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nen 7,1ch(lus niet meer uiten in een strijd tegen. anrlerë n .
zooals (lir vrorgrr was: om anderen te vrl'nieliO'en.

7,ij uiten xich in den str ijrl , don wedijver Ol~lvoo r mule-
ren, voor allo andoren, voor (lr gehr('l(' .\Iaalsehappij, ciC'~c-
hr elo .JI~nschlH'icl te workcn, lichamelijk en geestelijk. In
d(~n a1'11e1(lvoor (1(' gomoenschap, daarin oprJlbaren zich clie
c1rugclcll.

)t,i,ihebben (lus werb'lijk wel een totaal anderen inhoud --
en dm; ook tolaal anderen vorm - grkn,O'pll. ,Yant vroezer
l'ic-ldlpll 7.ij zich Irgt'n andoren, op de \"(~'ni\'ligillO' van ;n-
fleren, nu op hun, aller, behoud en groei. '- /')

jl)ijhebben, a~tJlans !1l hun algcmrenhei(l, nu nok nirlR hij-
zenders meer, mets ~Ultengewoons. 7,ij spreken van zelf, om
dat hun tegendeel mrt beslaat en 7.ij alleen in vcrschi.llcnrlo
graden voorkomen. In deu graad bostnut nu het buitcugv-
wono. Daar allen voor allen werken, en de verhoudingen dor
menschen , tot de Katuur waarin zij werken, en tot elkander,
volko~en kl~ar en doorzichtig zijn, zijn die deugden de na-
tuu~:hJke eigenschappen van ieder. Hun bovennatuurlijke
schiju vcrvalt volkomen. De goede ethiek is iets gewoons
zooals de beweging. '

)laal hoc, zal ~issehion een lezer vragen, hoe kunnen zij
dun loven ('.1.1 g'lyel('Jl, als de strijd verdwenen is? '\Vij zazeu
tl.1I:~,(lat 7.IJ u it rleu strijd om het bestaan, den sexueelan
strij d, d~~ k~~ssenstr\j d, den concurrentiestrij d, den natio-
nalen strij d ZIJnopgegroeid!

Dit schijnt illLlen~:lacleen krachtig argument te zijn, en
het zou kU~llen schijnen, dat deze deugden, daar de strijd
verd,wenen lil, zouden kunnen verflauwen of althans niet meer
groeien.

Maa~:dit is slechts schijn. '\Yant er blijft eon strijd bestaan,
een st.~Udvan elk tegen allen, een strijd (lok om het bestaan,
namelu.~ om beter dan alle anderen te zorgen, lichamelijk en
geestelgk, voor de gemeenschap, om beter dan alle anderen
he.t hoogste doel, dat dan vóór alle menschen staat te be-
reiken : de ..welvaart, de bloei en de groei der gemeen;chap.

DIe sb?J d ontstaat .~làn, in de volgroeide communistisohe
samo~levlU~',en dat h~.lontstaat. en altijd glooter wordt, daar-
voor zorgt een s 0 CIa 1e d r if t: d e eer z u c h t.
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Deze was ook in hel prilllitieve ~?lllllllll1i::;lllevan d~n slum ,

maar toon natuurlijk op andere WIJze, de grootste pnkkel.
Deze strij d is het, die dan de, geheel veranderde, 0 n z.el f-

z u c h tig hei d, u a ast e n1 i el d e, z ~ 1 f 0 J? 0 Her ln.~,
discipline, trouwen ,,1aa,rhelClsl1efde altijd
O'rooter en grooter zal maken voor de gemeenschap.
o En deze strijd, om daarin de eerste te. zijn, zal dan ook de
ei gen be weg i n g van het 1ic h a a m, het k ~ u-
v o r m o g en , het algemeene denken machtiger
en machtiO'er maken, zooels hij ook do drift 'van het z e l f-
b eh 0 u dOen (11' ges 1ach t s clr i f t aHij cl stel ker en edeler
maken zal.

En hier 7.a1een wisselwerking bostaan. De groote deugden
l',llllcn al deze natuurlij ke krachten en driften versterken, en
omgekeerd weer deze driften en krachten die deugden.

De strijd, maar .een gebeel andere, zal ook dan dus de br?n
der ontwikkeling en bew~o'ing ziin. ~Iaar de zeden en de drif-

ten en krachten zullen gok dan voortdurend van inhoud en
vorm veranderen.

Tegenwel'pillg.

)[enig lezer- ,lezer brochure zal zich herinncrcn , wi.i wezen
1"1' reeds op, met welk een woedende wellust de tt'gcnSt:1lJdcu;
van het Communisme op het gezegde van Henriëtte Roland
Holst: dat de begrippen van goed en kwaad >:tuiverlje WiSSl;-

lpn, zijn aangevallen. Onze partijgenoote bedoelde daarmee,
dat, eycnals kinderen bij het sluiyertje wisselen van Locmen
wisselen, 7.00in de geschi.edenis de uegrippon goed e11kwaad
l:iet altijd staan bij de7.eHele daden, maar dat men go e II
k:.l1vinden bij een boom, waar vroeger k w' a a d stond.

Be w ij zen, dat zij ongelijk had, hebhen wij toen noch in
de 'liberalo , noch in de klerikale pers gevonden. Alleen wat
goedkoope verontwaardiging, die, zooals bekend, niets bewijst.

Dnarcutogcu hebben wij JlU ruime en go,l'ootc b e w ij ze 11

t.:ul!~chracht voor de waarheid van wat mevr. Holst wille. De
nieuwe vrouwendeugden. de nieuwe al'beidersdeugucll, tic va-
dorlandslicfdc, tIe ÏlJte,rnationale zin, 7.ij wijzigen zich, wal
vroeger goed was wordt slecht 'en omgekeerd.

Ûn7,ekgen tandcrs brul lori ons toe: er hostnat een eeuwige
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ouverauderlijko moronl, baar hoog te geboden zIJn eeuwig
dezelfde.

Wij antwoorden rustig: bewijs het. Xiet met pathos, rhe-
toriek, eigenmachtige verheffing van u zelf en klinkeinde ver-
doemenis van ons, maar historisch, mot feiten, die ieder kan
weten of onderzoeken.

Zij kunnon dit n iot ,
~Yij daarentogen hebben ten eerste (met hulp nu Darwin)

aa}lgctoond, <lat el' wel in de monschcnborst een drang schuilt
tot hulp aan uuderen, een zedelijk gebod (van zuiver aard-
schon, ja dierlijken oorsprong), maar dat ten tweede door den
e~rJj9 ym het e~gel1.dom, do ~ollcUlTentie eu den klaseensir ijd
de uiting van die zedenwet aldoor anders is, en dat b.v, tegen-
over klassegenooten de zedewet een geh(el andere is (hu
tegenover klassetegenstanders.

.le<lereen weet, dat dit zoo is, ieder kan het dagelijks in
z ich zelf en anderen. waarnemen. 'Vij hebben dus f e i ten
tegenover h 0 11 e bet oog i n gen gesteld.

.. Git onze bewijzen blijkt ook duidelijk, dat tegenover den
vijand, hetzij van den stam, van het land of van de klasse,
de honge ~e1otlen d~r moraal niet gelden, dat integendeel de
moraal, die on~ gebiedt onze genooten te he!lpen, ons daar-
d?0.r: tevens dwmgt om den vijand, die hen belaagt, te ver-
lllet~~ell .. Dat dus .<legeboden van zelfopoffering, solidariteit,
eerlijkheid, trouw, tegenover den vijand der klasse n i e t
gelden.

Ook dit vin~~n onze te&,enstanders vrceselijk, dat wij dit
zeg gen .~n ZlJ bes c h.l. m pen cr ons om. )Iaar rustig
l~unnen ~lJ er weer ~p WIJzen, dat juist zij zelve, conscrva-
tieven, Iiberaleu, klcrikalen en (1<,mocraten voortdurend nieta
~nders. doen. \,T~~lt zij onthouden dag in dag uit, jaar in
J~ar UIt, aan de vijanden hun n e r klasse, de arbeiders al
het noodigste, zij off ren niets van het bezit hunner klasse op
dan dOOl".angst voor do macht der arbeiders gedrongen zij
toonen met de minste scl iduriteit met hen, maar leggen' hen
aan boeien als zij zich trachten to roeren, ('11 maken hen tot
sl~chtoH~rs als bij de IIollandsche spoorwegstaking ; zij zijn
n~~t eerlijk en trouw tegenover hen, maar doen hun O"erf'O"elc1
bIJ de stembus beloften, die zij niet houden. En o~de.l~ijl
prediken zij de liefde tot den naaste, tot alle naasten!
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:Ma~U', als de arbeiders opstaan om zich de Vl:ijheid te ver-
overen, vermoorden ~ij ben, bij honderden, duizenden, ticn-
duizendcn en honderuduizenden door hun burgerwachten en
witte gardes. .' .

. \Vlij daarentegen, \\ ij P1'ken11en .mt dl' geschledems, dat
no 0 it als de eigen klasse of het eIgen volk daardoor werden
ge}ïo]pell, d{' hoogt> W·b()(l<'n tIPI"mO~':o1altegen tI(,l~.vl.Fllld heb-
ben gegolden, en wij erkennen VOI~lt, da~. ook w:g n~~t opoffe-
rond, nict sol idair, niet houw en niet f~.'r]I.J.kzUl~(,ll.Zl.l11tegen-
over do vijandige klasse, als het wa(llLlehtlg h('11 onzer klasse
ons dit voorselirij ft. 1). ..

En dat wij, zoo Doodig met de wappns, haal' bestl"lJden zul-

len. k hiOok hiel" beslisse de arbeider uu zelf aan welken cant . IJ
zich plaatsen wil, aan den kant der kapitalisten, of der SOCIa-
listen. .

Er is hier echter nog één opheldering te gewn eu dan IS

dit moeilijke punt afgehandeld. .
ZW( eft er zoo zcO't misschien ecu tHUldachhg lezer, toch

n.et aan aJie lll<']lsclll'u een zelfd(' hoog zedelijk ideaal voor
oogen cu ul is dt· zpL1('lijkheid in haar wNkiug dan niet
altijd' dcz;Htlp, P1I 11 il·t ('('\lWig, is (h.n missdlicn dat i tI e a a 1
van gelijklH'id, algmm·('nc llüastt'1Ilwrae en gcluk en recht-
yuwrtligheid bij a110n hetzeHdc.? .,

Hierop antwoordt het Xlarxismc : het schijnt, wel zoo, dat
is waar, m ou "ill<lt al tijd dezelfde woorden m de menschen-
~eschie(lelli!; Icrug , Yl'ijheid, Gclijkhei~~, Hecht, B,roeder-
schap. Dal lijkt dus wel of het Ideaal alt ijd .hf'tzeHde was.

Maar bij nader t<>pziÛ'llyimlen wij , dat (ht. allee?: .veroor-
zaakt wortl l -» rlourrln L Kiu<1K or eCllldasscumaatschapplJ IS, al 1 e
heerscheudv ldaH~('ll <l\' 011\'l'i.il1('id, de ollg'clijkht'id en. het on-
recht lu-bben he::whe1'lnd, a] 1 c D, die oyel'heerl:>cht en ver-
drukt \\"('n1e1J, zoodra zij tot bewui:\theid eu het begin van
kracht kwamen, recht , gelijkhei(l ('11 vrijheid wilden. Door-

1) Onze tel!:enstanders leiden hieruit wel ~ens af, d~t .wij tegen-
over de kapitalisten a Itij d alles geoorloofd vinden. ~~t IS ?nJ uist.
Zooals wij hierboven zeiden, alleen dào, als het wezenlijk ~t:Il onzer
klas "I er door bevorderd wordt. Bedrog, leugens, vermetlgIng v~n
machinerie en eigendom, !!:eweld kunnen zeer dikwijls heillcos ZIJn
voor onze klasse. Dan ware het juist tegen de moraal, die ons
gebiedt Onze klasse vooruit te helpen, ze aan te wenden.
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dat er altijd verd 'ukking was, was er ook altijd vrijheid- en
gelijkheidzin. Maar als wij onder de leuzen, onder de woor-
den gaan kijken, dan vinden wij, dat ide gelijkheid en vrij-
heid die de eenen eischten, een geheel andere was dan die
de anderen vroegen, en dat het verschil veroorzaakt werd door
de klasse- of productieverhoudingen, waarin de verschillende
onderdrukten waren. "'Vat wij reeds vroeger met het voor-
beeld van het Christendom, de Fransolie revolutie en het Com-
munisme hebben aangetoon,d en dus hier niet nogeens behoe-
ven te bewijzen.

Ook het zedelijk ideaal van verschillcnde tijden en klassen
is anders. Ook dit leeft en ontwikkelt zich, zooals alle ideeën.
De ge he el e zedelijkheid is dus, evenals de politiek, het
recht, .~n.ander~ g~~telijke bloeiwijzen, een nat u u 1'1ij k e
verschijning , die WIJ zeer goed kunnen bogrijpen en volgen
in haar ontwikkeling. 1:>

Opmerking.
De zedelijkheid is niet een departement van den geest, ge-

hee~ .afgesloten van de andere. De mensch is niet apart een
p.~htIek wezen, apart een rechtskundig wezen, apart een zede-
Iijk, ~:part een godsdienstig wezen. De -mensch is een geheel,
dat WIJ all~en maar v o o r 0 nsb e g r i p in verschillende
dee~en snijden, om elk afzonderlijk des te beter te kunnen
bezIe~. In we.r~elijl~heid locpen politieke, zedelijke, rechts-

. kundige, godsdlenstIge opvatrinzen in en door elkaar en vor-
men ~~men één g-eestesinhoud. Het is dan ook geen wonder,
d~t ZIJ alle op elkaar ter u g ,,-'e r ken. De politieke overt ui-
gmg> eenmaal gevormd, krijgt een eigen kracht en werkt we-
der in op de recht kundige gedachten en zedelijke o'cyoele1ls
de zed:e~ijke gevoelens, eenmaal gevormd, we~'ken btm'lIg 0;
de p~~Itl~ke en andere overtuigiugen.

"'VI,].WIllen dat weer mr-t een voorbeeld aantoonen.
Het IS bekend, dat de ellende, die uit het kapitalistisch ste l

- sel ~oo~·tkomt, velen brengt tot het misbruik van alcohol. Het
kapltalI~me bre~~t evenwel ook de ellendigen tot 0 r g a-
n 1.S a.tI e en strijd, en kweekt daardoor zedelijkheid in hen :
sol'idairs ISevoe!2ns, . groo~er zedelijk weerstnudsvermogen ,
d.app~rheld; die SOCIale driften leiden tot onthouding of ma-
tir-heid, en deze maken, dat de politieke overtuigingen vauk
helderder worden en de politieke kracht in den 'vroeger zoo
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ellendige veel grooter. De zedelijkheid heeft dan tel'ugge~
werkt op het weten, het denken, op de id~eën over recht,
eigendom, klassenshijd. . .

Het blijft dus wel even waar, dat de verandering in de zede-
lijkheid uit de ontwikkeling der pr?duct.iekrac~ten voort-
komt (immers zonder deze zou de ongelukkIge nOOIt tot orga-
nisatie en krachtsbesef gekomen zijn), maar er bestaat een
tprugwerking' tusschen al die geestelijko gebieden, die, alle
wortelend in den maatschappe-lijken arbeid, alle elkaar be-
invloeden.

Onze trgcn:;[lllldeHl willvu OJlS dikwijls vanzen dool' op de
wf'rkillg van geestelijke uorzukcn, als godsdien t, zedelijk-
heid, wetenschap Io wijxen. De communist zal zich daardoor
ll:d in de war laten hrengell. IIij zal gaarne' de werking
van II gecstel ij kc krnchtcn orkouncn (" naHOOI' Z,Hl hij zelf
de geesten zoo in bel'llcl'int-!' hrougcu, als hij dacht, d.it z~
niet" vrl'lllochtcl1:') maar hij zal ook onderzoeken, hoe die
geestelijke kracht, voorrla! r,i.i werking uitoefende, op deze
wijze in beweging kwam. :En dan zal hij als oorzaak in l~atstf
instantie' ur out.wikkeling del' p r od net ie en der productiever-
houdingen vinden.

",Vij hebben reeds vroeger, bij het bespreken der politiek,
opgemerkt, dat men zich het historisch materialisme niet ~e-
chanisch, den invloed der productiekrachten. en -verhoudiri-
gen niet als bij alle leden eener klasse als hetzelfde vnorstel.leu
moet. Zoo op elk gebied van het denken, en in het bijzonder
bij de ethiek.

Elke klasse heeft haar eig'en zedelijkheid, maar ook Elk
n-cusch , zezt Engels.

lBn niet"" minder schoon zegt Labriola: "Hoe zou ooit (Je
algemeene moraal, die de klassen en de individuen maken naar
h un behoeften, een oorspronkelijke bron hunner daden kun-
ucu zijn?"

Neen, er is inderdaad eon oOl'spl'onkelij ke bron del' mo-
raal. Zij is de noodzakelijke samenwerking .del' l1lens(,~Pll
Xlaar hop deze \vNkt, dat wordt. dool' den arbeid en de arbei ds-
vrrh ond ingen bepaald. El] daar deze voortdurend veranderen,
verandert ook de moraal voortdurend.
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F. Godsdienst en Wijsbegeet·te. 1)

Elke godsdienat (er bestaan ('11 hehb.cn Lc taan c1ui~elldc
soorten), elke godsdienstieo secte hO'lell 7.1('h ZE:H ':001' ~e ware.
En toch is niets z io n ih.mkel iik van de ontwikkeling der
techniek als de g(,th<1il'nqt, Liet; vcrnr.der t zoo met haar. 'Wïj
zullen dit in een kor t OYCI·7.iiht aan 1 ooiieu.

Do o'O(lsdieusl «i.t slaat in rlen 111e11sel!door twee hoofd 001'-
b

zaken.
Ten eerste ui ( onkunde, en) als gevolg daarvan, uit. het zich

onderworpen gevoelen. Deze onkunde en dit gevoel van onde!'-
worpenhe id kunnen zijn onkunde van en onderworpenheid
aan de nat HUl' en van cn aan do mantschappij. De cene sluit de
a u dere in.

De tweede oorzaak is het in den menach levende g-evoel,
dat er voor hem l'en absoluut g'rluk mogelijk is, als hij de
natuur en de maatschappij kent en beheeracht. Zoolang
hii dit niet zelf kan, zoolang hii dit hei I nie~ k~n be-
reiken. stelt 11ii zich wezens of een wezen voor, die dit wel
kunnou: GOd<'11.

In he! algemeen kan me n diL zeg'g<'lI: Nie], God hE'CH den
mensch nu al' z ijn beeld ge"chupell, maal' do meusch sch~pt
zich zclven (,Pil ()o(l, ,,111 u;j zijn (·igC'11to('sLmd e n dikwij Is
naar zijn (igen br-elrl. Het is (lw; n i«t meer dan natuurlijk,
dat hij, naar male z ijn toestand ~111tl(,],His, uudr-rc Go~~el1~J.e-
deukt, en dat liij , naar mate ûjn eigen maatschappelijk :lIJn
anders, hij zelf ecu ander muntschappol ij lc bl'el(l is, bij ook
andere (-todplJlwcldpll nuur z ij n cig('Jl l){,t'ld iuuukt.

Daal' de ,'erhotHlillg ",W dpll mense-h lot do natuur altijd
'door de mualsl'JW1,pij, wunriu hij lecft , wuult ln-pnald, en die
tot de mautsclurppij uutuurl ijk (Jok, wordt. iu e] k g'pyal de
godsdienst dool' het maatschappeljjk zijn bepa~ld. 2)

D~ eerste, of liever zeer vroege goden schijneu volgens de
nieuwste oudorzoekingeu (o.u. van Cunow) geweest te zijn de

1) Wij behandelen deze twee tesamen, omdat lot dusver ~e wij8~
begeerte bijna altijd met godsdienst gemengd was, Bovendien zou
de behandeling der wijsbegeerte afzonderlijk te lang en vo r de
meeste arbeiders te moeilijk zijn.

2) Daar de ontwikkeling van den godsdienst overal in bij:lon~er-
heden zeker verschillend is geweest, kan dit hier volgend overzicht
alleen zeer globaal zijn.

85

geesten van gestorveneu, van voorvaderen, de opperhoofden
of stichters van stammen, ena.; ook voorwerpen, planten of
dieren, die het teeken waren van den stam, en in wier gestalte
de oorspronkelijke voorvader verschenen was.

De stam was toen het hoogste en belangrijkste, het heilige
voor den mensch. Hij verschafte den God.

Zoolang de techniek de natuurkrachten nu nog niet meester was,
maar cl e nat u u r den meusch in bijna alles de baas, toen
hij als werktuigen lIog gebruiken moe t wat hij in de
natuur vond, of toen hij nog weinig wedduigen zelf kon
vervaardigen, zoolang hij dus van de natuur afhing voor zijn
onderhoud, schreef hij al spoedig aan de geesten der voor-
vaderen en der stichters del' stammen de macht over de natuur-
krachten toe.

Meer en meer, naar mate de bewerking van de aarde toe-
neemt, wordt de natuurkracht hoofdzaak, de vereering der
voorvaderen verdwijnt en gaat over in die der natuur alleen.
De mensoli aanbidt nu hare krachten, de zon, den hemel, den
bliksem, het vuur, de bergen, de boomen, de rivieren, al naar
zg voor, den stam de gewichtigste dingen waren.

Maar zoodra de techniek weer verder ontwikkeld was, landbouw
was ontslaan, kl'ijgslicdl'u e11 priesters macht eu bezit aan
zich hadden gebracht, heerschers en behcerst-hteu, m.a.w.
klassen waren opgekomen, toen men dus niet meer zoo geheel
aan de natuur onderworpen was, IILaa1' de m en s c h , en
v oor a I de 11 oog g e pI a a t s t e lil en 8 c h macht uit-
oefende, die lIleJlsch vereerd PIJ als het ware hei I i g werd,
zooals vroeger d!' voorvador en do natuurkrachl , - .toen ver-
dwcnr-n <1(\nat nnrkrachten <.'11 wordon oll1g'eschnpen In wezr ne
\h(' I1IPH »ir-h als machtige m c n s c h o n ducht. De
goodelJ, wiel' g'('s(al!eJt men bij don (HHleJ] Grieksehen
dichter Homerus v indt , zijn machtige vorsten en vorstinnen,
de een de vergoddelijkte Macht; een ander de vergoddelijkte Moed,
\'i"ijsheid, Schoonheid, Liefde. Het z ijn 1ln(uu1'gollen tot heer-
lijke meuschen gewortl('JL De techniek hud don mensoli mach-
tig' g'f'man 1;:(, tl(' (iodrll In'l'll(' 1I 1narld ig<' mouschen.

Maar toon do Grieken door aldoor betere techniek hun lan-
den met. vorkeurswegen , (Ic zee met schepen, de kust vooral
met steden hadden overdekt, handel en nijverheid bloeiden,
toen, met een woord, Je waren-maatschappij was ontstaan,
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waarin alles, land, producten, Wl'rlduigell, schepen. cn wu-
gens, koopwnron waren geworden, toen was voor die maat-
schappij noch de WIl, noch hot .:UlLr, noch de zee of do berg
of de .hoom m ~rr .hrL. wOJHlerl.IJkc, al Irl'belangl'ij kste, over-
macht.Ige, ge!trJJlIZllllllg goddelijke, men had daarvoor de na-
tuurdingen reeds te goed in z ijn macht - ook niet de men-
schelijke vlughr.i(l ~f lll()ed~. of s~h()onheid zooals in den tijd
van Homerus,. die Iichamelijke C'lgrnschappon beteekenden in
de concurrentie-maatschappij al niet zoo veel meer - toen
kwa~. er wat nudcrs, dat , iu die maalschappij , het allerbe-
la.ngl'lJ kstc, a11e'bchccrschcude , allerwou dorbaarlij k te scheen
on was. Dal was de Gr~.R.t, rl o m e n s c h c l ij k o ge('~t .

.Iu dl' \Yal(,11m~~aü;chappl.J IS de ge(>,..;lI1r helallg'l'ijksle factor.
DIe bel'('kel~t, (lie <1oeL.uiLviu,(lingrl1, d ie wikt en weegt, die
verkoopt, (he maakt winst, (1](' onderwerpt, die ovorhcersclit
.dingen ('n. moru ('])('11.Do g'r('sL komt i11<1rwnren-muatschnppij
In het middenpunt van het leven, zooals de voorvader in de
;'('el' jn-im it ir-vo marutsl'!tappij, zooals dl' sagopalm l'ij (10
Papoea's en de schoon lichaamskracht bij Homerus. Hij is
hèt machtige. .

De eerste groote wiisgeeren van de Grieksche, de Atheensche,
waren-maatschappij, Sokrates en Plato, zeggen het openlijk,
dat .. de natuur hun geen belang inboezemt, alleen de ver-
schiinselen van het denken, van de ziel.

Die ove~'gan~ i~ een duidelijk gevolg van de outwikkeling
der, techniek die Immers de waren-maatschappij schiep.

Er beslaan evenwel nog meerdere oorzaken die tot ucze ver-
gpestelijkincr der lichamelijke Goden bijdroegen.

. BIl' warel: in den geest vele wonderbaarlijke verschijuselcu,
d~e men .met begreep. "Tat waren die algémeene begrippen,
die men III den geest aantrof, vanwaar kwamen zij ~ ,Vat WHS

het denken, dat zoo gemakkelijk en wonderlijk met die alge-
nu-cue denkbeelden opereerde, voor een wonderlijke macht?
Vanwaar kwam het?

it d~. aarde kon het niet komen, want op aarde vindt nieu
all('l'~. bijzondere, geen nlgemsene dingen! Bn wat waren nie
7.erlell)ke gevoelens, die begrippen van goed en kwaad, die
men. l~ den geest ~~nh:~ft en die in de wa~'eDmaatscbappij zoo
moeilijk toepasselijk 7.IJD? ImmPI'S daar IS wat voor don l'en
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goed is, slecht voor den ander, des eenen dood des anderen
brood, en het voordeel voor den privaatpersoon is daar vaak
het nadeel voor het algemeen.

Dat waren alles raadsels, die toen onoplosbaar waren voor
de groote denkers Sokrates, Plato, Aristoteles, Zeno en zoo-
veel anderen, die uit de natuur en dc erv:tl'ing niet verklaard
konden worden en (lie hen er inc< moesten Ioiden om te zPg-
~pn: de geest is van goddelijken oorsprong.

In Je warenmnutschnppij heerecht d(' grp~;trli.ike over dp
l.undcunrbcid. Hpg'elil1g, besluur van bc-Inj f en slaat knm I
aan den lwdtl, rbe irler, de handwerker is de O]H!l'l'ge,loikle,
:t1s hij geen slaaf is. Ook dat moest er toe lviden in "PH Qep.,;t
het goddelijke, God als een geest te zien. ,.

Ook niet we in i~ dlN:g d,:,·rtoe hij, <Jat in de 'raren plUJII"
coerend~ muat.sc happij elk nl(-l1~dteen individu op zich zt-If
~'ol'llt, III coucurreutiestrijd met anderen. BIk men ch wordt
daar liet 311erbela~gl'ijkste r,hjl'ct voor zic-hzelf, en, omdat llij
alles in ~5jn gEJe~tv.ielt , overdenkt, br-sl ist., zij n ge8st het aller-
belangrij k te stuk van dat. object. Dat m!JC!3t die meuschen
van die maatschappij ook wel heel. ge,dllkt uiahen om den
geest als Goddelijk en (Joll :ds een Îl:(livitlualistisehell, op
Zl(;U zelf bestaanden (jee t aan te zien.

U~k droeg daartoe bij, het onzekere van het menschelijk
lot In de wareumaatschuppij. Zelf beheerschte men zijn lot
niet. Toch wilde men liet. Daarom bedacht men een God die
het deed.

De techniek had den mensch al zoo ver gebracht, om niet
meer een voorvader of een stier, of een kat, of een ibis, of
een boom, of de zon, of het vuur, of den hemel, en ook geen
menschelijke lichaamskracht meer te vel~oddelijken, maar
nog niet zoo ver dat hij het wezen van het denken en de be-
grippen van goed en kwaad of de de maatschappij beheer-
achende wetten begrijpen kon. Daardoor werd toen dàt, in die
maatschappij oppermachtige, maar onbegrijpelijke voor god-
delijk verklaard. En dat is in de warenmaatschappij tot op
den huidigen dag zoo gebleven. "God is een Geest" zegt men
ook nu nog, en de zedelijke begrippen hebben ook nu nog
voor de meesten een bovennatuurlijken oorsprong.

Zoo'lau.r HU de toen bekende wereld nug niet één economisch
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en politiek geheel, één. groote warenmaatschappij was, bleef
('1' daar uatuurl ijk )lOO' ruimte YOOI' mcordcrc, ook nog voor

o I . 1natuurgoden. ~laar Ioeu ('pnd ouder ( r overmacht der (Iriekcn,
toen door Alexander van Macedonië cindelijk door de Romei-
nen om dc ~lirldellandsC'he %l'l'een wat euproduceercud wereld-
rijk ontstond, wa één Geestelijkc God, één Goddelijke Geest,
voldoende om de heele bekende wereld en alle moeilijkheden
daarin te verklaren, cu alle natuurgoden daaruit tc doen \"er-
dwijnen. De overal 'doordringende llomeinsche techniek, Ro-
meinsche handel en verkeer, Rorueinschc warenmaatschappij
drongen overal de natuurgoden tel ug. En zoo vindt men het
ééngodendom dan ook in de twee wijsgeerige wereldbeschou-
wingen, die ten slotto in. dat groote wereldrijk hebben gezege-
vierd. 1).

"gn ioeu ééu bepaald soort van 'ééngodcJlllom, dat bijzon-
der paste bij de maatschappelijke vorhoudiugen in het Ho-
meinsche rijk in den keizertijd, bij het algemeene reusachtige
economische verval, hel Christelijke ééngodell.c1om, in dat ge-
bied doordrong, vond het overal den bodem bereid en had
het het Grieksche ééngodcndoUl slechts als een clement in
zich op te nemen." 2)

De gehcele maatschappij om do ~lidde11andsche Zee was
één warenproduceerende maatschappij geworden, met overal
dezelfde raadsels, tegenstrij digheden" met overal gelij ksoor-
tige warenproduceerende individuen. Overal de geest het
machtige, wonderbaarlijke, mysterieuse. Overal de geest:
God.

En naarmate de vreemde natuurvolken, als de Galliërs en
Germanen, in de warenmaat chappij werden opgenomen, ver-
loren ook zij hun. oorspronkelijken godsdien t gaandeweg en
werden ook z~i rijp voor het Christendom, dat aan één Gee t
alle macht toeschrijft. 3).

:Maar de Christe'lij ke godsdienst is niet gebleven wat h ij,

1) De leer van Plato en het Stoïcisme.
2) Over den oorsprong van het ééngodendom en van )let Chris-

tendom bij de Joden, zie men: .,Het Ontstaan van het Ohristendom",
door Karl Kautsky (vertaald door schrijver dezee).

3) Ook nu nog worden natuurvolken, bij wie de waren·maatschappij
doordringt, tot het ééngodenàom "bekeerd".
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pas voortgekomen uit de Joodsche en Uricksch-H.omcinsche
waronmaatschappij , in (Ic eerste eeuwen was. Toen was één
geest, één God vultlocmlo tot vcrkluriug van het heolal. Maar
naar mate do middcuccuwsche maatschappij zich ontwikkel-
de, veranderde woder dn inhoud van den godsdiplIst. De nrid-
deneeuwsche maatschappij was de maatschappij van het
grondbezit, waarin de menschen trapsgewijs van elkaar af-
hankelijk waren en waarin de afhankelijken het product van
hun handenarbeid leverden aan den heer, niet verkochten. De
lijfeigenen, de hoorigen ga\"en natuurproducten aan hun
adellijke en geestelijke hecreu.

De midden.eeuwsche maatschappij was dus in hoofdzaak niet
n.ee-: een waren-maatschappij, maar weder eene, zij het dan
ook geheel anders, n.l. door l.ijfoigenschap gevormde "Nat u-
ral-Wirtschaft". En %ij w(,1'<1geyormd door trapsgewijze af-
haukelijkheid . .xaal' dien vorm wijzigde zich toen dus ook de
Godsdienst.

Aan den top der wereldlijke maatschappij stond de Keizer,
ouder hem rorsteu, onder de%eIeenheeren , onder deze weel'
.lag·ere edelen, eu onder deze cle groote massa van hoorigen en
lijteigenen. In de kerk, die ook een reusachtig grondbezit
had, was de toestand ecu dergelijke. De kerk had zich van
do oude armoedige gemeente, die communistisch consumeer-
de, tot een onmetelijke uitbuitings-imichting ontwikkeld. Aan
haar top stond de Paus, onder hem allerlei geestelijke hooge
heeren, trapsgewijs van elkaar afhankelijk: Kardinalen;
Aartsbisschoppen, Bisschoppen, abten en abdissen, ~agere
geestelijken, monniken en nonnen van allerlei slag, ten slotte
de grootc massa, de gemeente. Te zamen vormden kerkelijke
en wereldlijke machten dus één groote hierarohische maat-
schappij steunend op de levering van natuurproducten, door
de onderdrukten, in de eerste plaats. Keizerrijk en Pausdom
waren beide reusachtige, echte wereld-geheelen, beide
berustend op, ,Xatural- Wirtschaft". En n a ar het
boe I cl van d i e m a a t s c hap p ij met die p r 0-

d ti C t ie w ij ze had de eliristelij ke godsdienst zich ook
vervormd. Niet één God alleen woonde meer in den
l.cmel, maal' een geheel volk van geestelijke mach-
ten: . Boven allen troonde God, één met" 7.ijn zoon en den
hc:'lhgcn g'c:'pst,alles omgevend en doordr-ingend. ~raar ouder
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hem trapsgewijze allerlei soorten van Engelen met verschil-
lende functies, ook gevallen engelen of duivel, die voor het
hooze hadden te zorgen. En verder heiligen, die, daar de
maatschappij grootendeels op levermg van natuurproducten,
niet van koopwaren, steunde, en dus van de natuur, van het
weer b.v. afhing, ook weer een soort van nieuwe onderge-
schikte natuurgoden waren, die ook alle hun eigen functie
hadden, als een heilige voor den wijnbouw, eeu voor den hooi-
oogst, ecu die hielp iu barensnood etc. God dus, met die
omgeving, pen beeld van Jen Keizer of den I'uus met hun
ondelgeschikie wpl'elJlijke cu geci;telijke machten. En onder
al die engelen en heiligeu Je menschen, levenden en dooden:
een beeld. der aardsoho g0meente en, van het aardsche volk.
De productie- en cigendomsvel'houd.ingen op aarde, de per-
soonlijke afhankelijkheid van vorsten, edelen, bisschoppen,
abten, lijfeigenen en volk werden door de hee.l'schcnde lclas-
sen voorgesteld, en door de naieve geloovigen, in hun drang
om de maatschappij, den geheimzinnigen menschengeest, en
het "goede" en "kwade" te begrijpen, aangenomen, eeuvou-
dig als de werking, de schepping van net zoo eeu hemelsche
maatschappij , die ook wel onbegrijpelijk was, maar die juist
om haar goddelijken aard ook niet begrepen behoefte te wor-
den.

J'ooit, in geen enkelen mij bekenden tijd, is de godsdienst
zoo duidelijk de luchtspiegeling der maatschappij geweest. De
g~?Bt produceerde een hemelsch beeld der aardsche productie-
wIJze.

Dit veranderde evenwel weder, toen de steden al sterker
en sterker werden.

De stadsburger in Italië, Zoi.d·Dll;t5chland, de Hanzesteden,
Frankrijk, Vlaanderen, Engeland, de J'ederlanden werd (1001'

handel en' nij verlu-id macht ig eu z e l f sta n d i g. Hij bo-
vrij dde zich van den knellend en band, waarin de adel, de
kerk, het grÛ'ndbezit hem hielden.

Het bezit van kapitaal, dat hem alleen toebehoord~, waar-
mee hij kon doen wat hij wilde, maakte hem een vnJ, onaf-
hankelijk in d i v i d u, die niet meer van de genade van Hee-
ren en Geestelijken afhing. Hij st 0 n dar: der s . te g ~ n-
o ver d e m a a t 8 C hap p ij dan de hoerige, uit WIens
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stand hij vaak voortgekomen was, anders dan de edele, dan
de geestelijke.

Omdat hij zich anders voelde in de maatschappij, voelde
hij zich anders tegenover de wereld. En daarom had hij een
anderen godsdienst noodig, want in ·den godsdienst drukten
de menschen hun gevoel van hun verhouding tot de wereld
uit.

Omdat hij, door sijn kapitaal, dat hij met zijn techniek,
handel en nijverheid verkregen had, in de wereld kon doen
wat hij wou,omdat hij economisch geen machten boven zich
erkende (ook politiek had hij zich door zijn kapitaal vrijer ge-
maakt), omdat hij als individu, kapitalist, handelsman, vrij
tegenover de heele wereld stond, wilde hij, evenmin als een
tusschenpersoon tusschen zich en de wereld, meer een tus-
schenpersoon tusschen zich en God. Hij pro t est eer d (:)
tegen een dergelijken slaventoestand.

Hij schafte den paus en den santenkraam af, hij werd zijn
eigen priester. Elk heeft zijn eigen priester in zich, elk staat
direct tegenover God. Dat leerden Luther en Calvijn.

Dat was de protestantsche godsdienst, het burgerlijk zelf-
bewustzijn, dat met de opkomst der m 0 der nek a pit a-
1i st i s c h e warenproductie opgroeide en zich in de landen,
die zich burgerlijk ontwikkelden, Frankrijk, Zwitserland,
Duitschland, Holland, Engeland, Schopand voorbplantte. J)

)laar omdat zijn maatschappij weder een warenmaatschap-
pij , geen" .ratural-Wirtschaft" was, een kapitalistische TI u,
en omdat daar weder de Geest heerschte, nu de kapitalistische
geest, werd zijn Godsdienst weder een Eén-Goden-dom en zijn
Gorl een Geest, veel meer dan in het middeneeuwsche Katho-
:licisme.

Ook hier weder de godsdienst een beeld van het maatschap-
pelijk leven. Zoo individuali tisch-produceerend als de bur-
gel' zoo individualistisch zijn mligie, zoo eenzaam 'als hij zijn
Go~.

Naait' mate, vooral sinds de ontdekking van Amerika' en
ndië, het kapitalism al sterker en sterker wordt, 'handel en. ,

1) Alleen de Italiaansche steden bleven katholiek. Ook door
onomische oorzaken. De heerschappij van den paus beteekende
heerschappij van Italië over de Christelijke wereld.

7
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industrie steeds sneller toenemen en sterker groeien, op het
land de productie voor het eigen gebruik af-, voor den ver-
koop toeneemt, naarmate al '1e producten waren, en a 11e
mensolren warenproducenten en -vorkoopers worden, naar
mate de maatschappelijke strijd van allen tegen allen onder
het kapitalisme, dool' steeds betel' werktuigen en verkeersmiJ-
delen, algemeener en zwaarder wordt, naar die mate wordt de
mensch in het economische leven en dus ook in zijn geest
meel' en moor vereenzaamd. De menschon komen met de ont-
wikkeling van het moderne kapitalisme, van kapitalistische
industrie en handel, meel' P.D maal' onder de beheersching van
hun producten, de producten krijgen als het ware menschelijke
macht over hen, zij zelf worden, alsof ze dingen waren, be-
haersr-ht, en alles kri.ü:t boven de gel,ruibwa:lnle -Iie de pru-
duoten voor de u.euschen hebhen eone abstracte ruihvaarrle.
Het kapitaal, de som van alle ruilwaarden, dat de geheele
maatschappij, de geheele menschheid als boven haal' staande,
als hen dwingend, behoorscht, is zelf een abstracte macht. De
menschen in zulk een maatschappij moeten, zegt Marx, elk?m:
als abstracties, als dingen met abstracte waarde, gaan ZIen,
hun God moet een abstract begrip worden.

De Godheid is daar het bee,ld van het Kapitaal zelf en van
de Menschheid en den :M:enschonder het Kapitaal.

Daarenboven wordt de el'lende, naar mate het kapitalisme
toeneemt, grooter. de maatschappij steeds ingewikkelder en
moeilijke.:r te begrijpen, wat wezenlijk goed, wat wezenlijk
kwaad is voor allen, steeds onmogelijker op_te sporen. Inkeer
tot zich zelf, bespiegeling, vergeestelijking, worden de e~nige
middelen om te midden van den strijd en het woedende Jach-
ten van warenproductie en handel zekerheid, vastbeid, geluk
te vinden.

Zoo zien wij ook het beeld van God aldoor meer vereenza-
men, 'vérgeestelijken, abstract worden. Bij de groote wijs-
geeren der zeventiende eeuw, Descartes, Spinoza en Leibnitz
is God één reusachtig wezen geworden in wien alles·, buiten
wien niets is. Bij Spinoza, die misschien wel het volmaaktste
wijsgeerig systeem heeft ontworpen (het is wel eens vergel~
ken met een volkomen geslepen diamant, zonder gebreken of
vlekje), bij Spinoza is God een reusachtig Lichaam met een
reusachtig en Geest, buiten wien niets is, en die maar aldoor,
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op zich zel:f, aan het zich bewegen en denken is. Een beeld
van den individualistischen, burgerlijken mensch. Een beeld
van zijn kapitalistische maatschappij .
. Maal' bovendien werd, naarmate de techniek en het kapita-

lIsme zich ontwikkelden, de kennis del' natuur ook aldoor
groote~, de natuur werd iu haar werkelijken wettizen samen-
hang ~"t;t d~_.zeventiende eeuw al zóó ver begrepe~, dat het
oubegl'lJpehJke, het god.~elijke el' uit verdween. De geest
daarentegen, het begl'lJpen zelf, de algemeene begrippen,
vooral ook van goed en kwaad, en de,z?ogenaamde geestelijke
wetenschappen werden. nog niet doereien. Daardoor raakte in
den Godsdienst de natuur, de stof, meer en meer op den ach-
tergrond. God werd meer en meer een schimmige, abstracte
Geest v~r van de realiteit. Hiertoe werkte de oud~ christelijke
vera~~tlDg v.oor "het vleesch" niet weinig mede. En ook de
scheiding, ehe, naar mate de techniek ingewikkelder en de
arbeidsverdeeling grooter werd, aldoor zich verbreedde tus-
sch~n handen- en hoofdarbeid, waarbij de hoofdarbeid bij de
besittende klassen, de handenarbeid aan het proleteriaat
kwam, ook deze scheiding maakte, evenals in de Ga-ieksehe
wereld, dat in den godsdienst de stof geheel werd weggecii-
Ierd. Door al die oorzaken noemde de wijsgeer Kant alle
tij delij ke en rui:rr~.telijkedingen slechts vers~h{Jnirigen., waar-
aal, geen werkelijk bestaan toekwam. De wijsgeer Fichte er-
kende alleen een geestelijk Subject of Ik, de -wijsgeer Hegel
zag een absoluten Geest, die als uiting van zich ze1Ïde wereld
stelt, welke wereld ten slotte tot zelfbewusteijn komt en in
het absolute geestelijk zijn terugkeert.
. ~o~ ver had de kapitalistische ~aatschappij het burgerlijk
m~?vId.:lvereenzaamd, vergeestelijkt en voor zich zelf onbe-
grijpolijk gemaakt, dat de filosofen der 18e en 1ge eeuw zich
zul~ een eenzamen, abstraeten en onbegrijpelijken God
schiepen !1).

Maar de uitvinding de! stoommachine deed de productie-
krachten, de verkeersmiddelen en daardoor het kapitaal
enorm toenemen. De nieuwe techniek stelde weder tot grooter

1) Het. bes.tek van dit geschrift laat natuurlijk niet toe alle filo-
sofisohe richtingen te bebandelen. - In een tweede serie van Het
Com~~nisme" zal men binnenkort iets meer over de ontwikk~lin!!;
der WIjsbegeerte kunnen vinden.
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o~dei'zoek der natuur in slaat en had dit noodig. De natuur
ging weer meer open voor het oog van den mcnsch, de wette-
lijke samenhang van alle natuurverschijnseleu werd nog ,e1'-
der ontdekt, een bovennatuurlijk wezen werd weder al verder
en verder uit de natuur teruggedrongen, verdween geheel uit
haar.

En nu voor het eerst werd ook de kennis der maatschappij
dieper. De vcorhistorische .tijd werd onderzocht, de tijd der
geschreven geschiedenis werd beter begrepen, de statistiek
kwam op, men begon het wettelijke in de daden der men-
schen te doorzien zoo goed als in de verschijnselen der na-
tuur. En naar mate het natuurlijke in den mensch beter werd
begrepen, verdween, evenals uit de natuur, de behoefte aan
het bovennatuurlijke uit den mensch en de marltschappij . .

Het waren de techniek, de verkeersmiddelen, de productie-
wijze, het reusachtig kapitaal, dat opgehoopt werd, dat aan-
spoorde en in staat stelde tot onderzoek der natuur. Het :va-
ren, de gewefldige, uit het productieproces ontstaand.e sociale
vraagstukken, die de gedachten der menschen p]'l~kelde:,l
om de maatschappij te doorgronden. Het was de techniek; die
in staat ate'lde de diepe aardlagen te dooi-wroeten, verre reizen
te maken naar primitieve volken, gegevens te verzamelen
voor geschiedenis en statistiek. De productiwijze, die de be-
hoeften schiep, schiep ook de middelen tot voldoening der
behoefte.

End i e kl a s s e, die v o o I' a ] den i e uw e 'JT e-
tenschappen n o o d i g had om haar techniek
en haar winst uit te breiden, en de oude
r e a c t ion a i I' e k Ias sen: g I' 0 TI d b ez i t te r s, a clel
eng e e s Jt e 1ij k h ei d, t e 0 ver win n en: dat w i I
d U. s zeg gen dei n dus t I' i €I e 1ene n h a n cl el s-
kap i tal i st e n, die men i n dep 0 1 i tie k del i-
b €I r ale nno e m de, - die k la s s e gin g hoe ~a n-
gel' hoe me. e r het wet tig een nat u u r l ij k e
van a 11 e ver S c h ij n s e 1e n in nat u u 1', en m a a t-
s c hap p ij in zie n, bij h a a I' ver d wee n de god s-
die n s t zoo g 0 e dal s g e h e eL, ,Er kon toch nog
wel een God zijn", die gedachte, ergens heel op den ach-
tergrond van hun bewustzijn .levend, voor de praktijk van
geen waarde, dat was wat bij hen van den godsdienst over-
bleef.

...
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De modernen of vrijxinnigen (in den. godsdienst wat men

in de politiek Iiberalen noemde) gebnuken God alleen nog
maar om "goed" en "kwaad" te verklaren, te voldoen, zoo-
-als men het noemt aan hun "zedelijke" behoeften, om den
-geest wiens wezen 'hun ook noz een raadsel is, uit een boven-
natUl~rlijke bron te kunnen do~n ontspringen. Yoor d.~natuur
oeneen eoed stuk van het menschen- en maatschappelijk leven
hebbellbzii God al niet meer noodig, de op de techniek ge•.
steunde wetenschap heeft hen daarover al genoeg ingelicht.

ZJooheeft het moderne kapitalisme sinds de dagen van
Luther en Calvijn den godsdienst, ~~oordat h~~. de wereld
aldoor beter begrijpen deed, steeds fijner, rag:hJner,. vager,
verder afo-clegen, onwezenlijker gemaakt. ~Ien heeft lil reac-

- tionaire, ~rij zinnige, ja zelfs socialistische kringen het mij
.zeer kwalij k genomen, toen ik eens schreef, dat de gods-
dienst als een laffe schim met g-ebogen hoofd van de aarde
wlucht, Het was echter niets dan het constateeren van een
feit: de godsdienstige voorstellingen worden aldoor schimmi-
ger, a'lleen ten onder gaande klassen, als klei e burgers en

boeren, en reactionaire klassen als grootgrondbezitters,
leven, met hun ideologen, nog met overtuiging in voorstellin-
gen van ,roeger eeuwen, 't meerendeel der bezittende klas-
sen -en hun intellectueelen hebben nog slechts een schim van
godsdienst over, of huichelen om andere redenen overtuiging,
of gebruiken den g-odsdienst als kluister oor het proletariaat.
De kennis, die door de outwikkeding der kapitalistische ]JTO-

-ductie is gebracht, heeft den godsdienst vlaesch en been ge-
nomen, hem alleen nog een spookachtig ethisch bestaan
gelaten. .

Maar dezelfde economische ontwikkeling, die aan de Iibe-
Tale bourgeoisie een g,root deel van den godsdienst heeft ont-
nomen, ontneemt hem geheel aan het proletariaat.

Het is toch ook niets dan het constateeren van een feit, als
wij zeggen, (lat het proletariaat meer en meer ongodsdienstig
wordt.

Ook dat is even maatschappelijk-natuurlijk als alle veran-
'C1eringell in het godsdienstig denken, die wij tot nu toe be-
sproken hebben.

,Yij zag-en" dat beheerscht worden door machten die men
niet begTijpt, in het algemeen de oorzaak van den godsdienst

7*
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is. De natuurkrachten, de maatschappelijke krachten, die
men niet begrijpt, en door welke ~en toch HIelt, dat men,
beheeracht wordt, worden ,ergocldehJ kt.

Hoe staat het daarin met den modernen. pro~etarië~'r den.
industrieelen arbeider uit de stad vooral, die midden III het
kapitalistisch grootbedrijf leeft? ....

Dat de natuurkrachten geen onbegrIjpelIjke mar-h t heb-
ben, ziet hij in de :fabriek voor zich. De mensch kent e~~be-
heer:scht ze daar, speelt met deze, onget.emd, .~evaarhJ~ste-
krachten. Al kent de arbeider ze theoretJsch met, practisch
temt zi.jn hand ze, en hij weet, dat ze gekend wOl~den.

De maatschappelijke krachten daarentegen, die ..de oorzaak
zijn van zijn ellende, kent Je. m~?erne l~Ioletaner door .eu
door. De kapitalistische proJuchewlJzc heeft den klassenstrijd.
doen ontstaan, waaraan. hij d·eelneemt, en de .klassen~t,l'!Jd
heeft hem de kapitalistische; uitbuiting en het privaatbezit als:
cl . oorzaken van z~jn toestand doen. kennen ~n het socIalIsme ::\~s
zijn redding. Zoo is er voor h.(:m Jlo<:~ 111 natuur, nu.rh I?
maatschappij iets h()Yennatl.~~il'hJks. ~!IJ :,-oelt,' dat er:.I!wts 1~

in del natuur of maatschappIJ, W<1.! 1n.1 met kan ~e.gn.IlHHl, :11

geeft de maatschappij hem voorloopig nog te weIn:g gelegen,-
heid. Hij gevoelt ook, dat wat nu n.ug oyer~ar,btl.~e oerza~.l'-
van ellende VOOl' 1Ie1l1en zijn klasse IS, l!.t niet ali ijd zal blIJ-
ven. Hij weet, dat de klaasentrijd en. de O~Jl'anisat~e ,~n net
proletariaat er een eind aan maken zal. ]JIJ aIwe;,agheHl. dus.
van ge,oel van onbegrepen overmacht komt do godsdlen.~
niet bij hem op, 01, als hij hem vroeger geharl heeft, terft hij
weg. En hij gevoelt, ja hij ziet nu voor zijn oogen, dat de m~ns~h-
heid zelf, niet een bovennatuurlijke macht, dat de menschheid ZIch
door zijn klasse bet eeuwig heil, het Communisme, de saD?enwer-
king aller menschen en daardoor de volkomen beheerschmg van
natuur en maatschappij, veroveren zal. Door dat alles valt voor
hem de Godheid volkomen weg. De socialistische arbeider is dan
ook niet anti-godsdienstig, hij is ongodsdienstig, atheist.

Geldt dat nu voor den "gewonen" arbeider, die niet veel
tijd 01 lust OI gelegenheid voor studie. heeft, hoeveel te meer
nog voor hem, clie door den klassenetrij d tot eigen onderzoek
wordt aangespoord'! Hij kan, juist doordat hij arbeider ia,
doordat de nood van het proletariaat hem dwingt tot onder-
zoek, de maatschappij beter leeren lwgri.i pen dan b.v. een
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bur~erlijk dcmocrati ch professor in de economie. De beur-
f~~OIS kan de waarheid ~.iet zien, hij kan uiet toegeven, dat
zun klasse ond~rga~.t, 'hU kan zelfs den klassen strijd niet er-
kennen, waarm z?Jn klasse de nederlaag lij den moet. De
feest van dc~ Ul~belder daalente~en, die alles van de toekomst
e hopen heeft, IS op de waarheId-gescherpt als de jachthond

op het wild.
. E~ welk een bronnen heeft de arbeider! X u meer dan zeven-

tIg Jaren geledcn l.egde .lia:r:x aan het proletariaat uit, hoe
;apltaal ontstaat UIt o~betaalden arbeid. 1). Zeventig jaren
oeleden openbaarden hIJ en Engels aan de arbeidersklasse het
wezen van den klassenstrijd. 2) En daarna ontvouwde Marx
In "He~ li.apitaal" het wez~n van h~t geheele kapitadist.isoh
:producheplOces, dat de arbeider ook In klaren korteren vorm

D EI . h 'I'h .In" e < xononnsc e eorre van Karl ~Iarx" en in "Het Er-
IUl~ter Program" d0.or Kautsky kan uitgelegd vinden. Dat zijn
bJ:o~J~en :van keunis over de maatschappij, zooals de bour-
geOIsIe UlC.t heeft: De arbeider, die zijn dorst aan deze ge-
lescht b.~eH, zal I~ de maatschappij niet alleen niets boven-
11~hn1l11Jks lll~er ZIe?, hij. .zal, wat de maatschappij betreft,
uiet a~leen a I ': ~ Z I g hel cl van godsdienst gevoelen, maal'
er .znlIe.ts P (l S 1 ti e fs, een klare, vas te wel' e I d bes ch 0 u-
w 1 n g In hem komen.

En in ~le werken van ~Iarx, Engels, .liehling, liautsky en
andere mtstekende partij genooten zal hij, als hij doorgaat
met lezen en nadenken, b e we zen vinden, hoe het geestes-
leven der menschen door het maatschappelijk zijn wordt be-
paald, dat recht klasserecht, politiek klassepolitiek is dat
g?ed en kw.aael maat chappelijke, veranderlijke begrippl:'Jl
:t.l.l~., :n .al ~he_ andere groote waarheden, die wij in dit ge-
sC~llft~e in t k0.rt .hebben trachten aan te toonen en die het
h.s~orlsch ll~at~l'lah me leert. Dan begrijpt hij ook de verau-
~l~I'lng:en, dIe In het denken pl~ats hebben, dan begrijpt hii
zlJn ,e.I.gen denken. De man, d~e de maatschappij practi8ch~
met ZIJn handen! maakt, dooraiet haar d~ll lll~~ zij n geest ook
al meer en meel. Het klassedenken begrij pt hIJ, en weer v:tlt

1) "LoonA.rbeid en Kapitaal" door Kar] Maf X

2) "Het Communistisch Manifest" door Ka;l Marx en FrI'ed " bEngels. IlC


