteren rij kdom te houden en de b eh 0 e ft eder
lllet-bezItters,
om zich de productiemiddellen
toe te eigenen,
grooter, dus ook de sterkte van die idee van Recht en Onrecht
bij die twee klassen, en dus ook de strijd tusschen die twee
klassen. 'l.'otclat deze e~ndelij k in revotutis overgaat.
Zoodat men aan dit voorbeeld zeer duidelijk
eiet, dat de
begrIppen van recht en onrecht zich in en door den klassenstrij cl ontwikkelen,
en dat een klasse onrecht kan gaan vin?en wat haar v.roeger billijk 'voorkwam,
en steeds heftiger
Jets als onrecht of recht kan gaan voelen naarmate haar klassebelang het meebrengt.
.
in dezelfde

De materieele
strijd om de productiemiddeJen
is dus tezelijk een geestelijke
over recht en onrecht.
De laatste is I'> de
geestelij ke weerspiegeling
van den eersten.

Tweede opmerking.
Het zal hier wel niet noodig- zij u aan te tooncn dat in dien
g~estelijken
en s0:f:fel~jken strijd ten slotte die 'klasse wint,
d.~e door de ontwlkkelmg
van het productieproces
tot de talr~Jkste, de machtigste, . de het meest in het bezit van geestelIJke. kracht en waarheid, wordt gemaakt,
de klasse die door
de .~ll~ haar toestand geboren behoeften geroepen is de tegenstrIJdIgheden,
waartoe de nieuwe productiekrachten
met de
oude productieverhoudin~en
komen, op te lossen. "'Vlij zullen
da.ar tr.~uwens aan het emd .van ons betoog op terugkomen.
HIer ZIJ een andere opmerklllg geplaatst,
die tegenover
een
argument
onzer tegenstanders
dienst kan doen.
Er locpen leden der bezittende
klassen wel eens over tot
de niet-~~zitt.~de.
Is 'dit niet een bewijs, dat niet het maat~chappehJk. ZlJn ov~r het. den~en, maar iets hoog geestelijks,
iets mysterieus ethisch misschien, over onze maatschappelijke
daden beslist"?
.
Een overlooper uit ~e ka]Jitali~ti8che sterkte naar het proletarrsche kamp kan dit doen uit tweeërlei redenen (die ook
gemengd kunnen voorkomen). Ui~ verstan~el~ike.Hij
kan ingezle~ hebben, dat de toekomst IS aan het proletariaat.
Dan
zal niemand ontkennen,
dat het productieproces,
de economische vel'houdingen
hem die kennis hebben b~igebracht,
en
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dat du niet in "vrijh('icl"
van geest, maar in het maatschappelijk ~ijJl de dl'ijfwer drr daad moet "orden gezo('ht. Of hij
kan overloopsn uit gevoelsredenen,
omdat hij b.v, liever bij
de zwakken dan. bij de onderdrukkers
is. '\Vii zullen bij de
bespreking der ze del ij k h e i cl aantoonsn , dat hij ook dàn
door g-eyoe1lens wordt bepaald, wier oor pI~mg ligt in IH't sociaal-econorn iseh leven der menschen en geellsz;i,llS door iets
mysterieus,
bovennatuurlijks
of absoluut-geestelijks.

D.

De Politiek.

Geven aldus de sociallistische begrippcn over eizendom en
straf een duidelijk
voorbeeld, hoe. de proJuctiekr~chten
het.
denken bernvlosdan,
hoe geestelijke
str-ijd van klassen ontstaat
~ tot oplossing komen moet, nog veel duidehjker
voorbeelden vinden wij in de pcl.itisk.
En ook hier moeten wij dat wat de socialisten denken, tot
,=oor?eeld nemen, want i~ hun hoofden werken de nieuwe prolluctIekrachten
het sterkst.
.
Ook bij den groot-industrieel,
den grooten bankier of koopman, den reeder, etc., werken de nieuwe productiekrachten
zeer sterk op den geest. Hij denkt aan grootsche ondernemingen, enorme winst, kartelvorming,
aan buitenlandsche
markt,
aan koloniën, schepping van een nationaîo vloot en machtig
leger om zijn invloed, rijkdom, macht te vergrooten.
lIIaar
hoe onderscheiden
ook I n g r a a d van het denken der kapitalisten, en heerschers in 't algemeen, van vroegere eeuwen,
111 S oor
t is zijn denken daarvan niet verschillend.
Ds koppen van den middenstand
denken ook anders dan
vroeger. De zwelling der productie krachten
heeft hen naar
een gevaarlijken
kant gebracht,
vanwaar zij vallen kunr en
in het proletariaat.
Hoe daaraan te ontkomen,
door crediet,
dom" ataatshulp,
door coöperatie, daar peinzen z~i over - heel
anders dan liun vaderen dachten. Het ziet er in die· hoofden
thans anders uit dan b.v. in de achttiende
eeuw. Maar ook
dit denken gaat in de oude richting:
'\Vinstl, wînst, particuliere winst!
Des niet-socialist.ischen
arbeiders geest is ook met een anderen voorraad gevuld dan van zijn ('oillega b.v. uit df' eerste
helft der negentiende
eeuw in ons land'. Beter loon, korter
arbeidstijd,
staatshulp,
beter leven, dat murmelt
in zijn
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hoofd; 't lijkt wel een bij enstal of een molenrad in lelieChristelijke, niet-socialisti che organisaties. Het mompelt ~n ~et
bromt er en je hoort aldoor dezelfde woorden: orgamsatie,
beter leven. Maar ook deze menschen gaan nog de oude pa~pn :
zij willen meer voordeel van het ka~itaal, va?- het pnvaat
bezit - op den grondslag van het privaat bezit.
Maar in de socialisten, daar Ieeft wat anders, daar lee~~
iets geheel nieuws, dat zóó nimmer op de wereld was. Z~
willen zelf staande op den algemeenen bodem van het prIvaat besit, de opheffing van het privaat bezit, zij willen, zelf
levend in den kapitalistischen staat, de omverwerping van d~n
kapitalistischen staat. Hun gedachten, geboren en gevoed III
het hulsel van het kapitalisme, willen dat hulsel wèg, hun
gedachten zel:f willen a.n der e geda~hten worden. De arbeidersklasse wil den oorsprong waaruit ze z:-Jt ontsJ;>l'ong,
vernietigen:, het kapitaal en het pri~aat besit. Dat IS..een
geheel andere uitwerking der productIekrachten d~n bIJ de
andere klassen, veel grooter, veel dieper, veel radicaler, en
daarom is het socialistische denken het beste voorbeeld van
den invloed del' techniek op den geest.
En hier, in de politiek, komt het verband tuschen -naatschappelijk zijn en denken ook dá'árom zoo verhelderd aan den
dag, omdat de politiek, het willen, begeeren, streven, denken,
handelen in den staat, het geheele mo~er~e staatsleven ~~r
klassen omvat, omdat de staatsburger, d:~ in onzen staat ZIJn
rechten heeft, het geheele maatschappelIJk leven kan raken,
over de geheele maatschappij en haar onderdeelen moet denken en dus letterlijk in zijn geheel gee tesleven door de verand~ringen der maatschapJ;>ijw?rdt getro:ffen.
Welk vraagstuk der polItIek IS nu het g-rootste.'algemeenste en "kan ons daarom het best tot voorbeeld dienen f
Het is het
s 0 c i a Ie v I' a n: g st u k, het vraagstuk van
den strijd van arbeid tegen kapItaal..
.
Dat vraagstuk zelf is d?or het kapitaal , dat IS dus door de
ontwikkeling der productIekrachten ontst~an.
0En in het oordeel over de beantwo~rdIng van. dat vraDJostuk kan men het best zien, hoe de groel1der techmek de menschen tot anders denken dwingt.
.
War,en er voor ze tig jaar in ons land velen, d:~ er. aan
dachten bij de wet een arbeidsdag voor .de proletaners :n te
voeren, of vrouwen- en kinderbeschermmg, of een penslOen,
l
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of ongevallenverzekering? Slechts ~nkelen, uiterst. we~ni.gen.
En die er aan dachten,. hadden uit g-rootere kapitalistische
landen van, zulke arbeidersbe chermmg ~eh?.ord.. En voor
honderd jaar dacht in ons land waarschij nlijk niemand er
nog aan.
.
Hoe is die schoone gedachte, dat het proletariaat beschermd
moet worden door de gemeenschap, in de ..geesten gekom~~?
Christelijke zin kan het toch bezwaarlijk gew~est ZIJ~,
want ook vóórdat de geesten aldus veranderden, stierven In
Nederla.nd duizenden en duizenden arbeiders door overa.rbeid,
ziekte, gebrek, ongevallen, en hadden duizenden en duizenden een ellendigen ouderdom. Men Ieze daarover eens het
boekje van Henriëtte Holst: "Kapit~
en Arbeid in Ned~'land"; er bestaat in ons land al eeuwen een groot ellendig
levend proletariaat. En ook Christenen waren er genoeg. Dat
men toen niet, later wel aan staatshulp dacht, moet dus een
andere oorzaak hebben.
En deze is niet moeilij k t,evinden Het pr?letariaat had nog
geen m ach t in die dagen en kon de hezitters dus nog tot
niets dwingen, dan tot wat particuliere 'liefdac1igheid en wat
armenzorg.
En dat het nog geen macht had, dat kwam .door het p~oductieproce . Het productieproces had de nrbeiders n~~ niet
ge 0 I' g a.nIS e e r d. Er waren er wel reeds hotrekkelijk velen - het kapitaal, dat uit onvergoeden arbeid ?ntst~at, heef~
van zijn begin af arbeiders geschapeal en met ZIJn eIgen grOeI
er steeds meer geteeld - maar ze waren in kleine. bedrijven
verspreid. Daardoor ging er weinig kracht van ze Ult.
.
:Maar toen het productieproces ze vereenigd had in dezelfCLe
steden en dezelfde gebouwen bij honderden, toen begonnen
ze begrip van hun kracht te krijgen, en zich, evenals ze tot
a~beid georganiseerd waren" ook tot strij d te organieeeren. En
die dus uit het productieproces voortgekomen strij d, dat optreden, heeft de klassen der bevolking aan het denken gebracht, heeft een revolutie in hun geest teweeggebracht.
Eerst natuurlijk in Engeland en Frankrijk, waar het nieuwe product.ieprneas het eerst kwam. Die buitenlandsche voorb~?lden laten wij voor het oogenb'lik weg, er alleen even op
WIJzend, dat dáár, onder den drang der nieuwe verhoudingen, het utopisch ocialisme van St.. Simon, Fourrier en Robert Owen ontstond, en dat door de kennis van Engelsche
4
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productieverhoudingen
Friedrich Engels, van Fransche en
.,li;ngelschepolitiek Karl Marx tot de Communistische theorie,
dat wil dus zeggen tot hun denken kwamen.
Maar ons eigen land is een voorbeeld van de waarheid van
wat wij van politiek zeggen.
De ourgmlijke staat had nooit iets voor de arbeidersklasse
gedaan.
Maar tusschon 1860 en 1870 begonnen de ar bei d er s
z e l f kleine vereenigingen te vormen, kleine vakorganisaties,
van typografen, smeden en derge'lijke Kleine secties der Intelfnationale werden gesticht.
De bourgeoisie begon toen te denken, dat er iets voor de
arbeiders gedaan moest worden.
De staatkundige partijen begonnen te praten van staatshulp.
Daarna begon de socialistische actie: De Klassenstrij d werd
gepredikt. De eerste propagandisten van professie gi.ngen het
land op, Domela e.a . .M.en eiselite het algemeen kiesrecht.
De bourgeoisie zag de mogelijkheid, dat de geheele arbeidersklas8e één vijandige massa werd. De bourgeoisie begon iets te
doen. Het eerste heel onnoozele wetje op vrouwen- en kinderarb~id kwam in de maak. Een eerste minimum veiligheidswetie. Een deel der bourgeoisie begon aan uitbreiding van
kiesrecht te denken. Papie1'en sociale programs kwamen als
paddestoelen op.
De beweging voor algemeen stemrecht groeide enorm onder
hen, die geen stemrecht hadden.
Er kwam uitbreiding van stemrecht, vooral voor den middenstand.
De teleurge.stelde arbeiders liepen in grooten getale naar
het anarchisme.
De bur.qerlijke staat deed toeer niets.
sociaal-democratische partij werd weer sterker, de arbeIders kwamen tot haar terug. Troelstra, Schaper van Kol
kwamen in de Kamer.
'
De bour.qe~isiegaf de ongevallenwet, de woningwet.
De S. D. Al. P. groeide en groeide.
Pensioen en ziekteverzekering kwamen in ontwerpen voor den dag.
Welk een reusachtige verandering van de.nken! In een
geheel landt, bij al~e klassen der bevolking! Alle klassen namen stelling! ten opzichte van het sociale vraagstuk, d.w.z.
in den klas8en8trij .

pe

En· hoe duidelijk hangt dit samen met ~e .ontwi~keling der
h . k l De statistieken leeren ons, dat JUI t na 70, na den
tee me .
"
h dl'
h .
Fransch-Duitschen
oorlog, industrie e~ . an e ~IC .meuw
t ikkelden aldoor sterker werden, JUIst, precies, In den
dWJat het s~c~alisme groeide en de politiek veranderde. ~et
. Jh
t mogelijk de CIjfers van den handel en de productIE>
18 aas,
b ·u
'd
I
het groeiende aantal bewustwordende ar e~ ers,. en e po ]ti ke denkbeelden der bezittende klassen In drie parallel~e
l~~nen naast elkaar te leggen. De ..stijging van de eerst~n IS
8lij ging de.r beid~ an~eren, de strij ~ der klassen komt aich tbaar uit de ontwikkelinp der techniek voort.
...
En hoe helder vertoont zich de wij z e waar~p WIJ. zeId~n,
dat de ontwikkeling gaat: des t: ij~. Niet UI~Christensin.
maar evenmin uit vrijen wil, of UIt eI.ge'llmachtlge, oorspronkelijke werking der rede, en evenmin, do.?r ~e:r:.drang van
een of anderen mystieken tij dgeest of VrIJheidszin kwamen
de Tak van Poortviliet's, de van Houten's, de Kuyper's, et~.
tot de wijziging van hun denkbeelde~. Het waren d.e arbeiders zelf, die, gesteund door hun arbeid, hun werktuigen, _
door hun organisatie, hun propaganda, hun st r ~Jd, de bourgeoisie dwongen den inhoud van hun geest te WIJzIgen.
Alle mystiek kan hier overboord geworpen worden. Het
ware verband dezer dingen ligt zóó open voor ons als de beweginge!Il van het zonnestelsel: W~ begrijpen ze.
.
In Nederland is deze ontwlkkelmg der geesten der arbeiders gekomen door de ontwikkeling. ~er. techniek. En deze
ontwikkeling der ge,esten der bourgeoisie IS ontstaan d.oor den
drang, dien de in daden omgezette gedachten der arbeIders op
hen liebben geoefend. .
·Wij laten hier voor een oogenblik ter zijde, hoe diezelfde
ontwikkeling Her techniek en de daardoor ontstan.~ scher~ere
ldasseIlstr~id de arbeiders dwing-t tot andere EartIJfor~atI~s,
in Holland de S. D. P., later de C. P., en tot andere etrijdmiddelen, massa-actie, algemeene werkstaking, _t~.nslotte revolutie. Deze sterke bewijzen laten wij nog ter ZIJde.

~r

Op gevaar af door uitvoeriD'heiden horhalinjr vervelend te
worden - het onderwerp we~enlijk te beg I' ij P ,0 n is voor
den arbeider z6ó belang-rijk, dat wij graag het gev:~ar loopen
Voor lan,O'wijlig te worden gescholden - gaan WIJ nog wat
dieper op de kwestie in.
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h
'olehri'lat niet maal.'zoo weinig mogolijk
uit angst voor et pr
ff t men zelf. 1)
. h d .l __ li f
e~ . . h t kort de gedachtengang, de in ou W:ll' 00DIt 1
eoote kapiteïlisten.: der fabrikanten.i~ Brabant
den va~te i~ Amsterdam en R<ltterdam, aan de ~'lvl~ren, der
en T~c door het heele land, der koloniale kapüal~sten van
bankIers
dmii
der tabak- en suikerplanetroleumbronnen en gou mIJnen!.
P es der stoomvaart-maatschaVPIJen.
..
ta\n' elk, die zijn verstand gebruikt, kan begrijpen. (la: lcue
'1
deze klasse om meer schepen en oldaten, meer 1-0 0W1 van
. 1e 1lervormmg
.
t]e 1cb .I
acht de onwil om goede SOCla
~lae bmidesterker worden, naarmate de belang~n c~czerklasse
e~~te; worden. En sterk imperialisme. en mjlitarisme beteegrk t d geen of zóo goed als geen sociale hervormmg .
en us
. d
tukken
Anders staat de middenklasse m eze.vra~!?s
.
7.]i·heeft lang zulke gTootebelangen met bij ]ep,'er..~~ vlooi
en v~oral niet bij de koloniën, - de handel met Indië 1 voor
ons land maar een klein deel van den geheclen handel. De
oote hoeren halen weil schatten daar van~aan, maar ~et
De m:~denklassle ~,a.u
aagrntaldier heeren is relatief nie groot.
ambtenaren leveren voor de bureauera tiie, off icieren ' ..acmrmstrateurs en beambten voor ondernemingen, ..onder~IJzers en
dergelijke. Maar ook hun aantal' is betrekkelIjk mng.
volgt het groot te deel van de nll.cldfVnlclas
en
- I aar t och
.. .
] ent de
de politiek der groote heeren sneien WIJ.m on~ P~\~~icken
verte enwoordigera van boeren en w~nkehers, e a
.. :
de a!ti-revolutionairen, de vTijzin~lg-democra.ten ge,;oonhJk
voor oorlogschepen, vestingbegrootmgen, IndIsche uitgaven,
enz. enz. stemmen.
1
L
Hoe zit dat? Hebben wii hier niet een t('gensl?rà.a~ me
Wat wij zeiden, dat de ontwikkeling der productltrachten
de behoeften der 'menschen, der klassen doet veran eren, en
daarmee hun politiek?
.
De behoefte van een Höllandschen boer o~. tlmmern:a:;~
baas aan Tndië is toch niet zóó groot, dat hl] daarvoor
zware belastingen slikt'?
.. eed onderOm deze moeilijkheid op te lossen moeten WIJ g t b I
h
scheiden: Een gro.ot deel va~ den midtnsi;nd: n~ftle~:ta~d
en al van het kapitaal af. Niet alleen oe
c

Wij hebban de bezittende klassen over één kam geschoren,
wij hebben hen tegenover. het proletariaat als één massa ?eschouwd. Maar zij zijn inderdaad verschillend, en, de ontwikkeling der techniek werkt niet op alle bezitters gelijk. Op
dat verschil moeten wij nog even ingaan.
De materieele toestand en de politieke gedachten der klassen worden door de ontwikkeling der. techniek op zeer verschillende wijze ontwikkeld . Als voorbeeld nemen wij nu aan
den eeuen kant het militarisme en het imperialisme, aan den
anderen kant de sociale wetgeving.
. D~ zware internationale concurrentie dwingt de groote kapitalisten van alle landen, dus ook van Nederland, tot koloniale politiek. HeeIt een land een kdloniaal gebied zelf in de
macht, dan kunnen de kapitalisten van dat land daar veel
meer rijkdom halen, dan in aan vreemden toebehoorende koloniën '.Men komt er, vooral in den aanvang, gemakkelijker in,
de clgen staat teunt, stuwt, en beschermt het best. Een
ilkolonie is een terrein voor uitbuiting vooral voor het moe-'
derland. De winsten in de koloniën, waar de arbeidskracht
goedkoop, en geweld en knevelarij geoorloofd is, zijn vaak
enorm. Het kapitaal, in het moederland te veel, kan daar zeer
hoog ~entegevend beleg-d. J?e. .L ederlandsehe groot-kapitalisten drmgen dus naar uitbreidinp van onze koloniale macht.
Daarvoor zijn leger en vloot noodig, ergo zij eischen millioenen voor 'leger en vloot ginds.
Ook Nederland zelf moet verdedigd worden, want het is,
met zijn koloniën, het beste terrein voor de winstmaking der
Nederlandsche bourgeoisie. Zij eischt daarom tientallen millioenen voor leger en vloot ook hier.
Al dat geld, waar moet het vandaan komen? ZJooweinig
mogelijk van de groote bezitters, zoo veel mogelijk van de
lagere klassen. Daarom een belastingstelsel, door de groots
heeren ingevoerd, dat bijna alle belasting door indirecte heffing neemt van den kleinen man.
Sociale wetgeving, pensioen, ziekteverzekering, enz. EOU
veel kosten als ze goed was.
Daarom moet ze slecht zijn, en zooveel mogelijk door de
arbeiders zelf worden betaald; geheel ontwijken kan men ze
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---Angst voor revolutie. kan weer won deren doen, zooalsin 1918.
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de staatsbetrekkingen
grootendeels en de betrekk.ingen bij de
kapitalisten in handen, maar een zeer groot deel van den middenstand leeft van c red iet. Vooral de boeren en de winkeliers. Overvloedig voorradig
kapitaal
beteekent voor hen
goedkoop crediet;
bloeiende nijverheid en handel brengen
overvloed van kapitaal. Ergo voor dat deel van den middenstand geldt de taktiek;
alles doen. wat dat schijnt te bevorderen, wat staat en kapitaal machtig schijnt te maken: leger,
vloot, koloniën. - Een groot deel van den middenstand leeft
bovendien direct van de uitbuiting- van arbeiders: de kleinere
industrieelen,
de boeren met knechts, vele winkeliers. Uitbuiting van de ar,'beidersklasse, dat voelen zij, hebben zij gemeen
met de groote kapitalisten,
hoogere belasti.ng voor sociale hervorming zou ook hun bestaan verzwaren, ergo: strijd tegen
de arbeiders.
Direct heeft een zeer groot deel der middenklassen
dus
ge e n belang bii militarisme en imperialisme,
indirect een
zee r g r oot belang. En eveneens een direct belang bij de
uitbuiting van arbeiders.
Ligt hei dus zoo met dat gedeelte der middenklassen,
dat
grooter vóór- dan nadeel van het kapita~isme heeft, anders
staat het met 'dat gedeelte, dat nadert tot het proletariaat. De
kleine boer, de kleine pachter, de kleine winkelier, de lage
beambte met gering inkomen, zlij hangen ook wel van het
kapitaal af, maar zij worden er door verpletterd. Crediet hebben zij niet, daaren.tegen is het proletariaat hun verwant, en
moeten zij dikwijls van het proletariaat,
als hun klanten,
leven. Dat deel is dus tegen imperia~isme en militarisme,
en,
z~i het dan ook dikwiils niet zóó vurig als de arbeidersklasse,
vóór sociale hervo'rming.
En naarmate de ontwikkeling
der techniek het proletariaat
ver~root, het gevaar toeneemt voor de arme middenklasse om
zelf proletarisch te worden 00 de druk van het kapitaal en
den staat grooter wordt, naar die mate verandert ook het
denken van dit gedeelte der middenklasse en worden de leden
van dit gedeelte in hun willen meer en meer tegen het kapi-

taa'l.

Direct heeft dit gedeelte bij sociale hervorming VOOrhet
proletariaat qeen. belang, wel indirect.
.
Omdat het hoogere deel der middenklasse
dus geen direet
belang bij den bloei van. het groot-kapitaal,
het lagere niet

,
.
.
heeft is het politieke denken der
bij de SOCIaleherv0:TI~~ midd~nstof eenigszins on~eker, en
geheele maatschapPdatJ het hoogere deel zich soms iets m.eer
kan het gebe.~enb I 15 het lagere wat meer naar het kapitanaar het arbeI( ers. :tnee~
radicale partij b.v. zic~ wat m~:
listisch belang tne:t>
en calvinistisch-democratIsche
pa tJJ
'Voor het prole an~ak' ~taall interesseert.
Dit kan weder omzich voor h~t groo - api k
makkelijk het werktuig van eerd aaien. Belde word en 00 ge
r hti
n intriganten.
.
zuc Igen e .
.
.,
d werkin
der productie- en
Helder spIegelt. ZICh hI;rm D: arbeide~sklasse, wij behoeeigendomsverho~dmgen
a . -h
ft och direct, noch indirect
ven het haast D.le~t~ zegg~'l
e.~ n olitiek en militarisme.
belang bij imperIalIsme,
?dom .~ e~ maken zijn organisatie
'Want deze zuigen ~en arbe~/r u~ nmozelii k. .En de oorlog
en sociale herv~:mm~ ~oel àe'- i~te~'nati~nale solidariteit d~r
en nationalle naijver
re en
mee zij ten slotte het kapiar
arbeiders, het groo~ wapen wi wij verder nog zullen aantaal zullen
overwinnen, zooa s

t

toonen.
.
Iitiokeiin
de troetelkinderen
Imperialisme
en. ~olomale ~~~'. ::d:~J van het proletariaat.
der groote bourgeoisie, de doo
.1. fd en haat. en het groot. d kl
h ngt tussc hlen ie e
,
De mld en - asse a t
t d machtigsten
mee.
ste deel van haar loop me. e.
k
de groote be. I h
mz IS het spoo voor
Radicaîe SOClae ervorm ~d
ht voor de arbeiders. De
.
I k naar
e mac
zitters, de sprIngp an
. k
it r een beetj e tussohen door.
idd kl
h ippert en moei e
.
mI en - asse sc I
.. k id .. der drie O'roote
. h'
d
olitie ce I eeen
tZoo spiegelen ZIC. mep
'O'endomsverhoudingen.
Wa~t
klassen de produ?tIe- en dteh~E>
t kapitaal het. monopolie
de moderne tech~Iek breng d mr:~~nklasse in bezit. daarvan
en het groot. bez it, maakt
~
iet-bezit. zwevend, maar
afhankelijk
of tusschen bezilt. en n onlijke macht, van alle
berooft de proletariërs van a el perso
persoonlijk bezit.
. d geestelijke spiegel
Het politieke denken der k~~sse~ I~doemsverho~dingen.
van het productieproces met ZIJn eige
di
t komt de invloed der proMaar schitterend als e~'J?- lama;
da wanneer, zooals nu,
duetielerachten 013 de nolrtiek aan en
g,
in 1920, de revolutie losbreekt.
De revolutie br ekt los, wanneer

d
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-oductiekraehten
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striid zijn m td'
;J
;J
e
e elgendomsverh
di
D"
val. De oorlog hee:ft d Ju ht
ou Ingen..
It IS nu het gedeel vernietigd
Het k~ 'ac
van ~et ~apitaal voor een groot
privaat-bezit
D'e
d dt·ePkroductIe met herstellen door het
.
.
pro uc re can alle
h
if~ld d
mumsme. De kapitalisten
willen dit en. ter~
~or het ?omhet. De revolutie is dáár.
me,
e arbeIders wIllen
. En nu teekent zich plotselin
all
h
.
S
De kapitalisten
verdedigen
3e
.~l~?r!l:f In de politiek!
bdlwerk der politiek
den t t n · ahPI a IstIschen staat, het
,s
aa dre un d
.tb . .
kcert. De arbeiders willen
hem
. t' e UI uiting 'verzek.1assen moe ten nu kiezen'
herJ;ue
19-en. ~n de midden_
tlsche o:f socialistische
staat.'
beid of KapItaal,
kapitalisHelder als kristal
volkomen d
.
. .
P?lit~ek geworden. E~ alleen door oorzlCht~g IS plotseling
de
pltahstische
productiekrachten
le~en botslJ~g- t~s~ch.Em de kadomsverihoudingen
! EI1' zïn slecht
de kapl~.hshsche
eig-enperen gaat nie,t meer.
J
s twee mogelIJkheden.
Schip-

k

En wanneer de arbeiders
een
h I
11
hebben, dan vervalt de geheele s:a!t
ee Izu e~ .overwonnen
van klassen en partij€n",V
t d kl en a .l.e polIheke denken
eigendom verd
an
e assen ZIJn met het privaattig werden, da::~e~,
~~rdat ~le :productiekrachten
zoo machallen is. En met d' . ~'l0l en al berd van allen, overvloed voor
die ze1:fc1eredenen~ kLssen de staat en de staatspartijen.
Door

cl

Tegenwerping.
Het schijnt

zeer mechan' lsc h d t
kende me~schen
all
d ,
a geheele klassen van denken. Dit is dan ook e~a1ed w~ngen twodrdell. hetze1:fde te denIutusschen
w·'
e egens an ers opmE'rken.
bel a n g wo;de~e
bedenkt,
dat de klassen door hun
een kwestie .
g
.. en, dat hun klasse belang- voor hen
niet verwon~~r:~n e~e oz!.nd~;e n~et te zijn ~ls kl~sse, hij zal zich
Wan t h t'
h
egenwerpIng
met veel zeven.
e
IS
u n bestaan'
l:f d
,.,
sen
ver d e d i gen
Al ' ,
ze,
a t 'd e k I a salles doen, alles uitd~nke~ ~i~ mens~h reeds alle8 verdragen,
hoeveel te meer een klasse di omd zlJn bestaan te behouden,
l:"-··
,
re oor haar samenwerk'
maa t scnappehJke
organis'atie d',
d
I
l~g en
hare leden.
UlZen en ma en sterker IS dan
Maar elk
h'
.
mensc
ten slotte strijdt den politieken
klassem.-
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strijd naar. zijn gaven. l?e arbeider behoeft slechts weer in
zijn omgevIng rond te z.ren, om te ontwaren 'dat de vlugge
vurige kop en het gevoelIge hart eerder den roep der ontwikkelde techniek volgt dan de slaapkop, de flauwhartige
en het
hazenhart.
De revolutie der techniek gaat snel, de menschen
komen iets langzame.r na. Elk weder op iets andere wij ze dan
elk andere.
Maar eindelijk komt de massa, eindelijk
allen.
De macht del' maatschappelijke
productiekrachten
is allesbeheerschend.
Men ziet immers duidelijk de millioenen proletariërs
langzaam, maar sneller en sneller, den roep der moderne techniek
volgen en bij scharen socialisten en communisten
worden?
Men ziet hen immers vooral ook in de revolutie, ieder naar
zijn aard een verschillende
rol spelen.
. Hert in d i v i d u heeft dus wel groote Iieteekenis
in de
ontwikkeling
der maatschappij,
de energ-ieke, de vurige, de
gevoelige, de geniale, de ijverige verhaasten
den gang eener
klasse, terwijl de dommen, tragen en onverschifligen
hem verlangzamen,
maar g'een mensch, hoe geniaal, ~iverig of vurig'
ook, kan, tegen de ontwikkeli.ng
der techniek in, de maatschappij een richting doen inslaain, en geen domkop of luiaard of voor het maatschappelijke
onverschillige
kan den
stroom tegenhouden.
Buitengewone
individuen, de zoogenaamde "groote mannen"
zooals Christus in den godsdienet, Homerus in de kunst, Marx
in de wetenschap,
spelen op elk gebied een zeer groote rol.
Maar het maatschappelijk
zijn is oppermachtig,
het individu,
dat weerstaat,
wordt verpletterd,
en zelfs zijn weerstand is
door het maatschappelijk
zijn bepaald.

E.

De zede en de zedelijkheid.

Wij hebben nu de zoogenaamde
lagere gebieden van den
geest afgehandeld
en komen nu tot de zoogenaamd
hoogere :
de zede, de zedellijkheid,
de godsdienst,
de wijsbegeerte,
de
kunst. Deze gebieden
worden door de heerseliende
klassen
hooger gesteld dan de eerste, omdat de eerste nog te veel
met de materie samenhangen,
terwijl de laatste boven al het
stoffelijko scliijnon te zweven. Het recht, de politiek, de wetenschap, hoe geestelijk ook, behandelen toch maar het aardsche, stoffelijke,
dikwijls leelijke dingen en. verhoudin-
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gen, - filiso ie, godsdienst, moraal schijnen zuiver geestelijk, schoon en hemelsch. Een advocaat, een lid van de kamer,
een ingenieur, een professor of leeraar lij ken minder hoog dan
een kunstenaar, een priester en een wjjsgeer.
Wij zouden niet graag met die verdeeling meegaan. Maar
wel is het waar, dat ook voor ons de kunst, de wijsbegeerte,
de godsdienst en de moraal moe i 1ij k er gebieden zijn.
Juist doordat de heerschende klassen van deze terreinen bovennatuurlijke
departementen hebben gemaakt, zonder samenhang met de aarde, met de maatschappij, zuiver geestelijk, en doordat die meening als een vooroordeel in alle geesten is gekropen, valt het aantoonen van verband tusschen denken en maatschappelijk-zijn ook hier, zwaarder. Wij zullen
d~b~l duidelijk moeten zijn en trachten te zijn, het .geldt
hier In dubbele mate het arbeidersbelang. Het zien van de
waarheid hier maakt krachtige strijders.
Wij beginnen met het, van deze vier gebieden, eenvoudigste: de zede. Men moet hier wel onderscheiden tusschen zede
en zedelijkheid. Een zede is een voorschrift voor een bepaald
geval, zedelijkheid is iets algemeens. Zede is b.v., bij de
beschaafds volken, niet naakt te loopen, zedelijkheid den
naast.~liet. te hebben als zich ze'lf. Het minder eenvoudige, de
zedelIJkheId, de moraal, zullen wij na de zede behandelen .
..Twe~ sterke, zeer. algemeene voorbeelden uit onzen eigen,
tijd, UIt wat de arbeider dagelijks voor zij n oogen ziet, bewijzen, hoe sterk de zede door de wijziging der productieverhou_
dingen wordt gewijzigd.
Het was vroeger zede, dat de arbeidersklasse zich niet bemoeide met de publieke zaak. De arbeiders hadden niet alleen
niet de m~nste mac~t op of i~ de regeer.ing, maar hun gedachten hIelden e:r ZIChook met mee beZIg. .Alleen in tijden
van groote spanmng, oorlog met het buitenland, strijd tusschen de heerschers, vorsten, adel, geestelijkheid bourgeoisie onderling, ~an werd hun ..aandacht gewekt, dan poogde
men hen aan ZIJn kant te krijgen, dan waren er oogenblikk.~n"dat zij :voelde~,dat hun belang geraakt werd, dan deden
ZIJ mee of lieten ZIChgebruiken. M:arurvan een voortdurend
politiek leven was VOorhen geen sprake.
Tegenwoordig totaal anders. Zeer vele arbeiders leven niet
alleen het politiek leven mee, maar in de landen waar het
socia1isme het proletariaat heelt geschoold, daar ~aakt een

tot de klasse,
h t proletariaat het proletariaat
Iiti k
aan de po I ie .
Vroeger was het goede zede, dat de arbeiderd 's avonds t UIS
. het zede en het wordt ze e meer
en meer,
tegenwoordiIg IS
.
wa;, de arbeiders 's avonds naar een :ve.rgade~mggaan van
vakbond, hun partij, of een vereemgm~> die hen als proletariërs ontwikkelt.
De zede ontstaat door het klassebelang, he~_klasse~eiang
door de eigendomsverhouding.
Het wa~ het kla~se e aug
der heerschers vroeger, dat de arbeiders t~UIS~aren. ~ ~von~~~
s aarzaam rustig, bescheiden, onderdamg, ZIC~;t:ue an IJ
b1jzondere'gelegenheden bemoeiend met de poh~Iek.
?~'dat de arbeidersldasse toen, door de toenmalige tec me ,
zwak was, Tiet zij zich dit d?or de heerschers opdringen. De
dominé's en priesters, de dienaren der heerschers, preekten
hun dat in het gemoed.
Het is nu het klassebelang der arbeiders niet. meer zoo te
doen' de techniek heeft dit gewijzigd en de arbeiders meteen
sterk genoeg gemaakt om hierin niet meer naar de heeren
te luisteren. En nu is door het klassebelang de zede aldus
geworden: De thuiszitter is nu een slaapk;op, een ~off~, onverschillige, een slechte arbeider; de ijverIge orgamsatieman
is de goede arbeider.
Want - het is duidelij k niet waar? - al naar de zede
noemt men iemand goed of slecht.
Onze partijgenoote, Henriëtte R?land Holst is zeer_hard
gevallen, toon zij zeide, dat de begnppe~ van goed e~ k;va~
stuivertje wisselen, maar wanneer men niet zoo maar In t a gemeen verontwaardigd is over dit. beweren, maar zelf .k~lm
de feiten onderzoekt, dan zal men vinden, dat dezelfde dingen
door verschillende volken en klassen, of door hetzelfde v~~k
of dezeHde klasse op verschillende tijden, goed en k:waad ZIJn
genoemd. Er zijn voorbeelden bij h~nd~~'dent: vinden, de
geheele geschiedenis is er. vol van, ~IJ WIJzenhier slechts..op
de zeden ,die de verhouding der belde seksen, het huwelijk,
enz. re~elen, en die bij verschillen~e volken en klassen, of op
verschillende tij den verschillend ZIJn.
.
Wij nemen nu nog een ander zeer. algemeen vo~rbeeld UIt
onzen eigen tij d. Behalve de arbeldersklass~ dl: omho~g
streelt, is er nog een groot deel der menschheid , die de VTIJe
1
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maatschappelijke eweging zoekt: de vrouwen. - Hoe komt
het, dat zij, die zoo kort geleden nog alleen voor het huisel ij k
werk en het huwelijk werden opgevoed, nu bij honderden
nog een ander doel hebben: werk in de maatschappij?
Bij de proletarische HOUWis dit door de groot-industrie
gekomen. Het werk aan de machine is vaak zoo licht (al wordt
het door het 1a n ge werken zwaar), dat VTOUW
en meisje het
doen kunnen. Het loon van den vader was niet hoog genoeg,
het aanbod van te gronde gerichie klein-industricelen of boeren was te groot, YTOUWen
en kinderen moesten de fabriek in
om het loon voor het huisgezin vdldoende te maken. Zoo kwamen de proletarische vrouwen in het bedrijf, hun aantal nam
steeds meel' toe.
En daardoor veranderde de inhoud van den geest dier vrouw.
De socialistische gedachte is ook in haar hoofd gedrongen,
bloem van het wel' k dat zij doet. De proletarische vrouwen zijn in enkele landen (als Duitschland) reeds een goed
stu~ ~eegs op weg der socialistische organisatie, in alle kapita~lstIsche landen zijn zij begonnen dien weg te g-aan. ])0 arbeidersvrouw, het arbeidersmeisje, de medestrijd ter van den
man in de politieke partij en in de vakvereeniging, - welk een
ve.rschi1 met vroeger, toen de vrouw kleeren verstelde en
wiesch, en de kinderen verzorgde. en niet meer!
En in het hoofd der socialistische arbeidersvrouw leeft ook
de gedachte ~an eon tijd, waarin het meisje en de vrouw
maatschappeh.Jk ge h e e 1 zelfstandig, al producente g ehe el VI'lJzal staan. In de toekomstige maatschappij zal niemand, noch vrouw, noch man, een meester hebbon noch in
het huwelijk, noch in het werk, noch in den. staat' in niets.
.Als vrij en en gelij ken zullen de individuen naast elkander
staan.
Ook die gedachte is aan de vrouw door het productieproces
gegeven.
De bur~erlijke vrouw.streeft ook naar eenige bevrijding.
En ook bij haar wordt die gedachte door het productieproces
veroorzaakt.
Want toen de groot-industrie gekomen was, werd ten eerste he~ werk .voor de wouw in de huishouding minder. De
groot-industrie produceerde al'lerlei: licht, warmte, manufaetur~n, I~Yenmiddelen, zóó goedkoop, dat men het niet meer
thUIS wilde maken; ten tweede werd de concurrentie ,;óó

. dat het meisje. en de wouw uit den ~~.leinenburgerhevIg,
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g De eest van het burgerlijk ~elsJe. .~sd.aardoor geflc~t 0)'
groote~ maatschappellijke bewegIllgsVl'lJheld; .ha~: denk~n IS
veranderd; vergeleken bij haar grootmoeder IS ZIJeen nieuw
mensch.
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het maatschappelijk productIeproces inneemt, de bevI'lJdi~g
van het proletar;iaat en daarmee van..de geh~e~e menschhe:.d
in haar hoofd heeft, heeft de bur~erhJke feministe ..de ?evnJding der b u I' g e rl ij k e vr?uw: I~ de gedachte. ZlJ .. Wl~.dez.e
tot macht brengen in de kapItahstI~che maatschapP:J' ZIJ wil
haar kapitalistische macht g:even.,iets wat natuurlijk alleen
mogelijk is, als zij de arbeIders even hard, ~co~omIsch en
politiek, onderdrukt als de mannelijke. bourge?IS dit nu doe~.
De feministe wil de vrouw "niet van het eIgendom bevrijden, maar haar de wijheid van het e~gendom ,:~rschaffen,
haar niet van het vuil van het geldverdIenen bevl'l~den, maar
haar de vrijheid van concurreeren geven." De a~be.ldCJ:'svrouw
wil zich en alle vrouwen en alle mannen hovrijden van het
eigendom en de concurrentie, en daardoor alle menschen werke'lijk Vlij maken.
Hoewel de inhoud van beider hoofden dus zeer verschillen
-zooals een nachtlampje van het volle zonlicht -, kom~n
beider gedachten uit het pr~ductiep.ro.cesvoort; ze ve:schIllen slechts door het verschil van elgenc1omsverhoudmgen,
waarin de beide "zusters" zijn geplaatst.
pe totale bevrijding der wouw, de bovrijding van de~ arbeider, de bevrij ding van den mensch, welk en gloeIende
gevoelens geven zij ons. W ellk een hartstocht en een daadkracht doen zij bij millioenen ontstaan, welk een bro~en
van energie roepen zij bij ons wakker. En welk een heerlij ke
gouden en rozeroode droomen geven zij ons in uren van rust
na strijd. Dan kan het wel lijken of de geest der menschen
eigenmachtig al die energie, die woedende strijdlust en die

