eerst kan worden door meester over de produktie te worden. Ook nu zullen de ellende en de ekonomische macht de
beide wortels van de revolutie zijn, maar nu in éne klasse,
in dezelfde arbeidersmassaas verenigd. Door de bezetting,
maar dan de duurzame bezetting en inbeslagneming van de
bedrijven, niet enkel als stennpunten in de strijd, maar tegelijk als organen van produktie, zal de arbeidersklasse de
vaste rotsgrond vinden om haar vrijheid op te grondvesten, en om de politieke geweldmiddelen van het kapitaal
uiteindelijk te overwinnen en op te ruimen.
De verovering van de politieke macht, de macht over de
maatschappij, door de arbeidersklasse, de ondergang van
het kapitalisme, de inbezitneming van de produktiemiddelen, en de opbouw van de nieuwe, waarlijk kommunistische
gemeenschap, zijn niet verschillende
na elkaar komende
gebeurtenissen. Zij vinden gelijktijdigllaats,
in een wel op
en neergaand maar toch voortgaan
proces van strijd,
organisatie en werk. Of nog juister gezegd, zij zijn een en
hetzelfde. Ze zijn de verschillende kanten, met verschillende
namen aangeduid, van dezelfde maatschappelijke omwenteling: de bevrijding en de organisatie van de arbeid door
de arbeidende mensheid zelf.
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Elke maatschappelijke
strijd is tegelijk een strijd van
ideeën, van opvattingen en denkbeelden. Daarmee begint
hij dan ook doorgaans.
.
De mens onderscheidt zich van het dier door zijn bewustzijn, door bewust denken en bewust handelen. Nadenken en
overleg gaat als regel vooraf aan zijn daden. Ook bij hem
wordt natuurlijk al zijn handelen bepaald door de behoeften
van zijn leven, door zijn aanraking met de buitenwereld,
waaruit hij de middelen ter handhaving van zijn leven haalt.
Maar de inwerking van de buitenwereld, die door zijn zintuigen binnenkomt, gaat bij de mens langs een omweg, wordt
eerst tot gedachten en denkbeelden, tot kennis en inzicht, en
deze bepalen dan de wil en de daad.
1rVelis waar gaat niet alles langs deze weg. Mens en dier
zijn geen volstrekte tegenstellingen, en wat voor de dieren
geldt, geldt gewijzigd ook nog voor de mensen. Het grootste
deel van de dagelijkse handelingen vindt evenals bij ieder
organisme automatisch plaats, als onmiddellijke reaktie op
de indrukken, of ook naar van begin af aangeleerde gewoonten, zonder dat de denkhersenen er bij betrokken worden.
En bovendien is het ook niet zo, dat al wat mensen nietautomatisch doen, eerst zorgvuldig overdacht en uit de ervaring bewust afgeleid wordt. Alles wat de mensen beleven
en ondervinden werkt op hun geest in, maar meestal zonder tot klaar bewustzijn te komen; het stapelt zich daarin
op als ervaring, en bepaalt opvattingen en levenshouding,
die het onderbewustzijn beheersen. En deze treden dan later
plotseling te voorschijn in daden, spontaan, en in standpunten, intuïtief, die niet op bewuste redenering berusten, maar
waarvan men zonder aarzelen, zonder twijfelen, toch onmid95

d~ strijdende belangen. Maar hun beginselen en leuzen.
narnp, h an programmen zich beriepen, hadden de vorm
~ofllmgalntme abstrak te ideeën en berustten op tegengesrelgá·lWei>eldh·,çschouwl~g:en.De .liberale.n, als vertegenwoordigms .rvarl~) ~ourgeolslC:, sl?eclaal de industr-iële, verkondigd . de'TTIJh~~d,de verhchtmg en de vooruitgang. De konsertievflÁJ als!.de vertegenwoordigers
van -het grondbezit en
decoud r.ij-kdom, en de christelijke partijen, als die del' kleiti bUl'.ger '611lboeren, verkondigden gezag en gebondenheid,
gelbof
h-lfditie. De socialisten, als woordvoerders van de
a.,IJ;~~eidth·s-1"<J
irkondigden Marx' leer van de opheffing van
alfu>lIit~~tlfig door de klassestrijd. Doordat zij allen streden
ov r Id~ wa; héid en geldigheid van abstrakte en algemene
idij~tih' ieUé1tidoor de levensomstandigheden
van zijn klasse
()~rto:igH .~
eigen gelijk, bleef de ekonomische ondergro d IhI~è:I'~'Oinnerlijke wezen en het stoffelijke doel van
d~ rijd10 decdchtergrond.
J9I1).fiirlI:ij"T{v.ds> 'èr nog een kenmerkend verschil tussen de
b. fJmrofdál~fi dl'èrf(i)nderliggendeklassen. Voor de bourgeoisie,
~d>~~
door de ontwikkeling en in het volle bezit
~~,nI<Piitràhbimlt(j~omst.waren de ideologie en de praktijk in
!U1!1:th(j1lW~ ,!Jij ~i~i nauwkeurig
haar werkelijke belangen te
h~h~i
tuld€> raktische toepassing van haar beginselen,
M~lft ~r.d~',~ll:fine
burgerij was er geen uitweg; eerst met
l1~9boorget!J~en8ffinen het kapitalisme oprichtend, werd zij
d~ai<i:&Irt~
J~lde 'gekonkurreerd, en later kon zij tegen de
b ~g~èflsib ftiétJ'fneer op. Dus moest haar ideologie blijven
en steeds meer worden: een niet op dezewereld
toepasselijk ~1~tilá'ktèf-t:]fad'llie.En voor een pas in haar begin opkotheIideklä~sè als/de arbeiders was de ideologische strijd een
doo1 #lirr.JJálil' geh~idelijke bewustwording van eigen wezen.
J)~ fij:}héfd.e~kláfS8evormde zich nog pas uit de verarmde
del~9 l(Élf1kl~itfè<)burgerij en boeren, die van huis uit hun
o'àidiji~tt'áttli;lké 'meebrachten.
Eerst geleidelijk, door hun
~léttw-t?1 ,-\lli~pk' Hj~, werden zij toegankelijk voor nieuwe
rnz 'èhten,.!die- hUn~'J1iéuwetoestand en hun nieuwe klassebe~n:~~h·R/l Mtdru '. g brachten. Zolang echter de politieke
$-1 ijd ' zîeh-kon-téI1't-réerde op de ideologie,
handelde over
a1M~e e bëgih~~nJ~n ging tussen de eerwaardige dierbare
óîldé):en <le-aär~èlMtl aanvaarde nieuwe ideeën konden de
ta~tst 9M~fwg Whgzfàám doordringen.
'
11. ,l([~d
Itlê"l'i~'tslögie zelf een. belangrijke faktor in de
, NIJcJ>tl~riHä, §en) 0 ti de heersende klasse is het van belang8in/d~ tr,îf11'~ ia~&lo;'sch terrein te houden; dan komt allè
NN lil' ?rlll'è inacht!vatiloude formules en oude denkgewoon(en~aar ten g ede, omdat deze de arbeiders er van afhoudt
(}ê')J iefi{~:vg
Jttotëgt'àfi~~~ onbevooroordeeld
te doorzien. De
k '[1h ~lu'>ae"n1beîdef ligt daartegenover in het klare erltéh'ii't:;
'''aë'('mél,iwe \verkelijkheden
van het leven. De
oudé ideolo/?,rlërl verhinden en scheiden de mensen in grocpen, ~iè ~!lit:/..
s met Je k1asseverschillen
en de werk.el ijke
I T
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levensbelangen te maken hebben. Zij plaatsen uitbuiters en
uitgebuiten
tesamen, van één kerk, van één partij, van
één natie. als vreemden of vijanden te~enover de andere
kerk, de andere partij, de andere natie, die eveneens uit uitbuiters en uitgebuiten bestaat. De arbeiders kunnen alleen
tot macht komen door de eenheid van hun klasse op te bouwen dwars door de oude verdelingen heen. Zij zijn niet van
te voren een homogene gelijkdenkende massa; door afkomst
en verleden zijn er allerlei verschillen van godsdienstige en
politieke opvattingen. Zolang zij onderling verdeeld zijn en
twisten over geloof en ongeloof, over liberalisme, anarchisme en socialisme, blijven ze machteloos. Dus trachten de
heersers, door een natuurlijk instinkt geleid, deze verdeeldheid in stand te houden, door hun deze ideologische verschillen' als de grote belangrijke levenskwesties voor te houden.
En steeds opnieuw worden deze onwezenlijk geworden verschillen uit oude tijd naar voren geschoven om hun eenheid
te breken. Daartegenover groeit de eenheid van de arbeiders
door alle aandacht aan de werkelijkheid te geven, door op
hun éne grote taak te letten, de ekonomische omvprming
van de maatschappij. Dat zij de produktie in eigen beheer
moefen .nemen, dat zij meester moeten worden over hun
arbeid en hun arbeidsmiddelen,
ten einde overvloed voor
allen te produceren, dat is een praktische kwestie, die buiten alle overgeleverde
ideologieën omgaat. De praktische
levensbelangen en noodzakelijkheden
drijven hen steeds
opnieuw tot vereniging, naar de eenheid toe.
De strijdende, zich bevrijdende arbeidersklasse heeft nu ook
dit vóór op de eertijds opkomende klassen, zoals de bourgeoisie van vroeger, dat zij in staat is de oorsprong der ideeën
en ideologieën uit de 'stoffelijke wereld klaar te doorzien.
De beheersing van de maatschappelijke
krachten,
d.i. de
zelfbeheersing van de in hen zelf levende krachten door de
mensen, betekent tegelijk inzicht in deze krachten. De feitelijke praktische beheersing is onafscheidelijk van de geestelijke beheersing. De wetenschap, die tot haar beschikking
staat, leert haar, dat het niet het bewustzijn is, dat het zijn
bepaalt, maar dat het maatschappelijk
zijn het .~ewustzijn
hepaalr, De gedachten gaan niet voorop, maar znn een uitvloeisel van de werkelijkheid. En niet enkel in die zin, dat
slecirrs uil de maatschappij, uit de levens- en arbeidsomstaudigheden de wens, de gedachte, de wil kan en moet op.komen
om arbeid en maajschappij te veranderen. Maar ook In deze
zin, dat de onmiddellijke praktische behoeften tot ha~del~n
en ingrijpen nopen, uit eenvoudig inzicbt van doelmatigheid
en noodzaak, en dat daaruit dan de denkbeelden groeren
over de betekenis van wat men doet. In de strijd voor de
nieuwe ekonomie, voor regeling van de prod~ktie
o~der
eisren beheer kunnen alle ideologische verschIllen buiten
sp~l gelaten' worden; zij staan er buiten, Daar-in ligt de
kracbt der arbeiders: zij trachten niet hun kléi$'segenöitn te
(
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winnen voor abst ralcte ideeën, waarover zij het nog geheel
oneens zullen ZIJn, maar:. voor praktisch-maatschappelijke
denkbeelden, waar~ver ZIJhet een~. moeten en kunnen zijn.
Maar aeze praktijk zelf, deze WIjZevan strijd blijft niet
z<;mdermvloed op ~e oude ideologieën, juist omdat zij zich
met met hen bemoeit. Doordat deze UItg-eschakeld zijn uit de
belangrijkste Ievenspraktiik, verliezen ze hun kracht. Hoewel als erfenis uit vaak lang geleden toestanden overgebleven, werden ze lange tijd nog praktisch gebruikt: de arme
arbeider vond vaak hulp in zijn nood, geestelijk en stoffelijk,
in de gemeenschap van zijn kerk; en als hij machteloos werd
onderdrukt en in zijn burgerlijke vrijheid aangetast door de
opp~!mach~ige fabr~~a~t, k0!l hij soms steun vinden bij burgerlijk-radikale po'litici en filantropen, voor wie de burgerlijke vrijheidsleer een ernstig ideaal was. Maar zodra de
arbeiders zelf de str~jd opnemen, verandert dit. Zij leren op
el gen kracht, dat WIl zeggen de kracht van hun gemeenschap, hun solidariteit vertrouwen. Zij zien hun levensomstandigheden in hun werkelijke wezen; zij zien de oorzaak
van .hun armo~de in een ekonomische struktuur, en de opheffmg van die armoede als een UItvoerbare ekonomische
omwenteling. Ze zien werkelijke, tastbare oorzaken en
beheersbare krachten. Met de oude gedachtenwereld
van
een hogere macht, die de wereld bestuurt, of van de ab strakte schone vrijheid, kunnen ze hier niets beginnen. Deze
overgeërfde ideeën liggen buiten hun belangrijkste en wezenlijke levenspraktijk; ze worden niet meer gebruikt in de
arbeidskwesties, in al die moeielijkheden van beslissing, die
hun g-ehele g-edachte in beslag- nemen. Ze blijven nog- in een
hoekje van het bewustzijn als gewoonteleer voortbestaan,
maar het is niet meer het levende, aktieve leven. Zoals een
lichaamsorgaan door niet-g-ebruik atrophieert, machtelooswordt en verkommert, en ten slotte zelfs kan afsterven, zo
gaat het ook met denkwijzen.
.
Dit i? de wijze .~'1aarop oude ideologieën verdwijnen. Zou
men dit natuur-lijke proces willen versnellen door ze te
onderdrukken of te verbieden, dan zouden ze, doordat alle
oude theoretische bewijsgronden dan naar voren komen en
bewust worden, tot nieuw leven gewekt worden· en dan
vinden ze in overblijfselen van oude toestanden nog wel een
bodem, waarm ZIJZich kunnen vasthechten. Maar in de sfeer
van vrije meningsvorming en diekussie, die even wezenlijk
v<;:>ür
een opkomende klasse is, als de sfeer van onderdrukking e.n cens~u.: bij een ondergaande heersersklasse, zijn de
oude Id~ologIee!l machteloos tegen de in mensenhoofden
ontsprUItende meuwe levende ideeën.
Voor de o~vorm~ng van de produktiewijze is, zo in het
algemeen &,ez~en,:r;tIersanders nodig dan het eenvoudige
begrensde mZlCh.t m de doelmatigheid en noodzakelijkheid
van andere arbeids- en eigendomsverhoudingen.
Maar deze
betekenen een zo diep gaande revolutie van de gehele we-

reJd, dat er een wereldstrijd voor nodig is, die alle krachten
en .~ar~stochten ,,:a.,?de mensen in beweging brengt. In deze
strijd, m de moelhJkhed~n van beslissing, de besluiten van
hoogste wage~, de ~pannmg~n van aktie, de problemen van
opbouw, de diskussies, de diepe meningsverschillen worden
de g~dacht~n opgestuwd tot steeds verdere konsekwenties
e~ dlep~r Iiggende beginselen. Dan bloeit een rijkdom van
nieuwe inzichten op, dan voegen de ideeën zich tot samenhangende systemen van denke-n aaneen, dan ontstaat een
tueuwe wereldbeschouwing. Niet als één afgesloten leer die
als een nieuw theoretisch stelsel zal heersen of opgelegcI' zou
~llllnen worde~. In d~ze sfeer van onbelemmerde ontplooimg en steeds nieuwe Impulsen van voelen en denken is hei.
alles spontan~ gr?ei en bloesem in de mensengeesten, dat het
leven geestelijk rijker en de.Ievensvisie harmonischer maakt
In tegenstelling tot de geestelijke gebondenheid, \\Taari~
vroegere geslachten meenden zich te moeten opsluiten tot
e~gen verzekerdheid, groeit hier uit de geestelijke vrijheid,
die ~oor d~ oplossing van de maatschappelijke
problemen
onmisbaar IS, een onbelemmerde veelzijdigheid van geesteIijk leven; zoals een plant uitgroeit, die vanuit druk en duisternis in het volle zonlicht komt. In overeenstemming ook
met de ekonomische omvorming, die geen dwang is tot een
voorgeschreven ordening, maar de vrije zelfbeschikking van
de arbeidende mensheid in de regeling van de produktiewijze naar eigen inzicht.
I:Ie! eerst~ wan.neer de arbeiders nog diep onder het kapit~hsüsche Juk .hggen, bot m hen het nieuwe gevoelsleven
UIt, spontaan UIt hun saamgebondenheid in arbeid en 'strijd,
Een saamhorigheidsgevoel ontstaat en wordt steeds versterkt
door het bewustzijn en de ondervinding, dat ieder afzonderlijk machteloos is tegen de overmacht van het kapitaal, en
dat slecht door vaste solidariteit kracht tot verzekering van
dragelijke levensvoorwaarden
ontstaat. En naarmate de
strijd feller wordt en meer' eist, een strijd wordt om macht
over maatschappij en arbeid, waarvan leven en toekomst
afhangt, moet deze samenhang, op straffe van nederlaag en
ondergang, groeien tot een onverbrekelijke eenheid, waarin
ieder zijn persoon in dienst stelt van, en opoffert aan het
geheel. Als een nieuw karakter groei het gemeenschapsgevoel, dat zich uitstrekt over de gehele klasse, als alles beheersende faktor op, en verdooft het oude egoisme van de burgerlijke wereld. Het is het eerste worden van de nieuwe
mens.
Het is niet geheel nieuw; want ook in de oertijd heerste in
de stamgemeenschap met zijn eenvoudige kommunistische
arbeidsvormen een sterk gemeenschapsgevoel. De enkeling
was geheel gebonden aan de stam, hij was niets buiten zijn
stam. Dus gold ook in al zijn handelen zijn persoon niets
tegenover het belang en de eer van de stam; instinktief werden alle persoonlijke krachten in dienst van de gemeenschap
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gesteld. Maar toen wa de mens nog onontwikkeld, YBl). nature nog wets dan alleen maar stamlid, nog vastgegroeid aan.
deze natuurlijke -b,odepl. Sindsdien zijn de mensen uiteen
gegaan, zijn ze, zelfstandige
producenten
in kleinbedrijf
geworden.
Toen is het gemeenschapsgevoel
grotendeels
ondergegaan in een sterk individualisme.
dat de enkeling
tot zijn eigen, meester, tot middelpunt van al zijn belangen
en gevoelens maakt. Als een machtig nieuw bewustzijn is in
de vele ~.euw~n .V'an burgerlijke. pnoduktie ~e ~evoel van
persoonlijkheid
in hem ot;ltwaakt en. g-~roeld. En dat ga~t
niet meer verloren; wapt \n de beschikkjng over de machtige produktiekrachten,
als haar machtiger meesters, zullen
de producenten hun persoonlijkheid tot nog hoger graad van
Ii-wustzijn ontplooien, aet nieuwe karakter, dar zich nu in'
de mensen gaat vormen, is de eenheid van persoonlijkheid
en gemeenschapsgevoel ; het is de bewuste onderschikking
van de eigen persoonlijkheid
en al haar krachten onder de
gemeenschap. .Ook in 'q~hu genlijke, periode was de men
in diepste g:r:o~d .een maatsç4app~Iijk fw:ezt'.n; maar pnl?ewust, verborgen, onder' de ;t1(otse;wafln van tijJ;l..)Qnaf)i~l9.e-\
Iijke P~ffSo(>:n,lijkekrac4t .. ))jIJ I komt het J:qew~st~j:n ''V~
zijn samenhang met maatschappij ~;n mensheid als een vex~
rijk,inff en vervolmaking van zijn, w.m;eldheschouwing. 'Intuïtief, Jind<it~q11'·!fls,g~;vQti~$)'::.aarde,
,in het. gevoel va~ broeder-,
schap van de gehele mensheid; bewust en 1heo;r~üsç~ J.Il de
klare erkentenis, hoe alle ~r5'chten der pe soonlijkheid ontspruiten uit de w:isse,lw~king met de maatschappij,
.t,;
I)Ook de g~~driftige
zeHopoJ;(er,illg vap
enkeling in <Wl
~trijq. 'yoo:t;Aî:ej,hPî'~van zij!lJdass~ W:l}t nu .~ dy, revolutie
van de. a-rbeidt;rsj:<.asse o~t~pringt is nl~t gehèel nl,e13WIOqlf,
vroegere ',revoluties ke~dell ze. Waar de strbd van p.~opkomende bourgeoisie revolutionaire vcrmen aanI1~m? traden.
dezelfde trekken op. De"yp.rig,e g)ef}.stqrift,de helde~<:>ed iP,
de strijd;.de aa:r:zel~oze;ze.4qpoJrering voor de nieuvm ideeën
in werkelijkheid, voor de -diepste bçlan,ge~' yan de' KI~~egfimeenschap ~ zoals ;l;ein <JeFran~e r@vplu,l~h of later In. dei
Italiaanse éénwording bij Garib~~di\s Iegerscharen Qpfrede~
- rnaken deze tijdper~en tn) d~~ !lW9iS.te 1~ep.~~JteniiXap
burgerlijke ,g ~~hieçle~iS,. zijnl )i~qr latercr 11;11 chie~&chrlj-)
vers ve~l1et:frlijl}t e~. doon \~~lf r;s)-r 0~~J,l. fll~ ~e~ t~jc} v.•
l}
grootheid, ;'loq1il~lhJsl '\!'JlPf IJ" tl}gl1~J<}.~~.
r. t d~IPT~fPJ~
van, de dft5l:r;ÀOPllt
ge estig, ~ ÀUF~~~Jll",
m,,~èli.apEUi'
heerschappij van het kapitaal, de tegenste ling van sch~;:l.m-;
tçloze r.ijkdqw SP diepe NPlg~dr" qel w·ns,k:lJ.cbt bU .de: hyrgers, de l>a{\r~'tj~sjageiij l?1j d~'lntèU(:1ktJl~leJl~ O. gel:H;eiéf.el~
egoieme ovexaJ.,)y,i~l qan ~ls ,~, 13 v rkHlen.d,e te ~wsteniug
op de volgellcl,e, g~Sri}c'h~~ ,mer Jigl ~~ 1~t:1nrp.Qçla~epte.eJ
verschil tusspn ;d;e,v,"peg rf(dj>p. oms,! r~n dy PQur8'e01s~e e..:n,.
de.nu b~gin:Q.eiJPe;Vq}1~,~:çpeJdelj'5k~jl,se: v,p'pr
PQ;u,r,&'JQ~~le.
was het -sterke gtfPH;en~c4I}Rsgevp~1 ~ ti~q~lt.j~e,:p.Qq,..za~
ter ver-over-irrg van de macht. om daarna pfaats te maken voor
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de vernietigende strijd van allen tegen allen. Voor de 8l'heii
dersklasse is het in de strijd voor bevrijding groeidtdege~eenschapsge.voel . de grondslag voor een gemeen eli84>JlIe~1
Iijke produktIe, die dan dezelfde eigenschappen
Yer§telJkt
en tot steeds grotere volkomenheid brengt.
r .
I I
E~ wanneer dan de nieuwe produktiewijze
vastere vorm,
begint aan te ~en;ten,. wa~neer de overwinning behaald 01
als een zekerheid m zicht IS, treedt een nieuw gevoel op dat
de gehele levensbeschouwing
nieuw en anders maakt. 'Het
gevoel van verzekerdheid
van het leven. Dan valt eindelijk
van de mensheid de eeuwig knagende zorg af voor de instandhouding van haar leven. Altijd tot dusver, gedurende
ape v:~oegere eeuwen, was het leven niet zeker; en ookjbi,t
tijdelijke voorspoed lag achter de illusie van blijvende wel •.!
vaart steeds, op de achtergrond van het bewustzijn, de still
zorg voor de toekomst. Als een zware druk, die het vnijedenken belemmerde en de ontplooiing van de geestelij~
krachten
verhinderde,
lag deze beklemming
door alle
eeuwen heen op de hersenen der mensen. Wij, die nu nQgJ
onder deze druk staan, kunnen ons geen voorstelling VOl't'j
men, hoe de bevrijding van deze druk de gehele levensvisi
van de mensen zal veranderen. Met de angst valt ook de,
waan, die over de angst heen moest helpen. Alle oude ideoiogieën, die te voren als ondoordringbare
pantsers het gé r,
dachten- en gevoelsleven der mensen omspannen, verleren
pelen en verkillen, zullen dan als ijs in de lentezon weg'
smelten. In hun plaats treedt als bewustzijn van de zekerhej,Q
dat de mens nu zijn leven en lot waarlijk beheerst, de voön
ieder ruimschoots toegankelijke wetenschap, de intellektuele
schoonheid van alomvattend wereldinzicht.
.
In de arbeidersklasse
is het afsterven van de oude ideol '
gieën één met haar geleidelijke bewustwording
van eigen
taak, met de natuurlijke groei van haar eenheid en macht,
Dus behoeft de invloed van de ideologie op de klassestrijd
niet nog eens, als ware zij een afzonderlijke kracht, nagegaan te worden. Anders is het, waar andere klassen mee in
het spel komen. In de burgerlijke klassen, die nog geheel in
de sfeer van kleinbedrijf en kleinkapitalisme
leven e~. werken, is natuurlijk ook het geestesleven geheel burger-lijk en
wordt door burgerlijke ideologieën bepaald. Wel wordt hun
ekonomische praktijk door de werkelijke stoffelijke belangenstrijd beheerst, maar in hun politiek ziet men oude voorstellingen en leuzen nog een grote rol spelen. En daardoor
worden zij gemakkelijk een prooi van de politiek ~an het
grootkapitaal,
dat hen nodig heeft voor de handhaving van
de kapitaaJheerschappij.
Bij de kleine burgerij en de b?eren
is het de heiligheid van het persoonlijk eigendom, die als
middelpunt hun ideeënwereld
beheerst en nog bijzonder
door de godsdienst bevestigd wordt. Bij de inteilektuelen
en
de kleine kapitalisten is het de nationale ideologie, die hun
een program en een ideaal geeft en hen aan de zijde van
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het grootkapitaal tegenover de doeleinden van de arbeidersklasse plaatst.
Hoe kan het zijn, dat zij aldus tegen hun eigen belangen
handelen? Ideologieën en beginselen zijn de uitdrukking van
het algemene en wezenlijke in de ervaringen en de belangen.
Het zijn de blijvende belangen van de gehele klasse in het
algemeen, die zich daarin in abstrakte geïdealiseerde vorm
uitspreken en waarmee de tijdelijke belangen en de toevallige ervaringen van de enkele personen vaak in botsing komen. Zo krijgen ze in het bewustzijn der mensen de rang
van het hogere, het meest waardevolle en belangrijke, waarvoor het persoonlijke en tijdelijke als het lagere moet wijken.
Daaruit verklaart zich de konservatieve rol van de ideologieën in de maatschappelijke strijd. Waar het grootkapitaal
de belangen van kleine burgers en boeren onder de voet
loopt, wordt hun voorgehouden, dat hun tijdelijke en persoonlijke belangen moeten achterstaan bij de geheiligde en
eeuwige principes van zedelijke wereldorde, die eerbied
voor het persoonlijk eigendom voorschrijven, Of dat voor
de grootheid van het vaderland, voor de nationale zaak, geen
persoonlijk offer te groot kan zijn. Deze rol van de ideologie,
de noodzakelijke vernieuwing van de wereld tegen te houden, kan alleen opgeheven worden door de onderdrukking
van nu en de strijd daar tegen in het licht te zien van een
algemene ontwikkeling en van grote algemene belangen, dus
door kennis van d'e maatschappij. Maar zullen deze klassen
daarvoor toegankelijk zijn? Is het niet veeleer blind fanatisme waarmee de oude ideologie zich in de weg van de vooruitgang plaatst?
Inderdaad vermeldt de geschiedenis uit vroegere revoluties tal van gevallen waar het - meestal godsdienstige fanatisme van arme onwetende massaas, daartoe door de
oude machthebbers opgezweept, als reaktionaire macht de
vooruitgang tegenhield, of slechts ten koste van veel offers
kon verslagen worden. Nu worden in de geschiedverhalen
meestal alleen de fel naar voren tredende hartstochtelijke
Ieuz.en vermeld, die elk der .strijdende partijen tot bezieling
en opoffering voor hun zaak, tot haat tegen de vijand aanvuurden: hier vrijheid en vaderland, daar koning en godsdienst. En het kost grote moeite om uit te vinden, dat dit
vaak niet fanatieke blindheid voor eigen belangen was, maar
dat de nieuwe orde en de nieuwe wetten in menig opzicht
de in oude gewoonten levenden benadeelden en verbitterden. In de burgerlijke geschiedschrijving kan niet tot uitdrukking komen, dat het doel van de burgerlijke revoluties
een nieuwe klasseheerschappij was, de heerschappij van het
kapitaal, de invoering van een nieuwe, vaak hardere vorm
van uitbuiting, die tot verarming en ondergang
van de
zwakke klassen leidde. Zo lag in wat niets dan een bekrompen Fanatisme voor overgeleverde ideologieën schijnt, doorgaans een juiste intuïtie, dat het nieuwe toch n iet geheel
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goed was, en een spontaan protest tegen de nieuwe onderdr ukk ing.
J?aarom is het de vraag, of dat, wat men uit vroegere revolut~es over de rol van de oude ideologieën zou willen b _
sluiten, wel. geheel toepasselijk is op de komende revoluife
van de arbeidersklasse. ~ ant deze leidt niet naar een nieuwe
k~ass~~eerschapPlJ, een, nieuwe vorm van onderdrukking en
uitbuiting. De omvormmg van de -maatschappij, die de produktieve klassen tot meesters over de produktie J;llaakt is
voor ,hen,allen een gemeenschappelijke bevrijding, en all~en
de uitbuitende .klassen worden in hun uitbuitingsbelangen
aangetast. ~It IS het fundamentele verschil tussen de kome~de arbeldersrevoluhe
en de vroegere burgerlijke revoluties.
Natuurlijk betelcent ~it niet de illusie, dat dan een strijd
tussen de klelllburgerlIJke en de arbeidersklasse vermeden
zal kunnen worden. Ook de eerste wordt, in tijden van krisis
en k.atastrofe van ~~t kapitalisme, in de strijd geworpen met
wat ZIJ aan geesteljjke ~?-gage bezi~~beheerst door tot dog~a~s verstarde burgerlijke denkwijzen, door oude - ideologreen, zonder kennis van de maatschappij. Evenals de arbeidersklasse zelf eerst door een tijdperk van strijdervaring en
zelfopvoeding tot eenheid en inzicht van haar doel zal komen, zo zullen ook de kleinburgerlijke klassen slechts door
een leerschool, door een tijdperk van harde ervaringen en
teleurstelli~g hun werkelijk belang tegenover het grootkapitaal leren z~en. En het betekent reeds veel, als zij in de strijd
tussen a,rbelde~sklasse en grootkapitaal neutraal blijven en
het kapitaal met meer als blinde volgers dienen. Maar zij
zullen dan, vanuit hun denkwijze, vaak naar verkeerde doeleinden streven, die tegen de noodzakelijke maatschappelijke
ontwikkeling ingaan; e,~ dit zal nog veel strij~. kosten. Hier
zal het ook meestal blijken, dat, als deze strijd op ideologisch gebied wordt gevoerd, leer tegen leer, de oude ideologieën door het bewust oproepen van oude theoretische argumenten versterkt worden, en dat dan de tegenstellingen door
wanbegrip feller en de strijd door waan verbitterder gemaakt wordt. Indien echter de propaganda bestaat in het
tluidelijke tonen van de maatschappelijke werkelijkheden,
van de ekonomische belangen, van de samenhang en ontwikkeling van de arbeid tot een ware arbeidsgemeenschap
van alle werkenden, en indien de praktijk van de arbeiders
daarmee overeenstemt, dan moet, zover als een werkelijke
gemeenschap van belangen bestaat, het bewustzijn van deze
gemeenschap groeien. De arbeidersklasse, als de klasse die
de ontwikkeling leidt en de toekomst draagt, zal alleen door
in al haar daden en leringen van de werkelijkheden uit te
gaan, de macht van de ideologie overwinnen,
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DE GODSDIENST.

De godsdienstige ideologie is de ~udste en diepst gefundeerde onder die, welke tegenwoordig een rol spelen. Godsdienst was steeds de vorm, waarin de mensen hun bewustzijn
uitspraken, dat hun leven door hogere onbegrepen machten
beheerst werd. In de godsdienst kwam ook de nauwe verbondenheid van de mens met de gehele wereld, met de natuur
en mei zijn medemensen, tot ui~druk~in~: Met de ontwikk~ling van de arbeid, van de produktiewijze, van de kennis
omtrent de natuur, met de veranderingen in de maatschappij
en in de betrekkingen tussen de mensen, veranderden steeds
ook de godsdienstige opvattingen.
.
De godsdienstige denkbeelden van tegenwoord~g hebben
zich hoofdzakelijk vier eeuwen geleden gevormd m de felle
strijd der klassen van het tijdperk ~~r Hervorming. Het .was
de strijd van de opkomende burgerij en het handelskapitaal
tegen de middeleeuwse heerschappij v~~ het grondbezit. ~n
de strijd van de boeren tegen de uitbuiting doorhet adelljjk
en kerkelijk grondbezit; en deze kw~men ook in de god~dienststrijd tot uiting. Bij het toenmal ige gebrek aan kennis
van natuur en maatschappij en de diepe onderworpenheid
aan beide moest in allen de overtuiging leven, dat een bovennatuurlijke almacht de wereld ~n het mensenlot bestuu:L
Maar hun voorstellingen over die almacht waren verschillend al naar hun levenskring, hun noden en hun levensbelangen. Anders bij de rijke of bij d~. kleine burgers, ande~~
bij de vorsten en prelaten, anders bIJ ?e boeren, anders bIJ
de stedelijke proletariërs. De organisaties van de kerk~ met
hun geloven en geloofsbelijdenissen waren toen, wat in de
1ge eeuw de politieke partijen en hun programmen waren,
uitdrukkingen van levende klassebelangen .en klasse~egenstellingen. Veranderingen van geloof, vormmg van nieuwe
kerken waren toen daden van hartstochtelijke maatschappelijke strijd. Toen in 1572 de opstand van de ~oll~ndse steden
tegen Spanje uitbrak en Willem van Oranje ~ICh aan hun
hoofd stelde, deed hij dat door van de Katholieke naar de
Calvinistische kerk over te gaan.
De vormen namen en inkledingen van de godsdienst in
die en in de Latere tijd zijn aan het middeleeuwse e.n het o?rspronkelijke Christendom ontleend. Maar ZIJn diepere mhoud en karakter werd bepaald door het innerlijke karakter
van de nu opgekomen burgerlijke maatschappij, van de warenproduktie. De oppermachtige krachten, waardoor men
zijn leven beheerst voelt, zijn niet meer de natuurkrachten
- die is men door de zover ontwikkelde arbeidsvormen al
voor een goed deel meester - maar de onbekende kra?hte~
van de maatschappij. De producent moet de ware~ die ~IJ
produceert verkopen, in geld omzetten; maar ~f hl] ze ka~
verkopen, en voor hoeveel, hangt van omstandIgheden bu iten zijn wil af, van markt en prijs, die door het maatschappe106
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·lijk geheel, door de konkurrentie bepaald worden. Hij kan
ondanks al zijn vlijt en bekwaamheid verarmen en te gronde
gaan; hij kan ook geluk hebben en rijk worden. Machtig over
hem is de tot geld geworden waar, saamgevloeid tot kapitaal.
Hij is geen meester over zijn lot: "de mens wikt, God beschikt". En het is niet als in vroegere tijden, of niet in diepste
wezen, fysiek geweld dat hem omhoog of er onder brengt;
het zijn de fijnere ontastbare werkingen van de geest, van
denken en berekening, van wil en hartstocht; het is de geestelijke macht, die alle maatschappelijk gebeuren beheerst.
En deze maatschappij is één, ondanks verschillen van volken
en rassen; de warenhandel maakt haar tot één samenhangend geheel. Dus: er is maar één God, een almachtig geestelijk
opperwezen, die de wereld bestuurt en 's mensen lot naar
zijn raadshesluit bepaalt. Zo drukt zich de diepste levenservaring van de burgerlijke wereld omtrent de haar beheersende maatschappelijke krachten in de godsdienstige voorstellingen der burgers uit.
Niet minder belangrijk dan op dit verstandelijk inzicht is
daarnaast de invloed van de burgerlijke produktiewijze op
het zedelijk bewustzijn der mensen. De vrije producenten
staan onafhankelijk naast elkaar, ieder op zichzelf gesteld,
~ester over zijn eigen bedrijf; ieder moet voor zichzelf zorgen in de konkurrentiestrijd.
Zelfzucht is het eerste gebod
voor zelfbehoud: wie te weinig egoïst is, loopt gevaar om
in de genadeloze strijd van allen tegen allen te gronde te
gaan. Maar tegelijk vormen de producenten toch een samenhangend geheel; ze zijn op elkaar aangewezen en werken
voor elkaars behoeften. Koop en verkoop vlechten ee band
tussen hen' ondanks alle strijd vormen ze een gemeenschap.
En een ge~eenschap brengt mee dat de persoonlijke willekeur door noodzakelijke regelingen beperkt wordt. Regelmatige warenruil is niet mogelijk als ieder zic~ enkel door
de willekeur van persoonlijke hebzucht laat leld~n; onderling verkeer eist, dat er zekere regels van ondër-lin g ~edrag
gelden over wat wel of niet geoorloo~d is. Zonder enkele normen van eerlijkheid en goede trouw IS duurzame ~andel ~~mogelijk. Dat wil niet zeggen dat deze reg-els door .leder altijd
in acht genomen worden. Integendeel, ~ls het eigenbelang,
als de opperste eis van zelfbehoud dwmgt ze te schenden,
worden ze geschonden, telkens opnieuw, meer of minder.
Maar wie dit doet, weet dat hij het doet. en voelt de norm
in zijn binnenste, zijn geweten, als ze~~l~jk gebod waartegen
hij zondigt. Dit konflikt van persoonlijk bela~e; en gemeenschapsbelang, va~ daad en norm, IS.?-einner-lijke tweeslachtigheid in de eth iek van de burger-lijke wereld. De zedewei
- volgens Kant ~ heerst niet omdat zij gevolgd .wordt, maar
juist omdat ze met gevolgd wordt; ze bestaat met als praktisch feit, maar als innerlijk bewustzijn, hoe het zou moeten
zijn. In de burgerlijke maatschappij leeft het besef, dat men
.in deze wereld alleen leven kan door voortdurend tegen het
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gebod te zondigen. Inderdaad zondigen. Want ~?als alle
geestelijke krachten, waarvan de.. ma~tschappelIJke
oorsprong niet bekend is, als goddelijke insteltingen gevoeld
worden zo ook de zedewet als een g'odde~IJkgebod. En elke
schendi~g van dit zedelijk gebod is ~ondI~en tegen God.
Dit vr-aazstuk beheerst alle godsdienstig ~en~en van de
achter ons liggende eeuwen: hop. rechtvaardigt zlc.h de .zondige mens voor God hoe vindt hij genade en reddmg UIt de
verdiende straf? Latere 1ge eeuwse kritiek heeft de ol? ~et
oog zeer lozische vraag gesteld, hoe de mens rechtvaardlgmf
nodig kan hebben voor zijn zog~.na~mde zonden, .~aar toe
zijn Schepper alleen aansprakelijk IS voor hoe .hIJ hem gemaakt heeft. En zij spotte terecht met de zonderlinge hersenverdraaiingen van spitsvondige theologie om daa~·.een begrijpelijke leer van te maken. Maa~ ZIJ zag d~~rbiJ het ontwijfelbare feit over het hoofd, dat in al deze tv den het zondebesef als het meest vaste intuïtieve gevoel ~n de ~ensen
leefde, door geen redenering weg te praten. DIt be.~lJst, dat
het een diepe maatschappelijke oorsprong had; ~~Jnsterke
kracht in de Hervormingstijd en daarna vond zIl.n wortel
in de innerlijke tegenstrijdigheid van de burg~.rhJke zedewet, dus in de tweeslachtigheid van de burgerlijke yroduktiewijze.
' d H
.
d
De godsdienststrijd in de eeuw van e
e~vorI.rtmg, e
ideologische vorm van de strij~ der klasse~ m dI~ eem:,
vond zijn theologische formulermgen voora~ I.n de diskussI.e
en strijd over dit vraagstuk der rechtvaa~dlgmg. In .~e ZUIdelijke landen met niet meer zeer krachtige burgerij, reeds.
onder de macht van absolute vorsten geraakt, waar te~ens
het centrale machtapparaat
der middeleeuwse .kathoheke
kerk zetelde en zich een nieuwe sterke organisatie gaf, proklameerde deze, dat het eeuwige heil alleen d?or de genademiddelen van de kerk, door volstrekte g-eestel~Tkeonderwerpint; aan de priesterschap was te verwerven. De krachtig
opkomende burgers van West-Europa, g-ereed om de pas ontdekte en geopende wereld te gaan veroveren, proklameerden hun persoonlijk~ vrijheid in h~t 'protestantse leerstuk
van ieders persoonlijke rechtvaardiging
~oor het. geloof.
zonder bemiddeling van priesters. In DUItsland, waar o.nvermijdelijk verzet tegen de uitbuiting do.or Rome samenviel
.met beginnend ekonmisch verval, werd dit geloof toch w:er,
in het Lutheranisme, tot een geb?d va~ de hogere vorstelijke macht gemaakt. J?e zwaa: uitgebuite arme boeren en
proletariërs, die zich met zondig maar wel slachtoffers .v.an
een zondige wereld moesten voel~~, zagen h.~tals.hun heilige
plicht om hier op aarde het godsrijk :van f?ehJkheId ~n rechtvaardigheid te stichten. Deze godsdienstige v~rschillen waren de theologische vormen waarin de versolrillen en tegenstellingen tussen de klassen en groepen aan henzelf bewust
worden; verschillen, die in werkelij~heid, maar hunz~~ o~bekend, maatschappelijke tegenstellmgen waren. en te m
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de felle klassestrijd, de oorlogen, revoluties en kontrarevoluties van de t6e eeuw op elkaar bötsten.
Toen al deze strijd had uitgewoed en een nieuwe orde zich
had gevestigd, verloren de verschillen hun levende betekenis en verstarden de kerken tot erfelijke groepen, waarin
men door geboorte behoorde en bleef, waarvan de grenzen
veelal bepaald waren door vroegere oorlog en politiek, en
die samengehouden werden door. traditie en hulpbetoon.
Binnen in elke groep groeiden mettertijd nieuwe klassetegenstellingen op; in elke kerk leefden in latere eeuwen
naast elkaar rijken en armen, grondbezitters en boeren, burgers en arbeiders. Toch traden ook in de volgende eeuwen
de klasseverschillen nog in de vorm van geloofsverschillen
en geloofsstrijd op. Bij de rijk wordende bourgeoisie was
het geloof lakser en meer gematigd, bij de verarmende en
gedrukte kleine burgers en boeren nam het fellere en steilere vormen aan (zoals de Piëtisten in Duitsland, de Gereformeerden in Nederland, de Methodisten in Engeland) wat
soms leidde tot kerkscheuring.
In de 18e en 1ge eeuw neemt de strijd van de bourgeoisie
om de heerschappij veelal de vorm aan van een ideologische
strijd tegen de overgeleverde godsdienst. Want de heersende
macht van vorsten, adel en geestelijkheid steunde op de door
godsdienstleer en kerkgezag verzekerde heiligheid van de
oude verhoudingen en instellingen. De kerk was zelf vaak,
zoals in Frankrijk vóór de revolutie, de grootste grondbezitter; de overbrenging van deze grond in eigen handen of in
die van de boeren, voor kapitalistische exploitatie, was voor
de bourgeoisie een eerste bron van rijkdom. De bourgeoisie
steunde op de natuurwetenschap en bevorderde deze als de
grondslag van de machinetechniek in de industrie; en deze
hielp haar tevens in de ideologische strijd, doordat zij uit de
natuurwetten de onhoudbaarheid aantoonde van de primitieve voorstellingen, die in de overgeleverde godsdienst als
heilige waarheid verkondigd werden. Haar belang was het
nu, om met behulp van de nieuwe kennis de oude leerstellingen te bestrijden. Want daardoor moest zij de grote massa
van kleine burgers en boeren losmaken van de geestelijke
leiding van de kerk: om ze aan haar eigen kant te breneen.
Door deze massa's te maken van gelovers in de kerkleer
tot gelovers in de wetenschap werd de politieke macht van
de reaktionaire klasse ondermijnd en de politieke macht
van de bourgeoisie verstevigd.
In alle landen treedt in de 1ge eeuw deze strijd op als
strijd voor verlichting en vooruitgang, tegen de overgeleverde godsdienst; maar al naar de verschillende historisch
gegroeide toestanden op verschillende wijze. Waar reeds
een rijke bourgeoisie heerst (zoals in Engeland) is deze
voorzichtig en gematigd, want ze wil haar verbinding met
adel en kerk niet verstoren. Daar zijn het de kleine burgers en arbeiders, die deze geestelijke strijd in scherper
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en radikaler vorm. voeren. Wa ar de bourgeoisie nog naar
boven m.oet kom.en en zwaarder tegensiand ondervindt (als
in Duiteland) neemt de strijd tegen de godsdienst ook radikaler vormen aan. Natuuronderzoekers
en intellektuelen
in het algemeen staan vooraan in de propaganda;
een
stroom van boeken en geschriften ter popularisering
van
de wetenschap
wordt over de maatschappij uitgegoten.
Juist omdat praktisch-politiek
de strijd van de Duitse bourgeoisie zo te kort schiet, wordt des te meer de theorie naar
voren geschoven. In verschillende mate van konsekwentie,
vanaf een zachtaardig vrijzinnig Christendom tot een volledig atheïsme toe, treden de nieuwe opvattingen op.
De strijd, die door de bourgeoisie om en tegen de godsdienst gevoerd werd, was geheel ideologisch. Hij ging geheel om de waarheid van abstrakte algemene denkbeelden,
en had, in haar uitgesproken vormen, niets met maatschappelijke doeleinden te maken. Het spreekt ook vanzelf, dat
de bourgeoisie haar doeleinden, de heerschappij van kapitalistische uitbuiting, niet kon uitspreken; zij moest ze g~huId houden in de ideeën en idealen van abstrakte politieke en rechtelijke vrijheid.' En zo bleef uiterlijk ook de
strijd over godsdienst en wetensch~p een g~~stelijke ~~rijd.
De meest radikale, doorgaans kleinburger-lijke bestrijders
van de godsdienst noemden zich vrijdenkers, daarmee uitdrukkend, dat zij ,vrij waren van de dogma's, de vooropgestelde leerstellingen
van het kerkgeloof, dus hun denken
in volkomen vrijheid de waarheid kon zoeken. Dat het
denken der mensen door de maatschappij beheerst wordt,
dat ook de godsdienstige en anti-godsdienstige
ideeën uit
de produktiewijze
ontspruiten, kon niet bij hen opkomen,
daar hun wetenschap zich niet verder uitstrekte dan tot
de natuur. Maar zij zouden het aan den lijve ondervinden,
i.n de verdere lotgevallen van hun leer.
Want voor het merendeel van de burgerlijke klasse was
atheïsme niet de aangewezen leer. Zij kon in haar eerste
geestdrift geloofd hebben, dat met de komst van de burgerlijke orde een tijd van algêmene welvaart en algemeen geluk zou aanbreken, dus alle praktische levensproblemen zouden zijn opgelost; en dat geen hogere onbegrepen mac~li
meer het mensenlot beheerste. Dat dus voor de mensheld
door de natuurwetenschap,
die in de technische toepassing-en de praktische levensmoeilijkheden
had opgelos~, ook
de theoretische problemen waren opgelost. Maar dit kon
slechts een korte illusie zijn. In de ondergrond van h~ar
bewustzijn lag steeds het besef, dat onder de konkurrent~~strijd van allen tegen allen niemand zeker was van ZIJn
persoonlijk lot. En spoedig bleken in de ni~uw:e wereld
nog andere nieuwe krachten te werken. Periodieke handels- en industriekrisissen
onderbraken
als onverwachte.
geheimzinnige katastrofen
de vooruitgang. Door de zegevierend opgroeiende industrie werden handwerkers en ar-
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beiders in de diepste ellende gestort; uit hongeroproeren
groeide in Engeland reeds een begin van georganiseerde
klassestrijd. Uit de diepten der opstandige massaas kwamen
denkbeelden en eisen op, die voor de bourgeoisie, als een
" Mene Tekel aan de wand, de dreiging opriepen van haar
kcmende ondergang. Een klare erkentenis, wetenschappeIijk, v.an ~et wezen der maatscb.appjj, die haar eigen wezen
B:~suitbuiters en slavenhouders,
h~ar produktiewijze
als
tijdelijke overgangsvorm zou doen' ZIen, was voor haar onmogelijk. Want dan had zij zichzelf moeten opgeven. dan
had haar de innerlijke kracht tot tegenweer ontbroken. en
zij voelde zich nog jong en sterk genoeg om praktiscl~ te
strijden, de wereld te veroveren en de massaas te beheersen. Een klasse, die zich in staat voelt tot praktische strijd.
~?n niet zonder een theoretische overtuiging, die haar gelijk geeft en de zege belooft; dus bouwt ze die op en aanvaardt ze. Die moest dan haar kracht vinden in een instinktief besef, dat niet stoffelijke maar hogere geestelijke machten de wereld en haar toekomst beheersen. Zo moest in de
bourgeoisie als klasse de godsdienst blijven leven; deze
denkwijze paste geheel bij haar maatschappelijke
toestand.
Natuurlijk was deze godsdienst anders dan de overgeleverde kerkleer. In plaats van het steile onverdraagzame
dogma was een rekbare verstandelijke mening en een vaag gevoel gekomen, in plaats van de wrekende Jehova een verdraagzame en vriendelijke hemelvader, soms schimmig en
onwezenlijk als niets dan een zedelijk ideaal.
Naarmate in de latere tijden de arbeidersbeweging
dreigender omhoog kwam, werd de godsdienstigheid
in de
bourgeoisie
sterker.
Mystieke
denkwijzen
beheersten
steeds meer het algemene denken en de uitingen van haar
woordvoerders. Wel konden er tussendoor uitingen komen
van rationalisme, als de grote bourgeoisie zich sterk voelde
om met haar industrie en kapitaal de wereld te veroveren.
Maar sterker groeide dan weer door de druk van heftige
wereldkrisissen
en vernielende wereldoorlogen het gevoel
van hulpeloze onzekerheid en angst over de toekomst, en
daarmee de mystieke en godsdienstige stemming in de burgerlijke klasse.
In de arbeidersklasse
ontwikkelde zich in de 1ge eeuw.
vanuit haar levenstoestand en klassepositie, een volkomen
tegenovergestelde,
een materialistische
denkwijze. Dit. materialisme is iets geheel anders dan het atheïsme, dat m de
strijd van de burgerij een rol had gespeeld. Het atheïsmestelt
zich tegenover het theïsme, het Codszeloof, in de daarbij wezenljjke strjjdvraag, of er een God is die de wereld bestuurt,
of niet. Het materialisme bemoeit zich niet met deze vraag:
het bemoeit zich met de werkelijke krachten, die de wereld
besturen. als materiele, d.w.z. werkelijke en waarneembare
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dingen. De machten, die de arbeiders neerdrukken
en
waartegen zij hebben te strijden, zijn zichtbare, duidelijk
kenbare maatschappelijke krachten. Als zij tot inzicht van
hun toestand als klasse komen, zien zij dat hun gezamenlijk
lot bepaald wordt door het kapitalisme; dat hun uitbuiting
een natuurlijk uitvloeisel is van de verkoop van hun arbeidskracht, dat hun ellende bewerkt wordt door de noodzaak van het kapitaal om zich door winst te vergroten, en
dat de strijd van hun groeiende scharen in staat zal zijn het
kapitaal te overwinnen en de uitbuiting op te heffen. Hun
gedachtengang beweegt zich geheel binnen de werkelijkheden van de wereld; de vraag uit oude tijden of een God
de wereld al of niet regeert, komt daarbij niet bij hen op,
is voor hen een even zinledige vraag, als het middeleeuwse
'twistpunt of duizend engelen naast elkaar op de punt van
een naald konden staan. Godsdienstige vraagstukken
of
formuleringen hebben geen zin voor hen en spelen geen
rol in de werkelijke kwesties die hen bewegen, worden dus
niet gebruikt; en door ongebruik wijken ze naar de achtergrond van het bewustzijn en sterven af.
De tegenstelling is dus deze. Het atheïsme houdt zich
sterk bezig met de godsdienst, beschouwt deze als hoofdoorzaak van domheid en onderdrukking, en bestrijdt haar
als belangrijkste vijand van alle vooruitgang. Het materialisme beschouwt de godsdienst als gevolg van maatschappelijke verhoudingen, houdt zich dus helemaal niet met
godsdienstkwesties bezig, en ondermijnt haar juist daardoor.. Het houdt zich alleen theoretisch nu en dan met
godsdienst bezig als een belangrijk historisch verschijnsel,
om het te begrijpen en te verklaren. Toch komen praktisch
de beide denkwijzen in de arbeidersbeweging in aanraking'
met elkaar. Dikwijls gebeurt het; dat arbeiders, in godsdienstige traditie opgevoed, door hun eigen levenservaring
in werkelijkheden, d.i. materialistisch gaan denken, en dan
bemerken dat hun oude geloof hun gaat ontvallen. In deze
twijfel en innerlijke tweestrijd grijpen ze dan naar de atheistische en populair-wetenschappelijke
geschriften,
om
hun traditie ook met bewustzijn te overwinnen.
Een belangrijke rol heeft het atheïsme slechts eenmaal
gespeeld: in de Russische revolutie. Rusland was in de 1ge
eeuw een reusachtig land van onontwikkelde
verarmde
boeren, die pas eerst uit lijfeigenschap bevrijd, in de primitiefste armoede leefden, onder de druk van een ruwen onbekwaam despotisme van Tzaren en adellijke grondbezitters. Het Westeuropese kapitaal buitte het land uit als een
soort kolonie: van geldleningen aan de Tzaar voor 001'logs- en verspillmgsdoelcinden werd de rente in zware b~lastingen door de hongerende boeren opgebracht; en m
enkele grote steden waren enige door buitenlanders beheerde grote fabrieken met een u~t verurmde boe-ren gegroeide rechteloze arbeidersbevolkmg. De str-ijd tegen het
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Tsarenabsolutisme,
voor vrijere politieke
vormen, werd
hoofdzakelijk door kleine groepen intellektuelen gevoerd,
evenals in West-Europa, de intellektuelen woordvoerders
van en strijders met de bourgeoisie waren geweest. Maar
hier, zonder een krachtige bourgeoisie, alleenstaande, werd
hun eerste aktie, meest bekend als nihilisme, doodgetrapt.
Eerst toen tegen het begin van de nieuwe eeuw een arbeidersbeweging in de vorm van stakingen begon op te komen, begon hun aktie vaste grond te krijgen. De revolutionaire intellektuelen werden nu woordvoerders, propagandisten en leermeesters van de arbeidersklasse.
Daartoe
moesten zij zich aan de Westeuropese arbeidersbeweging.
speciaal de sociaaldemokratie, oriënteren. Zij namen daarvan de denkbeelden en theorieën over, met name de Marxistische leer van de k lassenstrijd en van de ekonomische
ontwikkeling van het kapitalisme. In toegewijde strijd en
opofferende propaganda organiseerden zij, als "bolsjewistische partij", de Russische arbëiders, en ondermijnden l~et
Tsarisme. En nadat dit in twee oorlogen verzwakt en meengezakt was, kwam in 1917 door een boeren- en arbeidersrevolutie deze partij aan de regering.
Het karakter van de bolsjewistische
partij, van haar
leer, van haar opvattingen, haar propagaI?-d1l:'was dus tweeslachtig. Zij had de taak te vervullen, {ilem West-Europa
de burgerlijke revoluties vervuld hadden: het vorst.ehJk
absolutisme, de heerschappij van adel ~n kerk op te rU,lmen
en de baan vrij te maken voor industr-ie en volk~ontwlkkeling. Maar de strijdmacht d~art?e moest de ~rbeldersk~as,se
zijn, die reeds over het k apital isme heen rel~e~d~ SOCIalIstische doeleinden had, Dus moest haar socialistische le~r
in sterke mate doortrokken worden met denkbeelden UIt
de strijd van de opkomende burgerij tegen -y:orst,~del en
kerk, De godsdienst in Husland was natuu,rhJkerwiJze een
veel primitiever en dommer blJgel~of dan in vyest-~uropa,
nog meer gebaseerd op de uiter lijke ~oudschlttermg van
de kerkdienst en 'wonderdoende helhgenbeelden.
Tegen
deze domheid, waaro.Q het Tsarisme steunde, moes,t een
groot deel van de g,eestelijke..strijd geric~,t worden, die dus
in sterke mate en uitdrukkelijk een bestrijding van de ~odsdienst atheïstische propaganda moest zijn, De geschnfte
uit M~rx' jonge tijd, toen hij vóór ,~846 een vO,or1l:?-nsta1l:n
strijder voor de nog eerst ,burgerl~~ke revolutie m Duitsland was, leverden daar-toe belangrijke argumenten en leu-
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Toen het bolsjewisme de macht had verover,
e mdustrio begon te organiseren en ZIJn macht ov~r de re':l;sachtige boerenmassa moest verzeker~n, k;!eeg de atheïstische propaganda nog' meer betekenis. ZIJ werd. eeJ?-onderdeel van de reusachtige kampanje voor volksont~lkkeling, en vormde daarvan het pri:r;nitiefste eerste b~l?m, De
analfabete moesjiks waren ,wel niet zeer ontvankelijk voor
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de. natuurwetenschappe1üke
arg-umenten; maar dat g-een
bl~ksemstraal uH de hemel deze godslasteraars trof, overtuigde hen voldoende om hun heiligenbeelden tot brandhout te slaan en hun popen t~ laten verhongeren. Het j ongere geslacht echter gmg gretig naai' de landbouw- en vakscholen om zich te onderrichten in de nieuwe kennis. In
Rusland is een nieuwe generatie buiten alle godsdienstige
tradities opgegroeid.
.
O~der het bolsjewistisch bestuur is de industrie, planma!~g centra~l georganiseerd op de basis van wetenschappelijke techniek, met reusachtige snelheid ontwikkeld, ondanks de moeilijkheid om zo plotseling- de oude arbeidsgewoonten tot het snelle tempo van de machine om te vorm~n. En ook de landbouw werd, vaak met gewelddadige
middelen, tot machinaal grootbedrijf omgezet. De talrijke
burokratie van technische en politieke leiders werd meester over de staatsmacht, over de produktiemiddelen
en het
pro?ukt. J?e ~rbeidersklas~
was, ondanks de veel gebruikte misleidende naam van kommunisme, niet meester
over de industrie; zij ontving lage lonen, van boven af vastgesteld, zij werd uitgebuit, en de meerwaarde was ter beschikking- van de regering, voor verdere opbouw van het
produktieapparaat
en voor eigen gebruik. In dit ekonomisch
stelsel van staatskapitalisme vervult de burokratie
als de
nieuwe heersende klasse, in vele opzichten de rol: die de
bourgeoisie in West-Europa speelde.
De zware druk die dit systeem op de arbeidersmassaa
leg-t, en de vaak wreedaardig-e strijd tegen de boeren die
tegenover de stichting van grote landbouwbedrijv~
'hun
persoonlijk bezit trachtten te verdedigen, moest tot verzet
leiden, dat bij het gemis aan politieke bewegingsvrijheid
veelal ideologische vormen aannam. En wel vooral de vorm
van een weer opleven van de g-odsdienst. Want onder het
besef van machteloosheid teg-en de macht van boven nu
door vijandschap teg-en de door de heersers g-eboden leri~~en
de oude onwetendheid tot aktieve kracht wakker werd. was
het g-o.?sdienstig-g-eloof de enige uitweg, en tegelijk de enig
mogelijke vorm van kollektief protest. Die dan weer in de
vorm van zogenaamde g-odsdienstvervolg-ing-en tot represailles leidde.
Dit is de g-rondslag van het vaak gemelde weer opleven
van de godsdienst in Rusland. Rusland toont de onjuistheid
van de atheïstische- stelling, dat g-odsdienstig geloof enkel
berust op de macht der in de kinderen overgeplante tradities en op priesterbedrog, en dat het zonder deze, door Iermg van wetenschappelijke waarheid, verdwijnt. Het berust
op de produktiewijze, en het kan alleen verdwijnen, wanneer de arbeidende mensheid zelf vrij en meester over haar
arbeid, meester over haar lot is, of dit als een tastbare mogelijkheid vóór zich ziet. Voor Rusland kan men dan wellicht dit zeggen. dat, alnaar het staatskapitalisme, in voort114

gezette .ontwikkeling van de pruduktiviteit, tot volledige
beheerSIng van h~t lot en tot groeiende strijd en vrijheid
der massaas zal leiden, óf omgekeerd tot een zwaarder en
vaste! druk van de diktatuur, d~ atheïstische ideologie óf
zal UItgroeIe~ tot bewuster materIalisme, óf zal wijken voor
een terugval In geloof.
In de moderne industriële arbei,der~klasse treedt voor het
eerst In. de geschiedenis d~r mensheid godsdienstloosheid
als m~ssav~rsc~lJnse~.op. NIet In de ZIn van agressieve antigodsdienstigheid, strijd tegen de godsdienst. Brede groepen
blijven dan ook nog formeel en uiterlijk verbonden aan kerk
en godsdieüstvormen. Maar in deze zin, dat zij geleerd hebben de verschijnselen der wereld en de gebeurtenissen des
levens te ..beschouwen als bepaald door natuurlijke krachten, terwijl de ove~geleverde godsdienstige denkbeelden op
de achtergrond blijven, Daarom dringt de materialistische
denkwiJze wel steeds meer, ~()g veelal onbewust, voort;
maar met absoluut en overaL Waar de aard van het werk
d~ arbeiders voortdurend in aanraking brengt met geweldige natuurkrachten,
die ze - door gebrekkigheid van het
.kapitalisme - nog niet beheersen, die hen oppermachtig
met vernietiging bedreigen, zooals bij mijnwerkers en bij
vissers, daar is het natuurlijk dat een sterk godsdienstig
geloof hun bewustzijn vult. Waar het gebeurt dat in de wisseling- der politieke strijdposities de kerk de partij der
arbeiders met de kracht van eigen zaak tegen het kapitaal
opneemt, daar zullen de arbeiders nog vele dozijnen jaren
aan haar vasthouden, ondanks latere veranderingen
van
haar roL En het verschijnsel van de groeiende materialistische denkwijze in de arbeidersklasse is zelf ook aan historische omstandigheden en wisselingen onderworpen.
Het eerst trad zij op in de Eng-else arbeidersbeweging- in
de heftige klassestrijd van het Chartisme. De Engelse arbeiders moesten, als eersten, zelf hun weg-zoeken, praktisch en
th.eoretisch; hun strijd vloeit telkens samen met die van de
bourgeoisie tegen het grondbezit; de radikaal-burgerlijke
gedachten hebben dus grote invloed bij hen. Daarom is het
te meer opmerkelijk hoe sterk reeds, tussen de overgeleverde denkwijzen, in hun pers radikale nieuwe opvattingen.
ook atheïstische en materialistische, voortdurend optreden.
Veel daarvan is als een radikale traditie, als sterk rationeel
denken, in de latere tijden overgebleven, Maar toen na 1848
de Engelse bourgeoisie haar doel bereikt had en door haar
industrie en handel meester over de rijkdommen der weréld
werd, en zij zo goed als geheel in de overgeleverde kerkleer
meeging; toen de kern van de arbeidersklasse
dan h~ar
plaats in dg kapitalisme had gewonnen, door vakbeweg ing
en kiesrecht verankerd, en haar deel kreeg van de monopoliewinsten van het kapitaal, dus het kapitalisme
aanvaardde - toen paste zich ook haar denkwijze daaraan aan.
Ook geestelijk aanvaardd.e zij de denkwijze van de bour115

