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UITGEGEVEN VOOR DE COMMISSIE TOT HULDIGING VAN
FRANK VAN DER GOES OP ZIJN 80STEN VERJAARDAG
DOOR DE WERELDBIBLIOTHEEK N.V. AMSTERDAM 1939

De inhoudsopgave achter in het boek bevat tevens de
mededeling, in welk orgaan en in welk jaar het betreffende artikel verschenen is. Daarnaar zij dus de belangstellende lezer verwezen.
Aan de interpunctie van het oorspronkelijke is niets
gewijzigd.

VOORWOORD
Oude en jonge vrienden van Frank van der Goes hebben het plan opgevat hem op zijn 80sten verjaardag te
eeren door een bloemlezing te doen verschijnen uit zijne
geschriften en zij vragen mij, als een der weinige nog
overlevende vrienden uit zijn jeugd, die bloemlezing te
voorzien van een kort persoonlijk woord. Ik wil dit doen
door zoo goed mogelijk te zeggen, wat ik als de bijzondere
verdiensten van den 80-jarige voor de socialistische beweging beschouw.
Van der Goes heeft meer dan een halve eeuw lang aan
de socialistische arbeidersbeweging deelgenomen als theoretikus en als politikus, terwijl hij naar zijn geestelijke
geaardheid noch een ekonoom noch een politikus is. Veel
meer dan tot de ekonomie voelde hij zich van nature tot
de letterkundige kritiek aangetrokken. En de hoofdtrek
in het wezen van den politikus: bij al zijn doen en laten te
mikken op succes, direkte uitkomst, is hem te eenenmale
vreemd.
Zoolang hij als socialist werkzaam is, vormt de marxistische theorie den geestelijken onder- en achtergrond van
Van der Goes' beoordeeling der sociale en politieke
vraagstukken. Meer dan veertig jaar is het geleden, dat
Herman Gorter met bewondering in zijn stem tot mij zeide: „Frank denkt heelemaal marxistisch, ik kan dat nog
zoo niet".
Maar niet de marxistische theorie was de beweegkracht, die er Van der Goes een halve eeuw geleden toe
dreef partij te kiezen voor Domela Nieuwenhuis en voor
de ruwe, slaafsche, dommelende massa, die toen voor 't
eerst, door de stem van den grooten wekker gewekt,
trachtte zich uit den slijkpoel, waarin zij eeuwenlang
wezenloos had gelegen, op te richten. Niet eenig gedachtestelsel, hoe grootsch en geniaal ook, gaf Van der Goes
de kracht — al vond hij natuurlijk steun in dat stelsel —
om te breken met zijn milieu, zich van de Beurs te laten
dringen (een bijna symbolische episode in zijn leven) zijn
burgerlijke loopbaan op te offeren, wat beteekende, met
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een jong gezin vele jaren lang in armoedige verhoudingen
to leven, zonder eenige zekerheid voor de toekomst. Deze
van aanleg verfijnde aristokraat bezit van nature den zin
voor sociale gerechtigheid, die door alle eeuwen heen de
strijders voor een betere wereld heeft bezield en aangevuurd. Hij bezit de edelmoedigheid, die aan de vernederden en misdeelden het beste wil schenken van wat zijn
eigen deel is: zijn kennis, zijn inzicht, zijn heerlijk toekomstvertrouwen, zijn muurvast geloof in het socialisme,
en tevens zijn edele burgerlijke kultuur.
Wie zal zeggen, of Van der Goes in deze tijden van
chaos en socialistische ontreddering, altijd den juisten
weg heeft gekozen? Wie durft beweren, dat er heden een
enkele juiste weg voor het socialisme is? Maar duizenden
arbeiders en niet-arbeiders, ook van hen die weinig of
niets van Van der Goes afweten, weten met intuitieve
zekerheid, dat hij altijd uit de hoogste motieven heeft gehandeld. Z•545 vrij van lagere motieven van wrok, van,

ijdelheid, van kleine eerzucht, zijn slechts enkele begenadigden van de vooraanstaanden in het openbare leven,
ook onder de socialisten.
Elken dag weer, met een eenvoud als ware dit de natuurlijkste zaak ter wereld, — en zij is het ook voor hem —
wordt zijn optreden als socialist sedert een halve eeuw
door de hoogste motieven bepaald: dit is het bijzondere
aan Van der Goes. Dit is de stille, zuivere gloed, die, zooals zij over zijn leven ligt gespreid, in oogenblikken van
verheffing en ontroering ook door zijn geschriften heenbreekt. En dit is het voornamelijk, waarom wij hem liefhebben en eeren en ons verheugen, dat hij nog tusschen
ons leeft.
Henriette Roland Holst
Januari 1939.
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DE FAMILIE BOUHON
(Fragment.)
I
Bij het beschrijven der levensgeschiedenis van een
tooneelkunstenaarsfamilie uit de vorige eeuw, zal het
niet overbodig zijn een oogenblik stil te staan bij de
gebruikte bronnen.
Is dit in 't algemeen de plicht van een ieder die geschiedenis schrijft — vooral geldt dit bij het bearbeiden
van het nog weinig ontgonnen veld onzer tooneelgeschiedenis.
Omtrent het bizondere leven der tooneelkunstenaars
zijn de berichten doorgaans zeer dun gezaaid. Om er iets
van te vinden, moet men zijn toevlucht nemen tot die
menigte schotschriften waaraan onze letterkunde zoo
buitengewoon rijk is. Bij het gebruiken dezer pamfletten
dient men echter met zeer veel omzichtigheid te werk
te gaan, daar zij even verward en eenzijdig zijn als de geruchten en praatjes die in onze dagen vaak de gemoederen
warm houden. Waarheid en verdichting, waarschijnlijkheid en overdrijving zijn vaak allerwonderlijkst door
elkaar gehaspeld, en nauwelijks te onderscheiden.
Daarbij komt dat officieuse en officieele berichten,
omtrent de intieme verhoudingen der hier bedoelde personen meestal een diep stilzwijgen bewaren. Ook het feit
dat de acteur, hetzij dood of levend, nooit als burger in
aanmerking komt, bemoeilijkt het onderzoek. 't Pleit
dan ook voor de vereering Punt toegedragen, dat een
man als Simon Stijl het niet beneden zich rekende zijn
levensgeschiedenis te schrijven.
Op het ongewone van zulk een bestaan legt Corver met
nadruk den vinger.
Het meeste licht, zij het flikkerend, zij het zelfs valsch,
zij het vaak schemerachtig, wordt op het leven van verscheidene tooneelspeelsters uit het genoemde tijdvak geworpen door een zeker schotschrift: „Het Galante Leven
der Amsterdamsche en Rotterdamsche actrices".
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Nog in enkele andere pamfletten vindt men een en
ander omtrent het leven der tooneelspelers vermeld —
doch de bizonderheden, die men uit deze geschriften kan
putten, zijn niet talrijk.
Beter is het gesteld met de berichten welke niet hun
intieme leven betreffen, maar handelen over de acteurs
en actrices in hunne betrekking als kunstenaars. Hiertoe
kan men rekenen de spectatoriale bladen, enkele brochures en blauwboekjes, brieven en handschriften en eindeli* de officieele bescheiden: notulen der Schouwburgregenten, papieren betreffende de finantieele zaken, enz.
Ook deze bronnen, vooral de eerstgenoemde, zijn echter
niet zonder voorafgaand kritisch onderzoek te gebruiken.
II
Toen het hof der Allerchristelijkste Koningen door
den over-rijken, rustgragen Hollander tot voorbeeld genomen werd ter inrichting van huis en hof, keuze van
kleeding, van vermaken en verpoozing, toen verliep van
lieverlede grootheid en glans, en in het mollige dons der
weelde neergezonken, sloot weldra de Hollandsche leeuw
de oogen.
Een ding vooral, ontstaan uit verregaand verval,
stichtte, op zijne beurt door de mode herwaarts gevoerd,
onberekenbare ellende. 1k bedoel het maitressen-wezen,
dat in de laatste helft der 18e eeuw hier te laude ongemeen bloeide. Wie voor een homme du bon ton — naar
een gezochte uitdrukking dier dagen — wilde doorgaan,
moest een bijzit onderhouden. Dit ging op sommige plaatsen zoo ver, dat men zich bijna schaamde met zijn wettige
vrouw in het openbaar te verschijnen. Een sprekend
beeld schetste Bilderdijk van de jongelieden dier dagen:
Het eerste voorschrift zegt verduitscht:
Hou altijd uw fatsoen;
Wees zoo gekleed, gehoofd, gehuisd,
Als lui van aanzien doen.
Een koets, een dienstboO, vijf of zes,
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Een vierspan dravers, een maitres,
Met speel-, concert- en danspartij,
Een kostbre tafel, en zoo voort,
Met alles wat het hart bekoort,
Of tot den goeden toon behoort;
Het zij dan wat het zij.
Voor geen stad was deze beschrijving der „petitsmaitres" misschien meer passend dan voor Amsterdam.
Ofschoon zij anders weinig met het vaderlandsche
tooneel waren ingenomen, ofschoon zij slechts oor en oog
hadden voor uitheemsche vernuften, was het bij de wittebroodskinderen der hoofdstad, in navolging der Parijsche
„jeunesse doree" in zwang geraakt bij voorkeur tooneelspeelsters tot maitresse te willen hebben. De Vaderlander l), sprekende over de bedorvenheid der jeugd,
noemt als een harer karaktertrekken: een actrice tot
maitresse (hebben) want dit is „du premier ton" . . . .
daarbij zal hij voegen „l es Oeuvres de Theatre", met de
naamen der Acteurs, Actrices en Figurantes.
Van daar dat bij het opsporen der gegevens omtrent de
lotgevallen der actrices uit dat tijdvak men in den beginne
weinig anders vindt dan allerlei liefdesavonturen, verhalen tot walgens toe opgevuld met onkiesche laffigh.eden.
Dit alles is volkomen van toepassing op het onderwerp
dezer studie: het leven der actrice Cornelia Bouhon,
onder welken naam zij het meest bekend is.
Het genoemde pamflet: Het Galante Leven wijdt een
hoof dstukje aan Het Leven der beroemde Actrice
B(ouhon), de Oude, bijgenaamd juffr. Panhaaring.
Tegenover waarheid, waarvan ik zeker ben, staan in deze
schets onjuistheden, die ik vermoed; onjuistheden, die ik
weet, tegenover vermoedelijke waarschijnlijkheid. Daar
het stuk geschreven is 30 jaar na het eerste optreden der
behandelde persoon zijn vooral de mededeelingen uit
hare jeugd weinig te vertrouwen; zij raken hier en daar
1)

Hartog, de Spektatoriale geschrif ten enz., bl. 104 en v.v.
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zelfs kant noch wal. Later wordt de schrijver, naarmate
zijne eigene herinneringen misschien helderder werden,
nauwkeuriger.

III
Wat, in de eerste plaats, kan er met zekerheid meegedeeld worden van Cornelia Bouhon's jeugd?
Geboren te Amsterdam omstreeks 1730 a 1732 uit gezeten burgerouders — hare moeder was de beroemde
tooneelspeelster Elizabeth Ghyben, geb. Moor — schijnt
het dat hare vader haar niet voor het tooneel wenschte
te bestemmen. Doch spoedig geraakte Cornelia, nauwelijks 10 jaar oud, door zijn dood geheel in de macht harer
moeder. Dat er niet aan gedacht was het meisje voor het
tooneel op te leiden kan ook worden opgemaakt uit het
feit, dat zij op het tijdstip van haar vaders overlijden nog
nooit de planken had betreden, wat meestal met toekomstige actrices op dien leeftijd wel het geval was.
Hoewel een tooneelspeelster van groote verdienste,
kan Elizabeth Ghyben, wanneer men de berichten die
tot ons gekomen zijn in hoofdzaak mag gelooven, geen
aanspraak maken op onze achting als vrouw en nog veel
minder als moeder. Niets toegevende aan hare kunstzusters, leefde zij hoogst losbandig en wierp zich uit de
armen van den eenen minnaar in die van den anderen.
Een harer vrienden, een zekere Bontekooning,
„die met haar moer, die oude Schouwburgkat,
„wel honderd malen had het echte bed beklad,"
(Gal. Leven.)
wendde zich van de moeder tot de dochter, tot Cornelia,
die nu tot een schoon meisje van 15 jaar was opgegroeid.
Dit alles zegt het Galante Leven.
Wat er verder in dit geschrift vermeld wordt omtrent
de middelen aangewend door Elisabeth en door Bontekooning om het kind te verleiden, komt mij voor den
stempel te dragen van jacht op schandalen. Genoeg zij het
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te vermelden, dat Cornelia Ghyben eerst (door Elizabeth
hiertoe gedwongen!) maitresse van Bontekooning werd;
dat zij, op het punt van moeder te worden, door hem
op laaghartige wijs werd verstooten, toen aan verscheidene minnaars soms gelijktijdig toebehoorde, en zeven
jaren achtereen deze levenswijze voortzette.
Eindelijk, geen kans ziende eene andere kostwinning te
vinden, besloot zij het beroep harer moeder te kiezen, ten
einde te kunnen leven. Natuurlijk was Cornelia met vele
acteurs en actrices bekend. Het is dus niet te verwonderen
wanneer wij in het Galante Leven lezen dat een der
eersten het voornemen had gekoesterd haar te huwen,
maar dat hare losbandigheid steeds aan de uitvoering
van dit plan in den weg stond. Toch had de goede verstandhouding tusschen de aanstaande tooneelspeelster en
dezen acteur niet opgehouden, zoodat hij op verzoek der
oude jufvrouw Ghyben volgaarne de taak op zich nam
Cornelia in de beginselen zijner kunst te onderwijzen.
Zeker is het dat zij ijverig van deze lessen gebruik maakte
en niet onwaarschijnlijk voegde hare moeder er vele wenken en praktische raadgevingen aan toe — ten minste
wordt de dochter later gezegd haar in vele opzichten
nagevolgd te hebben.
Na afloop van deze voorbereiding schijnt Cornelia
Ghyben zich bij een reizend gezelschap te hebben aange.
sloten, dat o.a. in den Haag voorstellingen gaf. Ten
minste iets dergelijks zweeft den schrijver van het meergenoemde schotschrift voor den geest. Doch daar dit bericht zeer vaag is niet alleen, maar tevens nergens bevestigd wordt — ook Corver meldt er niets van — is het
meer aannemelijk dat Cornelia's loopbaan als actrice begonnen is op den Amsterdamschen Schouwburg.
Het kontrakt waarop de spelers en speelsters zich
aan den genoemden Schouwburg voor een speeljaar engageerden, vind ik, 12 Mei 1752, onderteekend:
„Elisabeth Ghyben zoo voor mij als voor mijne
dochter."
Dit komt overeen met Corver's mededeeling dat Cor11

nelia Ghyben in 1752 haar debuut deed, hetwelk geschiedde in het begin van September van dat jaar, en
wel met de rol van Ismene in het treurspel Scilla van
Rotgans.
Hoe hare aanneming als actrice in zijn werk gegaan is,
wordt niet verder beschreven; het is zeker op verzoek
harer moeder gebeurd. Bezoldiging noch emplooi worden
genoemd. Het volgende jaar werd zij aangesteld op fl.—
per spel. Tevens werd er door de regenten besloten op
verzoek van Elizabeth Ghyben, gedurende dit seizoen aan
hare oudste dochter toegang tot den schouwburg te verleenen, ten einde zich „te bekwamen". „In verwachting",
voegden de commissarissen er bij, „dat zij van dit verlof
een nuttig gebruik zou maken."
Hier schijnt derhalve sprake te zijn van een ander
kind, waarschijnlijk Maria Elizabeth geheeten, doch
later slechts zelden meer genoemd. Dat wezenlijk eene
zuster van Cornelia ongeveer tegelijkertijd debuteerde,
bewijst de onderteekening van het kontrakt gedagteekend: 16 Mei 1755:
Voor mij en mijne twee doghters, Elizabeth Ghyben.
Doch keeren wij terug naar Cornelia's debuut.
Zij heeft gemeen met verscheidene beroemde tooneelspeelsters dat zij voor het eerst optredende, een rol koos
waarin zij al hare bekwaamheden kon ten toon spreiden.
Aanwijzingen omtrent den loop harer ontwikkeling
zijn dun gezaaid. Het weinige wat er van te vinden is
wordt aangetroffen in de enkele spektatoriale bladen die
over schouwburgzaken handelen, en waarvan de oudste
eerst een tiental jaren na Cornelia Ghybens eerste optreden verschenen.
IV
Nog was bet klassieke tijdperk onzer tooneelspeelkunst
niet aangebroken: het was een tijd van overgang.
Cornelia Ghyben heeft dit tijdvak doorleefd. Kort na
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haar optreden ontbrandde de strijd tusschen Punt en
Corver, die beschouwd kan worden als de uitdrukking
der twee richtingen 1 ), die in deze jaren om den voorrang kampten.
De zaak is genoeg bekend, en tegenwoordig is men
het er vrij wel over eens dat de methode door Corver
voorgestaan het meest overeenkomt met die welke thans
vrij algemeen voor de ware wordt gehouden. Toch moet
men niet al te laag op Punt en de zijnen neerzien maar
in het oog houden dat ook deze richting treffelijke kunstenaars heeft opgeleverd — ook door Corver zeer gewaardeerd.
Innig hangt met dezen strijd samen de omwenteling
door de partij van Corver in de kleeding gebracht.
Punt reciteerde; Corver speelde 2 ). Punt reciteerde in
een rok naar den laatsten smaak; Corver speelde in het
kostuum der personen die hij voorstelde.
Natuurlijk dat wij aan den laatste, die tot het opgaan
dezer nieuwe richting den eersten stoot gaf, veel danks
verschuldigd zijn. Toch geloof ik dat men in onze dagen
te veel in het andere uiterste vervalt en dat al ons kunsten vliegwerk het ontstaan te danken heeft aan gebrek aan
beschaving en kunstzin. „De toeschouwers gevoelden en
zagen meer bij een voorstelling, dan het tegenwoordig
geslacht bij al zijn tooneelwonderen. Het verval van het
tooneel en de ontwikkeling van het decoratief en de
weelde op de planken staan in nauw verband tot
elkander" 3).
Hoewel wij omstreeks het begin van Cornelia Ghybens
loopbaan verscheidene talentvolle akteurs en aktrices op
den Amsterdamschen schouwburg aantreffen, staat toch
het algemeene peil vrij laag. De meesten beschouwden
hun edel kunstvak enkel als een middel om hunne inkom1) M.i. zeer juist en onpartijdig door den Neer C. W. Wijbrands als volgt uitgedrukt: „De tooneelspelers dier dagen gaven minder acht op juiste voorstelling
van het karakter, dan wel op een sierlijke voordracht.... Het Amsterdamsch
Tooneel, bl. 177.
2) In den Hollandschen Tooneelbeschouwer wordt aan de grieven der natuurlijke richting lucht gegeven. Zelf schreef Corver hiervan een groot gedeelte, gelijk
ik dit nader hoop te =Hen aantoonen.
3) A. C. Loffelt, „Het Tooneel", 1878, pag. 233.
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sten te verhoogen. Die voor niets anders deugde kon gewoonlijk aan den schouwburg nog wel geplaatst worden.
Zoo heb ik een verzoekschrift gelezen waarin iemand aan
de Regenten een betrekking verzocht als stovenzetster
— of, als deze post reeds vervuld mocht zijn, als „actrice". Bijna alien hadden overdag een ander bedrijf aan
de hand. Hiertoe hadden zij al den tijd; zij werden noch
gekweld door reizen noch lang opgehouden door repetition, die eerst later algemeen in zwang kwamen.
Vandaar dat men meest te doen heeft met een
bende ruwe, onbeschaafde lieden, waarvan sommigen
lezen noch schrijven konden. Niet te verwonderen is
het dat de bestuurders van den schouwburg dergelijke
sujetten behandelden als eenvoudig loontrekkende bedienden en zich weinig bekommerden om hunne opleiding of toekomst.
De dramatische literatuur dier dagen is nog zeer weinig
bestudeerd en honderden zoowel blij- als treurspelen
sluimeren voor het grootste deel ongelezen in enkele
boekerijen. Deze onbekendheid is waarschijnlijk te wijten
aan de groote moeite die men heeft er eenige van door
te worstelen. Ik meen dat men veilig aan de meeste alle
letterkundige waarde mag ontzeggen. Hoewel wij overstroomd werden met vertalingen uit het Fransch, treffen
wij toch ook menig oorspronkelijk stuk op het repertoire
aan. De beste treurspelen zijn misschien de historische.
De meeste overzetters verstonden vaak slechts ten
halve de talen die zij behandelden. Anderen, zegt
Hartog I), verstonden bijzonder de kunst om allen gloed
en kleur uit het oorspronkelijke weg te likken, en de
denkbeelden van den auteur in hunne gladde en gelikte
verzen z•545 te doen verwateren, dat zij alle kracht verloren.
Eenige meer bekende schrijvers wier stukken omstreeks
de laatste helft der vorige eeuw gegeven werden zijn Rotgans, Huydecooper, de Marre, Lucretia van Merken, van
Haren, Juliana de Lannoy, Feitema, Nomsz, e.a.
1)
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Het blijspel stond bij ons hooger dan het treurspel 1).
Stukken van Fockenbrocq, Langendijk, Lescailje, Alewijn; vertalingen van Regnard, Moliere, ook Hooft en van
Haren 2 ) bleven steeds veel bezoekers trekken. Tevens
bestonden er eene menigte kluchten, dikwijls het papier
niet waard waarop zij gedrukt zijn. Hun vuile taal en
walgelijke tooneelen deden niettemin de schouwburgzaal
vaak daveren op haar grondvesten.
In Augustus 1755 hadden de Regenten van den Amsterdamschen schouwburg tot „danzer" aangesteld Jean
Bouhon, een Brabander, zooals velen zijner landgenooten
naar het rijke Holland getogen om zijn brood te verdienen. Volgens het Gal. Leven had hij zijne reiskosten
goedgemaakt door een „marmotkas" te vertoonen. Dat
hij zoo iets bij de hand gehad heeft is niet onwaarschijnlijk, en karakteristiek voor de toenmalige positie der
tooneelspelers. Minder juist dunkt mij de betiteling van
zijn ambt aan den schouwburg, in dit blauwboekje, als
„kaarsesnuiter". Althans in de notulen der Regenten
komt Jean Bouhon het eerst voor als danser. Mogelijk
blijft het intusschen dat hij tot die betrekking gepromoveerd is. Bij zijne kunstbroederen kwam Bouhon spoedig
in de gunst wegens zijn „zaterike aard". In zijn kring
schijnt de Brabander het „sotje" gespeeld te hebben.
Menigen poets werd hem gespeeld en met eenig geld weer
goed gemaakt — want de avonturier had alles veil voor
geld.
Meer omvang en grootere gevolgen dan alle andere
had de „grail ", verzonnen door eenige vrienden van Cornelia Ghyben met het doel om de tooneelspeelster, die
alle reden had om naar een huwelijk te verlangen, een
man te bezorgen. Zij wilden n.l. door een uit aller bijdragen samengestelde som gelds, hem overhalen haar te
trouwen. Voor deze aanbiedingen zwichtend nam de
danser kort daarop „de koe en het kalf" — woorden van
1) Zie ook Wijbrands, blz. 172.
2) Van hem het door Dr. Doorenbos geroemde Pietje en Agnietje, of De door
van Pandora.
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het pamflet — tot zich. Den juisten datum van het huwelijk heb ik niet kunnen vinden; deze moet vallen in het
begin van 1756. Immers den 8sten Mei van dat jaar is het
speelkontrakt onderteekend: Johannes Bouhon en vrouw.
Omstreeks dezen tijd begint zich een karaktertrek
onzer heldin te ontwikkelen, die zich dikwijls zou doers
gelden. Van natuur was zij stijf hoof dig en onbedwingbaar,
vaak ruw en weerbarstig. Natuurlijk dat deze eigenaardigheden in botsing moesten komen met de wijze waarop
de Regenten gewoon waren hunne ondergeschikten te behandelen.
Verscheidene kleine voorvallen wekten de ontevredenheid der bestuurderen op. Meer dan eens b.v. weigerde
Cornelia een opengevallen rol op zich te nemen. Hare
onwilligheid verbitterde de machthebbenden en men besloot de echtelieden Bouhon geen deel te geven in de
voordeelen der benefiet-voorstellingen, die, als naar gewoonte, na afloop van het speelseizoen gegeven werden.
Reeds vroeger — deze bepaling betrof de extra-vertooningen in 1758 — had een andere gebeurtenis bijna
Cornelia's ontslag tengevolge gehad.
Uit naijver op een barer medeactrices, jufvrouw Fokke,
had zij zich eens versierd met een kleedje dezer laatste,
ten einde haar, als zij het benoodigde stick miste, bij het
„uitk omen" op te houden en in verlegenheid te brengen.
Terecht over deze verraderlijke handelwijze gebelgd nam
de ander de zaak hoog op en er ontstond eene geweldige
twist. De regenten trokken partij voor jufvrouw Fokke
en niet dan met moeite lieten zij zich overhalen, o.a. door
de bemoeiingen van Punt en het „excus vraagen" der
schuldige, het reeds gegeven ontslag in te trekken. Niet
zoo gemakkelijk lieten de commissarissen zich tevreden
stellen toen jufvrouw Bouhon, wel verre van zich neder
te leggen bij het besluit omtrent de benefieten, hun in
heftige bewoordingen hare ontevredenheid daarover te
kennen gaf — zoodat op de Vergadering van 2 Mei 1758,
eenparig besloten werd, de echtelieden niet weder aan te
nemen.
Zij bleven echter niet zeer lang van de planken ver16

wijderd. In Oktober 1759, kort na de heropening van den
schouwburg, meldden zij zich aan bij den voorzitter der
regenten en verzochten door zijn invloed weder geplaatst
te worden. Hiervan deed de heer Van der Lijn verslag in
de Vergadering waarin hij voorzat, en onmiddellijk werd
het te dien tijde reeds zeer nuttige echtpaar weder onder
de acteurs en actrices opgenomen.
In hetzelfde jaar stierf de oude jufvrouw Ghyben,
17 October 1759. Cornelia Bouhon verloor met haar
tevens een mededingster die nog steeds de schoonste
lauweren behaalde. Natuurlijk bleven de „treurgalmen"
op dit afsterven niet uit. Het belangrijkste dezer gedichten is, dat zij doen zien tot op welke hoogte de
dochter reeds gestegen was. Een der droevige dichters
roept den schouwburg toe:
„Gij hebt nog eene ster, wier licht uw rouw zal
smoren."
Een ander poeet hoorde Apollo's stem:
„Ze is in haar kroost herbooren!"
Zeer aannemelijk is het, inderdaad, dat het overlijden
van Elizabeth Ghyben, dank zij het talent van Cornelia
Bouhon, weinig gevoeld werd.
De aanwassende roem der tooneelspeelster vermocht
echter hare verhouding tot de bestuurders niet beter te
maken, hoewel deze heeren veel van haar moesten verdragen terwille der gunst waarin zij stond bij het publiek.
Ook poogde men door geldelijke voordeelen de echtelingen aan zich te verplichten. Deze gedwongen fraaiigheden der hooghartige heeren regenten waren voor de
Bouhons natuurlijk een groote voldoening — en maakten
hen niet weinig stoutmoedig.
Zoo bestond er, in het begin van het speeljaar 1761,
groote ontevredenheid op de gecommitteerden wegens
den weinigen tijd die hun gelaten werd om zich voor te
bereiden. Cornelia Bouhon hood zich aan om het publiek
hiervan te onderrichten. Na afloop der vertooning van
12 September kweet zij zich van hare taak, en meldde
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den bezoekers dat wegens geweldige drukte men in gebreke had moeten blijven „naar behooren hunne rollen te
reciteeren." Men kan begrijpen hoe dit de regenten verbitterde.
Met het jaar dat wij nu genaderd zijn, 1762, vangt een
nieuw tijdperk in Cornelia Bouhon's loopbaan aan. Ook
is dit het jaar waarop wij beginnen iets naders van hare
opvatting en speelwijze te weten te komen.
Met den aanvang van het speelseizoen des jaars 1762,
den 9den Augustus, verscheen bij Adrianus Hubkes, een
wekelijksch blad: de Hollandsche Tooneelbeschouwer.
Tevens werd omstreeks denzelfden tijd Het Schouwburgnieuws, een dergelijk geschrift, uitgegeven. De „Beschouwer" staat tegenover „het Nieuws", gelijk ook de
titels aanduiden, als de kritikus tegenover den kroniekschrijver.
Uit deze werkjes kunnen wij opmaken dat de roem van
Cornelia Bouhon voor goed gevestigd en zij met de eerste
rollen belast was. Reeds overtrof zij hare moeder; ofschoon de koninklijke gang en houding dezer laatste haar
nog niet geheel eigen waren. Het blijkt dat de hevige en
forsche karakters haar het beste afgingen. Het Schouwburgnieuws zegt: „zeker is het dat jufvrouw Bouhon zeer
bekwaam de rollen van een trotsche, verwoede, jaloersche
en hoovaardige vorstin en vrouwe speelt." Dat zij voor
woeste partijen bij uitstek geschikt was, kon niemand
verwonderen, zeiden hare vijanden, dit lag immers geheel in haren aard.
De beide volgende anecdoten, rechtvaardigen, wanneer
zij waarheid behelzen, wel eenigszins deze beschuldiging.
Gewapend met een groote hengselmand ging zij op een
morgen de noodige inkoopen doen voor het huishouden.
In een kommenijswinkel wilde zij zich van boter voorzien,
en had reeds de vette waar in de mand geborgen, toen
zij den gevraagden prijs veel te hoog oordeelde, en behendig de boter in de hand nemende, den verschrikten
winkelier de kluiten om de ooren wierp, zoodat hij verbaasd achteruit stoof en de vertoornde actrice gelegen18

heid vond om onder een vloed van scheldwoorden aan
het adres van den koopman den winkel te verlaten.
De tweede is van dergelijken aard. Een „botboer" wilde jufvrouw Bouhon een, naar de berekening die zij den
man met welsprekendheid voorhield, te hoogen prijs afnemen; toen hij niet wilde luisteren, maar nu vriendelijk,
dan smeekend, straks overredend, altijd hardnekkig volhield het voor niet minder te kunnen doen, liep haar de
gal eensklaps over, en met een krachtigen zwaai gaf zij
den volhouder een zet dat hij te midden van zijn panharing in de kar terecht kwam. Daarop pakte zij het
voertuig beet en slingerde het met man en al eenige
passen achteruit, zoodat het omkantelde en den woedenden „botboer" begroef onder de visschen. Deze gebeurtenis bezorgde Cornelia Bouhon den bijnaam van jufvrouw Panhaaring.

Gedurende den loop van 1762 schijnen de echtelieden
zich zeer ordelijk gedragen te hebben. Wij hooren ten
minste van geene klachten, noch bestraffingen. Tezamen
ontvingen zij nu f 10 per speelavond, en bovendien f250
aan jaarlijksche toelagen „recognitien". Tevens ontbrak
het niet aan „douceurs". Daarbij werden zij op hun verzoek ook als figuranten gebruikt om, wanneer zij geen
rol hadden te vervullen, toch nog iets te verdienen, hetgeen in onze dagen hoogst wonderlijk zou schijnen.
Terzelfdertijd, Mei 1762, werden de Bouhons, voor
twee achtervolgende jaren geengageerd; wel een teeken
van de hooge waarde door de regenten aan hen gehecht.
Hoe toegevender en guller de bestuurderen werden, des
te weerbarstiger en hebzuchtiger werden onze echtelingen, die zich ook weer in deze dagen met kracht lieten
Belden.
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„ZIJN MEISJE KOMT UIT"

Tooneelspel in 3 Bedrijven door Mr. P. Brooshooft.
Wij moeten beginnen met van de gunstige omstandigheden te gewagen, waaronder de schrijver, wiens naam
aan het hoofd dezer regelen is vermeld, aen eersten stap
heeft gedaan op een weg, die voor velen reeds dadelijk
met onoverkomelijke hinderpalen bezet bleek.
Het nieuwe oorspronkelijke stuk heeft, ten onzent althans, opgang gemaakt. De scherpzinnige en geleerde
pennen die in voorname dagbladen het publiek dienen
van hun raad, hebben de uitspraak der groote menigte
onderschreven.
Wat derhalve vaststaat is, dat mr. Brooshoofts spel
onderhoudend is; dat het bestand blijkt tegen een proefneming, die zich herhaaldelijk een zeer krachtige proefneming heeft getoond.
Te onbeschroomder durven wij daarom de vruchten
onzer nadere kennismaking beschrijven.
De Nederlandsche tooneelletteren van den tegenwoordigen tijd zijn, als geheel beschouwd, kinderliteratuur;
en de geringe uitzonderingen, die ook door volwassenen
kunnen genoten worden, bevestigen, naar men zegt, den
droevigen regel.
Te zeggen dat Zijn Meisje komt uit niet tot deze
weinige gevallen behoort, is geenszins in tegenspraak
komen met de vermelding van den bijval, door het stuk
ondervonden.
De oorzaken van dien opgang liggen, gelijk wij zullen
trachten aan te toonen, niet in de waarde van het drama
als zoodanig; te weten, als voortbrengsel van kunst. Naar
aanleiding van de voorstelling van Blonde Els hebben
wij de duizend redenen besproken, die tot het welslagen
van eenig tooneelstuk kunnen samenwerken, zonder dat
die redenen met de artistieke deugden van het stuk iets
gemeen hebben.
Holtzius, om bij het begin te beginnen, wacht zijn
meisje uit Holland.
De opzet van het spel maakt ons met deze omstandig20

heid bekend; en leert ons tevens, dat wij ons te Soerabaja
bevinden.
Wij moeten reeds onmiddellijk doen opmerken, dat
alleen eenige min of meer belangrijke onderdeelen het
uiterlijk betreffende, ons omtrent het milieu inlichten; de
schets van Indische toestanden, in het begin van het
eerste bedrijf, raakt nergens het wezen der dingen, alleen
en uitsluitend eenige huishoudelijke zaken, eenige maatschappelijke verhoudingen. De locale kleur, hoe nauwkeurig zij ook moge zijn, is oppervlakkig. Het karakter
der personen laat zij onaangeroerd; deze staan, zoo zij
Indisch getint zijn, nog geheel in de grondverf.
Er is, in een woord, niets gedaan om u te doen gelooven
dat bij deze lieden gebeurtenissen kunnen voorvallen, die
bij gewone menschen onmogelijk zouden zijn. Holtzius
wacht dus zijn meisje uit Holland, gelijk gij, lezer, haar
uit Buiksloot zoudt wachten.
Holtzius heeft haar niet gezien gedurende vier jaren,
maar een zeer drukke briefwisseling heeft beiden in staat
gesteld elkander geen uur van die vier jaren, als het ware,
alleen te laten. Holtzius en Anna kennen elkaar, lezer, als
gij uwe beste vriendin; zij zijn wederkeerig van elkanders
trouw en deugd overtuigd zooals niemand; en zij verlangen naar het wederzien met begrijpelijk ongeduld.
Holtzius heeft een boezemvriend: ik onderstel, waarde
lezer, dat gij de boezemvriend zijt van een bruidegom,
van iemand dien gij kent als uw zak en van wiens bruid
gij dagelijks gedurende vier jaren den verdienden lof hebt
hooren zingen door uwen vriend. Niets ter wereld heeft
u ooit reden gegeven haar te verdenken van het geringste
kwaad. Zij is de bruid van uw boezemvriend; en zoudt gij
niet aan haar deugd gelooven met dezelfde kracht als
haar bruidegom aan haar deugd gelooft?
Gezegde bruidegom ontvangt, den avond voor Anna's
aankomst, zijne vrienden. Een jong officier is van het
gezelschap; men heeft hem geintroduceerd, en hij doer
zijnen nieuwen kennissen eenige verhalen.
Hij schetst een liefdesavontuur.
Een dametje, dat op hare gunsten niet zuiniger was dan
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de eerste de beste lichtekooi, — hoort gij, lezer, dan de
eerste de beste lichtekooi — heeft hem te Batavia een
paar dagen beziggehouden.
— Hoe heette zij? vragen de vrienden.
— Anna Stuart, freule Anna Stuart, antwoordt luitenant Joly.
De bruidegom staat woedend op en slaat den Don Juan
in het gezicht.
Het scherm valt.
Wat is de indruk van dit eerste bedrijf?
De eenige vraag, die ons interesseert, is deze: hoe zal
het tusschen Holtzius en Joly afloopen?
De officier heeft den jongen man een geweldige beleediging aangedaan; Holtzius heeft zich een nauwelijks
minder ondragelijken hoon veroorloofd: er zal dus gevochten dienen te worden.
Boezemt u, intusschen, deze zaak groot belang in? Mij
niet. Wie er getroffen wordt is mij eigenlijk onverschillig,
geen van beiden hebben zij jets gedaan, dat mij dwingt in,
hun lot te deelen. 1k ken hen geen van beiden. En daarenboven, de oorzaak van den twist is belachelijk. Anna
Stuart is een braaf meisje en geen lichtekooi. De vergissing is openbaar. Zes woorden kunnen de zaak ophelderen. Die opheldering geschiedde in tegenwoordigheid van
alien, en men zal er geen glas grog minder om drinken.
Mochten de beide kampioenen nog te opgewonden zijn,
welnu Holtzius en Joly hebben vrienden, die de zaak wel
zullen bijleggen.
Vooral die boezemvriend, lezer, in wiens plaats ik u
verzocht u te stellen, kan nu goede diensten bewijzen.
De indruk na het eerste bedrijf is derhalve zeer vaag.
Men maakt zich niet ongerust over de helden; er bestaat
geen spanning.
Als expositie heeft dit eerste bedrijf eenige waarde.
De verwikkeling is op touw gezet, en alleen aan de
uiterste onbelangrijkheid der intrige moet het geweten
worden, dat wij niet het minst van ons stuk zijn gebracht.
Er is nog een reden waarom dit bedrijf den toeschouwer geheel onbevredigd laat.
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Immers, niet alleen als tooneeldichter maar ook als
schrijver blijft de auteur beneden het middelmatige.
Dat gesprek van die jongelieden om de groote tafel;
dat verhaal van den amoureuzen luitenant — welk een
gelegenheid voor een geestig schrijver om ons geheel en
al te overweldigen door een schitterenden dialoog! En
de dialoog is niet alleen geenszins schitterend, hij is zelfs
niet levendig.
Alleen het scabreuze van het liefdesavontuur — de
p eer Brooshooft heeft, naar wij met genoegen bespeuren,
den moed van zijn bedoeling — wekt hier en daar gelach;
een waarlijk geestig woord op te merken mocht ons niet
gelukken.
Dit alledaagsche en conventioneele in den stijl strekt
zich uit over het geheele werk, en zoo worden de misgrepen van het drama geenszins vergoed, veeleer in te
scherper licht geplaatst, door de zwakheden van den stijl.
Het is vooral wegens deze omstandigheden, dat die
misgrepen breed moeten worden uitgemeten. Immers,
het stuk zou al deze fouten en nog honderd andere
kunnen bezitten zonder dat een der feilen den auteur in
rekening gebracht zou mogen worden. Al het grove en
geforceerde in de schildering der personen zou worden
vergoed, ja onzichtbaar gemaakt worden door de ontwikkeling van een groot schrijverstalent.
Waren de vroolijke gedeelten levendig en geestig behandeld, de aandoenlijke gedeelten met juist en diep gevoel geschetst, dan zouden wij weenen met de treurenden
en lachen met de blijmoedigen.
Critiek zou overbodig en zelfs misplaatst zijn, want
het hooge doel van alle kunst had de schrijver bereikt: hij
had ons aan ons zelf ontrukt.
Het tweede bedrijf begint.
Anna is aangekomen. Zij, mevrouw Goedhart en mejuffrouw Goedhart, voeren een gesprek, waaruit nog eens
blijkt welke eenvoudige en, dramatisch gesproken, welke
weinig belangrijke menschen deze lieden zijn. Anna is een
toonbeeld van deugd, wat wij al wisten, maar wat ons nog
te meer bespottelijk den smet doet vinden, die op haar
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naam zou geworpen zijn. Wij zien te helderder in, dat
hier een vergissing in het spel moet zijn: een vergissing,
die ons dus volstrekt geen belang inboezemt. De bruidegom is afwezig, hij duelleert.
Daar komt men aangedragen met den gewonden
Holtzius.
Anna valt in vertwijfeling bij hem neder. Het is een
treurige zaak, maar al het gejammer der brave Anna zal
het gebeurde niet ongedaan maken; wij hebben er ons dus
niet langer mede bezig te houden.
Ik vraag u of er een reden bestaat om bezorgd te zijn?
Tot op dit oogenblik is er ons al zeer weinig grond voor
gegeven.
De vraag of de deugdzame Anna de lichtekooi van het
Java-Hotel is, mag voor ons geen vraag heeten.
De vraag of Holtzius genezen zal, al dan niet, is mede
een vraag waarop het antwoord niemand meer dan die
mate van belangstelling inboezemt, welke onze algemeene
humaniteit medebrengt.
Dramatische spanning d.w.z. verlangen naar den afloop der verwikkeling, is er dus volstrekt niet opgewekt.
De vriend — steeds dezelfde, lezer, wiens plaats gij wel
hebt willen innemen — waarvan wij hopen, voorzoover
wij het geval niet vergeten zijn, dat hij de belachelijke
vergissing zal weten op te helderen, blijft achter, wanneer
de gekwetste is vervoerd naar een ander vertrek.
Gij staat daar voor ons, lezer. Gij beklaagt u over de
bespottelijke aanleiding tot dit treurige gevolg. Gij hebt
een onderhoud gehad met den minzieken luitenant, de
onnoozele vergissing is u duidelijk geworden.
Niets van dat alles!
Gij bait de vuist tegen de deur, waarachter Anna verdwenen is!
Gij spreekt stadhuistaal:
—Al ware uw uiterlijk schoon ook nog zoo bekoorlijk,
wanneer het waar is wat Joly heeft gezegd, dan freule
Anna Stuart, zal uw huwelijk voor God nooit een huwelijk
voor de menschen worden!
Mijn vriend, gij zijt gek. Gelooft gij aan het praatje?
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Anna, die gij sedert vier jaar kent als het braafste aller
onbeteekenende meisjes, Anna die gij thans hebt gezien
in haar deugdzame wanhoop, Anna die door Uwen
boezemvriend wordt aangebeden. . . . Anna zou de minnares van een nacht van den luitenant zijn geweest!!!
Gij zijt gek, vriend Maas, en bedenk u goed voor gij op
die dolzinnige verdenking verder gaat.
En zonder omwegen zou ik u, hooggeachte lezer, eveneens voor krankzinnig verklaren wanneer gij geloofdet
wat thans Maas gelooft.
Ik kom dus tot de slotsom, dat de twee gronden waarop de schrijver de spanning heeft willen vestigen, de
dubbele basis voor onze belangstelling, volkomen ongeschikt zijn om aan hun doel te beantwoorden. . . .
Anna, om het relaas van het tweede bedrijf voort te
zetten, wordt, te midden van haar droefheid, de waanzinnige beschuldiging gewaar, die tegen haar is ingebracht.
Men heeft aanmerking gemaakt op het middel door
den schrijver gebezigd om Anna hiervan in te lichten: zij
vindt de schriftelijke verklaring van den luitenant, en
vindt die toevallig op een tafel. Ik meen dat die aanmerking onverdiend is; het is van geen belang te weten hoe
Anna met den inhoud dier verklaring bekend wordt; dat
zij er mede bekend wordt is de zaak, die ons betrekkelijk
ter harte gaat.
De weg door den schrijver ingeslagen behoort tot de
tradities van het tooneel. Er zijn honderd zulker tradities
en vernuftige voorgangers hebben haar uitgedacht ten
behoeve hunner nakomelingen.
Waarom zouden zij hen dan niet mogen gebruiken?
Het is waar, wij zouden den auteur grooten dank verschuldigd zijn, wanneer hij bij deze gelegenheid een
nieuwe conventie gevoegd had bij de oude, die aller eigendom zijn. Hij heeft zich de moeite niet gegeven een nieuw
middel uit te vinden om zijn doel te bereiken; hij heeft
van een oud en beproefd voorschrift gebruik gemaakt.
Anna doet vervolgens wat ieder zou doen; en hier heeft
de schrijver een zeer goeden greep gedaan, maar een
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greep, die te duidelijker het vooze van den toestand aan
den dag brengt.
Zij roept den vriend haars ongelukkigen bruidegoms
en . . . . scheldt hem de huid vol.
Wij stemmen van harte met haar in; en als Maas zich
niet haast haar te voet te vallen en zich een driedubbelen
ezel te noemen, maar, integendeel niet onduidelijk van
zijn meening doet blijken, dat de lichtekooi en de bruid
van zijn boezemvriend niet onmogelijk dezelfde persoon
kunnen zijn, juichen wij met al ons gemoed haar laatste
woord toe:
— Mijnheer Maas, gij zijt een laaghartige!
Er valt alleen te betreuren, dat het lieve kind zich zoo
onbeholpen-deftig uitdrukt.
Het tweede bedrijf is geeindigd met dezen uitroep.
Eenige tegenwerpingen wil ik afwijzen alvorens verder
te gaan.
„Maas is een vrouwenhater, hij gelooft niet aan
vrouwendeugd en vrouweneer. Geen wonder dat hij, tot
verdenken steeds gereed, de brave Anna in gedachte
besmet."
Wel, wie had dit achter dien goeden jongen gezocht!
Gij gelooft toch niet, dat eenige praatjes om de kletstafel
ten huize van Holtzius mij overtuigen van een zoo groote
afwijking in iemands karakter, die mij geen enkele aanleiding heeft gegeven, hem voor iets anders dan voor een
zeer alledaagsch mensch aan te zien?
„Maar wij zijn op Java; in de Indische maatschappij is
iets als het verhaal omtrent Anna mogelijk, ja komt herhaaldelijk voor."
Waar is die maatschappij, waar de schildering van een
samenleving, die zulke wonderlijkheden zou toelaten?
Gij gelooft, nog eens, toch niet, dat de bruine gezichten
en de bloote voeten der api-dragende jongens, een voldoende reden zijn om mij te verplaatsen in een omgeving,
die van de gewone zoo sterk verschilt?
De gesprekken van Mevr. Goedhardt met Holtzius en
haar dochtertje en het discours om de genoemde tafel —
al was dit alles vervat in een nog veel schoonere lijst dan
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het fraaie Javaansche binnenhuis op den Stads-Schouwburg — zou ik nog niet deze inleiding beschouwen als een
voldoende kennismaking met toestanden en karakters,
die het absurde geloofbaar maken, wat de schrijver ons
vervolgens tracht op te dringen.
In het derde bedrijf, ter wille der volledigheid zij het
gemeld, komt alles terecht; de wonden van Holtzius en
de gekwetste reputatie van freule Stuart genezen ten
slotte, zonder dat wij ons over de oplossing verbazen, en
zonder dat een der handelende personen er zich over
verbaast.
De grief tegen Zijn Meisje komt uit samenvattende,
meen ik, dat het stuk de gewone gebreken van onze latere
oorspronkelijke tooneelwerken in hoofdzaak bezit.
Het is onzen schrijvers onmogelijk personen te teekenen, onmogelijk in woorden en daden het wezen van belangwekkende schepselen of te beelden.
Geest, gevoel, verbeelding zijn hun in zoo beperkte
mate geschonken, dat zij steeds gedwongen zijn tot de
allergewoonste tooneelconventie hun toevlucht te nemen.
Hunne figuren ontvangen daardoor den stempel van een
aarts-burgerlijke, uiterst onbeteekenende sfeer. En die
wonderlijke schepselen, die schimmen, die idioten krijgen
plotseling, omdat de schrijver het zoo wil en volstrekt
niet, de armen! uit eigen beweging, een soort van kunstmatig leven in hunne aderen en komen tot uitersten, die
een lachwekkend contrast vormen met hun onnoozelen
aard.
De Nederlandsche tooneelletteren zijn kinderliteratuur.
Opzettelijk is in deze regelen de naam van den schrijver
schier niet genoemd; ten eerste, omdat de pretentie ver
van ons is, onze beschouwingen te willen doen strekken
als raadgevingen aan den auteur; ten tweede omdat de
vraag, of door de ongunstige meening over Zijn Meisje
komt uit, wij den beer Brooshooft zouden willen afkeerig
maken van het schrijven van tooneelstukken, volstrekt
ontkennend dient beantwoord.
Hier en daar, een zeer enkelen keer, hebben wij in zijn
eersteling lichtende plekjes meenen te bespeuren.
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Een trekje of wat in de personen van Joly en het danslustige Fiertje; een of twee toespelingen met een licht
satirieke strekking op Indische verhoudingen; een paar
grepen in de behandeling der verwikkeling en de schikking der tooneelen: ziedaar teekenen van talent die,
mogelijk, beloften voor de toekomst zijn.
Niemand wenscht vuriger dan wij, zoodanige beloften
verwezenlijkt to zien.
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NIEUWJAARSREPLIEK
Het was in de St. Nicolaasweek.
De Heer Alberdingk Thijm in dit Weekblad, de Heer
Vosmaer in zijn Spectator, de secretaris van De Gids in.
zijn December-kroniek. Men heeft de jeugd niet vergeten. De letters aan Naar adres waren niet van banket.
Surprises evenmin. Neen, de oude garde hanteert de oude
gard, dezelfde die zij verleden jaar zwaaide.
De Heer Vosmaer doet wat ook andere ernstige beoordeelaren van Schaepman's Aya Sophia hebben gedaan:
hij anticipeert op de opinie van De Nieuwe Gids. Zijn
artikel moet geschreven zijn voor hij onze kroniek had
gelezen. Dit is aardig. Het gevoel is niet meer weg te
doen, dat nieuwe begrippen over poezie in onze literatuur opkomen, en dat volgens die begrippen de Heer
Schaepman geen verzen kan waken. Bovendien is het
verzet tegen deze voorstelling bij den Heer Vosmaer niet
bijzonder energiek. Zijn eenige oppositie is eigenlijk gelegen in de klacht, dat de jongeren zoo oneerbiedig zijn
in hun kritiek. Jets van een presumptie dat die kritiek de
kritiek van de toekomst is, schemert achter de sluiers
die den ingang tot het Heilige zijner kunsttheorieen bedekken.
Men begrijpt dat dit voorbehoud niets dan een chicane
is. Wanneer het oordeel van den Nieuwen Gids, telkens en telkens toegelicht door uitvoerige literaire beschouwingen, oneerbiedig is, dan hebben onze tegenstanders slechts weinig welwillendheid noodig om te onderstellen, dat wij inderdaad geen eerbied gevoelen voor wat
wij afkeuren. Zullen wij hoogachting veinzen your wat wij
middelmatig vinden? Dat was niet het doel van ons tijdschrift. Moeten wij ons toeleggen op de keus van zachte
uitdrukkingen, van wege het imposante schouwspel van
een literatuur die vijftig jaar lang de behoeften van ons
yolk heeft weten te bevredigen? Komaan. Hoe zit het
daar eigenlijk mede? Waar is het indrukwekkende?
Met klem van welke redenen heeft men aangetoond
dat deze dichters inderdaad goede verzen hebben ge29

maakt, en deze proza-schrijvers goed proza? Naar onze
redenen behoeft men niet vruchteloos te vragen. Die zijn
te lezen in een paar boekdeelen met artikelen. En als wij
op die en die gronden dan ons gebrek aan eerbied voor
de officieele letterkunde der Hollanders hebben gebaseerd, is het enkel kinderachtig, ja aanmatigend tevens,
ons te verwijten dat onze stijl dat gebrek niet bemantelt.
Kinderachtig, want het brengt de quaestie tot keutelige
proportion terug: het verschillende literair inzicht
is de hoofdzaak, niet de mate van beleefdheid in het
publiek maken van dat inzicht aan den dag gelegd; en
aanmatigend, want zoo goed als wij staan op ons recht
om te zeggen wat wij willen, begeeren wij niemands voorlichting in de manier waarop wij het zeggen. Gij mijne
Heeren, hebt respect voor Bilderdijk, voor . . .. maar het
is niet noodig u de namen van uw idealen nogmaals voor
de voeten te werpen, gij eert hen, en gij hebt gelijk dat
gij dat laat merken als gij over hen schrijft. Wij daarentegen, wij gevoelen niets voor hen, en wij winders daar
geen doekjes om. Waar is de misdaad? Is onze blaam aanstootelijker dan uwe lof? Dat kan niet zijn, want lof en
blaam beide moeten op een oordeel berusten, en een
literair oordeel is een literaire quaestie, die alleen in een
nauwkeurige gedachtenwisseling kan worden uitgemaakt,
zoo zij al kan worden uitgemaakt. Of is het pedant, of te
keuren wat gij toejuicht? Gij zijt te verstandig om dat te
meenen. Hij die iets prijst geeft zich zelf recht van spreken, niet minder beslist dan hij die iets veroordeelt. Het
is een verschil van gevoelen. En dan zult gij erkennen dat
zij enkel uwe vleijers zijn, die u toeroepen, dat wij met u
niet mogen verschillen van gevoelen, omdat gij in uwe
geschriften getoond hebt, een wel overwogen opinie te
bezitten. Gij zelf zult hen terecht wijzen. Het is nutteloos
tot iemand te zeggen: gij zult het gevoelen van dien man
eerbiedigen, als dat gevoelen berust op eene onjuistheid
in uwe oogen.
Laat beide partijen dan blijven gebruik maken van hun
recht: gij met achting te spreken van de dingen die gij
hoogacht, en wij met geringschatting van wat wij waarde30

loos vinden. Het nageslacht zal de redenen van dit verschil vergelijken. Men doet wijs als men zijn nageslacht
zoekt Ili te volgen. Zoo gij wilt dat men u later niet in het
ongelijk zal stellen, omdat men uwe redenen niet kent,
haast u dan en bedenk de grijsheid van uwe Karen. Gij
hebt liefde voor uwe literatuur, maar onthoud ons dan
ook niet de kennis van de charmes die zij voor u bezit. De
liefde, zegt men, is blind, maar gij zult de bekoorlijkheden
van een genegenheid niet versmaden, die helder ziet.
Vaders, zoo onbesuisd kent men u niet. Wij zien u verwonderd aan, als gij (ins wilt overtuigen met een beroep
op Uwe passie. De periode van uitroepen is voorbij en het
tijdvak van motieven is aangebroken. Wij verlangen
rekenschap. Respecteer in ons uwe grafredenaars. De
goede verstaanders, die aan een half woord genoeg
hadden, zijn dood, wij begrijpen niet meer uwe gebaren,
uwe exclamaties, uwe wenken en knikken. Geef ons volzinnen die krachtig zijn als de winterdag van uw leeftijd,
en helder als het ijsveld waarop gij uwe laatste schreden
zet. Dan kunnen wij ten minste nog eens samen praten
voor gij heengaat, opdat wij niet aan Onze kinderen zullen
behoeven te zeggen: — grootvader hield veel van deze
boeken, maar hij heeft ons nooit gezegd waarom.
Bovendien: is het ongeoorloofd de vraag te stellen of
deze Heeren zoo bijzonder inschikkelijk zijn voor wat zij
verkeerd achten? In het geheel niet. Uit de manier waarop zij ons behandelen, b.v., blijkt dat hun eisch geen welgemeend misverstand is, maar alleen de indirecte bekentenis hoe onaangenaam men het vindt, ouder te worden dan zijn reputatie. In het geval van den Heer Alberdingk Thijm is dit zeer frappant. De Nieuwe Gids van
December bevatte, in een artikel over kunstkritiek, de
opmerking, dat de auteur van die bijdrage de beoordeelingen van den Hoogleeraar voor professorale onkunde hield.
De heer Alberdingk kon die verklaring, al werd zij
voorshands zonder nadere motiveering gegeven, aanzien
voor de opinie die men in de kringen van jongere schil,ders en critici over zijne artikelen is toegedaan. Het gaat
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niet aan, eenige dagen later die betuiging te beantwoorden met een algemeene klacht over onze oneerbiedigheid,
zonder te zeggen wat die klacht heeft uitgelokt. De gebruikte woorden zijn niet beleefd, maar het ligt voor de
hand, dat onze medewerker aan den Heer Alberdingk
Thijm, in zijne kwaliteit van beoordeelaar van schilderijen, geen beleefdheid meende schuldig te zijn. Zou men
dan iemand dwingen zijn gevoelen te verbergen? Dan
zou het beter zijn dat men hem verbood te schrijven. De
auteur van het N. Gids-artikel wilde juist zeggen: ik vind
de kunst-kritieken van den Heer Thijm zeer slecht. Ziedaar. Het is een onbillijk en bovendien een onaesthetisch
verlangen, dat men eenvoudige dingen niet-eenvoudig
uitdrukt. Als hier gestreden moet worden, dient het te
zijn over de vraag, of onze medewerker gelijk heeft, niet
over de bij-zaak of hij iemands ijdelheid heeft gekwetst.
Een ander ding van gewicht is de omstandiglieid, dat
men ten onrechte onze kritiek verwijt, dat zij scheldwoorden in plaats van argumenten gebruikt. Ik houd vol, dat
deze grief alleen op onze tegenstanders kan slaan. Wat
ons betreft, wij hebben de gronden voor onze opinies in
dozijnen artikelen neergelegd. Het gebrek aan redeneering bij de andere partij is pijnlijk, en onaangenaam
voor ons, die gaarne wat meer weerstandsvermogen bij
onze vijanden zouden ontdekken. Ik heb hier den Heer
Alberdingk Thijm aan mijn kant. Hij was het, die in zijn
artikel, dat den onbetamelijken uitval tegen den N. Gids
bevatte, den Gids aanspoorde met kracht tegen ons op te
treden.
0, gij ironische vreemdeling! Dude Paul Foreestier!
Helaas, wat verlangt gij.. .. zeg ons aan welk van de
Gids-redacteuren gij die taak zoudt willen opdragen! Aan
den kroniekschrijver? Komaan. Aan den Heer Boissevain? Hij staat nog in den hoek waarin Busken Huet hem
heeft gezet. De Nieuwe Gids is voor den ouden Gids, wat
de Gids voor de Letteroefeningen was. Een onaangename
werkelijkheid, die zich noch door eenige proeven van
parodieen, noch door enkele sneers laat verbloemen. En
toch zullen deze uitvallen en deze hekeldichtjes nooit
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door iets beters worden overtroffen. De letterkundige redactie van den Gids heeft niet tot hare beschikking:
kracht van stijl om ons te verpletteren; scherpte van redeneering om ons in het ongelijk te stellen; eigen productie
in poezie of proza om de ooze te overschaduwen. Wat
heeft zij dan? Haar stijl, maar men kan niet spreken over
wat niet is. Haar redeneering gaat niet dieper dan verwacht kan worden van een kroniekschrijver, die nog
steeds verklaart niet te begrijpen. Hare eigen gedichten
en proza-stukken houden haar stijl gezelschap. Ik noodig
u uit, mij terecht te wijzen. Inderdaad, met welke wapens
zoudt gij begeeren, dat de strijd waarvan gij spreekt, werd
gestreden?
Als letterkundig orgaan is de Gids overbodig. De redactie zelve „voelt zich niet onmisbaar". De uitgever zal
daarentegen denken: zoolang ik een tijdschrift met vijftienhonderd abonnes bezit, acht ik dat tijdschrift voor
mijn wereldsch welvaren verre van onverschillig. Voor den
Gids is dan ook enkel een administratief bestaan denkbaar. De bijdragen komen in, en de Heer Van Kampen behoeft slechts een intelligenten bediende om ze te schikken
in een zekere volgorde. Zonder redactie zou men ook het
ongracelijk balspel missen, dat de politieke redacteuren
in deze ernstige tijden met elkaar uitvoeren. In het literaire volkomen uitgepraat, verdeeld in het staatkundige,
in beide zonder idealen, beginselen of _zelfs voornemens,
zou deze redactie tevergeefs ons het tegendeel van hare
bekentenis hebben willen opdringen. Geen medewerker
die weet dat zijn stuk door het heele land zal worden verspreid, en dat hij bovendien behoorlijk gehonoreerd
wordt, zou zijn bijdrage aan den uitgever onthouden, al
wist hij dat de Heeren Van Hall en Honig over de letterkundige, de Heeren Quack en Boissevain over de politieke opstellen niet meer zouden disputeeren. Van het
tijdschrift Nederland is de geheele redactie afgetreden.
ook zij voelde zich niet onmisbaar, maar zij voegde de
daad bij het woord. De literaire kroniek van den Heer Smit
Kleine was sedert de Julia-historie aan het kwijnen ge33
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slagen. Wie zal nog ontkennen dat de oude redaction uit
onze Romantiek voortgekomen, als literaire corporation
hebben opgehouden levenskracht te bezitten? Uit een
tweede huwelijk dezer matrone zijn eenige zonen gesproten, die de deugden der moeder prijzen als goede kinderen. Maar toch ook niet beter dan kinderen. Oudere en
steviger knapen hebben nog eens het woord gevoerd in
het jubel-nummer van Den Gids, dat met December verschenen is. Het verschil tusschen hen en de tegenwoordige
Gids-redacteuren is groot. Het bestaat voornamelijk daarin, dat de anderen wat te zeggen hebben, tenminste wat
te zeggen hebben gehad, en de jongeren niet.
Men kan zonder eenige overdrijving beweren, dat door
de helft der tegenwoordige redacteuren nog de eerste
principieele bladzijde moet geschreven worden, die
vroeger noodig was om bestuurder van den Gids te worden. Men moet of het geheele jongere geslacht negeeren,
of erkennen dat De Gids geheel buiten de beweging staat,
die de beweging is van onzen tijd. Dat is reeds genoeg
gezegd. Wie ter wereld kan meenen, dat hij ingelicht is
over de literaire inzichten en bedoelingen van deze
Heeren? 't Is waar, zoodra hunne voorgangers over het
moderne beginnen, verheffen ook zij zich niet boven een
middelmatige journalistiek. Van banaliteiten zijn de opmerkingen van den Heer Vissering over het naturalisme
moeilijk te onderscheiden, maar in de vrij duidelijk uitgesproken hoop, dat althans iets van zijn oude idealen
bij het jongere geslacht in eere mag blijven, ligt de onmiskenbare zekerheid dat hij idealen heeft gehad. En zoo
zijn ook de andere stukken. In een stijl, die de hunne is,
spreken zij over het verleden, dat hun eigendom was. Dit
nummer is een of Scheid, een terugblik, een lijkrede, een
testament, het is Hamlets vader, maar hij is nog flink
geharnast en het testament is eigenhandig, duidelijk geschreven, en de stem is even vast als het oog onbewogen.
Men heeft hunne dictie maar te vergelijken bij het
schrijven van hunne opvolgers, om de decadence waar te
nemen. Minder in wat zij zeggen dan in hunne manier van
spreken ligt de groote historische waarde van deze af34

levering. De grijsheid overtreft hier den middelbaren
leeftijd in kracht en in fijnheid. De oud-redacteuren zijn
proza-schrijvers; de tegenwoordige, proza-menschen.
Met de woorden van hunnen secretaris „waken" zij
thans voor de eer van ooze letterkunde. Actief is de bezigheid van waken zeker niet. Bovendien gevoelt men, dat
men gemist kan worden. Het waken is dus eigenlijk niet
erg noodig, denkt de Redactie. En zoo schijnt het mij
oak. Wat gij bewaakt, mijne Heeren, zijn de resten van
een doode romantiek. Wilt gij u blijven vergenoegen met
de rol van oppassers van reliquieen, ons is het wel. Maar
dan moet gij voortaan zwijgen over uw „levenslust". Niet
alleen omdat dat zoo plat klinkt, maar vooral omdat men
U dan wel eens zelfs dit werk, het laatste, uit de handen
zou kunnen nemen. Suisses in een rariteiten-museum worden niet in de eerste plaats wegens hunne dartelheid aanbevolen.
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HET KONINGSCHAP IN NEDERLAND
I
Voltaire vroeg: „waar zijn de grenzen van de voorrechten van de koningen, en van de vrijheid des yolks? —
Ik zou u raden," zeide Voltaire, „die vraag rustig te gaan
bestudeeren in het stadhuis te Amsterdam."
Gelukkig voor ons dat Voltaire zijn Dictionnaire Philosofique nu niet nog hoeft te schrijven, want hij zou niet
meer kunnen verwijzen naar het Stadhuis op den Dam.
Integendeel. De Lamme Koning heeft zijn prerogatief uitgestrekt tot dit verblijf dat niet voor vorsten gebouwd
was, en sedert heeft een lamme burgerij zich beholpen
met de pakzolders en de kantoorlokalen aan een smalle
gracht. Sedert Voltaire zuchtend dat hooge huis gedacht
als een drempel dien alle vrienden van de vrijheid verlangden te kussen met hun mond, of minstens van verre
eerden in hun hart, is de roem van de Nederlandsche vrijheid een banaliteit geworden en is nu een onwaarheid.
Er is geen yolk dat een grooter percentage van onvrijen
heeft aan te wijzen dan Nederland, of een kleinere klasse
van uitsluitend-geprivilegeerden. Met al het andere is ook
bij ons de vrijheid vervallen. De vrijheid van nu is de
ruine van de vrijheid voor twee eeuwen. Het beschaafde
Europa heeft ons in alles overtroffen, ook in de vrijheid
van de burgerij. Men bedoelt dit, als men zegt dat de
Nederlandsche politieke beschaving is verminderd, men
bedoelt dat zij in geringere mate vermeerderd is dan had
behooren te geschieden en dan bij andere volken geschied
is. De vergelijking is het die nu in ons nadeel uitvalt, die
vroeger in ons voordeel was. De faktoren die moeten
samenwerken om een absoluut koningschap mogelijk te
maken, vindt men in primitieve beschavingstoestanden,
en de voorwaarden van een geinatigd of constitutioneel
koningschap worden bereikbaar naarmate de beschaving
vordert. Het staat vast dat in Europa de intellektueele
evolutie den constitutioneelen staat heeft gebracht en
nu doende is met de republiek. De sociaal-democratie is
36

propaganda voor de republiek, zij is de republiek in den
eigenlijken zin. Wat heeft Nederland in de latere tijden
betrekkelijk weinig van die evolutie geprofiteerd. Wij
waren een voorbeeld voor Europa. De geavanceerdste
man van zijn tijd gaf ons de eer . . . .
Het is waar, de volstrekte vooruitgang is niet te loochenen. Het koningschap van de negentiende is minder
tyranniek dan het gemeenebest van de zeventiende eeuw.
Maar ik herhaal dat bier alleen op het betrekkelijke kan
worden gelet; en dan kan evenmin worden ontkend dat in
de publieke opinie een teruggang zichtbaar is. De volstrekte vooruitgang is dat wij nu practisch een republiek
hebben; de betrekkelijke teruggang is de serviliteit en de
absolutistische woordenkeus, waarmede men de fictie
van ons hedendaagsch koningschap tracht te steunen en
te redden. De volstrekte vooruitgang is dat geen enkel
Nederlander die meetelt, aan koning of koningin eenige
wezenlijke macht zou willen toekennen; de betrekkelijke
achteruitgang is dat bijna geen enkel Nederlander die iets
te verliezen heeft, er voor uit durft komen dat hij van
het koningschap alleen den vorm wil bestendigen. Vooruitgang is het dat Holland een republiek is; teruggang,
dat de Hollanders niet durven zeggen republikeinen te
zijn.
II
Aileen de anarchie kan met dezen toestand tevreden
zijn. De afkeer van alle regeering ziet met onverschilligheid deze valschheid in de regeering. De anarchie nu is
de denkwijze die in Nederland bij de ontwikkelde menschen de meeste aanhangers vindt. Het is verbazend hoe
sterk de anarchic verbreid is onder de geleerden, de
letterkundigen, de professioneele en technische vakken.
Zij zijn aan de Sociaal-Democratie, de bekendheid met het
doel en de inrichting van de samenleving, nog niet toe;
en de samenleving die wij nu hebben, schijnt hun terecht
zoo onvoldoende en de besturen kennen zij als zoo onbekwaam en zoo onvertrouwbaar, dat zij even weinig geloof
hebben aan de toekomst van de maatschappij als hoop
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op beterschap bij de overheid. Men vindt in die kringen
daarom weinig positieve voorstanders van algemeen stemrecht; velen zien daarin een verkrachting van de politieke ongereptheid der groote schare, die liever zuiver
moest blijven van staatkunde. De staatkunde, meenen zij,
brengt noodzakelijk ellende op de hoof den van hen die
er zich mee bemoeien; en er is zonder twijfel eenige
traagheid in de weigering om mede te helpen de staatkunde te reinigen van onnoodige bijmengsels. — Ziet
deze beschaafde anarchie een republiek in de werkelijkheid, en misbruik van de monarchie om bij de onvrije
klasse den eerbied voor het gezag der vrijen te versterken, dan is haar versteldheid niet groot en hare verontwaardiging evenmin. Zij verwacht niet anders van de regeerende klasse, hoe zou zij dus verwonderd kunnen zijn?
Heerschen is onrecht doen, meent zij, alle heerschers
hebben steeds onrecht gedaan, zonder onrecht te doen
kan men niet heerschen; zoo is hare verontwaardiging
niet anders dan eene doorgaande minachting voor de
machtigen. Dit is de reden waarom deze sterke partij het
koningschap in Nederland onaangetast laat, zij is misselijk van alle politiek, ook van het koningschap. Behalve
traagheid en Nederlandsche berusting is het belang een
andere faktor in hare onverschilligheid; met het koningschap heeft men een onbestemde vrees dat meer instellingen zouden verdwijnen; maar bij velen die wel anders
en beter zouden willen is dit, denk ik, toch de hoofdzaak,
dat zij zich voor zaken van staatkunde en regeering niet
meer warm kunnen maken. Zij mogen zich in het voorbijgaan ergeren over de ongerijmdheid, dat in Holland naast
de heerschende coterie een hofhouding staat, waarvan
het middenpunt is een kind en een jonge vrouw die in
het geheel geen invloed hebben, en nog minder invloed
kunnen hebben dan de overleden koning die evenmin het
bestuur in handen had, maar de meerderheid in de Tweede Kamer; zij zullen even lachen als zij de opgeschroefde
redevoeringen en courantenartikelen zien, maar zij denken dat dit bij journalisten en dignitarissen hoort en gaan
weer voort, ieder aan zijn eigen werk.
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Deze verfijnde anarchie zal vragen waartoe het dient
in ons land over het koningschap te schrijven; dat is,
meenen zij, immers geen kracht om rekening mee te
houden; bemoei u toch niet, zeggen zij, met die onschadelijke komedie, waarvan wij alien weten wat zij
waard is. Laat het koningschap zijn eigen dood sterven,
het valt in onder het gewicht van zijn onbeduidendheid.
Maar ik die een Socialist ben en geen Anarchist, ik
die voor oogen heb een zeer nauwkeurig te omschrijven
en omschreven merk, ik die meen zeer precies te weten
wat de maatschappij voor een ding is en waarvoor in de
maatschappij Staat en Regeering moeten dienen; ik die
de maatschappij aanzie voor een werkinrichting en niets
meer, die alle gedwongen bemoeiing van personen met
personen anders dan voor regeling van werk en verdeeling van levensbenoodigdheden verwerp, maar dan
ook regeling en verdeeling beide wil maken tot de verplichte en uitsluitende zaak van de nieuwe machten die
den ouden naam van Regeering zullen dragen, ik bekommer mij zeer sterk over hetgeen nu in de maatschappij
gebeurt en wat de Regeering tegenwoordig doet. Als ik
bedenk hoe het worden kan en worden zal en hoe het nu
is, dan bevind ik mij als op den drempel van een gevangenis waar ik veroordeeld ben twintig jaar te zitten; een
eindelooze tijd zonder verbetering in eenige toekomst.
1k zal geen verandering beleven, het is een nacht
waar geen dag op volgt, donkerte zonder Licht, vertwijfeling bijna en geen hoop. Ja, dit is onze hoop, van
iemand die een stekje in den grond zet en berekent dat
na honderd jaren de boom volwassen zal zijn, maar hij
kan alleen een schaduw verwachten die na hem komt.
Alles, alles van onze tegenwoordige regeerders zal veranderd moeten worden, voor wij kunnen spreken van
beterschap die iets beteekent. De andere regeering zal in
de plaats moeten komen van deze. Wat deze nu is, de
opperste administratie van de openbare zaak, zal de
andere moeten worden. Aangezien nu, volgens mij, op
zulk eene opperste administratie zeer veel aankomt, is
het bedroevend en ontmoedigend dat wij een bijna on39

denkbare ommekeer van eigenschappen noodig zullen
hebben om te krijgen wat wij verlangen. Een regeering
vol zelfzucht, bekrompenheid, valschheid, en lichtvaardigheid is het die wij hebben. Een regeering van soberheid, eerlijkheid en bekwaamheid is het die wij zullen
krijgen. Hier spreek ik alleen over dit onderdeel van onze
regeermachten, het koningschap. Het is een huiveringwekkend spooksel oprijzend in een kalmen nacht van gepeinzen. In mijne verre vizie komt het overeind als een
kabouter in een schoonen droom. Het loopt over ooze
toekomst-beelden als een insekt over de kleurige tafereelen op het witte doek van een toover-lantaarn. Het is
een naar ontwaken, een kille werkelijkheid, het omvallen
van den pot met melk in de fabel waar een boereweelde
op gefantaseerd was. Dit is mijn denken, en dit is het
zijn. Zoo behoort het te wezen en zoo is het. Welke storm
brengt ons zuiverheid en welke vloed spoelt de onreinheid weg?
III
0, als het Koningschap in Nederland een werkelijke en
sterke macht was, als wij te maken hadden met een krachtigen Heerscher en een stelsel dat aan hem wettelijk en
feitelijk de beschikking gaf, dan zou de strijd tegen het
Koningschap een gezonde oefening kunnen zijn, met een
openbaar en zeer bepaald doel voor de oogen. De gebreken van de gemeenschap gevoelen de Socialisten als
hunne eigen fouten, en de laagheid van velen om een hoog
te houden boven alien, zou ook hun een pijnlijke gewaarwording zijn. Maar wat wij nu ondervinden is geen pijn,
het is weerpijn, een knagend verwijt, een dralende
migraine. De Keizer van Rusland, ook nog de Keizer van
Duitschland, daaraan is houvast, men weet wien men
voorheeft, hun macht te deuken is de plicht van wie een
moker kan hanteeren. Hamer of aambeeld is daar de
keus en de keuze is niet moeilijk. Zoo denkt het geheele
revolutionnaire Rusland, de Keizer moet noodzakelijk
worden gedood, hij is een schadelijk man en alleen de
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dood kan hem onschadelijk maken. Een is zijn meester,
de Vrees, de Vrees dus moet hem bedwingen. De Keizer
van Duitschland treft men met geschrif ten die de
slaafschheid aangrijpen, met organisatie van alle vrienden van de vrijheid die hem de handen binden met wetten
als sterke boeien. Er is een afdoend antwoord op zijne
absolute toosten, een zwijgend antwoord uit de stembus
met altijd grootere cijfers van zijn tegenstanders. In Rusland de revolutie, in Duitschland een coup d'Etat als de
arbeiders de meerderheid hebben gekregen in het parlement, hard tegen hard, oog om oog, op dood en Leven.
Maar hier. Geen coup d'Etat of revolutie. Het is een
getemde beer, het Koningschap. Het is tevreden met
honig, al moet men zeggen dat de portie nogal groot is.
Lange jaren geleden heeft men met het koningschap afgerekend, sedert 1848 hebben wij geen Koning gehad.
Thorbecke is de Hollandsche koningsmoordenaar, over
Onzen Lodewijk XVI is de dood uitgesproken met zeer
vele frazes. Dit alles is ons bekend en een opzettelijke
strijd tegen het Koningschap wordt daarom door ons niet
gevoerd. De instelling is een windmolen en geen geharnaste ridder, de occupanten van den troon zijn een vriendelijk vrouwtje met lieve woordjes en een meisje met
korte rokjes. Men weet dat bij hen enkel de schijn veilig
kan zijn, en geen een Hollander die meer dan de schijn
gered wil zien. Uit den draaikolk van het verleden vischt
men bij ons het eenhoofdig gezag niet op, uit de assche
herstelt men het verteerde koningschap niet weer. Zoo
kan ook onze strijd alleen tegen den schijn gericht zijn,
zooals ook alleen het streven om den schijn te bestendigen mijn ergernis wekt. Dit nu maakt op het eerste gezicht onze taak niet aangenaam. De groote anarchistische
middelklasse haalt de schouders op. De dienaren van hen
die belang hebben bij het voortduren van den schijn,
weten hem tegen ons te exploiteeren. Wij zelf vinden het
geen heldenstuk de weerlooze persoontjes van de regentes en haar kind op zij te dringen . . . .
En toch is het de noodzakelijke plicht van het Socialisme den ondergang van de monarchie te bespoedigen. Den
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ondergang van de instelling waar zij een macht is in den
Staat, omdat haar beginsel het onze bedreigt. Den ondergang van de resteerende vormen waar de instelling heeft
uitgediencl, die vormen-zelve hinderen ons en nog meer
het in-stand-houden van vormen die overbodig zijn geworden. Ik wil hier voor de tweede maal zeggen wat de
hoofdzaak in dit artikel is. Ook ons zou het tamelijk
onverschillig zijn of ergens in het land, op het Loo en in
Den Haag een huishoudentje woonde dat een middeleeuwschen titel droeg, eene ouderwetsche staatsie voerde, het hoogste gezag in den lande representeerde, wanneer ons in het algemeen zaken van gezag onverschillig
waren. Natuurlijk zou dit ons evenmin aanstoot geven,
wanneer de maatschappij scheen een chaos te zijn, waarin
de slimmen en de sterken de baas behoorden te wezen, en
ieder gelijk had die de hand legde op wat onder zijn
bereik kwam. Met zulke staatkundige begrippen is men
onaantastbaar en leeft men tevreden in alle omstandigheden. Evenwel, en bier komt het op neer, dit zijn de
Socialistische begrippen niet, en wij missen ten eenen male
deze gelukkige onaandoenlijkheid. Alles wat verkeerd is
in den Staat hindert ons dubbel, omdat wij in plaats van
dat verkeerde zeer nauwkeurig weten wat wij zouden
wenschen. Het kwade is dus voor ons niet alleen kwaad,
maar het neemt bovendien de plaats van het betere in
beslag. Om nu alleen over het koningschap te spreken,
zoolang deze vormen blijven bestaan, is er geen gelegenheid voor de andere vormen van het gezag naar ons
idee . ...
IV
Als de Staat gekomen is op de ontwikkelings-hoogte
waarboven wij ons nu geene hoogte kunnen denken, als
hij het historische doel heeft bereikt waarachter wij ons
geen doel kunnen voorstellen, als de werk-inrichting en
verdeelings-machine compleet zullen zijn, dan is de regeering het toezicht op den goeden gang van voortbrenging en verbruik. Niets is eenvoudiger en beperkter
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dan deze regeerings-taak. Het menschelijke, het geestelijke, het hooge, al wat individualistisch is en behoort te
blijven, valt buiten de grens van haar bevoegdheid. De
Staat, dat is de Arbeid. De Regeering zijn de handhavers
van de orde bij den arbeid, de leiders bij het verrichten
van den arbeid, de opzichters over de verdeeling van de
vruchten van den arbeid. Als men deze mannen van de
toekomst zou willen noemen met namen van tegenwoordig, zou men zeggen, ingenieurs, fabrikanten, landbouwers, magazijnhouders, kooplieden. Van hen de
besten en bekwaamsten, door hun meesterschap onze
voornaamste dienaren, krachtens hunne diensten onze
eenige meesters. Zullen zij de grootste mannen van het
land zijn? Het zal zelfs beter wezen indien zij dat niet
zijn. Zooveel gezag als zij zullen noodig hebben, moeten
zij ontleenen aan hunne bekwaamheid. De grootheid
wordt maar ontsierd door wereldsche voornaamheid, zij
zullen een burgerkroon dragen, de kroon van menschelijke hoogheid wordt gedragen onzichtbaar en kan niet
worden uitgereikt door de menigte. De menigte kan enkel
uitmaken wie de meest geschikte personen zijn om voor
hare stoffelijke belangen te zorgen. En alleen aan hen zal

de macht om te regeeren mogen gegeven worden. Andere
invloed, op het denken en het leven, wordt niet gegeven,
maar genomen, en is geen macht die eenige ambtelijke erkenning of regeling zou dulden of vragen. Er mag geen
luister, geen geloof aan dit eenig-duldbare gezag worden
geschonden, het mag niet imponeeren of verblinden. Het
moet een precies-omschreven funktie wezen, een verplichting meer dan een voorrecht, een opoffering en geen
exploitatie, een taak zooals een andere, alleen zwaarder
en voor bekwamere menschen berekend. De nuttigste
burgers zullen de hoogste plaatsen bekleeden in den
Staat. De grootste mannen zullen de wegwijzers zijn in
het Leven. En in het Leven is de Staat niet meer dan het
huishouden, van een geheel onbeduidende beteekenis als
het goed geregeld is, een onophoudelijke stoornis als er
iets aan mankeert. De Staat zal niet goed zijn zoolang
men merkt dat hij er is, een dommekracht die onhoor43

baar werkt, een machine zonder geraas of rook, een doofstomme dienaar van een alomvattende handigheid. Hij
moet voorzien in onze lichamelijke behoeften, ons eten
en drinken verschaffen, kleeren, wooing, goede wegen,
vervoermiddelen, en zonder gedruisch of omslag, zonder
aanspraak op dank, zonder recht op andere bevoegdheid
dan ons van dienst te zijn, met de bescheidenheid, de
nauwgezetheid en den ijver die verlangd kunnen worden
bij het verrichten van onmisbare maar geringe bezigheden. Als dit de Staat moet zijn, clan kan het gezag in den
Staat onmogelijk pretentie op eerbied of onderdanigheid
laten gelden. Geen bekwaamheid in deze soort van verrichtingen, eene geschiktheid om anderen te leiden bij
onaanzienlijken arbeid voor ons lijf, kan reden geven om
iemand buiten dien arbeid te verheerlijken met titels en
voorrechten. De grootere geschiktheid legt grootere verplichtingen op, dat moet alles zijn. Hoe ver die bekwaamheid ook gaat, zij gaat nooit verder dan de volmaaktheid
van maatregelen om in onze lichamelijke onvolmaaktheid
te voorzien. Vollediger toegerust dan een grijze mosch
kan de geniaalste technikus den mensch niet afleveren,
en wij kunnen nog lang niet vliegen. Niets wat tot dit beperkte en vergankelijke behoort kan iemand recht geven
trotsch te zijn, en de bemoeiing van den Staat en van het
hoogste gezag zal bij dit vergankelijke en beperkte ophouden.
De plaatsen waar wij zeker weten dat eenmaal deze
purpere verstands-druiven zullen rijpen, hangen nu bezet
met dor onkruid en spinrag. De druiven zijn zoo klein en
hard als groene erwten. . . . Het gezag maakt op de
menigte nog een onnatuurlijken indruk. Er is nog een
algemeene miskenning van het doel en den aard van regeering. Niet om van dienst te wezen, maar om gediend
te worden, meenen de autoriteiten dat zij er zijn. Ook
buiten hunnen werkkring wordt een zekere ondergeschiktheid verlangd en betoond. Het gezag om het gezag
is iets dat begeerd wordt en ontzien. Er is een gering
besef van verantwoordelijkheid en er wordt weinig verantwoording geeischt. Omdat het nog zulk een gebrekkig
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werktuig is, overstemt het kraken en dreunen van de
staatsmachine het menschelijk geluid. Zij wordt bovendien ten behoeve van een kleine klasse geexploiteerd en
de drijvers wenden de aandacht of van de indiscretie van
hun bedrijf door het bijgeloof van de menigte te sterken,
die hunne bemoeiing aanziet voor het gewichtigste wat
er in de wereld is. Nu wilde ik er op komen dat bier de
groote grief tegen het Koningschap van onzen tijd ligt.
Als een werkelijke macht haven haar wordt het door de
heerschende klasse niet geduld, al sedert jaren niet. Maar
zij tracht het prestige van het Koningschap tegenover de
onvrije menigte te steunen, en te gebruiken als een beveiliging van het gezag in het algemeen dat in het bijzonder haar gezag is. In plaats om mede te helpen de waarheid te verbreiden omtrent de toch zoo noodzakelijke
taak van den Staat, en de verstandelijke evolutie te bevorderen die deze erkenning brengen zal in plaats van de
onmisbare afscheiding tusschen onze materieele huishouding en ons geestelijk leven te helpen bewerkstelligen,
gaat de klasse die regeert voort met het bestendigen van
een onredelijke en schadelijke verwarring. De wijding, de
heilrijke strekking, de mystieke zegen van het Koningschap worden sterker aangedrongen naarmate de beweging bij de onvrijen toeneemt. Ik vrees wel niet de gevolgen maar ik kan toch de poging niet goedkeuren. Het
rijden en rossen, het beleggen van gezochte plechtigheden, de ophemeling van onbeduidende daden, de overdrijving van alledaagsche voorvallen, het bezigen van woorden en organiseeren van vertooningen, tot het tentoonstellen van voorwerpen daarbij gebruikt, alsof inderdaad
het Koningschap een machtige instelling en de titularissen buitengewoon begaafde personen waren, is een reeks
van bedotterijen door de heerschende partij ondernomen,
waarbij hare minst nobele neigingen den spot drijven met
de minst verlichte van de andere. De onwaarheid wordt
bestendigd, en juist bij de inrichting van den Staat hebben
wij waarheid noodig in de aller-eerste plaats; de vrijmaking van den mensch van zijn stoffelijke behoeften, de
organisatie van alle werkkrachten om het werk licht te
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maken, de hervorming van de maatschappij in een werkplaats waar doelmatigheid en rechtvaardigheid het reglement is; iedereen gevoelt dat elke openbare leugen een
hinderpaal te meer is om daartoe te komen.. En deze
speciale leugen wordt bestendigd, dat het gezag in den
Staat noodig heeft en gerechtigd is tot onderdanigheid,
uiterlijke pracht, weelde betaald door de armen, hulde
gebracht door onmondigen; dat het gezag, erfelijk in een
familie, noodzakelijk wijsheid, deugd en edelmoedigheid
verleent aan hare leden, dat het gezag niet is een dienst
voor het lichaam van de menschen, maar een heerschappij ook over hun geest.
Van de twee groote partijen waarin de regeerende
klasse quasi verdeeld is, is de valsche monarchistische
propaganda het uitbundigste bij de liberale partij. Haar
kan dit het minst vergeven worden. Juist haar werk was
het en hare historische taak is het geweest, in Nederland
de laatste koninklijke prerogatieven weg te nemen. Thorbecke, dien ik al genoemd heb, heeft het koningschap
meer afbreuk gedaan dan eenig sociaal-democraat, meer
dan eenig nihilist. Ten volle heeft de liberale partij verdiend den smaad dien zij van hare conservatieve tegenstanders heeft verduurd wegens hare democratische gezindheid. De liberalen hebben den zin genomen uit de
betuigingen van gehechtheid en trouw aan het koningschap, die de liberalen nu door al hun organen uitspreken;
er zijn niets dan ledige frazen overgebleven. Immers, wat
wil dat zeggen tegenwoordig: trouw aan de monarchie?
Iets anders dan dit, dat men de titularissen wil laten in
het bezit van hunne titels en inkomsten, kan het onmogelijk beteekenen. Dat men aan den koning of
koningin een nieuw recht zou willen schenken, of eenig
verloren recht zou willen teruggeven, kan men niet bedoelen. Zelfs meent men er niet mede dat men de tegenwoordig nog in naam bestaande rechten, naar de letter
uitgeoefend wenscht te zien. Zou eene kamermeerderheid dulden dat de Duitsche prinses, die voor twaalf jaren
met Willem III getrouwd is en thans Regentes is van het
Rijk, dat zij „naar welgevallen" een minister ontsloeg
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waarin de Kamer vertrouwen stelde? Welke trouw en gehechtheid zou bestand zijn tegen eenig teeken van een
macht die anders wilde dan de meerderheid? Men regeert
of men regeert niet. De Regentes nu, regeert niet. Al de
verklaringen van koningsgezindheid doen deze waarheid
geenszins te niet en hebben ook niet de strekking dat te
doen. Het is ijdele praat, en wanneer de Regentes een
vrouw van doorzicht is, moet zij afkeerig worden van een
hulde die geen van de personen die haar brengen in woorden, bereid zou zijn gestand te doen met daden. Al wat zij
er uit besluiten kan is dit, dat, zoolang de klasse die haar
omgeeft de macht heeft, zij in het veilig bezit zal blijven
van de penningen en van het koninklijk vertoon. Hiervan
kan men overtuigd zijn dat geen mensch er aan denkt
zelfs maar rekening te houden met de mogelijkheid, dat
van de Regentes de geringste eigen invloed op de openbare zaak zou uitgaan. Geen enkele staatkundige partij is
genegen daarop te letten, geen enkel programma is met
eenig voorbehoud te dien aanzien opgemaakt, geen enkele
kamermeerderheid zou van haar voorgenomen gedragslijn ter wille daarvan een streep willen afwijken. En dit
alles neemt niet weg dat juist de liberale partij, die gemaakt heeft dat in de werkelijkheid het koninklijk gezag
niet meer bestaat, telkens te kennen geeft dat zij op het
behoud van het koningschap ten zeerste is gesteld; een
poovere en leugenachtige klasse-politiek waarvan niemand
de dupe is. Het koningschap heeft zij-zelve aan den kant
gedaan, nu vlucht zij om een schuilplaats in de bouwvallen. Zoo wenden wij ons niet tot de bouwvallen maar
tot de menschen die er meenen veilig te zijn.
Doch deze reden van ons verzet, de politieke reden zou
men kunnen zeggen, is de voornaamste niet, op die
diepere heb ik in deze bladzijden den vollen nadruk
gelegd.
V
De Grondwet schrijft voor, bij Artikel 114, dat wanneer de Tweede Kamer beslist tot het niet aannemen van
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een wets-voorstel, zij daarvan aan den Koning kennis
geeft met het volgende formulier:
— „De Tweede Kamer der Staten-Generaal betuigt
den Koning haren dank voor zijnen ijver in het bevorderen van de belangen van den Staat en verzoekt Hem eerbiedig het gedane voorstel in nadere overweging te
nemen".
In dit voorschrift is dit wat ons verkeerd voorkomt:
evenmin als wij in onze dagelijksche bezigheden het goed
zouden vinden dat iemand die niet van een voorstel gediend was, u, als eenig antwoord, zou vragen er nog eens
over te denken, kunnen wij deze conventie in de behandeling van staatszaken met vrede laten. Naarmate de zaken
gewichtiger zijn vinden wij dat ze met meer ernst moeten
behandeld worden. Dit is geene Puriteinsche stijfheid of
kleingeestige lief de voor preciesheid maar omdat de
Staat, volgens ons, niets anders dan een werkinrichting
behoort te zijn, moeten in zijne aangelegenheden dezelfde
soberheid en eenvoudigheid worden in acht genomen die
nu reeds in particuliere werkinrichtingen betracht worden. Kan men zich met een of ander voorstel niet vereenigen, dan moet dit duidelijk aan den voorsteller worden gezegd. De fictie dat de voorsteller te hoog zou staan
om een duidelijk bericht te krijgen, komt niet te pas bij
iets zoo alledaagsch als de regeling van onze stoffelijke
belangen. Als men met het verstand van tegenwoordig
deze dingen opnieuw zou moeten opzetten, dan zou nu al
niemand een dergelijke formule uitvinden. Men gedraagt
er zich dan ook volstrekt niet naar. Het is een gewoon
debat in de Kamers en als de nederlaag van de regeering
bijzonder smadelijk is, moet zij been gaan. Een eerbiedig
verzoek het voorstel in nadere overweging te nemen,
wordt volstrekt niet gedaan. Wij willen deze uit vroeger
tijden overgebleven vormen helpen opruimen, omdat zij
het aanvaarden van de nieuwe vormen eenigszins tegenhouden. En juist daarom nemen onze tegenstanders hen
in bescherming. Zij profiteeren van elke gelegenheid om
dat te doen; telkens als zij er kans toe zien. Het is reeds
begonnen toen het inkomen van de minderjarige koningin
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door de Kamers moest worden vastgesteld. Groote
geldsommen moeten wij opbrengen om deze klassemanoeuvres te betalen; alleen de Socialisten werden door
hun klare beginselen bewogen er tegen te zijn. Hun eenige
fout kan zijn te vroeg gelijk te hebben; het is dan ook
blijkbaar te vroeg als de groote meerderheid nog z(545 is
dat zij zich gewillig laat villen. In een tijd van algemeene
armoede en ellende, aan een klein meisje, dat toch reeds
heel rijk is, uit de algemeene kas een inkomen te geven
waarvan duizend gezinnen zouden kunnen leven en gelukkig zijn, kan geen maatregel wezen die op den duur
bijval vindt. Redelijker-wijze zou alleen voor een menschelijke Voorzienigheid zulk een offer gevergd kunnen
worden, gesteld dat een menschenvriend het zou willen
aannemen. Sommigen zeggen: het koningshuis is zulk
eene Voorzienigheid, het helpt de eenheid van het land
bewaren. Nu, ik reken die eenheid niet tot de zegeningen;
ik zou willen dat men internationale aaneensluiting bevorderde, eene hoogere eenheid, die wij waarlijk niet verlangen met kwade bedoelingen. De samenvoeging eerst
van stamverwante volken en dan van alle volken, omdat
nu reeds eigenlijk alle beschaafde volken tot een stam
hooren en het rassenverschil nog maar bij lager ontwikkelde natien een wezenlijk verschil is. Maar bovendien is
binnen onze grenzen het koningschap niet bevorderlijk
aan de eenheid. Als men van de zijde van de heerschende
klasse voortgaat het op deze manier te exploiteeren, zal
zijn val enkel verhaast worden door de krachtige reactie
die van de quasi-monarchistische propaganda het gevolg
moet zijn en al bezig is te worden. De strijd om den regeerings-vorm wordt door het kapitalisme uitgelokt. De
geschiedenis heeft haar niets geleerd; wij zullen een stuk
geschiedenis voor haar plezier moeten overmaken.
De korte visite die de Regentes en de Koningin dezer
dagen in Amsterdam hebben gemaakt, is door de belanghebbenden met een bijna onbescheiden gretigheid benut.
Er is uitgehaald wat er in was, en meer. . . . Het kan mijn
bedoeling niet wezen van de personen die hierbij betrokken zijn, eenig kwaad te zeggen of hun eenig kwaad
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te wenschen. De socialistische kritiek in het algemeen
en de mijne in het bijzonder is niet besmet met eene geringe kwaadwilligheid. Het ongelijk is geheel aan den
karat van onze vijanden; het zijn hunne leugens die onze
waarheid noodig maken. De waarheid dan is, dat bij de
ontmoeting met de Amsterdamsche en andere autoriteiten, men in de pers en bij de feestelijkheden, zich een
indiscrete moeite heeft gegeven om de vorstelijke personen, het koningshuis en de monarchie, te versieren met
voortreffelijkheden, die reeds tegen een oppervlakkige
kritiek niet bestand zijn. Het past ernstigen mannen niet,
op wie moeilijke verplichtingen rusten, zich ingenomen
te betoonen met de bijzonderheid dat een klein meisje een
„eersten steen" legt van een gesticht, en het brengt hun
ernst in verdenking wanneer men hen van dat feit een
oorkonde ziet samenstellen, die bestemd is het verre
nageslacht te bereiken. Het zijn de mummies van onze
dwaasheid die wij aan onze kindskinderen adresseeren;
als zij de windselen losmaken zullen zij ons uitlachen. Nu
al is het bedenkelijk; zijn deze komedianten onze magistraten? — deze vraag breekt hun prestige met zware
slagen. Een kind van dien leeftijd eenigszins gewichtig te
hooren toespreken en te zien behandelen met egards die
deze lieden niet gewoon zijn aan kinderen te besteden, is
eene vertooning waaraan wij ongaarne onze autoriteiten
medeplichtig zien. 1k wil niet betwijfelen van de Regentes, wat van geen enkele verstandige moeder betwijfeld
mag worden, namelijk dat zij van haar dochtertje geen
oud vrouwtje wenscht te maken. Evenwel wordt het beste
middel om die juiste pedagogie te bereiken nagelaten; in
het openbaar moest van het meisje geen melding worden
gemaakt tot aan hare meerderjarigheid. Zij behoort niet
in het publiek en het is geen goede proef van het gehalte
onzer publieke personen dat zij dit niet gevoelen. — De
fictie van het koningschap, zeide ik, van de instelling en
van het personeel, is ook bij deze gelegenheid tot barstens
toe opgeblazen. Een officieele redevoering bevatte den
wensch dat naderhand van Koningin Wilhelmina gezegd
mocht worden, dat zij haar yolk gelukkig had gemaakt.
50

Wie die dit niet wenschen zou — als het mogelijk was.
Maar wij weten immers alien dat tegenwoordig geen enkele vorst in de gelegenheid is zijn yolk gelukkig te
maken. En dat zeggen zij die zich het meest ingespannen
hebben om aan onze koningen in het bijzonder de macht
en dus de middelen daartoe te ontnemen. De oude dichter
Beets zegt het op zijn manier aldus:
Gij Koninklijke Vrouwe en Eer der Vrouwen,
Regeerster vroom en vroed,
Wie met gerust gemoed
Een dankbaar yolk den staf kan toevertrouwen!
Is niet de waarheid die wij alien weten deze, dat de
Regentes nog veel te kort „regeert" om van hare staatkundige geschiktheid bewijzen te hebben kunnen geven?
En een andere waarheid die wij ook alien kennen, is, dat
het volstrekt geen „dankbaar yolk" is geweest die haar
het regentschap heeft opgedragen, maar een coterie van
belanghebbenden; en dat het regentschap geen „star is
maar een zinledige titel. — Een andere keer werd stoutweg van de Oranje-vorsten beweerd dat zij goed, edel en
groot waren en het goede, edele en groote dat in het yolk
leefde, hebben opgewekt. De waarheid is weer dat
sedert de zeventiende eeuw het Oranjehuis niet anders
dan onbeduidende lieden heeft voortgebracht; menschen en vorsten als andere, maar zonder eenige aanspraak op de rhetorische verheffing die een hoveling van
Lodewijk XIV, maar geen Amsterdamsch burgemeester
van dezen tijd kan vergeven worden. Zijne ambtsvoorgangers die Prins Willem II zouden hebben laten verdrinken in het ondergeloopen polderland, als hij niet gemaakt had dat hij weg kwam, waren op den Oranjezegen
minder gesteld. — Ik wil van het gesprokene en geschrevene niet meer aanhalen; de algemeene kritiek is voldoende bewezen, dat niet het koningschap-zelf, want dat
hebben onze grootvaders al op zij gezet, maar de exploitatie van de overgebleven traditie door de regeerende
klasse, het voorwerp moest zijn van ieders opmerkzaam51

heid die meent dat een leugen in het openbaar een driedubbele leugen is.
De zorg voor de doelmatigheid en de waardigheid van
het publieke leven is de voornaamste kracht en het uitgangspunt van de Socialistische kritiek.
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SOCIALISTISCHE AESTHETICA
Aan Lod. van Deyssel.

I
Nu ik uw artikel nog eens goed gelezen heb en beginnen wil met er een antwoord op te schrijven, moet ik u
op mijn beurt verzoeken niet kwaad te worden om wat
ik mogelijk niet zal kunnen verzwijgen. Want meer dan
eenig mensch die leeft, is mij waard het doel dat ik hoe
Langer hoe klaarder zie staan aan het eind van een weg
waarop ik al geloopen heb zonder het te weten, en zonder
verder te zien dan wat vlak voor mijn voeten lag. Ik vrees
er niet voor, want wij zullen elkaar verstaan, maar al
mochten uwe genegenheid en uwe goedkeuring mij verlaten zooals ik de goedkeuring en de genegenheid verloren heb van velen, ik zal er niet langzamer om gaan of
minder vastberaden. Gij zijt met klompen geschreden
door de bloembedden van mijn zorgvuldigst gekweekte
meeningen en zij begonnen al zoo fraai te bloeien en zoo
zacht te geuren, dat zelfs gij iets hebt bespeurd van reuk
en kleur waar gij zoo roekeloos uwe voeten hebt gezet. 1k
zal ze weer opbinden en besproeien en er eenige zonnestralen van koesterend betoog over laten schijnen; en ik
zal u de paden aanwijzen die er langs gaan, zoodat ieder
op zijn gemak en van nabij het groeisel kan bekijken. Dan
zal ik u vragen terug te komen in mijn tuin, en wij zullen,
denk ik, als vrienden wandelen en samen de bloemen
prijzen, totdat ten slotte mijn lof zal verstommen voor
uw roem van het paradijs. Dit alles zal ik nu niet tegelijk doen; ik bedoel dat ik eenige stukken zal schrijven
over het Socialisme in het bijzonder en over de Sociologie
in het algemeen, waarin gij een beschouwing van de
economische en intellektueele evolutie-verschijnselen
zult vinden die u zeker zal bevredigen; wat de oorzaken
zijn van de veranderingen die wij zien in het denken van
de menschen over zichzelf, over de natuur, over de
samenleving; waarin die veranderingen bestaan, hoe sommige dingen er zullen uitzien als die veranderingen zoo53

ver zijn tot stand gekomen als wij ons thans kunnen
voorstellen — want er is ook een horizon aan onzen
geestelijken blik —, en de maatregelen die wij moeten
nemen om de verwachte veranderingen te bespoedigen,
de belemmeringen die wij kunnen opruimen. . . .
Maar nu moet ik u alleen hierover te woord staan,
waarom kunst en socialisme elkanders vijanden niet zijn,
want dit is mijne, aan de uwe tegenovergestelde meening.
Dat gij dit vindt is voor mij van meer beteekenis, dan
de preciese waarde van uw betoog als polemisch geschrift. Ik heb rekening te houden met uw gevoelen in
het groot, niet alleen met de fragmenten die gij er hier
van hebt geschreven. Als ik er in geslaagd ware uw opmerkingen van nil te weerleggen, en ik had uwe geheele
opinie niet doen veranderen, dan zou ik nog niets hebben
bereikt. Ik wil niet trachten u te overwinnen in het debat,
ik moet probeeren u te overtuigen door eene redeneering.
II
Hier is jets aparts, dat dienen moet om te laten zien
dat ik uwe bedoeling goed begrepen heb. In de aesthetiek die de uwe is, past het gevoelen dat Napoleon een
mooier figuur is dan Nieuwenhuijs, de predikant, stichter
van het Nut. Ik kan niet hard genoeg schreeuwen om te
zeggen hoe Colleens ik het daarmee ben. Ik ben niet zoo
erg ingenomen met den stichter van het Nut, omdat al
mijn ingenomenheid opgebruikt wordt voor de beweging
in het achttiende-eeuwsche intellekt waarvan de oprichting van die maatschappij een teeken geweest is; in
mijn beschouwing van die dingen is bijna geen plaats
voor de uitvoerige vermelding van de verdiensten van
de personen die aan zulke teekenen hun naam verbonden.
Dat is een reden waarom deze beschouwing volstrekt
niet past in mijn denkwijze. En de tweede reden is, dat
wat aan Napoleon moois kan wezen, voor mij geheel
wordt uitgewischt door de leelijkheid van het verdriet dat
hij in Europa heeft gebracht. Ik zeg het u en gij zult mij
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gelooven, maar ik kan niet lezen over Napoleon en zijn
heldendaden zonder de fyzieke onrustigheid en somtijds
de daarvan groeiende walging to gevoelen, die het ruiken
van stank of het hooren van een valschen vioolsnaar of
het zien van een vies beest teweeg brengt. Voor zulke
menschen als Napoleon ga ik in mijn lektuur uit den weg,
als voor een wagers van de privaat-reiniging in de straat.
De zuivere waarheid is, dat als ik hoor van zijn overwinningen en zijn krijgsroem, ik dadelijk zooveel vrouwen
zie huilen over hunne mannen en aanstaande mannen en
zoons, en tegelijk zooveel verbrande huisjes en geroofd
eigendom van arme opspaarders, en mij zooveel angst en
pijn van gewonden voorstel en de verliederlijking van
zooveel fatsoenlijke menschen in de veldtochten verbeeld
en de ontzettende ongerustheid van hun familie en de
treurige vernedering van de verslagenen, dat ik den naam
van den onvermoeibaren maaier van menschen, zoo afzichtelijk vind als Zwarte Dood en baarlijke Satan. 1k
verbeeld mij dezen Napoleon als een van den duivel bezeten boozen Boer uit de middeleeuwen, die des nachts
zijn wooing verlaat en met zware zakken beladen, de
kwalijk beploegde akkers betreedt van zijn Buren, waar
het met groote moeite gewonnen zaad juist gestort is in
de ongelijke yore; een doodend werk met gebrekkige gereedschappen, het eenige levensmiddel van ellendige dorpen vol hongerige menschen; de verwachting van een op
zijn best schralen oogst; de magere hoop van de massa
overgegeven aan de genade van de natuur, aan de verwoestingen van wilde dieren, aan de inbreuken van onstuimig edelvolk op de jacht. De behekste Boer zet den
voet op de velden door hoop en offer zoo eerbiedwaardig als een armoedig kerkje in een dorp van strooien
hutten. Hij zet den voet op de velden en bestrooit ze
rijkelijk met zaad van onkruid, branderig, vol vergif en
woeker; de nacht ziet hem zwoegen met onveranderd gezicht, gebogen onder den verdervenden arbeid van zijn
handen, met groote en snelle stappen de vernietiging voltooiend van wat de anderen in dagen en weken van moeilijke schreden moesten doen, en voor de ochtend geheel is
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gerezen trekt hij terug in zijn huis, zwijgend en alleen, begeerig te hervatten in het donker wat hij moest staken in
het licht. In plaats van met halmen, geel en vol, bedekt
zich de bodem met een dicht gewas van onuitroeibaar wanloof, verslagen en met stille tranen zien de menschen, voor
wie het voedsel moest groeien uit den akker, het wonder
aan dat hun hongersnood brengt, zij weten niet dat een
hunner een schrikkelijke zaaier van feed, in den nacht de
kiemen van hun nooddruft heeft verstikt . . . Verdriet, dit
staat mij zeker vrij, en dit is een socialistische aesthetiek,
vind ik leelijk, en het verdriet van veel menschen leelijker
dan het verdriet van weinigen. Gebrek is ook leelijk, niet
het hebben van weinig geld, tijdelijk of op den duur, van
menschen die van-zich-zelf meer bezitten dan een millionnair hun geven kan, maar het opgroeien en voortleven van gewone menschen in afwezigheid van het
noodige, waardoor zij hun lichaam en hun geest nooit
iets meer kunnen laten doen en worden dan bij een toestand van niet-sterven hoort. Zij sterven niet, dat is alles
wat men van hen zeggen kan. Als zij niet gierig en nijdig
en valsch zijn, zijn zij mal-verkwistend, kruiperig en bot.
Zij zien er machteloos, bleek en mager, verflenst uit, of
zij zijn vet, opgezet, rood en grof. Is er in de natuur, in
de levende wereld, iets zoo leelijks als de geestelijke en
de lichamelijke toestand van een lijdend proletariaat?
Het allerleelijkste wat er in de wereld is, een door armoede verteerd yolk, willen de socialisten verhelpen.
Zooals sommige ziekten een menschengezicht veranderen
in een afgrijselijk masker, verandert het gebrek een
massa van menschen in een troep dieren zoo afschuwelijk van zeden en voorkomen als er geen dieren te vinden
zijn. De socialistische aesthetiek getuigt hier van, de
socialistische wetenschap verstrekt de middelen om te
genezen.
De socialistische aesthetiek ziet aan den anderen kant
van de vuurlijn die de menschen verdeelt ook veel
leelijks . . . . Te lezen in de natuurlijke historie dat sommige insekten, spinnen of vliegen, bedekt zijn met luizen,
die zij notabene weer als voedsel gebruiken, is een wonder
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van leelijkheid. Parasieten in het algemeen, ik geloof dat
dit een bekende sensatie is, en het bedrijf van parasieten,
leven dat door ander leven wordt opgevreten, levend afval, wandelend vullis, niets anders geeft mij zoo den indruk van leelijkheid. De onderdrukking door het kapitalisme, de monopoliseering van alle middelen om aan den
kost te komen in weinige handen, dat met het populaire
woord uitzuiging zoo dikwijls wordt aangeduid, is even
leelijk voor mijne oogen als de bezigheid van een bloedzuiger. Een paar duizend personen verdeeld over de
wereld slurpen alles op wat de wereld zich afbeult om
te produceeren; hoe harder de menschen werken, hoe
magerder zij worden, evenals iemand die een lintwurm
heeft, maar de lintwurmen groeien en worden vet en zij
zijn moeilijk onschadelijk te maken, zoolang men den kop
niet heeft, heeft men niets en het lichaam moet zich aan
een hongerkuur onderwerpen alvorens men hopen kan
het kapitalisme doodelijk te treffen. Noem een afzichtelijk en onverzadelijk roofdier, dat zich voedt met bloed
uit felle wonden vloeiend van levende schepselen, dat
de jongen niet ontziet en de grijzen niet versmaadt, dat
niets doet als onafgebroken hunkeren naar altijd verschen
prooi, een schubbig en vlekkig monster, van een vreemd
lichaamstoestel, weinig meer dan een bek om te zwelgen
en klauwen om te grijpen, zonder oogen, vadsig, onrein,
en gij hebt het kapitalisme nog te beminnelijk genoemd.
En dan sluipen er nog andere ongure wezens aan deze
zijde van de klasse-grens: de onrechtvaardigheid, de
huichelarij, de leugen, de achterklap, de schraapzucht;
juist nu heeft de dood van den koning een bende van deze
vleermuizen over ons land losgelaten. Zulk een schouwspel van ambtelijke verachting voor de waarheid is zoo
leelijk als een danspartij van padden, zoo angstig-suggestief als een naar droomspook van Odilon Redon, en voor
de socialistische aesthetiek heeft van de honderd kamerleden maar een aan billijke eischen van oprechtheid en
ernst voldaan; ik weet niets fraaiers dan het opstaan en
het spreken van den sociaal-demokraat tot negen-ennegentig van zijn medeleden, enkelen zeker uit sleur en
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dus te goeder trouw van behoudzucht en onnadenkendheid, maar waarvan het grootste aantal dermate door de
leugens van het officieele klasse-leven worden beheerscht, dat de waarheid hun zot en onbehoorlijk Mkt;
ja het werd dezer dagen gezegd door een van hen die in
het bijzonder in aanmerking komen om voor huichelaars
te worden gehouden, wegens de geavanceerdheid van
hunne liberale gevoelens, dat de oprechtheid van lien
eenen man de anderen nog meer gesterkt heeft in hun
onwaardig betoon van ongevoelden rouw. De socialisten
bekommeren zich veel om de openbare zaak, quaesties
van regeering achten zij zeer belangrijk, wegens de beginselen van de leer die hen tot socialisten maakt. De
bourgeoisie is onverschillig voor het gemeenebest, gij kept
het cynisme waarmede de bourgeois zich onder elkaar
over politiek uitlaten, en wat de autoriteiten doen raakt
hen niet zoolang het hun beurs niet raakt. De socialisten
daarentegen worden in hun moreel en aesthetisch gevoel
getroffen door de daden van de klasse-regeering, of kan
men zeggen, van de regeerings-klasse; om hierbij te
blijven, de uitbundigheid van den officieelen rouw en
de geestdrift van de couranten vervult hen met een gelijksoortig afgrijzen als een kind vervult wanneer het merkt
dat zijn vader een dwaas en zijn moeder een malloot is,
juist zij dragen in zijn jonge dagen een mooi ideaal van
wijsheid en goedheid; als wij ernst en oprechtheid verlangen, verlangen wij dat in de eerste plaats van de organen van het publiek en van de bestuurders van onze
instellingen, omdat wij van een degelijk beheer en van
de ontwikkeling van de publieke opinie veel verwachten
voor het welzijn van alle particulieren. ...
Dit zijn, waarde vriend, eenige aanteekeningen die gij
wel zult willen nemen zooals zij bedoeld worden: een
kijkje op de manier hoe de socialisten hun mooi en leelijk
verdeelen over de dingen die zij zien in de samenleving.
Uw aesthetiek van het openbaar leven, ik erken het,
is vooralsnog anders. Op u maakt den indruk van mooi
het groote geluk en de sterke macht van weinig personen,
en eene algemeene armoede en onderworpenheid bij de
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overigen. Deze aesthetiek gaat sarnen met een verouderd
inzicht in het wezen van het openbaar leven, zooals ik
moet aantoonen. Maar daarvOOr wil ik u vragen of gij
nu niet reeds toegeeft dat de socialisten er een zeer volledige aesthetiek op na houden. Niet dat ik haar zou
hebben uitgelegd of zelfs maar aangeduid. Maar gij hebt
aan het halve woord genoeg gehad en gij zult toestemmen
dat de veranderde economische blik op de maatschappij,
niet uitsluitend het oog van een rekenmeester of van een
moralist onderstelt; het noodige en het mogelijke, het
geoorloofde en het berispelijke, maar ook het schoone
en leelijke zien wij anders dan de menschen vroeger
deden. Het is geen stelsel zonder een schoonheidsleer,
het socialisme; de schoonheidsleer is alleen verschillend
van de tegenwoordige. Maar zoudt gij dan ook wezenlijk
denken dat dit anders mogelijk zou wezen? Zoudt gij
meenen dat er ooit een menschen-geslacht zou kunnen
geboren worden, waarvoor de woorden mooi en leelijk
hunne beteekenis verloren hadden? Mooi en leelijk, goed
en slecht, zal men ooit beleven dat het onderscheid tusschen beide ophoudt te bestaan? Waar breekt gij eigenlijk
uw hoofd mede? Al zou ik beweren dat naderhand de
menschen ten aanzien van ons leelijk en mooi, wit zwart
zullen noemen — wat ik niet beweer —; er is in het
vinden van mooi en leelijk een evolutie van gevoelens
waar te nemen die de geleidelijke ontwikkeling vertegenwoordigt van het vermogen om te onderscheiden; maar
al zou ik dit beweren, dan zou geen een artist zich dat
kunnen aantrekken, redelijkerwijze niet. Want het is toch
niet te doen om wat men leelijk of mooi vindt, maar om
het leelijk en mooi vinden zelf. En als — wij spreken immers alleen over de indrukken die het voorkomen van
de samenleving op ons maakt — bij het veranderen van
dat voorkomen, die indrukken zullen veranderen tegelijk
met de menschen die de samenleving vormen, waarom
vreest men dan dat de kunst zal lijden, die de beste uitdrukking is van den sterksten afkeer van het leelijke en
van de hoogste ingenomenheid met het schoone. Voor de
kunstenaars van later moet het een voortdurende bedwel59

ming zijn, te zien hoe de wereld verlost is van de onreinheid die reeds nu de socialisten met verontwaardiging
vervult, sommigen hunner met walging; zooals iemand
met onafgebroken en onuitputtelijke tevredenheid rondziet in zijn kamer die vroeger vol spinrag hing en de vloer
met vuil bedekt, nadat forsche en keurige handen het
vertrek hebben schoongemaakt. Gij bespeurt weinig of
niets van den vervuilden toestand van de maatschappij
— maar gij zult mij vergunnen eene kleine verhandeling
te houden over dit punt in een nieuw paragraafje, want
dit antwoord begint de afmetingen aan te nemen van een
artikel.

III
Gij denkt u de zaak zoo: een maatschappij is rijk honderd gulden, en zij bestaat uit honderd leden; nu is de
socialistische leer: geef elk een gulden, en de andere, de

kapitalistische leer is, geef drie menschen elk dertig gulden en laten de overige zeven en negentig maar zien hoe
zij met de resteerende tien gulden rondkomen... Houd mij
ten goede, er is niets onjuister dan deze voorstelling van
het socialisme. Maar, om nog even op de socialistische aesthetiek-zelve terug te komen, al ware zij juist, dan zou ik
toch dezen toestand verkiezen boven den tegenwoordigen, de instelling van algemeene en gelijke armoede
boven de uitersten van weelde en gebrek; want dan zou
er maar een leelijk ding zijn tegen twee nil: de ontbering;
nu hebben wij ontbering en zelfzucht bovendien, zelfzucht tegenover de samenleving is zoo strijdig met de
schoonheidsleer van de socialisten als met hunne moraal;
omdat zelfzucht tegenover de samenleving onnut, schadelijk, vergiftigend, moordend en monsterachtig is. Maar de
voorstelling is niet overeenkomstig de waarheid. De keus
is niet, meenen de socialisten, tusschen algemeene armoede en deze uitersten. De socialisten winen voor de
honderd gulden gereedschappen en grondstoffen aanschaffen en nu alle honderd leden laten samenwerken,
de een in dit vak en de ander in dat, elk naar zijn kracht
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en aanleg, om, terwijl iedereen datgene doet wat hij het
beste kan en alien samenwerken om zoo veel en zoo goed
mogelijk het kapitaal van honderd gulden te doen rendeeren, onder elkander de opbrengst van den arbeid te
verdeelen. In zooverre zal er in die maatschappij geen
eigendom zijn als er geen middelen om te werken aan
de leden worden gelaten, alle middelen zullen gezamenlijk eigendom en in gezamenlijke exploitatie zijn. De honderd gulden zullen op deze manier gebruikt honderd
maal honderd gulden afwerpen, vergeleken bij de tegenwoordige wijze zal de winst, men kan zeggen, oneindig
zijn. Verbeeld u eens, dat al die kranige handelslui,
geniale fabrikanten, directeuren van al de private
ondernemingen van tegenwoordig, dat alle menschen in
een woord die zich nu bezighouden met de productie, zich
vereenigden; dat hunne rijen vergroot werden door de
duizendtallen van hen die door een veel eenvoudiger stelsel van distributie zouden vrijkomen om op hunne beurt
direct-nuttigen arbeid te verrichten, namelijk negentig
percent van de tusschenpersonen: winkeliers, grossiers,
makelaars, commissionnairs, depOthouders, nog vermeerderd met negentig percent van hen die zooals het nu is
bezig zijn met direct en indirect voor de veiligheid en het
bewaren van de producten te zorgen; bovendien versterkt
met honderd percent van de tegenwoordige ambtenaren
die op den roil van producten toezien en de belastingen
in ontvangst nemen, — verbeeld u dat al deze menschen
zich vereenigden om samen te werken voor alien en voor
elkander, gij hebt er evenmin als ik of iemand anders,
een flauw idee van hoeveel meer dan thans er voortgebracht zou worden en hoeveel meer er te verdeelen zou
zijn. Maar ik wil geen economische verhandeling schrijven, gij hebt over deze onderwerpen in Bellamy's boek
al het noodige kunnen lezen. 1k bedoel dat de socialisten
niet willen een andere, eene gelijkmatige verdeeling van
de thans bestaande rijkdommen, zij willen door een beter
stelsel van voortbrenging de rijkdommen verduizendvoudigen. Nu verschillen de niet-socialisten van ons hierin, dat zij daar niet aan gelooven, zij meenen dat zulk
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een stelsel onmogelijk gebruikt zou kunnen worden, zij
willen Oa wel de rijkdommen doers toenemen, en zij
meenen ook dat het socialistische stelsel daar op een
wondere wijze in zou voorzien, maar zij denken dat het
nooit te verwezenlijken is en dat pogingen om het te verwezenlijken overbodig, nutteloos en gevaarlijk zijn. Maar
wij, die niet alleen die mogelijkheid inzien, maar zelfs
van meening zijn dat de geheele geschiedenis ons niet
anders zegt dan dat wij deze verwezenlijking steeds
naderbij komen, dat de menschen zonder het te weten
en dikwijls terwij1 zij het afkeurden en er elkander voor
waarschuwden, het stelsel van ons hoe langer hoe meer
in toepassing hebben gebracht; wij, die er van overtuigd
zijn dat de toepassing compleet zal worden als de menschen er zich de voordeelen van bewust worden, die zij
tot heden eenigszins instinktmatig hebben gevoeld; wij
die meenen dat de tegenwoordige toestanden niet enkel
verkeerd zijn maar voor verbeteringen vatbaar waarvan
wij de evolutie dagelijks gadeslaan; wij hebben onze denkbeelden van zedelijk goed en kwaad, van aesthetisch
mooi en leelijk zich naar onze inzichten zien wijzigen. Ja,
als het niet anders kOn, als de opeenhooping van rijkdom
en geluk en de vernedering van de massa in armoede en
ellende, de wet ware van ons bestaan; als deze noodzakelijkheid voltrokken werd met de onverbiddelijkheid en
het indrukwekkende van groote natuurverschijnselen, het
aandringen van den zee-vloed, het invallen van den winter, het opgaan van de zon; dan zou er deze eene en
algemeene aesthetiek zijn die de grootheid en heerschappij van dit noodlot maakte tot haar mooi, zooals alle
heerschappij en grootheid, van zon en zee en winter,
schoonheids-genot geeft. En dit is eenigszins Uwe aesthetiek . .. . Ik druk mij niet compleet uit, ik ben, door uw
artikel, plotseling voor het onderwerp gesteld; ik voel,
als Adam, een Engel met een vurig zwaard achter mij, en
nu keer ik mij om, en zeg, niet zonder stotteren: waarde
Engel, laat ons bedaard samen praten, neem een oogenblik plaats, gij hebt den verkeerde voor, doe mij het plezier en leg uw sabel zoolang weg, — ik heb wel gegeten
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van dien boom, maar als ik u nu 66k eens mocht vertellen
het onderscheid tusschen goed en kwaad, zooals ik het geproefd heb in den appel dien Eva en ik samen hebben geschild, een appel overigens zoo zuur, dat de kennisse van
wel en wee mij zal blijven branden op de tong met een
scherpte en een vlam, waarbij de gloed en de snede van
uw wapen zijn als die van het blikken speeltuig dat gij met
Sint Niklaas in de winkels ziet hangers, — waarde Engel,
het is uiterst delikaat, maar als gij wist wat ik nu weet,
dan zoudt gij u geneeren voor het boschwachterschap
dat de Eeuwige u heeft opgedragen en gij zoudt omhoog
vliegen naar zijn troon en het zwaard met de billijke
ostentatie der verontwaardiging terugbrengen en zeggen:
voorwaar, deze Adam is zoo kwaad nog niet, het was ook
geen slang die de menschen verleidde, maar de lektuur
der waarheid heeft hen wijs gemaakt, roep hen voor het
to laat is in uw paradijs terug, want gewapend met het
oordeel des onderscheids maken zij anders zelf een paradijs waar zij op hunne beurt u, den Schepper aller Bingen,
huitensluiten . . . . Hoe wilt gij dat wij de Ongelijkheid
bewonderen, die wij een domheid, een misverstand, een
getuigenis van de geringheid van de menschen, van hun
zelfzucht en van hun eerbied voor den sleur achten? De
Ongelijkheid is een ziekte, naar onze meening, een roode
puist op een blanken vrouwe-rug, hoe wilt gij dat wij de
Ongelijkheid mooi zullen vinden? Wij lachen Naar uit,
wij bespotten Naar, wij wijzen naar Naar met den vinger,
wij dreigen Naar met den vuist, wij schelden Naar uit, wij
vervolgen Naar met onze woorden en met de voorspelling
van onze daden, hoe wilt gij dat wij de Ongelijkheid zullen beminnen? Zij is voor ons geen groot natuurverschijnsel, maar een bit!' gue, geen onwankelbare wet, maar
een misbruik; men jaagt kinderen naar bed met dat
spook, maar brengt geen mannen van de wijs, hoe wilt gij
dat wij de Ongelijkheid zullen vereeren?
Zie bier wat ik u in de tweede plaats heb willen zeggen:
de onbruikbaarheid en de onhoudbaarheid van het tegenwoordig heerschende economische stelsel is een socialistisch axioma. Daarnaar is ons begrip van mooi en leelijk
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gewijzigd. Die nog gelooven aan de noodzakelijkheid van
het kwaad, aan de onbereikbaarheid van grondige verbeteringen, hebben begrippen van mooi en leelijk overeenkomstig aan hun geloof, zooals dat ook in het godsdienstige is. En gij, die nog geen kennis hebt genomen
van wat er aangevoerd is om het socialistisch axioma tot
een axioma te maken, gij moet wel ten aanzien van het
openbaar leven, zoo gelooven en gevoelen als zij. Als gij
over het maatschappelijke denkt, komt gij niet tot socialistische conclusies, daarvoor is een opzettelijke overweging van sommige waarheden noodig, waarop gij uw
aandacht nog niet hebt gevestigd. Dat het onderzoek van
deze dingen de hedendaagsche maatschappij heeft veroordeeld, is u niet zoo volledig bekend dat gij er aan
gewend zijt, haar aan te zien met de meewarige minachting waarmede een ingenieur een fabriek beschouwt
die met een verouderd en afgekeurd systeem van
machines werkt. Hij heeft zulke andere teekeningen in
zijn hoofd en schetsen in zijn portefeuille, dat het hem
alleen bevreemdt hoe men volgens zoo'n gebrekkig stelsel nog iets kan doen, hoe wilt gij dat hij zulk een fabriek
zal bewonderen?
IV
De gelijkheid die ik bedoel is geen volstrekte gelijkvormigheid, noch is zij een gelijkheid van een hoogeren
dan een stoffelijken aard. Hier komt het op neer, de
socialisten begeeren geen andere gelijkheid dan ten aanzien van zaken waarin het een schande voor fatsoenlijke
menschen is Ongelijk te zijn. Die misselijke en duffe ongelijkheid, die iemand belet te ontbijten met oesters en een
glas drooge sherry als hij den vorigen nacht wat laat naar
bed gegaan is, die iemand weerhoudt van elken dag een
warm damp-bad en vervolgens een koude douche te
nemen, die het onmogelijk maakt dat iemand 's winters
een pels en 's zomers dun zijden gewaden draagt, die
iemand verhindert drie maanden te gaan studeeren in de
National Library te Londen, daarna een veertien dagen
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door te brengen in Parijs, en dan eenigen tijd uit te rusten
aan de Italiaansche meren; het pooverige en smadelijke
gebrek dat ons verbiedt de eenvoudigste inspraken van
een ingetogen gemoed en de eischen van de best-bestuurde zinnen op te volgen, ja, in dit opzicht willen wij de
menschen gelijk maken, dat zij zulke dingen niet behoeven te laten om het geld. Zulke aardige prulletjes als
diamanten sieraden, zulke onbeduidende genoegens als
een tijgerjacht op Java of een refs naar de Noordpool,
zulke goedkoope liefhebberijen als een stoombootje om
de rivieren en meren van Middel-Afrika te bevaren, of
een buitenverblijf aan de oevers van den Ganges; dit
moet inderdaad iedereen toegestaan kunnen worden die
het verlangt. Het verlaagt een gentleman als hij bekennen
moet zoo iets niet te kunnen bekostigen, het is verschrikkelijk armelui's-achtig, en wij, de socialisten, houden niets
van armelui's-manieren. Het beste middel om daarvan
af te komen, is, dunkt ons, de arme lui zelf af te schaffen,
en er nette personen van te maken, die, om een paar armzalige guldens, zich in hun sport of andere ordentelijke
bezigheden niet behoeven te bekrimpen. De socialisten zijn aristocratischer van smaak en neigingen dan
eenige andere partij. Zij verafschuwen zoozeer de ploertigheid en het vulgaire, dat zij in de eerste plaats uit de
geheele wereld het vulgaire en ploertige willen verdrijven
dat reeds uit sommige kringen van de maatschappij verdwenen is. Gij kent die voorname welwillendheid, die
beleefde gulheid van den wedijver om elkander te helpen,
aan tafel, in gezelschappen, op straat, die niet ziet op
kleinigheden, die niet maant om geleende sommetjes, die
niet vergeet ze terug te geven, die gaarne de kans waarneemt om gastheer te zijn, die van alles het beste aan een
ander overlaat en zich verheugt in elke gelegenheid om
van dienst te kunnen wezen, die geen onaangename
dingen zegt, die niet boos wordt, die eigen voordeel
achter stelt bij het belang van anderen; en gij weet dat
deze deugden maar schaarsch kunnen voorkomen en
nooit ongehinderd kunnen opbloeien in deze maatschappij van schunnige ontbering. Het varken van het kapita65
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lisme steekt zijn snoet in elken trog en slobbert alles in
zijn maag, waar het wordt omgezet in spek en andere
zwijnerij. Welnu, wij willen den goeden toon maken tot
het timbre waarin ieder zijn lied zal zingen. Allen zullen
even fatsoenlijk en even welopgevoed moeten zijn, en hoe
kunt gij welopgevoed en fatsoenlijk leven zonder geld?
Dit is de gelijkheid die het socialisme begeert, een gelijkheid die gij en ik voor niets bijzonders houden, het eerste
begin van beschaving, de grondslag van alle verdere ontwikkeling, niets positiefs nog, enkel de aanvulling van
iets negatiefs, iets waarover het werkelijk de moeite niet
waard is te praten, en althans de moeite niet waard van
de serieuze besprekingen die gij en anderen er tot mij
over richten. Gij stelt u dan wonder wat van die socialistische gelijkheid voor! Waarde vrienden — hoe is het
mogelijk! Gij ziet ons al aan het werk, gij denkt en vreest
dat, als wij op een goeden dag gemerkt hebben dat de
meerderheid op onze hand is, wij morgen zullen decreteeren: nu is voortaan iedereen gelijk, iedereen even wijs,
iedereen even kundig, iedereen even talentvol, iedereen
even braaf; gij zoudt, met respect voor uw aller beter
inzicht, even goed kunnen verwachten dat wij afkondigden van onzen socialistischen troon: iedereen even blond,
even dik en even oud. Dit is allemaal gekheid, daar wordt
door geen een capabele socialist aan gedacht, dat wordt
door niemand gewild. Dat wij ongelijk geboren worden,
van aanleg en karakter, waarlijk, het is open deuren forceeren, om ons daarop te wijzen. Maar wij verlangen een
maatschappij waarin die ongelijke vermogens zich vrij
kunnen ontwikkelen, niet beleinmerd door ondergeschikte hinderpalen die de verplichting om aan den kost
te komen ons in den weg stelt. Het is onberekenbaar en
een eindelooze tragedie, hoeveel talent en karakter onderdrukt worden in het roovershol dat wij onze maatschappij
noemen. En als wij zeggen dat de wetenschap ons leert
dat de menschen gelijk zijn, dan doet men een vergeefsche
moeite als men met idioten en Vuurlanders en alcoholisten aankomt om het tegendeel te bewijzen. Wij hebben
het over normale personen in de beschaafde wereld en
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wij zeggen, in zooverre zijn die gelijk, als er geen goddelijk of eerbied-waardige voorschriften bestaan die hen
verdeelen in een klasse die tot eeuwige ellende en hulpeloosheid gedoemd is, en in een andere die bestemd is tot
regeeren en overvloedig genot. Dat heeft men vroeger gedacht en dat denken velen nog, nu zeggen wij dat dit niet
berust op wetenschappelijke waarnemingen maar dat dit
wordt ingegeven door behoudzucht en bestendigd door
egoisme. Egoisme en behoudzucht nu zijn onze ergste
vijanden, en of zij het weten. . . . Het werkelijk bestaande
verschil in begaafdheid en goedheid willen de socialisten
niet wegcijferen; de betere en de geniale lieden zullen
altijd hun weg blijven maken naar de toppen van de
menschheid, zonder de blokken die velen hunner thans
moeten sleepen aan het been. Maar wij achten het een
maatschappij van geestelijke dwergen, waarin men de nitstekende menschen wil beloonen door fijnere spijzen en
fraaiere kleeren. Denkt gij dat zij zich een dergelijke
onderscheiding zullen laten welgevallen? Doen zij het nil
dan? En gij, vindt gij dat de menschen om u heen lager
of hooger staan dan gij, naar gelang zij minder of meer
geld hebben dan gij? Is het uw maatstaf om te
zeggen of de menschen gelukkig of ongelukkig zijn?
De bergen van geluk en macht, staan daar dan tegenwoordig de paleizen op van de groote kunstenaren, van
de menschen-vrienden, van de geleerden? Van de honderd dergelijke paleizen worden er negen en negentig bewoond door gelukkige dieven en schaamtelooze yolksvijanden. Eenige deugden uit het gezin willen wij in de
grootere samenleving overbrengen. Wat is het voor een
vader die zijn kinderen huisvest en kleedt en voedt naar
gelang van hun aanleg, van hunne vorderingen op school,
van hunne gehoorzaamheid aan zijn wil? Hij is een primitieve opvoeder als hij geen andere middelen heeft om de
verdiensten te beloonen, de traagheid aan te wakkeren
en de ondeugd te bestraffen. En zouden wij de menschen
kinderachtiger behandelen dan de kinderen? Dat menschen als menschen moeten behandeld worden, willen
wij van hen geen Onmenschelijke dingen verwachten, is
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een stelregel waarvan wij niet zullen afwijken. Uit moet
het zijn met dat schunnige en leelijke gebrek aan de gewoonste zaken van het 'even; als wij de wereld willen
ingaan om te doen zoo fraai en zoo goed als wij kunnen,
moeten wij toch minstens geen leege maag en geen kapotte
schoenen hebben. Als gij een vriend ontmoette, mij bij
voorbeeld, en gij begont te spreken over zoo'n quaestie
als waar wij nu over praten, en wij brachten den halven
dag door in ernstige woordenwisseling, probeerende om
bij stukjes en brokjes de waarheid samen te stellen, zooals
kinderen over een moeilijke legkaart zitten, — en gij
merkte dan na eenige uren dat ik geen sokken aan had
en niet had gegeten uit geldgebrek, dan zoudt gij niet
alleen groot medelijden gevoelen, maar tevens door een
soort van schaamachtige walging overvallen worden, en
gij zoudt mij de guldens en kwartjes uit uwe portemonnaie in de handen duwen, stotterende en blozende en
mij haast niet durven aanzien, huiverende wegens de
leelijkheid van het voddige hongerlijden, en in mij die
uw vriend was en bijkans uw gelijke in de ernstige verstandsoefening, zoudt gij plotseling een inferieur wezen
ontdekken, een schepsel die niet eens zijn lijf behoorlijk
kon voeden en bedekken, — en zeggen zoudt gij: „man,
ga eerst eten en koop kousen en laten wij dan nog eens
praten over politiek . .. ." Dit nu zeggen de socialisten
tot alle arme menschen: eet en drinkt en schaft u kleeren
aan, dat hebt gij alien noodig en dat moet gij alien kunnen doen, ieder naar zijn behoefte en zijn begeerte —
kom dan bij elkaar en wij zullen die ernstigere dingen bespreken die ons leeren zullen wat leelijk is en mooi, wat
goed is en slecht. En dit zeggen de socialisten, niet omdat
zij voor alle arme menschen vriendschap gevoelen, maar
omdat zij van alle arme menschen willen makers het beste
wat zij kunnen worden, maar omdat het roepen van de
maag, en het krijten van kinderen die honger hebben,
overstemt het geweten en het verstand.
En nu is er nog die andere onwaardige ongelijkheid
die wij bestrijden, dat de eene mensch zou moeten doen
wat de ander zegt. Hoe kunnen wij verwachten dat de
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betere qualiteiten van het ras zullen overwinnen en in
den staat zullen heerschen, zoolang het ras verdeeld is
in slaven en meesters? Het opgedrongen gezag, de gestolen macht, de verwerpelijke invloed van geld en van
geboorte, zijn leelijke vogelverschrikkers in onzen
bloeienden tuin. In ieders belang en met ieders goedvinden, zal bij de verdeeling van den arbeid aan sommigen
het toezicht en de regeling worden opgedragen. Het gezag
van talent en goedheid zal nooit worden miskendz alleen
zal de eerbied van menschen voor menschen zuiverder
zijn en de macht van menschen over menschen rechtvaardiger, als de eerbied onmiddellijk uit het gemoed komt
en de oefening van macht voortvloeit uit eene vrije en
belangelooze keuze.... Wat zoudt gij van mij denken als
gij van mij merktet, dat ik de gewoonte had mij te onderwerpen aan de grillen van een of ander rijk man, als gij
bespeurdet dat ik een bijgeloovig respect gevoelde voor
de uitspraken van een administratieve of maatschappelijke grootheid? Gij weet dat ik de literaire opinie of het
politiek inzicht of de practische bekwaamheden, of de
levenservaring van dezen en genen boven de mijne stel,
en dat ik in sommige dingen handel naar de voorschriften
van hen die het recht hebben mij voorschriften te genen;
en gij weet op welke gronden dat recht berust en om
welke goede redenen ik de kundigheden en de meening
van die anderen waardeer; maar dit is dan ook de eenige
ondergeschiktheid die bij fatsoenlijke menschen te pas
komt. 1k bedoel hier de politieke gelijkheid, zooals de
beschikking over de noodige zaken voor het levensonderhoud, de sociale gelijkheid is. De socialisten willen ook
niet een maatschappij maken waarin ieder precies evenveel te zeggen zou hebben, zij willen enkel die minne en
vernederende ongelijkheid afschaffen, die berust op
oogendienst van rijken en bijgeloof in de voorrechten van
een tot heerschen geboren kaste. In dit opzicht ook is het
socialisme vrij van die gevreesde nivelleerende strekking
die haar dikwijls wordt toegeschreven; als wij het kruipen
en beven hebben afgeschaft, het naar-den-mond praten
en het huichelen van een onwaarachtigen eerbied, dan
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begint eerst de erkenning van verdiensten en het respect
voor echte grootheid. 1k herhaal ten aanzien van dit punt
wat ik straks heb gezegd; die gelijkheid die onder beschaafde lieden pleegt te heerschen, de onafhankelijkheid van lets anders dan van dieper inzicht en hoogere
begaafdheid, willen de socialisten verbreiden over de geheele wereld. Zij hebben geen apart gevoel voor het gezin
of den kleinen kring van hunne maatschappelijke conversatie, en de wereld om hen heen; geen aparte aesthetiek ook. Wat zij goed achten onder elkaar, achten zij ook
goed voor de geheele maatschappij; geen andersoortige,
alleen een sterkere huivering bekruipt hen als zij staan
tegenover een geheele klasse van berooiden, dan wanneer
zij een vriend zien gebrek lijden. Enkelen hunner loopen
te sprokkelen in maagdelijke wouden van sentiment dat
op de hooge Bergen van de toekomst groeit, waar de
menschheid hare woningen zal stichten wanneer zij de
moerassige laagvlakte zal verlaten hebben; maar aan de
takjes die nu reeds zijn geraapt, is te zien dat de ceder
van den Libanon en de dorre dennen van de zandige
heide, geen grooter verschil toonen van edel en onedel,
dan het socialistische sentiment en het andere.
Ik heb in de derde plaats willen zeggen, dat het socialisme niet verlangt een maatschappij waarin de deugd zou
gelijk zijn aan de ondeugd, het talent aan de botheid, het
inzicht aan de blindheid, de menschenliefde aan de zelfzucht, het hooge aan het lage, het groote aan het geringe,
het ongemeene aan het alledaagsche; noch eene maatschappij die wilden uit andere werelddeelen, krankzinnigen uit de gestichten of dronkaards van de straat, zou
opnemen onder hare stemgerechtigde burgers. In dit opzicht kunt gij, kan iedereen, en kan de wetenschap gerust
zijn. Ook willen wij niet eens een maatschappij waarin
alien eene gelijke portie eten en drinken dagelijks wordt
voorgezet, zooals aan de geabonneerden van een tabled'hôte, of eene gelijke hoeveelheid jassen en broeken
thuisgebracht, zooals aan de geabonneerden van een
kleermaker, al de gelijkheid in het sociale die wij begeeren, is de voor iedereen open te stellen gelegenheid
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om van deze noodige maar onbeduidende zaken zooveel
te kunnen nemen als hij verkiest. Als de menschen in zooverre gelijk zijn, dat niemand hoeft honger te lijden of
met leelijke of te weinig kleeren gaan, dan begint de ware
ongelijkheid pas, deze van tegenwoordig is een smerige
en bovendien kunstmatige ongelijkheid, en gij kunt hair
niet bedoelen als gij met bewondering spreekt van bergen
en dalen in het geluk van de menschen. 1k heb u willen
zeggen waarom ik deze veracht en verafschuw, zij is in
alle deelen en van alle zijden verwerpelijk in een allerhoogste en een overtreffende mate; zij is door de staatslieden en de moralisten en de wijsgeeren en de kunstenaren nog nooit beschermd of geprezen, zij is onfatsoenlijk, onzedelijk, onverstandig, onchristelijk, onschoon in
den sterksten zin van elk afkeurend woord. Zij geeft de
macht aan de domheid, de glorie aan den leugen, het
genot aan den menschenvijand, het geluk aan den stoutmoedigen valschaard en aan den behendigen kruiper; zij
doet de besten sterven van honger, of, nog erger, zij
sloopt hun talent en hun karakter. Onvermengde eerbied voor het respectabele, zuivere lief de voor het
schoone, hooge zetels voor de goeden en grooten, kunnen
alleen worden verzekerd in een socialistische miaatschappij, waarin een gelijkheid heerscht die de gelijke kansen
geeft voor de ontwikkeling van elken aanleg en van
iedere deugd. Nu gij mijn woord hebt dat dit en geene
andere de socialistische gelijkheid is, zult ge wel willen
toegeven, denk ik, dat zij door een zeer verschillend sentiment gevoed word; dan waar gij in uw opstel op zinspeelt. Wij hebben in onze gedachte-wereld een geheel
andere maatschappij opgebouwd dan de hedendaagsche,
en aan haar aspect ontleenen wij de motieven voor de
zedelijke en aesthetische veroordeeling van de hedendaagsche, die ik mijn best doe u thans te ontvouwen.
V
En dit is eigenlijk alles wat men u zeggen kan. Er zal
altijd een mooi en een leelijk blijven, de kunstenaars zul71

len blijven de menschen die dit onderscheid het sterkst
gevoelen en dus het beste kunnen uitdrukken; van de
tegenwoordige samenleving vinden wij dit leelijk en dat
mooi, omdat de samenleving die wij ons verbeelden, er
zus en zoo uitziet. De afschaffing van huishoudelijk gebrek, de invoering van die onbelangrijke maar onontbeerlijke gelijkheid, die voedsel en dekking voor het lijf van
ieder mensch in elke begeerde hoeveelheid en soort verkrijgbaar stelt, achten wij, minder directe verfraaiing van
het menschelijk bestaan dan wel onmisbare voorwaarden
om van een menschelijk bestaan te kunnen spreken; en
het zou met de menschen al zeer ellendig gesteld moeten
zijn, als de pessimisten gelijk hadden en de wereld een
doodelijk-vervelende plaats en een voor hooger leven
onvatbare samenkomst zou worden, enkel omdat iedereen verzadigd zou wezen en niemand meer de slaaf van
een ander .... Dit is eigenlijk alles wat men u zeggen
kan. En bij deze recapitulatie van de vorige bladzijden
kan nog worden herhaald de reden waarom gij, wat het
aesthetische, en anderen, wat het wetenschappelijke aangaat, de strekking van het socialisme zoozeer miskennen.
Gij meent namelijk, op welke gronden weet ik niet recht
want in het boek van Bellamy staat het toch niet, dat het
socialisme een verdeeling wil van de tegenwoordige bezittingen van het menschdom, een waar arremoedje, zoodat
ieder een klein portietje zou krijgen en de gelijkheid
vooral een gelijkheid van gebrek zou wezen; gij onderstelt, bij dit voornemen, ons plan om alle overdaad en
weelde te verbannen, wat logisch van u gedacht is, want
als iedereen van de hedendaagsche rijkdommen wit zou
moeten hebben, dan zouden de weelde en de overdaad
natuurlijk spoedig moeten verdwijnen; uwe economische
premisse is onjuist; de waarheid is, meenen wij, dat er
duizendmaal meer zal worden voortgebracht dan thans,
wanneer de coiiperatie de concurrentie zal vervangen
hebben, en als dat waar is, vervalt alle vrees voor de gevolgen van eene inrichting die gedwongen zou zijn alleen
op het direct-nuttige te zien. Ook heeft het geen zin ons
te verwijten dat wij de klaarblijkelijke ongelijkheid van
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de menschen wegcijferen, wij spreken voorloopig alleen
over de normale personen die het zoover gebracht hebben om een sociale quaestie te maken in het land waarin
zij levee. Wij zeggen dat, als de burgerij, ook hare laagste klasse, zich begint te roeren en haar deel wil ontvangen in de grovere levensvreugde en niet langer onderworpen wil zijn aan een klein getal uit haar midden, dat
het dan niet aangaat zich op eenige voorschriften buiten
ons te beroepen, om te bewijzen dat bier iets onrechtvaardigs wordt verlangd; de wetenschap leert, zeggen
wij, dat dergelijke voorschriften geen waarde hebben, dat
er niets respectabels is wat de menschen verbiedt om te
streven naar vrijheid en genot en dat hetgeen men vroeger
hield voor de beschikking van een goddelijke Voorzienigheid en de rechtsoefening van een door haar aangewezen
klasse, niets anders is dan het egoisme van een bent die
door vroegere lichtgeloovigheid van de groote menigte,
de genot- en de machtmiddelen in beslag heeft kunnen
nemen en niet geneigd is daar of stand van te doen, nu
een beter onderlegd nageslacht komt eischen wat hem
toekomt.
Ik eindig nog niet omdat uw artikel mij gelegenheid
geeft in eenige bijzonderheden van het algemeene onderwerp te treden, die dikwijls als bezwaren tegen het socialisme worden aangevoerd; vergun mij eerst nog eene uitweiding over de beoordeeling van bestaande toestanden,
ook naar het mooie en leelijke er van, met een toekomstkritiek.
Toen de heidenen — ja, gij zijt eigenlijk een Heiden,
een andere Koning Radboud, die zijn been uit het doopvont terugtrekt als hij bedenkt dat hij in den Christelijken
hemel zijn vrienden niet zal vinden en die liever verdoemd wil zijn, gezelligheidshalve, dan zalig te worden
en zich te vervelen. Gij zijt zoo een Heiden en uwe lasteringen doen mij de haren te berge rijzen, maar toch verkies
ik de oprechtheid en de rechtuitheid van den smaad waarmede gij ons nieuw Christendom overlaadt, boven het
belangzuchtige opportunisme van de menigte en den
vromen achterklap van de dienaren van het oude geloof.
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Een eenige ducdalf wenscht gij te zijn boven den lagen
vloed der gemeenschapsideeen — en gij zijt het. Weldra
zal de beurt aan de Heidenen komen om voor de wilde
dieren te worden geworpen, maar dan zult gij nog onbewogen in het midden van den arena staan en dreigend
uw vuist ballen op hoog geheven arm naar de zetels van
den opper-socialist en zijn staf. Zooals een Heiden den
lof zingt van den strijd en zijn eerbied voor de dooders
van menschen, en zijn vergoding van de wraak, en bij
vrouwen, noch bij wijn, noch aan den disch van maat
houden weet en wil weten, en den ingetogenen en zachtmoedigen een gruwel is, — zoo komt gij thans aan met uw
individualistisch cynisme om te zeggen dat het ongeluk
van velen u dierbaar is, en dat gij de beperking van het
geluk tot eenige hoof den schoon vindt. Gij zegt het zoo
brutaal-bedaard, zoo bewust-in-tegenspraak, zoo halsstarrig-oorspronkelijk, als een Heiden-hoofdman voor eene
inquisitie van monniken, met de brandstapel in het
gezicht. Niet waar, gij ziet dat ik hier overdrijf, dat ik
aanvul, en uw eigen uitdrukkelijke classificatie van uw
artikel in den wind sla, om er een groot-hartstochtelijke
vereering van het Individualisme van te fantaseeren,
maar de elementen die ik nu aanduid, zitten er toch in
en ik proef ze op de tong als ik goed dOOrproef. Ik bedoel
met deze karakteristiek, dat uwe aesthetiek van de samenleving er eene is die tegenover de mijne staat, als die van
de Heidenen tegenover die van de Christenen, wat den
aard van die sentimenten aangaat en hunne groepeering.
Want toen de Heidenen het Christendom zagen binnendringen in hunne landpalen, als een dijk die eenige druppelen, dan een straal en eindelijk een zee doorlaat, toen
meenden ook zij dat hun wereld van mooi en leelijk, van
goed en kwaad, overstroomd zou worden en boven de
onafzienbare plassen geen enkele van de Olympiers op
zijn voetstuk zou blijven staan. Een machtiger God
dan Jupiter, een wijzer man dan Socrates, zouden hemel
en aarde beheerschen en al de geleerdheid die gedacht
was en de schoonheid die was gemaakt, gekeerd worden
door de haveloozen en vagebonden die den Nazarener
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predikten op de straat en in de tempelen, den Joden een
ergernis en den Grieken een dwaasheid. Maar het was
geen nieuwe leer die zij brachten. Want dit was de verkondiging, die van den beginne gehoord was, dat de
menschen elkander zouden liefhebben; niet met woorden, noch met de tong, maar met de daad en de waarheid.
Alleen was de toepassing nieuw en in overeenstemming
met de omstandigheden die veranderden, en de toepassing zou niet zijn aangedrongen als de omstandigheden
dezelfde gebleven waren. De strijdbare helden die de gemeenebesten hadden gesticht en bewaard, de goden die
de voorvaderen hadden geholpen in den oorlog en het
staatsbestuur, zouden door geen Kind geboren in een stal,
tusschen moordenaars later gekruisigd, en door geen
Vader die alle schepselen gelijkelijk bemint, vervangen
zijn in de verbeelding van de menschen, zoolang aan de
antieke maatschappij de ordening en vastheid ontbrak,
die bloedstorting en eene dagelijksche door hoogere
machten geleide worsteling met naburen nutteloos gemaakt had. Een instelling komt niet in algemeene kleinachting eer zij overbodig wordt, en zij die het eerst hare
aanstaande overtolligheid bespeuren, gevoelen de minachting vOOr de anderen. En nog is de werkelijkheid van
het Christendom nooit gezien, de complete werkelijkheid
is alleen mogelijk als het socialisme voltooid zal wezen.
De oude gruwelen in de gezinnen van het geslacht van
Tantalus, de erfelijke bloeddorst die wel afkomstig moest
zijn van een door een zwaren vloek getroffen voorzaat
om zoo schrikkelijk en onuitroeibaar te wezen; de doodslag van Kan reeds bij het eerste broederpaar bedreven,
de naaste werking van de erfzonde begaan in het paradijs; deze met moord beladen herinnering van het eerste
samenleven der menschen dateert uit den tijd toen de
maatschappelijke regeling niet zooveel orde had gesticht,
als voldoende was om althans onder de leden van een
gezin den vrede te handhaven; en zij is te boek gesteld in
een stadium van gevorderde organisatie toen krijg en
oorlog nog roemruchtig en eerlijk was; maar broederveete en oudermoord reeds waren achtergesteld.... Gij,
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met uw individualistisch welbehagen, die niet hebt bedacht dat de formatie van de samenleving op weg is een
organisch geheel te worden zoo zeker als eertijds de
familie en de stam zijn ontstaan, gij hebt met ons gemeen,
geloof ik, uwe begrippen van de schoonheid van het
individualisme in de kleinere organisatie van het gezin.
De menschen in de wereld, die mogen nog zeer arm en
zeer rijk zijn, volgens u: maar wat vindt gij van de leden
van een gezin? Mag de vader in overvloed leven en zijn
kinderen laten verhongeren? Mogen de kinderen als zij
groot geworden zijn en de ouders zijn gebrekkig, hun
vader en moeder laten omkomen? MOeten zij dat doen
om uw schoonheids-gevoeligheid aangenaam te wezen?
Gij zult niet willen dat ik verder vraag, gij, Onbekeerde!
Waarom dan wel in de wereld wat gij in het gezin niet
verlangt en niet zoudt prijzen? Hier is het antwoord. Omdat gij niet weet dat de wereld een gezin is even goed als
uw huishouden. En de socialisten weten dat de wereld
een gezin is; het is niet dat zij dit enkel wenschen, dat zij
aannemen wat zij wel zouden willen, dat zij gelooven wat
zij hopen; neen zij weten het. Zij weten dat de drie economische kenmerken van het gezin: het werken voor elkander en voor alle leden, de verdeeling van den arbeid, en
het verbruik naar behoeften, eenigszins volgens aanspraken en vrij wel met gelijke rechten, — ook eenmaal
de kenmerken van de wereld zullen worden. Want, ten
eerste, hebben wij een duidelijke evolutie in deze richting
waargenomen, en het is meer overeenkomstig de menschelijke ervaring en onze daaruit geboren denkwijze, om
te verwachten dat deze evolutie eindelijk compleet zal
worden dan dat zij bij een willekeurig vast te stellen punt
onvoltooid zal blijven; en ten tweede, ook als wij deze
evolutie-theorie er een oogenblik buiten laten, achten
wij het waarschijnlijker dat de menschen de voordeelen
van deze economische methode die in het huisgezin proefhoudend gebleken is, later in het groot zullen toepassen,
dan dat zij zich tegen de toepassing zullen blijven verzetten. Dit is wat wij weten noemen. Weten, mathematisch
weten, is in deze dingen niet mogelijk; wij kunnen niet
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weten dat ook in 1891 de lente zal volgen op den winter,
er kan eene verandering in het zonnestelsel komen die
dit belet; maar in deze dingen spreken wij van weten
wanneer de waarschijnlijkheid dat iets is of gebeuren zal,
grooter is dan de kans dat iets niet gebeuren zal of niet is.
VI
Gij zult zeggen, waarde vriend, dat gij schrikkelijk veel
over Socialisme hoort en heel weinig over Aesthetiek.
Maar dan verzoek ik u te bedenken, dat ik boven deze
bladzijden wel geschreven heb, Socialistische Aesthetiek,
maar daar niet mee bedoel dat met de ontwikkeling van
het socialisme een andere, een nieuwe wijsbegeerte van
het Schoone zal opgroeien. In dien zin is Socialistische
Aesthetiek een uitdrukking zonder beteekenis. Er is in
het socialisme niets, waaraan een nieuwe theorie van
het Schoone zou kunnen worden vastgeknoopt, niets wat
een nieuwe theorie zou noodig maken. Ik houd mij bier
aan deze eenvoudige definitie, dat schoonheid de naam is
dien men geeft aan het vermogen van sommige dingen
om het schoonheids-gevoel te bevredigen, dat kunst het
hiervoor met bewustzijn door menschen gemaakte is, en
dat kunstenaren zijn de menschen die dit het beste kunnen doen omdat zij de bijzondere geaardheid bezitten van
een uiterst ontwikkeld schoonheidsgevoel. De aesthetiek,
die de eigenschappen en de historie van dit onderscheidingsvermogen tusschen mooi en leelijk beschrijft, heeft
met het socialisme, dat de naam van een maatschappelijke inrichting is, niets te maken. Daarom kan Socialistische Aesthetiek alleen beteekenen dat de ontdekking
van de voordeelen van deze inrichting en het besef dat
deze inrichting bezig is de oude te verdringen, een zeker
getal nieuwe meeningen over de tegenwoordige maatschappij aan de hand doen en eenige verwachtingen voor
de toekomst, die reflecties werpen in de donkere kamer
van onze ziel op den wand van het schoonheids-gevoel.
Andere reflekties, maar krachtens een volkomen overeenkomstig procede. Daarom spreek ik niet over dit
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procede, dat onkenbaar of ongekend mag zijn, den uitslag weten wij; het zijn de zelfde instrumenten, bij socialisten en bij niet-socialisten, maar zij brengen verschillende dingen te voorschijn. Vergeef mijne breedsprakigheid — maar ik herhaal dat Socialistische Aesthetiek
enkel beduidt dat ten aanzien van de openbare samenleving, de socialisten, met behoud van de orthodoxe leer
omtrent het wezen van schoon en onschoon, de oude
sentimenten van leelijk en mooi gaandeweg vervangen.
Ten aanzien van de openbare samenleving, zeg ik, niet
van de particuliere of intieme, en ook niet ten aanzien
van kunst, het door menschen gemaakte. Een mooi loflied van den oorlog, van de onverdraagzaamheid, van de
aristocratie; van welk verschijnsel of sentiment ook van
het ancien regime, zullen zij niet leelijk vinden. Het
menschelijk bewustzijn is al zoo ontwikkeld, dat wij, om
nieuwe plaatsen te maken, geen beeldstormers behoeven
te zijn; er is plaats voor de oude en voor de nieuwe in
de hallen van onze verbeelding; wij weten dat de nieuwe
ons mooi zijn en de oude het mooi van vroeger, dat een
wonderbaar werktuig van onzen geest ons in staat stelt
nog te waardeeren. Zoolang de menschen nog weinig bewustzijn hebben, meenen zij dat kiln mooi niet is een aanwinst van het verzamelde mooi op de wereld, een uitbreiding van de collectie die zij te danken hebben aan de
verbetering van de werktuigen waarmede zij een diepere
laag van het leven hebben ontgonnen, — maar zij meenen
dat nu hiinne vondsten al het andere en overige te niet
doen en leelijk maken. Zoo hebben de Christenen gewoed
tegen de Heidensche beschaving, de Protestanten tegen
Katholieke kunst en de democraten in sommige streken
en tijden tegen de verfijning van de aristocratie. Maar
tegenwoordig heeft zich bij de menschen een vaardigheid
ontwikkeld om achterwaarts en voorwaarts te zien, die
nieuw is, en wij passen wel op dat er geen oude en kostbare vazen van den schoorsteen vallen elken keer als wij
met een nieuw ornament thuis komen... . Zoodat, voor
de laatste maal, de Socialistische Aesthetiek geen bedreiging is dat wij de artisten zullen overvallen met een
78

revolutie in hunne ateliers; alleen durven wij vragen, als,
hoe lomp waarschijnlijk ook in het begin, wij uit de taaie
klei van het tegenwoordig menschelijk samenleven, eens
een poppetje hebben gefatsoeneerd dat er anders uitziet
dan tegenwoordig, wat zij er van vinden, zonder te rekenen dat de vermoeidheid van onze handen in aanmerking
worde genomen. Als wij een andere maatschappij hebben
gemaakt, zullen wij de artisten beleefd uitnoodigen eens
te komen kijken of het hun bevalt, het laatste woord is
altijd aan hen. Wij zullen aan geen nieuwe Aesthetica
onze vingers gaan branden, wij staan voor vuren die reeds
heet genoeg zijn.
En nu, na op deze wijze den engen kring van mijne
redeneeringen nog eens te hebben omcirkeld, wensch ik
te besluiten met sommige details uit uw kritiek van nabij
te beschouwen.
Ten eerste dan over Bellamy. 1k heb Looking Backward vertaald omdat ik meende dat het boek voor leeken
en deskundigen nuttig zou zijn. Leeken kunnen met de
geheele voorstelling van de maatschappij, deskundigen
met de beschrijving van sommige onderdeelen hun voordeel doen. Dit is, dunkt mij, eene geoorloofde bedoeling.
Voorstanders van koud-water zullen met geen ander oogmerk een verhandeling over baden en zwemmen uitgeven;
de algemeene en de bijzondere werking van het water zal
den gewonen lezers en zal den specialiteiten belang inboezemen. Als men van het socialisme heil verwacht, dan
is het raadzaam een lektuur te verspreiden die over het
socialisme vele goede dingen bevat. Naar ons begrijpen
en weten heeft Bellamy een voorstelling van de toekomst gemaakt die zeer zuiver is. Wij houden het er niet
voor dat de beschrijving van Bellamy precies zal uitkomen in de werkelijkheid, maar zij bevat alles wat wij
op dit oogenblik ons kunnen voorstellen; als nu eene
socialistische maatschappij kon worden verwezenlijkt, zou
zij er zoo uitzien. Hij bouwt, kan men zeggen, het huis
van de toekomst met de materialen die nu beschikbaar
zijn, terwijl het zeker is dat het werkelijke huis van de
toekomst alleen met materialen van de toekomst zal wor79

den gebouwd. Dit moet men niet vergeten bij de beoordeeling van het boek, en iemand die ongeduldig wordt of
ongerust als hij aan dien gevel bier of daar een ouderwetsch motief bespeurt, windt zich ten onrechte op.
Bellamy heeft een fraai compendium van socialistische
wetenschap gemaakt, men is aan hem verplicht een leesbare samenstelling van wat wij nu weten van den aard
van de societeit als werk-inrichting; hoe, naar ons tegenwoordig beste weten, de maatschappelijke arbeid geregeld moet worden, dat, en niets meer dan dat, kan men
in Looking Backward vinden. Wie er een complete voorstelling van het Leven in zoekt, raakt natuurlijk in de
war. De Arbeid is immers maar een onderdeel, een onbeduidend fragment van Het Leven. Als het Leven een
dag is, dan is de Arbeid het aankleeden, iets waar men
niet naar informeert, iets dat men mechanisch doet, iets
noodzakelijks wel, maar iets dat, eenmaal gedaan, in het
geheel geen beteekenis heeft en geen invloed op de verrichtingen des daags. De een gaat, als hij zijn hoed opgezet
heeft, naar zijn kantoor, de ander naar zijn atelier, de
een gaat wandelen en de ander aan het werk, maar bij
niets wat verder wordt uitgevoerd is het van belang of hij
een of twee overhemdsknoopjes draagt, en of hij bottines
of rijglaarzen aanheeft. Zooals het nu is, is dit geringe
maar noodige begin van den dag, de Arbeid, zoo miserabel geregeld dat verreweg de meeste menschen er voortdurend onder lijden; dit willen de Socialisten verhelpen;
met de zooveel gewichtiger quaestie, hoe men den dag
zelf zal doorbrengen, bemoeien zij zich niet, dat wordt
aan ieders eigen keus en goedvinden overgelaten. Die zich
beklaagt dat Looking Backward een vervelende of onbeduidende maatschappij bevat, verstaat het Socialisme
niet. Het Socialisme is geen plan om van de menschen
engelen te maken, verlichte, amusante, welopgevoede
engelen; geen schets van een Duizendjarig Rijk onder
eene drie-eenheid van Geest, Kennis en Deugd. . . . Het is
een eerlijk en rationeel voorstel om eerst met elkaar gauw
en goed het werk of te doen, opdat iedereen zooveel
mogelijk tijd en gelegenheid zal overhouden voor zijn
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hoogere bezigheden. Kinderen die vacantie hebben, maar
beginnen met 's ochtends een paar uur te leeren om verder den heelen dag vrij te zijn; dat wil het Socialisme
maken van de groote menschen. Nu spreekt Bellamy
alleen over die paar uur lessen leeren en thema's maken;
over de vacantie praat hij niet, of nauwelijks, en op dat
weinige de aandacht te vestigen, nog erger, naar dat
weinige het boek te beoordeelen, ergst van alles, het
boek of te keuren, bewijst dat men de hoofdzaak niet
begrijpt. Gij komt in een schoenwinkel, gij wilt naar een
museum en vervolgens naar een concert, maar gij wilt
eerst een paar goede laarzen koopen om geen last te
hebben van natte voeten; nu zult gij in den winkel u tevreden stellen met laarzen, en niet verlangen muziek te
hooren of schilderijen te zien; een muziek-door om de
bezoekers op te vroolijken bij het passen, een gravure
aan den wand, zullen u niet brengen op aesthetische bespiegelingen. Zoo heeft Bellamy zijn beschrijving van het
werken vluchtig gecompleteerd tot een schets van een
samenleving die, voor zoover zij bestaat uit deze oppervlakkige mise-en-scene, niet essentieel is. Het essentieele
is de werk-inrichting op de economisch-wetenschappelijke hoogte van dezen tijd; hier en daar iets hooger zelfs,
want in zeer recente staathuishoudkundige geschriften
worden de nieuwheid en juistheid van eenige van zijne
denkbeelden vermeld als belangrijke verbeteringen van
het socialistisch systeem. Ernstige bespreking van Looking Backward behoort tot het essentieele van het boek
te worden beperkt.
En nu vraagt gij mij of ik het mooi vind? Ja, ik vind
het schouwspel van verfijning van ons denken mooi, de
verfijning-zelve nuttig en verdienstelijk, en het gadeslaan
van het aanbrengen van de verfijning mooi. Bij voorbeeld,
wat ik denk dat het beste is van Bellamy: de gelijke aanspraken van iedereen op stoffelijke dingen; gij herinnert
u dat hij iedereen een even groot crediet Beef t. Dit voorstel is zoo eenvoudig en beteekent zulk een hevige verachting voor quaesties waar quasi-geleerde schrijvers
diepzinnige en uitvoerige werken mede vullen, dat
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iemand die iets gelezen heeft van dat onedele en onverstandige geklets, er zeer opgeruimd en behagelijk van
wordt. Gij moet weten dat de economen en de staatslieden de menschen altijd hebben voorgesteld als beesten,
die geen grooter plezier en geen anderen prikkel kenden
dan vechten om het grootste brok. Als men nu maar eens
kon komen met een flinke verdeelingstheorie, die hunne
„wetenschap" en tevens „de menschelijke natuur" bevredigde, dan zou het socialisme een eind opschieten,
maar het zou wel onmogelijk wezen. — Kom, zegt
Bellamy, het is niet de verdeelings-theorie die wij noodig
hebben, het zijn de dingen Om te verdeelen, laten wij daar
eerst voor zorgen, en als die er zijn, geef dan ieder zooveel
als hij wil hebben en zooveel als het kan lijden. Na een
afschuwelijken kwakkelwinter van mist en modder is dit
een lichte lente-dag. Zijn echt-wetenschappelijk optimisme, zijn scherp inzicht dat de euvelen die wij bestrijden
geene inhaerente menschelijke gebreken zijn, zooals een
verouderde en bekrompen geleerdheid ons wil laten gelooven, maar de overblijfselen van een barbaarschen tijd
die opgeruimd moeten en kunnen worden, en dat onder
die resten het blanke menschenlichaam verborgen zit als
een meisjes-lijf onder de stijve en grove plunje van een
provinciaalsche ingenue, — de inzichten en het optimisme zijn prijzenswaardig en nuttig, de tegenstelling met
de dwarsheid en vitterijen van de officieele wetenschap
is een indruk van mooi. Bellamy lost zeker geen hoogste
levens-raadselen op, een al-omvattend filosoof van menschelijk meest verfijnd bedrijven is hij niet, maar hij marcheert zoo zegevierend door de rijen van penne-helden en
verslaat, met een blooten ezelskinnebak, zoo vele cohorten van economische Philistijnen, dat het voor mij,
die het omgekeerde van een dichter ben, een genoegen is
hem van verre te bewonderen. Zijn muziek-telefoons, zijn
Dickens, zijn romans over lief de, zijn winkel-paleizen
onder den horen des overvloeds, — ik heb dit allemaal
getrouw overgezet, omdat ik niet de geringe zelf-voldoening wou begaan van te peuteren aan het bijwerk.
Ook zonder de pedanterie die in eene correctie zou ge82

legen hebben, moest de vertaling doen wat zij bestemd
was te verrichten. Men had mij uitgelachen om de bezorgdheid over zulke bijomstandigheden.
Ik ga nu voort met het bespreken van aparte punten
uit uw artikel. De Kunst in den Socialistischen Staat.
Gij zult voor de Kunst wel niet bezorgd meer zijn, nu ik
u gezegd heb dat het Socialisme alleen met den arbeid te
maken heeft. Gij zijt overigens de eerste niet die Socialisme tegenover individualisme stelt, zeer ten onrechte
naar mijne meening. Socialisme staat tegenover Anarchie
en tegenover Kapitalisme, het gezamenlijk bezitten en
gebruiken van de arbeids-middelen, tegenover het ordeloos arbeiden met middelen die door een kleine groep
van kapitalisten worden geexploiteerd. Het is een zeer
platte opvatting van Individualisme wanneer men daarin
het omgekeerde van Socialisme bespeurt. Individualisme,
de leer dat iedere individualiteit in de wereld zoo veel
mogelijk gerespecteerd moet worden, Individualisme, de
zorg voor de onafhankelijke ontwikkeling van ieders
beste eigenschappen, Individualisme, de lief de voor het
groote en hooge in de menschenziel, Individualisme, de
erkenning van het Persoonlijke, de lof van het bestierendmenschelijke, de eerbied voor het buitengewone, Individualisme kan alleen waarlijk bloeien en verwezenlijkt
worden in eene socialistische maatschappij. De beste menschen moeten eten en drinken en hebben kleeren en een
woning noodig, zoo goed als de minder voortreffelijke.
Over die dingen en over de middelen om ze te krijgen,
daar mag in een rationeele samenleving in het geheel
geen sprake van wezen. En, in de hoeveelheid van die
geringe zaken te willen uitmunten boven anderen, en
dat zeggen te doen in naam van het Individualisme, dat
is een wilde onbeschoftheid en een ontzettend misverstand. Het is het schoenepoetsen voor men 's ochtends de
deur uitgaat. Te beweren dat eene theorie die een eind
wil maken aan het verschil tusschen arm en rijk, een aanslag doet op het Individualisme, is beweren dat de individualiteit te loor gaat bij menschen die met evenfraaie glimmende laarzen loopen . . . . zoodat, als Kunst
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een onbelemmerd Individualisme noodig beef t, de vorderingen van het Socialisme door de artisten moeten
worden toegejuicht. De eenige oprechte vrienden van het
Individualisme zijn de socialisten. De individualiteiten van
tegenwoordig zijn de spoorwegkoningen, de suikerlords,
de steenkool-baronnen, de geldvorsten, de landheeren, de
monopolisten in olie, katoen, koper, diamant, ijzer, — nu,
de indrukking van dit sjagger-individualisme zal zeker
niet erg betreurd worden. Dan pas kan het eenig-ware
Individualisme opstaan.
Maar, ten aanzien van deze quaestie, de Kunst in den
Socialistischen Staat, doet gij mij een vraag, die ik direct
beantwoorden wil. De meening van mijne partij-genooten
over de literaire kunst van onzen tijd, en voor zoo'n
geval als het besteden van drie honderd duizend gulden
voor het schilderij van Millet.
Daar kan ik dit van zeggen. Ten eerste zijn de socialisten van nu geen bewoners van den socialistischen staat
van later. Er zijn weinig tegenstanders die dit verschil in
het oog houden. De socialisten van nu bestaan uit twee
soorten; de personen die, omdat zij zeif het meeste last
hebben van de verkeerde werk-inrichting, een andere in
de plaats verlangen: de woordvoerders van die personen,
en de enkele leden van de geprivilegeerde klasse die de
doelmatigheid van de gewenschte instellingen erkennen
en bij zich zeif het klassegevoel hebben weten te verstikken, dat bij de grootere meerderheid al het denken en
getuigen beheerscht. Nu zult gij toegeven dat de socialisten van de eerste soort, de arbeiders, niet veel gelegenheid hebben gehad de literaire bekwaamheden te verzamelen, die noodig zijn om de dichters te verstaan die
gij bedoelt. Ili vrees dat gij onder hen bijna niemand zult
vinden, die deze verzen leden of begrijpen kan. Maar dat
is hun gebrek als arbeiders, niet als socialisten; en bij de
bergbewoners van geluk en macht zult gij even weinig
vereerders van die poezie aantreffen; in den regel zullen
de arbeiders zwijgen en erkennen dat het te hoog voor
hen is, maar de meeste rijken en de meeste geletterden
zullen nog juichen in hunne dwaasheid en hardop zeggen,
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dat wat zij niet verstaan, onverstaanbaar is. Het weekblad De Amsterdammer, Uilenspiegel, het Handelsblad,
Studentcn-geschriften, De Gids, De Spectator, allemaal
bourgeois-organen, hebben hunne onnoozelheid niet
weten te verbergen. In arbeiderskringen is een veel
grootere bescheidenheid. Het verwondert mij dat gij deze
onbevoegdheid juist bij hen ter sprake brengt. De werklieden hebben ten-minste een goede verontschuldiging;
als men u op uw tiende jaar in een katoenspinnerij had
gezet, zoudt gij nu misschien voor een cent een vers
maken als een van uwe kameraden ging trouwen. Maar
weten wij dan niet, dat zelfs het bezit van geld, dat in
staat stelt van hoogere dingen eenig begrip te krijgen,
tegenwoordig maar bij zeer weinig personen een gewenscht effect beef t? Het versterkt wat ik heb gezegd,
dat juist wij in de gelegenheid zijn geweest om op te
merken, dat de geld-beschaving van onzen tijd een schijn.
beschaving is.
Wat Millet aangaat, het besteden van eenige tonnen
gouds voor een schilderij door een of anderen particulier,
acht ik een gebeurtenis die alleen in onzen toestand
van betrekkelijke barbaarschheid mogelijk is, omdat ik
haar in alle opzichten afkeur. Ten eerste: er is geen
enkele reden om te gelooven dat de beste betaler ook de
beste kenner zal zijn, er zijn vele redenen om aan te
nemen dat dit niet het geval zal wezen. De kooper geeft
dus zeer waarschijnlijk niet zooveel geld om zijn kunstzin
te bevredigen, maar uit ijdelheid en modezucht. Ten
tweede: het is verkeerd dat in particuliere verzamelingen
de beste schilderijen komen; want wie weet wat hun lot
zal zijn als de verzamelaar dood is, en dikwijls worden zij
in zulke collecties voor langen tijd begraven. Zooals de
zaken nu staan, kan het aanleggen van een kabinet, het
met zorg en opofferingen volgen van een zuivere kunstliefde, de voornaamste bezigheid van een welbesteed
leven zijn; maar het is dit immers gewoonlijk niet, en
de grillen van een mode en de onartistieke eischen van
een onopgevoeden geldadel hebben al veel kwaads gesticht. Ten derde: zulk eene buitensporige belooning van
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een kunstenaar, er komt bij dat het geld dikwijis voor een
zeer groot deel door hebzuchtige tusschenpersonen wordt
opgestreken, is lang niet onschuldig. Ik bedoel niet dat
de belooning te groot zou zijn, ik weet geen maatstaf om
dat te bepalen. Maar ik meen dat de prijs van zulk een
kunstvoorwerp uitbetaald moest worden in verbruiksartikelen en bons voor verbruiksartikelen. Voor mijn
part heeft een schilder die een bijzonder mooi werk
maakt, voor zijn heele leven gratis aanspraak op zooveel
nuttige en aangename dingen als er maar te krijgen zijn.
Hij woont, leeft, reist, alles op kosten van den staat, zoo
weelderig als hij verkiest. Maar men geve hem geen geld;
geld, waarmede hij zaken kan gaan doen, ondernemingen
beginnen, dat wil zeggen, leven op kosten van een grooter
of kleiner aantal personen; geld, dat hij beleggen kan in
rentegevende aandeelen, hypotheken, effecten, en dus op
een andere, nog veiliger en gemakkelijker manier den
arbeid van een zeker getal menschen exploiteeren; geld,
dat hij kan nalaten en waarmede dus vele jaren na zijn
dood de onheil-stichting kan worden voortgezet. En, als
gij zoo vriendelijk bent geweest dezen kleinen cursus in
socialisme geheel te volgen, zult gij mij begrijpen als ik
zeg, dat voor het socialistisch gevoel het honoreeren van
een groot kunstenaar met een groote som gelds, gelijk
staat aan het beloonen van een bijzonder vlijtig en oppassend kind met de vrijheid zijn broertjes en zusjes
klappen te geven en hem de koek van hunne boterham te
laten eten. Geloof mij, in eene hoogere maatschappelijke
ontwikkeling dan de onze, gesteld al dat zulk een bod dan
mogelijk ware, zal niemand een artist een kapitale som
durven bieden; en nu al zouden velen, als zij wisten wat
zij deden, zulk een bod niet aannemen. . . . Gij ziet in
elk geval dat in de socialistische denkwijze over het feit
dat gij genoemd hebt, nog andere overwegingen passen
dan de aanstootelijkheid van zulk een duren lap beschilderd linnen. De aanstoot die zoo iets geeft is de verwonding van het socialistisch instinkt, en ik heb alleen nitgeplozen de bestanddeelen van de samengestelde ergernis.
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VII
Gearmd ben ik met u geschreden over den drempel
van het versterkte blokhuis mijner socialistische meeningen. 1k heb u de inrichting laten zien, het weerstandsvermogen gewezen, de bewapening, de bergplaatsen van
mondvoorraad en ammunitie, en ik heb u gevoerd naar
den wachttoren op het dak, zooals de gastheer in Looking
Backward den ontwaakten slaper meenam naar het plat
boven de kamers van zijn wooing. Ziet gij nu ook, zooals
hij deed, neer op een geheel veranderd Boston van
meeningen en voorstellingen? Ik vlei mij met de hoop
dat het zoo is. Kijk, waar het op aan komt: of, met onze
begrippen, wij ons een socialistische werk-inrichting kunnen voorstellen; of het waar is, dat de maatschappij van
of het begin eener geschreven geschiedenis, bezig is in
dezen zin steeds socialistischer te worden; met andere
woorden, de economische en de historische hoofdvragen
betreffende het Socialisme, die zijn hier natuurlijk maar
aangeduid kunnen worden. Tot een overtuigden Socialist
heb ik u dus niet kunnen maken, al had ik een twintigvoudige overredingskracht bezeten. Dat weet ik. Maar op
'de wijde akkers van de menschelijke gedachte zijn de
duizenden socialistische arbeiders bezig in alle richtingen
te arbeiden, onverpoosd en vol toewijding. Gij hebt tot
dusver dit een onhandig ploeteren en onvruchtbaar afbeulen gevonden; uwe oogen hadden de waarheid niet
gezien. Ik ben een van die werkers, en het wordt, langzamerhand, mijn taak op te passen dat de anderen ongestoord aan den arbeid kunnen blijven. Wij, sprekers en
schrijvers, moeten hen bewaken en beschermen, de een
weert zich met de spade, de ander met het geweer, als de
verdeeling van den pionier-arbeid op de grenzen van de
beschaafde wereld. Daarom kan ik spreken van een versterkt blokhuis dat ik heb gebouwd, het eerste, hoop ik,
van een reeks versterkte plaatsen. Telkens zal ik u verzoeken den toren te bestijgen en mij te zeggen of gij op
de gravers in de velden niet een ander gezicht krijgt . . . .
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SOCIALISME EN KUNST.
I
Zijn er bij de lezers van De Kroniek nog, die meenen
dat zij van het socialisme afk eerig moeten zijn, wijl het
socialisme vijandig is aan de 1 unst? Nu, als het om deze
reden is, kan men niet anders zeggen dan dat zij het mis
hebben. Want het socialisme is niet de naam van een door
vooral naar stoffelijk voordeel ziende menschen bedacht
stelsel, in welk stelsel, omdat het er op aangelegd is de
lichamelijke nooden te lenigen, geen plaats zoude zijn
voor bemoeiingen of maatregelen ten gunste van de geestelijke behoeften. Het wordt dikwijls voorgesteld als een
broodvraag, maar het is alleen in de eerste plaats een
broodvraag voor het slag van lieden die, daar zij van
alles te kort komen, in de eerste plaats brood verlangen,
want van al het andere dat hun mankeert zouden zij niet
een ding kunnen waardeeren, of zelfs gebruiken, zoolang
hun het brood bij zulke kleine hoeveelheden wordt toebedeeld. En ook in dien zin is het socialisme een broodvraag te noemen, dat wij alle geestelijke volmaking toeschrijven aan den invloed van het samenleven van de
menschen op de geestelijke ontwikkeling van de individuen; en verder meenen, dat het samenleven is ingericht,
zich in den loop der tijden gewijzigd heeft en voortgaan
zal zich te wijzigen, krachtens de ekonomische motieven
welke thans en in iedere vorige of latere periode de beerschende waren. Anders te zeggen, dat de personen voortkomen uit de maatschappij, en de maatschappij afhankelijk is van de veranderingen welke de stoffelijke voortbrenging achtereenvolgens ondergaat. Maar dit systeem,
opgevat zooals het wordt bedoeld door zijne auteurs, en
gelijk het dus opgevat moet worden door ieder die er in
ernst over wil spreken, heeft niets materialistisch over
zich in de onaangename beteekenis. Het wil niet zeggen,
dat in de maatschappij alleen de verrichting van eten en
drinken of de manier waarop drank en spijs verschaft
wordt, van belang is. Het wil niet zeggen, dat de men88

schen schepselen zijn, die alleen belang stellen in eten en
drinken, of niet geschikt voor andere inspanning dan het
verwerven van voedsel voor het lichaam. Het wil zeggen,
dat de menschen in de noodzakelijkheid van den eersten
strijd om hun bestaan, toen zij te kampen hadden met
sterkere dieren dan zij waren, en met invloeden van een
klimaat, heviger dan zij konden verdragen, en met een bezwaarlijke gesteldheid van den bodem, en met moeilijkheden in het verzamelen van hun voedsel, zich toen
samenvoegden tot groepen welker vereenigde arbeid en
tegen den druk der omstandigheden reageerend intellekt,
de gevaren en de nooden van hun stoffelijk leven beter
konden weerstaan.
De maatschappij is eene uitvinding van de menschen
om te kunnen leven, en in hen is de drang tot samenleven
gewekt door de noodzakelijkheid die ik noemde. De
eerste teekenen van menschelijke beschaving vallen
samen met de oudste sporen van menschelijke samenleving. De zucht om te leven heeft de menschen bij elkaar
gebracht; en toen het leven door de eerste maatschappij
iets lichter was gemaakt, kwam de beschaving het leven
aangenamer maken. Van de dieren onderscheiden zich de
menschen door hunne samenleving welke hunnen geest
heeft ontwikkeld, hunne geheele geestelijke ontwikkeling
heeft geschapen, en voortgekomen is uit de werking van
overeenkomstige omstandigheden als aan de dieren hunne
lichamelijke gesteldheden en hunne instinkten hebben gegeven, welke hen dienen en beveiligen in hun strijd om
het leven. Wij zouden zoo niet spreken als wij materialisten waren, die enkel op de materie letten. Er is niets
stuitends in de materialistische verklaring van den oorsprong van de samenleving, wij1 zij de samenleving onmiddellijk voorstelt als de noodzakelijke voorbereiding
en onontbeerlijken grondslag van alle hooger leven. De
lagere levensvoorwaarden van de menschen konden alleen worden vervuld door de ontwikkeling van hoogere
eigenschappen. De menschen konden niet wedijveren in
kracht, snelheid, weerstandsvermogen met de dieren. Wilden zij nochtans leven, zoo moesten zij weerstandsver89

mogen, snelheid en kracht ontleenen aan de hulpmiddelen, door hun brein gevonden.
Dit wat het verleden aangaat. En wat de toekomst betreft, wil het socialistisch systeem zeggen, dat ook de beschaving van de nakomelingen door een broodvraag zal
worden beheerscht, welke zoo gesteld zal zijn, dat wegens
de volkomen onderwerping van de produktieve krachten
aan den mensch, dat is, aan de maatschappij, de maatschappij met weinig moeite aan elk van hare leden het
brood zal kunnen verstrekken, en daarom aan de ontwikkeling van de geestelijke eigenschappen van elk harer
leden al hare vrijkomende kracht ten koste leggen. De
broodvraag die begon met al de inspanning van de menschen bezig te houden, en de menschen met overleg en
rede heeft begiftigd, die den overgang van dier tot
mensch heeft teweeggebracht en de maatschappij geschapen; de broodvraag zal eindigen met de onder haren invloed door middel van de samenleving ontwikkelde
hoogere vermogens geheel te ontslaan van de zorg voor
het lagere leven. De materialistische grondslag van de
socialistische maatschappij is de volmaaktheid van de
stoffelijke voortbrenging, die zal ophouden met van de
menschen hunne aandacht te vergen voor de gemakkelijk
geworden verrichtingen van het stoffelijk leven. VOOr
evenwel de menschen den materieelen grondslag van hun
maatschappelijk en geestelijk leven hadden ontdekt, konden zij niet met bewustheid streven naar de volmaaktheid
van hunne instellingen.
Het socialisme is het bewuste trachten naar de onderwerping van maatschappelijke produktieve krachten van
den mensch. Het is de emancipatie van den mensch van
zijn stoffelijke behoeften. Het socialisme wendt zich !Jet
eerst tot de materie, om de materie het spoedigst te doer
wijken. Het maakt van de kwestie een broodvraag, om de
broodvraag het eerste te kunnen oplossen.
Men kan het onderwerp op een andere dan theoretische wijze toelichten door uit de propaganda voor het
socialisme de bewijzen te verzamelen, dat zijne voorstanders, verre van de beoefening der kunsten eenigen af90

breuk te willen doen of zich afkeerig te houden van artistieke beschouwing, integendeel hunnen invloed ruimschoots beschikbaar stellen om beide te bevorderen.
Deze kant van de zaak heeft voor menigeen wellicht een
grootere beteekenis dan theoretische overwegingen.
Steeds is de socialistische arbeidersbeweging in nauwe
aanraking geweest met de litteraire beschaving der tijdgenooten. De socialisten hebben steeds relaties gehad met
de letteren, en de artisten wederkeerig met het socialisme.

91

MULTATULI OVER SOCIALISME.
I
De laatste bundel „Brieven van Multatuli" is thans
verschenen. Allen, die belang stellen in de denkbeelden
en in het leven van den grooten schrijver, zijn dank verschuldigd aan mevrouw Hamminck Schepel, weduwe
Douwes Dekker, die deze uitgave verzorgde. Hare taak
in de eerste plaats was het, de letterkundige nalatenschap van Douwes Dekker te doen strekken tot nut en
stichting van de lezers van Multatuli. Tevens heeft zij
een uitgebreide verzameling nieuwe gegevens toegankelijk gemaakt voor de jongeren, die zijne nagedachtenis
het beste meenen te eeren door in zijne geschriften te
zoeken naar bijdragen tot de kennis van 's meesters historische figuur.
Het wordt langzamerhand mogelijk de plaats te bepalen die Multatuli in zijn tijd vervulde, en wel omdat zijn
tijd van den onzen veel verder verwijderd is dan met het
getal jaren wordt aangeduid. Multatuli, in een woord,
is een van de laatste merkwaardige mannen, opgestaan
binnen den kring van de burgerlijke beschaving in ons
land. 'Sedert, evenwel, is de leiding van den vooruitgang
overgegaan op personen uit andere gezelschappen; en,
schoon niemand mag ontkennen dat de beschaving van
de bourgeoisie nog veel achtenswaardige wetenschap en
benijdbare talenten bevat, moet iedereen toegeven, dat
de kennis van de groote maatschappelijke vraagstukken
en de wil om hen ten algemeene nutte op te lossen, uitsluitend wordt gevonden bij de klasse van de arbeiders.
Noch zijn deze vraagstukken afzonderlijk van andere te
behandelen en te beslechten. Er is niets in de geheele
samenleving dat met hen niet onmiddellijk of middellijk
is verbonden. De kwestie is niet, naast de bestaande geleerdheid, kunst, litteratuur; naast de geestesbeschaving,
nu ook te zorgen voor een weer rechtvaardige of een
overvloediger genieting van stoffelijke goederen. Maar
de kwestie is de vestiging van een geheel ander stoffelijk
stelsel — overvloediger en rechtvaardiger — zonder
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welke verandering de bestaande geestesbeschaving vroeger of later zou vergaan. Zeggen wij, dus, dat uit de
arbeidersklasse voortaan de leiders van den vooruitgang
komen en meer uitsluitend zullen komen, dan bedoelen
wij niet dat een werkman als zoodanig beter kan vioolspelen of schaken of een studievak beoefenen, of een
dagblad redigeeren, of een onderneming besturen, dan
een lid van de burgerklasse — maar wij bedoelen dat
geen persoonlijke bekwaamheden of goede wil bij de
bourgeoisie bij machte zijn den geestelijken teruggang
van hare klasse te stuiten, wijl de maatschappelijke omstandigheden waarin zij is geplaatst, het goede zelfs, dat
uit haar mocht voortkomen, ten kwade keeren. Daarentegen bevorderen de maatschappelijke omstandigheden,
in welke het proletariaat zich bevindt, de ontwikkeling
van zedelijke en verstandelijke deugden — wij spreken
van het klassenbewuste proletariaat dat den strijd voor
zijn vrijmaking heeft ondernomen.
Iemand, bijvoorbeeld, die een talentvol kunstenaar is
en tot de bourgeoisie behoort, kan zich niet losmaken
van de bijgedachte aan de verkoopbaarheid van zijn
werken (tenzij hij verkeert in den uitzonderingstoestand
van andere inkomsten te hebben), en men weet dat de
overgang van kunstwerken in handelswaar met het
wezen van de kunst strijdig is. Bij de bourgeoisie is er
haast geen geleerde die niet gekweld wordt door bezorgdheid over zijn carriere, en, als hij niet wordt gekweld, is het omdat deze bezorgdheid van hem heeft
gemaakt den gedweeen dienaar van de machthebbenden.
De beste industrieel is de scherpste uitzuiger, de knapste
koopman de onverbiddelijkste strijder op het slagveld
van de konkurrentie. Er zijn nog andere gevallen, die
overduidelijk maken dat, wanneer eenmaal een produktiewijze haren tijd heeft gehad en in de periode van verval is gekomen, de instellingen door haar gevestigd,
plaatsen van moreel en intellectueel verderf worden van
de klasse welke door de produktiewijze tot aanzien is
geraakt en haar ten eigen bate wil bestendigen. Deze gevallen zijn die, waarin alle regeeringspersonen en open93

bare ambtenaren verkeeren. De kapitalistische produktiewijze heeft het menschdom in twee helften verdeeld,
waarvan de bevoorrechte een inrichting heeft getroffen
om de misdeelden in bedwang te houden. Zoolang alles
goed gaat, te weten, zoolang de misdeelde helft nog een
redelijke portie krijgt en het kapitalisme nog tamelijk in
de behoeften van alien kan voorzien, gevoelt de bevoorrechte helft zich niet zoozeer de meesteres dan wel de
leidster van de maatschappij. Dit tijdvak heeft in het
kapitalisme wel niet lang geduurd en is nergens volledig
in de werkelijkheid overgegaan. Maar in het algemeen
kan men toch zeggen dat de vijandelijke verhouding van
bourgeoisie en proletariaat behoort tot de latere tijden,
mede een teeken is van den teruggang van het kapitalisme. Deze toestand, eenmaal aanwezig, demoraliseert
alle personen die in een of andere betrekking medewerken tot de handhaving van het openbaar gezag, dat is,
van het gezag der bourgeoisie. De vorsten, de ministers,
de regeeringsmeerderheden en de burgerlijke oppositiepartijen in de volksvertegenwoordiging, de rechters en
de geringste agent van politie — alien gevoelen zich vijanden van de arbeiders en zijn krachtens hun ambt gedwongen als zoodanig te handelen. Dienstijver, nauwgezetheid, plichtsbetrachting, zoo deze deugden aanwezig
zijn, maken zij van hare bezitters des te ijveriger handlangers van de bourgeoisie in den onverpoosden, met
afwisselende hevigheid gevoerden strijd van de klassen.
Kortom — de algemeene verwording van de burgerlijke beschaving, aan de hoofdtrekken van welk in onze
kringen genoegzaam bekend verschijnsel ik hier den
lezer herinner, is zichtbaar, niet zoozeer in het gebrek
aan bekwame of talentvolle mannen bij de bourgeoisie,
maar in de verkeerde toepassing van bekwaamheden en
de onnuttigheid van talenten in haar midden. En, aan
den anderen kant, is het intreden van de geestelijke rijpwording van het proletariaat minder merkbaar aan het
toenemend getal van buitengewone personen daarin geboortig, dan wel in het gelukkig gebruik van kundigheden en de heilzame werking van talent.
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In elk land, derhalve, waar een socialistische beweging zich heeft ontwikkeld, die de politieke organisatie
is van de revolutionnaire of hare klassentaak zich bewuste arbeiderspartij, bevinden zich twee voor elkaar
bijna geheel gesloten kringen van beschaving. Binnen de
grenzen van de eene is alles ontaarding, verval, valschheid, verspilling van gaven, onvruchtbare wetenschap,
hopelooze goede-wil. In de andere: vooruitgang, verheffing, nuttige aanwending van alle geestelijke vermogens,
het gedijen van elk zaadje edelmoedigheid gestort in
dezen grond, het succes van ieders inspanning ten bate
van het gemeene welzijn.
En, gemeten met den tijd als maatstaf van veranderingen, ligt er een eeuw tusschen de beschaving van de
burgerij en de beschaving van het proletariaat. Voor ons
is het alsof de groote mannen van de burgerij vele jaren
geleden hebben geleefd. Zooals het ons mogelijk is to
zeggen, welke noodzakelijke beperkingen door de tijdsomstandigheden gesteld waren aan de algemeene, politieke of sociale inzichten van staatslieden en wijsgeeren
uit de 17e of de 18e eeuw, zoo kunnen wij aanduiden op
welke wijze de denkbeelden van de burgerlijke publieke
personen, onze tijdgenooten, door de motieven werden
bepaald die hunnen beschavingskring beheerschen.
In dit artikel beproef ik een bijdrage to leveren tot de
kennis van Multatuli als voornaam burgerlijk denker.
Mijne gegevens ontleen ik aan genoemden bundel
Brieven.
II
Is in de Havelaars-zaak aan Multatuli recht wedervaren? Hij-zelf klaagde tot het laatst dat dit niet was
geschied. Heeft men dan onder de pressie van zijn optreden een ingrijpende verandering gebracht in de behandeling van de inlanders in onze kolonien? Een ingrijpende verandering onderstelt de opheffing van de
kapitalistische exploitatie van het wingewest, en dit
heeft Multatuli-zelf zoo min geeischt als verstaan.
95

Maar Multatuli, zegt men, heeft den stoot gegeven
aan een beweging ten gunste van onafhankelijk onderzoek, het voorbeeld van een vrijmoedige, niets-ontziende
kritiek van maatschappelijke verhoudingen en overgeleverde denkwijzen. Dit is zonder twijfel het geval geweest. Willen wij, echter, het niet laten bij deze algemeene verzekering en ons reader vergewissen omtrent de
voorwerpen van deze kritiek en de uitgebreidheid van
het onderzoek, dan vinden wij spoedig de kenmerken
van de burgerlijke geesteswereld buiten welke Multatuli
nimmer is getreden.
In dezen bundel zijn brieven opgenomen gericht aan
voor het meerendeel bekende personen, Multatuli's aanhangers en vrienden. Ik wil geen hunner iets onaangenaams zeggen en aannemen dat zij alien de beste redenen hebben gehad voor hun publieke gedragslijn; maar
zooveel schijnt mij zeker,dat uit de bijna volstrekte afwezigheid van eenigen blijvenden invloed ten goede door
Multatuli's min of meer intieme geestverwanten te weeg
gebracht, reeds met eenige zekerheid kan worden afgeleid dat de vloek van onvruchtbaarheid zijn arbeid heeft
geslagen. Door eene min of meer kortstondige dweeperij
met het excentrieke, hebben schier al zijne leerlingen of
bijzondere vereerders het van Multatuli ontvangene voldoende betaald geacht. Rechtstreeks uit de school van
Multatuli is niemand afkomstig van hen, die tegen de
overmacht van de reaktie den eenig mogelijken revolutionnairen strijd onzer dagen hebben opgenomen. Zij die
uit de school van Multatuli afkomstig zijn, hebben na een
jeugdige periode van buitenissigheid, of weldra het
betere deel der carriere-makerij gekozen, Of zijn in een
moeras van algemeene, doellooze oproerigheid-metwoorden blijven steken. Hierbij zijn niet gerekend de
zeer velen die, zooals Douwes Dekker zelf ergens schrijft
in dezen bundel, door het begaan van allerlei oppervlakkige vreemdsoortigheden, zijn gelijken of althans zijn
medestanders denken te zijn — die 'n en 't schrijven, van
de lange ij's de puntjes weglaten, enz.; allerkleinste symbolen van Multatuli's ongewoonheid en die iemand van
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eenigen smaak, al vond hij ze op zich zelf nog zoo fraai,
reeds daarom in zijn eigen pennewerk zou vermijden.
Hier is alleen sprake van het betere slag der Multatulianen, die althans eenmaal in hun leven de ernstige begeerte in zich hebben gevoeld en in het openbaar daarvan getuigden, den strijd voor recht en waarheid in den
geest des grooten voorgangers mee te strijden. Van hen
geldt wat ik zeide: zij hebben den strijd spoedig opgegeven en zijn rustige burgers geworden, of zij zijn on.rustig gebleven, maar doen meer kwaad dan goed.
Ten aanzien van de bekende volgelingen en vrienden
van Multatuli kan nog een bijzonderheid worden opgemerkt. Namelijk dat zij tot schijnbaar aan elkander fel
tegenovergestelde uitersten van partijen behooren. De
ironic van de geschiedenis wil, dat twee van de mannen
aan wie Douwes Dekker in dezen bundel afgedrukte
brieven schreef, thans zitting hebben in het bestuur van
de Amsterdamsche kiesvereeniging Grondwet, de konservatiefste bent, wellicht, in geheel Nederland. En wie
van de nu werkzame publieke personen zijn mede uit
Multatuli's school afkomstig? — de groep anarchisten
en vrijdenkers die — wij zagen het onlangs aan A. H.
Gerhard, die wel geen anarchist maar toch vrijdenker
is — in openbare of half bedekte vijandschap leven met
de sociaal-demokratie. Schijnbaar alleen is er een groote
afstand tusschen deze twee soorten van Multatulianen.
Beide kunnen zich op dezelfde woorden van Multatuli
beroepen. Het individualisme van den bourgeois is de
grondslag van de levensfilosofie van de eene en van de
andere richting. Het individualisme, gelijk het ook in
deze brieven aan verschillende geadresseerden tot bestrijding van het socialisme door Multatuli wordt voorgestaan, en door konservatieven en anarchisten nog altijd
tegenover het socialisme wordt gehandhaafd. Het is waar
dat niet alleen in de woorden, maar ook in de daden
tusschen beide scholen van Multatulianen verschil schijnt
te bestaan; maar het blijkt spoedig dat dit verschil enkel
de daden betreft, welke men zegt te willen, en niet de
daden die feitelijk worden verricht. De waarheid is dat
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de strijd van onzen tijd, de werkelijke strijd, gevoerd
wordt tusschen de socialisten en hunne tegenstanders.
Wie niet voor de socialisten is, is tegen hen. Het eerste
doel van den strijd is, onzerzijds, het veroveren van de
politieke macht, anderzijds, het bewaren van de politieke
macht. Als filosofie is de afkeer van konservatieven en
anarchisten tegen het dienstbaar maken van de staatsmacht aan arbeidersbelangen precies hetzelfde; en, zoover deze afkeer zich uitspreekt in daden die voor ons
de verovering van de staatsmacht bemoeilijken, zijn deze
daden de elementen van een en dezelfde taktiek.
De invloed van Multatuli, derhalve, moet op dit
oogenblik volstrekt ongunstig worden genoemd. Multatuli, die de Lassalle van Nederland had kunnen zijn,
een onvergelijkelijk schrijver en redenaar van een revolutionnaire partij, een man van een aansporende en wegsleepende kracht, zooals niemand voor hem bij ons ooit
heeft bezeten, een geniale opruier van de massa, die
met de striemen van zijn satyre en de brandfakkel van
zijn hartstocht een in waarheid vreeselijke strijder zou
zijn geweest aan het hoofd van een gesloten en doelbewuste menigte —; Multatuli vervult thans in de werkelijkheid onzer dagen de rol van patroon van wijsneuzen
en frazeurs en groene hemelbestormers, of is de komfortabele medeplichtige van de reaktie, die alle recht
heeft, en zelfs te goeder trouw misleid kan worden om
zich met zijn gezag te dekken.

III
In korte woorden — want het is mij in dit artikel niet
te doen om een studie in bijzonderheden van den geheelen Multatuli, en ik geef slechts opmerkingen die in algemeene trekkers zijne verhouding tot den modernen
klassenstrijd moeten aanduiden — in korte woorden is
het te zeggen waarom noodzakelijk Multatuli, nu het er
niet meer op aankomt bij de bourgeoisie zekere veranderingen in denkwijze en daden te bewerkstelligen, waar
de invloed van de bourgeoisie stoffelijk en geestelijk
98

moet worden vernietigd, wel een historische figuur van
overgroote beteekenis is, maar geen werkzame agent in
den aktueelen strijd.
Het beheerschende motief in het leven van Douwes
Dekker is zijn ervaring als Indisch ambtenaar. Hij heeft
dit geval van den beginne opgevat en kon het niet anders opvatten dan als een wapen tot burgerlijke oppositie. Het was zijn doel niet de kapitalistische exploitatie
van de buitenlandsche bezittingen af te schaffen, het
was zijn doel deze exploitatie te verbeteren. Merkwaardig is dat, als men in een debat hem de vraag stelde of
de fouten die hij aanwees elders niet werden gevonden,
hij, volgens een plaats in een deter brieven, deze vraag
minachtend voorbijging. Inderdaad was deze vraag —
zij moge een uitvlucht zijn geweest voor die Naar deed —
in zijn systeem uiterst moeilijk te beantwoorden. Wanneer Dekker, wien het aan geen wereldkennis en
scherpte van opmerking ontbrak, zich had willen overtuigen, dat in alle kolonien van Europeesche rijken onregelmatigheden voorvallen en dikwijls gruwelen erger
dan door hem gebrandmerkt of door hem geleden, dan
zou zijn oppositie een anderen vorm hebben aangenomen. Ongetwijfeld gevoelde hij dit — maar hij had dezen
vorm noodig en maakte zich daarom af van de lastige
vraag in het debat. Hij had dezen vorm noodig: de onderstelling dat de Nederlanders, als zij maar wilden, aan
alle afpersing in de Oost een eind konden maken, en dat,
deden zij het niet, dit een bewijs was van hun slechten wil
en overigens van hun gebrek aan edelmoedigheid en aan
lief de voor recht. Dit zoo zijnde, volgde er nit dat degeen, die zich de hem bekend geworden euvelen zoo
sterk aantrok dat hij zijn broodwinning er aan gaf en
alles in het werk stelde om hen verholpen te zien, een
zeer buitengewoon man moest wezen. Er volgde verder
uit dat dien buitengewonen man de taak was opgelegd
— krachtens zijn zuiverder begrip en grootere eerlijkheid — zijne landgenooten tot een beter inzicht te bekeeren. En, toen ten slotte bleek dat al zijne inspanning
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sultaten bereikte — dat de lieden rilden bij zijn aanklacht en zijn werken gretig lazen en hem veel lof en
geestdrift wijdden — maar de werkelijkheid onveranderd en onverbeterd liet, toen volgde logisch de slotsom dat de Nederlanders al een zeer armzalig en verdorven ras waren, te lui, te zelfzuchtig en te onverschillig om te verwezenlijken wat zij prezen op het papier
en toejuichten met den mond.
Dieper en dieper in deze onvermijdelijke misvatting
zich nestelende, en, met artistieke behagelijkheid de
schoonheid van zijn vergeefschen kamp en edelaardige
smart genietende, dwaalde hij al verder en verder van
de waarheid die, had hij Naar eenmaal begrepen — beter
gezegd, hadden de tijdsomstandigheden hem geopenbaard
het verband tusschen de grieven die hij wilde wreken en
de algemeene zonde van de klasse zijner vijanden —
van hem zou hebben gemaakt den geniaalsten, den
eersten van de revolutionnaire leiders van het proletariaat in Holland. Maar — en zie bier wederom een bewijs dat de maatschappelijke ontwikkeling, schoon zij
door het optreden van personen bevorderd kan worden,
zich door geen persoonlijke bemoeiing laat vervangen,
zoodat zelfs een uitverkoren individu als Multatuli, indien hem de maatschappelijke gegevens ontbreken die
noodig zijn om onder de leiding van groote mannen zich
te ontwikkelen tot belangrijke historische gebeurtenissen, slechts een gering resultaat kan bereiken, en zelfs
gevaar loopt in eigen verkeerdheden zich te verstrikken
— maar de scheiding der maatschappelijke klassen was
in ons land omstreeks de jaren, dat Douwes Dekker
zich een oordeel vormde over de publieke zaak, nog
zelfs niet begonnen. Zou het, mogen wij vragen, ondenkbaar zijn geweest dat toen of althans later, in de jaren
van het ontstaan, in de jaren van het verschijnen en
eerste succes van den Max Havelaar, een Nederlandsch
publicist door zijne scherpzinnigheid den dieperen
grond had gevonden van de euvelen tegen welke hij protesteerde? Een kalm, een beschouwend wijsgeer, die de
buitenlandsche socialistische beweging en litteratuur
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kende, zou reeds, zeggen wij in 1860, hebben kunnen
opmerken dat wat Multatuli had gezien en had geleden
de noodzakelijke verschijnselen van kapitalistische kolonisatie waren, zoo oud als het kapitalisme en bestemd
niet eerder te verdwijnen dan het kapitalisme. Zoodat,
wie de grieven van Havelaar wilde verhelpen, zich niet
moest wenden tot een fiktief Nederlandsch „yolk", en
allerminst tot kamerleden, ministers of koningen, die de
direkt belanghebbende roovers en aanvoerders van roovers waren, maar tot de klasse van de Nederlandsche
natie welke in het moederland vooral niet minder
scherp werd verdrukt door de zelfde lieden die de Javanen mishandelden en hielpen mishandelen. Ik bedoel
dat deze overgang van het bijzondere tot het algemeene
reeds dertig of veertig jaar geleden niet ondenkbaar zou
zijn geweest.
Douwes Dekker, echter, was geen kalm waarnemer
maar een ijverig medespeler in de komedie dezer wereld. Geen groot wonder dat iemand die zoo hevig het
bijzondere had gevoeld, dat hem vrij onverwachts was
overvallen, die naar de Oost ging, niet als de kritikus
van een ekonomisch wereldstelsel, maar Os een idealistisch jonkman, besloten dapper zijn plicht te doers en
zoo rechtvaardig mogelijk te zijn in dienst eener regeering die hem en zijns gelijken slechts gebruiken kon als
handlangers van afpersing, — geen wonder dat Dekker
levenslang bleef onder den indruk van het speciale dat
hem toen was wedervaren.
Wij zullen in het vervolg van deze beschouwingen
zien dat later, toen de ekonomische ontwikkeling ook bij
ons een scheiding tusschen proletariers en bourgeoisie te
weeg had gebracht, het voor Multatuli te laat was geworden zich bij de proletariers aan te sluiten. —
IV
Twee oorzaken onderscheide men, die Multatuli hebben belet socialist te worden.
Ten eerste en in het algemeen, dat toen hij optrad de
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strijd van proletariers en kapitalisten nergens in een
hevigen vorm werd gevoerd, en het scheen alsof de liberale bourgeoisie, heerschende met hare constitutioneele
instellingen, bestemd was de maatschappij aanmerkelijk
te verbeteren en te hervormen.
Ten tweede, dat Multatuli, toen zijn beroep op de
liberale bourgeoisie vruchteloos was gebleken, hij alle
hervormingen en verbeteringen, speciaal in Nederland
en Nederlandsche kolonien tot stand te brengen, onmogelijk achtte. Het socialisme zou niet slagen, waar „Max
Havelaar" niets had bereikt.
Douwes Dekker, uit de bourgeoisie geboortig, zou zijn
gezichtskring buiten de burgerlijke beschaving hebben
kunnen uitbreiden, indien slechts een andere beschaving
voorhanden ware geweest. Het geheel van Multatuli's
denkbeelden en aandoeningen, zoo goed als die van alle
menschen, is een maatschappelijk product. Maatschappelijke werkingen, die later een klassenbewust proletariaat zouden scheppen, waren, zeggen wij tusschen 1840
tot 1860, niet aanwezig. Dit kan men noemen de negatieve oorzaak van het verschijnsel.
Bij gebrek aan socialisme kon Dekker geen socialist
zijn — tenzij, gelijk opgemerkt is, socialist in den zin
van aanhanger der nieuwe ekonomie, nog slechts bekend als een vreemde, buitenlandsche, revolutionnaire
en tegelijk utopistische leer, in ons land zonder weerklank of toekomst.
Maar Multatuli was niet alleen geen socialist omdat
de maatschappelijke werkingen welke de socialistische
denkbeelden voortbrengen, hem vreemd waren gebleven; de maatschappelijke werkingen die de zijne bepaalden bezaten een geheel tegenovergestelde strekking.
Hier ligt de positieve oorzaak van zijn gedrag. Douwes
Dekker was niet alleen een denker en schrijver van de
burgerlijk'kapitalistische richting, omdat het zoo goed
als onmogelijk was in zijn tijd anders te wezen. Maar
Douwes Dekker, eenmaal opgetreden als criticus van
bourgeois-instellingen, met het doel de fouten en misbruiken te verhelpen, zoodat in de plaats van een ge102

brekkige bourgeois-maatschappij een ideale zou treden,
Douwes Dekker geraakte van deze rol onafscheidelijk en
was nimmermeer te brengen tot een andere, noch theoretisch, noch in de praktijk. Aanvankelijk was het socialisme hem onbekend, later werd hij afkeerig van het
socialisme. Geen andere hervorming had hij voorgestaan
dan een hervorming op kapitalistischen grondslag; naderhand wilde hij van geen andere hervormingen
hooren.
Multatuli is niet als anti-socialist in het openbaar opgetreden. Zijn strijd tegen het socialisme werd alleen of
bijna alleen gevoerd in brieven aan vrienden en bekenden. Niemand kan zeggen hoe het later met hem zou
zijn gegaan.
Toen het socialisme in Nederland de eerste levensteekenen gaf, bezat Dekker genoeg burgerlijk idealisme
om dezen nieuwen vorm van oppositie met sympathie te
begroeten. Niettemin was hij volkomen anti-socialistisch
gezind, en zoo dit niet of nauwelijks publiek is gebleken, was het waarschijnlijk uit een gevoel van solidariteit met alle strijders tegen burgerlijk bederf en wegens
de hem in hooge mate eigen ridderlijkheid, welke met
de tegenstanders van de sociaaldemokratie zich niet
wilde kompromitteeren. Maar deze persoonlijke geneigdheid en eene hoogheid van karakter, die hem bewaarde
voor uitgesproken vijandschap tegen de arbeiderspartij,
kon zijne inzichten niet veranderen, of zijne taktiek
brengen in een gewijzigde richting, noch haar bezielen
met nieuwe kracht. En, wat hij zelf binnenskamers hield
of alleen bestemde voor zijne korrespondenten, werd
door zijn volgelingen aan het licht gebracht en gebruikt
als een wapen in den publieken strijd. Multatuli heeft
de ontwikkeling van het socialisme in Nederland belemmerd door die na hem kwamen. In zoover is zijn afkeer
van het socialisme een werkzaam motief in de geschiedenis van de Nederlandsche beweging geweest, als het,
op anderen overgegaan en de burgerlijke zienswijze van
anderen versterkende, heeft bijgedragen tot den ondergang van het officieele socialisme in de anarchie. Bijtijds
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hebben zij die tot de richting van dit tijdschrift behooren, dezen parasiet van de arbeiderspartij afgeschud.
Maar de kleinburgerlijke elementen in de partij, die
nooit van de sociaaldemokratie anders dan de strijdleuzen hadden overgenomen, en bovendien iedere leuze
goedkeurden welke hun eene oogenblikkelijke populariteit beloofde, misten den moed en de overtuiging noodig om weerstand te bieden aan het indringen van de
anarchie.
In Nederland, nu, is inderdaad door niemand het
zedelijk gezag van het anarchisme machtiger gesteund
dan door Multatuli. Juist niet als vijandig aan de sociaaldemokratie is Multatuli opgetreden. Bezaten wij thans
niet zijn Brieven, dan zouden wij in zijne geschriften van
eenig anti-socialisme de sporen nauwelijks vinden. Overigens, echter, is alles wat tot het wezen van de anarchistische theorie behoort, in zijn werken voorhanden.
Multatuli is het type van een aan abstracte begrippen
verslingerden geest. Dit is de werking van de burgerlijke
maatschappelijke positie, welke verbiedt te erkennen dat
de burgerlijke ideeen en idealen afschijnsels zijn van deze
positie zelve en herinneringen aan den strijd geleverd om
haar in te nemen — maar welke veeleer voorschrijft te
gelooven dat de burgerlijke maatschappelijke positie
naar die idealen en ideeen is ingesteld en even onveranderlijk als zij — slechts te verstoren, wanneer het zuivere
gevoelen en scherpe denken hun macht over het menschdom zouden hebben verloren. Multatuli — verdere bewijzen volgen — rekende, bijvoarbeeld, met het idee van
vrijheid als met een begrip van een vasten inhoud,
kenbaar voor ieder verlicht en rechtschapen gemoed, en
dat algemeen in de wereld zou heerschen zoodra genoeg
edelaardige en verstandige lieden zouden besluiten volgens hunne inzichten de wereld te veranderen. Multatuli
daarom was tegen leerplicht, onverschillig welke de resultaten zouden zijn, en alleen gedachtig aan de onvereenigbaarheid van het systeem met de beteekenis van
het woord vrijheid. Hij bekommerde zich niet, en
zou zelfs niet begrepen hebben wat men bedoelde, met
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den oorsprong van het idee, met de redenen van zijne
en anderer ingenomenheid. En dat de vrijheid heden in
het belang van de bourgeoisie kon zijn, zonder daarom
morgen te wezen in het belang van het proletariaat, was
een beschouwing voor welke Multatuli geheel blind moet
geweest zijn....
De direkte volgelingen van Multatuli hebben zijne
denkwijze tegen de sociaaldemokratie geexploiteerd, en
de verwoestingen van het anarchisme zeggen ons dat zij
niet zonder succes hebben gearbeid. In vroeger jaren
waren de werken van Multatuli de voorname studie van
alle geavanceerde personen in de kleine burgerij en bij
de arbeiders. Schijnbaar leidden zij tot het socialisme.
Het ontbrak aan eerlijke en bekwame lieden om het
verschil duidelijk te maken. In waarheid leidden de geschriften van Multatuli tot de burgerlijke nabootsing en
onverzoenlijk aan Naar vijandige karikatuur: tot de
anarchie. De propagandisten van het socialisme hebben
niet alleen te strijden gehad tegen de hier met een enkel
voorbeeld aangeduide denkwijze, maar tallooze malen
heeft men hen bestookt met aanhalingen uit Multatuli.
Doch juist de hier behandelde bundel brieven levert ons
de direkte bewijzen dat de algemeene anarchistische filozofie die Multatuli verkondigde, een was met zijn weerzin tegen het socialisme.
Behalve deze bijzondere leering, overtuigt ons deze
verzameling wederom van de waarheid dat de burgerlijke beschaving zelfs aan hare meest uitmuntende verteg€nwoordigers geen gezichtspunten verschaft die in
staat stellen het socialisme te begrijpen, veel minder, het
te beoordeelen.
V
De eerste brief in den bundel is gericht „aan den
Voorzitter van het Democratisch Congres te Antwerpen", en gedagteekend 29 Mei 1873. Het lange stuk
overgenomen uit het destijds te Antwerpen verschijnend
„Vrije Volk", orgaan van den Democratischen Bond
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voor Noord- en Zuid-Nederland, bevat het antwoord van
Douwes Dekker op een uitnoodiging voor genoemd
Congres, welk antwoord tevens een weigering was.
In dezen brief nu, vindt men de afdoende bewijzen
dat Multatuli reeds toen ongeschikt was voor ernstigen
hervormingsarbeid. Zijn plaats in de rijen van de burgerlijke oppositie tegen de misbruiken van het koloniale
systeem, was hij zich niet bewust. Multatuli heeft zijn
eigen beeld van eerlijk en menschlievend ambtenaar geidealiseerd en in zijn werken onsterfelijk gemaakt. Zijn
verzet was een individueele daad, die hoog uitstak boven
het gemiddelde van zijne stand- en beroepsgenooten, een
voor de bourgeoisie zeldzaam edelmoedig en geniaal protest, maar niet het teeken van een beweging in de bourgeoisie welke tot iets zou leiden. Waarom kon Douwes
Dekker het overige van zijn leven doorbrengen met het
staren naar het ideale beeld van Max Havelaar? Wijl
aanvankelijk geen mogelijkheid bestond voor een reeelen
strijd om aan Max Havelaar recht te verschaffen. Hij
bleef zitten met zijn illusie, en zag voortaan niets antlers.
Toen langzamerhand eene beweging ontstond, die door
Multatuli begrepen en gesteund, een macht had kunnen
zijn, ook te gebruiken in de Havelaarszaak, was zijne
blindheid voor hare beteekenis, en voor politieke bewegingen in het algemeen, volkomen geworden.
Hij zag enkel dit eene: het opstaan van een bijzonder
man tegen onrecht en laagheid — gevolgd door niets
dan eenig gedruisch van handgeklap en bravo ter eene,
van scheldwoorden ter andere zij. Douwes Dekker bleef
wachten op een zichtbaar, feitelijk protest van de beschaafden, de gegoeden, de invloedrijken — zonder wier
pulp of initiatief, het hem, den bourgeois, niet mogelijk
was zich een beweging van eenige beteekenis te denken.
Maar een zoodanig protest kwam niet. Wat Dekker van
de aanzienlaken ondervond was integendeel openlijke
tegenwerking of een vertoon van sympathie, erger somtijds dan vijandschap. Eene Multatuli-commissie van
omstreeks 1870 slaagde er enkel in hem ontzaglijk te grieven. Dekker, van dezen zelf den tijd tot zijn overlijden in
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het begin van 1887 buitenslands, geraakte in de politiek
steeds verder van den eenig juisten weg. Zijn vergeefsch
wachten op een onmogelijke gebeurtenis stemde hem
bitter. De noodzakelijkheid van letterkundigen arbeid
voor zijn brood vervreemdde hem van de werkelijkheid,
dwong hem zijn toch reeds niet op een bepaald staatkundig doel gerichte propaganda, uitsluitend schriftelijk,
veelal belletristisch te voeren. Menigmaal stak hem de
walg wegens deze zijne eigen houding en het looze, onvruchtbare succes van zijn pennewerk. Ook dit is een
teeken van zijn door geen onafhankelijk denken noch
onverschrokken kritiek te doordringen burgerlijke begrensdheid. Omdat zijn geschrijf het doel niet trof dat
het onmogelijk had kunnen bereiken, nl. een doortastend optreden van de bourgeoisie te zijnen gunste, wanhoopte hij aan de nuttigheid van het schrijven. Hij verwachtte een wonder: dat Droogstoppel aan Multatuli de
hand zou reiken tot een revolutionnairen maatregel. En
de zelfzuchtige, daadlooze, aan alle idealen ontzonken
bourgeoisie vond, het moet erkend worden, in Multatuli
een leider die het haar niet lastig maakte. Zijne kritieken
waren fraaie prozawerken, bij de meeste boekhandelaren
verkrijgbaar, verschenen bij soliede uitgevers; en de persen van Funke kraakten beurtelings van de „Ideeen" en
van het „Nieuws van den Dag". Gesteld dat zij hadden
gewild, hoe hadden zij zich moeten gedragen — de koopers en lezers van Multatuli's werken? Lets anders dan
litteratuur werd hun niet geboden, een programma van
aktie bleef hun onthouden, het middel om bewondering
voor het geschrevene te verheffen tot handeling in den
geest van den schrijver hield Multatuli voor zich.
Inderdaad, hoewel tot zijn dood Douwes Dekker zich
bleef plagen met de bepeinzing van het groote raadsel
zijns levens, — een man van aktie zelf te zijn en van het
yolk dat hij toesprak niets dan aktie te begeeren, dock
behalve de eene groote daad in zijn ambtenaarsloopbaan
niets te hebben verricht dan letterkunde en niets te hebben verkregen dan letterkundige beroemdheid, is deze
schijnbare tegenstrijdigheid slechts de volkomen logische
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en noodzakelijke uitkomst van alle pogingen om de bourgeoisie te bewegen de burgerlijke maatschappij te verstoren.
1k ben er natuurlijk ver van of aan Multatuli te verwijten dat hij aan den Rijn bleef zitten in plaats van in
Holland den hoer op te gaan, de kiesvereenigingen te
bezoeken, vergaderingen te beleggen en in de dagbladen
te schrijven. Mijn stelling is juist dat hem in de praktijk
een terrein van handelen ontbrak. Douwes Dekker zag
het feit, maar kende de oorzaak niet, want de oorzaak
was de afwezigheid eener maatschappelijke klasse, in
staat en bereid tot daden over te gaan; en hij heeft van
den strijd der maatschappelijke klassen nooit het geringste begrepen. Ook dit is geen verwijt; veeleer, gelijk
is gezegd, een treffend bewijs van de waarheid dat het
geheele geestesleven zelf een maatschappelijk produkt
is, en geen persoonlijke scherpzinnigheid bij machte te
vergoeden wat historisch noodzakelijk aan het geestesleven van personen of klassen mankeert.
Multatuli, derhalve, was veroordeeld tot het isolement dat erger is dan gevangenisstraf. Gestadige aanraking met de realiteit schijnt een onvermijdelijke eisch
van den menschelijken geest; het bad des levees zonder
welks reinigende en sterkende werking verschrompeling
van alle vermogens der ziel vroeger of later moet intreden.
Van Multatuli's afzondering was de geografische verwijderdheid van zijn woonplaats de onmiskenbare uitdrukking. Hij leefde ver van Nederland, buiten de werkelijke beweging in het Nederlandsche yolk. Na eenigen
tijd bezat Multatuli niets meer dan zich zelf. Hij werd
overgevoelig voor lof en blaam, woedend vijandig tegen
de auteurs van ongunstige beoordeelingen, wegwerpend hartelijk jegens de minst beduidende lieden wien
het gebeurd was zich goedkeurend over hem uit te laten.
Hij miste den troost van den vooruitgang zijner zaak, bij
de miskenning zijner persoon; want zijn zaak was zijn
persoon. Hem ontbrak de voldoening, anderen voor zijn
beginsel met gelijke of grooter kracht te zien strijden;
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want hij was een eenzame strijder. Multatuli kende niet
de verheffende solidariteit; de rustige schoudervoeling
van kameraden; de verkwikking van de gemeenschap der
geesten, die de individuen verbindt en het individu bevrijdt. Vandaar in zijne brieven die de intiemere
aanduiding van zijn zieleleven bevatten, eene dikwijls
kleingeestige prikkelbaarheid, een angstige zorg voor
details, een hopelooze afmatting, een verdrietig berusten; en, bij onmatige zelfverheffing, geen blijmoedig besef van met goeden uitslag de waarheid te hebben
gediend.
De onbekwaamheid voor praktische inmenging toen
het oogenblik was gekomen, werd bij Douwes Dekker
verergerd door een andere oorzaak.
De tijdsomstandigheden, die Douwes Dekker hadden
gedwongen zich te wenden tot de verkeerde menschen,
zoodat hij na tien jaren van vergeefschen strijd en ontzenuwend wachten zich terugtrok, en, vereenzaamd in
ieder opzicht, geheel van de praktijk vervreemd, teerende op de herinnering van de groote daad zijns levens en
het beeld van zijn vroeger zelf verheerlijkende in de litteratuur welke voortaan zijn uitsluitende bezigheid
werd — de tijdsomstandigheden maakten van deze nawerking een onoverkomelijk beletsel.
Immers, de zeldzaamheid van het protest door
Dekker in Indie uitgebracht, is wat zijn houding hoofdzakelijk kenmerkt. Sedert het optreden van eene arbeiderspartij en de ontwikkeling van den klassenstrijd, werden bewijzen van offervaardigheid en zelfverloochening
gelijk de zijne veelvuldig gegeven, dikwijls door personen die onbekend blijven en op een wijze die geen aandacht trekt. Waar zou het been moeten, als de tallooze
personen die in de socialistische propaganda hun maatschappelijk voordeel zagen verloren gaan, aanspraak
wilden maken op eenige onderscheiding? In de bourgeoisie was Multatuli een uitzondering, in het proletariaat is het een uitzondering niet te doen zooals hij.
Multatuli mocht zijnen vijanden vragen naar het kleed
van kemelshaar in de woestijn versleten. Ging men in
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het socialisme er naar vragen, dan zou men een afzonderlijk konfektiemagazijn moeten inrichten. En Multatuli
werd zoo zeer bezig gehouden door het achter hem liggende schouwspel van de buitengewoonheid welk hij zelf
had verschaft, dat de aanwezigheid van dezelfde dingen
om hem heen, nu gewoon geworden, niet door hem
werd opgemerkt. Terwij1 de socialistenwet in Duitschland honderden broodeloos maakte, in de gevangenis
wierp, het land uitdreef, een lijden en een verdrukking,
die geene fraaie letteren inspireerde maar tot edele
daden spoorde; bleef Douwes Dekker recht vragen voor
„Havelaar" en zag niet het onrecht dat een geheele
klasse leed — zoo drukte op hem het noodlot van te
behooren tot de bourgeoisie die zelfs door hare deugden
kwalijk wordt gediend.
Vat Multatuli in vele van deze brieven over socialisme of aan socialists — een enkele maal aan demokraten schreef, kunnen wij niet anders dan aan ijdelheid en tot idee fixe verworden zelfbeschouwing
wijten. Echter niet dan met het voorbehoud, dat in de
omstandigheden waarin hij verkeerde, zijne kracht zich
als deze zwakheid noodzakelijk moest voordoen.

VI
Dekker weigerde het kongres bij te woven op argumenten Welke hen die hem uitnoodigden, zullen overtuigd
hebben dat revolutionnaire of zelfs hervormingsgezinde
mannen niets meer te verwachten hadden van Hollands
grooten schrijver. Meer nog: zijn brief bewijst een schrikwekkende afwezigheid van realiteitskennis; Multatuli, aan
zich zelven overgelaten, aan de zelfstreeling van het besef zijner kwaliteiten, aan het teisterende gevoel van zijn
onmacht, in onwetendheid van wat buiten zijn wereldje
gebeurde, was vervallen tot eene aan ontoerekenbaarheid grenzende ijdelheid.
Dekker, als een verontschuldiging voor het aanvankelijk onbeantwoord laten van de uitnoodiging, brengt de
opmerking te pas dat ook hij nog geen antwoord heeft
110

gekregen „op mijn brief aan den koning in September"... en,
erger nog, dat de natie, „democraten zoo min als andere
partijgangers, mij niet geantwoord (hebben) op den
„Havelaar" die reeds dertien jaren oud is!" — Het is
klaar, dat dit niet de stemming is van iemand die zich
bezig houdt met de vraag hoe hij koning en natie tot antwoorden kan dwingen; en die het bijeenkomen van het
demokratische kongres geenszins heeft overwogen als
een maatregel die wellicht eenig nut kan stichten, maar
enkel als een aanleiding voor hem om zekere beweringen aan den man te brengen. Toen Dekker's antwoord in
druk verscheen, zullen niet weinigen met teleurstelling
hebben bemerkt dat op deze wijze aan „Havelaar" wel
nimmer recht zou geschieden: — immers Multatuli was
er toe gekomen den persoon van Douwes Dekker gewichtiger te vinden dan de zaak van „Havelaar".
„Wat nu — schreef hij verder — wat nu 't bijeenroepen van het congres aangaat, ik begrijp waarlijk niet,
hoe men mij daartoe kan uitnoodigen.
„Voor zeer veel jaren reeds stak ik een vaan uit, en
niemand kwam. Ik riep en niemand antwoordde. Ik
schudde 't yolk 'n oogenblik wakker — of nagenoeg, en
men liet toe dat alles weer indommelde.
„Hoe nu dezelfde personen die 't geduldig aanzagen
dat ik door geloovers en behouders, of liever door de
mannen en place van alle partijen, werd mishandeld,
thans op het denkbeeld kunnen komen dat ik aan hunnen roep zou gehoor geven, is mij raadselachtig".
Spreekt hier iets anders dan een kleinzielige verbittering? En zoo uit zich een van de scherpzinnigste en edelmoedigste mannen der Hollandsche . . . bourgeoisie! Geen
spoor van belangstelling in de =ken die de democraten
zouden behandelen; van blijdschap dat sommigen, wellicht ook aangevuurd door het relaas van de mishandelingen door hem geleden, de publieke kwestie wilden
ter sprake brengen in een kongres waarbij zijne tegenwoordigheid verzocht werd. . . Zulke dingen doen zien
met hoeveel recht wij van de burgerlijke beschaving
spreken als op weg hare plaats of te staan aan die van

het proletariaat. Wat zou van het socialisme terecht zijn
gekomen als de leiders of de leden geredeneerd hadden
als Multatuli? En zoo wij, bij uitzondering, leiders ken•
nen die op Dekker geleken; die niemand naast zich
duldden, die vriendschap gaven voor vleierij, en vijandschap voor kritiek, die het beginsel achterstelden bij
hun persoon, dan was dit omdat ook zij uit de bourgeoisie afkomstig, de ondeugden van hunne klasse niet
hadden overwonnen. Voor Douwes Dekker had het integendeel een vreugde behooren to zijn dat Havelaar
kans kreeg op een sympathiek gehoor; dat lieden opstonden en eene organisatie begeerden waarmee, al zou
zijn naam zijn verzwegen en zijne medewerking niet verlangd, de zaak van recht en waarheid klaarblijkelijk
slechts kon winners.
Multatuli, zeiden wij, begreep niets van het opkomen
der proletarische beweging, die na 1870 ook in ons land
zichtbaar werd. Dit bewijst reeds de hier meegedeelde
aanhef van zijn brief aan het Demokratisch Congres,
waarin hij hare eerste levensteekenen begroette. Multatuli begreep ook niet de noodzakelijkheid van de politieke vormen, welke deze beweging moest aannemen.
Hij schreef: „Men kan bovendien weten, dat redevoeringen, debatten, verhandelingen, parlementerij, enz. enz.
mij zeer tegen de borst stuiten. Door frazen is het yolk
bedorven, 't zal door frazen niet genezen worden. In
alle geval behoor ik niet bij „Vergaderingen", 't Parlage
van democraten bevalt mij geen haar beter dan dat der
meest ouderwetsche behouders. Integendeel. 1k kan nog
beter met een redevoerenden minister overweg dan met
een werkman die aan 't raisonneeren slaat, zegge derai.
sonneeren gewoonlijk."
Multatuli gaf hier opmerkingen die wederom bewijzen
dat de schijn van uiterste geavanceerdheid vereenigbaar
is met het wezen van de reaktie. — Hoe zouden de de,
mokraten, de werklieden, anders handelen dan op de
manier die de schrijver beschimpt — en sommigen thans
nog in gedachtenlooze napraterij? Zich tegen arbeiderscongressen verklaren met deze argumenten, was de
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reaktie in de hand werken. Als alle woorden vooruit
frazen genoemd mogen worden, wat was dan de arbeid
van Multatuli anders dan een eindelooze frazeologie?
Zeker zullen ten slotte alleen de daden helpen, maar kan
men daden met tooverij verrichten, de mannen van de
daad uit den grond stampen? Was geen onderling overleg, wederzijdsche bespreking, gemeenschappelijke verstandhouding noodig? En wat de demokratie betreft, hoe
kon een klassebeweging die de groote massa moet omvatten, organiseeren en tot bewustheid brengen van haar
taak, anders dan demokratische gedachten inspireeren en
zich bedienen van andere dan demokratische vormen?
Niet omdat wij meenen dat er een abstrakt meerderheids-recht is, of dat de meerderheid als zoodanig ondersteld moet worden het gelijk aan hare zijde te hebben, zijn wij demokraten; maar wijl wij het belang van
de massa bedoelen en dit niet eerder zullen bereiken dan
als de massa tot inzicht en tot macht is geraakt. Ware
toevalligerwijze de proletariersklasse de kleinere helft
van de bevolking, dan zouden de socialisten geen dem.okraten zijn, maar de heerschappij prediken van de minderheid. Multatuli, echter, hechtte aan het woord demokratie de abstrakte, burgerlijke beteekenis; de leer
van den eerbied voor het cijfer ontstemde hem, wat een
blijk is van zijn scherpzinnigheid als burgerlijk beoordeelaar, maar tevens van zijn gebrek aan begrip van het
groote verschijnsel zijner dagen: de ontwikkeling van
het klassebesef der arbeiders. Douwes Dekker is althans
zoo openhartig en zoo konsekwent zijn voorkeur aan
de parlementerij van een „minister" niet te verzwijgen.
In 1873, na de Kommune, de Fransche en vooral de
Duitsche socialistische partijvorming, een bewijs van
typisch-burgerlijke kortzichtigheid.

VII
Douwes Dekker had zijn brief aan het Antwerpsche
Kongres-bestuur niet alleen voor de geadresseerden,
maar voor het publiek bestemd. Althans hij verleende
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per postkriptum voile vrijheid voor de publikatie,
zich alleen verontschuldigende wegens zijn gebrek aan
tijd om aan den „slordigen vorm" het noodige te verbeteren.
Wat was het advies dat hij zijnen geestverwanten, zijnen
vereerders en in 't algemeen alien gaf, die de handen
wilden ineenslaan tot maatregelen van hervorming, tot
propaganda van het betere onder de massa?
De demokratische vormen, zagen we, waren door Multatuli niet verstaan, en evenmin had hij begrepen dat
alleen van een volksbeweging iets te hopen viel.
Gaf hij dan een andere leuze, of deed hij zelfs maar
een ander praktisch middel aan de hand, buiten of tegenover de demokratie, waarvan men zich zou moeten bedienen? Geen van beide. Die toen naar Multatuli hebben
uitgezien om raad, om hulp, om een wenk in welke
richting het handelen lag dat hij aanprees en dat zij als
noodig erkenden — zij zijn met een praatje afgescheept.
Zoo hulpeloos en reddeloos betoonde in haren besten
man zich reeds toen de Nederlandsche bourgeoisie! Een
treffend bewijs bovendien dat andere dingen te willen
doen dan op een gegeven tijdstip van de maatschappelijke
ontwikkelingsomstandigheden doenlijk is, een nuttelooze
inspanning moet heeten; — en dat geene persoonlijke
begaafdheid bij machte is te volbrengen wat de maatschappelijke omstandigheden niet veroorloven; eindelijk, dat de inspanning ook van de meest begaaf den
niet slechts nutteloos is, maar gevaarlijk dreigt te worden wanner zij den natuurlijken loop der maatschappelijke ontwikkeling verkeerd verstaan of tegen haar zich
willen verzetten.
Want wij hebben met niets anders te doen dan met
het geniale ongeduld van het individu, dat de werking
van de sociale oorzaken van den vooruitgang te langzaam oordeelt, en haar door zijn persoonlijk ingrijpen
wil vervangen. Multatuli, heb ik gezegd, had zijne bijzondere redenen die hem dreven. De edelmoedige buitensporigheid die aan zijn ambtenaarsloopbaan een eind had
gemaakt, paste niet in de politieke werkelijkheid van den
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dag en bleef daarom voorshands vruchteloos. Aan zich
zelven overgelaten, in zich zelven opgesloten, tot zich
zelven beperkt, zat Multatuli met zijn onschatbaar talent
als een Samson in ketenen.
Erger nog. De maatschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis is de geschiedenis van de produktiewijze en van
hare sociale verschijnselen. En onder deze is de strijd
van de klassen der bezitters en der nietbezitters (tenzij
somtijds de twist van de bezitters onderling) het groote
feit dat wij hebben gevonden in de politieke en sociale
gebeurtenissen. Bijzonder in de tweede helft van deze
eeuw is de toestand van de produktie zoo, dat een heviger wordende klassenstrijd tusschen proletariers en kapitalisten het geheele politieke leven is gaan beheerschen.
Wat is nu geworden het motief van maatschappelijke
verbeteringen en geestelijken vooruitgang? Vroeger was
het de opstijgende tak van de kapitalistische produktie,
en van deze ontwikkelingsfaze de politieke uiting: de
groei van de kapitalistische klasse. Nu is het de neerdalende arm van de produktiewijze en de beweging van
het proletariaat. Zoo is eenmaal de werkelijkheid samengesteld, onze keus is niet vrij, wij zijn gebonden aan de
feiten van het leven. Wie met raad of daad den geestelijken vooruitgang, de maatschappelijke verbetering wil
dienen, moet op een of andere wijze de arbeidersbeweging te hulp komen. En de arbeidersbeweging, niet zooals men wenschte dat zij ware of zich verbeeldt dat zij
kon zijn — maar zooals zij is. Namelijk, de socialistische
partij — of, want wij spreken over een tijd toen in one
land van geen klassebeweging in het proletariaat iets te
vinden was, de burgerlijke demokratie die de opleving
is van het burgerlijk idealisme onder den weldadigen invloed van de denkbeelden door de ontwikkeling van het
socialisme gewekt. 1)
En wie nu, gelijk Multatuli, in blindheid voor de wer1) Dit oudere en eenig achtenswaardige element van de burgerlijke demokratie
wel te onderscheiden van het politieke radikalisme van lateren datum, dat in
beginsel aan het klassenbewuste proletariaat stork vijandig is, en zich van de
demokratische traditie bedient om de arbeiders van hunne klassentaak to vervreemden en het kapitalisme to redden.
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kelijkheid en overmoedig hechten aan eigen initiatief,
de beginnende teekenen van een nog met de burgerlijke
demokratie verbonden arbeidersbeweging miskent; en,
in stede van haar met zijne krachten te versterken, haar
wil terzijde schuiven en in hare plaats treden — hij doet
erger dan nutteloos, hij doet verderfelijk. Immers is hier
een geval van strijd, en die een der partijen niet helpt,
helpt de andere. 1k zeg niet dat Douwes Dekker gehouden was ingenomen te zijn met alle uitingen van burgerlijke demokratie, arbeidersbeweging, enz., welke in den
tijd die hier bedoeld wordt, merkbaar werden — maar
gehouden was hij, wil ik zeggen, alle deze teekenen met
belangstelling, met sympathie gade te slaan en de zaak
des yolks te dienen door het yolk te dienen met wijze
en billijke kritiek. Wat hij bier in zijn brief schreef was
een schampere en onverdiende afwijzing, en zijn antwoord op de uitnoodiging enkel een kreet van gekwetste
zelfliefde. De dingen die hij schreef moesten, wijl Multatuli ze schreef, de demokratische belangen schade doen.
De volksvijanden konden zich in stilte verheugen, dat de
meest te vreezen vijand van de bourgeoisie zich in de
verte zat te verkniezen in ijdele utopisterij en kleingeestige geraaktheid. De averechtsche volksvrienden die met
een bescheiden plaats in de rijen van de strijdende massa
niet tevreden waren en priester wilden spelen in de kerk
van een sekte, zij konden zich op zijne anti-demokratische
frazen beroepen en zich dekken met den aan Multatuli
ontleenden schijn van uiterste geavanceerdheid.
In de plaats van Multatuli's medewerking kreeg men
een woordenkraam zonder slot of zin:
„Wie het goede wilde, had mij moeten steunen. En dit
is nog zoo. C'est a prendre ou a laisser! Ik zal zorgen dat
de 19e eeuw niet sluit voor men van deze waarheid de
overtuigendste blijken heeft gezien. Ili wijk niet terug,
en doe wat ik op de laatste blz. van den „Havelaar"
gezegd heb. Te zijner tijd zal ik nota houden, niet van
degenen die mij oproepen — dat is onnoodig en zelfs
eenigermate ongepast; 't is alsof men u voorstelde te
Antwerpen te komen wonen en daar in 't Volksblad te
116

schrijven! — maar van de weinigen die tempore utili
teeken van leven hebben gegeven op mijn roep."
De strekking van deze grootspraak welke ieder veroorloofde rustigjes bij het vuur te blijven, ja tot stilzwijgen dwong door overvloed van strijdlust — en van niemand een andere inspanning eischte dan de betuiging
van zijne sympathie met Multatuli, werkte de briefschrijver nog nader uit.
„Wat wilt gij doen?" vraagt hij. „Gij zijt voorstanders
van de vrijheid? Welnu, begeef u dan „onvoorwaardelijk" onder een „dictatuur". Dit is „de eerste stap tot
vrijheid." Discipline moeten de demokraten stellen tegenover „de wel georganiseerde macht hunner tegenstanders". De aanvoerder zou Multatuli zijn...
Doch de poging om de langzame en moeilijke vrijmaking van de onderdrukte volksklasse, die alleen zich
zelve kan bevrijden, te vervangen door een diktatoriaal
ingrijpen van een individu, moest wel op niets uitloopen.
Vergeleken bij de grootsche werkelijkheid die Multatuli
miskende, was zijn persoonlijk optreden een kinderspel.
De waarheid is, dat iemand die diktator zou kunnen
wezen, te verstandig is om het te willen zijn; en slechts
iemand die het niet vermag, voelt zich geroepen. Deze
waarheid bleek, want indien Dekker iets anders had bedoeld dan een uiting geven aan zijn daadlooze stemming
en zijne onmacht verschoonen met fraaie volzinnen, zou
de generaal allereerst zich hebben gehaast zijne tegenwoordigheid te brengen in een kamp van medestanders,
die juist bijeenkwamen om organisatie en discipline te
versterken. Het kapitool, noch het kapitaal, zegt Dekker,
is te veroveren door een „onordelijken troep". Volkomen
waar, maar het Kongres vergaderde immers om de orde
te stichten? Niet als een bits verwijt, maar als een helpende hand had de kritiek van Multatuli moeten worden
aangeboden; niet in een paar bladzijden schrifts uit de
verte maar als een waarschuwende en levende stem in
de vergadering die hem had uitgenoodigd.
Multatuli eindigt zijn brief met te zeggen dat, als er
„ongewone wrijving" in Holland is, zoowel politiek als
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godsdienstig, dit voornamelijk het gevolg moet heeten
van zijn voorbereidenden arbeid. Welnu, des te meer
reden dat hij het begonnen werk niet in den steek had
moeten laten. „Waarlijk", schrijft hij, „men zou niet op
zijn gemak geweest zijn in Den Haag, indien het Volk,
wiens eer ik trachtte te handhaven, zich om mij geschaard had!" Zeker niet; maar als er nog eenige vrees
voor Multatuli mocht zijn overgebleven in regeeringskringen, heeft deze brief van hem ongetwijfeld alle ongerustheid verdreven.
Want nu bleek duidelijk dat, wat het yolk zou ondernemen om zich te bevrijden, van Multatuli niets meer was
te verwachten. Bij hem besliste de vraag die hij hier doet:
„Waarom (mijne verdiensten) niet erkend? Waarom niet
mijne pogingen tot uitgangspunt gekozen, enz.?"
Die slechts zichzelven ziet, bewijst dat hij de grootschheid van de proletarische beweging niet beseft; en het is
alleen een verder bewijs van zijn onmacht om haar te
verstaan, als hij om hulp aangemaand, zich verliest in
wilde en onvruchtbare grootspraak.
VIII
Het feit dat Multatuli zijn verder leven werkloos is
gebleven; altijd malende over de omstandigheid hoe het
toch mogelijk was dat de Hollanders maar niet naar hem
luisterden, en een door hem zelf slechts vaag aangeduide
beweging afwachtende, die onder zijne diktatuur een
volkomen twijfelachtig gebleven weg zou inslaan — terwiji deze beweging niet lukte en hij er ten onrechte uit
afleidde dat zijn invloed gering was en zijne volgelingen
hem in den steek lieten, hetgeen wederom zija initiatief
verlamde en zijn stemming verbitterde; dit feit, dat
voor ons thans niets raadselachtigs meer bevat, kunnen
wij nog beschouwen van een anderen kant door te letters
op Dekker's meeningen over het socialisme dat in deze
jaren van zich deed spreken.
Eene algemeene opmerking ga vooraf. — De beteekenis van deze dingen zou voor ons verloren gaan indien
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wij meenden dat de schuld bij Douwes Dekker lag, die
geen ekonomie had gestudeerd. Immers, socialist te zijn
is niet in de eerste plaats een gevolg van studie. Zoo
waar het is, dat niemand socialist kan worden dan door
de kennis van zekere ekonomisch-historische zaken in
zich op te nemen, zoo waar is het, dat zoodanige kennis
niet voldoende mag heeten. Om de kennis van hetgeen
noodig is, zich ten nutte te maken, is eene algemeene
geestelijke voorbereiding onmisbaar, welke op dit oogenblik alleen in de praktijk van het leven kan worden verkregen. De leden van de arbeidersklasse, zoover zij
hunne positie zich bewust zijn geworden, bezitten die
voorbereiding al spoedig. Zulke dingen als de aanwezigheid van klassen, de ekonomische grondslag van de
klassenverdeeling, de noodzakelijkheid van den strijd
der klassen — zij ondervinden het zoodra zij hebben
leeren rondzien in de wereld en weten ten minste de beginselen van deze waarheden eer zij iets anders weten.
Dan moet de studie komen die de beginselen ontwikkelt,
oorzaken van gevolgen leert onderscheiden, en de kennis
vervormt tot een wapen in dezelfde beweging waaraan
de kennis is verschuldigd.
Maar de bourgeoisie blijft van die voorbereiding verstoken. Wat haar de praktijk van het leven onderwijst,
is integendeel een les welke het ontvankelijk worden voor
de waarheden van de sociaaldemokratie belemmert. Zoo
zij het klassenkarakter van onze maatschappij eenigermate beseft, is het in den vorm van een onuitroeibaar
geloof aan de noodzakelijkheid van een groote menigte
lieden die de moeilijke en onaangename en slecht bezoldigde baantjes waarnemen, om aan een kleinere groep
van personen het lichte en aantrekkelijke werk te laten
dat ruim wordt beloond. De bourgeoisie die van het
openbare leven de leiding heeft, moet meenen dat zij een
taak verricht welke haar aanspraak geeft op de dankbaarheid van de geheele samenleving — en dat het geval waarin sommigen van hare leden verkeeren van zich
ongestoord aan kunsten en wetenschappen te wijden, en
de publieke posten te vervullen, ook zonder betaling, een
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toestand vertegenwoordigt buiten welke geen beschaving mogelijk is, en eene vrije ontwikkeling van het
hoogere in den mensch ondenkbaar. 1k spreek nu van
het kleiner en beter deel der bourgeoisie. Ook hunlieden
bereikt het socialistische stelsel, wanneer het tot hen
doordringt, in den onbestemden vorm van een droom. Zij
zullen de onverwezenlijkbaarheid van de schoone gedachte ernstig betreuren. Het karige, de schrielheid van
de kapitalistische samenleving, die wat zij aan den een
geeft, den ander heeft ontroofd, en nergens eene verheffing duldt welke niet meer dan opgewogen wordt door
eene verlaging elders, — die ja, geluk en rijkdom kent
doch alleen als de keerzijde van armoede en ellende, het
zal hun alles toeschijnen overeen to komen met de noodlottig onvolmaakte menschelijke natuur. Elke voorstelling van maatschappelijke gegevens die in niets op de
onze gelijken, dunkt hun een utopie, waarvan het beste
is gezegd als men haar een ideaal noemt.
De besten uit de bourgeoisie zullen op dit punt het
minst ontvankelijk zijn: — de geleerden, de kunstenaars,
de ernstige publicisten, de eerlijke staatslieden, de idealistische denkers. Hun gaat het welzijn van de wereld
ter harte. Maar zij zien de zeldzaamheid van het geluk,
het streven van de groote massa gericht op voordeel, de
heerschappij van het onrecht, het geringe idealisme en
de machteloosheid van hen die het goede voorstaan. Dit
is wat het leven hun leert. En de boeken, geschreven
door menschen als zij, makers hen niet veel wijzer. Hun,
daarom, slaat de angst om het hart als zij van diepe
hervormingen hooren, van revolutionneering der bestaande orde, van eene volstrekt nieuwe maatschappij.
Wie zal haar tot stand moeten brengen? Wat zal er van
de orde overblijven als zij eenmaal wordt aangetast?
Hoe is het mogelijk dat men aan ingrijpende wijzigingen
geloof hecht? Met zooveel moeite en ten koste van zooveel leed, immers, heeft men thans een weinig beschaving
en geluk bemachtigd, een toestand verkregen die het
behoud van de voortbrengselen van het hoogere geestesen gevoelsleven eenigermate waarborgt — zij het zonder
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winst voor de menigte en als een privilegie van enkelen,
dat een poging om dezen toestand te veranderen gelijk
staat aan het te voorschijn roepen van den chaos waarin
alle geluk en beschaving ondergaat, het leed en de
moeite vruchteloos worden gemaakt van tallooze geslachten. — De werkman, echter, die het kort begrip
van 's werelds kwaad dagelijks ontmoet, ontdaan van
ideologische hulsels, eindigt spoedig met alle grootere
euvelen van dezen tijd te erkennen als gevolgen van het
ekonomische stelsel dat de grondslag is van onze maatschappij. Hij kan niet berusten maar moet tot zijn laatste
oogenblik strijden tegen de nooden die het kapitalisme
legt op zijne klasse. Verzet hij zich niet langer, dan is zijn
laatste oogenblik gekomen. De gegoede geleerde, de
wijsgeer, de staatsman heeft de keus tusschen een deelnemend gadeslaan, een werkzaam ingrijpen, een onverschillig toekijken. Maar de arbeider niet. Hij brengt zijn
leven door met een voortdurende poging om in het
leven te blijven. Hij is verplicht den strijd te aanvaarden, en zijn leven, zijn arbeidskracht zoo duur mogelijk
te verkoopen. Hij kan geen pessimisme bekostigen, hij
heeft alleen lets te hopen van zijn inspanning en zijn
geluk. En van zijn dagelijksch werk tot zijn politiek, is
maar een stap. Het is dezelfde strijd: het verzet tegen
het kapitalisme. Het individu tracht van de door hem
voortgebrachte waarde een grooter deel te krijgen dan
de arbeidsgever bereid is te verleenen. De klasse streeft
naar afschaffing van het stelsel dat Naar aan die van de
bezitters onderwerpt. En zal hij nu vreezen voor eenig
kwaad als hij de middelen om te produceeren aan de
handen ontneemt van die hem uitzuigen, en hun bezit
gebruiken zoover er winst mee te persen is uit arbeiderslichamen? Hij ziet te goed als in den spiegel van zijne
dagelijksche ervaring die niet liegt, al de specifiek-kapitalistische en maatschappelijke oorzaken van de euvelen
door welgezinde burgers toegeschreven aan algemeenmenschelijke en natuurlijke redenen, om in zijn revolutionnair streven naar een samenleving van een hoogere
orde te worden weerhouden door eenige aarzeling of
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angst. De niet-ideologische, de maatschappelijke levensbeschouwing behoeft hij niet eerst uit de boeken te
leeren. Zijn politiek is de toepassing van zijn dagelijksch leven in ruimer verhoudingen; hij wordt groot
gebracht voor de sociaaldemokratie.
Multatuli, zooals in het voorgaande uitvoeriger is
aangetoond, kende het klassenkarakter niet van onze
maatschappij; en toen voor het eerst de klasse der werklieden en de burgerlijke demokraten aanstalten maakten
om op den min of meer duidelijk aangewezen grondslag
van den modernen klassenstrijd in het openbare leven
te treden, miste men hem in hunne rijen. Dit was, wilde
ik zeggen, niet in de eerste plaats het gevolg van gebrek
aan ekonomische kennis. Niemand betwijfelt dat Douwes Dekker beter dan de meesten tot de studie van deze
onderwerpen bekwaam zou geweest zijn. Is, derhalve,
wat hij van het socialisme, en ook van het kapitalisme
zegt, een aaneenschakeling van vergissingen, waarbij zeer
platte, zoo blijkt daaruit wel is waar dat hij geen werk
had gemaakt van ekonomie — maar dit is wederom het
gevolg van gemis aan voorbereiding om ekonomie te verstaan, en van de aanwezigheid van een levensbeschouwing
welke de waarheden der ekonomie niet verdraagt. Boekenstudie is tegen dit samenstel van ongunstige oorzaken
niet bestand.
IX
In een brief aan den heer D. A. Mansholt van November 1880, vinden wij de, ons uit de burgerlijk-radikale letterkunde overbekende meening, dat er een los
van tijden en maatschappelijke werkelijkheid bestaande, menschelijke Rede is, een hoogste verstandelijke
autoriteit, die over al ons doen en laten behoort te beslissen. De Rede, meent men, staat tegenover bijgeloof
en vooroordeel; en zij zal, behoorlijk gediend, de menschen verlossen van het kwaad dat vooroordeel en bijgeloof hebben teweeggebracht. Altijd, voor zoover de
Rede niet een gedeelte van het kwaad, dat de menschen
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treft, onvermijdelijk noemt. Het volgen van de Rede zal,
bijvoorbeeld, een einde maken aan de heerschappij van
den godsdienst, en ook van vele sociale euvelen ons bevrijden. Maar niet van alle; want eenige en misschien
de voornaamste zijn niet te verhelpen: behooren tot de
natuur der menschelijke en maatschappelijke dingen.
Wij weten evenwel dat geen gedachtenstelsels afscheidelijk zijn van de gegevens buiten den mensch waarop
ze zijn gebouwd, en dat deze Rede de stem is van het
burgerlijk gevoelen, afgeleid uit de sociale toestanden
waarin de burgerij zich op haar gemak bevindt. En indien wij nu een vertegenwoordiger van het burgerlijk gevoelen, krachtens de Rede, zeer onredelijke dingen
hooren zeggen, dan is onze indruk een mengsel van ergernis en spotlust waarvoor wij ons moeten wachten den
spreker persoonlijk verantwoordelijk te stellen. Overigens, wat Multatuli in dezen brief schrijft, is de formuleering van zijn hoofdbezwaar tegen het socialisme —
dat het met den natuurlijken, noodzakelijken loop van
zaken strijdig en dus niet alleen onuitvoerbaar is, maar
bovendien nadeelig zou zijn.
Dekker zegt in het algemeen van den ongunstigen
socialen toestand waarover de brief van den heer Mansholt blijkbaar had geloopen: „wij kunnen daar niets aan
doen!" — en verontschuldigt zich wegens de schijnbare
hardheid van deze uitspraak. Nu, wij weten dat gebrek
aan medelijden Dekker's f out niet was. Maar, zegt hij,
niet op medelijden maar op de Rede moet ons handelen
betrekking hebben. En dan eischt de Rede in de eerste
plaats: „het erlangen van inzicht in de natuurlijke eischen
der zaak" — nl., der „maatschappelijke verbeteringen."
De slotsom van deze redeneering en het uitgangspunt van
praktisch optreden is: er is een natuurlijk, overkomelijk
maatschappelijk leed dat willekeurig is en dus kan worden verholpen — de gevolgen namelijk van machtsmisbruik door de rijken en regeerders.... „Jezus zei: „Er
zullen altijd armen zijn." Heel juist.... 't Is de eisch
der dingen, even als de nieten in de loterij. Uit die nieten worden de prijzen gevormd. Het gemeenschappelijk
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leven is 'n wedloop naar genot, en die strijd is het leven.
Niet daarover mogen wij dus klagen, maar wij behooren
ons te verzetten tegen het aanwenden van ongeoorloofde
middelen om in dien strijd overwinnaar te zijn."
Men ziet het: een andere voorstelling dan die van een
verbeterd kapitalisme, kan ook Multatuli zich niet maken. De kapitalistische konkurrentie verheft hij tot een
strijd die het leven is. Dien strijd eerlijk te voeren is het
uiterste van een redelijk streven.
Dekker noemt eenige verbeteringen die tot dit doel
zouden bijdragen: afschaffing van door de diplomatie in
de hand gewerkt beursspel, van andere middelen om
kapitaal te winnen „op deloyale wijze", enz. Want er zijn
er, zegt hij, die meer nemen van „de genietingsmiddelen"
dan „hun deel zou wezen bij billijke repartitie". Een
betere verdeeling, dus, van het arbeidsprodukt, meende
ook Multatuli dat het doel moest zijn van de hervormingen; ook hierin, wellicht zonder het te weten of te
willen, en zelfs letterlijk, de hoofdzaak van het programma van alle hervormingsgezinde leden der bourgeoisie
tot het zijne makende.
Wat heeft men nu volgens Multatuli onder een betere
verdeeling te verstaan? „Bij 't groot verschil van aanleg,
gaven, ontwikkeling, zou absolute gelijkheid juist zeer
onbillijk zijn. . .. Welke maatstaf moeten we nu aanleggen om te weten op welk quantum genot uit den algemeenen voorraad, ieder aanspraak heeft? Ik meen dat
dit beoordeeld moet worden naar het deel dat ieder tot
het algemeene quantum heeft bijgedragen."
Absolute gelijkheid? — Geloovig of ongeloovig, Havelaar of Droogstoppel, een denker of een dogmatikus: het
zijn onderscheidingen die wegvallen als de bourgeoisie,
hetzij theoretisch of in de praktijk, zich opwerpt als rechter over het proletariaat. Waar heeft men een volstrekte
gelijkheid anders wellicht dan in het stoffelijke verlangd? En, moet „verschil van aanleg, gaven en ontwikkeling" worden uitgedrukt in een overeenkomstige ongelijkheid van stoffelijke bedeeling? Is dan het ideaal
van de bourgeoisie om gaven en aanleg te doen strekken
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tot een stoffelijk boven anderen bevoorrechte positie?
Multatuli behoorde tot de wel is waar zeldzame personen die hunne geestelijke meerderheid hadden aangewend zonder te letten op eenig stoffelijk belang — maar
zelfs hij kon zich van de voor zijne klasse beschamende
gedachte niet losmaken, dat grootere intellektueele verdiensten beloond moeten worden op een wijze, welke
juist met grootere intellektueele verdiensten het minst
vereenigbaar is. Daargelaten dat de geheele kwestie of
in een maatschappij van gemeenschappelijk bezit der
voortbrengingsmiddelen, al dan niet stoffelijke gelijkheid zal heerschen, noodzakelijk zonder eenig belang zal
zijn zoodra een zoodanige maatschappij is gevestigd —
en voor dien tijd alleen dienst kan doen om ons bekend
te maken met de schrikbeelden welke de gedachten van
de bourgeoisie bezighouden.
Een verbeterd kapitalisme, een kapitalisme met een
billijke verdeeling, met vrijheid voor de bekwaamste
menschen om zich te verrijken ten koste van anderen —
ziedaar dus het burgerlijk ideaal, op zijne beurt ook door
Multatuli aanbevolen.
En in denzelfden brief vinden wij het bewijs dat de
denkwijze van de bourgeoisie die het kapitalisme wil vereeuwigen, en slechts hervormingen toelaat welke het
stelsel van in het oog loopende misbruiken zal ontdoen
— dat hare instinktmatige gehechtheid aan het kapitalisme haar belet het kapitalisme te verstaan.
Uitdrukkelijk immers zegt Dekker, dat men niet te
lijden heeft „door het kapitaal zelf", maar door „het
valsche spel". „Het agglomereeren van finantieele kracht
is m.i. noodig, en zou zonder 't valsche spel waarop ik
doelde, den arbeiders ten nutte komen." Zeer zeker —
in het kapitalisme is het kapitaal onontbeerlijk, en ook
nuttig voor de arbeiders. Daarom, wiji het finantieele
kracht is uit hunne arbeidskracht geput, de eenige maker om kapitaal te verzamelen, moet niet slechts het
valsche spel met hunne arbeidsprodukten eindigen, maar
ook het stelsel dat het exploiteeren van den arbeid veroorlooft. En dit is mogelijk omdat bij gemeenschappelijk
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bezit van de arbeidsmiddelen alleen maatschappelijke
produktie zal voorkomen, en dus de finantieele kracht
overbodig is geworden.
Zoolang, echter, het kapitaal noodig is, zullen ook de
arbeiders zich van het kapitaal moeten bedienen. Zij
zullen, bij voorbeeld, een gedeelte van de door hen
voortgebrachte meerwaarde trachten terug te krijgen
door koOperatie — eenigermate hun eigen kapitalist zijn,
en het gedeelte dat als winst aan den handel kwam, zelve verdienen. Maar dit is niet wat Dekker er van zeide:
„de socialisten erkennen dit (nl. de nuttigheid van het
kapitaal) praktisch door hun pogingen tot koOperatie."
En allerminst verdienen zij het verwijt: „Zij zelf trachten
tot stand te brengen wat zij in anderen afkeuren."
Neen, de font ligt bij den schrijver, die zijne burgerlijke beschouwing van den hervormingsarbeid ook bij
anderen onderstelt. De arbeiders verwerpen niet het
kapitaliseeren zoolang het kapitalisme heerscht. Het
systeem van zijne onmisbare werkingen te ontdoen, is
gelukkig hunne taktiek niet. Een kapitalisme met „afgekeurde" maar onvermijdelijke uitingen, vindt men alleen
op de programma's van de bourgeoisie.
X
Altijd is Douwes Dekker blijven staan op het punt
gekenmerkt door zijn brief van 1873 aan het demokratisch kongres te Antwerpen, wat de politiek betreft; en
voor zijn ekonomische beschouwingen, door den brief
aan den heer Mansholt van 1880.
Omdat de volksbeweging van het socialisme geen direkt verband hield met de Havelaarszaak; en, bij al den
eerbied voor zijn arbeid en zijn persoon, niet uitdrukkelijk tot hem zich wendde als den aanvoerder in een
trouwens door hem zelf maar zeer vaag aangeduiden
strijd — daarom zeide en herhaalde hij dat hij voor haar
zich niet wilde interesseeren. Doch het waren slechts
andere woorden voor de waarheid dat Multatuli noch de
demokratische politiek, noch de ekonomie van het socia126

lisme ooit heeft begrepen. De oorzaken van het verschijnsel zijn in het voorgaande onderzocht. Hier volgt
uit een aantal andere brieven een verzameling uitspraken van Multatuli over beiden.
Niet van de socialisten, van de anarchisten is Multatuli in Nederland de patroon geweest, en is hid het nog.
Len bewijs te meer voor onze stelling, dat de anarchie
geen leer is waarin proletariers op den duur de uitdrukking van hunne wenschen en gevoelens vinden — maar
dat zij de voortzetting is van het burgerlijke vrijheidsbegrip. In het algemeen gaat de gezichtskring van het
anarchisme de grenzen van de burgerlijke maatschappij
niet te buiten. leder voor zich, zooals thans, maar dan
zonder het staatsgezag, is het anarchistisch ideaal. Hiermede geeft zich het anarchisme te kennen als een burgerlijk stelsel van hervormingsmaatregelen, de afschaffing van „fouten" en „misbruiken" beoogende, voortgekomen uit „het gezag". Anderen zoeken het in den
sterken drank, anderen in het privaat grondbezit. Aangezien de regeerende klasse het gezag in handen heeft,
is de strijd van de anarchisten, althans in naam, een strijd
tegen de bourgeoisie; en dit is weer de oorzaak dat in
de praktijk socialisten en anarchisten somtijds samengaan. Maar wijl de anarchisten in het programma van de
socialisten voor hen onverstaanbare en stuitende dingen
vinden, bestrijden zij ruim zoo dikwijls de socialisten als
de bourgeoisie. Dit is dan ook, welbeschouwd, het verzet
van Multatuli. Laten wij de eene reden buiten rekening,
de geheele vooringenomenheid door de Havelaarszaak,
welke Dekker niet wist te plaatsen in de historie van
zijn tijd, dan blijft in zijn afkeer van het socialisme de
anarchistische oppositie over. Indien Dekker, niet in een
hoekje van Duitschland, maar in Nederland had gewoond, zou hij als anarchist tegen de sociaaldemokratie
in naam der vrijheid zich hebben verzet.
De bourgeois ziet in de kapitalistische maatschappij
een toppunt der sociale ontwikkeling, zeker niet als een
volmaakte samenleving, maar toch als een geheel zooals het samenstel van menschelijke eigenschappen het in
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den loop der tijden heeft tot stand gebracht. Wat er bevredigend is in de maatschappij is men aan de goede
eigenschappen verschuldigd; het verkeerde is te wijten
aan de slechte eigenschappen. Ook de natuur heeft een
woord meegesproken, de beschaving hier bevorderd,
daar belemmerd. Maar hoofdzakelijk berust de wereld
van de beschaving op den mensch en zijne wezenstrekken. De baatzucht, de nijd, de zinnelijkheid, de trots ter
eene; de naastenliefde, de edelmoedigheid, de zelfbeheersching, de nederigheid ter andere zijde — zijn ze
niet alle te vinden in de verschillende instellingen die
ons omringen, die voor het meerendeel en dan in minder
ontwikkelde vormen van overoude tijden dagteekenen:
zoodat de geschiedenis der menschheid is het verhaal
van den strijd der deugden en ondeugden, zichtbaar in
de maatschappelijke vormen en staatkundige gebeurtenissen?
De konsekwentie van deze leer is, dat van geene
maatregelen verbetering te verwachten is dan die rekening houden met de ondeugden van de menschen. Aan
een uitsluitend op de deugden gesticht ideaal, zal daarom geen maatschappij in werkelijkheid ooit beantwoors
den — tenzij de menschen hunne ondeugden afleggen.
Maar, in dat geval zullen ingrijpende maatregelen
overbodig zijn, want volmaakte menschen weten zelfs
met gebrekkige instellingen onberispelijk te levee.
Tegenover deze theorie waarvan de konservatieve
strekking onmiskenbaar is, staat de materialistische of,
misschien beter uitgedrukt, maatschappelijke opvatting.
Het is bier de plaats niet de vroeger in dit tijdschrift en
elders gegeven uiteenzetting te herhalen. Alleen, in verband met het volgende, en als eene toepassing van de
maatschappelijke theorie herinner ik aan de stelling, dat
ons begrip van goed en kwaad van maatschappelijke
werkingen de vrucht is (de tegenstelling van algemeen
en bijzonder belang); dat het goede in den mensch, evenals het kwade, door de telkens veranderende voorwaarden van het maatschappelijk samenzijn wordt gewekt;
en dat, derhalve, geen kwaad behoeft te worden ge128

vreesd, waarvan het maatschappelijk motief ontbreekt,
en alleen het goede mag worden verwacht, waarvan het
maatschappelijk motief aanwezig is.
De bijzondere toepassing is deze: — een ekonomisch
sterke klasse heeft politieke machtsinstellingen geschapen of van bestaande zich meester gemaakt. Het is geen
menschelijke eerzucht, zoo maar, die geleid heeft tot het
vestigen van een staatsgezag; maar eerst de mogelijkheid
om zich te verrijken (de maatschappelijke voorwaarde)
heeft de wenschelijkheid doen gevoelen van machtsmiddelen om de rijkdommen te bewaren, om de gelegenheid tot plunder te bestendigen. Wie in het oog houdt,
dat ekonomisch verschil de oorsprong is geweest van het
gezag, dat ekonomische gelijkheid aan het begrip van
vrijheid een eind zal maken wijl dan de tegenstelling met
onvrijheid ontbreekt — die moet begrijpen hoe weinig
bezorgd wij ons maken voor het gevaar, dat, is eenmaal
de ekonomische gelijkheid gevestigd, de vrijheid te loor
zou gaan — tenzij dan wederom ekonomische ongelijkheid intrad.
Burgerlijke voorstanders van de vrijheid, echter, zinnen op maatregelen om alle personen of instellingen met
gezag bekleed, van gezag te ontdoen. Wanneer zij geslaagd zullen zijn, rekenen zij het gezochte maatschappelijk heil gevonden te hebben. Dan kan ieder doen wat
hij wil, en is niemand meer in staat een ander te dwingen
of te hinderen. Dit zou, zooals gezegd is, in den klassenstrijd van tegenwoordig weinig of geen kwaad kunnen,
en zelfs ten bate van de arbeiders strekken, omdat de
strijd van de arbeiders ook gericht is tegen de gezaghebbers, namelijk tegen de bezittende klasse. Maar nu komt
het beslissende onderscheid tusschen socialisten en anarchisten. De anarchisten zien zoo weinig zuiver wat de
proletarische beweging beduidt, dat zij zich geheel vergissen in den vijand. Zij deelen zoo weinig de maatschappelijke theorie, dat zij aan eene algemeene menschelijke
heerschzuchtigheid gelooven, en het gezag meenen te
moeten bestrijden, inplaats van de gezagvoerende en gezagoefenende personen en instellingen — van de bour129
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geoisie; van de bourgeoisie, de bevoorrechte klasse, die,
ten nadeele van eene hoogere sociale orde, haar gezag
wil handhaven. Immers, wanneer nu de arbeiders macht
willen stellen tegenover macht, en voor zichzelven de
dwingende middelen van den Staat in bezit nemen (naar
omstandigheden en gelegenheid te wijzigen), zien zij de
anarchisten als vijanden tegenover of althans achter
zich. De arbeiderspartij die naar de staatsmacht streeft,
is bij de anarchisten evenzeer gehaat als de kapitalistische
partij, die de staatsmacht bezit. De eene heerschzucht,
meenen zij, is zoo erg als de andere. Zij willen, zeggen
ze, zoo min door arbeiders als door heeren worden onderdrukt. Want het gezag, bevrediging van den honger
naar macht, komt uit de boosheid voort en versterkt
wederkeerig de boosheid....
Wij nu, die niet hechten aan een volstrekt goed of
slecht, wij meenen dat het gezag geen kwaad kan doen
(als zoodanig een alleen in onze verbeelding bestaand
begrip) maar alleen het gezag van bepaalde personen of
van een bepaalde klasse — en dat wegens de ekonomische
verhoudingen, waarin heerschers en overheerschten zich
bevinden. Om de ekonomische gelijkheid te verwezenlijken, moet de tegenstand van de bourgeoisie worden
gebroken. Het gezag waarmede de arbeiders tegen haar
optreden — onverschillig welk dwangmiddel — is dus
gezag ten goede, gezag dat den vooruitgang dient, dwang,
waaruit vrijheid voortkomt. En, aangezien het doel moet
zijn: de afschaffing van het klassenverschil, kan geen
gevaar van misbruik voor later in deze taktiek vervat
zijn.
De anarchist Multatuli schreef over deze dingen niet
anders dan anarchisten plegen.
XI
Bij voorbeeld over leerplicht, waaraan, in den vorm
van schooldwang, Dekkers pleegkind Wouter onderworpen was. „Bij die liefelijke instelling — schrijft hij in
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1886 — is men geen baas meer over zijn eigen kind. Het
is 'n gruwel! En dat wil men — „de liberalen!" — in
Holland ook invoeren? Alva zou zich lang bedacht hebben voor hij zoo'n maatregel zou hebben durven invoeren. Onderwijs van staatswege! Maar weet men dan niet
dat die „staat" 'n heterogeen, veranderlijk, dood mechanismus is? Regeering moet beperkt worden tot het onmisbaar noodige, evenals elk noodzakelijk kwaad. En die
malle socialisten willen alles aan dien staat opdragen, tot
de verdeeling van de arbeidsvruchten toe! 't Komt mij
voor, dat ik in een gekkenhuis leef ...." 1)
Men kan in het midden laten welke de bedoelingen
zijn van een bourgeoisregeering, die gedwongen onderwijs instelt. Maar van de arbeiderspartij is de bedoeling,
dat de kinderen aan exploitatie van kapitalisten onttrokken, tegen verwaarloozing door ouders beschermd
worden, en het opkomend geslacht der werklieden zijn
jeugd besteedt aan betere fyzieke en intellektueele voorbereiding. Wij willen gaarne de waarde van den voorge•
slagen maatregel diskussieeren, maar haar niet gemeten
zien met den bedriegelijken maatstaf van een algemeene
vrijheidsliefde. De vraag is of wij den Staat die het kan
doen, zullen verplichten het te doen. En of een ander
lichaam bij machte is zoowel het onderwijs te geven als
den school (of leer-) plicht te handhaven. Een regeling
in een maatschappij van vrije en gelijke leden zou wellicht anders zijn, maar daarom mogen wij de eenige doeltreffende regeling in den klassenstaat niet achterwege
laten. Met de verwarring tusschen het opdragen aan den
Staat en het gebruiken van den Staat — en de andere
niet minder vaste anarchistische verwarring van den
klassenstaat en de socialistische gemeenschap, die de arbeidsvruchten „verdeelen" zal, is deze aanhaling volledig. — Of deze: 1)
„....Wat zouden de Dageraders van me zeggen als
ik kwam vertellen dat ik een tegenstander ben van
staats-onderwijs? A plus forte raison van: leerplicht!
1)

Bundel, bl. 292/3.
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Mijn eisch is — en dit vind ik liberaal — vrijheid van
onderwijs."
De anarchisten strijden een ijdelen strijd tegen het
begrip Staat. De arbeiderspartij die zegt: de Staat willen
wij zijn, is haar even weinig sympathiek als de bourgeoisie die de Staat is, zonder het te zeggen. Zij hebben
gezien wat er van Staat en staatsinstellingen wordt in
handen van de bourgeoisie, en, omdat zij de redenen niet
kennen en alleen de werkingen gevoelen, blijven zij dood
op een theorie dat Staat en staatsinstellingen niets anders kennen zijn dan wat de thans heerschende klasse er
van heeft gemaakt. Dit is het anarchistische verzet tegen
het parlementair stelsel en het kiesrecht, zooals het ook
bij Multatuli in zijn brieven wordt gevonden.
Aan Dr. H. C. Muller, d.d. 15 Augustus 1886 schrijft
Dekker — woorden, die stuk voor stuk in de anarchistische geschriften en redevoeringen herhaald worden —
het volgende:
„Niet alleen dat ik niet socialist ben, ik ben antisocialist. De socialisten willen den „staat" almachtig
maken, ik dring aan op de meest mogelijke inkrimping
der bemoeienis van 't noodzakelijk kwaad dat men „Regeering" noemt. Zij houden zich voortdurend bezig met
het voorstaan en doordrijven van nieuwe wetten, ik beweer dat men zich hoofdzakelijk moest bezighouden met
afschaffing van wetten. Zij blijken te smachten naar verzwaring van juk, ik eisch, binnen de grens van 't mogelijke: vrijheid. Zij staan 'n wreede ongelijkheid voor,
door de meest ongeevenredigde verhoudingen, behoeften
en aanspraken naar een stupiden maatstaf te bepalen...
Zij willen alle kans op winst in de levensloterij vernietigen door 't ongerijmd afschaffen van de Nieten, ik wil
de schelmen straff en die sedert zeer lang, ja voortdurend, de prijzen stelen, en dit — behoudens gedeeltelijke
verandering van personeel — zullen blijven doen als de
socialisten aan 't roer komen." 1)
De stemrechtbeweging, die in dezen tijd valt, wordt
1)
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door Multatuli bestreden met dezelfde argumenten later
gebruikt door dezelfde personen die haar toen voorstonden, tegen dezelfde agitatie in een latere periode.
„Die verkiezingen? Lood om oud ijzer! Verandering
in 't stelsel van kiezen? 't Geeft niets! Misschien zal 't,
doch dan ook maar voor korten tijd, baten, door de
groepeering der stemmen iets natuurlijker te maken....
't Is 'n verrotte boel! Er is 'n Cromwell noodig, iemand
die 't „Weg met die vodderij!" uitspreekt." 1)
Bij deze zienswijze past de opmerking dat overvloedig
schrijven en spreken, in tegenstelling met handelen, het
„rechtstreeksch gevolg is van 't parlementair stelsel".
Alsof, waar ten bate van de bourgeoisie gehandeld moest
worden, zij het hoofdzakelijk door den natuurlijken loop
van zaken in het kapitalisme zoo weinig mogelijk te hinderers, het parlementair stelsel geen wonderen van
energie heeft verricht. En waarom zouden op hunne
beurt de arbeiders niet nadoen wat hun met zooveel
succes is voorgedaan? Een Cromwell die tegen de arbeiders 't „Weg met die vodderij!" heeft durven uitspreken,
is nog niet gezien. Als eenig parlement met geweld bedwongen is geworden, lag het in de machtsverhoudingen
buiten het parlement, niet in het „stelsel". Maar de an.archisten weten slechts met afgetrokken begrippen te
rekenen, en het moeielijke, samengestelde wezen van de
werkelijkheid, ontgaat hun. Dekker spreekt op deze
plaats van Duitsche en Engelsche toestanden — ten bewijze dat het parlementarisme niet helpt. Wij zouden
zeggen dat het misverstand bij hem is, en niemand onzer
van het enkele invoeren van stemrecht iets verwacht.
Komt in een volksvertegenwoordiging de volkszaak niet
tot haar recht, dan ligt het aan machtsverhoudingen
buiten haar, en niet aan het vertegenwoordigend systeem. Dat de Engelsche proletariers nog niet, en vroeger
nog minder dan nu, van het kiesrecht, zoover ze het bezitten, een behoorlijk gebruik hebben gemaakt, is een
f out van de proletariers en niet van het kiesrecht. Ook
1)

Brief van 22 Aug. van '83; bl. 314/15.
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Bismarck, schrijft Dekker, „ook Bismarck wist het wel.
Hij gaf den Duitschers twee parlementen, twee fontanellen op kracht en denkvermogen. De volkeren zijn uilig
genoeg zich tevreden te toonen, als ze maar praten
mogen!" 1)
Kan men zich schromelijker vergissen? Bismarck die
het proletariaat tegen de bourgeoisie noodig had, brak
juist het machtsmiddel van de bezittende klasse, wilde
het althans breken, door er het proletariaat aandeel in
te geven. Op welke wijze dit hem gelukt is, en hoe gaarne
Bismarck en zijne opvolgers ontslagen zouden zijn van
het arbeidersstemrecht, is sedert algemeen bekend geworden.
Opmerkelijk is verder dat het motief voor algemeen
kiesrecht bij Multatuli geheel tot de burgerlijke denkwijze
behoort — ten eerste „omdat dan den tegenwoordigen
niet-stemmers een grief ontnomen wordt; ten tweede
omdat men zelfs in fictien consequent moet zijn. 2)"
Met andere woorden: als een recht en als een logische
eisch van het vertegenwoordigend systeem: twee ideologische gronden, die ons niet zouden bewegen een winger te verroeren.
De burgerlijke revolutionnair of anarchist zou in
Multatuli niet kompleet zijn zonder de twee elementen
van persoonlijke tyrannie en van geweld tegen personen.
Zelfs voor individueel zachtmoedige lieden, zooals
Douwes Dekker was en vele anarchisten zijn, bestaat geen
ander hervormingsmiddel dan het verwijderen van de
„slechte menschen" uit de samenleving, — zijn zij het
niet. die Naar beletten goed te zijn?
„Mijn innige overtuiging is, dat er slechts een praktisch wapen is, het beet geweld" 3 ). En deze opmerking
die vele malen terugkeert, vinden wij uitvoeriger herhaald in een brief van 15 Augustus 1886:
„Meen niet dat ik bij 't afkeuren der taktiek van de
1) Brief van 19 Sept. bl. 318.
2) Brief van 14 Mei 1884, bl. 266.
3) Brief van 15 Februari 1884, bl. 331.

134

ontevredenen zoetemelkpapachtige zoetheid predik. Integendeel! 1k lijk meer op Danton, Robespierre of zelfs
op Marat, dan op Lamartine, die in '48 ter inwijding
van z'n politieke loopbaan, afschaffing doordreef van
de doodstraf voor politieke misdrijven ...... Mij komt
zachtmoedigheid jegens misdadigers in 't groot ongeoorloofd voor, en.... ja, als ik de macht had gekregen,
waarnaar ik uit bestwil gestreefd heb, zou ik honderden
koppen hebben laten vallen. Misschien duizenden."
Natuurlijk, de kleine veranderingen worden bereikt
met de kleine middelen, maar de vestiging van een
nieuwe orde van zaken komt niet ver met het vervangen
van personen. Zooals altijd bedekt de sterke uitdrukking
de beperkte gedachte, en is schijn-revolutionnair hetzelfde als konservatief in de daad. Wij zullen niet ontkennen als Multatuli ons vraagt in een van deze brieven. ... „zou je wel gelooven dat ik — in weerwil van
m'n volslagen atheismus — eigenlijk meer lijk op 'n behouder dan op 'n „liberaal" van de thans heerschende
soort?" — „Ik L ben (vervolgt hij) voor orde, voor gezag,
tegen vaccinedwang, tegen staatsonderwijs en dit alles
omdat die meeningen mij voorkomen inderdaad liberaal
te zijn. Zoo ben ik ook royalist, niet te verwarren met
aanbidder van Willem III".
Beschouwt men eenige uitingen in deze brieven nader,
dan blijkt dat de schijnbare tegenstrijdigheid van de ingenomenheid met vrijheid en deze betuiging van gehechtheid aan het gezag, vatbaar is voor de verklaring,
dat het eenige gezag door Multatuli niet verworpen, zijn
eigen gezag was. In het voorgaande zijn reeds eenige
aanhalingen opgenomen, die dit nader toelichten. Een
kwalijk omschreven diktatorschap begeerde deze vrijheidsman — voor zichzelf. Zooals hij zegt, alleen tijdelijk, en dit stelsel moest niet als een regeering voor normale tijden worden gehouden, maar als een zeer buitengewoon middel om aan de buitengewone ergernissen van
de eeuw een einde te maken.
Eigen tyrannie te idealiseeren, overigens, is aan de
anarchic niet vreemd. Hoe kan het anders? De slechte
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menschen moeten uit den weg geruimd worden — de
goeden moeten het geluk aan de massa, bestolen door de
slechten, teruggeven. De strijd die hiervoor moet worden
gestreden, wijl hij langs demokratischen weg: organisatie
van de arbeidersklasse die de staatsmacht aan zich onderwerpt, niet kan worden beslist, komt neer op de personen van eenige aanvoerders met diktatoriaal gezag.
Maar in de werkelijkheid is dit niet uitvoerbaar, zoodra
de proletariers tot het inzicht zijn gekomen van de nuttigheid der organisatie, van het belang der demokratie.
Dit verklaart dat, behalve de aanslagen op personen, de
eenige praktische werkzaamheid van de anarchisten bestaat in agitatie tegen de socialistische arbeiderspartijen.
De eerlijke anarchisten willen dit niet en vallen uit de
beweging. Multatuli, die er nooit in was geweest, bepaalde in zijne latere levensjaren zich tot de doellooze, zelfbedriegelijke opwinding voor hetgeen hij had gewild, en
had gekund — maar niet had gedaan, omdat, zooals hij
meende, zijne geestverwanten hem in den steek hadden
gelaten. Multatuli heeft niet tevergeefs geleefd en gewerkt. Maar wat hij heeft tot stand gebracht is gering
in evenredigheid tot zijn gaven en krachten. Neemt men
zijn aandeel in het bevorderen van de anarchistische
denkwijze en taktiek in aanmerking, dan is het zelfs
twijfelachtig of hij weer goed dan kwaad heeft gedaan.
Dit is een andere voorstelling van de waarheid dat in de
geschiedenis van de menschelijke ontwikkeling het partikulier initiatief onbeduidend is, wanneer het wordt
aangewend tegen of zelfs maar buiten de maatschappelijke strooming, welke in het gegeven geval den vooruitgang beheerscht. Het is ontwijfelbaar dat buitengewone
menschen den vooruitgang onwaardeerbare diensten
hebben bewezen, maar den aard van hunne bemiddeling leert men eenigszins kennen als men bedenkt, dat
van andere buitengewone menschen ten slotte onzeker
moet heeten of zij nuttig dan wel schadelijk zijn geweest.
In Multatuli is een schrijver en spreker, als beide, in het
buitenland wellicht nauwelijks, in ons land zeker niet
door leiders eener arbeiderspartij geevenaard, heenge136

gaan zonder een ander spoor in de arbeidersbeweging
— de drijvende macht van den maatschappelijken vooruitgang — te hebben nagelaten dan een verhoogd prestige van een schadelijke sekte. En dit verschijnsel kan
juist daarom zoo goed aan Douwes Dekker worden
waargenomen, wijl hij zich geen anarchist gevoelde en
ook niet noemde. Doch voor wat hij deed en dacht past
geen andere naam dan die er hier aan is gegeven. De
krankheid van het anarchisme, die Multatuli's geestelijk
leven heeft geknakt, is de welbekende zielekanker van
de door het noodlot getroffenen, die bij het ondergaan
van de kapitalistische maatschappij de taak van leiders
en redders moeten uitvoeren met de kleine middelen van
de burgerlijke beschaving.
XII
Gold dit artikel iemand van mindere talenten dan die
Douwes Dekker bezat, het had ongeschreven kunnen
blijven. Zijn groote beteekenis heeft Dekker zeif voorgevoeld in de dikwijls tegen vrienden uitgesproken klachten over gebrek aan bevrediging, onmacht ten goede.. .
Er is een plaats in een brief van Mevrouw Dekker,
geschreven op een spreekreis in Holland, Maart 1880,
roerender, meen ik, dan eenige andere bladzijde van dit
veelal tragische boek. Hij ging door het land in groote
en kleine steden, besteedde zijne uitmuntende welsprekendheid aan gezelschappen van applaudisseerende heeren en dames die den noodzakelijken toegangsprijs konden betalen. Kon verwacht worden een uitkomst, ook
maar in de verte evenredig aan de verbruikte schatten
van talent en geestkracht? Ja, welke andere uitkomst dan
het vermaak van Multatuli te zien en te hooren ware te
bereiken geweest? En de spreker, zijn werk verricht,
kon hij voor zich een andere voldoening hopen dan lof
en eer uit den mond van, zijne hoorders? — geen resultaten in de daad voor een goede zaak. Omgekeerd moest
het hem bitter ergeren als de bladen een ongunstige of
onverschillige vermelding gaven. Zoo schrijft hij in zijn
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brief over een verslag in een courant ... „geen woord
ter kwalificatie van m'n spreken! Geen woord zelfs over
't feit dat ik 2 uur ruim voor de vuist sprak, zonder
't minste notaatje voor me. Geen woord over stijl, inkleeding, schijnbare afwijking, terugkeer tot den tekst!
Geen woord over 't epigrammatische, over de logische
volgorde, over 't verband, over de bijzondere opvatting
van de meest dagelijksche dingen, over 't verrassende
van sommige conclusion. Niets over dat alles! 't Is
pitoyable."
Deze honger naar komplimenten moest wel de ziel
vervullen van een man, die niet, als een uit velen, streed
in de rijen van een door het revolutionnaire zelfbewustzijn gedragen klasse. Eenige fraaie woorden uit de pen
van den eersten den besten courantenschrijver zouden
welkom zijn geweest.
boog en eenzaam, en zoo doelloos als een vuurbaak
in een zandwoestijn, stond Multatuli in de laatste jaren
zijns levens in de dorre vlakte van de Nederlandsche
burgerlijke beschaving.
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DE VERKIEZING IN AMSTERDAM IX.
Voor de derde maal binnen den tijd van nauwelijks
een jaar heeft de politieke woordvoerder onzer partij
met ongunstig resultaat een ernstige Kamerkandidatuur
aangenomen, die hij tot twee keer toe naar het algemeen
gevoelen aanvankelijk zoo goed als gewonnen had. De
einduitslag van Veendam en die van Amsterdam IX
kwamen zeer onverwacht, de laatste nog erger dan de
eerste, terwijl 't ergst van al was, dat men hier op een
vergoeding had gehoopt voor wat daar verloren was gegaan.
Te verbergen is bovendien niet, dat, ten nadeele van
de partij, de oorzaak welke Troelstra buiten de Kamer
heeft gehouden, nu en vroeger, steeds voor herhaling vatbaar is. Het was toevallig, dat thane de radikalen meededen; het was onder hunne aanvoering, dat de vorige
maal de geheele burgerlijke reaktie zich tegen ons keerde. Iedere eenigszins aannemelijke liberaal is aan de
groote massa van de gewone demokraten liever dan de
sociaaldemokraat. Ware de heer Pierson in herstemming
gekomen, hij zou zeker hebben kunnen rekenen op den
steun, we zeggen niet van Mr. Treub en zijn onmiddellijken aanhang, maar van zeer vele geavanceerden in het
distrikt, die nu hun beter-ik op een stem voor den arbeiderskandidaat konden trakteeren. Hoe gaarne ieder
voorwendsel wordt aangegrepen om den drang des harten to volgen, die de stem is van het maatschappelijk
zelfbehoud, heeft, tusschen Veendam en Negen, de Amsterdamsche gemeenteraadsverkiezing van dit jaar bewezen met hare volledige kapitalistische koalitie. Niet
overal heeft een Treub de overhand, wiens wetenschappelijke richting en persoonlijke voorkeur de verschillen
met het socialisme doen verkleinen. Andere woordvoerders, als de heeren Gerritsen en Van den Bergh, doen
voor het Handelsblad weinig onder in het opstoken van
de gemeente tegen de socialisten, die geen hervorming
en enkel omverwerping willen. Het was geen groote politiek, die den gevallen kandidaat, den heer Gerritsen,
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weerhield, om bij de herstemming persoonlijk voor zijn
vroegeren tegenstander op te komen.
Zullen wij daarom in de toekomst steeds op ongunstige
strijdkansen moeten rekenen, zij zullen nooit zoo weinig
gunstig zijn als waar onzerzijds de kandidatuur wordt gesteld van Troelstra. Van de gezamenlijke reaktie is hij,
zooals het Handelsblad zeide, de gevaarlijkste en felste
vijand. Voor hem en zijne verkiezing spreken geen verzachtende omstandigheden. Hij is geen algemeen enthousiast, als Van Kol; noch een „selfmade man" als Schaper; noch een achtenswaardig arbeiderstype als Helsdingen; noch ook een kleinburgerlijke praatvair als Van
der Zwaag, zelfs is hij niet eenmaal predikant geweest.
Uitmuntende sociaaldemokraten als onze afgevaardigden
zijn, hebben de meesten buitendien eene aanbeveling,
welke Troelstra mist. Hij is enkel de sociaaldemokraat,
die de parlementairen eenmaal slaat met de wapenen van
de balie waar men pleit, en nogmaals met de wapenen
van de tribune waar men agiteert. Er is een publieke
opinie, die aan Troelstra het recht toekent op een Kamerzetel, maar er is geen partij, die niet allermeest zich
inspant om juist hem te weren. Het is te vreezen, dat de
onze nog eenigen tijd zal moeten voortgaan met aan de
onzekere kansen van den verkiezingsstrijd den man
bloot te stellen, die scherper dan iemand anders de tegenstelling van het socialisme met de kapitalistische
frakties van alle schakeering in zijn persoon uitdrukt.
Een Amsterdamsch arbeidersdistrikt te winnen, heeft
voor de partij een buitengewoon groote beteekenis. Immers de oneenigheid onder de arbeiders, als oorzaak
van de inwendige zwakte hunner klasse, is de oorzaak
van de eenige zwakte, die te duchten is. Bij velen vindt
het revolutionnaire instinkt, nog niet tot revolutionnair
inzicht verhelderd en verscherpt, nog altijd voldoening
in het anarchisme, dat practisch niet verder komt dan de
gewoonste vakvereenigingsaktie. In de Kamer vertegenwoordigd te zijn door een eigen afgevaardigde, zou bij
den vorm van klassenstrijd om hoogere en meer alge140

meene dan zuiver-ekonomische of direkt-stoffelijke belangen, de massa van de kiezers in het distrikt eindelijk
onweerstaanbaar betrekken. Op deze manier den stoot
gegeven aan onverschilligen, weifelmoedigen en wantrouwenden in welk distrikt ook van de negen, zou in
de acht andere, die er politiek een mee zijn, krachtig
hebben gewerkt. Ware Troelstra gekozen, de Amsterdamsche arbeiders, niet enkele duizenden, maar vele
tienduizenden, kiezers en niet-kiezers, waren voor het
eerst in de beweging van hun klasse opgenomen. Door
den sociaaldemokraat te kiezen zouden velen van hen
eigenlijk eerst kiezer zijn geworden. — Dit te hebben
gemist, is de winstderving welke de uitslag in Negen
voor ons meebrengt. Wat de winst had kunnen zijn bij
een volkomen succes is te berekenen uit het nu reeds
behaalde. Indien het voor de politieke ontwikkeling van
de massa wenschelijk ware geweest, in dezen klassenstrijd
te hebben overwonnen — geslagen te zijn mag men beschouwen als nauwelijks minder nuttig. Is er een politieke partij ooit geweest, die anders dan door nederlagen
de kunst van zegepralen heeft geleerd? Wat men thans
bijna heeft behaald, is voor een volgende of dan volgende keer niet verloren. Behalve het direkt verkregene,
uitkomst van den verkiezingsstrijd, die zooals men weet
voor ons voor alle dingen propaganda bedoelt en opwekking van de groote menigte tot staatkundig levee;
is de omstandigheid dat duizenden werklieden, velen
waarschijnlijk voor de eerste maal, een kandidatuur als
die van Troelstra hebben gesteund, van een blijvende
waarde en beteekenis. Ook de negatieve uitkomst is een
ding dat hun aangaat. De regeering van de reaktionnaire kamermeerderheid, voor velen te voren misschien
een onverschillige zaak, zal weer de aandacht trekken
en grooter aanstoot geven nu zij te vergeefs hebben gepoogd den strijdvaardigsten tegenstander of te vaardigen.
Reeds de vergelijking van wat Troelstra zou hebben gedaan en wat de Heer Bijleveld zal nalaten te doen, zal
een opmerkzaamheid kunnen teweeg brengen, waarop in
1905 onzerzijds te rekenen is. Overwegingen als deze,
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immers, en geen theoretische partijgeest zullen het zijn,
die ten slotte in de arbeidersklasse een storm van ongeduld en toorn wekken, waartegen geen verbond van
burgerlijke reaktie bestand is. Het is de vraag of de ontevredenheid dat Troelstra niet is gekozen, niet als een
sterkere macht zal werken dan de voldoening wegens
zijn verkiezing ooit had kunnen zijn. Dit is de praktischvoordeelige kant van elke scherpe kandidatuur: zij slaagt
minder gemakkelijk, maar heeft ook bij ongunstigen of loop de groote macht ten goede, dat zij hare voorstanders woedend maakt.
De geschiedenis van deze verkiezing is de geschiedenis van den verderen teruggang der liberale bourgeoisie.
Socialisme en liberalisme kunnen niet tegelijk sterk zijn;
het socialisme gaat vooruit, het liberalisme achteruit.
De opkomst van het socialisme is niet de oorzaak van
zijn verval: het zijn beiden verschijnselen als gevolg van
de oorzaak, die de bourgeoisie als leidende klasse doet
plaats makers voor het proletariaat. Doch deze oorzaak,
evenmin als eenige andere maatschappelijke kracht,
werkt niet mechanisch: de ekonomische verandering
brengt bij de menschen gedachten, gevoelens en gezindheden teweeg waarvan de botsing den politieken strijd
oplevert waaronder de noodig geworden maatschappei ke veranderingen zich voltrekken.
De voor de hand liggende maatstaf voor de snelheid
der beweging is het getal stemmen, in dit geval echter
niet de eenige of zelfs de meest interessante. Zonder
twijfel moet er heel wat in de hoof den zijn omgegaan
eer het mogelijk kon worden, dat van 5500 personen die
in een Amsterdamsche wijk naar de stembus gingen, er
ruim 2000 stemden op den sociaaldemokraat, dat is 225
meer dan op de twee liberale kandidaten tezamen. Niet
iedere stem op den socialistischen kandidaat is de stem
van een socialistischen kiezer, doch zij is voor het minst
de stem van iemand door eigen levenservaring of door
overtuiging van buiten, uit onverschilligheid opgewekt,
aan den invloed van dom vooroordeel of geestelijken
l
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leugen onttrokken. Zijn staatkundig ideaal elders te
zoeken dan in wat de kerkelijke adviseurs, en al de
diverse vertegenwoordigers van de hoogere maatschappelijke klassen voorhouden als betamelijk en heilzaam —
integendeel bij een partij, weerstaan en aangevallen, publiek of vertrouwelijk, door alle lieden van aanzien en
invloed: het is een teeken van toenemende onafhankelijkheid van denken die in zeer korten tijd is bereikt. Nog
voor weinige jaren, immers, werden de afgevaardigden
van Amsterdam gekozen uit een kleinen kring van liberale persoonlijkheden door een klub van politieke specialisten, in wier handen de stemgerechtigde bourgeoisie
haar belangen veilig wilt. Socialistische kandidaturen,
gelijk er in die dagen soms een enkele werd gesteld,
maakten den indruk van jongensstreken. Thans moet de
toen almachtige fraktie met hare historische mededingster zich verbinden om den arbeidersvertegenwoordiger
te weren. Deze verandering is in 10 of 12 jaar tot stand
gekomen. Ze is niet te danken aan de kiesrechtuitbreiding, omgekeerd is de kiesrechtuitbreiding haar politick
gevolg.
Het wapenbroederschap van liberalen en klerikalen is
niet bij deze gelegenheid voor het eerst aangegaan. 13.v.
reeds in Veendam is Troelstra door deze alliantie overstemd, toen nog vollediger en typischer optredende, wiji
geleid door de meest geavanceerde liberale groep. Doch,
te oordeelen naar den indruk dien de gebeurtenis van het
samengaan in liberale kringen heeft gemaakt (en men
hoort natuurlijk de helft niet van wat er wordt gezegd),
heeft ditmaal de bijzondere aandacht getrokken dat het
advies tot vereenigde aktie tegen de arbeiderspartij van
de liberalen is uitgegaan. De ergernis, de ontroering hier
en daar vernomen, is een rest van burgerlijk idealisme,
dat zich door de houding van het Amsterdamsche hoofdorgaan wel een weinig onzacht geraakt vindt.
Dat, omgekeerd, klerikale groepen in verschillende
distrikten de liberalen tegen de socialisten hebben gesteund, kon er mee door en moest ten slotte door de kle143

rikalen worden verantwoord. Het kon er mee door omdat de klerikalen geen traditie van hervormingsgezindheid, van gaarne den tijdgeest te volgen hebben op te
houden, historisch hier te lande de reaktie van de kleine
burgerij tegen het kapitalisme representeeren, en in een
woord volkomen in hun rol bleven door aan liberalen
of wien ook de voorkeur te geven boven de socialisten.
De vrijzinnige partij daarentegen heeft een schoone reputatie op te houden van de deugd waarvan zij den naam
in top voert als een vlag. Het idealisme van de kerkelijken, de godsdienst, is sedert jaren te zeer als een vod
door alle goten van klasse-egoisme en heerschzucht gesleept, om in de politiek iemand ontzag in te boezemen.
Reeds het beperkte kiesrecht dat de meerderheid van
hunne aanhangers buiten den strijd hield, zou aan de
socialisten het recht geven op minstens een kamerzetel
voor de hoofdstad. De staatsinstellingen naar de eischen
van den tijd te hervormen, tegen partikuliere belangen
in de maatschappelijke ontwikkeling bevorderen, is de
taak van de vooruitstrevenden. Aan wie dan aan de
liberalen heeft men begrippen als deze te danken? In de
plaats van geweld en voorrecht, recht en rede te hebben
gesteld als maatschappelijke machten, is van oudsher de
roem van de liberale bourgeoisie. Er is bij velen nog het
besef dat in deze lijn het steunen van het socialisme
tegen de kerkelijken ligt: het einddoel van de liberale
en van de socialistische partijen moge reeds verschillend
zijn, voorloopig hebben beider streven gemeen de stoffelijke verbetering en de geestelijke vrijmaking dat Naar
tegen alle klerikalisme vereenigt....
Zoo hebben in 1897 de liberalen in het distrikt
Tietjerksteradeel gedacht en zoo in 1901 de liberalen in
het distrikt Lochem. Zoo dachten niet meer in 1902 de
liberalen in Amsterdam IX. Het gaf bij sommigen een
ontstemming, die de wezenlijkheid van de verandering
te scherper doet uitkomen. Voor de socialisten is het
voorloopig een kwaad ding, want zij zijn waarschijnlijk
nergens nog opgewassen tegen de verbonden kapitalistische partijen. Aan den steun van liberalen bij herstem144

ming hun mandaat verplicht te zijn, heeft voor de arbeidersafgevaardigden niets vernederends. In het begin
van elke revolutionnaire beweging vindt zij instemming
bij de betere karakters van de klasse tegen welke zij is
gericht, omdat zij onmiskenbaar de teekenen draagt van
het belang voor te staan der groote meerderheid en
daarom van den maatschappelijken vooruitgang. De
Fransche, burgerlijke Revolutie is niet denkbaar zonder
de medewerking van een aantal leden der eerste standen, wier medewerking aan de revolutie niets van haar
burgerlijk wezen heeft ontnomen.
Het pijnlijke oogenblik voor de idealisten der behoudende partij is gekomen, wanneer blijkt dat hunne genooten de beweging van de revolutionnaire klasse niet
meer kunnen en willen volgen — gelijk het in onze politieke omstandigheden is aangebroken, zoodra het liberalisme met katholieken en anti-revolutionnairen zich
verbindt. Opmerkelijk is, dat de organisaties zich nog
stil hielden, dat de stoot is uitgegaan van een redakteur,
dien niemand ter verantwoording kan roepen — en dat
de massa der liberale kiezers is gevolgd. De zaak in
openbaar debat brengen, zich er publiek voor uitspreken, heeft nog geen vereeniging gewaagd of gewild. Men
heeft beter gedaan, men heeft gehandeld zonder spreken. En onder de beschaamde partijgenooten was er niet
een die zijn stem verhief toen het nog tijd was.
Den redakteur van het Handelsblad, bij al hetgeen
hij dezer dagen heeft moeten hooren en waarvan wij niet
gaarne zouden zeggen dat een woord te veel was, kan niet
worden verweten uitsluitend een persoonlijke antipathie
te hebben gevolgd. Dat de kleingeestigste en meest perfide tegenstander van het liberalisme, hij, wiens karakter zich het beste laat gebruiken voor het verloochenen
van geestelijke voor stoffelijke belangen, het eerst dezen
door de betere naturen onder zijn medestanders zoo jammerlijken afval openlijk predikte, is natuurlijk geen toevalligheid. Evenwel zou men den Heer Boissevain onrecht doen door alleen of hoofdzakelijk te denken aan
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het motief van haat. Wat hij deed heeft onloochenbaar
een algemeenen politieken grond. Inderdaad staat zijn
partij oneindig veel dichter bij die van Dr. Kuyper dan
bij de onze. Dezelfde oorzaak, die het socialisme voortbrengt, drijft de burgerlijke groepen naar elkaar toe, in
elkaars armen. Het zou niet billijk zijn van de redaktie
dezer ultra-kapitalistische courant te vorderen, dat zij
zich beter zal voordoen dan zij is. Met een misschien te
fijne onderscheiding noemde Het Volk het Handelsblad
het „veilste beursorgaan." Lieden als Boissevain behoeven niet eens te worden verkocht, verknocht aan de
geldmachten zijn ze van huis uit en door een loopbaan
van tientallen jaren; hij niet meer en niet minder dan
eenige redakteur die van en voor den mammon leeft,
kan verwacht worden anders dan met den mond de religie te verloochenen van den rijksdaalder. Deze religie
is het, welke alle soorten van Christenen in de staatkunde tot broeders maakt. Wij vergen te veel indien wij
vergen dat deze broederschap, wanneer het tot daden
komt, zal worden verloochend. Boissevain behoeft niet
met Kuyper, voor welke gelegenheid ook, te gaan „heulen." Van schending van beginselen is bij hem geen
sprake, die levenslang ijverig en getrouw is geweest in
den dienst van de groote sommen.
Zoo is dan welbeschouwd het eenige misdrijf van den
heer Boissevain met het burgerlijk idealisme te hebben
gebroken op een wijze en op een oogenblik, welke menigeen verraste en onaangenaam trof. Hij heeft zijn partijgenooten doen zien, eenigszins hardhandig misschien,
hoe laat het was. En inderdaad is het geen tijd meer,
tradities van vrijzinnigheid voort te zetten, wanneer de
maatschappelijke belangen in gevaar komen. Andere
tijden, andere zeden. Eenmaal was de liberale bourgeoisie
de leidende, de revolutionnaire kiasse, en stond zij aan
het hoofd van den vooruitgang. Het moge een schoone
illusie zijn, dat zij nog thans die positie inneemt, en een
heldhaftige vergissing te verlangen, dat zij er zich naar
zal gedragen: een Handelsblad, in welke mate veil dan
ook, heeft de werkelijkheid in het oog te houden. Redak146

teuren, direkteuren van beursbladen hebben niet het
recht hunne lezers gewaagde, laat staan verkeerde spekulatien aan te raden. Voor hun goed geld hebben de lezers
recht op goede adviezen, overeenkomstig het beste weten
van de redaktie. En zooveel weet natuurlijk de heer
Boissevain wel van de wereld waarin hij verkeert, dat het
helpen van socialisten in geen geval als een verstandige
finantieele operatie zou worden opgevat. — Algemeener
uitgedrukt: het mag van de liberalen in 1902 niet worden geeischt dat zij zich zouden gedragen alsof zij leefden een halve eeuw terug. Tegenover het klerikalisme
den vooruitgang te vertegenwoordigen was eenmaal
hunne historische roeping: niet minder noodzakelijk is
het thans hun historisch noodlot met het klerikalisme
den vooruitgang te bestrijden. Het ongelijk is aan den
kant van hen die zich liberalen blijven noemen en dit
niet willen inzien. Hunne goede bedoelingen loopen vooruit op hunne kennis van de geschiedenis, op hunne kennis van hun eigen politieke positie. De massa van de
bourgeoisie, liberaal of niet, mag blijde zijn praktische
journalisten als den heer Boissevain te bezitten, wiens
instinkt van business, hetzij dan als redakteur of direkteur van zijn courant, hem waarschuwt tegen het meedoen aan edelmoedige avonturen. Edelmoedigheid, weet
hij al te goed, is een artikel voor export. Thuis heeft
men op zijn zaken te passen, en, als direkteur-redakteur,
tevens op de zaken van anderen, van abonnenten en
adverteerders. De heer Boissevain weet, op de wijze der
oude Hollanders, al biddende een oog in 't zeil te houden. Eenmaal ontvangt hij daarvoor den dank van al
zijn afnemers. Veroordeeld door sommige tijdgenooten,
zal de geschiedenis hem recht doen. Zijne belagers hebben
vijgen willen lezen in het Handelsblad.
W at wij hier het burgerlijk idealisme noemden, de
neiging om te vergeten, dat liberalen en klerikalen klassegenooten zijn, is niet altijd een vergissing of een illusie
geweest. Voor de arbeidersbeweging zich deed gelden en
de klerikalen (nl. anti-revolutionnairen) vijandig waren
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aan het grootkapitaal en aan de wereldlijke staatsmacht
van de kapitalisten, was er inderdaad een sterke tegenstelling tusschen hen en de liberalen. Zoo was de toestand, die den strijd tusschen liberalen en anti-revolutionnairen deed ontstaan. Later bleef er nog eenig verschil van ekonomisch belang tusschen klein- en grootkapitaal, maar het voornaamste verschilpunt werd spoedig het bezit van de staatsmacht, dus van een strijd
hoofdzakelijk beperkt tot politieke kringen. Om de bekende en onbekende voordeelen van dit bezit streden de
Haagsche heeren en de massa liet hen begaan, want er
was geen groot belang, dat niet evengoed en op ongeveer
dezelfde wijze door beide „partijen" kon worden behandeld. Daarentegen waren er sterke ideeele verschillen,
onderwerpen van akademische debatten, kwesties van
theologie, filosofie, staatsrecht, later van ekonomie; en
de theoretische twisten bedekten door hun rumoer de
diepere eenheid van belang in de burgerlijke orde. Eene
burgerlijke levensbeschouwing, trouwens, die de grondslagen van deze orde niet aantastte, hadden alle partijen
gemeen.
De liberalen, die de monarchie en de aristokratie hadden overwonnen, waren in dezen strijd de aangewezen
voorstanders van de demokratie. Zij hadden de kerkelijke helpers van de oude machten tegen zich en waren
daarom anti-klerikaal, modern in het geloof, voor de
vrijheid van denken. Er werd veel minder gebeden en
gepreekt en met het Oranjehuis gedweept in het Handelsblad van 1840 en '50 dan in de courant van nu. Zoodanige journalistieke bidstonden en royalistische psalmen zouden de liberalen van dien tijd voor smakeloos
gehuichel en onmannelijke vleierij hebben gehouden.
Zelfs de meer gematigde organen als de Antsterdamsche
Courant hadden zich geschaamd voor een hoofdredakteur die beurtelings den blikken dominee en den hofrekel
uithangt. Men verbeelde zich S. Vissering, den lateren
Leidschen professor en vroegeren Amsterdamschen journalist, schrijvende in den tegelijk insinueerenden en vromen trant van Charles Boissevain! En ook was het een
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ander man, de redakteur, Mr. J. H. G. Boissevain van de
Arnhemsche Courant, die met het Handelsblad de radikale oppositie leidde tegen de regeering van Willem II...
Doch met de opkomst van de arbeidersbeweging en het
socialisme zijn de liberale leuzen verzwakt en de liberale
idealen verbleekt. De oude verschillen en veeten met de
klerikalen worden niet slechts vergeten, maar houden
grootendeels op te bestaan. Daarmee echter vervalt het
traditioneele vrijzinnige karakter en blijft het liberalisme bestaan als een kapitalistische fraktie zonder meer.
En van dit verval is niet het minst opmerkelijk, dat de
heer Boissevain van het Handelsblad bestemd was er
ruchtbaarheid aan te geven. Het is eenigermate een
symbolische voorstelling van het gebeurde: de schrijver,
die geene menschelijke deugd onbezongen laat in zijn
kolommen en niet bij machte is het beetje fatsoen, dat
eigen geestverwanten van hem verwachten, ongerept te
bewaren.
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TER INLEIDING VAN „DE ARBEIDSWET".
I
Het kapitalisme is voor de arbeiders niet steeds onvermengd nadeelig en noodlottig; slechts is het dit altijd en
overal waar zij zelven tegen zijn ongunstige strekking
niet krachtig genoeg zich weten te verzetten.
Dat wij omtrent de gunstige gevolgen van het kapitalisme in eenigen anderen zin ons niets wijs laten maken.
De nieuwe kapitalistische landen; de ongeorganiseerde
en de onbeschermde bedrijven; de afhankelijke leeftijd
of het ekonomisch zwakkere geslacht der arbeiders: hier
hebt gij een terrein nog altijd onmetelijk groot, waar de
verderfelijke werking van het systeem in de toenemende, hulpelooze ellende van het arbeidende yolk aan den
dag komt: onvermengd nadeelig en noodlottig. Om te
zien wat het kapitalisme is wanneer de eenige reddende
macht, de weerstand van het proletariaat, afwezig is of
nog zwak, behoeft gij niet terug te gaan naar eenige
vroegere periode van zijn geschiedenis. Als bewoner van
welk modern land ook, kunt gij in uw onmiddellijke nabijheid alle soorten en alle graden van zijn onvermijdelijke armoede vinden — armoede waarvan twijfelachtig
is of zij ten deele absoluut is verminderd, waarvan vaststaat dat zij als geheel relatief is gegroeid. Waar in den
honderdjarigen strijd de arbeidersklasse eenig blijvend
voordeel heeft bevochten, daar zullen sommige van de
ergste gruwelen in de arbeidsvoorwaarden zijn verholpen. Waar niet, daar zijn de gruwelen even erg gebleven als in den eersten tijd. Het kapitalisme heeft in zich
zelve niets dat goed is voor de arbeiders, tenzij het de
strekking is die de arbeiders tegen het kapitalisme met
afkeer vervult. En deze strekking zoeke men niet in de
verbittering die de ellende teweegbrengt, maar in de
hoop die zij wekt dat men Naar zal bedwingen: dadelijk
ten deele, eindelijk geheel.
Het komt er op aan dit vast te stellen nu de ingediende Arbeidswet nieuwe aanleiding geeft tot beschouwin150

gen over de positie van de arbeiders in het kapitalisme.
De bewering die ook dezen keer van burgerlijke zijde zal
worden gehoord, is dat het systeem wel is waar hen aan
velerlei gevaar blootstelt, maar aan den anderen kant
de bourgeoisie-zelve beweegt wettelijke maatregelen te
nemen die zooveel mogelijk het gevaar moeten afwenden. Ja, in de verbeteringen op deze manier bereikt, wil
men de voorbereiding zien van een toekomst waarin de
arbeidende klasse met het kapitalisme verzoend zal
zijn: omdat het heeft opgehouden haar kwaad te doen,
omdat de goede wil van de bourgeoisie afdoende is gebleken. Wij, daarentegen, zonder de praktische beteekenis van de arbeidswetgeving te ontkennen, die wij houden voor een zeer werkzaam middel tot verbetering,
gelooven niet dat zij onze stellingen tegenover het kapitalisme in het minst vermag te wijzigen. Want in al de
bereikte verbeteringen zoeken we tevergeefs naar de
teekenen van welwillende samenwerking of ernstig overleg met de klasse voor welke ze bestemd waren, en van
bereidwilligheid tot wezenlijke opoffering bij de klasse
die haar toestond. Niet van wege maar ondanks het kapitalisme tot stand gebracht; niet door de kapitalisten gegeven, maar hun afgedwongen: zoo, inderdaad, is de
geschiedenis samen te vatten van iedere arbeidswetgeving. En het is alleen een andere kant van dezelfde
waarheid, wanneer wij de regeerende klasse de sociale
hervorming ter hand zien nemen als een poging harerzijds om strijd of erger te voorkomen. Het motief is dan
dwang indirekt, nl. vrees voor dwang. Zelfs is dit doorgaans de manier geweest waarop de invloed van het proletariaat, de niet-regeerende klasse, zich deed voelen.
Het was het middel in den klassenstrijd dat den tegenstander moest treffen door zijne wapenen krachteloos te
maken. Men zag enkel de verbittering door de ellende,
niet de hoop in den strijd tegen de ellende. Door de
oorzaken van de verbittering eenigermate te beteugelen,
meende men het motief van den strijd te verzwakken.
Doch zelfs in tijden van sterke pressie en hevige beweging is geen noemenswaardige verbetering ingetreden,
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die niet door een groot deel van de bourgeoisie tegengehouden, gedwarsboomd en beknibbeld geworden is tot
op het laatste oogenblik. De praktijk van den strijd heeft
altijd gezorgd dat men zich in het wezen van de zaak
onmogelijk kon vergissen. In de praktische politick verschijnt de arbeidswetgeving somtijds als de betrekkelijk
nietige vrucht van een zwaren kamp; somtijds als een
middel van verdediging tegen of van aanval op het socialisme in de arbeidersbeweging; — altijd als het loon
van haar eigen inspanning.
En ook onze regeering past wel op dat het thans gebodene niet den indruk zal maken van een gift uit hare
handen. Onze lezers weten, dat het voorstel ver beneden
de eischen niet slechts van de belanghebbenden is gebleven, maar onder de verwachtingen van alle belangstellenden, die van dit jongste ontwerp mochten meenen dat
het de Nederlandsche sociale wetgeving een eervolle
plaats zou verzekeren, ook internationaal. Eenige goede
zijn ongetwijfeld onder dit vijfdehalf honderd artikelen
te vinden. Doch, of zelfs dit weinige nog te veel ware,
brengt de regeering in haar andere hand een ontwerp
over het Arbeidskontrakt, dat een voorbeeld mag heeten
van de manier waarop de sociale wetgeving te gebruiken
is om de arbeiders nog meer te ontrechten en nog vaster
te knevelen. In dit opzicht toont het ministerie zeer
zeker op de hoogte van zijn tijd te zijn. Blijven de verbeteringen van het eene voorstel onder het gemiddelde
internationale peil, de verslechteringen van het andere
zullen over de heele kapitalistische wereld met lof worden genoemd. Meer en meer, immers, wordt de arbeidswetgeving in plaats van indirekt, zooals vroeger, direkt
tegen het proletariaat gericht. Bismarck meende haar
noodig te hebben om de werking van de socialistenwet
te versterken. De verbeteringen zouden het middel zijn
om het socialisme krachteloos te maken door de ontevredenheid te verminderen. Zooveel kan de beer Kuyper
zich van zijn maaksel wel niet belooven. Wij zijn dan ook
in den tijd gekomen dat de verscherping van den klassenstrijd zoodanig naieve opvattingen niet meer toelaat.
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Minder dan ooit zijn de regeerende gezelschappen geneigd iets wezenlijks of te staan. Ingrijpende veranderingen kan men zich alleen nog als verslechteringen denken.
Meer dan ooit behoort de arbeidersklasse te beseffen,
dat niet alleen hare eindelijke en totale bevrijding van
den loondienst, ook de voorloopige, gedeeltelijke verlichting haar eigen werk moet zijn, uitsluitend en alleen.
Gelukkig zijn reeds op het oogenblik dat wij schrijven de
teekenen zichtbaar, dat de bekendmaking van de beide
ontwerpen de versterking van dit besef aan onze arbeiders zal geven, als een door de gevers ongewild maar
juist daarom waardevol geschenk.
II
Naast de genoemde, is een ander motief in de sociale
politiek werkzaam, dat bij deze beknopte inleidende beschouwing niet onvermeld mag blijven. Het is het eigen
belang van de regeerende klasse. Een belang evenmin
een en ongedeeld als zij zelve. Wij willen de verschillende kanten van haar belang bij de arbeidswetgeving kortelijk schetsen, zooveel mogelijk, ditmaal, met de woorden
van haar eigen organen, onze tegenstanders.
Er is, ten eerste, het industrigel belang in engeren zin.
Menschelijke arbeidskracht is een koopwaar waarvan de
reproduktie aan bepaalde, fysiologische voorwaarden is
verbonden. Binnen zekere grenzen aangewend, is haar
verbruik de waardevermeerdering van al wat zij raakt.
Gebruikt verder dan die grenzen, kan zij op den duur
zich zelve niet herstellen. Arbeidswetgeving, nu, moet
bepalen waar het kapitalistische belang bij de aanwending van de arbeidskracht eindigt — waar de arbeider
door slechte kondities, door overmatigen arbeidstijd
voornamelijk, zoodanig uitgeput is, dat hij buiten staat
zou geraken de verbruikte arbeidskracht aan te vullen.
Natuurlijk valt de grens op deze wijs bepaald, niet samen
met wensch of voorkeur, zelfs niet met het belang, van
den arbeider. Hij zou willen (indien hij nog vermag iets
te willen) dat een grooter deel van zijn arbeidskracht
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hem werd gelaten dan juist noodig is om het verbruikte
te herstellen. Doch daarnaar vraagt de kapitalistische
wetgever niet, die, zelfs dan waar hij meent beperkend
te moeten optreden, steeds een zoo groot mogelijk stuk
van het etmaal als arbeidstijd zal aanwijzen. Werkloozen, vrouwen en kinderen zijn er genoeg om bij de vaststelling van de grens waar de uitputting onherstelbaar
wordt, niet al te scherp toe te zien. Is de werkman versleten voor zijn tijd, wat nood? Anderen zijn voor hun
tijd volwassen; en de te zware lasten waaronder hij bezwijkt, worden gaarne overgenomen door nog anderen
die lange tijden hebben gestaan met leege handen....
Intusschen, ergens moet de grens worden gesteld, en
zekere minimum-bepalingen ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden aangenomen, die te zamen dit grondleggende belang van het kapitalisme als klasse beschermen, dat zij het levende arbeidsmateriaal bewaren voor
geheele vernietiging of al te spoedige onbruikbaarheid.
En waar de industrieelen al te uitsluitend letten op hun
oogenblikkelijke winsten, daar moet de staatsmacht, ten
bate van de geheele klasse, dwingend ingrijpen.
Overbekend zijn de gruwelen waarmee de onbelemmerde heerschappij van het jonge en krachtige kapitalisme de arbeidende bevolking van Engeland bezocht in
het begin van de 19e eeuw. Doch het waren niet de gruwelen die de regeering (gelijk straks reader zal blijken)
noopten tot het uitvaardigen van de overigens zeer onbeduidende beschermende maatregelen van de eerste 30
a 40 jaar. Een geschiedschrijver, geciteerd door R. W.
Cooke Taylor (The Modern Factory System 1891; bl.
198-9) verdedigt zelf de aanleggers tegen het verwijt
dat zij op zulke onvoldoende gronden gehandeld zouden
hebben. De bezwaren tegen den kinderarbeid in katoenfabrieken, schrijft hij, waren door de Birminghamsche
Kamer van Koophandel reeds in 1796 behandeld. Het
gevaar van een absoluut verderf voor de arbeidende bevolking werd ingezien. De resoluties in dien zin van Dr.
Perceval „een gevestigd uitnemend geneesheer" werden
aangenomen. „Feiten," besluit de schrijver, (Alfred,
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History of the Factory Movement I, 29; 1857), „die de
tot vervelens toe herhaalde, onware en dwaze beschuldigingen te niet doen van de tegenstanders der fabriekswetgeving, dat zij haar oorsprong had in de overgevoeligheid van z.g. liefdadigheid, valsche menschlievendheid en samaritanisme. Zij bewijzen dat de fabriekswetgeving voortkwam uit zelfbehoud."
Dit doel, het zelfbehoud van de klasse der werkgevers,
moet grootere inspanning vorderen naarmate het gevaar
dreigender wordt. Wat Marx las in een verslag van Engelsche fabrieks-inspekteurs over 1859, dat als resultaat
van de Tien-urenwet, „de arbeiders in de aan haar onderworpen bedrijven, voor geheele ontaarding bewaard
zijn, hun lichamelijke gesteldheid gered is," enz. (Kapital,
I, 266), achtte 40 jaren later prof. Conrad (met bijna
dezelfde woorden) even noodig voor Duitschland. „Alleen door wettelijke regeling", schrijft hij aan het slot van
zijn artikel over het onderwerp in het Handwoordenboek
der Staatswetenschappen (I, 607) „kan eene ontaarding
van de stedelijke en in 't bijzonder van de industrieele
bevolking worden tegengegaan." Het verschil met vroeger is, dat arbeidswetgeving ook van het kapitalistisch
standpunt daarom steeds meer onmisbaar wordt, wij1 de
bevolking steeds meer gaat behooren tot het industrieele
proletariaat, en op aanvoer van frissche krachten van het
land dus minder te rekenen valt. Naarmate de arbeid
meer aan het kapitaal wordt onderworpen en daardoor
de arbeidsvoorwaarden bezwaarlijker voor een grooter
getal personen, eischt het kapitalistische zelfbehoud uitbreiding en bevestiging van het beschermend stelsel. De
Duitsche beroeps- en bedrijfstellingen van 1895 zijn gebruikt geworden om het gewicht van dezen eisch te doen
gevoelen. Het weekblad Soziale Praxis wijdde aan dit
belang een hoofdartikel in zijn nummer van 7 Oktober
1897 (III, 2). De noodzakelijkheid van arbeidswetgeving,
lezen we, „wordt dringender naarmate de arbeidersklasse
in omvang en beteekenis toeneemt; en hoezeer dit in
Duitschland het geval is, heeft de beroepstelling van 14
Juni 1895 ons doen zien. Ph. Arnold schrijft desgelijks
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in het blad van 7 Juli '98. Het grooter worden van de
arbeidersklasse, blijkens de beroepsstatistiek, noemt hij
een motief „zoowel voor den Staat als voor de bezitters
(evenzeer een motief van rechtvaardigheid als van wijsheid) voor haar welzijn te zorgen op een doelmatige
wijze en met nooit verzwakkende kracht".
De industrieelen waren, gelijk men weet, de eersten
om te erkennen dat het met de nieuwe wetgeving beoogde doel inderdaad bereikt is geworden. Hun aanvankelijk verzet kan met de woorden van Louis Morosti,
Les Problemes du Pauperisme (2e. ed. 1891, M. 151) als
volgt worden omschreven: „De uitbreiding van den arbeid van onbeschermden, van kinderen vooral, werd
dermate oveidreven; haar invloed op het behoud van het
geslacht, op zijn ontwikkeling, werd zoo noodlottig en
deed zich zoo sterk gevoelen, dat de regeeringen zich met
de zaak bemoeiden, vreezende dat de levende kracht van
het yolk voor langen tijd zou worden aangetast, indien
zij Been weerstand boden aan de eischen van de kapitalisten". Vervolgens echter, schrijft Drage, Labour Problem (1896, bl. 170) over de Tien-urenwet van 1847 in
Engeland, „had de ondervinding aan een groot deel van
de arbeiders geleerd, dat zoodanige beperkende bepalingen op zichzelf weldadig waren; en de beweging ter bescherming van de arbeiders werd door de ondernemers
gesteund wegens ekonomische zoowel als wegens menschlievende motieven". De menschlievendheid, die eerst
werkzaam werd toen het voordeel gebleken was, had
hier zonder schade ongenoemd kunnen blijven. Bij Von
Plener in zijn geschiedkundig overzicht vinden we een
aanwijzing van den aard der ekonomische motieven. Hij
verkiaart (English Factory Legislation, bl. 57) de medewerking van groote ondernemers in de aardewerk-industrie uit Staffordshire, uit de voordeelen welke ze van de
fabriekswetgeving hoopten te ontleenen op hunne kleinere konkurrenten. Zekere wettelijke grenzen aan de
uitbuiting gesteld hebben inderdaad altijd de strekking
het grootbedrijf te begunstigen, dat eventueele schade
door technische hulpmiddelen, welke den kleinen on156

dernemers niet ten dienste staan, gemakkelijker kan
herstellen. Doch ook afgezien van dit speciale belang der
beter ingerichte werkplaatsen, hadden, zegt Von Plener,
„de besliste vooruitgang in den toestand der textielarbeiders in zedelijke en stoffelijke opzichten en de voortdurende toeneming van de produktie, ondanks de verkorting van de werkuren, van lieverlede de fabrikanten
en het publiek overtuigd, dat hunne oorspronkelijke
hevige oppositie tegen de wettelijke beperking van den
arbeidstijd ongegrond was geweest, en dat hare uitbreiding tot andere takken van nijverheid niet de verderfelijke gevolgen zou hebben, welke men algemeen in 1843
had ondersteld en voorzegd".
Heeft dan, zou men willen vragen, het steeds terugkeerend verzet van iedere patroonsklasse geen anderen
grond dan een misverstand, sedert lang door de ervaring
opgehelderd, of een vooroordeel door Naar weerlegd?
Doch de vraag naar de oorzaken van dit verzet kan
moeilijk door een enkele formule worden opgelost. Er
komen een aantal omstandigheden bij in aanmerking. In
sommige vakken zijn reeds de ergste misstanden verholpen; niet in alle zou elke verdere verbetering tevens
gunstig zijn voor de ondernemers. De altijd fellere konkurrentie maakt hen huiverig voor iedere verandering
in den graad of den aard van de uitbuiting, welke misschien voor hen een verslechtering is. Hoofdzaak echter,
schijnt het zeer juiste besef te zijn dat elk voordeel door
de arbeiders verkregen op den duur een nadeel is voor
hen — indien niet een oogenblikkelijk voelbaar en zuiver ekonomisch nadeel, dan toch ten slotte een vastheid
te minder in hun stelsel, een verloren punt, een gedane
concessie, een niet meer ongeschonden en volledig beginsel. Wie om het recht van het spel meer dan om
eenige knikkers strijdt, weet dat hij een volgende maal
misschien, wanneer men zijn recht weer zal schenden,
een nog grooteren inzet kan verliezen. Neen, de hoeveelheid produkten zal niet afnemen, bij verkorting van den
arbeidstijd in dit of dat bedrijf met een uur, bijv. Maar
dit maakt de vrees niet ongegrond dat het toegeven aan
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den eisch van korteren werktijd, ten slotte het stelsel
der produktie in het geheele bedrijf gevaar doet loopen.
Het is niet meer als vroeger dat de vraag van al dan niet
toegeven een rekensom kan heeten, goed of wel verkeerd
becijferd. Op het spel staan thans andere dingen dan
zaken van oogenblikkelijk voordeel alleen, door een der
partijen te behalen. Gemoeid is bij ieder geschil steeds
meer het blijvend voordeel van de opdringende arbeidersklasse. Toegeven is, steeds meer, erkennen van zwakheid, al zou het verlies gering zijn of wellicht in 't geheel niet bestaan. En een ingrijpende arbeidswetgeving,
al kostte ze geen cent aan de kapitalisten, zou noodzakelijk gevoeld worden, niet het meest als een voordeel,
maar als een overwinning door de arbeiders behaald.
De kapitalisten gevoelen dat ze nooit hebben toegegeven
anders dan gedwongen. Iets goeds weten zij, is in het
kapitalisme voor de arbeiders alleen te behalen door
hun eigen weerstand. Het verzet van de kapitalisten geldt
hun ekonomisch systeem, hun maatschappelijke orde.

III
Inderdaad is nooit of nergens bij de regeerende klasse
het streven zichtbaar geworden, op grooten voet eene
wettelijke bescherming van de arbeiders tegen de kwade
gevolgen van het kapitalisme tot stand te brengen — uit
eigen, vrije beweging — zonder berekening van belang
of winst — ingegeven door een menschenliefde die de
voordeelen van een maatschappelijke inrichting versmaadde, waarvan zij niet de nadeelen zooveel doenlijk
had weggenomen of verzacht .... De bewijzen zijn in de
historic van iedere arbeidswetgeving zooveel men wil te
vinden. Overal heeft men het verzet van de direkt belanghebbende personen, de industrieelen. Dit verzet laat
niet af, wordt eerder sterker, ondanks de blijken, dat althans voor het grootbedrijf de gevaren denkbeeldig waren. Alleen de noodzakelijkste zorg voor het onmisbare
materiaal dat de levenskracht der werklieden is, heeft
den weerstand der industrieelen tot op zekere hoogte
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kunnen overwinnen. Het andere motief is het algemeenere of politieke belang. Het ekonomische belang is het
behoud van de kracht van de arbeiders, het politieke:
van hunne welgezindheid. Veelal hebben de regeeringen
met een beroep op dit hooger belang de oppositie der
kapitalisten moeten breken. 1 ) Zoo Bismarck, na de invoering van de Socialistenwet van 1878, toen hij van den
Rijksdag beschermende wetten verlangde, zonder welke
zelfs hij van het enkele geweld niets durfde beloven. Niet
minder leerzaam, indien niet zoo bekend, is in dit opzicht de geschiedenis van de eerste Engelsche wetgeving.
De gelegenheid zal zich voordoen hare verschillende
politieke drijfveeren (uitdrukking van verschillend, somtijds strijdig maatschappelijk interest bij groepen van de
regeerende klasse) in een afzonderlijk overzicht te behandelen. Wij willen in deze bijdrage tot de nu voor ons
land weer aktueel geworden diskussie, nog de meening
geven van eenige burgerlijke auteurs over het aandeel
van de arbeidersbeweging in de sociale politiek — afgezien nu van de diverse oorzaken middellijk of onmiddellijk voortgekomen uit het burgerlijk belang. 2)
Dr. W. Cave Tait, Die Arbeiterschutzgesetzgebung in
den Vereinigten Staaten (1884, bl. 7 en 8) maakt de volgende opmerkingen:
1) ....„de uitbuiting van den arbeid der maatschappelijk zwakkeren, van
kinderen vooral, werd (begin 19e E.) zoodanig overdreven, en daarvan was de
invloed op het behoud en de outwikkeling van het geslacht, zoodanig verderfelijk
en deed zich zoo sterk gevoelen, dat de regeeringen gedwongen werden in te
grijpen, vreezende, dat de lev.mde krachten van het yolk voor langen tijd aangetast
zouden worden, indien zij niet een sterk beletsel stelden tegenover de eischen
van het kapitalisme". (Louis Morosti, Les Problemes du Pauperisme, 2e. ed.
1891, bl. 151),
2) Hierbij is ook te rekenen de invloed van het militair belang. In de eerste
helft van de 19e eeuw was men in Engeland verplicht geweest de fyzieke eischen
bij de rekruteering te verlagen; wat niet verhinderde, schrijft Emerson in zijn
English Truits (ed. 1889 Minerva Library, bl. 1889) „dat slechts weinigen van
hen die zich in den Russischen oorlog als vrijwilligera aanboden, aan die eischen
konden voldoen." In de voorrede van A. J. Mundella bij Von Plener's geschiedenis van de Engelsche wetgeving (ed. '73, bl. X) wordt meegedeeld dat na den
oorlog van '70 de Fransche regeering in de achterlijkheid van de hare een der
oorzaken van den noodlottigen afloop had ontdekt: „vreeselijke gevolgen van
langdurige onverschilligheid en verwaarloozing". Blijkens het rapport van de
legerkommissie uit de Kamer van Mei 1872, waren van 325.000 rekruten 109.000
afgekeurd. Op 9.930 afkeuringen in stedelijke, vielen slechts 4.029 in landelijke
distrikten. In de hoofdzakelijk industrieele departementen van de Marne, Seineinferieure en Eure, waren 14.451 niet, tegen 10.000 wel aangenomen.
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„De arbeidswetgeving in eenig land is in den regel
het gevolg van eene arbeidersbeweging en doet zich gewoonlijk voor als het kompromis van den Staat met de
eischen van de arbeidende klasse. De beweging brengt
aan het licht de misbruiken en verkeerdheden, welke
voor de arbeiders in het grootbedrijf bij voile vrijheid of
bij een onvoldoende wetgeving of hare toepassing ontstaan, en de eischen, die zij stellen aan Staat en maatschappij tot de bescherming van volgens haar billijke
aanspraken. Dat die eischen dikwijls de grenzen overschrijden, gesteld door ander en evenzeer te biiiijken
klassenbelang of door dat van de algemeene welvaart,
ligt in den aard van de zaak. Het zijn juist eenzijdige
eischen van eene klasse die voor zich zelve opkomt en
alleen voor zich zelve. In de Vereenigde Staten was de
invloed van de arbeidersbeweging op de wetgeving waarschijnlijk sterker dan in eenig ander land.”
Voor Engeland heeft reeds Brentano in zijn bekend
werk over de vakvereeniging getoond, dat de tusschenkomst van den wetgever grootendeels het gevoig was van
den aandrang der arbeiders. Na een beschrijving van
hunne eerste organisatie, in het eind van de 18e en het
begin van de 19e eeuw, zegt hij: „deze verbonden en
soortgelijke bewegingen van de arbeiders waren het, die
de wetgeving dwongen, de bijzondere verhoudingen van
de verkoopers van arbeid vergeleken bij andere warenverkoopers, en de bepaalde behandeling, door die verhoudingen noodig gemaakt, ook thane nog te erkennen".
(Gilden, II, 20.)
Een opmerkelijk juiste beschrijving vinden wij in het
werk van een lateren auteur over Engelsche arbeidersvereenigingen, J. M. Baernreither (English Associations
of Workingmen, 1893, bl. 9-11). De over het algemeen
betere toestand van de werklieden, zegt hij, is te danken
aan de buitengewone positie van de Engelsche industrie
op de wereldmarkt. „Toch zou het, vervolgt hij, een
groote vergissing zijn, te meenen dat de omwenteling ten
voordeele van de arbeidende klasse toe te schrijven is
aan die ekonomische oorzaken alleen. Ondanks het lange
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aanhouden van deze gunstige uitzonderingspositie, zou
de toenemende rijkdom eenvoudig het inkomen hebben
verhoogd van die bepaalde maatschappelijke klasse, welke bij machte was de wet van vraag en aanbod ten haren
voordeele aan te wenden — indien niet een geheel an.dere faktor tusschen beide ware gekomen. En langen tijd
scheen het, dat een zoodanig onzijdige ontwikkeling inderdaad in Engeland plaats zou vinden, dat de aanwas
van het gemiddelde inkomen alleen deze klasse zou verrijken. Maar de uitkomst — ten deele althans — deed
zich anders voor. Een maatschappelijke macht verscheen,
welke bij de verdeeling van het groote nationale gewin
de positie van de arbeiders tegenover het kapitaal zoo
zeer versterkte, dat hun aandeel grooter werd dan te
voren. Deze maatschappelijke macht bestond uit de arbeiders zelven, in hunne verschillende bonden vereenigd.
Aanvankelijk gesteund door eenige personen uit de hoogere klassen, en naderhand in steeds toenemende mate
door de pers, het Parlement en de wetgeving, begonnen
hunne tallooze vereenigingen een strijd om hooger loon,
eischten dat de nieuwe arbeidsinrichting geregeld zou
worden door nieuwe wetsbepalingen, en trachtten zelfs
hun invloed te doen gelden op het produktieproces —
ten slotte vestigden zij een groot aantal instellingen, bestemd om aan de arbeidende klasse een toenemend deel
te verzekeren in de vooruitgaande beschaving van haar
tijd".
In La Lutte pour le Bien-Etre van Gilon, bekroond
werk door de Fransche Academie, en ook in onze taal
uitgegeven, (Parijs, 1889, bl. 45-8), wordt speciaal voor
Belgie de manier waarop deze „nieuwe maatschappelijke
macht" zich deed gelden als volgt omschreven. — „Sedert 1846 had de liberale partij de arbeidswetgeving op
Naar programma, de wenschen van de werklieden bleven
evenwel steeds onuitgevoerd." — „Eindelijk, het vragen
op wettige wijze moede, komt de arbeider in opstand, en
steekt den brand in een fabriek. Den volgenden dag
schept de bourgeoisie een kommissie voor onderzoek van
arbeidstoestanden. De stoot was gegeven. Verzoeken,
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smeekingen, redeneering waren vergeefsch geweest. De
brandklok was voldoende om het land wakker te roepen. . . . Uit het onderzoek zullen ongetwijfeld heilzame
maatregelen voortkomen. Aan wie zal de arbeiderspartij
ze verschuldigd zijn? Aan de toewijding van de bourgeoisie? Neen. Het is treurig te vermelden, doch zoo
hebben onze staatslieden het gewild. De werklieden stellen alle verdiensten van het invoeren van hervormingen
op rekening van den brand eener glasblazerij: de veroordeelden van Henegouwen, de muiters van Luik verschijnen voor hen als de ware aanleggers van de veranderingen in onze wetten en onze zeden.... Zoo heeft
het de bourgeoisie gewild door niet zelve in te grijpen
voor zij gedwongen werd door de fakkels van brandstichters."
Door middel van de arbeidswetgeving, zegt Gilon verder, moet de sociale vrede worden hersteld (bl. 95).
„Sociale vrede" beteekent in deze taal het behoud der
kapitalistische orde. „Indien wij rechtvaardig waren tegenover hem, hoe zou de werkman dan in verzet komen?
Hij zou geen reden hebben om verstoord te zijn en te
vergeefs zoeken naar een voorwendsel. De geheele vraag
van sociale vrede ligt hier. Dat wij rechtvaardig zijn! en
wij zullen ieder voorwendsel tot oproer wegnemen.
Maar om rechtvaardig te kunnen zijn, moeten wij de
zaak van een ruim standpunt beschouwen, en niet van
dat onzer nietige belangen."
Neen, had reeds Arnold Toynbee gezegd: onze hoogste, algemeene belangen staan op het spel. Men noeme
de arbeidswetgeving daarom geen klassewetgeving — „zij
is in het belang van de heele gemeenschap. Wij kunnen
ons zelf niet veilig noemen alvorens alle burgers bij
machte zijn behoorlijk te leven: de armste klasse moet
geholpen worden ten bate van alle klassen". (Are Radicals Socialists? 1882, ed. 1890, bl. 219). Van alle andere
klassen, natuurlijk: van de bourgeoisie en de overige
groepen der regeerende.
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IETS OVER PROSTITUTIE EN
VROUWENARBEID.
I
Weer op het dameskongres te Berlijn is gebleken dat
ook onder de burgerlijke vrouwenbeweging er velen zijn
die het feministisch verzet tegen de historische, normale
ontwikkeling van de arbeidswetgeving, welke het eerst
de uitbuiting aantast die het meest verderfelijk is, nl. bij
den loonarbeid van kinderen en van vrouwen — een
bespottelijk ding achten. Onze landgenoote Mevrouw
Rutgers-Hoitsema, op hare wijze de belangen van het
vrouwelijk proletariaat bepleitende, door als een recht
te eischen hare verdrukking door het kapitaal zonder
eenige beperking grooter dan die voor mannen, vond in
een andere landgenoote, Mevrouw Henriette van der Meij
(red. Belang en Recht) eene tegenstandster wier argumenten op de vergadering den indruk moeten hebben
gemaakt dat zij, indien een van beiden, de socialiste was.
Inmiddels heeft de heer C. V. Gerritsen zich tehuis
onledig gehouden met in het Sociaal Weekblad zijn meening te zeggen over de debatten tusschen eerstgenoemde
en een der redaktieleden van de Nieuwe Tijd over hetzelfde onderwerp. Met zijne opvatting van waarheidsliefde acht de heer Gerritsen het vereenigbaar de zeer
gedokumenteerde weerlegging van mevrouw Rutgers
door Henriette Roland Hoist, voor te stellen als een onzakelijken, om andere dan principieele redenen ondernomen aanval. Doch indien zelfs buiten de arbeiderspartijen de damespraatjes over bescherming van vrouwen
in loondienst, eigenlijk alleen in de kringen van sommige
belanghebbenden, van het konservatiefste deel der industrieelen opgaan, zal de beer Gerritsen moeten begrijpen
dat hij in onze organen (zoover men er zich ernstig mee
bezig houdt) over deze feministische beuzelarij niet anders dan scherpe of bittere kritiek kan verwachten. Hij
vindt het „zoo klaar als de dag" dat de oorzaak van.
„de scherpte en vinnigheid van toon", waardoor zijn ge163

voelige ziel in de brochure van mevrouw Hoist werd getroffen, iets anders is clan wij in de brochure te lezen
krijgen. „Wij willen ons daarmede echter niet bezighouden," verklaart hij en rekent daarmee de zaak voor afgedaan.
Evenmin heeft de heer Gerritsen het noodig geacht
zijn bezwaren tegen een bepaalde plaats van de brochure,
waar de schrijfster over prostitutie en vrouwenarbeid
handelt, nader te verduidelijken. Hij schrijft:
Als staaltje van „argumenteeren" van mevrouw
Roland Hoist, wil ik ten slotte nog memoreeren dat
zij niet de prostitutie toeschrijft aan de lage loonen
door vrouwen genoten, maar omgekeerd, „het feit
„dat de vrouw, behalve haar physieke of intellectuee„le kracht, nog iets anders verkoopen kan, haar
„lichaam, en van den prijs daarvan noodzakelijke of
„luxe behoeften bestrijden, houdt het vrouwenloon
„in bepaalde beroepen in alle gevallen ver beneden
„het mannelijke, in sommige beneden het minimum,
„noodig tot levensonderhoud.”
De arbeidsters in fabrieken en werkplaatsen....
zullen zeker vreemd ophooren van deze oorzaken der
kleine loonen en vooral de gehuwde arbeidsters, zullen zij zich thans kunnen verzoenen met aparte wettelijke beperking van hun arbeiden en het geringe inkomen daaraan verbonden, nu zij weten waaraan dit
laatste mede is toe te schrijven?
Arbeidsters — antwoorden wij — gehuwde en ongehuwde, hebben al zoo dikwijls zich uitgesproken voor
wettelijke beperking (die alleen soms en als tijdelijk, in
ieder geval als een kleiner kwaad voor weinigen, met
loonsverlaging gepaard gaat) dat men haar opinie werkelijk niet nog eens behoeft te vragen. Ook mag men
aannemen, meenen we, dat bij haar althans deze oorzaak
van lage loonen maar al . te zeer bekend is: de mogelijkheid van bijverdiensten door 's avonds de straat op te
gaan.... Merkwaardig, intusschen, dat de heer Gerrit164

sen een „staaltje van (verkeerd) argumenteeren" meent
te vinden in de bloote formuleering van een inzicht, dat
met het zijne niet schijnt overeen te komen. En nog
merkwaardiger, dat hij, mede-eigenaar van een beroemde speciale bibliotheek, zoo weinig thuis blijkt te zijn in
de diskussie over deze vraag, dat hij het thans door mevrouw Roland Holst uitgesproken gevoelen aanziet voor
een persoonlijke meening, zoo dwaas maar ook zoo oorspronkelijk, dat hij zonder een enkel woord van weerlegging volstaan kan met het te vermelden, om haar aanstonds voor alle verstandige lieden beschaamd te maken.
De beer Gerritsen weet niet of wil niet weten, dat het
in de geciteerde plaats aangeduide verband van vrouwenloonen en prostitutie de door de socialisten algemeen
aangenomen voorstelling is — een voorstelling, trouwens,
evenzeer te vinden in de geschriften van bekende burgerlijke geleerden.
II
Indien men de feministen van de soort des heeren
C. V. Gerritsen gelooven moest, dan zou het heele verschijnsel van lage vrouwenloonen te wijten zijn aan de
beroemde oorzaak, die volgens hen moet opkomen voor
al het leed en al het verkeerde dat het feminisme zoekt
te verhelpen: — n.l. de kwaadwilligheid van de mannen.
Lage vrouwenloonen zijn voor hen geen ekonomisch gevolg waarvan de gronden in bepaalde ekonomische gesteldheden liggen, onafhankelijk van den wil van personen; de patroons, meestal mannen, verdraaien het eenmaal aan arbeidsters zooveel te geven als aan arbeiders,
tegen alle rede en billijkheid dikwijls, want het werk van
de eersten is dikwijls volstrekt niet minder dan dat van
de laatsten. En zoo zijn dan de vrouwen, die toch even
als de mannen een bepaald bedrag noodig hebben om te
leven, wel gedwongen zich te prostitueeren. De redeneering is eenvoudig genoeg, en heeft slechts het bezwaar
dat zij den schijn neemt voor het wezen.
Zooveel mag reeds dadelijk als zeker worden aangeno165

men, dat het vinden van bijverdiensten door prostitutie,
vraag naar of behoefte aan prostitutie onderstellen doet.
De prostitutie is niet een uitvindsel van behoeftige jonge
vrouwen, wier vernuft, door den nood gescherpt en door
armoede van keurigheid beroofd, op dit denkbeeld zich
heeft geworpen om brood te krijgen. Uiterlijk verschijnt
deze gesteldheid der dingen in dier voege, dat de meeste
meisjes tot dit bedrijf geraken op een manier die aan
geen ander bedrijf eigen is. Zij behoeven, in het algemeen, de broodwinning van de prostitutie niet te zoeken; maar zij worden door de prostitutie gezocht: in den
vorm somtijds van hare klienten en somtijds van hare
ondernemers.
Aan den anderen kant staat vast dat er prostitutie bestond in vOOrkapitalistische tijden. De prostitutie, al
heeft zij steeds een eng verband gehouden met den
loondienst, is niet uit den loondienst voortgekomen.
Veeleer kan men zeggen dat zij, in het algemeen en oorspronkelijk een vorm van geslachtelijk verkeer naast het
huwelijk en anders dan het huwelijk, geboren is uit de
omstandigheden waaruit ook het huwelijk is ontstaan.
Wanneer in en door het huwelijk eene vroegere vrijheid
van geslachtelijk verkeer aan beperkingen onderworpen
wordt, blijft de vrijere instelling buiten den echt een
maatschappelijke behoefte voor een deel van de bevolking, en verschijnt, bij het grooter worden van de geslachtelijke tucht, ook de ontucht. Het zal afhangen van
de maatschappelijke gesteldheid die het huwelijk bepaalt, welke elementen van de bevolking aan deze en
welke aan de vrijere relatie de voorkeur geven. Zoo is
bekend dat in de oude wereld seksueele verhoudingen
buiten het huwelijk hebben bestaan die met de moderne
prostitutie alleen den naam gemeen hebben, doch die
geen prostitutie vertegenwoordigden in eenigen vernederenden zin. Niet altijd, verder, zijn de wettelijke voorschriften die bepaalde maatschappelijke gevolgen verbinden aan de vervulling van lichamelijke en van zielsbegeerten, voor het geluk bevorderlijk dat hare wijze een
schoone bevrediging vermag te geven. Sommigen doen
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hunne neigingen geweld aan, of achten haar niet bij
anderen, wijl ze, hetzij de maatschappelijke gevolgen van
een huwelijk wenschen, hetzij vreezen. Verkeerde huwelijken komen tot stand en goede blijven ongesloten, om
de maatschappelijke gevolgen; iets van het vernederende eener werkelijke prostitutie is uit dien hoof de van
oudsher aan vele huwelijken verbonden.
Met de uitbreiding van warenproduktie en de opkomst
van het kapitalisme, moet ook het buitenechtelijk verkeer steeds meer commercieele vormen aannemen. Aan
den eenen kant wordt het getal grooter van de mannen,
die de maatschappelijke verplichtingen van het huwelijk
niet wenschen te dragen of niet kunnen nakomen. Aan
den anderen, dat van de vrouwen die hun levensonderhoud moeten zoeken. Voorbijgaande en uitsluitend lichamelijke bevrediging wordt door de mannen meer en meer
gezocht, naarmate de wisselvalligheden en moeilijkheden
van het stoffelijk bestaan grooter worden, en tegelijkertijd de proletariseering ook van de vrouwelijke bevolking het geslachtelijk genot algemeen op die wijze verkrijgbaar stelt. De proletariseering die de massa van alle
eigen produktie-middelen berooft, maakt steeds meer
vrouwen van het op deze wijze verworven onderhoud
afhankelijk. Maar tevens, indien zij door dezelfde oorzaken gedwongen worden en hare arbeidskracht en haar
schoonheid tot koopwaar te maken, ligt in deze omstandigheid de oorzaak van de enorme verlaging en de sterke
ontaarding welke in het buitenechtelijk verkeer in de
laatste eeuwen zijn op te merken. Wij noemen deze diepe
vernedering van vrijeren seksueelen omgang de eigenlijke, inoderne prostitutie. Het kapitalisme heeft den
meest verbreiden vorm van zoodanigen omgang en heeft
de vrouwen, wijl het haar verplicht er een uitsluitend
beroep van te maken, eerst recht geprostitueerd.
Inderdaad heeft het kapitalisme voor de mannen van
elke klasse, en hoof dzakelijk voor die van de bourgeoisie, een reserve-leger van geproletariseerde vrouwen
beschikbaar gesteld, naast de vrouwen waaruit zij hunne
echtgenooten kiezen, die in de toenemende behoefte
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hebben te voorzien van hetgeen juist deze vrouwen kunnen leveren. De mannen verlangen geen andere bekoring dan voor hen gelegen is in de korte, altijd naar
nieuwe voorwerpen zoekende, precies getarificeerde en
door openbaar toezicht beveiligde, uitsluitend fysieke
aanraking. Zij verlangen niet en hebben integendeel leeren schuwen, elke vastere, meer bindende, ook door
eenige geestelijke gemeenschap verlevendigde of verfijnde betrekking. De mannen van de bourgeoisie, die
het trouwen uitstellen, in finantieele en andere zaken
opgaan, veelal een gedeelte van hun levee in den vreemde doorbrengen, begeeren de konversatie met een klasse
van vrouwen die zij omhelzen zonder genegenheid, die
zij liefhebben zonder verplichting, die zij winnen zonder
moeite, die zij kunnen vergeten zonder wroeging, die zij
mogen verachten zonder verwijt.
De vrouwen van het onder den druk van het kapitalisme meest verkommerd deel der andere klasse (met
een kontingent van verongelukten uit alle standen) verschaffen het gehalte en verkeeren in de omstandigheden,
die deze mannen zoeken in hunne gezellinnen van het
uur en minnaressen van het oogenblik. Zij weten niet
door eenige kwaliteiten te boeien voor een langeren
duur, of zich meer bekoorlijk te maken voor een ander
doel. Zij verdubbelen de volgzaamheid tegenover den
kooper met de gehoorzaamheid aan den man en de
onderworpenheid aan den meester. Tusschen kooper en
verkooper bestaat uit dien hoof de geen andere betrekking dan het betalen eenerzijds en het leveren andererzijds van de gekochte waar; en dat deze waar de geheele
mensch is, vertegenwoordigt geen afwijking van den regel
omdat de mensch hier slechts als zinnelijk genotmiddel
in aanmerking komt. Zoolang deze relatie voortduurt
en telkens als zij wordt vernieuwd, moet zij zijn en blijven wat zij wegens de maatschappelijke gesteldheid
waaruit zij voortkomt wezenlijk is: de koop en verkoop
van zuiver geslachtelijke bevrediging. Ontwaakt bij de
partijen het besef dat aan deze wijze van bevrediging de
meer duurzame vreugde ontbreekt die het verkeer van
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man en vrouw vermag te schenken, dan zal de gekochte
genieting hem een onrein vermaak schijnen, en haar de
verleende beschikking een onoverkomelijke schande. Bij
een zoo groot mogelijk maatschappelijke of stand tusschen
beiden is ook de waarschijnlijkheid het grootst, dat de
aanraking bepaald zal blijven tot de prostitutie, die het
kapitalisme van geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk heeft gemaakt. De klassentegenstelling laat inderdaad
weinig anders toe dan gemeenschap van de lichamen, en
doet partijen in den koop overigens vreemdelingen voor
elkander zijn en blijven.
III
Het kapitalisme dat de vrouwen geheel afhankelijk
maakt van de mannen, en haar het huwelijk als eenig
bestaansmiddel heeft gelaten, heeft de geslachtelijke vrijheid van de vrouwen voor het huwelijk volstrekt opgeheven.
De geprostitueerden zijn niet vrij, zij moeten hare liefde verkoopen. De eerbare vrouwen zijn evenmin vrij, zij
mogen hare lief de niet wegschenken. Alle seksueele
vrijheid is voor de mannen alleen die reeds voor het
kapitalisme de kostwinnaars waren, en de vrouwen de
huishoudsters, maar die door het kapitalisme zooveel
macht over de vrouwen hebben gekregen, als de maatschappelijke beteekenis van de kostwinning die van de
huishouding nu te boven ging. Het kapitalisme heeft aan
de mannen de beschikking gegeven over de vrouwen in
en buiten het huwelijk. De willekeur van het heerschende geslacht, dat in de ekonomische gesteldheden den
grondslag en de instrumenten van zijn overmacht bezit,
bepaalt naar zijn welbehagen en behoeften de zeden
van het andere. De man geeft aan sommige vrouwen
een broodwinning die hem door hare onkuischheid moeten behagen, en aan sommigen het levensonderhoud
wier plicht de kuischheid is. De eenen, om te leven van
zijn hand, zijn genoodzaakt zich te geven en weg te
gooien voor haar tijd; de anderen, zich te onthouden tot
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haar tijd voorbij is; in beide gevallen is het de mannelijke
willekeur die de wet stelt aan de vrouwelijke natuur. De
hoeveelheid vrouwelijke kuischheid ter eene, de hoeveelheid onkuischheid ter andere zij, wordt door de mannelijke willekeur — werkzaam als het beslissende motief
krachtens de ekonomische oorzaken die de vrouwen
hebben onderworpen — vastgesteld. Waren alle vrouwen eerbaar, de man zou zijn gading niet vinden vOOr
en buiten het huwelijk; en zijne gade niet erin, waren zij
alien oneerbaar. Eerbaar is wat hem behaagt in zekere
gevallen; oneerbaar, wat hem in andere gevallen aantrekt. Van partikuliere omstandigheden hangt of welke
vrouwen zullen behooren tot de eerste, en welke tot de
tweede kategorie; doch in de maatschappij, die de behoefte aan de onregelmatige en aan de regelmatige betrekking bij de sekse wekt welke over de bestaansmiddelen van de andere beschikt, zullen beide kategorieen
altijd aanwezig zijn.
Doch de bekoring van de eene soort is als zoodanig
het volkomen tegendeel van die der andere. Het zijn de
maatschappelijke oorzaken die de scheiding in de levenswijze teweeg brengen en daarmee de tegenstelling
scheppen van ondeugd en deugd. De instelling van het
huwelijk heeft tevens de betrekking van eene vrije lief de
in het leven geroepen, uit welke warenproduktie en kapitalisme, door vrouwen te dwingen van hare genegenheid
een koopwaar te maken en haar de beschikking over andere
waren te ontnemen, zoowel de vrijheid als de lief de hebben verdreven. Het kapitalisme is de oorzaak, niet van het
ontstaan van andere betrekkingen naast het huwelijk,
maar van het ontaarden zoodaniger betrekkingen tot de
moderne prostitutie. Gelijk de deugd van de zedigheid
bij sommige vrouwen slechts bestaat krachtens het maatschappelijk moment dat andere vrouwen tot ongebondenheid voert, is het moderne huwelijk slechts bestaanbaar door de prostitutie. De oneerbaarheid van een zeker
getal waarborgt de eerbaarheid van het overig getal. Gelijk in het kapitalisme zOciveel arm moeten wezen, opdat
zOOveel rijk kunnen zijn, is de eerbaarheid een plus hier,
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overeenkomende met en beantwoordende aan het minus
van de oneerbaarheid ginds. En zoo is het gebeurd dat
de jonge vrouwen in deze maatschappij in twee elkander
tevens bedingende en uitsluitende helften striktelijk gescheiden zijn. Dezen, hare kuischheid bewarende tot zij
trouwen als een schat kostbaarder dan eenige andere,
verbleekende bij de gedachte dat een haar rooven, of
(erger nog) zij in de verzoeking zouden komen haar ontijdig weg te schenken. Genen, slechts aan den prijs denkende dien ze voor hare bekoorlijkheden kunnen maken,
en voor de rest de omhelzingen van de mannen minder
tellende dan de liefkoozing van een hoed. Van oudsher
heeft in het kapitalisme als motief dat men de prostitutie
van overheidswege niet te zeer moest belemmeren, de
overweging gegolden dat ten behoeve van de mannen
men een deel van de vrouwen bij hare kuischheid alleen
kon bewaren, door hun een ander deel zonder eenig
voorbehoud prijs te geven 1).
Steeds zal men vinden dat daar waar de door het
kapitalisme op de kuischheid van de aanstaande bruiden
gestelde premie het hoogste is opgevoerd, de prostitutie
den grootsten omvang heeft gekregen. De welgeboren
vrouwen tooien zich met het handwerk waarbij de arbeidsters hongeren, en zoo ook prijken ze met de bloesems van een zedigheid om harentwil door dezen vroegtijdig afgelegd. Pit vindt men in de hoogere klassen van
elk ontwikkeld kapitalistisch land. De arbeidende bevolking daarentegen hecht niet zoo zeer aan volkomen onthouding voor het huwelijk, en zij kept niet de met deze
onthouding korrespondeerende instelling van de prostitutie. De reden is de grootere maatschappelijke gelijkheid van man en vrouw, op haar beurt gevolg van de
grootere beteekenis der ekonomische positie van de
vrouw in het gezin waarvan zij feitelijk het hoofd is. Ook
buiten het gezin is zij van de mannen niet afhankelijk.
De behoefte aan eene vrijere geslachtelijke verhouding
1) „Ook zouden bordeelen bij oogluiking in een grooten staat en gemeente toegelaten worden, opdat niet tot schending van eerlijke en voorname vrouwen gedreven werd door het verhinderen en verbieden van die wellust." (Naeuwkeurige

Consideratien van Staet, 1662; bl. 59).
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dan het huwelijk in deze maatschappij kan zijn, bestaat
ook onder het proletariaat, maar zij ontaardt er niet tot
de prostitutie zooals bij de bourgeoisie. Uitzonderingen
leveren eenige beroepen waarbij de dienst van het kapitalisme tot een in die klasse ongewoon uitstel van het
trouwen verplicht, als dat van militairen en zeelieden.
Evenmin is er, bij afwezigheid van een sterker geslacht,
een dubbele geslachtelijke moraal, een milde voor het
sterke en een harde voor het zwakkere. Mannen die vrouwen welke naar hen geluisterd hebben, laten zitten, worden er strenger beoordeeld dan vrouwen die zich lieten
verleiden.
IV
De klassieke verschijningswijze van de prostitutie in
het kapitalisme is het bordeel — het onder strenge tucht
en schier geheel rechteloos samenwonen van vele vrouwen, door een kapitalist bevolen en uitgebuit.
In het bordeel vindt de bezoeker al zijn eischen vereenigd. Het tarief is bekend, staat vast, en de eenigszins
geroutineerde gast kan het gelag zoo goed vooruit berekenen als den prijs van welke andere waar ook. De
vrouwen zijn er naamloos, even weinig als zij hunne
vrienden kennen, kennen dezen hun minnaressen. Behalve dat, is er de waarborg van slechts vluchtige verbintenissen zonder konsekwenties, in het feit van een
voortdurende afwisseling van het personeel. Zoodra van
de bewoonster het nieuwtje voor de meerderheid der
klienten of is, verlaat zij het huis, waar het aanknoopen
van vastere relaties (behalve natuurlijk bij gevallen van
bedrog waarin hij de hand heeft) niet ligt in het belang
van den ondernemer. Zeldzaam zijn de vrouwen afkomstig uit de stad of streek, dikwijls zelfs niet eenmaal van
het land. Dit vergroot Naar afhankelijkheid, en assureert
tevens de verbruikers tegen onwelkome ontmoetingen
met vrouwen die hen in het geregelde leven hebben gekend: of later zouden kunnen herkennen. De publiekheid van de plaats, verder, sluit aan weerskanten de ge172

dachte van een blijvende betrekking haast volstrekt uit;
of liever, maakt iets dergelijks feitelijk onmogelijk. Bijna
evengoed zou men kunnen verlangen dat een omnibus andere passagiers of een gaarkeuken andere gasten weigerde,
als een bordeelvrouw andere minnaars. Elke andere vorm
van gekochte lief de heeft zijn fraaieren schijn en de mogelijkheid van redding en terugkeer; slechts deze niet die
zonder genade is en zonder illusie. Het bordeel is wat de
fabriek uitdrukt in de nijverheid. Met de kazerne is het
de derde inrichting waar het kapitalisme een deel van
de bevolking onderbrengt, tot gemakkelijke beschikking
voor sommigen, tot voordeelige exploitatie voor anderen.
Tot op onzen tijd hebben vrijere en minder vernederende, wijl minder uitsluitend tot den lichamelijken handel beperkte, en aan de kapitalistische onderneming
vreemde vormen van prostitutie naast het bordeelwezen
zich gehandhaafd, ofschoon ook deze in de kapitalistische maatschappij wel niet anders dan van kommercieelen aard kunnen zijn. Daargelaten wat het kapitalisme
van het huwelijk zelf heeft gemaakt in een groot deel
van de burgerlijke wereld, kunnen vrouwen zich buiten
het huwelijk in geen ongeregelde betrekking begeven,
die niet tevens een materieelen kant zou hebben. Die
eigen middelen bezitten komen gewoonlijk eerst in en
door het huwelijk tot grootere seksueele vrijheid, en de
anderen zullen moeten levee van de middelen zich verworven door het prijsgeven van de hare. Werkelijk vrij
geslachtelijk verkeer bestaat er onder het kapitalisme
voor de vrouwen niet. Uitgezonderd zijn alleen de getrouwden van de hoogere klassen, en de vrouwen die de
weinige bedrijven uitoefenen welke deze vrijheid haar
laten. Voor alle anderen vertegenwoordigt het buitenechtelijk verkeer een gedwongen onderwerping aan den
man, die haar betaalt. Zij heeft bijna alle verplichtingen
to dragen van het huwelijk, en geniet geen van zijn
rechten. De meest voorkomende en in de hoogere bourgeoisie zeer gezochte vorm van deze prostitutie is het
onderhouden van eene maitresse, tijdelijke minnaressen
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van een lageren maatschappelijken stand, die voor de
mannen een huwelijk onnoodig makers of van eenmaal
gesloten huwelijken de lasten helpen verlichten. Zij behoeven niet tevoren tot de publieke prostitutie te behooren, maar zij zullen er later veelal toe overgaan. Wij1 de
bijzit geen rechten heeft, niet uit eigen beweging haar
minnaar is gevolgd, en zij voor haar zelve (en hare kinderen) afhankelijk blijft van zijn goeden wil, die in den
regel niet langer duurt dan de lichamelijke bekoring
waarom hij haar heeft genomen, is ook deze verhouding
een worm van prostitutie, slechts minder diep en hopeloos dan de geheel openbare van het bordeel, die van
een vrijer geslachtelijk verkeer niets dan volkomen ontaarde trekken heeft overgehouden. Prostitutie is tegelijkertijd verslaving en ongebondenheid, en sluit daarmee het begrip van vrijheid uit. De man alleen geniet
haar in het geringere gehalte van willekeur.
De onder de werking van warenproduktie en kapitalisme te weeg gebrachte verwording van vrije lief de tot
prostitutie (in en buiten het huwelijk) laat zich eenigszins nagaan in zekere veranderingen op te merken aan de
publieke bordeelen.
Het karakter van een verkoophuis voor seksueele bevrediging waarbij de vrouwen niet anders beschouwd of
hooger aangeslagen worden dan de andere genotmiddelen voor geld verkrijgbaar gesteld, is, naar het schijnt,
zelfs in den lateren tijd het bordeel niet altijd in die volstrekte mate eigen geweest. Sporen van eene inrichting
die aan den oorsprong van de prostitutie herinneren, de
behoefte aan een verkeer waarlijk vrijer dan het huwelijk kon zijn, maar dat niet enkel fysieke bevrediging bedoelde, zijn in een nog niet zeer verwijderd verleden
aanwezig. De mannen zoeken in die huizen, wel geen
blijvende verbintenissen, maar toch den omgang met
vrouwen die zij niet beschouwen als seksueele koopwaar
alleen. In dezen omgang vinden de mannen eenige vergoeding voor de ontberingen van een levenswijs, noodzakelijk vreugdeloos, eentonig, ruw, onhuiselijk, als het
gevolg van een door hunne maatschappelijke positie aan174

gewezen of door hun beroep bevolen celibaat. Wat zij
zich in een eigen woning niet kunnen verschaffen en
missen moeten aan een eigen haard, schenkt hun, zoo
goed en kwaad als het daarbuiten in deze maatschappij
mogelijk is, en in een gehalte overeenkomstig de ongunst van die omstandigheden, het publieke huis met
zijn voor alien toegankelijke bewoonsters. En deze bewoonsters van haar kant, hoewel voor alien toegankelijk,
zien in de bezoekers niet enkel de koopers van een vermaak dat partijen vrijlaat zoodra het is genoten en haar
slechts de verplichtingen oplegt van levering ter eene,
van betaling ter andere zij. Niet geheel en al heeft bier
de commercieele verhouding de natuurlijke doen ontaarden, en iets van de relatie tusschen vrouw en man,
met teekenen van genegenheid en verschooning, bleef
Naar vergezellen.
Niet alleen de mannen die geen eigen huis konden
houden, verschaffen de klienteele van deze oudere en
mildere vormen van prostitutie. Er zijn ook de jonge
mannen onder, die door het genot van deze kortstondige
betrekkingen en haar vrije, plompe gezelligheid, deze
leeren stellen boven den omvang met vrouwen die zich
enkel blijvend verbinden, en wier omgang uit dien hoofde het inachtnemen van een zekere ingetogenheid oplegt. Wij lezen in vroegere tijden van veel vrijer verhoudingen tusschen jonge mannen en vrouwen dan tegenwoordig algemeen zijn; en van huwelijken die dan eerst
werden gesloten, wanneer de vrijster en vrijer weldra
moeder en vader zouden worden of het reeds eenigen
tijd waren. Zulke verhoudingen worden onmogelijk in
een maatschappij waarin kapitalisme en warenproduktie
het individualistisch streven van elk voor zich op de
spits hebben gedreven. Thans zou het moeder worden
van het meisje in de meeste gevallen maatschappelijk het
omgekeerde gevolg hebben: niet het huwelijk bespoedigen maar voor altijd doen uitstellen. Wil zij trouwen, het
meisje, dan moet zij voor alle dingen zorgen dat zij nog
geen kinderen heeft, want haar echtgenoot heeft alle
redenen om nog niet vader to willen zijn. En dit heeft
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in vele kringen de gedwongenheid en de stijfheid gebracht, maatschappelijke wachteressen van de vrouwelijke kuischheid, die in andere omstandigheden geen
uiterlijke beveiliging van noode heeft. Op deze wijze is
bij mannen de behoefte ontstaan aan de konversatie met
vrouwen die aan alien tezamen behoorden, geen aanspraken derhalve op een hunner konden maken, en tegenover niemand ingetogen behoefden te zijn.
Er zijn teekenen, zeiden we, van het bestaan dezer mildere vormen vstieir het algemeen worden van de moderne
bordeelprostitutie. In La Fille Elisa, roman van De Goncourt, vindt men er de duidelijke schets van. Het huis
waar zij woont, wordt bezocht door mannen die er een
praatje komen maken, een glaasje drinken, zich vermaken eenigermate als op een plaats die, behalve bordeel,
ook een herberg en een danshuis is. Elke vrouw heeft
haar vasten uitgaansdag dien zij doorbrengt met haar
vasten minnaar. Het blijkt niet dat dezen haar op hun
beurt exploiteeren, eerder behooren ze tot de bezoekers
die iets meer van haar verlangen dan hare kussen alleen.
Echter heft deze relatieve vrijheid en het gebruik dat zij
er van maakt om aan eenen man veel meer te geven, bij
Elisa de prostitutie niet op waartoe zij en hare kameraden
zijn vervallen. Zij brengt, dit op een keer beseffende, den
minnaar om het leven dien zij lief heeft met een genegenheid, welke hem schenken wilde wat zij niet meer bezat.
De oude speelhuizen in de Hollandsche groote steden
behooren ook tot deze kategorie. Zij zijn de rendez-vous
van vreemdelingen, zeelui, jongelieden van hoogeren
stand die er een kijkje komen nemen. Gelegenheid tot
afzondering met de bezoeksters is niet aanwezig en moet
elders worden opgezocht. Er wordt muziek gemaakt
(„gespeeld"), gedanst, gerookt en gedronken. „De uiterste buitensporigheden" bericht een reiziger in 1682 van
de Amsterdamsche, „worden er niet gepleegd." Tot in
het begin van de 19e eeuw zijn de speelhuizen in stand
gebleven en ze waren in de tweede helft nog niet geheel
verdwenen. In een zijner Amsterdamsche schetsen verhaalt Justus van Maurik van een vermaard huis, niet ver
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van de Kalverstraat en bijgenaamd „de zeepzaal", in
kermistijden door welgestelde burgers met hunne vrouwen bezocht.
Wat deze prostitutie, overgebleven in de danshuizen
enz. van Zeedijk en Zandstraat, van de nieuwere, dikwijls
als „Fransche" bordeelen aangeduid onderscheidt, is het
karakter dat haar eigen is van betrekkelijke openbaarheid van gebruik. Het zijn niet de van boven tot onder
zorgvuldig gesloten gevels, de gemeenlijk in stille buurten gelegen, aan slechts enkele bijzonderheden van
uiterlijke inrichting (kleur van gordijnen, 's avonds bij
sommige een bescheiden, rood licht boven de deur) herkenbare etablissementen. Er is luidruchtige muziek; de
deuren staan niet op een kier maar wijd open en zijn
dikwijls vervangen door een los gordijn; de bezoekers
sluipen niet binnen, maar komen bij troepen hossende
en zingende over den drempel. De maatschappij heeft
deze betrekking van de geslachten nog niet zoo volkomen
gedemoraliseerd, dat zij zich schaamt voor haar produkt,
buiten hetwelk zij niet kan bestaan. De Hollandsche
zeventiende-eeuwsche schrijver dien we citeerden, leefde
in den tijd toen de regeerende bourgeoisie nog uitsprak
wat haar voor den mond kwam: dat men,. al ware het
maar oogluikend, in de groote steden bordeelen behoorde toetelaten, opdat niet tot schending van eerbare voorname vrouwen werd gedrongen, zoo men de wellust geheel verboden en benomen had. Niet slechts, inderdaad,
is in de burgerlijke maatschappij de prostitutie voor de
mannen maar ook voor de vrouwen. Zij is een uitbuitingsvorm van de armen door de rijken en met de industrieele uitbuiting ten nauwste verwant.
V
Ekonomisch gesproken is de prostitutie een bedrijf
van vrouwen in loondienst.
Gelijk alle arbeid van die kategorie wordt ook deze
gedeeltelijk onbetaald verricht. Hit brengt geen waarde
voort en dus ook geen meerwaarde, maar hij stelt een
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kleiner of grooter kapitaal, in handen 'van bordeelhouders, herbergiers, leveranciers van allerlei waar, enz. in
staat een evenredig of zelfs een onevenredig deel van
de maatschappelijke meerwaarde, die de bezittende
klasse voor haar genoegen verteert, tot zich te nemen.
De geprostitueerde vrouwen, immers, ontvangen zooveel als voor haar onderhoud noodig is, en het overige
gaat den weg van alle kapitaalwinst. Niet altijd steekt er
kapitaalwinst in den prijs van de prostitutie, de opbrengst is soma geheel voor de geprostitueerde vrouw,
doch ook in dit geval ontvangt zij proletariersloon, aangezien de verkoopsters bij gebrek aan andere bestaansmiddelen, tevreden moeten zijn met haar levensonderhoud te verdienen en de konkurrentie in den regel groot
genoeg is om verhooging van levensvoorwaarden te beletten. Er is in de gegeven maatschappij een gegeven behoefte aan prostitutie, het te groote aanbod zou zich
doen gevoelen in een prijsdruk, die de geprostitueerde
vrouwen trof, wiji zij het onveranderde bedrag voor den
koop van hare waar beschikbaar, onder een toenemend
getal hadden te verdeelen. Veranderde de verhouding in
tegenovergestelden zin, dan zou de prijsverhooging intreden als gevolg van een kleiner getal mededingsters voor
een deel van hetzelfde totaal. En wisten zij, in dit laatste geval, de hoogere eischen blijvend te maken en zoodoende de waarde te verhoogen van de aangeboden
waar, dan zou in die bepaalde maatschappij een grootere
som van de warenwaarde voor de vervulling van deze
behoefte beschikbaar moeten worden gesteld. De aard
van het bedrijf brengt evenwel mee, dat van eenig krachtig streven naar lotsverbetering volstrekt geen sprake
kan zijn, zoodat men de prostitutie terecht de meest
hopelooze slavernij heeft genoemd in de wereld van den
loondienst. Zij volgt als bedrijf de ekonomische wetten,
hetzij die van het loon, hetzij die van den prijs der niet
kapitalistisch geexploiteerde goederen.
Wij hebben thans te onderzoeken welke betrekking er
bestaat tusschen het loon der prostitutie en de loonen
van de industrie.
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Loon van prostitutie is de prijs van een koopwaar, en
industrieel loon is de prijs van een andere koopwaar.
De prijs van een lokomotief houdt verband met den prijs
van ijzer, maar alleen omdat een lokomotief van ijzer
gemaakt wordt. Hier, echter, is een andere verhouding.
De met prostitutie- en de met industrieel loon betaalde
koopwaar zijn namelijk niet twee afzonderlijk naast elkander bestaande waren. De industrieel koopt de arbeidskracht; de geprostitueerde vrouw verkoopt hare
schoonheid, hetzij direkt of door tusschenkomst van den
kapitalistischen ondernemer. Maar de arbeidskracht en
iedere andere fyzieke geschiktheid is een uiting en bijzondere aanwending van de menschelijke levenskracht.
Het onderhoud, de reproduktie van de levenskracht stelt
en herstelt het vermogen om te arbeiden. Er komt nog
bij, het opnemen van de kennis en de vaardigheid noodig om de levenskracht op de door de eischen van ieder
bedrijf bepaalde manier te gebruiken. Doch voor proletarischen arbeid wil dit in den regel niet veel zeggen, en
bovendien wordt de bekwaamheid gewoonlijk al werkende verkregen. En daarom wordt de prijs van een hoeveelheid arbeidskracht bepaald door den prijs van het
noodige om den werkman in het leven te houden gedurende den tijd waarin hij arbeidt. Men weet dat de hoeveelheid van dit noodige hoofdzakelijk afhankelijk is van
de min of meer sterke positie, die de arbeidersklasse
tegenover het kapitaal heeft kunnen innemen.
Nu is het, verder, zoo gesteld dat behalve de arbeidskracht, iedere andere fyzieke geschiktheid met het onderhoud van de levenskracht, vernieuwd wordt en bestendigd. Bovendien is de hierbedoelde niet eene die
zeldzaam voorkomt (zoodat in een gegeven maatschappij
een groot getal vrouwen slechts een kleine hoeveelheid,
als het ware, vertegenwoordigden en in het onderhoud
van het groote getal voorzien moest worden om die beperkte hoeveelheid te verschaffen) of eenige bijzondere, moeilijk te verzwijgen bekwaamheid onderstelt.
Zeer vele jonge vrouwen die niets anders bezitten, bezitten haar als een voor ander gebruik geschikten vorm
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van haar arbeidskracht. Zij zijn jonge arbeidsters wijl zij
jonge vrouwen zijn. Haar levenskracht kan aangewend
worden in het eerlijke en in het oneerlijke bedrijf, zonder dat voor beiden een afzonderlijk levensonderhoud
noodig is. Een bepaalde hoeveelheid benoodigdheden,
derhalve, waarvoor een zekere hoeveelheid levenskracht
kan worden onderhouden, verschaft de beide vermogens
ter beschikking van het kapitaal, zoolang de kracht
strekt, waarvan beide slechts verschillende gebruikswijzen zijn. Een bepaalde hoeveelheid benoodigdheden,
echter, vertegenwoordigt een zekere waarde, die den
prijs uitmaakt van vrouwelijke arbeidskracht voor de
industrie en vrouwelijke bekoorlijkheid voor de prostitutie. Een geprostitueerde vrouw, die tevens arbeidt voor
de industrie, zal de kosten van haar levensonderhoud dus
niet alleen in den verkoop van de eene of van de andere
waar behoeven te vinden, maar kunnen verdeelen over
de opbrengst van beide, die dus ieder goedkooper kunnen, gedwongen door de konkurrentie ook inderdaad
zullen zijn, dan wanneer zij van een van beide moest bestaan.
Deze waren, de menschelijke levenskracht in hare onderscheidene nuttigheden aangewend, zijn geen waren als
de meeste. Hare maat is een slechts door de gewoonte
vast te stellen grootheid. Is een dagwaarde arbeidskracht
10 uur, 8 uur, of misschien 12, 15 uur? Voor hetgeen hij
ontvangt kan de arbeider, strikt genomen, langer werken
dan hij wenscht, langer dan hij bij voldoende maatschappelijke krachtsontwikkeling zijnerzijds zal willen. Omdat
zij verschillende toepassingen van levenskracht zijn, kunnen zij zonder onherstelbare uitputting van den bezitter
aan de koopers worden geleverd ongeveer gelijkertijd of
onmiddellijk na elkander. Een arbeidster die een normale dagtaak heeft verricht, behoudt de geschiktheid
voor prostitutie. Prostitutie kan bij nacht en ontijd gebeuren. Aan een weinigje hoogere orde van prostitutie,
de min of meer klandestiene, die bij bepaalde kategorieen van arbeidsters in zwang is, die jonge vrouwen
verlangt van iets hoogeren levensstandaard dan b.v. bij
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gewone fabrieksmeisjes wordt gevonden, die de meisjes
van de kleine burgerij trekt; aan de prostitutie van naaisters, modistes, winkeljuffrouwen, enz. is in de grootere
steden een behoefte, die, naar het schijnt, den prijs doet
stijgen en haar vergelijkenderwijs ruimt beloont. Het
mannenbezoek dat zij een maal per week ontvangt, zal
een arbeidster van deze soort zich wellicht hooger laten
betalen dan haar loon bedraagt van een geheele week.
In sommige gevallen wordt het eerlijk bedrijf alleen nog
aangehouden wijl het de vrijheid geeft voor de uitoefening van het oneerlijke en den schijn helpt bewaren, die
het voordeeliger maakt.
De prostitutie, willen wij zeggen, sluit den arbeid voor
de industrie geenszins nit, evenmin als omgekeerd. Zoo
is het duidelijk dat inderdaad voor een bedrag aan levensmiddelen niet slechts een hoeveelheid van gene
waar: de arbeidskracht of de vrouwelijke bekoorlijkheid,
maar van beide kan worden geleverd. Dit is van andere
goederen niet mogelijk. Geen twee waren worden voortgebracht door een en hetzelfde produktieproces. Slechts
de mensch, door zijn levenskracht te vernieuwen, produceert daarmee zoovele waren als zijne geschiktheden en
vermogens in de warenwereld een rol vervullen. Sommige van deze krachten, behalve hare zeldzaamheid,
hebben een moeilijke en langdurige speciale oefening
noodig en kunnen gezegd worden de geheele levenskracht in zich op te nemen, en andere funkties zoo goed
als uit te sluiten. Het talent van een kunstenaar, ongerekend de onmisbare studie, blijft werkzaam door het
verbruik van de benoodigdheden welke zijn levenskracht
onderhouden, maar het is zeldzaam dat verschillende
talenten de vrucht zijn van een en hetzelfde produktieproces.
Geschiktheid voor prostitutie en arbeidskracht zullen
daarentegen niet alleen elkaar als fyzieke gesteldheden
gewoonlijk vergezellen, maar bovendien in dezelfde persoon geruimen tijd vereenigd kunnen blijven. Binnen
zekere grenzen bestaat er bij de industrieele arbeidsters
de fyzieke mogelijkheid van prostitutie, en binnen die
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grenzen zal deze mogelijkheid zich doen gevoelen als een
druk op de industrieele loonen. De verkoop van de
waar arbeidskracht zal onder omstandigheden plaats
hebben, waarop de aanwezigheid van een andere waar,
die met dezelfde kosten wordt voortgebracht, van invloed is — ook dan wanneer zij door de bezitster niet te
koop wordt gehouden. — Reeds deze enkele aanwezigheid van „iets anders behalve haar arbeidskracht dat de
vrouw verkoopen kan," vermeldt Sidney Webb als een
oorzaak van lagere vrouwenloonen (Women's Wages,
1891, in den bundel: Problems of Modern Industry, 1898,
bl. 78/9). Het arbeidsloon is daarom lager dan het zijn
zou buiten die oorzaak, en in vele gevallen niet in staat
de kosten te dekken van het noodige levensonderhoud,
omdat ook inderdaad die kosten niet voor de reproduktie van de arbeidskracht alleen zijn aangewend. Tegelijk
hebben zij gestrekt om de andere bedoelde fyzieke geschiktheid te ontwikkelen. Van de waarde der geheele
gebruikte som vertegenwoordigt dus de waarde der verkregen arbeidskracht slechts een deel. De waarde van
de vrouwelijke schoonheid is het andere deel. Het staat
haar vrij dit goed niet voor verkoop bestemd te achten.
Doch dit maakt voor de arbeidster het feit niet krachteloos, dat andere vrouwen het even regelmatig en met
meer voordeel verhandelen dan haar arbeid. Zij leest in
het loontarief, dat ook voor haar geldt, den prijs door
anderen voor eene veilheid bedongen, die zij verafschuwt. Eerst wanneer uit de lijst der beschikbare waren
deze verdwenen zal zijn, zal, met de waarde, ook de te
bedingen prijs van de andere verwacht kunnen worden
te stijgen. Intusschen bestendigt het kapitalisme zoowel
de behoefte aan prostitutie als zekere demoraliseerende
werkingen onder verscheidene maatschappelijke klassen
waardoor in de behoefte overvloedig wordt voorzien.
Althans binnen zekere grenzen en in bepaalde bedrijyen, zullen niet de werkelijk gemaakte of noodzakelijk
te maken kosten voor de geschiktheid om te arbeiden
het loon bepalen van de vrouwen die niets anders wenschen te verkoopen, maar slechts dat deel van die kos182

ten welke met het gebruikelijke prostitutieloon geoordeeld kunnen worden dit geheel samen te stellen. En
slechts een klein percentage van de arbeidsters in eenig
vak zal zich werkelijk behoeven te prostitueeren, om het
loon van alien evenredig aan de gemiddelde opbrengst
van de prostitutie te doen dalen. Althans in die kringen
waaruit de prostitutie voortkomt, is het weerstandsvermogen van de voor de industrie werkende vrouwen zoo
gering, dat reeds een geringe druk zich tot haar nadeel
voelbaar weet te maken. Aan den anderen kant, bij een
sterk georganiseerd yak van ontwikkelde arbeidsters,
zal het geen kwade gevolgen hebben wanneer eenige dien
weg opgaan. Het weerstandsvermogen tegen het kapitaal
is er krachtig genoeg om den prijs van het eenmaal noodig geoordeeide totaai der levensbenoodigdheden als
grondslag van het loon, tegen alle aanslagen te beschermen. Loonsverlaging voor de geprostitueerden zullen zij
weten te beletten, wiji daardoor loonsverlaging voor alien
dreigen zou. In die omstandigheden is de geschiktheid
voor prostitutie niet als waar aanwezig, en het is in aller
belang, dat zij zoolang mogelijk worden gehandhaafd.
Het is alsof deze geschiktheid een monopolie van weinigen ware, uit dien hoof de in staat zich te bevoordeelen
door het verhandelen van een goed, dat, voor de meerderheid, niet begrepen was in de reproduktie van de
arbeidskracht. Het is in die omstandigheden alsof alleen
enkelen voor de prostitutie geschikt zijn, en de ongunstige seksueele gesteldheid dat jonge arbeidsters tevens
jonge vrouwen zijn, voor de overigen niet bestond.
Bij weinig samenhang en maatschappelijke sterkte,
zal de schande van enkelen het nadeel zijn van velen. In
het andere geval zal de prostitutie een bron van voordeel voor enkelen zijn die de overigen niet deert.
VI
Uiterlijk doet het verband van prostitutie- en industrieloon zich voor als het omgekeerde van de bier aangeduide verhouding. Het schijnt dat vrouwen een zeer
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geringe betaling ontvangen om redenen buiten dit verband gelegen, en daardoor gedwongen worden zich te verkoopen op nog een andere manier. De heer Gerritsen in
zijn genoemd artikel geeft deze voorstelling, die in de
burgerlijke litteratuur algemeen is en door de feministen
als een argument tegen wettelijke beperking van vrouwenarbeid wordt aangewend. De Parijsche naaister, heeft
reeds Michelet gezegd in zijn beroemd boek, verdient vijf
stuivers daags. „Hoe komt zij aan de rest? — ze gaat
's avonds de straat op." (La Femme, 1860, bl. 33). Lage
loonen, meent men, zijn oorzaken van prostitutie; inderdaad is de prostitutie een der oorzaken van lage
loonen.
Niet alle naaisters, immers, gaan de straat op, en wat
zouden zij er doen indien er geen mannen waren die
haar zochten? Niet zij hebben de prostitutie uitgevonden om te bestaan toen het andere salaris onvoldoende
was, maar van het begin of was het salaris onvoldoende
omdat in de prostitutie de gelegenheid opengesteld was
om het aan te vullen. Onverschillig of zij er al dan niet
gebruik van maken: zoolang zij niet de maatschappelijke
kracht kunnen ontwikkelen die de verhoogde waarde
van haar arbeidskracht vermag te handhaven tegenover
de macht van het kapitaal, zal de mogelijkheid van
prostitutie de waarde van haar arbeidskracht blijven
drukken tot de grens bereikt is die haar tot prostitutie
verplicht. De vraag naar prostitutie schept op zich zelf
het aanbod niet, doch zij vertoont zich als de faktor die
van de geschiktheid tot prostitutie een waar maakt en
doet maken. Maar evenmin als de arbeidskracht wordt
deze of eenige andere fyzieke gesteldheid een koopwaar, zoolang de bezitters over andere waren beschikken
voor hun levensonderhoud. De beschikking over andere
waren onderstelt eigen produktiemiddelen, en het is
dus in de klasse die van alle produktiemiddelen beroofd is welke niet van het menschelijk lichaam onafscheidelijk zijn, dat wij de vrouwen vinden die in de behoefte aan prostitutie zullen voorzien. Door het kleine
bezit, het bezit van eenige eigen produktiemiddelen te
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onteigenen, heeft het kapitaal niet slechts een klasse
van proletariers maar ook een bedrijf van geprostitueerden voortgebracht. De kapitalistische klasse heeft
vervolgens van de mannen de arbeidskracht opgeeischt,
van de vrouwen de arbeidskracht en de schoonheid. Zij
laat aan de mannen een bedrag, voldoende om van te
leven, en aan de vrouwen laat zij een zelfde bedrag: doch
wat de vrouwen ontvangen is als betaling over de beide
waren, die eerder offers dan waren mogen heeten, in
twee ongelijke helften verdeeld. En de uiterlijk zichtbare
gang van zaken is nu zoo, dat jonge vrouwen die onmogelijk leven kunnen van de kleinste helft die arbeidsloon
heet, ook gedwongen worden de hand uit te steken naar
de grootere helft die het loon genoemd wordt van haar
schande.
Schandelijk is werkelijk alleen het loon dat de dubbele
exploitatie van den vrouwenarbeid in handen van de
ondernemersklasse stort. Niet enkel de bordeelhouders, de
koppelaars, de souteneurs zijn het die van prostitutie leven
of rijk worden. De aldus jammerlijk in waarde verminderde vrouwelijke arbeidskracht levert in de werkplaatsen van
het kapitaal een ontzaglijk groote meerwaarde. Prostitutie, zeiden wij reeds, kost geen eigenlijken arbeidstijd
en de hongerloonen van de arbeidsters in alle vakken
gaan gepaard met eindelooze werkuren. Maar wat haar
wordt afgeperst door de ondernemers, die haar dwingen
bij nacht en ontijd het ontbrekende te verdienen, blijft
niet bij deze ondernemers alleen. De konkurrentie der
kapitalen verplicht hen op hunne beurt er van aan hunne
klassegenooten of te staan, die onder elkaar verdeelen de
arbeidsprodukten door het proletariaat als meerwaarde
voortgebracht en als verschillende vormen van kapitalistisch inkomen genoten. In dien niet ver gezochten zin
des woords, bij de geweldige en toenemende uitbreiding
van vrouwenarbeid en prostitutie heeft de geheele kapitalistische klasse bij deze dubbele uitbreiding belang.
Haar rijkdom, immers, bestaat voor geen klein deel uit
hoerenloon.
Van ouds zijn de vormen van dubbele uitbuiting der
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vrouwen onafscheidelijk geweest. Loondienst en prostitutie behooren historisch bij elkaar, zoodanig, dat het kapitaal de vrouwen die het gedwongen had voor zich te
werken, ook noodzaakte voor de bezitters zich te prostitueeren. Reeds de vrouwelijke lijfeigenen waren, naar het
schijnt, aan de eene zoowel als aan de andere afpersing
onderworpen. Hij die de macht heeft haar het arbeidsprodukt of te nemen, heeft ook de macht haar overigens
geweld aan te doen. Met de misdrijven van het kapitaal
heeft een vroegere klasse niet gewacht, wanneer zij de
voordeelen kon genieten van een overeenkomstige
machtspositie.
„Sedert de negende eeuw", schrijft Leroy Beaulieu,
was het woord „genitiaria" of onvrije arbeidster eensluidend met publieke vrouw". In de vrije bedrijven, zegt
hij, waren de toestanden niet beter. „Het bederf schijnt
zeer algemeen geweest te zijn onder de arbeidsters in de
steden; zij namen haar toevlucht, gelijk wij nog thans
kunnen zien, tot verkeerde of misdadige middelen om
haar lage loonen aan te vullen". In de oogen van den
rechten bourgeois, nl., zijn het niet de rijken die plunderer, maar de armen die geplunderd worden, op wie de
blaam ligt van onzedelijkheid en misdaad.
Geeft, zegt Mary Wollstonecraft in haar beroemd werk
over Vrouwenrechten van 1792, geeft aan de vrouwen
een opleiding welke haar in staat stelt iets beters te
worden dan loonarbeidster. Wij vinden in de sterke uitdrukking van het gevoelen dezer geniale feministe, dat
hare sekse in de gelegenheid gesteld behoort te worden
zich voor de burgerlijke beroepen te bekwamen, een
getuigenis tegen het kapitalisme dat de vrouwen uit de
lagere klassen gelijktijdig heeft geproletariseerd en geprostitueerd. Het huwelijk als een broodwinning voor
vrouwen die anders geen bestaan hebben, noemt zij,
tegenover de andere, de wettelijke prostitutie. „Bezigheden van verschillenden aard", schrijft Wollstonecraft,
„zouden zij kunnen uitoefenen indien zij een degelijke
opvoeding hadden genoten, welke haar kan redden voor
de gewone en de wettelijke prostitutie". Zoo toegerust,
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gaat zij voort, zou eene poging om haar eigen brood te
verdienen haar niet (gelijk thans) doen dalen schier tot
het peil van de ongelukkige wezens die zich verkoopen
om te leven. Rekent men niet de naaisters en mantelmaaksters tot een klasse die er onmiddellijk op volgt?
De weinige betrekkingen thans voor vrouwen toegankelijk maken haar dienstbaar inplaats van haar te bevrijden" 1) . . . . (A Vindication of the Rights of Woman,
Scott Library, bl. 709).
Een modern schrijver heeft de drukking op het loon
door de mogelijkheid van prostitutie en andere ekonomisch overeenkomstige oorzaken, de oorzaken genoemd
van een „natuurlijke goedkoopte" van sommigen vrouwenarbeid: bedoelende dat in het kapitalisme haar arbeid onder de werking van faktoren welke in den aard
liggen van het stelsel, noodzakelijk als een artikel van
lageren prijs verschijnt. Natuurlijk goedkooper dan mannenarbeid is die van vrouwen daarom, wijl zij niet als de
mannen, die, toen het kapitalisme zijn intree hield als
broodwinners en zij als huishoudsters werkzaam waren,
het onderhoud moeten verdienen voor een gezin. De
meeste vrouwen, heeft reeds Stuart Mill gezegd, zijn,
„maatschappelijk gesproken, het aanhangsel van dezen
of genen man." (Principles of Political Economy,
People's ed. bl. 242). Aanvankelijk, schrijft Jules Simon
(l'Ouvriere, voorr. 9e uitg. 1891, blz. 2) gebruikte men,
tot ongeveer de helft van de 19e eeuw, de vrouwen niet
in de groote industrie. Zij verrichtten huisarbeid — „en
die bezigheden waren in het leven van de vrouwen van
weinig belang. Het veel lagere loon dan dat van de
mannen, werd beschouwd als een aanvulling van het in.komen van den vader of van den echtgenoot." Bijvoegsel of aanhangsel van de mannelijke gezinsleden: zoo
heeft het moderne kapitaal de vrouw uit de arbeidersklasse gevonden, wat voor hem zeggen wilde, dat hij een
volle of althans bijna volle arbeidskracht kon koopen
1)

Men weet dat dit tot op heden het beginsel der feministische beweging
gebleven is: niet maar „het recht op arbeid" staat zij voor, maar het recht op
winstgevenden, kapitalistischen arbeid.
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tegen een deel van de waarde. Indien het kapitaal reeds
overwaarde kan halen uit arbeid waarvan de waarde geheel wordt vergoed, hoe veel gunstiger is dan voor hem
de kans wanneer hij met arbeidskrachten te doen krijgt
in welker onderhoud voor een kleiner of grooter deel
door anderen voorzien wordt. Of die anderen leden van
het gezin zijn, vrienden dan wel vreemden, is uit kapitalistisch oogpunt onverschillig. Geen wonder, dat van
meet of loondienst en prostitutie nauw verbonden zijn
geweest: niet alle vrouwen hebben vaders of echtgenooten die voor haar werken: minnaars, echter, kunnen alle
vrouwen ondersteld worden te houden. Is u het loon
niet voldoende, verkoop uw lichaam — heeft het kapitaal tot de jonge vrouwen gezegd, die om werk kwamen.
Indien hij het niet steeds met zooveel woorden heeft gezegd, was het verwijzen naar het lagere loontarief een
ondubbelzinnige wenk.
VII
Waar de omstandigheden het meebrengen, is die duidelijke wenk tot een dringend bevel verscherpt of gesteld
als een bindende voorwaarde.
Niet in alle omstandigheden is de prostitueering
van de arbeidsters voor de ondernemers voordeelig. In
haar studies over de toestanden van het vrouwelijk werkvolk in de Berlijnsche papierindustrie (Leipzig, 1896;
blz. 39), geeft Elisabeth Gnauck—Kiihns te kennen, dat
de onzedelijke levenswijs van slechten invloed is op het
gehalte der werkzaamheden. Of het door haar gekonstateerde feit, dat de geprostitueerde arbeidsters in de
laagste loonklasse vallen, inderdaad aan deze bijzondere
en niet aan de algemeene oorzaak is te wijten, moge in
het midden blijven. Ongetwijfeld is menige fabrikant tot
het inzicht gekomen, dat in zijn onderneming het belang
der zaak evenzeer ingetogenheid bij de vrouwen als
nuchterheid bij de mannen eischt. Met persoonlijke gezindheden voortkomende uit een meer dan gewonen af188

keer van onkuischheid of onmatigheid bij eenigen ondernemer hebben wij bier niet te maken. De ervaring
leert, dat noch het drankmisbruik, noch de prostitutie
door persoonlijke bemoeiingen van patroons met noemenswaard gevolg bestreden is. Aan den anderen kant
leert de ervaring met een voor de patroonsklasse beschamende duidelijkheid, dat de prostitutie zelfs openlijk en
direkt wordt in de hand gewerkt, overal daar waar het
belang van de onderneming er mee gediend is, of waar de
aard van het bedrijf het veroorlooft. Voor alle kapitalistische ondernemingen geldt, dat de mogelijkheid van prostitutie haar aan goedkoopen vrouwenarbeid helpt. Dit
geldt zelfs voor die zaken waar men ordelijk en zedig
werkvolk eischt. Het loon ontvangen van slechte en het
werk leveren van brave meisjes, is een konditie welke
iedere kapitalist bij voorkeur aan zijn arbeidsters zou opleggen. Voor een aantal zaken zal het tamelijk onverschillig zijn wat de vrouwelijke geemployeerden buiten de
werkuren doers — mits, natuurlijk, geen propaganda voor
een beweging om betere arbeidsvoorwaarden. Waarschijnlijk is dit het geval voor de groote meerderheid van
alle fabrieken en werkplaatsen. De kapitalist steekt zwijgende de winsten op, die zoowel de brave als de slechte
meisjes voor hem verdienen, tevreden dat niet alien zoo
braaf zijn om hem de voordeelen te ontnemen die hem
de siechtheid oplevert, en ook niet alien zoo slecht, dat
zijn zaak eer een danshuis dan een fabriek geleek. —
Doch waar de fabriek eenmaal een danshuis is of ten
minste er op gelijkt, daar wordt de prostitutie gelast en
behoort zij tot de eischen van het vak en de konditie van
den dienst.
Eene spreekster op het Berlijnsche dameskongres van
1896 heeft van toestanden in Oostenrijk, met betrekking
tot dit onderwerp, het volgende gezegd: — de onregelmatige huishoudens bij de arbeiders zijn een groot kwaad
want zij worden een instrument van loondruk. Getrouwde vrouwen, nl., drukken het loon voor de ongetrouw.
den; en nu hebben naar de mededeelingen van deze
spreekster, de vernuftige kapitalisten een middel gevon180

den om ook de ongetrouwde vrouwen als loonbederfsters
te bezigen door de meisjes, die om welke reden dan ook,
geen wettig huwelijk sluiten, aan te moedigen in het leggen van een losseren band, die, zoo niet aan de betrokken paren, dan toch aan hun meesters de voordeelen
verschaft van een verbintenis volgens de wet. — „De
ondernemers", zeide ze, „die bij het aannemen van werkvolk zich helaas niet door zedelijke maar meest door geldelijke overwegingen laten leiden, en dus naar goedkoope arbeidskrachten omzien, kiezen gaarne arbeidsters die met mannen samenleven. Derzulken bieden zij
dan echter hongerloonen, met het oog daarop, dat het
dagloon alleen haar inkomen niet vormt. Daardoor wordt
het loon voor de vrouwen in 't algemeen lager gesteld
en voor het meisje uit de bezitslooze klasse een zedig
leven steeds moeielijker gemaakt." (Verslag, bl. 326).
Vrienden of vreemden, het is den rechten kapitalist 't
zelfde wie, mite hij slechts niet het loon behoeft te betalen dat zijn arbeiders noodig hebben.
Wij willen echter niet van gewone fabrieken spreken,

maar van die kapitalistische ondernemingen waar het
bedrijf als zoodanig de prostitutie bevordert. Dit zijn in.
't algemeen de schouwburgen van allerlei soort, aanvangende bij koninklijke en keizerlijke opera's met hare
groote balletten en koren, en eindigende bij den tingeltangel die dikwijls van een bordeel alleen in naam verschilt. Doch ook in de huizen waar prostitutie geduld
wordt noch bedreven, is van de arbeidsters die er werken de prostitutie het voornaamste bestaansmiddel.
Waarom? Omdat de aard van het bedrijf, dat als zoodanig geene prostitutie is, de vrouwen een buitengewoon
gunstige gelegenheid geeft om prostitutie te begaan buiten het bedrijf. En daarvan mag naar alle begrippen van
billijkheid in deze wereld, de ondernemer toch waarlijk
wel het zijne trekken in den vorm van lage en zeer lage
loonen! Ja, niet zeldzaam is die gelegenheid zoo zeer
gunstig, dat de arbeidsters tevreden moeten zijn met de
inkomsten van het oneerlijke beroep en het andere geheel gratis verrichten. In de groote massa van de indus190

trieele ondernemingen wordt het aan de vrouwen overgelaten of zij de waar die met haar arbeidskracht door
een zelfde fyziologische proces wordt opgebouwd, verkoopen zullen al dan niet. In sommige ondernemingen
zou men geen geprostitueerde arbeidsters kunnen gebruiken. Maar waar men haar eer beter dan minder goed
kan gebruiken, en waar de patroon in het bedrijf de geheele inrichting levert die den handel ten goede komt:
waar zij in fraaie ontkleeding zich kunnen vertoonen,
waar zij met koopers persoonlijk in aanraking komen,
enz., daar wordt de mogelijkheid van prostitutie dermate
verhoogd dat zij in noodzakelijkheid van prostitutie verkeert, die niemand ontkent. De loondruk is hier het allerkrachtigste geworden, het loon zelf vaak volkomen
verdwenen. Niet maar een deel van de arbeidskracht in
dienst van het kapitaal wordt door de koopers van het
seksueele genot vergoed, dezen vergoeden alles of bijna
alles, en de waarde aan het kapitaal geleverd is voor
honderd procent meerwaarde! Zal men nu van de balletdanseressen en van de koristen zeggen, dat ze door de
lage traktementen gedwongen worden zich te prostitueeren? Is het niet veeleer de prostitutie, in dit vak oneindig gemakkelijk gemaakt, welke haar dwingt met een
ellendige betaling genoegen te nemen: dwingt de deugdzamen en de lichtzinnigen, of aan de deugdzamen den
toegang tot dit beroep verbiedt? Tegenover de arbeidsters verschijnt de kapitalist als de dwingende, machtige
persoon. Maar hij zou haar nimmer kunnen noodzaken
voor niets of bijna niets te werken, indien hij niet haar
in zijn andere hand de gelegenheid hood om hare geschiktheid voor prostitutie op een voordeelige manier
aan te wenden. Zoo ligt niet de schuld bij de geringe bezoldiging, in den zin van een willekeurige benadeeling
van of een halsstarrig vooroordeel tegen vrouwenarbeid,
maar in den dieperen zin van de manier waarop aan het
vrouwelijk proletariaat de werking van het kapitalistische stelsel voelbaar wordt gemaakt. Ja, de kapitalist
werpt zijn arbeidsters in den afgrond van de prostitutie
en wat hij trekt, niet zij, is een schandloon. Maar hij
191

doet het als de vertegenwoordiger van zijn klasse die van
de uitbuiting leeft der andere klasse en hierbij aan een
systeem is verbonden dat geen willekeur en geen vooroordeel kent. De drukte die dikwijls over het onrechtvaardige van de lage vrouwenloonen en het treurige gevolg wordt gemaakt, zou kunnen doen vergeten dat in
het kapitalisme dit alles niet onbillijk en volkomen natuurlijk is. Wij zullen ons niet verzetten, indien men
meent, dat dit zooveel te erger is voor het kapitalisme.
Er is een andere groep van bedrijven, aan de betrekkingen waarvan tot de prostitutie, de waarheid van de
hier gegeven voorstelling gemakkelijk te zien is. Hoe
komt het dat in de bedrijven van naaisters en aanverwante vakken de loonen in alle landen miserabel laag
zijn? Door dezelfde oorzaak, slechts minder sterk werkzaam, als in de zooeven genoemde: er bestaat bij die
bedrijven een verhoogde geschiktheid tot prostitutie. Zij
behoeven wel is waar niet als de danseressen of de
zangeressen zich te vertoonen en komen niet in zulk een
drukke aanraking met de verbruikers. Maar de modistes
etc. zijn jonge meisjes die meer dan fabriekswerksters
aan haar toilet hebben te denken, die deftige klanten
bedienen, die in het werk zindelijker en netter blijven,
die niet den dag doorbrengen binnen fabrieksmuren,
maar boodschappen doen in de stad en in rijke huizen
komen. Zij zijn, in een woord, voor de prostitutie geschikter dan de meeste vrouwen van haar klasse en de
onverbiddelijke wet der kapitalistische uitbuiting straft
deze betrekkelijke uitgelezenheid met de toepassing van
de in dit vak beruchte loontarieven. De ondernemer redeneert, zonder te redeneeren, dat zijn knappere en frisschere krachten voor hem voordeeliger zijn naarmate
ze in de behoefte aan prostitutie beter kunnen voldoen.
Welnu, laten dan degenen die dit genot zoeken een deel
van haar onderhoud betalen. Maar zij verkiezen niet zich
te verkoopen, zegt men hem. Dat staat haar vrij, antwoordt de patroon, doch evenmin kan men hem verplichten een waar te betalen die hij niet wenscht te koopen.
Hij koopt en betaalt alleen de arbeidskracht, de helft
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van het vrouwelijk bezit. Wat er met de andere helft gebeurt gaat hem niet aan, genoeg dat zij bestaat.
Modistes en winkelmeisjes vinden eerder betalende
minnaars dan fabriekswerksters, ziedaar een afdoende
reden waarom ze minder verdienen. Zij hebben door de
inrichting van het bedrijf minder weerstandsvermogen
tegen het kapitaal dat haar dwingt van de betere gelegenheid gebruik te maken, ziedaar een andere reden. —
Voor de bekende partikuliere enquete-kommissie te
Weenen in 1896 klaagde een kleermaakster voor dames
over de lage loonen. „Maar vele meisjes, zei ze, behoeven van haar verdiensten niet te leven, zij hebben buiten
de zaak hun kennissen en zien niet erg op het loon." —
„Gelooft gij, vroeg de president, dat de patroon daarvan
gebruik maakt?" — „Zeker", was het antwoord, „zulke
loonen waren er voor een jaar of zes nog niet." (Verslag, bl. 144).
Bijzonderheden over gedwongen prostitutie in de dameskonfektie te Berlijn geeft Gertrud Dyhrenfurth in
haar studie: Die hausindustriellen Arbeiterinnen in der
Berliner Blusenkonfektion, etc. (Leipzig, 1898, bl. 63/4).
De arbeidsters gevoelen het bezwijken onder den druk
van de kapitalistische uitbuiting als een ongeluk, niet als
een schande. „Wat zal men zeggen", denken ze, wanneer
zij een kameraad op den verkeerden weg zien, „ze had
geen werk en honger doet zeer".
En in haar aangehaalde monografie over de papierindustrie te Berlijn schrijft Elisabeth Gnauch—Kiihne:
„Een vergissing is het, te meenen dat de arbeidsters
onverschillig zijn op het punt van geslachtelijke verhoudingen, zij maken inderdaad een onderscheid
tusschen prostitutie en wat er op gelijkt of een onechtelijke lief de. Het eerste achten zij verkeerd, het
andere niet. Van de verwerpelijkheid der prostitutie
zijn zoowel mannen als vrouwen volkomen overtuigd: wanneer zij evenwel het offeren aan dat kwaad
in de meeste gevallen meer beschouwen als een ongeluk dan als eigen schuld, dan is dat niet zoozeer
193
Fr. v. d. Goes 7

het gevolg van een gebrek aan zedelijk oordeel dan
wel van de omstandigheid dat zij in vele gevallen den
ekonomischen dwang waaronder arbeidsters leven als
tastbare oorzaak voor oogen hebben" (bl. 66/7).
VIII
In vele gevallen zijn het de patroons die persoonlijk
profiteeren van den ekonomischen dwang waaronder
hunne arbeidsters leven, welke haar noodzaakt niet
slechts haar arbeidskracht te verkoopen. In die gevallen
is de geweldpleging door het kapitaal volledig en op
haar toppunt. De patroons betalen het werk maar voor
de helft omdat zij rekening houden, in het eene bedrijf
meer dan in het andere, met de gelegenheid voor bijverdiensten. Waar de jonge vrouwen half naakt voor het
publiek moeten verschijnen (wat, bij haar, met een volkomen zedig leven vereenigbaar is; de eischen van het
onzedig kostuum worden beschouwd als verplichtingen
van het vak en geven na korten tijd geen aanstoot meer,
het is het werkpak van de arbeidster in dit bedrijf) daar
mogen zij blijde zijn gratis te mogen werken. Waar zij
van werk verschoond blijven dat vuil en slordig maakt,
en zij anderszins voor prostitutie een grootere geschiktheid behouden, daar zijn de loonen lager dan elders.
Doch in beide groepen van industrie wordt inderdaad
voor de andere waar betaald, en zijn er werkelijk bijverdiensten. Is echter de patroon zelf de kooper van de
andere waar, dan is daarom de uitbuiting kompleet wijl
hij meestal een kooper is die niet betaalt. Hij profiteert
dubbel van den noodstaat door hem ffeschapen: hij
neemt de arbeidskracht voor de helft en het overige
voor niets.
Overal waar het vrouwelijke proletariaat nog de
achterlijke, hulpelooze, weinig ontwikkelde en slecht
georganiseerde massa uitmaakt, welker toestand een
jammervolle slavernij is die de werking van het onbelemmerde en genadelooze kapitalisme vertoont, daar
vinden we ook deze ergernis in de industrie die van f a194

briek en werkplaats de school der prostitutie maakt.
Waarom, vraagt iemand, wanneer de meisjes toch gedwongen worden zich te prostitueeren om werk te
krijgen, zouden zij niet liever zich verkoopen en niet
werken? De Winne verhaalt er van in zijn Arm Vlaanderen en het verslag der Weener enquete is er vol van.
„Ik ben ontslagen en kan niets verdienen", verklaarde
een metaalwerkster, „omdat ik niet wilde wat de patroon
wilde." „De arbeidsters die inschikkelijk zijn," getuigde
een experte uit de bloemen- en veerenindustrie, „hebben
de voorkeur." En eene uit de boekbinderij: „wanneer
de meisjes bij ons weggaan, dan vervallen ze meestal tot
de snort van dames zooals er zooveel in Weenen loopen.
Mijnheer is zelf getrouwd en heeft kinderen maar hij
Scheldt iedere vrouw die hij niet krijgen kan voor slet
en vuilik." (Blz. 85, 73, 28).
Niet altijd is het de patroon alleen die in eigen persoon ook dit bezit van de bezitloozen roof t; op zijn voorbeeld volgen hem dikwijls zijn ondergeschikten die een
deel uitoefenen van zijn gezag en ook hun deel eischen
van zijn prof*.
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P. L. TAK GESTORVEN!
Vriendelijke en onvriendelijke beoordeelaars stemmen
met elkaar hierin overeen, dat ooze overleden partijgenoot, die vele jaren, een kwart eeuw bijna, aan het
openbare en politieke leven deelnam eer hij tot de partij
van het socialisme toetrad, in die Partij voor het eerst
den werkkring vond die zijn vele gaven tot volkomen ontwikkeling bracht.
Bestuurder van een groote fraktie der Liberalen, oprichter en bestuurder van de organisatie der Radikalen,
bleef Tak met al zijn kundigheden en talenten in de
tweede rij der aanvoerders.
Hij was niet zoodra overgekomen tot de Sociaaldemokratie of hij stond in het voorste gelid: als hoofdredakteur van het dagblad; als lid van den Raad van Amsterdam, van de Tweede Kamer, van een Provinciale vertegenwoordiging; als voorzitter van het Partijbestuur,
en in deze kwaliteit ook met de dagelijksche leiding voor
een groot deel belast.
Het zou tastbare overdrijving zijn wanneer men, tot
verklaring, wilde zeggen dat Tak iemand was wiens persoonlijke waarde die van de meeste andere publieke mannen overtrof, dat hem alleen door eenig toeval of noodlot in andere Partijen geen recht was wedervaren.
Veeleer moet onzerzijds worden erkend dat de overstelping met verantwoordelijke en moeilijke ambten —
enkel de voornaamste werden genoemd — teeken en
gevolg is geweest eener betrekkelijke schaarschte aan
mannen die, als hij, tot velerlei arbeid bekwaam zijn en
voor alle diensten beschikbaar.
Een gebrek, overigens, in de partij van het kapitalistisch proletariaat maar al te begrijpelijk. Het proletariaat, dat slechts door eigen inspanning bevrijd kan worden, moet althans eenigen zijner vertegenwoordigers ontnemen aan de klasse zijner tegenstanders. Zoo bevoordeelt het niet alleen zich zelf, maar verzwakt het tegelijk
deze tegenpartij, die wetenschap en beschaving pleegt te
beschouwen als een privaatbezit waarvan haar het mono196

polie evenzeer toekomt als dat van het stoffelijk kapitaal.
De arbeidersklasse, echter, trekt eenige dragers van onstoffelijke goederen tot zich, en begint op deze wijze de
onteigening van de bezitters, wijl in haar dienst beschaving en wetenschap eerst recht aan de bevolkingen
der wereld ten goede komen.
Maar zij trekt niet op dezelfde manier alle de voor
haar nuttige elementen aan.
De vooruitgang van de menschheid heeft zich noodzakelijk tot heden steeds vertoond als het revolutionnaire
streven van een maatschappelijke klasse. Dit was onvermijdelijk zoolang de klassemaatschappij bestond. Alle
vooruitgang, dus, is het produkt geweest van een dikwijls
langdurige en moeilijke worsteling om het geluk, die
als zoodanig ook sommigen heeft bekoord, wier plaats
oorspronkelijk niet bij de strijdende klasse lag.
De Sociaaldemokratie heeft de kennis van het maatschappelijk stelsel dat zij bestrijdt, en dat zij moest kennen om het te verslaan, als een vervanging en uitbreiding van de burgerlijke staathuishoudkunde en geschiedenis toegevoegd aan de Wetenschap.
De Sociaaldemokratie heeft echter ook de kennis van
de beste wijze om voor nu en voor altijd de lichamelijke
en geestelijke nooden van de groote menigte op te heffen,
toegevoegd aan de Staatkunde.
Sommigen uit de bourgeoisie, nu, worden bekoord
door de Waarheid die zij leert. Anderen, door het Goede,
dat zij verricht, of verrichten doet, of strijdt om te kunnen verrichten.
Onze nu voor altijd verloren medestander behoorde
krachtens zijn bijzonderen aard tot de laatsten.
Alvorens de sociaaldemokratie naar zijn oordeel haar
recht van bestaan had bewezen als een partij niet enkel
van propaganda maar van hervorming, heeft hij gezocht
naar een arbeidsveld elders.
Wat de theorie hem desgevraagd had kunnen zeggen:
dat van liberalen noch van radikalen ernstige konsekwente hervormingsarbeid op den duur te verwachten
viel, heeft hij enkel uit de ervaring willen leeren. Toen hij
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alle betrekkingen met burgerlijke partijen verbroken had,
trachtte hij nog buiten alle partijverband in een eigen
orgaan invloed uit te oefenen op de beslechting van praktische en aktueele vraagstukken.
Tak hield zich afzijdig in 1891 en '92, toen een beginnend verzet tegen de verderfelijke leiding van den ouden
Bond den aanvang eener nieuwe richting vormde die hij
volkomen goedkeurde. Ook in 1894, toen de nieuwe richting zich weldra verduidelijkte, en de paar leiders niet
meer geheel alleen stonden, hield Tak zich afzijdig. Hij
meende nog steeds grooter nut te kunnen stichten ook
buiten dit partijverband.
De eerste verkiezingsstrijd, in 1897, leverde de eerste
overwinningen op, waarbij niet enkel kamerzetels maar
ook de steun van nieuwe helpers werd verworven. De
grootste aanwinst onder dezen was wel de persoon van
den man dien wij reeds nu moeten missen. De voor hem
tot bloote formaliteit geworden inschrijving als lid volgde een groot jaar later.
Het is overbodig uit te weiden over hetgeen door Tak
in het eindelijk met vreugde aanvaarde partijverband
verricht is. Hij legde zich bij voorkeur toe op de werkzaamheid die van alle praktisch werk de spoedigste
vruchten belooft: de hervorming van het gemeentebeheer
in socialistischen geest. De socialistische gemeente-politiek zal nog Leer veel verder moeten worden gevoerd,
maar nooit zullen de socialistische raadsleden kunnen
vergeten wie het was, die de eerste stappen deed, wie
als eenig vertegenwoordiger wist naar zich te doen luisteren en zelfs somtijds zich te doen volgen. Lateren zullen,
krachtens grootere macht van hunne mandaatgevers,
hoogere eischen stellen, scherpere aanvallen ondernemen,
zich doen vreezen en gehoorzamen. Doch zij zullen aan
de volharding en toewijding, aan de bekwaamheid waarmede Tak het werk begon een voorbeeld nemen, dat bezwaarlijk te overtreffen zal zijn.
Onze Partij heeft in haar dertienjarig bestaan geen
verlies geleden, dat zoo zwaar te dragen valt als dit. De
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dag waarop het overlijden van Tak bekend werd, is voor
ons alien de droevigste dag geweest van ons partijleven.
Niemand die aan het begrip van partijgenootschap een
zoo ruime uitlegging gaf, er een hoogere opvatting van
had dan hij. Tak heeft niet alleen openbare betrekkingen
waargenomen, meer dan iemand stond hij in persoonlijke relatie met zijn medeleden. Hij rekende tot zijn taak
als praktisch werker ook het bijstaan met raad en daad
van de zeer velen die er hem om vroegen.
Ook daarom, schoon de plaats van enkele andere voorgangers der sociaaldemocratie in Nederland, wellicht,
nog moeilijker weder in to nemen zou zijn dan die thans
ledig is gekomen, zou het trouwe proletariershart zoo
diep niet verslagen zijn geworden door het afsterven van
wien ook onder hen.
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ARMOEDE VOORHEEN EN THANS.
Eerste Hoofdstuk.
De Voor-Kapitalistische Armoede.
I
Het liefst leidt de burgerlijke ekonomie de kapitalistische kategorieen van kapitaal, arbeidsloon, winst, evenals
de klassetegenstellingen, die men rijkdom en armoede
noemt, direkt of uit de menschelijke natuur. „Ekonomische instellingen," zeide prof. Marshall op de bijeenkomst van staathuishoudkundigen enz. te Londen, bekend gebleven als de „Remuneration Conference" van

1885:
„Ekonomische instellingen zijn voortbrengselen
van de menschelijke natuur, en kunnen niet veel
spoediger veranderd worden dan de menschelijke
natuur zelve verandert."
Daar deze menschelijke natuur evenwel meer dezelfde
blijkt te zijn naarmate zij meer verandert, zullen,
„de groote wetten der ekonomische wereld, evenals
alle wetten die de samenleving betreffen, dezelfde
blijven te midden van al die wijzigingen."
Zoo schrijft de internationale weldoener Carnegie
(„Empire of Business," 1900, blz. 328), en bevestigt met
zijn groote ervaring van deze dingen de duidelijke uitspraak van het Engelsche orgaan der liberale staathuishoudkunde, gegeven in een tijd toen men van overheidswege bezig was door middel van de staatsmacht met bepalingen op den arbeidstijd van vrouwen en kinderen de
natuurwetten der ekonomie geweld aan te doen:
„De beginselen der staathuishoudkunde — waarschuwde in 1847 „The Economist" — van de natuur
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afgeleid, betreffen gelijkelijk het geheele menschengeslacht en zijn van toepassing op alle tijden en
plaatsen."
Een meer beperkte maar toch nog zeer algemeene geldigheid verkrijgt den bijzonderen en modernen vorm van
de voortbrengingswijze welke men de warenproduktie
noemt bij sommige andere burgerlijke auteurs, die in hun
onschuld, (waaraan echter een luchtje is) zich al het bijzondere van de kapitalistische produktie laten ontgaan.
Omdat alle kapitalisme warenproduktie is, is bij hen
het kapitalisme niets dan warenproduktie. Omdat alle
arbeiders warenproducenten zijn (van de waar arbeidskracht nl.) zijn de arbeiders als warenproducenten gelijk
aan alle anderen. In deze papieren wereld gelijken de
arbeiders op niets zoo zeer als op kapitalisten, en hebben
omgekeerd de kapitalisten de meeste overeenkomst met
arbeiders.
Inderdaad eindigt de Genesis van die wereld met het
paradijsverhaal, of zet zich veeleer voort als een paradijsgeschiedenis zonder einde. Van den zondenval, die het
Eden van de warenproduktie verstoorde en het kapitalisme over de menschheid bracht, hebben hare beschrijvers niets vernomen.
Nog steeds, meenen zij, staan in onze maatschappij van
elkander onafhankelijke producenten, ieder in het bezit
van zijn produktiemiddelen, vrijelijk beschikkende over
het arbeidsprodukt zijner handen, in ongedwongen ruilverhouding tegenover elkander. . . . Er is, ja, ongelijkheid van lot, maar is er ook niet ongelijkheid van vermogens en van aanleg? Er is zonder twijfel verschil in
belooning, doch evenzeer in toewijding. Indien de arbeid
van den een meer oplevert dan die van den ander, heeft
men to bedenken dat niet alle arbeid gelijkelijk nuttig
is, noch dezelfde inspanning vordert, noch ook in dezelfde mate wordt aangeboden. En zelfs wanneer de
vruchten van ieders bijzonderen arbeid wat het bedrag
aangaat niet ver uiteen liepen, zou nog een groote ongelijkheid van bezit ontstaan uit de verschillen, de manier
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waarop die vruchten worden aangewend. Overleg, spaarzaamheid, huishoudkunde, zijn zeer onregelmatig verdeelde deugden en bekwaamheden. Kortom, in een
samenleving waarin de menschen als warenproducenten
aan elkaar gelijk zijn, zullen de warenproducenten als
menschen wederom van elkaar afwijken. Ongerekend nog
de grillen der fortuin, die immers een belangrijke rol
spelen in alle menschelijke betrekkingen, is een groot
onderscheid in stoffelijke positie, maatschappelijk aanzien en de rest maar al te verklaarbaar.
Verklaarbaar, oordeelt men, zonder dogma's van
klassentegenstelling, van uitbuiting en dergelijke. Geluk
en ongeluk, deugd en ondeugd, wijsheid en dwaasheid,
goed en kwaad, ze zijn de werkelijke en eeuwige tegenstellingen, tusschen welke het menschelijk leven zich bewogen heeft en zal bewegen: gebrek en voorspoed, armoede en rijkdom zijn slechts economische benamingen
van de beide uitersten, die men hoogstens kan hopen door
een stelsel van gepaste maatregelen te lenigen aan den
eenen, te temperen aan den anderen karat. Wat in 't bijzonder de behoeftigheid aangaat, „gelooven wij dat hoedanig ook de maatschappelijke inrichting moge zijn, zij
altijd ontsierd zal blijven door misstanden van ellende
en armlastigheid. Want om de armoede op te heffen, zou
men moeten kunnen uitroeien de ondeugden der menschen, de samenleving bevrijden van alle rampen, ten
slotte een einde maken aan ziekte en dood." 1

II
Zoolang de vraag of iemand in zijn behoeften zal kunnen voorzien, afhangt van de tweede vraag of het voortbrengsel van zijn arbeid voorzien kan in de behoeften
van anderen — en dit, weet men, is de regel in de warenproduceerende maatschappij, die in de leer van de waarde
nader wordt bepaald — zoolang zal er alle kans zijn dat
iemands behoeften geheel of gedeeltelijk onbevredigd
1)

Emile Chevalier, art. „Panpiriame" in Nouveau Dictionnaire d'Economie

politique 1900 II, 455.
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blijven. Onbevredigd naarmate de kondities, die de
waardeleer gebiedt in acht te nemen, door onkunde of
onmacht minder goed zijn vervuld.
De eisch, immers, is niet een goed gebruiksartikel te
leveren, maar een gebruiksartikel, dat waarde heeft. Op
de warenmarkt geldt iedere waar slechts als een evenredig deel van den totalen arbeid op een gegeven moment
voor de vervulling eener bepaalde behoefte noodig. En
met den besten wil is juist bijna nooit uit te maken, Welke
de hoeveelheid van dien arbeid, of hoe groot de vraag is
naar eenige waar. In den regel blijkt dit eerst op de
markt als ieder individueele warenproducent zijn arbeid
reeds heeft verricht. Ook de andere faktor die op de
hoeveelheid noodigen arbeid van grooten invloed is, de
snelheid waarmee de waar op een gegeven tijdstip gepro.
duceerd wordt, is niet van te voren aan iederen producent
bekend, wordt hem eerst bekend gemaakt door de prijscouranten van zijn konkurrenten, wanneer het gewoonlijk
te laat is.
Het resultaat van een en ander zien wij in het streven
van iederen producent om de hoeveelheid arbeid die hi)
aan een bepaalde warenhoeveelheid besteedt zoo klein
mogelijk te maken. Baat het al niet, schaden kan het in
geen geval. Behalve natuurlijk de verbruikers, wanneer
de al te haastige producent zijn waar in plaats van uit de
echte stof, van bestanddeelen vervaardigt die minder
tijd kosten, terwijl de verbruiker meent dat hij de echte
waar ontvangt en daarvoor betaalt. Als zijn toeleg slaagt
om onder den gemiddeld noodigen tijd te arbeiden, dan
zal hij een extra-voordeel genieten wijl zijn produkt zal
aangemerkt worden als in den noodigen tijd te zijn voortgebracht, en hij dus meer kunnen verkoopen dan anderen
tegen denzelfden prijs, of wel evenveel als zij met minder
moeite. En zoo ziet men dan ook het streven om in minder
dan den op zeker oogenblik noodigen arbeid een bepaalde hoeveelheid goederen te produceeren van of het
begin der warenproduktie, maar vooral sedert het begin
der kapitalistische warenproduktie, die nu eenmaal toch
hare eigenaardigheden heeft, o.a. deze dat de kwestie om
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sneller dan anderen te kunnen arbeiden zich nog veel
dringender voelen doet. Zoo ziet men meer en meer dit
streven van de ondernemers de groote drijfkracht worden
van de maatschappelijke ontwikkeling. Echter is er minder zekerheid dan ooit voor den individueelen ondernemer dat zijn toeleg zal gelukken, en aan den anderen
kant blijft altijd werkzaam het zeer moeilijk te schatten
en onmogelijk te kontroleeren element van de veranderende behoefte of navraag.
We willen zeggen dat in de enkelvoudige warenproduktie, die theoretisch geen en praktisch zoo goed als geen
exploitatie van vreemden arbeid en dus geen toe-eigening
van vreemd arbeidsprodukt kent, de armoede ver van
onmogelijk of onwaarschijnlijk is. Daargelaten nog dat
sommige menschen, in die maatschappij geboren, niet
door de natuur met de eigenschappen en krachten zijn
toegerust onmisbaar om eenig gebruiksvoorwerp hoe ook
genaamd te leveren, bestaat voor allen de kans dat hunne
waar, nadat de hier aangeduide herleiding van werkelijk
besteden tot maatschappelijk noodigen arbeid op de
markt heeft plaats gehad, niet genoeg waarde bezit om
tegen een voor hun levensonderhoud voldoende hoeveelheid gebruiksartikelen geruild te kunnen worden. Zij
zullen materieel dit gevolg hunner afhankelijkheid van
maatschappelijke omstandigheden die zij niet slechts niet
beheerschen maar ook niet overzien, als een oorzaak gevoelen die hen voortdurend bedreigt met armoede, vaak
en onverwacht, ondanks hun beste willen en werken, in
armoede neerstort, in ieder geval hen doet leven in voortdurende onzekerheid, wijl de groote, voor hun bestaan beslissende vraag welke waarde hun arbeidsprodukt zal
hebben, in het algemeen geen verband houdt met de
mate van hun inspanning of bekwaamheid bij den arbeid
aangewend.
Evenwel ontvangen zij niets van hetgeen zij behoeven
dat niet in ruil voor hun eigen arbeidsprodukt, voortbrengsel hunner bekwaamheid en inspanning, verkregen
wordt. Alleen is het bedrag van hetgeen zij aldus verkrijgen wisselvallig, bezwaarlijk vooruit te bepalen, niet
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in evenredigheid met het welslagen van het werk dat zij
verrichten. Zoo zal eenerzijds het denkbeeld dat de opbrengst van hun arbeid, de menigte goederen in ruil verkregen, de belooning van hun arbeidsijver en de verzoeting van hun arbeidspijn is, steeds levendig worden
gehouden. Daarentegen zal het begrip dat dit bedrag, wijl
wisselvallig en onevenredig, een belooning is die hun door
het wilsbesluit eener ondoorgrondelijke en hoogere
macht wordt toegekend of wel onthouden, evenzeer van
kracht blijven.
Somtijds zien de warenproducenten hunne moeite
boven verwachting en berekening vergoed. De vraag is
toegenomen, het aanbod verminderd; andere, bekende of
onbekende, gewone of ongewone, hebben meegewerkt om
het quantum noodigen arbeid voor de levering van de
som der waar overeenkomstig de bestaande behoefte,
sterk te vergrooten. Zoo geldt het voortbrengsel van den
arbeidstijd dien de producenten van het artikel werkelijk
hebben besteed, voor het produkt van een veel grootere
hoeveelheid arbeid. Ziedaar hunne inspanning overvloediglijk beloond, het werk hunner handen gezegend,
hun een misschien geheel onverdiende genade bewezen.
Een mislukte oogst, een verongelukte lading, schade door
oorlog, brand of watersnood aan mededingende producenten toegebracht: zelfs rampen aan anderen overkomen kunnen meewerken om de waarde te verhoogen
van de goederen in de hand van den gelukkigen bezitter.
En hij, boven bidden en denken aldus begunstigd, zal, al
ware 't slechts om zekerheid te krijgen in deze onzekerheid en te doen wat in zijn macht staat om een wending
in zijn lot te keeren, de hoogere, ondoorgrondelijke machten dank brengen voor de beschikking die hem verrijkte.
Somtijds, echter, gebeurt het omgekeerde. Dan zien de
producenten van een zekere waar, de waarde achteruitgaan. Ruime oogsten die de arbeidshoeveelheid aan de
waar per stuk besteed ontzaglijk verminderen, kunnen
de producenten in het vak ruineeren. De god die weer en
wind bestelt, drijft den spot met hun ellende en gebruikt
den overvloed om hen te benadeelen. Of wel moeten pro205

ducenten in een vak dat tot dusver met handenarbeid gedreven werd, op eenmaal konkurreeren met het produkt
van machines. Anderen, wederom, zien hun artikel uit
het gebruik geraken, door nieuwe maaksels verdringen.
Zij hebben, de ongelukkigen, zoowel in het eene als in het
andere geval, veel arbeid gebruikt die maar voor een gedeelte of zelfs in 't geheel niet als waarde-vormende
arbeid in aanmerking komt. Groote hoeveelheden van
hun geringwaardig produkt zullen zij voor een kleine hoeveelheid andere wear, voor een lagen prijs moeten afzetten, en, ondanks hun verdubbelde pogingen, gebrek
lijden bij een eindeloozen werkdag.
Evenwel, uitgezonderd dit laatste geval, dat de speciale
armoede van kleine warenproducenten vertegenwoordigt
bij den overgang tot kapitalistische produktie, heeft de
periode van de enkelvoudige, voor-kapitalistische warenproduktie de armoede als blijvenden toestand van een
grooter of kleiner deel der bevolking geenszins gekend.
III
Enkelvoudige, voor-kapitalistische warenproduktie is,
ten eerste, altijd produktie op kleinen voet geweest. De
bloeiperiode van deze maatschappelijke inrichting ligt,
zooals men weet, in de Middeleeuwen, toen de vrije
warenproducenten, de boeren en handwerkslieden, voor
de behoeften werkten van een zeer beperkte markt. Zij
misten zoowel de middelen als de gelegenheid om op
eenigszins belangrijke schaal vreemden arbeid te exploiteeren, de arbeidsoverschotten, die zij wonnen, bleven
klein, waren de vrucht van eigen werk.
In deze omstandigheden mankeerde dus een faktor zoo
goed als geheel, die sterke afwijkingen teweeg brengt in
de waardegrootte. Vraag en aanbod waren vergelijkenderwijs bekende en ook vaste grootheden. Het gevaar om
onnoodigen arbeid te verrichten, zijn goederen waardeloos te zien worden, deed zich niet zeer gevoelen. Men
werkte voor een vast getal afnemers, die wederom ieder
voor zich als producent in dezelfde weinig veranderlijke
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positie verkeerden, wier behoeften en middelen vrij wel
konstant bleven. Het scheelde, uit hoofde althans van
de geringe wisseling in de verhouding van vraag en aanbod, doorgaans niet veel: de werkelijk bestede en de
maatschappelijk noodige arbeid.
Evenmin placht dit veel te schelen uit hoofde van verbeteringen in de produktiewijze. De geringe afzet, behalve door de enge grenzen van het afzet-gebied, nog beperkt door het voortbestaan van een groot deel produktie
voor eigen gebruik naast de warenproduktie, beletten het
opkomen van een krachtige onderlinge konkurrentie.
Arbeid sparende, sneller werkende machines, die de
voortbrenging overvloedig maken, krijgen eerst reden
van bestaan in een kapitalistische produktie, wanneer
reeds op grooten voet wordt voortgebracht, voor een
steeds zich uitbreidenden kring van afnemers en de
ondernemers elkander de koopers betwisten. Het middel
om koopers te winnen is goedkooper verkoopen; het
middel daartoe, versnelling van de produktie, vermindering van den noodigen arbeidstijd. De machine is het
strijdwapen geweest waarmee eerst de kapitalisten de
kleine met eigen kracht werkende producenten hebben
verslagen, dat zij daarna tegen elkander hebben gewend.
Eenig voordeel en eenige vergrooting der klandizie zal
altijd door verbeteringen in de techniek te behalen zijn
geweest, maar de machtige drijfveer, bij de werking
waarvan enorme kapitalen op het spel staan, moet in de
wereld der kleine produktie geheel afwezig zijn geweest.
Verarming, dus, als gevolg van een nederlaag in den konkurrentie-strijd, kan niet eerder zijn ingetreden als het
kapitaal, buiten de produktie gewonnen, tot verovering
van de produktie werd aangewend.
Inderdaad is stabiliteit van maatschappelijke verhoudingen (afgezien van stoornissen van buiten) het ken
merk van de maatschappij der enkelvoudige warenproduktie, gebaseerd op de onveranderlijkheid van de wijze
van produktie.
De weinige ambachtslieden, zegt de onderzoeker der
Indische dorpsgemeenschap, die zich met warenproduk207

tie bezighouden, een smid, een schoenmaker, worden betaald met levensmiddelen in natura, ook wel wordt hun
het gebruiksrecht over een stuk grond toegestaan. „Wat
zij overigens mogen vragen voor de waren die zij voortbrengen, wordt bepaald naar een vasten maatstaf, waarvan hoogst zelden wordt afgeweken"1).
Vastheid van prijzen, onveranderlijkheid van waarde
— teeken van konstante betrekkingen tusschen de voortbrengers der goederen — hebben de beschrijvers der
Middeleeuwen uit velerlei gegevens opgemaakt.
B.v. Inama-Sternegg in zijn „Deutsche Wirthschaftsgeschichte bis zum Schluss des Karolingerperiode", uit
de tarieven welke inachtgenomen werden bij de betaling
van zekere schattingen, naar verkiezing in geld of in
goederen. Die tarieven bevatten taxaties van bepaalde
bedragen van graansoorten, wijn, bier, hoenders, landbouwwerktuigen, kleedingstukken, enz.
„Een overzicht, zegt de schrijver, van al deze
waarde-schattingen geeft to kennen een buitengewoon groote en blijvende overeenkomst in de waardeering van zoodanige artikelen als naar welgevallen
in natura of in geld voldaan zouden worden.
„De waarde van graan b.v. blijft gedurende 120
jaar bijna voortdurend bepaald op 1 „denari" voor
den „modius".... Ook het hoen handhaaft zijn prijs
meer dan 100 jaar achtereen op 42 denari". Wijnen
zijn meer afwisselend geprijsd, hetgeen de schrijver
verklaart uit de groote soortverschillen; o.i. terecht,
verschillende soorten van een zelfde waar immers zijn
ook verschillende waren. Een verder voorbeeld vindt
hij in een zeker stuk slachtvee, dat in het jaar 753 in
Saksen getaxeerd werd op 4 denari, evenzeer als nog
in 889 in Beieren en 893 aan den Middelrijn. „Ook
blijft de taxatie gelijk, hetzij tot vaststelling van een
geldbedrag voor een heffing of tot betaling van een
handelsprijs" (Dl. I, bl. 470-472).
1)
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„De waarde-bepalende momenten — besluit de schrijv er — moesten derhalve wel zeer gelijksoortig en zeer
konstant zijn geweest.”
IV
Welke deze faktoren waren en uit welke omstandigheden het karakter van hunne betrekkelijke onveranderlijkheid te verklaren is, hebben wij hierboven aangeduid.
Tevens, echter, mag niet worden vergeten, dat de voorkapitalistische warenproduktie, ondanks haar stabiliteit,
reeds zeer spoedig wordt aangetast door de revolutionnaire krachten die zij zelve voortbrengt en die haar ten
slotte doen ondergaan. Niet vreemd, daarom, dat men in
de Middeleeuwsche maatschappijen een stelsel van wetgeving en een maatschappelijke organisatie vindt, waarvan de strekking is aan de werking van die krachten
weerstand te bieden. Het bewuste doel van velerlei maatregelen was de lieden te beschermen tegen de nadeelen,
welke het opkomende kapitalisme teweeg bracht in een
samenleving die nog in hoofdtrekken, wat de voortbrenging aangaat, op enkelvoudige warenproduktie berustte. Deze voortbrengingswijze schept wel is waar zelve
het kapitalisme, maar de overgang tot het kapitalisme is
niettemin een pijnlijk, voor velen verderfelijk, alle bestaande vastheden en grondslagen omwentelend proces.
Tegen de eerste vormen der kapitalistische produktie,
die nog geen eigenlijke produktie is, maar zich als zoodanig aankondigt en een weg baant door het handels- en
het woeker-kapitaal, blijft de Middeleeuwsche maatschappij zich verzetten in een eeuwenlangen strijd.
De ideologische teekenen van dien strijd, de anti-kapitalistische gedachten en gevoelens, zijn evenmin als de
materieele maatregelen door de burgerlijke ekonomie begrepen. Er was eenmaal, meent men, in de onwetende
middeleeuwen geen juiste kennis van de eischen van industrie en verkeer, en uit dit verkeerde inzicht kwamen
ook verkeerde wetten etc. voort. In werkelijkheid bedoelden deze wetten de instellingen en de bevolking te be209

waren voor het zeer positieve kwaad waarmee woeker en
handel, vervolgens ook de industrie of eigenlijke kapitalistische produktie haar bedreigden.
Wanneer goederen de gedaante aannemen van waren,
dan neemt al spoedig eene waar onder hen de gedaante
aan van geld. De goederen verliezen hunne algemeene
onderlinge ruilbaarheid, blijven nog slechts tegen de geldwaar ruilbaar. Tegelijkertijd breidt de warenproduktie
ten koste van die voor eigen gebruik zich uit; kan de bevolking in haar behoeften meer en meer door ruilen alleen voorzien. En aldus wordt het geld, oorspronkelijk
een hulpmiddel dat het ruilen bevorderde, meer en meer
onmisbaar om een ruil tot stand te brengen en daarmee
onmisbaar om te leven. Genoeg reeds om te doen zien
dat geld weldra de ver boven alle andere begeerde waar
moest zijn.
De wijsgeeren en moralisten uit den tijd der enkelvoudige warenproduktie — Aristoteles, Thomas van
Aquino —1 ) onderscheiden een verstandig en geoorloofd
gebruik van het geld, en een gebruik dat onredelijk geacht wordt. Het geld, meenen zij, wordt overeenkomstig
zijn aard en bestemming aangewend, wanneer het dient
als ruilmiddel, ter verkrijging van noodige goederen.
Maar er is ook een manier waarbij men zich van geld
bedient, niet voor het levensonderhoud, maar om zich te
verrijken. Deze kunst van geldmaken stond algemeen in
kwaden reuk. Het gebruik van geld tot koop en verkoop
zonder meer is slechts een gemakkelijker vorm van ruilen.
„Deze soort van ruilen, zegt Aristoteles, behoort niet tot
de kunst van geldmaken, en is niet strijdig met de natuur,
maar onmisbaar voor de bevrediging der natuurlijke behoeften van den mensch." Het winnen van geld kon niet
ongeoorloofd worden geacht in een samenleving die geld
behoefde. Er is echter slechts een geoorloofde manier in
de samenleving der primitieve warenproduktie. Aristoteles noemt haar „de natuurlijke manier van geldmaken",
n.l. door het ontvangen van geld tegen goederen, en het
1)
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oogmerk er andere goederen door te verkrijgen. „In deze
echte gedaante maakt zij deel uit van het bestuur eener
huishouding", zegt hij.
Het verkeerde en onnatuurlijke gebruik, waarbij geld
geen middel gebleven, maar doel is geworden, is evenzeer
een soort van ruilen. Doch dit is een telkens herhaalde
ruil, een koopen en verkoopen zonder eind, niet de daad
van warenbezitters die nuttige voorwerpen verlangen,
maar het streven van hebzuchtigen die geen grens stellen
aan hun gelddorst. Dit, in een woord, is de handel. Het
geld op deze wijze aangewend, is kapitaal.
Handel, leert Aristoteles, is uit den gewonen ruil voortgekomen, toen eenmaal het gebruik van geld was uitgevonden — „een meer samengestelde ruil zoo spoedig de
menschen bij ervaring hadden geleerd bij welke ruilingen
het meeste voordeel kon worden behaald." Geldbejag, op
deze wijze mogelijk gemaakt, wordt nu het levensdoel van
vele menschen. De krijgsman verkoopt zijn zwaard, de
geneesheer zijn kunst. „Sommigen verkeeren -ieders vermogen en ieders bekwaamheid in het middel om geld te
winnen; dit beschouwen zij als het doel en aan het bevorderen van dit doel maken zij alle dingen onderge.

schikt".
„Zoo hebben wij, eindigt Aristoteles, de kunst van
geldmaken beschouwd die onnoodig is, en waarom zij
door de menschen wordt begeerd. En ook de noodige
kunst van geldmaken welke wij zagen dat van de
andere verschilt en een natuurlijk onderdeel van de
kunst der huishouding uitmaakt, als betrokken bij
het verschaffen van levensmiddelen, niet, echter, onbegrensd als de eerste soort, doch aan grenzen onderhevig".
Ten overvloede blijkt uit de nadere beschrijving van
het bedrijfsleven welke hanteeringen Aristoteles goedkeurde, en welke hij verwierp. Landbouw en veeteelt
en het winnen van delfstoffen, dit, ofschoon het laatste
niet boven eenige bedenking is, zijn de bezigheden waarbij het eerlijke gebruik van geld te pas komt. Het afstaan
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van arbeidskracht van huur rekent hij uitdrukkelijk tot
de ongeoorloofde middelen: evenals woeker en handel.
Het kwaad dat in het gebruik van geld als kapitaal gevonden werd: geld aangewend om geld te maken, is ver
van denkbeeldig geweest. Deze oude handel is niet de
afzet van waren voor den handel bestemd. Hij is geen
onderdeel van het produktiestelsel, als zoodanig aan de
produktie ondergeschikt. De meeste benoodigdheden zijn
nog voortbrengselen van eigen arbeid, of worden door de
verbruikers onderling aan elkaar verhandeld. Tot in de
12e eeuw vond men b.v. in de Engelsche steden bijna geen
winkels (Cunningham). De kleinhandel die noodig was
gebeurde op markten en kermissen. De tegenstelling van
stedelijke en landelijke bedrijven was nog zeer weinig ontwikkeld. „Varkens en koeien werden, naar het schijnt, nog
gehouden in het hart van Londen tot in de 13e eeuw" 1).
Eigenlijke handel, kapitalistische handel, werd gedreven
in eenige uitheemsche artikelen, meestal voorwerpen van
weelde, bestemd voor de aanzienlijken 2 ). De handel in
dien tijd is de middelaar tusschen verwijderde gemeenschappen met de meest verschillende produktiewijzen, de
handelsgoederen krijgen eerst eenigermate het karakter
van waren door de tusschenkomst der kooplieden: vertegenwoordigers van een buiten de wereld de half-direkte
half voor-kapitalistische produktie staand bedrijf, somtijds van een natie (Phoeniciers, Hollanders), somtijds
van een ras (de Joden).
Het maatschappelijk euvel nu, aan deze vormen van
het kapitalisme verbonden, lag in het overwicht eener
geldbezittende klasse te midden van een maatschappij,
waarin het geld nog schaarsch was en die toch reeds meer
en meer van geld zich ging bedienen. Behoefte aan geld
ontstond bovendien bij de massa der bevolking toen de
feudale heeren de heffingen waarop zij aanspraak konden
maken minder in goederen en meer en meer in muntstukken eischten.
1) Ashley, Histoire et Doctrines economiques de l'Angleterre, 1, 90. Verge!.
Janssen, „Die Allgemeinen Zustiinde des Deutschen Volkes beim Ausgang des
Mittelalters", ed. 1897, bl. 352 e. v.
2) Ashley, t. a. p., bl. 91.
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Eerst de kapitalistische produktie heeft de markten
verruimd en de verkeersmiddelen geschapen. Het kleine,
voor zich zelfstandige, van anderen gescheiden afzetgebied, dat sterke schommelingen in de warenwaarde
voorkwam, kan in voorkapitalistische tijden gemakkelijk
door geldbezitters worden beheerscht. In zulke gevallen
was niet alleen alle stabiliteit in de maatschappelijke
verhoudingen eensklaps gewelddadig opgeheven, wiji
woekerprijzen de traditioneele, als door gewoonte bepaalde prijzen der waren vervingen, maar kon de bevolking aan een kunstmatigen hongersnood worden overgeleverd.
Ongerekend de uitbuiting van kleinen en grooten, die,
eenmaal in handen van geldschieters, schuldenaren voor
sommen die zij hadden opgenomen voor niet-produktief
verbruik, dikwijls reddeloos verloren deed gaan.
V
De bijzonderheden van het kwaad waarvoor de maatschappijen der enkelvoudige warenproduktie zich hadden
in acht te nemen, leert men kennen in hare litteratuur
die zich uitstrekt over een tijdsverloop van meer dan
2000 jaar.
Aristoteles, (384-321 v. Chr.), verhaalt van een wijsgeer die, ten einde twijfelaars te toonen, dat hij de kunst
van geldmaken, welke hij versmaadde, niet uit onkunde
naliet, de wetenschap, welke hij van den loop der sterren
bezat, eenmaal aanwendde, om, wijl zij hem een ruimen
oogst van de olijven deden voorzien, alle persen voor die
vrucht in een wijden kring op te koopen, en die uit den
verkoop toen de tijd van plukken gekomen was, een zeer
groote winst trok. Of van een handelaar, die al het ijzer
dat de mijnen van Sicilie opleverden voor geld in zijn
bezit kreeg en vervolgens den prijs van het ijzer verdubbelde: een handgreep, die de dader met verbanning
moest boeten.
Een Fransch geschrift van het jaar 1279, ruim 100 jaar
later in het Nederlandsch overgebracht en in 1478 te
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Delft uitgegeven 1 ), onderscheidt zeven manieren van
woeker.
De eerste manier is het leenen van geld tegen interest,
onedel bedrijf van dezulken „die geld om geld leenen, en
nemen baat van hun geld aan geld of waren, boven de
hoofdsom welke zij uitleenen: betaalt men hem niet op
vastgestelde tijden, dan zal de woeker mede tot de hoof dsom gerekend worden, en aldus voortwoekeren." De
tweede manier gaat uit van lieden die met woeker gewonnen sommen van hunne ouders hebben geerfd en ze niet
teruggeven; de derde, van personen die zelf zich niet
verwaardigen, doch hunne dienaren met het snoode werk
belasten. Joden en Lombarden, die er zich op toeleggen,
worden vaak door groote heeren beschermd, die zich
door hen laten betalen, en hun zooveel patenten en vrijheden geven als zij siechts durven eischen; zoodat die een
Jood of Lombard misdoet, den heer zelven te na komt.
Een vierde wijze bestaat hierin, dat sommigen penningen
opnemen om dezen weer tegen hoogeren interest in leen
te geven, of ten bate van anderen woeker drijven.
De vijfde manier van woeker geschiedt met koopmansschappen, door menschen die om het uitstel van betaling
dat zij verleenen, hun goederen duurder verkoopen
dan zij weten, dat die waard zijn; of wel door anderen
die eenige waar verkoopen tegen de voile waarde,
doch met de bepaling, dat zij haar binnen het jaar voor
een lagere som molten terug koopen; deze lieden geven
ook verschot op het goed van anderen, dat zij in pand
nemen, en rekenen de rente niet in afkorting van het
geleende bedrag; ja, somtijds wordt tot voorwaarde gesteld dat, bijaldien de inlossing niet op den bepaalden tijd
plaats heeft gehad, het goed dan verstaan zal zijn en verloren.
Wederom anderen zondigen door verkoop, door aan
behoeftige personen gereed geld te geven, waarvoor
dezen hun graan of andere waar moeten leveren op een
ander tijdstip, en tot een hooger bedrag.
1)
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Ook ziet men sommigen goederen koopen wanneer ze
goedkoop zijn, en bij zich houden tot de prijs hooger is;
zoodanigen begeeren de schade van arme lieden, duren
tijd en kostbare waren, om hun goed met meer winst te
kunnen afzetten. Door het koopen van koren in den zaaitijd, of van wijn als hij bloeit, met het beding dat op het
oogenblik van den oogst over het houden van den koop
beslist zal worden, wordt eveneens woeker begaan.
De zesde soort van woeker is het maken van afspraak
om gezamenlijk te handelen, zoodanig dat men wel op het
voordeel recht krijgt, maar niet deelt in het verlies.
Aan de zevende manier van woeker maken zich schuldig de rijke lieden, die hun arme buren nu en dan eenig
geld of graan leenen of geven, op zulke voorwaarden dat
zij op zekeren tijd daarvoor drie of vier dagen zullen werken, dock zoo, dat zij voor vier penningen aan waren
steeds zes penningen moeten leveren.
Handelswinst en rente, ziet men, hoe ook genaamd,
doorgaans genoten krachtens een voor de leden der maatschappij schadelijk monopolie, vielen beide onder het
vonnis, dat den woeker veroordeelde. Zoolang niet de
kapitalistische produktie zich volledig had ontwikkeld,
die een waarborg ten bate van de verbruikers in de konkurrentie verschaft, leverden de vormen van handels- en
woekerkapitaal een voortdurend gevaar op voor de bevolking, dat alleen door den arm van de overheid kon
worden bedwongen. „Er heerschte," zegt een schrijver
over de rechtsbegrippen van deze periode 1 ), „de grootste bezorgdheid voor het duurder worden van de waren.
zoodanig dat aan de openbare machten de plicht opgelegd werd althans het duurder worden van de zaken die
men als noodig beschouwde, met alle middelen te voorkomen." „Het eenige middel echter, dat daartoe geschikt
was, was het dwingend machtsbevel."
„Niet alleen, zegt dezelfde schrijver, was het opkoopen door speculanten, maar ook iedere andere
1) Endemann „Studien in der Romanisch-Kanonistischen Wirtschafts- u. Rechtslehre", 1874.
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handefing verboden die ten doe! had de markt te beheerschen. Het terughouden van de goederen, alle afspraken en overeenkomsten daarvoor, waren onwettig. leder opdrijven van den dusgenaamden waren
prijs door zulke maatregelen kwam onder het begrip
van monopolie 't welk de kanonieke leer met hare
vonnissen trof zooveel zij vermocht . . . . Zelfs de overeenkomsten van handwerkers, niet enkel die der
kooplieden vielen in die termen.... Het maken van
monopolie was evenmin als den verkoopers aan de
koopers geoorloofd, b.v. wanneer deze laatsten voor
de aankomst van een schip gemeenschappelijk overleg wilden plegen ten opzichte van de verwachte
lading."
Montchretien, eindelijk, in zijn beroemde „Traicte de
1'Economie Politique" van 1615, opgedragen aan den
koning Lodewijk XIII en aan de Koningin-Moeder, verlangde in de volgende bewoordingen maatregelen tegen
het kapitalisme dat in zijn voile opkomst was:
„Uwe Majesteiten, schreef hij, hebben een uitmuntend belang bij het regelen van alle daden van kleine
koopmanschap welke in dit koninkrijk plaats hebben,
opdat hare onderdanen tot die gemakkelijkheid van
bestaan kunnen geraken, welke een wezenlijk deel uitmaken van den rijkdom van den Staat. Hier zal men
mij wellicht tegenwerpen dat het onmogelijk is dat
dezulken thans even goedkoop worden gegeven als
vroeger, tengevolge van de groote hoeveelheden zilver en goud, welke thans uit de mijnen van Amerika
naar Europa zijn gebracht, hetwelk de prijzen van
alle waren heeft doen stijgen. 1k antwoord kort en
goed: dat de innerlijke waarde van de goederen onveranderlijk is, niet de toevallige prijs die van verschillende dingen afhangt en rijzen en dalen kan; dat
niets duur is of het is goedkoop geweest, en niets
goedkoop, of het kan duur worden". De schrijver
gaat voort met te betoogen dat blijkens de ervaring
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de prijzen de beweging van geld, schaarsch of overvloedig, geenszins altijd volgen.
Ten slotte dringt hij aan op het handhaven der
bestaande voorschriften, want, meent hij, „het is alleen door een streng toezicht, gelijk Uwe Majesteiten
bij machte zijn in dit land te vestigen en levendig te
houden, dat de prijzen van goederen en levensmiddelen tot hun vorigen stand kunnen terugkeeren. De
helft van het werk in dit opzicht is reeds verricht.
Want gij zult hier vinden de schoonste wetten en de
meest achtenswaardige bepalingen, evenzeer bewonderd door de vreemdelingen als zij zich verbazen over
de gebrekkige toepassing.
Aan Uwe Majesteiten staat het de uitvoering te gelasten met de meeste gestrengheid en nauwkeurigheid tegenover alien die er inbreuk op maken, wie
zij mogen zijn, in de eerste plaats bevelende, dat
een bende opkoopers, die al het graan in een streek
bijeenbrengen en weigeren het yolk te voorzien zooals
het zou behooren, hierin worde belet, en dat zij die het
liever laten bederven en door ongedierte verteeren
dan het tegen een redelijken prijs op de markt te
brengen, gestraft worden met zware straffen, als hebbende, zooveel het aan hun is, de goedheid en genade
van God willen verhinderen die ons regen en dauw
en koude en warmte geeft en al het overige op de
daarvoor gestelde tijden, opdat de aarde telkenmale
overvloedig vruchten levere om aan alle menschen
te worden verdeeld wien Hij het leven gunt, overeenkomstig de voorschriften eener rechtvaardige overheid . . . ."1)
Beden en klachten genoeg om te doen zien hoe ver
reeds de kapitalistische revolutie gevorderd was, die de
vastheid der enkelvoudige warenproduktie verstoorde.
Grondslag der meeningen in deze geheele periode is het
gevoelen dat in de bekende theorie van den waren of
1)

,,Traictê de l'Economie politique" par Antoyne de Montchretien, Avec
Introduction et Notes par Th. Funck Brentano, Parijs, 1889, bl. 256 e. v.
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juisten prijs zijn theoretische uitdrukking heeft gevonden.

Baseerende op het verschijnsel dat de prijzen inderdaad weinig varieerden, een regelmatigheid welke de
overheid voor zooveel noodig door haar tusschenkomst
te bevestigen en te bewaren had, en zoo goed als geheel,
daarom, onafhankelijk van den invloed der bij de meer
ontwikkelde, kapitalistische vormen der warenproduktie
dikwijls zoo belangrijke (hetzij voor- of nadeelige) herleiding van den konkreeten, werkelijk besteden arbeid
tot den maatschappelijken of gemiddeld noodigen arbeid, konden de voor-kapitalistische producenten hunne
waarde-theorie samenvatten in het ethische leerstuk dat
ieder ding naar zijn waarachtige waarde vergoed behoorde te worden. Een zuiver-ekonomische waardetheorie kon in deze omstandigheden niet opkomen. De
genoemde herleiding, die zich als de werking van de
waarde-wet doet gevoelen, is pas in het kapitalisme van
belang geworden. Eerst toen heeft de waarde-wet groote
maatschappelijke beteekenis gekregen en zij is daarom
eerst toen wetenschappelijk vastgesteld. De lieden der
enkelvoudige warenproduktie hebben zich om een ekonomische waarde-theorie niet bekommerd, wijl zij er noch
behoefte aan hadden, noch ook in normale omstandigheden de gelegenheid de werking der waarde-verschijnselen gade te slaan. De opbrengst van de waar, zeiden
wij, will zij doorgaans aan de verwachting voldeed, scheen
de belooning van den arbeid te zijn. Indien de leer van
den rechtvaardigen prijs gezegd kan hebben een ekonomischen inhoud te bevatten, moet deze gelegen zijn in
den eisch, dat de prijs der goederen den vervaardiger
moet schadeloos stellen voor zijn kosten en moeite. Ashley acht het waarschijnlijk dat de leer die men bij sommige schrijvers vindt: n.l. dat ieder voor zich zelf kon
bepalen welke de juiste prijs was van zijn waar, door
eenvoudig te berekenen wat hij noodig had om behoorlijk
te leven in zijn maatschappelijken rang — als een van
zelf sprekende zaak door Thomas van Aquino en anderen
aanvaard werd.1)
1) „Dictionnary of Political Economy", II, blz. 500/1. Artikel: Justum Pretium.
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Tusschen deze beschouwing, echter, en de theorie die
den arbeid als inhoud en maatstaf van waarde aanneemt,
is een zeer groote afstand: inderdaad de afstand van
enkelvoudige tot kapitalistische warenproduktie. Immers
is de arbeid die de waarde bepaalt, de maatschappelijke
arbeid, in tegenstelling met den individueelen. Zoolang
deze begrippen, om de aangewezen reden, elkaar tamelijk
wel dekken, gelijk in normale omstandigheden het geval
moet zijn geweest, doet zich het vraagstuk van de Waarde
niet voor, dat het kapitalisme heeft gesteld en het socialisme voor goed opgelost. Wij weten thans dat iedere
waar het produkt is van konkreten arbeid, maar in het
ruilverkeer, als voorwerp van waarde, slechts geldt als
een produkt van abstrakten arbeid. De eerste hoeveelheid is technisch meetbaar, de tweede niet. Wij zien haar
aanwezig in elke waar, de gelijksoortigheid uitmaken van
alle waren, en in bepaalde verhoudingen, ook de gelijkheid. Wij kunnen dus enkel vaststellen dat in zekere
kwantiteiten van een willekeurig getal waren, dezelfde
waarde-massa, dezelfde hoeveelheid abstrakte arbeid
vervat is. Dit is de eenige vastheid die een samenleving
van zelfstandige en konkurreerende warenproducenten

kan verschaffen, de eenige ook die zij behoeft. Een theorie die meer wilde geven zou de noodzakelijke onvolledigheden en onzekerheden van de realiteit miskennen,
en zelve dus onbruikbaar zijn. Wie kan bepalen Welke
hoeveelheid arbeid noodig is om in de behoefte van deze
of gene waar te voldoen? Uit de prijsbeweging van zijn
artikel heeft iedere producent op te maken de verandering die techniek en vraag in de hoeveelheid noodigen
arbeid onophoudelijk teweeg brengen. Hoewel zijn moeite
en kosten, het bedrag van den konkreten arbeid gelijk is gebleven, bespeurt hij uit de wijzigingen die de
waarde van het produkt ondergaat, dat het bedrag abstrakte arbeid is veranderd: ten goede of ten kwade. En
deze zelfde beweging is het, die het wezen van de warenwaarde heeft doen ontdekken wijl zij heeft leeren onderscheiden den arbeid die de nuttigheid, van den arbeid
die de waarde voortbrengt.
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Eenigszins heeft ook tijdens de enkelvoudige warenproduktie deze prijsbeweging, het op- en neergaan van
de hoeveelheid waarde voortbrengenden arbeid, zich
voorgedaan. Maar bij de kleine verschillen kon eeuwenlang de schijn bewaard blijven dat het wezen der waarde
in de zekerheid lag waarmee de eerlijke, nuttige arbeid
zijn meester beloonde. En hiermee is verklaard hoe in
een samenleving van warenproduktie en privaatbezit
der produktiemiddelen, het denkbeeld heerschen kon,
dat het doel van die samenleving is de bevrediging van
de behoeften harer leden. De werking der waardewet
heeft dit aan latere geslachten wel anders geleerd. Het
produkt van den individueelen arbeid, hoe uitmuntend
ook, kan geheel of gedeeltelijk waardeloos zijn. Theoretisch geldt dit voor alle tijden van de warenproduktie.
Praktisch, echter, deed zich het verschijnsel vroeger
weinig of niet gevoelen. Armoede van producenten, die
niet door natuurlijke oorzaken veroorzaakt werd, kwam
in normale tijden niet voor. Alleen moest voortdurend
gewaakt worden tegen inmenging door de vijandelijke
machten van handel en woeker. Om deze of te weren werd
het openbare gezag te hulp geroepen — op den rechtsgrond van den rechtvaardigen en juisten prijs, die althans
den arbeider in staat moet stellen van zijn arbeid te
leven.
Tweede Hoofdstuk.
De Armoede der Konsumenten.
I
De enkelvoudige of voor-kapitalistische warenproduktie, waarin ieder producent met eigen middelen doch
zonder toe-eigening van vreemd arbeidsprodukt werkt,
sluit de armoede geenszins uit.
Zelfs al wanneer men in staat is een nuttig arbeidsprodukt te leveren voor de warenmarkt, is het volstrekt
niet zeker dat de opbrengst voldoende zal zijn om in het
levensonderhoud te voorzien van den vervaardiger. Zelfs
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al wanneer hij zijn best heeft gedaan om niet meer dan
den noodigen arbeid te besteden aan zijn produkt, en
goede gronden meende te hebben voor de verwachting,
dat, onder die voorzorgen gemaakt, de waarde van het
produkt door hem in de gedaante van een genoegzame
hoeveelheid levensmiddelen ontvangen zou worden, zelfs
dan is er geen zekerheid dat deze verwachting op de
markt zal worden verwezenlijkt. Het kan zeer goed zijn
dat de faktoren, welke het quantum maatschappelijk
noodigen arbeid voor deze bepaalde waar regelen, buiten
zijn weten inmiddels veranderd zijn. Of het produktieproces is bekort, of wel de vraag is verminderd: en ziedaar omstandigheden waarvan voor onzen minder fortuinlijken warenproducent het gevolg is dat de door hem
aangewende hoeveelheid arbeid meer dan de noodige
hoeveelheid bedraagt, en dus slechts gedeeltelijk als noodige of waarde-voortbrengende arbeid in aanmerking
komt. En in dat geval zal de kleinere waarde dan te voren
verwacht of berekend, den producent een voorraad levensmiddelen inbrengen, te gering voor zijn behoeften.
Armoede, bovendien, zal onder hen ontstaan wanneer
eenige leden van deze primitieve samenleving hunne produktiemiddelen verliezen, of wel, hetzij tijdelijk, hetzij
voor goed, buiten staat geraken zich er van te bedienen.
Van de eerste oorzaak der voor-kapitalistische armoede hebben wij gezien dat zij in werkelijkheid niet
zeer te duchten is. De omstandigheden die de enkelvoudige produktie, niet toevallig vergezelden, brachten
teweeg dat de op berekening gegronde verwachtingen
omtrent de waarde doorgaans verwezenlijkt werden om
de goede reden dat de berekening niet zeer ingewikkeld
was en met bekende, vrij wel onveranderlijke elementen
(van behoeften en techniek) te doen had. Enkelvoudige
warenproduktie is uit den aard van de instelling produktie op kleinen voet: alleen met behulp van vreemde
arbeidskracht is de voortbrenging op ruimere schaal
mogelijk, die daarmee ook van karakter verandert. Wij
kunnen dus besluiten dat de gevaren die de leden der
voor-kapitalistische maatschappij uit dezen hoof de be221

dreigden, gering waren. De armoede, als gevolg van zuiver
ekonomische oorzaken, de armoede van producenten die
hunne waren door den natuurlijken loop van zaken plotseling belangrijk in waarde zien afnemen, die armoede
is aan te merken als een theoretische mogelijkheid, welke
echter eerst dan een maatschappelijke werkelijkheid
wordt, wanneer en naarmate de enkelvoudige voor-kapitalistische warenproduktie verdwijnt.
De tweede of niet zuiver ekonomische oorzaak heeft
ongetwijfeld in iedere voor-kapitalistische maatschappij
zich min of meer krachtig doen gevoelen. Vrouwen, wier
taak in het gezin al spoedig tot de direkte produktie, die
voor onmiddellijk gebruik, zich bepaalt, moesten armoe
lijden wanneer het hoofd of de waren-produceerende
echtgenoot om eenige reden in gebreke bleef; evenzoo
de kinderen, nog tot geenerlei arbeid bekwaam. Ouden
van dagen, zieken, invalieden, voor zoover hun arbeid
geen overschotten had opgeleverd voor dagen dat de
arbeid rusten moest, vallen in dezelfde termen.
Niet vreemd, daarom, dat wij van gebruiken en stichtingen met die van moderne liefdadigheid overeenkomende, reeds vernemen in de oudste tijden van vele
waren-produceerende maatschappijen: bij de Israelieten
volgens de Mozaische wetgeving, in het oude Rome, in
Athene, in de Middeleeuwen. Twee stelsels van armenzorg, waarvan de tegenovergestelde beginselen somtijds
tot hevigen strijd in de literatuur en ook in de politick
hebben geleid, zijn bij de ontwikkeling der warenproduktie duidelijk te onderscheiden. Het eerste vertoont
zijn kommunistischen oorsprong in de theorie dat de
armen een recht op onderstand bezitten, en in de praktijk eener overvloedige, aan weinig of geen voorwaarde
gebonden bedeeling. Het kommunistische beginsel dat
alle leden der gemeenschap aanspraak verleent op een
deel van het gemeenschappelijk goed, moest blijven voortleven ten bate dergenen die bij den overgang tot privaatbezit en warenproduktie behoeftig werden.
Het andere stelsel ontstaat zoodra de behoeftigheid
de blijvende toestand komt te zijn van een bepaalde maat222

schappelijke Masse, van het moderne proletariaat, wiens
eenig bestaansmiddel het arbeidsloon is. Alsdan vervalt,
indien niet uit de wetgeving dan toch uit de theorie, de
erkenning van ieder recht op onderstand, dat de erkenning zou zijn van het recht op eenig ander inkomen dan
het arbeidsloon alleen. Elk arbeidsloos inkomen dat het
proletariaat geniet, zoo althans dat het zijn geschiktheid
of zijn ijver zou kunnen verminderen, strekt ten nadeele
van de kapitalistische kiasse. Vandaar het beginsel dat zij
in iedere hedendaagsche wet op het armwezen heeft
doorgevoerd, zoover niet een ander en nog algemeener
belang verbood het andere en tegenovergestelde denkbeeld geheel uit het oog te verliezen. Dit is het belang
van iedere heerschende kiasse, reeds door Aristoteles uitgesproken, waar hij onder de oorzaken van revolutie
het onmatig aangroeien van het getal der armen noemde
en gebrek den vader van revolutie en misdaad. Een kompromis, derhalve, van klasse-zelfzucht 1 ) en klassevrees 2 ), dat eenerzijds de armen slechts in het uiterste
geval veroorlooft naar een bestaansmiddel te grijpen niet
in dienst van het kapitaal gewonnen, dat aan den anderen
1) „Armenverzorging door den Staat.... kan.... zelfs tot vermindering van
het pauperisme strekken wanneer zij aan zulke bezwarende voorwaarden verbonden
wordt, dat ook een karig loon ale vrije arbeider verkieslijk is boven onderhoud
van staatswege." (0. v. Rees, Overzicht der Staathuishoudkunde, 1851; bl. 45).
„Het hoofdbeginsel bij elke armenbedeeling zi$ dat de bedeeling geene premie voor
de luiheid, geene aanmoediging van de zorgeloosheid worde. Een te ruime bedeeling verzwakt het zelf zoeken naar arbeid door het weinige verschil dat het
arbeidsloon en de bedeeling oplevert...." (De Bosch Kemper, Geschiedkundig
Onderzoek naar de Armoede enz., 1860; bl. 283). In dozen geest werd in 1834 de
Engelsche armenwet herzien wijl gebleken was dat het bestaande stelsel volgens
het rapport van de staatskommissie verderfelijk werkte op de „vlijtigheid, het
overleg en de goede trouw van de arbeiders", zoowel ale op „de welvaart en de
zedelijkheid der werkgevers en bezitters." (The Health of Nations, Review of the
Works of Ed. Chadwick, 1887; II, 336).
2) „Het is onstaatkundig en voor de veiligheid hoogst gevaarlijk de armen in
zulk eenen toestand tegenover de rijken te plaatsen, dat zij door den honger to
oproerigheid worden aangezet." (De Bosch Kemper, t. a. p., bl. 291). „Het belang
van den Staat vordert dat orde en rust gehandhaafd worden. Deze loopen gevaar
voor wanorde en onrust te wijken, als het aantal armen vermeerdert.... Ontevredenheid over armoede en de zucht den toestand aangenamer te maken, kunnen
oproer en omwenteling ten gevolge hebben." (G. Hintzen, Armoede en Armenzorg. De Economist, 1876; I, 455.6). Onze Nederlandsche Armenwet van 1854 die
subsidies aan kerkelijke en particuliere liefdadigheid uit de openbare kassen toestaat, en dus in zoover althans theoretisch afwijkt van den „staatkundigen regel
der volstrekte onvermijdelijkheid" is wegens die inkonsekwentie meermalen veroordeeld. (De Subsidien in de Armenwet door G. H. Beta in „Bijdragen tot de
kennis van het Staats- enz. bestuur in Nederland," 1858; I, 366-7).
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kant de buitensporigheden wil voorkomen van ellendigen,
wien men iedere bestaansmogelijkheid zou hebben ontzegd: een kompromis van dezen aard vereenigt thans de
beide historische systemen van armenzorg. Een derde
systeem kan men opmerken in de kritiek van de bestaande armenwetten, die afschaffing van het beginsel eischt
dat slechts het allerergste gebrek door de overheid te
verhelpen is. Bij alle angst en winstbejag had althans
een vorig geslacht van kapitalistische wetgevers de hoop
niet verloren dat op den duur de armoede grootendeels
verdwijnen zou. Deze verwachting heeft, om goede redenen, een volgend geslacht van geleerden en publicisten
opgegeven. 1 ) En zeer waarschijnlijk zal dit wantrouwen,
vermenigvuldigd met vrees voor de toenemende macht
der arbeidersklasse, in een mildere wetgeving op de
armenzorg zich uiten 2 ). De faktor van het klasse-egoisme, dat de arbeiders ieder inkomen buiten het loon misgunt, werkt onverzwakt voort in het streven om zoodanige arbeiders die evenwel eenig ander inkomen zouden behoeven — wegens werkloosheid, ziekte of ouderdom — dit op eigen kosten, en dus tOch uit arbeidsloon,
door middel der gedwongen verzekering te verschaffen,
gedeeltelijk of geheel.3)
1) Es liiszt sich iiberhaupt nicht verkennen dasz die Tendenz der neueren Zeit
dahin geht die staatlich geordnete Armenpflege immer weiter auszudehnen. Zum
grossen Theile ist dies darauf zuriickzufiihren, dass sich die Staaten immer mehr
bewusst werden, dass durch die Entwickelung der modernen Industrie, durch
Gross- und Fabrikbetrieb, die Gefahr der Verarmung bei der grossen Klasse der
Arbeiterbeviilkerung erheblich gewachsen ist." (HandwOrterbuch der Staatswissenschaften, Armenwesen, I, 1054).
2) De Engelsche Gemeentewet van 1894 („Local Government Act") belast de
plaatselijke besturen met het toezicht op het armwezen; „de uitkomst van die
verandering wordt met spanning afgewacht, want zij valt samen met een gezindheid in de publieke opinie ten gunste eener minder strenge uitvoering." (Dictionary of Political Economy. Poor. Law, III, 155).
3) „Toen in de vorige [18e] eeuw atelsels van verzekering voor het eerst
toegepast werden ontstonden in Engeland plannen voor staatsbemoeiing, in de
hoop dat daardoor de armen voor zich zelf zouden kunnen zorgen in plaats van
ten laste der gemeente to komen. Gelijksoortige motieven hebben thans in de
meeste landen van Europa de invoering van [verplichte] staatsverzekering doen
voorstellen." (Diet. of Pol. Economy, III, 463 C. S. Loch, schr. v. „Old Age
Pension and Pauperism").
„An der Erleichterung der Armenpflege durch die Arbeiterversicherung kann
ein Zweifel nicht wohl bestehen. Hatte die Versicherung vom Anfang an die
Absicht den erkrankten, verletzten, invaliden und alten Arbeiter und seine Angeharigen nicht auf die Armenpflege zu verweisen, so ist ihr das in erheblichem
Umfange gelungen." (R. v. d. Borght, Die soziale Bedeutung der deutschen
Arbeiterversicherung, 1898, bl. 79-80).
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Doch met het verschijnsel van een klasse van armen,
die de regeerende om redenen van Staat niet geheel aan
haar lot vermag over te laten, komen wij reeds over de
grenzen der warenproduktie in haar oudere vormen. De
behoeftigheid die de eerste filantropische maatregelen
noodig maakt, is niet de toestand van een klasse, welke
krachtens de inrichting der produktie tot dien toestand
onveranderlijk verwezen is. Zij is veeleer het ongeluk van
lieden, die door niet-ekonomische oorzaken voor langer
of korter tijd buiten de warenproductie geraken en aldus
tot gebrek vervallen. Om de genoemde kategorieen van
niet-producenten: weduwen en wezen, ouden en zieken te
hulp te komen, ontstaan de inrichtingen welke iedere
warenproduceerende maatschappij behoeft, wij1 het ongeluk dat sommigen aan de produktie onttrekt, beurtelings velen treffen kan.
Stoornissen in de produktie door natuurlijke oorzaken,
die alle leden treffen, als de rampen van brand en watervloed, of wel geweld van buiten in den oorlog, benadeelen
de geheele samenleving en scheppen geen behoeftige
klasse binnen haar palen. Een yolk kan tot het uiterste
gebrek vervallen door een dezer oorzaken zonder dat zich
de klassen-tegenstelling ontwikkelt of de ongelijkheid van
maatschappelijke groepen, wier ongelijkheid voortkomt
uit hun verschillend aandeel in het produktieproces.

II
De werkelijke maatschappijen der primitieve warenproduktie voerden een eeuwenlangen verdedigenden oorlog tegen het kapitalisme, dat als handels- en woekerkapitaal al hare vastheden bedreigde, zoowel de stoffelijke instellingen als de denkbeelden. Zonder reden te
hebben zich bezig te houden met een nauwkeurige ontleding van het verschijnsel der warenwaarde, schreef men
veeleer aan het warenlichaam de natuurlijke eigenschap
toe van een prijs te bezitten die de moeite loonde van den
maker. Gebeurde bij den ruil en inkoop dit somtijds niet,
dan had er een afwijking plaats van den maatschappe225
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lijken regel. Kwamen zoodanige afwijkingen dikwijls
voor, dan was de maatschappelijke grondslag aangetast.
Dezen grondslag te behouden, de beperkte markt en de
stabiliteit van de techniek in dienst eener produktie op
kleine schaal, was het doel van den strijd, die eerst met
de invoering van het grootkapitaal eindigde.
Het handelskapitaal heeft de zekerheid waarin de voorkapitalistische maatschappijen zich verheugden, op een
voor dien vorm van het kapitaal eigenaardige wijze verstoord. Het produceerde niet zelf, en kon niet rechtstreeks het produktieproces wijzigen. Veranderingen
brengen in den faktor die den noodigen tijd bepaalt door
middel van de techniek, bleef dus aanvankelijk uitgesloten. Zoodra het handelskapitaal zich ook van de produktie had meester gemaakt, werden deze veranderingen,
zooals men weet, met een onverbiddelijke en noodlottige
snelheid ingevoerd.
De tweede faktor, echter, die door middel van wisselingen in de verhouding van vraag en aanbod werkt,
hadden de vertegenwoordigers van het handelskapitaal
des te meer in hun macht. Juist de omstandigheid, dat de
markt beperkt was, die in den regel de zekerheid uitmaakte van de producenten zoowel als van de verbruikers, kon veranderen in een oorzaak van verderf. Hoe
kleiner het terrein, des te eerder kon het zoo zeer gevreesde monopolie van een vermogend koopman er zich
vastzetten. Blijkens de klachten die zich eeuwen achtereen doen hooren en het onophoudelijk inroepen van de
wettelijke bescherming, was de moeilijkheid niet zeer
groot om in de middeleeuwsche wereld, met haar bijna
totaal gemis aan middelen van verkeer en vervoer, op
levensmiddelen, grondstoffen en werktuigen beslag te
leggen die de bevolking van een zeker gebied behoefde.1)
Benoodigdheden van welke soort ook, eenmaal in harden
1)

„Men kan zeggen dat tijdens de Middeleeuwen de ekonomische toestanden
van dien aard waren, dat sommige personen, indien men hun dat niet had belet,
bij machte zouden zijn geweest de beschikking te verkrijgen over de voorraden
van koopwaren. Niet vergeten mag worden dat die voorraden, wat graan en andere
voedingamiddelen betreft, geheel en al plaatselijk waren; indien zulke pogingen
konden slagen, mogen wij met iets grootere ingenomenheid ons rekenschap geven
van de Middeleeuwsche wetgeving op dat punt." (Ashley, t. a. p. I, bl. 239).
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van opkoopers en woekeraars, kon bij gebrek aan konkurrentie de monopolieprijs worden gevraagd, ver boven
het bedrag door gewoonte en overlevering bepaald die
als de juiste prijs werd aangemerkt. In zulke gevallen van
kunstmatige en gewelddadige beperking van den beschikbaren voorraad, deed het toenmalige handelskapitaal zich
kennen in zijn ware gedaante. Uitbuiting van de verbruikers is zijn bijzonder kenmerk.
Inderdaad is de schade die op deze wijze geleden wordt,
hoofdzakelijk de schade der verbruikers. Bescherming
van de verbruikers, daarom, is het groote oogmerk van
de wettelijke maatregelen geweest 1 ). Bescherming van
koopers door voorschriften op den handel in goederen,
bescherming van debiteuren door bepalingen tegen de
rente 2 ). De benadeeling der producenten ontstond eerst
als een algemeen maatschappelijk euvel, als de armoede
eener maatschappelijke klasse, toen het handelskapitaal
zich ook van de voortbrenging meester maakte en het
geheele produktieproces revolutionneerde.
De noodzakelijkheid om tegenover handels- en woekerkapitaal een verdedigende houding aan te nemen, deed
zich in Europa gevoelen sedert de Twaalfde Eeuw. Thomas van Aquino (1225-1274) is de wijsgeer van de middeleeuwsche wereld der enkelvoudige warenproduktie
geweest, gelijk Aristoteles van de antieke. In overeenkomstige ekonomische verhoudingen geplaatst, hebben
1) „De Middeleeuwsche wetgeving bedoelde hoofdzakelijk het belang van de
verbruikers, meer dan zooals in later jaren, dat van den voortbrenger." (Dictionary of Political Economy, art. Commerce, I, 341-2).
„Volgens de zuivere kanonieke opvatting was het voordeel der verkoopers
meestal een nadeel van de koopers. Daarom behoorde de bescherming, welke
men aan behoeftigen verschuldigd was, ten bate van de koopers te worden aangewend. Aan een noodstaat van producenten of verkoopers werd zelden gedacht.
Strikt genomen, immers, zouden deze laatsten volgens christenplicht hun goed
om niet moeten geven. En, daar dit eenmaal niet mogelijk was, moest aithans al
het mogelijke gebeuren om de koopers te helpen en de verkoopers te weerhouden.
Het kanonieke beginsel drukt alzoo over 't geheel op den afzet en de produktie
om zoodoende de afnemers te gerieven." (Endemann, Grundsiitze, bl. 108).
2) „Ten gevolge van deze opvatting is de schuldenaar de vervolgde wien de
rechtspraak evenzeer terzijde moest staan als armen en hulpbehoevenden." (Endemann, t. a. p. bl. 130).
In deze en andere plaatsen van dit geschrift over vroeg-kapitalistische ekonomische en rechtsbegrippen, wordt blijkbaar het verband tusschen de ekonomische
toestanden en de denkbeelden, en daarmee het onderscheid tusschen die denkbeelden en de kapitalistische, niet voldoende in het oog gehouden.
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Heiden en Christen gepleit voor verwante maatschappelijke belangen. Reeds voor Thomas van Aquino hadden
kerkelijke machthebbers zich met deze aangelegenheid
bemoeid. Endemann dateert het eerste besliste optreden
der kanonieke wetgeving van het jaar 1179, ander paus
Alexander III. Op het koncilie van Weenen in 1311 werden eventueele tegenstrijdige bepalingen door wereldlijke
rechters voor nietig verklaard. „Daarmee had de onderdrukking van den woeker 1 ) de uiterste grens bereikt. Hetgeen aanvankelijk slechts een zaak van zede- en geloofsleer was geweest, gold nu tevens als een voorschrift van
burgerlijk recht."2)
De wereldlijke overheid nam harerzijds gelijke maatregelen. Een Engelsche verbodswet van 1266 beveelt:
„dat men in geen stad de vestiging van eenigen
opkooper zal gedoogen, zijnde hij iemand die openlijk als verdrukker handelt van de armen, de erkende
vijand van de geheele gemeenschap en al het land,
iemand, die slechts een vuil gewin zoekt, die den behoeftige geweld aandoet, die den rijke bedriegt, die
beslag legt op het graan en de visschen en overige
marktwaren, wanneer men ze aanvoert ter zee en
ter land, ze wegneemt en ze verkoopt tegen een willekeurig hoogeren prijs. Hij misleidt de vreemde handelaren die hunne goederen brengen, terwijl hij hun aanbiedt deze voor hen van de hand to zetten, zeggende
dat hij er meer geld voor kan makers, dan zij verwachten, en zoo door list en bedrog benadeelt hij
zijn stad en streek .. . ." 3)
Sedert zijn zoodanige voorschriften overal in Europa
waar hetzelfde gevaar dreigde, herhaaldelijk gegeven. In
het begin van de 17de eeuw protesteerde de Fransche
schrijver, wiens in het vorig hoof dstuk meegedeelde aanklacht met deze 350 jaar oudere karakteristiek letterlijk
overeenkomt, tegen de gebrekkige toepassing. Nog in
1) „Woeker is alle voordeel behaald door het gebruiken van geld." Endemann,
t. a. p. bl. 23.
2) Endemann, t. a. p., bl. 9-11.
3) Ashley, t. a. p. I, bl. 223.
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het jaar 1800 is een vervolging wegens opkooperij voor
een Engelsche jury gebracht. 1 ) De wet die het verbood
is niet voor 1844 ingetrokken. Hoe weinig de eerste vertegenwoordigers van het moderne kapitaal zich rekenschap hebben gegeven van het kwaad aangericht door de
machten van het geld in haar vorige gedaante, blijkt uit
de verklaring van Adam Smith, die de vrees onder het
yolk voor opkoopers en monopolisten gelijk stelde aan
het geloof in hekserij. „De rampzalige vrouwen, zegt hij,
beschuldigd van gemeenschap met den duivel, waren niet
minder onschuldig aan de rampen die men haar toeschreef, dan de van misbruik betichte kooplieden."
In de Twintigste Eeuw is, zooals men weet, een overeenkomstige vrees teruggekeerd. Wederom zien de konsumenten het kapitaal beslag leggen op de noodigste
levensmiddelen: eetwaren, brandstoffen, kleeding en
de rest. Het onderscheid is dat de thans geschapen of op
deze manier verzwaarde armoe niet door een primitieven
vorm van het kapitalisme wordt veroorzaakt, die door
het optreden van de kapitalistische produktie of de verschijning van het grootkapitaal in zijn verderfelijke praktijken gestuit wordt. Nu is de onheilbrengende macht
het kapitaal in zijn voile en hoogste ontwikkeling. Met
het optreden van de kapitalistische produktie is het
kommercieel kapitaal op den achtergrond en in een bescheidener positie gekomen, ziet het zich een evenredig
aandeel in de meerwaarde toegewezen door het produktieve kapitaal voortgebracht: als het loon van zijn funktie Welke dit kapitaal doet circuleeren. De tijd dat het
heerschte in de wereld, willekeurig de prijzen bepaalde,
monopolies vestigde en bevolkingen cijnsbaar maakte, is
voor goed voorbij. Oyerheidsbemoeiing met het kapitalisme, prijsbepaling en regeling van rentevoet, werd alles
overbodig toen het kapitaal zich ging belasten met de
voortbrenging, en van de konkurrentie der kapitalen, zoo
1)

Dict. of Political Economy, art. „Forestallers and Regrators" II, 107. Aan
een wet van 1551-52 is een omschrijving ontleend van het misdrijf begaan door
koopen voor de goederen werkelijk op de markt zijn aangekomen, of het beslag
leggen op den geheelen voorraad, of ook het koopen van graan en andere artikelen
wOOr het rijp of anderszins bruikbaar was geworden.
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niet het oogmerk dan toch de uitkomst was, dat de belangen der verbruikers beter werden gediend dan door
eenige regeeringszorg. Maar ten slotte heft wederom de
konkurrentie zichzelve op. In de plaats van vele kleine
monopolies treedt het reuzenmonopolie. De wereld is
eene markt en op de wereldmarkt heerscht het konkurrentielooze kapitaal der produktie. De ontwikkeling van
het kapitalistisch stelsel heeft het oudere en kleinere
kwaad teniet gedaan. De voortgaande ontwikkeling van
het stelsel brengt een nieuw en oneindig grooter kwaad
teweeg. De afkeer van het kapitalisme is niet alleen algemeener en sterker, maar ook gerechtvaardigder dan
ooit.
Doch niet alleen vrees en afkeer is gewekt in dezen
tijd. De overige armoede, in het algemeen een armoede
van niet-producenten, of eene die de menschen als verbruikers trof, was, zeiden we, niet de armoede van een
maatschappelijke klasse. En enkel die ellende werkt als
een revolutionnaire kracht, die het lot komt to zijn van een
deel der bevolking welker plaats in het produktieproces
hen aan ellende bloot stelt. Het zijn niet de armen uit de
voor-kapitalistische periode die het toenmalige systeem
hebben omgewenteld. Het kapitaal zelf heeft de verlossing gebracht, de nieuwe kapitalisten vervingen aan het
hoofd der maatschappij alle oude regeerende gezelschappen, met inbegrip van de kooplieden wier plaats zij overnamen. De armen van dien tijd vormden veeleer een
reaktionnaire menigte, welke, afgezien van oproeren en
aanslagen tegen bijzonder meedoogenlooze woekeraars,
hoogstens bescherming kon vragen van eenige regeering.
De grieven van konsumenten, van personen over zeer
verschillende kiassen verdeeld, kunnen kritiek, twijfel en
onrust voeden, kunnen een revolutie aankondigen maar
haar niet teweeg brengen. Slechts de revolutionnaire klasse
vindt behalve grieven en nooden die zij gemeen heeft, in
haar positie als klasse de noodige solidariteit van handelen en ook het gemeenschappelijke doel. Alleen de moderne ellende, dus, die de ellende is van het kapitalistisch
proletariaat, niet slechts van een produceerende groep,
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maar van een groep waarin ten slotte die produktieve
funkties zijn vereenigd — want de kapitalisten zijn weer
tot hun oude funktie van monopolisten en woekeraars
teruggekeerd die zij vervullen met een onvergelijkelijk
grooter vermogen — de moderne ellende alleen heeft een
revolutionnaire strekking. Afkeer en vrees gaan thans
gepaard met het inzicht en den wil, met de kracht ook
meer en meer, die revolutie voorbereidt en uitvoert.
Welke de revolutionnaire beweging ook geweest ware
die de enkelvoudige warenproduktie heeft verstoord, zij
kan geen ander oogmerk hebben gehad dan de volmaking
van het stelsel of de invoering en ontwikkeling van het
kapitalisme. Nu is het niet doenlijk op dien weg verder
te gaan. Buiten of achter het monopolie van produktie
ligt, is eenmaal het monopolie gevestigd, geen andere
vorm van kapitalisme meer. Zijn verderfbrengende kracht
is juist in de ekonomische en technische kompleetheid
gelegen. Welke derhalve ook de revolutionnaire beweging
van dezen tijd moge wezen, haar eenig doel moet zijn
de afschaffing van het stelsel. Het vroegere en geringere
euvel is bedwongen geworden naarmate het kapitalisme
vorderde. Nu zal het kapitalisme zelf bedwongen moeten
worden, wil men de hedendaagsche armoede wegnemen.
De zekerheid dat dit gebeuren zal ligt in het feit dat zij
die armoe lijden, tevens de revolutionnaire klasse vormen.
III
De verplichte armenzorg dateert in Engeland van het
jaar 1562; „definitief en volledig vastgesteld als een voornaam bestanddeel der staathuishouding" werd het armenwezen door de beroemde wet van koningin Elizabeth in
1601. Deze wet, niet voor het jaar 1834 in streng kapitalistischen geest herzien, was een uitbreiding en bevestiging van een stelsel reeds in het begin der 16e eeuw
hoofdzakelijk aangenomen. Ondersteuning uit de openbare kassen (te betalen door de bezitters en gebruikers
van grond) wordt volgens dit stelsel toegekend aan alien
die buiten staat zijn voor hun onderhoud te werken,
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bovendien worden zij die geen bedrijf uitoefenen of geen
werk hebben, op kosten van de armenfondsen van werk
voorzien. Onwilligen van deze laatste kategorie waren
strafbaar met gevangenis 1).
Zonder hier reeds uitvoerig te willen spreken over de
moderne of kapitalistische armoede, de armoede van een
maatschappelijke klasse, doen wij opmerken dat Naar invloed zich in deze 16e eeuwsche armenzorg duidelijk doet
gevoelen. Het beginsel dat invalieden bescherming belooft, het eigenlijke voor-kapitalistische beginsel, dat zoo,
oud is als de armenzorg zelf, dat onmiddellijk uit de gegevens van de wapenproduktie voortkomt, moet ook in
het kapitalisme gehandhaafd blijven. Het ondergaat de
belangrijke verandering waarover wij hebben gesproken,
en die hierin bestaat dat het belang van de rijken, niet dat
van de armen, het beslissende motief is. Doch bij dit oude
komt thans in de wetgeving het nieuwe beginsel, dat voor
valiede armen werkverschaffing beveelt.
Niet dat valiede armen voor dezen tijd door de wetgeving ongenoemd of ongemoeid waren gelaten. Doch
dit was doorgaans geen slag van lieden in wier omstandigheden de bepaling der wet van 1601 volkomen doelmatig
zou zijn geweest, welke het aanschaffen gelastte van „een
voldoenden voorraad vlas, hennep, wol, garen, ijzer en
andere benoodigdheden om de armen te werk te stellen.
Geeselen, brandmerken, bij herhaling in handen der
politie vallenden zelfs de galg, waren de middelen waarmee een vroeger geslacht van armverzorgers de vage
bonden en bedelaars behandelde die in gewone tijden het
land onveilig maakten, en somtijds een waren oorlog
voerden tegen de geordende samenleving. Welke hunne
herkomst mag zijn geweest, deze valiede armen kwamen
blijkbaar niet uit eenige werkplaats; noch uit die van een
kapitalistisch ondernemer die tijdelijk geen bezigheid
voor hen had, noch uit hun eigen werkplaats, waarin zij
door kapitalistische konkurrentie geen brood meer konden verdienen. De nieuwe wet, daarentegen, het Engel1)
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ache systeem van de 17e eeuw, poogde in de behoeften
der nieuwe armen te voorzien, de armoede van arbeiders.
Niet de werkverschaffing als politiemaatregel of straf,
die men als zoodanig reeds vroeger had gekend, maar de
produktieve arbeid werd ingesteld, het middel om de
bruikbare arbeiders zelf aan hun onderhoud te doen bijdragen.
Aan de denkbeelden over armenverzorging leert men
dat wezen van de armoede kennen. Voortaan onderscheiden de schrijvers, die zich in den regel langer ophouden
bij de voorwaarden, waaronder de bezitters verplicht
werden te geven, dan bij de omstandigheden van hen wier
hood tot vragen dwong, de beide historische vormen van
arbeid: de vOOrkapitalistische of de kapitalistische; het
gebrek dat de niet-werkende leden der maatschappij bedreigt, of de ellende die het verderf is van de eigenlijke
arbeidende klasse; het gevolg van buitengewone rampen
welke de geheele bevolking treffen en dat in betere dagen
wordt hersteld, of het gestadige lijden van de grootere
helft der bevolking ten bate van de kleinere.
In zijn „Beginselen der Staathuishoudkunde", tusschen
1825 en 1885 zeven maal gedrukt, vat de Engelsche
auteur M'Culloch de kenmerken der beide groepen van
armen als volgt samen:
„De armen en behoeftigen, zegt hij, kunnen in twee
groote klassen verdeeld worden. Tot de eerste behooren gebrekkige en zwakke lieden, en dezulken die
door natuurlijke oorzaken of tengevolge van ongevallen onbekwaam zijn tot den arbeid. Tot de tweede zij
die, hoewel geschikt en willig om te werken, geen
werk kunnen vinden, of niet genoeg verdienen om
met hun gezin te bestaan.
Er is, gaat de schrijver voort, een groot verschil
tusschen deze klassen: en de ondersteuning die de
eene tot nut vermag te strekken, kan, in verscheidene
opzichten, niet overeenkomen met de omstandigheden van de andere." 1)
1)

Principles of Political Economy, ed. 1849, bl. 445.
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Volgens M'Culloch is verschil van meening alleen denkbaar ten opzichte van de aanspraken die de werklooze of
slecht betaalde arbeiders, kunnen laten gelden. De anderen hebben een natuurlijk recht op ondersteuning. Het
mag tot op zekere hoogte waar zijn, dat het vooruitzicht
in kranke of oude dagen niet volkomen broodeloos te
zullen worden, tot verspilling en onverschilligheid in de
jaren van kracht kan leiden, maar reeds het belang bij
„zekerheid van eigendom en leven" eischt dat alien geholpen worden die eenmaal niet instaat zijn zich zelve te
helpen. Evenzeer echter, is het noodzakelijk de valiede
armen te ondersteunen. Want een noodzakelijkheid is
wat het welzijn van de heerschende klasse bevorderen
kan. Van dit standpunt is er weinig of geen verschil tusschen invaliede of valiede armen. Wanneer deze laatsten
zoo talrijk zijn als in dit land het geval is, moet onvermijdelijk eenige regeling worden getroffen, waarvan zij
in tijden van tegenspoed kunnen bestaan. In andere landen mag dit minder noodig zijn, waar het verschijnsel der
kapitalistische ellende zich vergelijkenderwijs weinig
voordoet, gelijk in de landbouwende staters Oostenrijk,
Pruisen of Rusland:
„Dock zelden ontbreekt het in zijn minst twijf elbare en hevigste gedaante waar fabriekswezen en
handel vergevorderd zijn: een verplichte voorzorg ten
bate van hulpbehoevende arbeiders moet zeer zeker
beschouwd worden als een onmisbaar bestanddeel van
de openbare huishouding." (t.a.p. blz. 447.)
Dezelfde tegenstelling is opgemerkt geworden door
den oudsten geschiedschrijver der armoede, den vrederechter Ruggles. Er zijn te alien tijde menschen geweest
die gebrek leden, zegt hij. Maar zijn boek, verschenen
1793, houdt zich bezig met de lotgevallen van de nieuwe
maatschappelijke klasse der armen, wier ellende niet het
gevolg is van eenigen algemeenen en buitengewonen
tegenspoed.
„Het blad der geschiedenis, schrijft Ruggles, open234

baart ons deze droeve waarheid dat in alle eeuwen
het geluk van millioenen afhankelijk is geweest van
enkelen, en vaak behoorden dezen tot de meest laaghartigen en boosaardigen van de menschheid; millioenen en nogmaals millioenen zijn gevallen door het
zwaard, door ziekte en hongersnood, ten verderve
gevoerd door ellendelingen, de schande van ons geslacht.
Doch ons onderzoek heeft niets te doen met de
rampzalige gevolgen van dweepzucht, heerschzucht,
of staatkundige omwenteling; wij willen het gebied
niet verlaten van vrede en overvloed: ons doel is
rekenschap te geven van de oorzaak waarom onze
loonarbeiders zoo zeer gebrek lijden . . . ." I-)
Deze armen, gaat de schrijver voort, zijn te onderscheiden van de bewoners van onbeschaafde landen die weinig
of niets bezitten, maar ook geen behoeften kennen. „De
morsige inboorlingen van Vuurland, schijnbaar ontbloot
van alles wat het Leven dragelijk maakt, genieten ongetwijfeld Quist zooveel als zij in staat zijn te genieten."
Doch dit vermogen neemt toe naarmate de beschaving
doordringt. „In dit land is thans de zucht om de genoegens des levens te smaken gelijkelijk aanwezig bij de
geringsten en de grootsten." Daarom, besluit Ruggles, behoorden de genoegens die met hun staat in de maatschappij overeenkomen, niet zoover buiten het bereik
van sommigen te vallen, dat zij alleen door inbreuk op de
wetten verkrijgbaar zijn.
Wij ontleenen aan een hoofdstuk van Rogers, geschiedschrijver van het Loonstelsel in Engeland, eenige plaatsen
die niet alleen het verschillend wezen van de kapitalistische en de voor-kapitalistische armoede betreffen, maar
ook het verschil in graad.
Het menschelijk Leven, oordeelt Rogers, had voor een
zestal eeuwen in Engeland met grooter moeilijkheden te
kampen dan thans. Maar die moeilijkheden waren ook
algemeener. „Het levee was korter, de oude dag kwam
1)

The History of the Poor, 2 vol. Louden, 1793; I, bl. 5, 6.
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eerder, ziekten waren doodelijker, de gevaren van het bestaan talrijker. Het geslacht bleef kleiner van lichaamsbouw, zwakker, achterlijker in ontwikkeling." „Dock
krachtens de algemeenheid van dezen toestand, waren de
uitersten van armoede en rijkdom minder van elkander
verwijderd."
In zeer slechte tijden stierven velen van gebrek, b.v.
gedurende de groote hongersnooden van 1315 en 1316.
toen alleen de zeer vermogenden geen letsel zullen hebben geleden. In gewone tijden was het gehalte van het
voedsel uitmuntencl, tarwebrood, stevig bier en overvloed van vleesch vielen onder bereik van veel meer
menschen dan nu. En bij alle rampen welke de samenleving in haar geheel dikwijls plachten to bezoeken, is de
klasse-armoe van het arbeidende proletariaat toch eerst
een verschijnsel van later. Volgens Rogers is dit de
nijpendste en wanhopigste armoede.
„De pijnigende, hopelooze armoede, schrijft hij, bij
welke het bestaan juist nog mogelijk is, maar niets
boven het noodzakelijke onderhoud wordt gewonnen,
was naar mijn overtuiging geenszins een kenmerk van
het middeleeuwsche leven, ja, was er zelfs vreemd
aan.
Ik kan aannemen dat de menschen van gebrek omkwamen, maar niet dat zij bij voortduring verkeerden
in een toestand tusschen leven en sterven. . . ." I-)
Ook onze Nederlandsche geschiedschrijver De Bosch
Kemper is getroffen geworden door het verschil tusschen
de behoeftigheid van een bepaalde maatschappelijke
klasse, en de algemeene nooden eener achterlijke maatschappij. Hij onderscheidt een „extensieve" en een „intensieve" armoede. In vroegere tijden heerschte de extensieve armoe, zij was „algemeen van omvang". Het getal rijken was gering; „en de hongersnood, wanneer hij
woedde, telde overal zijn slachtoffers." „In latere tijden,
daarentegen, was de armoede minder algemeen, maar bij
1)
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Thorold Rogers, Work and Wages, bl. 80,81.

dezelfde individuen, meer voortdurend." Nog in het begin
der 17e eeuw vindt men in Holland, volgens De Bosch
Kemper, geen talrijk proletariaat, geen klasse die als
zoodanig arm is. „De schamele gemeente, zegt hij, was
minder samengesteld uit een bepaalde klasse van armen,
wier ouders en grootouders reeds arm waren geweest, dan
uit menschen, die uit gebrek aan voorzorgen door de
afwisseling der fortuin in armoede gedompeld waren." 1)
De slotsom tot welke twee burgerlijke auteurs zijn gekomen, ieder voor het gebied waarover hun onderzoek
loopt, is dat de toestand dezer „klasse van armen" tegen
het einde van de 19e eeuw niet onbelangrijk slechter moet
worden geacht dan die van de loonarbeiders in vroeg- of
in vOOrkapitalistische tijden. Men bedoelt natuurlijk
geenszins te ontkennen, dat sedert dien wat Rogers noemt
„de moeilijkheden van het bestaan" aanzienlijk zijn verminderd. Met de oneindig overvloediger produktie is de
ontwikkeling van wetenschap en techniek iedere bevolking en ook iedere klasse van de bevolking ten goede gekomen. Doch dit aandeel van het proletariaat in den algemeenen maatschappelijken vooruitgang weegt niet op
tegen het feit, dat in den tegenwoordigen tijd het arbeidsloon de beschikking geeft over een kleinere hoeveelheid
van het arbeidsprodukt dan te voren. En hiermee is van
de vele bestanddeelen en vormen der kapitalistische ellende slechts een enkele genoemd.
Rogers, een der beide schrijvers, noemt een ander bestanddeel: de verlenging van den arbeidsduur. „De werkman die nu strijdt voor een acht-urigen werkdag in de
bouwvakken, zegt hij, doet niet anders dan opeischen
wat zijn voorganger bezat vier of vijf eeuwen geleden." 2)
Tegen het eind van de 16e eeuw werd de werkdag in
Engeland bij de wet op twaalf uur bepaald; behalve door
de wettelijke pauze voor verschillende maaltijden van
twee en een half uur, werd de werkelijke arbeidsduur
door eigenmachtige afwijkingen nog telkens verkort —
1) Geschiedkundig Onderzoek naar de Armoede in ons Vaderland, nitg. 1860,
bl. 124, 139.
2) T. a. p. bl. 175.
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dit laatste blijkens herhaalde herinneringen van overheidswege aan de gestelde boeten.
Wat den stoffelijken toestand in het algemeen betreft,
heeft volgens het oordeel van Rogers de arbeidersklasse
den tijd van „overvloed en veiligheid" die voor haar tot
het midden van de 16e eeuw aanhield, niet zien terugkeeren. Dit tijdstip valt samen, zooals men weet, met het
begin der manufaktuurperiode, Gersten vorm van kapitalistische produktie. 1 ) Honderd jaar later begon het peil
eenigszins te rijzen tot ongeveer de helft van de 18e eeuw,
ofschoon nog ver blijvende onder dat van de 14e. „Vervolgens trad wederom een daling in" — met de opkomst
van het moderne kapitalisme en de grootindustrie — „en
tijdens de Napoleontische oorlogen leden de arbeiders
het ergste gebrek." Daarna kwam een langzame en gedeeltelijke verbetering — „hoofdzakelijk te danken aan
de toekenning van het zoo lang onthouden recht tot het
stichten van vakvereenigingen." 2 ) Vraagt men naar het
resultaat van deze beweging sedert de eerste ontwikkeling van het kapitalisme, dan antwoordt de liberale geschiedschrijver: „De werkman van heden is betrekkelijk
minder welgesteld dan hij was in de jaren van 1400 tot
1500." 3)
Rogers toont met eenige cijfers het nadeelige verschil
in de verhouding van prijzen van levensmiddelen en arbeidsloon. Zelfs de best betaalde ambachtslieden van.
Londen, sterk in vakvereenigingen georganiseerd, ontvangen vergelijkenderwijs minder in het laatste kwart
der 19e eeuw dan wat aan metselaars enz., zonder eenige
machtsontwikkeling, werd betaald omstreeks 1450 in een
landstadje. Daarbij is ondersteld dat de tegenwoordige
loonen het geheele jaar door worden ontvangen, of althans dat de verzuimde dagen niet meer bedragen dan
de 18 per jaar, die de arbeider van de 15e eeuw volgens
kerkelijke voorschriften moest missen. Een nog belangrijker verschil tusschen toen en nu valt op te merken in
1) Marx, Das Kapital, I, 300.
2) Rogers, t. a. p. bl. 156.
$) Rogers, t. a. p. M. 54.
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de lagere loonen. Boerenarbeiders krijgen thans vergelijkenderwijs niet meer dan een derde van de vroegere
som, wederom afgezien van de veel grootere onregelmatigheid en onvastheid van het werk.
De hoogleeraar Blok komt in eenige vergelijkende opmerkingen tot een zelfde resultaat voor de arbeiders in
Holland, speciaal voor die in de stad Leiden, wier algemeenen toestand hij in zijn bekende geschriften over de
15e en 16e eeuw heeft onderzocht. Hoewel de schrijver
niet onderscheidt tusschen de ekonomische kenmerken
van het proletariaat in het moderne kapitalistische stelsel, en de werklieden der manufaktuur of de gezellen van
het handwerk in het door hem behandelde tijdvak, kan
men ook uit de door hem verstrekte gegevens met voldoende zekerheid besluiten tot de afwezigheid van de
armoede die het kapitalisme teweeg brengt.
Die behoeftigheid, toenemende met de produktiviteit
van den arbeid, zoowel voelbaar in een chronisch gebrek
aan werk als in min of meer plotselinge uitstooting van
groote getallen arbeiders tegelijk, viel in de tijden welke
aan de hedendaagsche industrie vooraf gingen, niet to
bespeuren. Zoover ook toen reeds de onmiddellijke oorzaak van ellende bij hen die niets bezitten dan de opbrengst van hun arbeidskracht, de werkloosheid was,
was deze werkloosheid veeleer een gevolg van buitengewone, niet-ekonomische omstandigheden. Gevolg van
omstandigheden, die, hoe veelvuldig en regelmatig hun
optreden geweest mag zijn, steeds als stoornissen van
den normalen gang van zaken waren aan to merken, niet
als verschijnselen die tot het wezen behoorden van het
maatschappelijk stelsel. Bovendien, zoover kapitalistische invloeden hierbij zich deden gelden, is het duidelijk dat die invloeden — de reeds eenige malen genoemde
overmacht van het handelskapitaal in een wereld die nog
weinig of geen kapitalistische industrie kende en slechts
zeer beperkte markten bezat — door de ontwikkeling
van de moderne produktie zullen worden overwonnen.
Niet de volmaking, maar de gebrekkigheid van het kapitalisme is alsdan de oorzaak die kwaad sticht.
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„Eenvoudig maar niet armoedig,” noemt Dr. Blok de
„leefwijze der bewoners" in het Leiden der 14e en 15e
eeuw. „In gewone tijden had de werkman ook in de 15e
en 16e eeuw niet to klagen." Doch deze „gunstige verhoudingen" werden somtijds eensklaps gewijzigd — „tengevolge van plotselingen stilstand in den aanvoer van het
koren, het gewone voedingsmiddel, bij een oorlog met de
Oostzeelanden."
„Dan — lezen we — keerde de toestand in een
oogenblik om; nijverheid en handel stonden stil, duizenden leden broodsgebrek, ontevredenheid en oproer lieten luid hunne stem hooren; algemeene ellende
stood voor de deur, en duurde het gebrek lang, dan
bleef de pest niet uit, tengevolge van de slechte
voeding. En de pest, een algemeene naam voor besmettelijke ziekte, maakte toen vele slachtoffers."
Onophoudelijke oorlog — zelf een onvermijdelijk euvel
in een wereld bestaande uit een oneindig groot aantal
ekonomische eenheden — verergerde een ander bezwaar
van de achterlijke maatschappelijke inrichting. Immers
„had de handel nog niet zulk een uitgebreidheid verkregen, dat men van elders nieuwen voorraad kon halen,
wanneer de Noordsche havens plotseling voor ons gesloten werden of oorlog het uitvaren der korenschepen
belette." Evenmin kon men zich voorzien op andere
markten, wanneer „misgewas aan de Oostzee den aanvoer van genoeg koren verhinderde".
Hier staat tegenover dat een tekort op deze wijze ontstaan, even spoedig kan worden aangevuld en de armoede
weer snel worden vergeten. De slechte tijden, hoe nijpend
voor het oogenblik, duurden niet lang, nog minder lieten
zij onherstelbare gevolgen na. Een krisis die voortdurend
dreigt, en die intreedt wanneer de altijd geringe koopkracht van een groote klasse door de periodieke onverkoopbaarheid van de arbeidskracht zoo goed als geheel
teniet gaat, een zoodanige krisis kenden de vroeg-kapitalistische dagen niet. Tegen de buitengewone rampen
wapenden zich de regeeringen met buitengewone maat240

regelen. Meer dan ooit hield men de kooplieden in het
oog, die het goed recht van het kapitaal, om winst te
maken uit den nood der bevolking, in zulke tijden met
dubbelen ijver voorstonden. „Men schreef," zegt prof.
Blok o.a. „de rijzing der prijzen toe aan spekulatie der
kooplieden bij den weinigen aanvoer." Alle handel in
graan, behalve levering aan bakkers voor hun bedrijf,
placht strikt verboden te worden.
„Men moet dus ook, besluit de schrijver, de gevolgen van zulk een duurte niet te hoog aanslaan: de
ellende was spoedig geleden; zij verdween zooals zij
kwam."
Ziehier, ten slotte, zijne vergelijking van toen en nu. De
toestanden voor den werkman waren in den regel allesbehalve gunstig. Dit geldt zoowel voor de 15e en 16e als
voor de 14e eeuw: „buiten zijn schuld was hij ieder oogenblik aan gebrek blootgesteld, tengevolge van de wisseling
der graanprijzen." En toch, hoewel de grondslag waarop
de betrekkelijke welvaart berustte, ieder oogenblik door
de rampen van krijg of misgewas kon worden aangetast,
toch, schrijft Blok, „komen we tot het besluit dat in
dagen van volkomen rust en vrede de toestand van
den toenmaligen werkman beter geacht kan worden dan
die van den tegenwoordigen."1)
De heer Blok had in zijn vorig werk, loopende over de
15e eeuw, niet anders geoordeeld. Prijzen van 'evensmiddelen en arbeidsloonen naast elkander plaatsende,
was hem gebleken „dat de toestand van den werkman in
de 15e eeuw nog beter was dan in den tegenw oordigen
tijd." 2 ) De schrijver doet opmerken dat de arbeider thans
eenig aandeel heeft in de grootere beschaving, dat hij
„veel weelderiger leeft". Maar wij vreezen dat de behoefte aan weelde en aan de genietingen der beschaving
eerder de armoede zal vergrooten, als het waar is dat de
middelen van den arbeider thans minder ver reiken dan
vroeger.
1) Een Hollandsche Stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche Heerschappij,
den Haag, 1884; bl. 442 e.v.

2) Een Hollandsche Stad in de Middeleeuwen, den Haag, 1883; M. 328.
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HET BELASTINGSTELSEL IN DE VOORMALIGE
REPUBLIEK.
Eerste Artikel.

I
De kapitalistische uitbuiting van de arbeidende bevolking is, zooals men weet, geenszins de eenige of eerste
vorm van uitbuiting geweest. Maar bovendien hebben
kapitaalbezittende klassen de middelen weten te vinden
om zich ten nadeele van andere groepen te verrijken, lang
voor het algemeen worden van de kapitalistische produktie.
De werkzaamheid van het oude handels- en woekerkapitaal leveren vormen van verrijking op, die voor de
moderne uitbuiting hebben plaatsgemaakt naarmate de
produktie zelve aan het kapitaalbezit werd onderworpen.
Om over het vreemde arbeidsprodukt te beschikken,
hebben, in vele landen de krachtens grond- of kapitaalbezit regeerende klassen nog een ander middel toegepast.
Zij deden dit door aan de massa van de inwoners een zoo
groot mogelijk deel op te leggen van de kosten der staathuishouding. Hetzij als direkte verrijking in de gedaante van door regeeringspersonen genoten inkomsten
— het middel waardoor de bureaukratie aan de uitbuiting
deelneemt — hetzij als verlichting van haar eigen bijdrage, is het stelsel der openbare belastingen steeds een
heffing geweest ten bate van de heerschende klasse, hier
en elders.
Accijnzen en invoerrechten hebben met elkander gemeen dat zij den verbruiker in den prijs zijner levensbehoeften een gedeelte afnemen van zijn arbeidsprodukt
ten bate van de schatkist, en alzoo direkt of indirekt ten
bate van de regeerende klasse. Invoerrechten, bovendien,
beschermen hetzij de grondbezitters, hetzij de industrieele kapitalisten, hen in staat stellende in de pacht der
landerijen of den prijs der waren een evenredig hooger
deel van het arbeidsprodukt der huurders of koopers
zich toe te eigenen.
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Wanneer granen of fabrieksprodukten aan de grens
bezwaard worden, kunnen de binnenlandsche voortbrengers hunne prijzen verhoogen met de som van het
invoerrecht. Doch dit behoeft niet steeds een verhooging
van hun winst te zijn. Zoodanige beschermende rechten
zijn dikwijls geheven geworden om bepaalde ondernemers
tegen verlies te waarborgen, en een jonge industrie tegen
overmachtige buitenlandsche konkurrentie. De meeste
kapitalistische landen hebben het stelsel toegepast dat
aan de nationale industrieen een grootere stabiliteit bijzet
en de wisselvalligheden van de kapitalistische produktie
eenigermate intoomt. Het is waar dat de verbruikers
hierdoor de voordeelen missen van de mededinging der
vreemde kapitalen, maar niet minder waar dat voor de
arbeiders de nadeelen der onzekerheid tot op zekere
hoogte getemperd worden. De houding van de arbeiderspartij tegenover maatregelen tot protektie zal in ieder bijzonder geval door het vergelijken der waarschijnlijke
voor- en nadeelen worden bepaald.
Een ander ekonomisch karakter dragen de accijnzen.
Zij dienen niet tot bescherming van eenige industrie of
van den landbouw. Zij makers de levensbehoeften duurder, maar de vraag naar arbeidskracht niet grooter. Zij
hebben niet de strekking het kapitalisme te bevorderen,
de ontwikkeling van het grootbedrijf te verhaasten. Het
doel waarmee ze worden geheven is een volstrekt improduktieve uitbuiting van de massa der verbruikers, die
met de massa der arbeiders samenvalt. Hunne uitgaven
voor alle belaste benoodigdheden komen slechts gedeeltelijk aan hun levensonderhoud ten goede. Hetgeen zij
zouden behoeven of wenschen wordt hun door overmacht
onthouden. Krachtens willekeurige beschikking van anderen moeten zij zich tevreden stellen met minder gehalte of geringere hoeveelheid. Zoover willekeur en overmacht van de regeerende klasse reiken, zal het stelsel
van deze verbruiksbelasting het voor de vervulling der
levensbehoeften van de overige bevolking beschikbare
bedrag versmallen, in gegeven omstandigheden beperken
tot een bestaansminimum. Geen grootere inspanning zal
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haar welvaart kunnen verhoogen, door uitbreiding of
verzwaring van accijnzen gaat elke verbetering van
levenswijze ten bate van de machthebbers verloren. De
lagere bevolking wordt door de accijns niet slechts uitgebuit, maar uitgemergeld.
Op grooten voet en gedurende lange tijden heeft in ons
eigen land de regeerende bourgeoisie van handel- en geldkapitaal zich van dit middel bediend. Het heeft gewerkt
als een der oorzaken van het ontbreken eener rationale
nijverheid toen het arbeidsveld van den internationalen handel vervallen was.

II
Vreemdelingen die over de Republiek schrijven vermelden de zwaarte van de verbruiksbelastingen met verbazing of afgrijzen.
„Van den heerlijken Franschen wijn," roept Montchretien in 1615, „weten de Hollanders nog meer rechten
van hun inwoners te trekken dan de prijs bedraagt bij
inkoop!"
Sir John Reresby, wiens reisverhaal in 1657 verscheen,
bericht dat alle openbare uitgaven bestreden worden door
accijnzen op alle soorten van goederen, die daardoor
ongeloofelijk duur zijn." — „Niets is er in het heele
land," schrijft de samensteller van een reisgids een eeuw
later, „dat niet op de een of andere manier belast is, zelfs
wanneer iemand in het huwelijk treedt of komt te sterven moet er een belasting betaald worden, zoodat enkel
de lucht vrij is die men inademt. (Travellers Companion,
1754; bl. 49)
Er zijn ook anekdotes in omloop over deze Hollandsche hebbelijkheid om wel niet alles, maar toch een zeer
groot deel van hetgeen de regeerende aristokratie van de
Beurs voor haar staathuishouding behoeft, uit verbruiksbelastingen te halen. — Sir William Temple, wiens bekende Observations van het jaar 1673 dateeren, heeft er
een bewaard. — „Accijnzen, schrijft hij, zijn zoo hoog en
veelvuldig, dat ik in Amsterdam heb hooren zeggen dat
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als in een herberg een bepaalde vischschotel met bijbehoorende saus wordt gediend, er meer dan dertig verschillende rechten zijn betaald op alles wat noodig is
voor dat enkele gerecht."
Sir William Petty (1676), de ekonomist, schat de heffing op eetwaren te Amsterdam de helft van de oorspronkelijke waarde te bedragen. — Gemalen koren betaalt 63 gulden per last, bier 113 stuivers per vat, huishuur een zesde van de som, en vruchten een achtste. De
geheele opbrengst, over een inwonersgetal van 160.000,
zal 800.000 .€ beloopen, of bijna 50 gld. per hoof d. Volgens deze taxatie was dus een gezin van vijf personen gemiddeld belast met 250 gld. per jaar.
Evenmin ontbreekt het aan nauwkeurige berekeningen
die de werking der accijnzen op den warenprijs en dus
op het konkurrentievermogen der industrieelen doen
kennen.
In de bekende kollektie diplomatieke en andere stukken, de Thurloe papers, wordt een adres uit het jaar 1651
van Engelsche kooplieden aan hunne regeering meegedeeld, die de wenschelijkheid betoogen van een kontrakt
met Spanje wegens een monopolie van woluitvoer voor
de lakenfabrieken in Engeland. Zij baseeren het verzoek
op de mogelijkheid om te konkurreeren met de Hollandsche fabrieken. Volgens de stellers is nl. het arbeidsloon
aldaar door de rechten op levensbehoeften hooger dan
in hun eigen land:
„Een pond Engelsche wol van 12 stuivers, lezen
wij, komt in den vorm van laken op 4 shilling, want
drie vierden van de waarde bestaat uit den arbeid
alleen, en die arbeid van spinnen, verven, weven enz.
kost ons niet meer dan de helft van wat de Hollander
betaalt wegens zijn hooge huishuren en dure levensmiddelen, waaraan alle loonen evenredig zijn," —
Het adres betoogt verder dat zoolang in Holland
Spaansche wol verkrijgbaar zal zijn en bewerkt wordt,
de Engelsche manufakturiers minder gunstig gesteld
zullen blijven, aangezien deze wol een driemaal zoo
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dure grondstof is als de Engelsche, en dus in den
produktieprijs van het laken daaruit vervaardigd, het
bestanddeel van het arbeidsloon minder belangrijk is.
Bovendien komt de Spaansche wol duurder in Engeland dan in Holland door het invoerrecht en de
hoogere vracht, een verschil, dat de voordeelen van
het lagere loon wederom opheft. — Alleen wanneer
met politieke middelen het gebruik van Spaansche
wol aan de Hollandsche fabrikanten onmogelijk zal
zijn gemaakt, en zij dus verplicht zullen worden het
goedkoopere Engelsche materiaal to nemen, zal men
in Engeland van de lagere loonen kunnen profiteeren.
Met het Fransche laken kon omstreeks 1770, volgens een berichtgever, het Hollandsche niet meer
konkurreeren. Het voordeel dat de Hollanders vroeger boven andere landen genoten, wijl zij minder aan
het werkvolk betaalden, was reeds fang verdwenen.
Accijnzen, hoofdzakelijk geheven om oorlogskosten
to dekken, hebben den arbeid duur gemaakt. (Marshalls' Travells 1768-70, bl. 139 v.v.).
Een andere becijfering van dezen aard geeft de schrijver van de beroemde Gronden en Maximen in 1669.
Wat betreft de arbeiders aan een gewoon 700-lasten
schip: „hoeveel die ondertusschen alien to zamen 't zij
wegens verpondingen over de huishuur, 't zij wegens imposten zullen hebben betaald, bedraagt eenige honderden
guldens meer dan de kosten van het schip". Komt het
daarna in de vaart, dan is wederom de exploitatie duurder wegens de bezwaarde levensmiddelen van het scheepsyolk. „Op een half gewoon inlands laken van 70 gulden
aan arbeidsloon komt 20 gulden 't zij aan imposten 't zij
aan verponding wegens huishuur." (bl. 80-81).
Een derde berekening, eindelijk, vinden wij bij Luzac
in zijn werk over Hollands Rijkdom van 1783. Bedoeld
als voorbeeld, waarvan wij mogen aannemen dat het de
werkelijkheid niet veel ontloopt, geeft de schrijver deze
schets van den noodlottigen invloed eener verbruiksbelasting, die ditmaal niet de benoodigdheden van de ar246

beidersklasse betreft maar het gereede produkt van den
handwerker.
„Stel, zegt hij, twee schrijnwerkers van gelijke vermogens, ijver, kunde, werkzaamheid en bekwaamheid.
Laat den een voor ieder kabinet hetwelk hij verkoopt,
moeten opbrengen 8 gulden, en stel dat hij daar nog
bij winne 2 gulden, zoo zal hij met het verkoopen van
duizend kabinetten 2000 guldens winnen, en daarvan
kunnen leven: en teffens 8000 gulden opbrengen.
Zoolang als de ander even zoo veel moet opbrengen, staan zij gelijk: maar stel verder, dat het opbrengen tot 9 guldens rijze, en dat hij van 1000 guldens leven kan, dan kan hij nog zijn handwerk aanhouden: zoolang namelijk als de ander zijn winst van
2 guldens niet vermindert; maar, wanneer de andere,
in de plaats van 2 guldens te willen winnen, zich vergenoegen wil met een gulden winst, dan is het blijkbaar dat diegeen, welke 9 guldens moet opbrengen, de
kabinetten niet kunnende verkoopen zonder winst,
zijn handwerk niet zal kunnen aanhouden, en wel
enkelijk om de verhooging van een gulden op hetgeen
hij opbrengen moet.
En dus zal diegeen, welke in de plaats van 9000
guldens, welke hij meende jaarlijks uit den arbeid van
den schrijnwerker te trekken zelfs missen de 8000
guldens: want men kan niet stellen, dat de koopers,
alles buiten dat gelijk staande, niet verkiezen zullen
bij diegeen te gaan, bij Wien zij 't goedkoopste gerieft
worden." (Dl. IV bl. 79/80).
Bij Luzac heeft dit voorbeeld een hooge aktueele en
praktische beteekenis. Het was op deze manier dat werkelijk de stand der handwerkers en fabriekeurs sedert
onheugelijke tijden door de regeerende oligarchie uitgebuit was geworden. Luzac schrijft het diepe verval van
de inlandsche nijverheid in de eerste plaats aan het
systeem der verbruiksbelastingen toe, die zoowel den
prijs van de arbeidskracht deden stijgen als den onder247

nemer om een goed deel van zijn winst bracht ja, hem
somtijds het bestaan onmogelijk maakte.
III
De heffing van verbruiksbelastingen staat niet apart
als een fiskale maatregel zonder meer. Zij is een van de
vele middelen tot uitbuiting van de lagere bevolkingsklassen, aangewend door de klasse van het handelskapitaal, die oppermachtig regeerde.
De ekonomische positie van den koopman 1 ) verklaart
genocgzaam de groote politieke macht waarover zijn
klasse beschikte. Hij was niet als nu de vertegenwoordiger eener fraktie van het totale kapitaal, belast met
de circulatie van het industrieele kapitaal als Naar afzonderlijke werkzaamheid. Hij representeerde het kapitaal in zijn geheelen omvang, in zijn eenige of althans
toenmaals verreweg gewichtigste funktie, den handel met
goederen, hoe ook geproduceerd.
De uitbreiding der moderne, kapitalistische industrie,
heeft aan de funktie en daarmee aan het maatschappelijk overwicht van het voormalige handelskapitaal een
eind gemaakt.
Kenmerkend is in dit opzicht het verschil tusschen de
ekonomische geschiedenis van Nederland en Engeland.
In Engeland heeft de handel de ontwikkeling van de industrie machtig gesteund en bevorderd. In de Hollandsche provincies, daarentegen, heeft de heerschappij van
het koopmanskapitaal eene bloeiende nijverheid — manufaktuur en handwerk — eerst belemmerd en vervolgens mee ten gronde gericht.
De geografische en de geologische gesteldheid van
Engeland hebben zich als krachtige ekonomische faktoren doen gelden. Steenkolen en metalen leverden
1)

In de Vragen des Tiids van Mei en Juni polemiseert de oud-hoogleeraar
Treub tegen schrijver dezes o.a. over de strekking van de door de regeerende bourgeoisie meermalen genomen maatregelen tot afschaffing of verlaging van verbruiksbelastingen.
Wij willen met deze beschouwingen doen zien, en zullen aan het slot op bet
betoog van Treub terugkomen, dat de drijfveer steeds geweest is het welbegrepen
ekonomisch belang van den kapitalistischen ondernemer.
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grondstoffen en hulpmiddelen, die de Hollanders moesten
missen. Het kapitaal in den handel gevormd begon zich
reeds vroegtijdig met een produktie bezig te houden, die,
eenmaal op deze vaste grondslagen gevestigd, niet weer
verdwijnen zou. De basis van de industrie in de Nederlanden was minder onvergankelijk. Haar grondstoffen
moesten door den handel worden in-, haar produkten
door den handel wederom uitgevoerd worden. 1) Een
groot getal belangrijke bedrijven waren als zoodanig aan
den groothandel ondergeschikt, wij1 zij het voornaamste
vervoermiddel, de schepen, leverden en alles wat tot de
scheepvaart behoorde. Het is duidelijk dat het lot van
deze ondernemingen aan dat van den handel gebonden
bleef. De handel schept de bestaansvoorwaarden die de
kapitalistische produktie behoeft: het kapitaal zelf en
de afzetmarkt. Dan maakt het zich meester van de aanwezige kleine nijverheid en roept alzoo de moderne industrie in het lever. Op haar beurt steunt nu de produktie den handel, die voortaan aan de produktie ondergeschikt is. Dit is de loop van taken in Engeland geweest,
maar waar als in ons eigen land de industrie zich niet onafhankelijk van den handel kan ontwikkelen, zal zij door

den val van den handel worden meegesleept. En de handel die geen eigen industrie heeft voortgebracht, zal zich
op den duur evenmin staande kunnen houden.
Bij gebrek aan een sterke inheemsche industrie, die,
door het handelskapitaal bevrucht, tot kapitalistische
produktie op grooten voet gedijen kon, nam tegen het
einde van de 18e eeuw in Holland zoowel de eene als de
andere kapitaalwerkzaamheid een einde. De kapitalen die
over waren, bleven nog slechts als geldkapitaal in gebruik, ter beschikking van buitenlandsche regeeringen.2)
1) Marx, Kapital, III Kap. 20: Geschichtliches iiber das Kaufmannskapital.
2) „De ruwe stoffen door onze handelsvloten aangebracht.... werden gedeeltelijk hier verwerkt. De laken- en zijdefabrieken kwamen tot grooten bloei. Buitendien gaf de vaart op Indie aanleiding tot bet oprichten van vermiljoen en loodschuimfabrieken. Onderscheidene raffinaderijen voor kamfer, borax en suiker verrezen,
zoodat er in deze (17e) eeuw hier te lande alleen zooveel suikerraffinaderijen
waren, als in andere landen en steden van Europa te samen". — E. W. de Rooy,
Geschiedenis van den Nederlandschen Handel, Amsterdam 1854; bl. 530.
„Op het gebied der suikerraffinaderijen was Amsterdam zonder tegenspraak
in de 17e eeuw de eerste stad der wereld. De groote aanvoer deed als van zelve
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Inderdaad is dit de eenige uitkomst voor een handelskapitaal dat zich niet bijtijds weet aan te passen aan de
veranderde omstandigheden, als handelskapitaal ondergaande, om als industrieel kapitaal krachtiger dan ooit te
herrijzen.
Reeds voor het einde van de 17e eeuw begon het Hollandsche fabriekwezen te verminderen. Wijl niet of
weinig met eigen materiaal gewerkt werd, afgezien van
andere omstandigheden die de mededinging verzwaarden, moest het teruggaan krachtens dezelfde groote oorzaak welke ook den handel bedreigde — nl. de ekonomische vooruitgang van andere landen. 1) Geheele landstreken, te voren geheel afhankelijk van de Nederlandsche scheepvaart en de Nederlandsche industrie, begonnen in den loop van de eeuw die wij noemden, door eigen
handel en manufaktuur in hunne behoeften te voorzien.
Bekend zijn b.v. de verderfelijke gevolgen der Engelsche „akte van navigatie" en van de maatregelen genomen door den Franschen minister Colbert.
een bloeiende industrie ontstaan". — Prof. Brugmans, Handel en Nijverheid van
Amsterdam in de 17e eeuw, Den Haag, 1901-4, bl. 208.
,,Het is dan de Scheepvaart en de Commercie, die aan onze Ingezetenen
de occasie heeft gefourneert, omme de wolle en verdere ingredienten, die tot de
Fabryk der Manufacturen noodig waren, uit andere Landen herwaarts over te
brengen.... welke gefabriceerde Goederen vervolgens met onze Schepen, en door
onze Koopluiden onder hunne andere Negotie met zeer goede gevolgen zijn verzonden na alle Oorden van de Wereld". — Luzac, Hollands Rijkdom, Leyden,
1783, DI. IV, Bijlagen, bl. 57.
Zie p ier eenige bijzonderheden over de wol- en lakenindustrie, volgens het
Kier boven aangehaalde werk van Brugmans. — De in Holland verwerkte wol
kwam uit Spanje en Engeland; de inlandsche scheen voor „de draperie" minder
geschikt te zijn geweest. „Wel 4/5 van de Spaansche wol ging naar Nederland,
terwijl omgekeerd het Laken voor een groot deel weer naar het land der merinosschapen terugging."
Reeds in 1614 werd de uitvoer van ongeverfd Laken, dat naar Holland placht
te gaan om geverfd te worden, door de Engelsche regeering verboden. Het schijnt
echter dat dit verbod niet werd nageleefd wijl men in Engeland die kunst niet
verstond. De ververij bleef nog Lang een voorspoedig bedrijf. Overigens deed de
bepaling die den uitvoer van wol en den invoer van Laken aldaar belette, aan de
Amsterdamsche manufaktuur groote schade.
Sir W. Petty beschrijft in 1676 de Hollanders als de „vrachtvaarders van de
geheele handelswereld, bij machte waarvan zij alle goederen aanbrengen om thuis
bewerkt te worden en dan weer terug naar het zelfde land waar de stof vandaan
komt." — Immers zij bewerken, zegt hij, suiker van West-Indie; timmerhout en
ijzer uit de Oostzee; hennip van Rusland; lood, tin en wol van Engeland; kwiksilver
en sijde van Italie; garens en verfstoffen van Turkije, enz." Political Arethmetick,
ed. 1751; bl. 31 en 71.
1) Tegenwoordig verslinden de geldopnemingen der buitenlandsche mogendheden, en zelfs de volksplantingen der buitenlandsche volken, het grootste gedeel.e
(onzer) rijkdommen (Luzac, Hollands Rijkdommen, 1783; IV, 765).
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Toen het zoover met Amsterdam en Holland was gekomen, bleek ook de koloniale politiek die bij de heerschappij van het toenmalige handelskapitaal behoorde,
geen grondslagen te kunnen leggen voor een blijvende
welvaart van het moederland. Ook in dit opzicht is het
verschil met de Engelsche historie zeer karakteristiek.
Onze buitenlandsche bezittingen waren slechts uit een
oogpunt van handelsbelangen geexploiteerd geworden.
De inboorlingen der tropische gewesten had men gedwongen te werken voor de Oost-Indische Compagnie
—een volksplanting, van het noodige te voorzien door de
nijverheid tehuis, was door haar niet gevestigd. 1) Volksplantingen, daarentegen, waren door de Engelschen aangelegd, op den grootsten voet in de gematigde landstreek
van Noord-Amerika, waar zij de Hollandsche en Fransche
nederzettingen veroverden. De enkele exploitatie voor
den handel, die alleen produkten voor de Europeesche
markten vraagt, maakt van de bewoners der bezittingen
geen afnemers van de fabrieken in het moederland, noch
stelt zij de kolonien open voor een vrije ontwikkeling
van het industrieele kapitaal op de plaats zelf 2). Met
1) De Engelsche gezant Sir William Temple schrijft in zijn 1673 verschenen
Observations upon the United Provinces: — „Ik ben van gevoelen dat de bloei
van den handel voor eenige jaren het toppunt heeft bereikt en thans merkbaar
vermindert.... De eerste reden is: dat zoovele volken er zich op hebben toegelegd, nu sedert ruim twintig jaar." — Niet slechts Zweden en Denemarken noemt
de schrijver, maar ook Frankrijk en Engeland.
Het is deze klacht die, sedert diem ontelbare malen uitgesproken en met gegevens toegelicht, den waren aard van de kommercieele grootheid aanwijst op het
voormalige handelskapitaal gegrond. — One welvaren, zegt een schrijver uit de
tweede helft van de 18e eeuw, zoo in de Commercie als in de Fabrieken, verwekte
een groote jalousie in alle onze naburen met die fatale gevolgen, dat men alom,
doch ten opzichte van de manufakturen wel speciaal in Groot-Brittannie, naar
alle bedenkelijke middelen uitzag, om ons van die voordeelen te ontzetten."
Verbod van woluitvoer in 1660 is een van die middelen geweest. Ein nadeelig
gevolg voor ons was het verlies van een groote hoeveelheid lakens die men gewoon
was in Engeland te debiteeren; een ander, dat men de grondstof miste, die vroeger
tot goedkoope artikelen verwerkt werd. „Onze fabrieken dan verslapten, of namen
of naarmate dat die van Groot-Brittannie avanceerden." (Aangehaald bij Luzac,
IV, 52/3, Bijlagen).
2) Zeer belangrijk zijn in dit opzicht de inhoud en geschiedenis van de plannen
door Usselincx omstreeks 1600 vow gesteld. Usselincx bedoelde de oprichting eenex
West-Indische Compagnie, die, anders dan de Oost-Indische, minder den handel
dan wel de industrie ten goede zou komen. Zijn oogmerk, due, was geen nederzetting die den inboorlingen met geweld hunne bezittingen zou afnemen, maar een
volksplanting die de kapitalistische ontwikkeling van het moederland zou bevorderen, gelijk later inderdaad gezien is in de Engelsche kolonien in Amerika. Het
plan van Usselincx, zegt Van Rees, „was het stichten van volksplantingen zonder
alaven in Amerika, niet om daar goud en zilver te zoeken, maar om een voor-
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beide is begonnen geworden door de Engelschen onder
Raffles, wiens kort bestuur in 1811-16 bekend is gebleven om zijn „liberale" denkbeelden.
IV
Behalve dat in Holland de industrie de lotgevallen
moest deelen van een handel wiens bloeitijd uit den aard
der zaak beperkt was, heeft de regeerende klasse de industrie veelal direkt en opzettelijk tegengewerkt.
Zooveel is zeker, dat, zoover haar politieke macht reikte, hoofdzakelijk dus in het eigenlijke Holland en meer
dan ergens in Amsterdam 1 ), het handelsbelang steeds
deeligen ruilhandel van manufacturer tegen grondstoffen tusschen moederland en
kolonie tot stand te brengen." — „Zijn verwachtingen, zegt Dr. van Ravesteijn,
beantwoordden wezenlijk aan de behoeften der klein-producenten, vooral aan de
textiel-nijverheid.". „Poor een scherpzinnigen geest, die belang stelde in de
textiel-nijverheid, moest het duidelijk zijn dat een dergelijke handel voor het
geheele land (en niet uitsluitend voor de handelskapitalisten) een veel grooter
belang was dan het opkoopen van specerijen in Indic, dat geheel en uitsluitend ten
voordeele kwam van een kleine groep groote reeders." (Onderzoekingen over de
Economische en Sociale Ontwikkeling van Amsterdam, enz., Amst. 1906, bl.
216 en 218).
Doch dit was, gelijk Ravesteijn verder uitvoerig betoogt, geen onderneming
die de regeerende kooplieden kon bevredigen. Het handelskapitaal, toen nog
geheel in de periode waarin zijn werkzaamheid van direkte geweldpleging niet of
nauwelijks te onderscheiden is, gaf de voorkeur aan het meer avontuurlijke, krijgshaftige en onmiddellijk veel winstgevender bedrijf van den Oost-Indischen handel
die zuivere plunder was. „Krijg en buit," zooals Van Rees schrijft (Geschiedenis
der Staathuishoudkunde in Nederland, 1868; II, 80) stonden op den voorgrond."
— In de 18e eeuw kwamen de klachten, toen het te laat was.
„De Hollanders, natuurlijkerwijze meer geneigd tot handel en scheepvaart, dan
tot den landbouw, zagen in 't eerst in hunne veroveringen en bezittingen in
Amerika niet anders dan nieuwe wegen en middelen om hunne scheepvaart en
hunnen koophandel te vermeerderen: indien zij om de aarde dachten, was het
slechts voor zoo verre zij zich vleiden, er eenige gond- of zilvermijnen in te
zullen vinden." (Luzac, Hollands Rijkdom, IV, 201).
Met duidelijke en scherpe woorden verwijt de schrijver van „Vrijaarts openhartige brieven" het verwaarloozen der kolonien als afzetmarkt van de moederlandsche industrie aan de regeerende kooplieden. Door het koloniaal bezit, zegt
hij, is scheepvaart en koophandel aangewakkerd, maar de fabrieken en manufakturen hebben er geen voordeel bij gehad. „Engelands groote macht (daarentegen) bestond uit zijn handel op Amerika." „De alles overtreffende bloei
hunner manufakturen, waarvan de welverzekerde aftrek het meest tot hare volmaking heeft bijgebracht, strekt tot overtuigende bewijzen." — En, vraagt de
schrijver, „heeft die zelfde weg niet voor ons opengestaan?" De Engelschen hebben
aan 't wezenlijk oogmerk van kolonien voldaan: nl. hunne fabrieken en manufakturen te bevorderen; en wij, wat hebben wij gedaan, ooze kolonien gebracht tot
een allerellendigsten en jammerlijksten staat, zonder een eenigen stap te doen, om
er onze fabrieken en manufakturen min of meer wat door op te beuren en gaande
te houden. En vermits de goedkoop van vreemde fabrieken ons overal, zelfs
in onze kolonien, of wat meer is, in de steden daar onze fabrieken in fleur
plachten te wegen, de deur sluit, enz." (V, 66 v.v.)
1) Handel was in Amsterdam steeds nummer 66n." (Brugmans, t. a. p. bl. 197)-
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den doorslag gaf wanneer het tegen de eischen van de
industrie werd opgewogen. Overtuigend is op dit punt
de konklusie van Ravesteijn in zijn „Onderzoekingen
over de Ekonomische en Sociale Ontwikkelinge van Amsterdam" 1 ). De bescherming die de verschillende bedrijven genoten, zegt hij, „ging nooit verder dan zooverre
de groothandel daardoor niet werd geschaad." Gedeeltelijk waren de kooplieden zelf manufacturiers of wel ondernemers die vele kleine meesters exploiteerden. Gedeeltelijk handelden zij met de produkten van min of meer onafhankelijke producenten. In beide gevallen kon het welzijn van de industrie aan hunne vertegenwoordigers in
de regeering niet onverschillig zijn. Volkomen begrijpelijk is het dus dat zoowel in de 17e als in de 18e eeuw het
niet aan protectie ontbroken heeft, evenmin als aan voorstellen of maatregelen tot aanmoediging en herstel van
allerlei bijzondere takken. Aileen bleef steeds de koopmansstand zich het recht voorbehouden om de belangen
van den handel boven alles te laten gaan, meermalen
zelfs, zooals men weet, boven die van den veiligheid van
den Staat. Het feit dat deze koopmansstand zich niet ontzag midden in den oorlog 's lands vijanden tegen betaling
van krijgsbehoeften te voorzien 2 ), illustreert misschien
1) Amsterdam, 1906; bl. 163.
2) De Raad van State is door de Staten-Generaal geraadpleegd geworden, in
1637: „aver de middelen, om zonder versperring en verkorting van de Navigatie
in Commercie en de Middellandsche Zee, te voorkomen dat de schippers en
schepen dezer Landen den Koning van Spanje om geld gaan dienen tegen die van
Frankrijk [bondgenoot der Republiek]." En in het zelfde jaar: „over het straff en
der geene, die den Koning van Spanje in zijn scheepsarmade gediend hebben, of
hadden laten dienen, jegens hunne mede-ingezetenen dezer Landen, en voorts hoe
men voor het toekomende zouden weren het presteeren van diergelijke diensten
door de ingezetenen dezer Landen aan den Koning van Spanje." (Mr. Simon v.
Slingelandt, Staatkundige Geschrif ten, uitg. 1785, III, 49/50).
„Gedurende de vredesonderhandelingen en lang voor het sluiten van het
traktaat werd door eenige Amsterdammers kontrakt gesloten met den Koning
van Spanje, over transport van zilver tot betaling van zijn yolk in Vlaanderen
en Braband. Eenige millioenen werden daarop binnen Amsterdam gebracht, gelost
en naar Braband verscheept, onder konditie dat een derde deel hier te Landes in
de munt gebracht zoude worden.
Gelderland en Utrecht soutineerden dat deze waren voor goeden buit verklaard
moesten warden en wilden die niet laten passeeren.
Holland en Zeeland drongen het onbekommerde transport door. Het voordeel
bleef bij partikulieren; 't Land profiteerde daarvan niet. Andries Bicker, toenmeals gedeputeerd uit Amsterdam in de Vergadering van Hunne Hoog Mogenden,
werd gesuspecteerd part daarin te hebben." (Gedenkschrif ten van Jhr. A. van der
Capellen, 1634-54; uitg. 1778; Dl. II, 270/71).
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het treffendste de ekonomische positie van het handelskapitaal, dat, zelfstandig tegenover de uitersten tusschen
welke het bemiddelt, beiden zooveel mogelijk aan eigen
voordeel dienstbaar maakt. Ook de binnenlandsche
nijverheid bestaat voor de kooplieden alleen om het onmiddellijk profijt.
Reeds zoo vroeg als 1447 b.v. lezen we van een besluit
van den landsheer Filips van Bourgondie, die ten gunste
van de Leidsche en andere lakenindustrie het invoeren
en dragen van Engelsche stoffen in Holland, Zeeland en
Friesland verboden had, maar op aandringen van de Hollandsche en Zeeuwsche kooplieden dit verbod wederom
introk. — Het handelstraktaat van 1496 stelde in- en uitvoer van alle goederen tusschen Holland en Engeland
volkomen vrij 1).
Driehonderd jaar later is de verhouding nog steeds dezelfde. — Onder den Vierden Engelschen Oorlog wil men
de Engelsche koopwaren verbieden. De berekening is dat
hiermee aan 200.000 menschen voor 4 gl. per week werk
te verschaffen zal zijn. Maar de regeering van Amsterdam verzet zich op grond van de te lijden nadeelen door
den handel, die, zegt een schrijver, „overigens van zelve
stilstond" 2).
Ander voorbeeld. — Bij het onderhandelen over de
voorwaarden van het Twaalfjarig Bestand met Spanje
werd dezerzijds de eisch gesteld van het behoud der vaart
op Indict. „De Staten van Holland verklaarden, schrijft
Blok, dat zij van de vrije vaart op welk deel der wereld
ook, nooit of stand zouden willen doen en ofschoon sommige gewesten aanvankelijk zwarigheid hadden gemaakt
om desnoods op dit punt alles te laten afstuiten, sprekende van een te grooten invloed der handelsbelangen
tegenover die der nijverheid, kwamen de Staten-Generaal
ten slotte eenstemmig tot hetzelfde besluit" 3).
Deze afkeer van alle beperking die het handelsbelang
zou kunnen schaden, van iedere bescherming die niet
1) 0. van Rees, t. a. p. I, 50/51.
2) Mr. D., Aloude Vrijheid van Handel enz. 1840, bl. 294.
2) Gesch. v. h. Nederl. Volk, III, 521.
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haar ten goede kwam, is de gehechtheid aan de „vrijheid
van den arbeid" die de liberale ekonomisten zoo zeer
hebben geprezen. „Aileen bij enkele neringen van overwegend gewigt, bij wier bloei de handel zelf overwegend
belang had, gelijk de lakennering en de visscherij, vinden
wij eigenlijke bescherming." — „Al klaagde, zegt dezelfde schrijver, de landbouw over verwaarloozing, al riep
het fabriekwezen om verbodswetten, de Hollandsche
kooplieden wilden zich het regt niet laten benemen om
evengoed in buitenlandsche als in binnenlandsche waren
handel te drijven, en het vrijzinnige Nederlandsche toltarief bleef eene schitterende uitzondering vormen op
de verbodswetten en beschermende regten, waardoor in
de 17e en 18e eeuwen de buitenlandsche handel bijna
overal belemmerd werd".1)
Werkelijk was het beginsel van vrijheid van handel in
Holland tot een richtsnoer geworden, van welk onder
geen omstandigheden mocht worden afgeweken. Het volharden bij dit systeem scheen met het klaarblijkelijke nadeel, ja met de zichtbare ruine van de industrie niet te
duur betaald. Een Amsterdamsche koopman, zegt een
18de eeuwsch auteur, houdt de gansche wereld voor zijn
fabrieksplaats.
„Als hij de Amerikanen met lakens van Verviers,
Aken of anderen kan gerieven, dan zal hij bij zijne
landgenooten te Leiden niet komen koopen. Dit heeft
men altijd gezien en men zal het altijd ondervinden."
(Vrijaarts Openhartige Brieven, 1787; V, bl. 73.)
Hetzelfde en uitvoeriger schrijft Luzac in zijne meermalen genoemd werk. „De aard van onzen koophandel
brengt mee, dat men geen onderscheid kan maken tusschen de plaatsen waar men zich van waren of manufakturen kan voorzien. De gansche wereld is een marktplaats voor onze kooplieden. Hun omtrent dit stuk palen
te stellen en te willen, dat zij zich tot de vaderlandsche
1)

T. a. p. I, 159.
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manufakuren of waren bepalen, is iets dat rechtstreeks
aanloopt tegen de algemeene grondbeginselen waarnaar
onze koophandel zich moet richten." 1)
„Zou men, vraagt hij, willen, dat een Amsterdamsch
koopman de Noordsche of Aziatische volken dwong
waren die in Holland gemaakt zijn te nemen, wanneer
dezelven van Italiaansche, Fransche en Engelsche
waren voorzien willen zijn?" (T. a. p. bl. 268.)
Wat de handelaar niet of niet naar den eisch tehuis
gedaan kan krijgen, dat last hij elders maken, en vreemde
fabrikanten werken voor Nederlandsche rekening. „Wel
is waar erkent Luzac, dat onze fabrieken daardoor nog
meer te gronde gaan: maar nimmer moet een verlies tot
reden strekken om ons een tweede verlies toe te brengen," enz.2)
Inderdaad is deze positie van niet zelve de produktie
uit te oefenen maar alleen de middelaar te zijn die den
goederenruil tusschen allerlei produktiesferen tot stand
brengt, welke onafhankelijk van dezen handel bestaan,
tegelijk de kracht en de zwakte van het kapitaal op deze
wijze werkzaam. Zoodra zich op eenig gebied een zelfstandige handel ontwikkelt, dan ook natuurlijk door politieke en militaire machtsontwikkeling vergezeld, lijdt de
koopmanschap van het andere gebied schade. Ontstaat
vervolgens in het vreemde land een kapitalistische industrie, die tegelijkertijd den handel onderwerpt en
nieuwe krachten geeft, dan is de konkurrentie van de
koopmansschap die enkel koopmansschap is gebleven, geheel onmogelijk geworden. Toen voor ons land de tijd
was gekomen om de gedaanteverwisseling van handelstot industrieel kapitaal te voltrekken, en de uitgeputte
koopmansschap de hulp eener inheemsche nijverheid
dringend behoefde, was er niets dat Naar kon steunen en
opnieuw doen bloeien. Met uitzondering van den landbouw, de eenige inheemsche nijverheid die, door het han1) Hollands Rijkdom, IV, 268.
2) Hollands Rijkdom, IV, 269.
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delskapitaal bevrucht, l) en wegens haar natuurlijke gesteldheid ontkomen aan het gevaar tevens door het handelskapitaal verstikt te worden, was tegen het begin van
de 19e eeuw, toen het ekonomisch verval ook staatkundige onderdrukking meebracht, niets van de oude bestaansmiddelen meer over.
Lang heeft men het einde zien naderen, zonder het
evenwel te kunnen afweren. Het verscheen als een onoverkomelijk noodlot. „Iedere natie, schrijft Luzac, die
zelve haren handel in 't geheel drijft, benadeelt middellijk
of onmiddellijk den onzen". Het bedrijf der kooplieden
zelve was van aard veranderd. Niet in den zin van het
Fransche en vooral van het Engelsche, dat zich verjongd
had in het bedrijf van den fabrikant, maar in de tegenovergestelde richting, die uitliep op een roemloozen kommissie-handel. De Nederlandsche koopman beheerschte
niet langer de uitersten die hij met elkander in verbinding bracht, hij was de gehoorzame dienaar geworden
van den vreemdeling, die hem voor loon deed werken.
Het was eenmaal een traditie geworden dat de Hollanders een zeevarend en handeldrijvend yolk waren, en tot
het einde toe gebruikte men hun tusschenkomst. Deze
nieuwe en laatste vernedering was de wijze waarop de
onderwerping van het handels- aan het industrieele kapitaal zich in onze koopmanswereld deed gevoelen. Met
dit onderscheid bij anderen, dat het bij ons de onderwerping aan het industrieele kapitaal van vreemdelingen
was. Het definitieve einde kwam toen zij ons ook het
makelaarsloon van den kommissiehandel niet meer gunden, en met politieke middelen, Engeland en Frankrijk
om strijd, den overgebleven rijkdom roof den, het geld, de
schepen, de kolonien.
Indien de vertegenwoordigers van het handelskapitaal
in de regeeringen van stad en land zoo weinig ontzag
hebben getoond voor het bestaansmiddel van zoovele
landgenooten als de handwerken en de manufakturen on1)

„De handel in boter en kaas nam met de groote uitbreiding der hollandsche
scheepvaart in de 16e eeuw een ongekende vlucht," (Blok t. a. p. II, 496). —
Vergel. Van Rees, I, 6, en Froin, Tien jaren ens., uitg. '89; M. 186.
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danks alles hebben opgeleverd, dan is het zeker niet
vreemd dat zij de bezitters van die neringen naar hun
vermogen ook rechtstreeks hebben uitgebuit. Zij deden
dit o.a. gelijk wij reeds zeiden met de verbruiksbelastingen of accijnzen.
Tweede Artikel.
I
Zoolang het handelskapitaal de verreweg belangrijkste worm is van het kapitaal in 't algemeen, en de klasse
der kooplieden de politiek machtigste, zullen de groote
klassetegenstellingen zich anders voordoen dan in de moderne kapitalistische maatschappij.
Ook thans is zeer zeker eenig antagonisme tusschen
industrie en handel duidelijk genoeg merkbaar. In vele
gevallen b.v. zullen kooplieden en fabrikanten strijden
over de vraag van protektie, die nu zooals men weet in de
meeste landen ten gunste van het industrieele kapitaal is
beslist. Maar de vertegenwoordigers van alle kapitaal,
politiek gesproken: die van alle burgerlijke partijen, hebben een overwegend belang dat hen vereenigt tegen de
klasse van het proletariaat. De kapitalistische klasse,
wederom, is in dit opzicht een met de staatsmacht, die,
ofschoon uit haar voortgekomen en door haar beheerscht,
toch als bureaukratie, burgerlijke en militaire, voor een
eigen en somtijds tegenstrijdig belang heeft to waken. De
groote klassetegenstelling in de moderne landen, hoezeer
door ondergeschikte scheidingen doorkruist, een enkele
maal zelfs verzwakt, 1 ) maar nooit uitgewischt of opgeheven, is daarom die van alle burgerlijke partijen, vereenigd met en voor de regeering, aan den eenen kant,
tegen de arbeidende klasse aan den anderen.
In de voormalige republiek der Zeven Provincien, althans en hoofdzakelijk in de provincies, die het ekono1)

Voorbeelden: in ons land het samengaan der socialisten en liberalen tegen
klerikalen bij herstemmingen. In Duitschland, somtijds, van de arbeiderspartij met
de katholieken voor het algemeen kiesrecht.
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misch karakter van den tijd het volledigst uitdrukken, in
de provincie Holland bovenal, volgt de lijn der groote
klassenscheiding een geheel verschillenden weg.
Er zijn, ten eerste, niet een maar twee staatsmachten,
die der gemeentelijke en provinciale bestuurders en die
van het stadhouderschap, de laatste met een aanhang van
militaire en andere bureaukratie. De stedelijke en provinciale autoriteiten vertegenwoordigen het handelskapitaal
en zoodanige grootindustrieen als reeds vroeg rechtstreeks aan de kooplieden onderworpen waren geworden. 1 ) Alle overige maatschappelijke groepen vormen tezamen een politieke partij tegenover de partij van de
hooge bourgeoisie, in wier handen grootendeels de regeering ligt van stad en gewest.
Het is deze klassenstrijd, gelijk bekend is, die den inhoud uitmaakt van de groote historische gebeurtenissen
gedurende zoowel de zeventiende als de achttiende eeuw.
Hij doet in zijn scherpste uitbarstingen zich voor als een
oorlog tusschen de groote volksmenigte, aangevoerd door
de prinsen van Oranje (en somtijds door hen verraden als
vrede sluiten met de regenten den stadhouder voordeeliger scheen), en de kleine maar machtige coterieen
van deze regenten en rijken, wier geweldmiddelen bestonden uit stedelijke politie, schutterij 2 ) of garnizoen.
Een andere, met de genoemde samenvallende klassenscheiding die meermalen tot klassenstrijd in de hevigste
gedaante verergerde, is de tegenstelling tusschen stad en
land.
1) Bijzonderheden hierover bij Van Ravesteijn, Onderzoekingen over Amsterdam,
enz. Schr. noemt vijf bedrijven, „welke zich van ouds te Amsterdam mede in 't
bezit der groote of handelsburgerij bevonden: textielnijverheid, zeepziederij, touwslagerij, olieslagerij en brouwerij." (bl. 163).
2) „De steden behoorden de rijke burgers steeds in de wapenhandel geoefend
te houden, en die armen alleen in oorlogstijd, wanneer zij Been genegenheid en
kraeht bezitten om oproer te makers." (Gronden en Maximen van Holland, 1669,
bl. 378). Volgens dit advies is in het kritieke jaar 1672 te Amsterdam gehandeld,
toen de Fransche legers Naarden reeds hadden ingenomen. D. Willink, Amstellandsche Arkadia (1737, II, bl. 292) verhaalt: „Alle de winkeliers, suikerbakkers
en andere knechts wierden onder de schutterseed gebragt.... om des noods zijnde
mede ter wallen te gaan." Een schrijver bericht in 1753 dat aldaar jaarlijks een
inspektie over de geheele stad werd gehouden tot aanvulling van de schutterij.
„De meeste nauwe stegen en gangen" werden daarbij overgeslagen „waaruit,"
zegt hij, „de opzieners der brandspuiten hun yolk nemen." (Struyck, Nadere Ontdekkingen ens., bl. 131).
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„Het platte land,” zegt 0. van Rees, „werd door de
steden volkomen op dezelfde wijze beschouwd, en, waar
het mogelijk was, behandeld als volgens het koloniale
stelsel, de kolonien door het moederland." Als een objekt
dus van kapitalistische uitbuiting, toegepast op de eenige
wijze die het handelskapitaal ten dienste staat en die voor
de helft direkt geweld is, van openlijken roof weinig verschillende.
Met geweld werd niet alleen de industrie zooveel mogelijk van het platteland geweerd, geweerd ten bate van
het grootbedrijf in de steden of van de handwerken onder
kontrOle van de kooplieden, maar ook werden de boeren
met geweld gedwongen hunne produkten uitsluitend aan
de stedelijke handelaren of te staan en eveneens hun
benoodigdheden in de steden te koopen. En niet het
minst aan den handel met landbouwprodukten heeft het
Amsterdamsche kapitaal zijn opkomst in de 16e eeuw te
danken gehad. 1 ) Zoo werkt, volgens de veelzeggende gelijkstelling bij Van Rees van platteland en kolonien, het
oude handelskapitaal: het produceert niet zelf maar legt
met alle middelen beslag op de produkten van min of
meer zelfstandige producenten. In de bedrijven die reeds
direkt aan het kapitaal waren onderworpen, voorzoover
de uitoefening in landdistricten mogelijk was, waren de
boeren in een wijden trek om de steden bovendien loonarbeiders van de stedelijke werkgevers.2)
Dat de boerenbevolking — „arbeidende" zegt de schrijver der Hollandsche Arkadia, niet alleen voor hun eigen
onderhoud „maar ook voor dien dergenen die in de
steden woven" — in deze omstandigheden evenals de
lagere standen in de steden, mede op de hand der Prinsen
en vijandig gezind aan de stedelijke regeeringen was, is
licht te begrijpen. — Geruchten dat de boeren uit den
1) Blok, Geschiedenis van het Nederl. Volk, II, 496. 0. van Rees, Geschiedenis
der Staathuishoudkunde, I, 165 e.v. Fruin, Tiers Jaren, uitg. 1889, bl. 186.
2) „De bevolking van het platteland werd some uren ver in den omtrek, in
dienst gesteld van de Leidsche drapeniers." (Dr. N. W. Posthumus, Leidsche
Lakenindustrie, Den Haag, 1908; I, 274). „Een groot deel van het Hollandsche
platteland was bij den aanvang der 16e eeuw aangewezen op den loondienst ten
bate van het ontstaande kapitaal in de steden." (Dr. W. v. Ravesteijn Jr., Ekonomische en Sociale Ontwikkeling van Amsterdam, Amst. 1906; M. 44).
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omtrek waren opgestaan en op Den Haag aanrukten, hebben de kavallerie die de De Witten zou beschermen
buiten de stad gelokt en den gebroeders het leven gekost.
De volksbewegingen in Holland die in 1747 een eind
maakten aan het tweede stadhouderlooze tijdperk, werden te Rotterdam en te Amsterdam begonnen of aangewakkerd door oranje-lievende demonstraties van schippers
en buitenlieden 1). En bij ieder oproer, al dan niet met
prinsgezinde leuzen gestreden, rekende het proletariaat
van de steden op de hulp van de boerenbevolking, die ook
in de bloedige wraakneming op de „pachters" — ontvangers of exploitanten van de gehate accijnzen — dapper meedeed2).
Het streven der kooplieden om de stedelijke industrie
voor zoover zij Naar niet zelven uitoefenden, aan hun
belang te onderwerpen, heeft zich maatschappelijk voorgedaan als een langdurige strijd met de gilden over ekonomische kwesties. De politieke vorm van dezen klassenstrijd was de evenzeer bekende worsteling met de gilden
of georganiseerde handwerkers om de regeermacht, een
kamp in Holland reeds voor het einde van de 16e eeuw in
het nadeel van de gilden geeindigd. Ideologisch uitgedrukt, stonden hier maatschappelijk de stelsels van vrijheid van bedrijf en bescherming of monopolies staatkundig, die van aristokratie en demokratie, tegenover
elkander.
Ashley, die hetzelfde verschijnsel in Engeland aantoont, beschrijft deze internationale klassentegenstelling
als volgt. — „In vele steden van Duitschland en de
Nederlanden, zegt hij, woedde gedurende de 13e en 14e
eeuw een hevige strijd tusschen de burgerlijke oligarchie,
die op de stedelijke regeering beslag legde, en wier kracht
nog in vele gevallen daardoor toenam dat zij in handelsgilden georganiseerd werd, en de handwerkers, vereenigd
in de ambachtsgilden. De handwerkers vochten eerst voor
het recht om afzonderlijke gilden te bezitten, vervolgens
1) De Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, Amsterdam, 1787; II, 46 v.v.
2) Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, enz., 1748, hi. 27 v.v.
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om een aandeel te verkrijgen in het bestuur van de
stad." 1).
Gelijk te verwachten is vindt men dat de kleine, nietkapitalistische industrie haar ekonomische en politieke
positie daar het langst heeft gehandhaafd waar het handelskapitaal het minst krachtig kon optreden. In Engeland langer dan in Holland; in Duitschland en Frankrijk
langer dan in Engeland; in de landprovincien van Holland langer dan in de zee- en eigenlijke handelsplaatsen.2)
„Bijna in alle steden van Holland, schrijft Blok, waar
de opstand (tegen Spanje) de zege had behaald, was de
regeering in handen gebleven van de aanzienlijke burgers,
die reeds sedert bijna twee eeuwen in die steden zoo goed
als zonder medewerking der overige stadsbewoners het
bewind hadden gevoerd." „En, voegt hij er bij, wat er in
de Noord-Nederlandsche steden buiten Holland en Zeeland aan invloed van de burgerij op de stedelijke regeering nog omstreeks 1550 aanwezig was, in het bijzonder aan invloed der gilden op het stadsbestuur, was tijdens
de woelingen zoo goed als verdwenen; waar die invloed
nog in naam bestond, beteekende hij metterdaad zeer
weinig." 3)
Van de ekonomische ondergeschiktheid der handwerkers geeft Van Rees eenige voorbeelden, die, van zijn
ideologisch standpunt, een verhouding blijkbaar door de
overmacht van het handelskapitaal teweeggebracht, aan
den invloed van het liberale of vrijhandelsbeginsel toeschrijft. Het is niet te ontkennen, zeker, dat het handelsbelang, voor zoover men niet bij de wet hen had kunnen
1) Histoire et Doctrines economiques de l'Angleterre, Paris, 1900; I, 1906.
2) 0. van Rees, t. a. p. bl. 140/1. — „In de Geldersche en Overijselsche steden
oefenden nog steeds colleges van gemeenslieden, die de burgerij heetten te vertegenwoordigen, eenige contrOle op de regeering van het stedelijk patriciaat".
(Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, IV, 87). „Wat onderscheidde
de stad Amsterdam van andere steden, zoowel als buitenlandsche? De eenvormigheid van haar poorterij: het totaal ontbreken van een machtigen ambachtsstand, in
gilden georganiseerd, het absolute overwegen van de handelsbelangen," enz. (Van
Ravesteijn, t. a. p., bl. 172).
8) T.a.p. III 353/4. — „Wij zien dus overal de gilden slechts een ondergeschikte rol vervullen. De stedelijke regeering houdt de magt in handen, beslist
over de oprichting van nieuwe gilden, stelt hunne reglementen vast en bepaalt
in een woord de stelling, die zij in de gemeente hebben in te nemen". (Van Rees,
t. a. p., bl. 124).
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verbieden hunne waar anders dan aan de kooplieden,
hun stadgenooten, te verkoopen, een zooveel mogelijk
onbelemmerde konkurrentie onder de industrieelen
eischte. „De koopman-winkelier was de bezitter van het
kapitaal, die de kleine producenten, in naam vrij, doch
inderdaad geheel afhankelijk, voor zich liet werken en
hunne produkten opkocht." 1 ) Vrije konkurrentie, dus,
die gelijk altijd middellijk ten voordeele van de verbruikers kon komen, kwam voort uit geen ander beginsel dan
het onmiddellijk voordeel van de kooplieden, de regeerende klasse in den Staat. Doch zelfs naar den schijn
van eenige principieele of belangelooze liefde voor de
vrijheid van bedrijf zoekt men tevergeefs, b.v. in een door
Van Rees aangehaalde Amsterdamsche verordening uit
het begin van de 17e eeuw, die, „ten einde te voorkomen
dat de leden van een schippersgilde hunne diensten te
duur zouden laten betalen, de vrachtloonen vaststelde,
onder bepaling dat wel minder maar niet meer zou mogen
gevorderd worden."
Een nog korteren weg gebruikten sommige stedelijke
regeeringen „door de vorming van een schippersgilde opzettelijk tegen te houden, opdat hun monopolie de belangen des handels niet in den weg zou staan." 2)

II
De zeventiende-eeuwsche ekonomisten in ons land —
representanten van kapitaal en regeering — zetten den
oorlog tegen de handwerkers en hunne strijdbare organisaties in hunne geschriften voort.
De gilden benadeelen de verbruikers, tegenover wie zij
monopolies vormen. De nijverheid door het weren van
vreemdelingen, die zij buiten het lidmaatschap sluiten. De
1) Dr. W. van Ravesteyn Jr. t. a. p. bl. 165.
2) Van Rees, t. a. p. bl. 133. — „In de definitieve uitspraak van Karel V
betreffende het stapelregt van Dordrecht komt insgelijks een bepaling voor met
het doel om te voorkomen dat het uitsiuitend refit van het wijnkoopersgilde aan
den buitenlandschen handel afbreuk zou doen." (Id., bl. 131). „De ordonnantien
omtrent de dienaren van den handel hebben slechts een kenmerk: zij zijn uitgevaardigd in het belang van de kooplieden, van den handel, ale men wil." (Van
Ravesteyn, t. a. p., bl. 50).

263

kooplieden, doordat zij hooge prijzen vragen en hun aldus
beletten te konkurreeren met 't buitenland. Den Staat,
eindelijk, door het sterker maken van de schamele, onwetende, tot baldadigheid en oproer geneigde bevolking.
Proef afleggen om lid van het gilde te worden, zegt een
schrijver in 1662 1), is goed en kan strekken tot een aanbeveling van den gezel. Maar verkeerd is het verbod om
zonder de proef te arbeiden, wijl een beletsel voor de
industrie. Men zegt dat het de broddelaars voorkomt:
onjuist, want de leerlingen worden tegen betaling ingeschreven en leeren niets anders van het vak dan juist het
proef stuk. Zoo handelen de meesters uit inhaligheid, zij
krijgen geld toe of behoeven bijna geen loon te betalen.
Dan worden bovendien de leerjaren noodeloos verlengd.
Het lakenbereiden kan in twee maanden worden geleerd, volgens de verordeningen wordt er twee jaar over
gedaan.
De gildemeesters toe te laten tot een souvereine vergadering is daarom volkomen verkeerd. Door hun eed
gebonden de belangen waar te nemen van hun korporatie,
zullen zij natuurlijk gesteund worden door de gezellen in
het vak, en daardoor een overwicht krijgen op hun medeleden. „En bijna het ergst van alles is dat gildemeesters,
als afkomstig van ambachtslieden, doorgaans op het stuk
van regeering zeer onwetend zijn, zonder opvoeding,
studie, ervaring of kennis van vreemde toestanden.
Lieden van kleine middelen zijnde, kunnen zij bij oorlog
en revolutie weinig verliezen, en hun broodwinning gemakkelijk naar vreemde landen overbrengen." „Meer
nog: het waarachtig belang der ambachten is meest altijd
strekkende tot nadeel aller andere ingezetenen. Want
vermits zij leven van het vertier der handwerken in
hunne stad, loopen al hunne gedachten voortdurend over
maatregelen waardoor zij hun waren aan hun mede-ingezetenen tot hoogere prijzen zullen kunnen opdringen."
Een publicist van 1684, schrijver van een .,Vertoog dat
1)

Consideratien van Staat ofte Politijke Weegschaal, beschreven door V. K.,
Amsterdam 1662, bl. 288/89. — Volgens 0. van Rees is Jan de la Court de samensteller: „Verhandeling over de Gronden en Maximen van Pieter de la Court",
1851, bl. XIII.
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een Volksregeering voor de gemeene ingezetenen van
Holland zeer schadelijk zou zijn", oordeelt in denzelf den
geest.
„Wat de bijeenkomsten van Gilden of Ambachten betreft, zegt hij, is het kennelijk dat al de leden of gildebroeders van hun mede-burgers het levensonderhoud
ontvangen, en nooit vergaderen zij dan met de gedachte
om hun gild te bevorderen en hun profijt ten nadeele van
medeburgers te verhoogen, zonder in 't minst te letters
op het welvaren van de stad."
Duidelijk is dit de beschouwing van het kapitaal, dat
de vrije beschikking verlangt over de arbeidskracht, een
lagen dunk heeft van de lieden die hear leveren, ja, hun
den prijs misgunt dien zij er voor maken, en dezen ongeveer gelijkstelt met een aalmoes. — In vroeger tijden, zegt
deze schrijver, vergaderden in de Hollandsche steden de
burgers tot behandeling van de openbare zaak. Doch als
nu de gilden politieke macht bezaten, die alleen hun
eigen belang zoeken, zou het spoedig op een burgeroorlog
en daarmee op een monarchale alleenheerschappij uitloopen.
Pieter de la Court in zijn beroemde Gronden en Maxi,men 1 ) doet de tegenstelling van handwerkers en kooplieden scherp uitkomen.
Meest al deze door gilden vereenigde en beschermde
neringen en handwerken, schrijft hij, verkoopen binnenslands aan ingezetenen, die door visscherijen, manufakturen, reederij en handel leven.
Begunstiging van de gildebroeders kan dus alleen
plaats vinden ten nadeele van alle anderen, betere ingezetenen, die van verkoop aan het buitenland moeten
leven.
En voorwaar, klaagt de schrijver, onze door allerlei
imposten op de konsumtien zoo bezwaarde visschers,
handelaars in manufakturen, reeders in schepen, of op
vracht aanleggers en negotianten, in hun nooddruft nog
1) „Aanwijsing der heilsame politike Gronden en Maximen voor de Republike
Holland en West-Vriesland", Leiden en Rotterdam, 1669. Hierover het genoemde
proefschrift van 0. van Rees, en zijn „Geschiedenis der Staathuishoudkunde", Dl. I.
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meer te bezwaren door deze monopolien der gilden, en
meteen te gelooven dat het strekt ten voordeele des lands,
omdat het strekt ten voordeele der gildebroederen, die
waarlijk wel noodige, maar, na de lediggangers, de minst
nuttige ingezetenen dezes lands zijn, omdat zij van buitenlands geen winsten halen om daardoor de inwoners van
Holland te doen welvaren — dat schijnt een geheel onbegrijpelijke zaak.
Het eenige betrekkelijk goede dat De la Court den gilden toekent is hun streven tot veering van produkten der
uitheemsche industrie. Maar ook dit is een benadeeling
van kooplieden en manufakturiers in Holland, voor zoover het hun belet te koopen op de goedkoopste markt.
Terwijl het begunstigen van vreemde producenten volstrekt niet noodig zou zijn als men vrijheid van bedrijf
instelde, ook voor hen die hier te lande geen vaste woonplaats hebben.1)
De zelfzucht van de vereenigde handwerkers maakt
zijn verontwaardiging gaande. Hoewel zij zich steeds beroepen op het algemeen belang, dienen al de beperkingen en lasten die het gildewezen aan de burgerij oplegt, nergens anders voor dan om goede ambachtslieden
buiten de steden te houden, waar zij zich zonder de vereische kwalificatie van afgelegde proeven en leertijd niet
mogen vestigen. En ondertusschen geeft dit den gildebroederen gelegenheid om hunne waren aan de stedelingen en omwonende boeren zoo veel duurder te verkoopen, en hen aldus te bezwaren met een nieuwe impost.
De vertegenwoordiger van den handel steekt den draak
met de pogingen om door keuren van overheidswege den
aard van de bewerking voor te schrijven.
„Deze schadelijke en belachelijke gewoonte onderstelt
twee ongerijmde zaken." Ten eerste, dat de vreemde
1) „Gronden en Maximen", bl. 76/7. Honderd jaar later de zelfde klacht in
het tijdschrift De Koopman, 1770; II, 242:
„Dooven de besloten gildens door al-te-gerustheid en te zekere winst niet de
lust en ijver van hier aanlande kunstige vreemdelingen uit? .... Zij hier geen
droog brood ziende te winnen, dan na zooveel jaren voor knegt gewerkt te hebben.... keeren liever naar elders daar zij meer met open armen ontvangen worden.
Eigenbelang en zugt tot meesterschap is de oorspronk der besloten gildens en
deze weer zijn de oorzaken van het verval der konsten, der fabrieken en der
handwerken. En hierdoor moet ons land ten grond".
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koopers zullen willen koopen zoodanig als het ons zal
lusten te maken. En ten tweede, dat men in andere landen nooit zal fabriceeren de waren die wij verbieden.
Integendeel is de waarheid: dat de makers moeten leveren naar de wenschen van de koopers, en ook: dat al onze
waren op het platte land in Holland, in naburige landen
en in eenige Hollandsche steden evenzeer gemaakt kunnen worden, en bovendien goedkooper wegens lagere imposter op de levensmiddelen 1).
Eindelijk waarschuwt De La Court, woordvoerder van
de regenten, tegen den staatkundigen invloed die van de
georganiseerde ambachten kan uitgaan. Welke vrijheid
de bevolking genoot of welke de regeering geneigd was te
verleenen — zeker niet de vrijheid van zich te mengen
in het bestuur der openbare zaak. Zelfs het recht van
vergaderen ontzegt de schrijver der Maximen en Gronden
aan de gilden.
Aangaande hallen en gilden voor de manufacturen,
ambachten, visscherijen, negotien, en navigatie is het een
waarheid dat de gildemeesters, indien zij volgens eigen
goedvinden, op bepaalde plaatsen en gezette tijden mogen
vergaderen, wig zij door gemeenschap van belang een
sterken aanhang bezitten van bootsvolk, wevers, gezellen
en werkgasten, zij een schoone gelegenheid kunnen vinden om oproer te maken tegen de personen der weinig
talrijke aristokratische regeerders, en zich zelf in hun
plaats stellen. En dat dit geen ijdele vrees is, blijkt uit de
geschiedenis van alle Nederlandsche steden waar de gilden deze gevaarlijke vrijheid hebben genoten: Gent,
Brugge, Antwerpen, Dordrecht, Luik, enz.2)
Alle bijeenkomsten en beraadslaging van handwerkers
bedoelen in het oog van deze schrijvers niet dan de
schade van hun medeburgers. Gedurig wekken de gildebroeders, zegt Jan de la Court, elkander op om iets
nieuws te verzinnen tot hun voordeel en ten koste van
die hunne diensten noodig hebben. In hun vergaderingen
verbinden zij zich hunne diensten en waren op hoogen
1) Maximen en Gronden", bl. 89.
2) Idem, bl. 411.

267

prijs te houden. Het wordt als een schande onder hen
beschouwd zijn woord te breken. Al wat zij op deze wijzen
extra verdienen, wordt op hun bijeenkomsten verbrast.
De zekerheid die de organisatie hun verschaft, maakt lui
en verkwistend. Het arbeidsloon moet afhangen van de
kwaliteit van het werk. De regel „gezet loon voor gezet
werk", door de gilden afgedwongen, is verderfelijk, zoolang althans men niemand tot goed werk kan verplichten.
Want wie voor redelijk werk evenveel loon betaald krijgt
als de beste, zal zich niet bijzonder inspannen — voornamelijk als er geen overvloed van aanbod is. En door
een moeilijke proef, lange leerjaren en beperking van
getal meesters, zorgen de gilden er voor dat het aanbod
zooveel mogelijk beneden de vraag blijft.1)
Zoo spreekt het kapitaal, dat nog niet over de arbeidskracht near willekeur beschikt, en, aldus in zijn rechten
verkort, iederen weerstand van de arbeidende klasse —
die zoowel de knechts als de bazen omvat — als een misdaad tegen het algemeene welzijn beschouwt.

III
„De geschiedenis van Hollands ondergang is de geschiedenis van de onderwerping van het handels- aan het
industrieele kapitaal."
Deze uitspraak van Marx (Kapital III, Kap. 20) moet,
meenen we, zoo worden opgevat dat niet alleen de macht
van het industrieele kapitaal, dat tegenover ons land zich
gedroeg als een vreemde en vijandige macht, maar ook de
inwendige werking van het handelskapitaal, de nationale
kracht sloopte en verbrak.
De ontwikkeling van een nationale kracht in den meer
modernen zin van het woord, heeft de heerschappij van
het handelskapitaal zelfs nooit toegelaten.
Het industrieele kapitaal schept vergelijkenderwijs een
solidariteit van belangen en een nationalen band. Uit den
boezem van de moderne kapitalistische maatschappij
1)

„Politike Discoursen enz., beschreven door D. C.", Amsterdam 1662,
bl. 4 v.v.
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wordt een protest gehoord wanneer sommige industrieele
kapitalisten de exploitatie van het proletariaat al te
roekeloos bedrijven. Bij den goeden gang van zaken, bij
den bloei van nijverheid en handel, bij orde en rust in de
samenleving, heeft een groote klasse van ondernemers
en een talrijke middenstand voortdurend belang. De exploitatie van een nog talrijker arbeidende klasse, waarbij
de geheele maatschappij is betrokken, waarin ieder lid
van de andere klassen zijn deel heeft, doet althans de
betrekking van patroons en werklieden ontstaan, welke
een gemeenschap van lokale en zelfs van algemeene belangen niet insluit. Zoo zij, wat de hoofdzaken aangaat,
elkanders tegenstanders zijn, zoo zijn zij toch geen vreemdelingen voor elkaar. Eveneens gevoelen zich de kapitalistische groepen onder het industrieele kapitaal enger
verbonden. Kooplieden, fabrikanten, bankiers, hooge
ambtenaren, deelen met elkander de onbetaalde arbeidsvruchten van het proletariaat en zijn geinteresseerd bij
een hoogen winstvoet en een bestendige, ongestoorde
ontwikkeling van produktie en ruil. Ook tegenover het
buitenland zjjn alle maatschappelijke klassen, vergelijkenderwijs en zoover het kapitalisme haar eenige voordeelen
geeft, solidair en nationaal.
Geheel anders is het met dit alles gelegen in de samenlevingen onder het handelskapitaal.
Bij afwezigheid van kapitalistische produktie, van een
geheele groote klasse der bevolking, dus, wier arbeidsprodukten de bezitters der produktiemiddelen tot zich
nemen, legt het kapitaal in zijn anderen vorm en werkkring beslag op het arbeidsprodukt van allen zonder
onderscheid die het kan dwingen. Maar het bezit niet de
produktiemiddelen, kan dus niet doen arbeiden door het
koopen en gebruiken van de arbeidskracht. Het bezit
alleen het geld — en die dwangmiddelen welke voor geld
te koop zijn: legers en vloten. Het doet arbeiden, derhalve, niet door arbeidsmiddelen te doen gebruiken, maar
door zelf gebruik te maken van dwangmiddelen.
Waar dit het gemakkelijkste gaat, op den uitgebreidsten voet mogelijk is en tevens de grootste winsten be269

looft, is natuurlijk het gebied van zwakkere volken die
kostbare produkten voortbrengen of kunnen voortbrengen: de tropische gewesten 1 ). Arbeidsvruchten die reeds
op deze of andere wijze geoogst werden, met geweld to
onderscheppen, is een andere methode van het handelskapitaal, ook door de Hollanders aangewend zoolang zij
er de kans toe zagen. Koopvaart en zeeroof heeft behoord tot de primitieve kapitalistische uitbuiting, allengs
in onbruik geraakt toen de kapitaalbezittende klassen,
voor deze ongewisse en wederzijdsch verderfelijke middelen, de zekerder en veiliger en op den duur produktiever
manier konden toepassen van het exploiteeren eener
vreedzame en weerlooze arbeiderbevolking, ieder in haar
eigen land.
Voor het overige, behalve het geweld ter zee en in de
kolonien, zoover het handelskapitaal inderdaad handel
drijft, kent het ook dan slechts de methode van exploitatie die berust op de overmacht van het geldbezit.
Bestanddeelen van die overmacht zijn de gewone geweldmiddelen en ook de kennis, de ervaring en de geestkracht
in den handel zelf verkregen. Het koopmanskapitaal, niet
als een speciaal onderdeel van het maatschappelijk totaalkapitaal en aan het industrieel kapitaal ondergeschikt, is
alleen bestaanbaar in de maatschappij waarin kleinbedrijf en de daarbij behoorende gebrekkige staat van vervoermiddelen en gelsoleerciheid van landen en volken
regel is. Bekendheid met vreemde waren en markten, met
verre wegen, met behoeften en krachten van andere
samenlevingen, met de gesteldheid der wereld, in een
woord, buiten eigen stad of dorp, is in die tijden als een
monopolie van de kooplieden 2).
1) Jan de la Court geeft in zijn reeds genoemd work Politike Discoursen
(1662) de volgende beknopte samenvatting van primitieve koloniale politiek: —
men neemt in beslag eenige belangrijke zeehavens, richt versterkingen daarbij op,
om den handel op de rivieren welke er uitloopen to beheerschen. Krachtens die
middelen zullen „de inwoners van andere landen voor de inwoners van het
moederland moeten arbeiden en onze garnizoenen betalen". (bl. 9/10).
2) Bakhuizen van den Brink, in zijn studie over den vermaarden koopman
Isaac le Maire (gest. 1624) beschrijft als volgt de positie der vertegenwoordigers
van den ouden handel. Zij bezaten, zegt hij, bij uitsluiting elle „kennis van de
gelegenheid, van de uitgestrektheid van de behoeften, van de hulpbronnen van
landen en volken, van de betrekkingen der laatstgenoemden onderling, hunne
wederkeerige genegenheid en afkeer, van de neigingen der onderdanen tot hunne
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Zoolang deze toestand duurt, zullen de kooplieden, optredende als bemiddelaars tusschen de onontwikkelde
gemeenschappen, hun voordeel kunnen doen met de
achterlijke ekonomie der bevolkingen. Een groot deel van
hare arbeidsoverschotten, waarvan zij den ruil tot stand
brengen, verdwijnt in hun zakken.
„Zoolang het handelskapitaal, schrijft Marx, den
produktenruil tusschen onontwikkelde gemeenschappen tot stand brengt, schijnt de handelswinst niet
slechts bedrog en afzetterij, maar komt ook werkelijk
grootendeels daaruit voort.
„Behalve dat het de verschillen tusschen de produktiewijzen van verschillende landen uitbuit (en in
dit opzicht werkt het op de gelijkmaking en vaststelling van de warenwaarden) brengen die produktiewijzen mee, dat het koopmanskapitaal zich een
groot deel van het meer-produkt toe-eigent, hetzij
als tusschenpersoon bij gemeenschappen waarvan de
produktie nog hoofdzakelijk het direkte verbruik ten
doel heeft, en voor welker ekonomische inrichting
de verkoop van het in de cirkulatie opgenomen deel
der produktie, dus in 't algemeen de verkoop der produkten naar hun waarde, van ondergeschikt belang is
— hetzij omdat in die vroegere produktiewijzen de
voornaamste bezitter van het meerprodukt, waarmee
de koopman handelt, de slavenhouder, de middelvorsten en van deze tot hen.... van de wetten en regten waardoor de maatschappij
werd geregeld, van de losgebroken of nog ingehouden veeten en van de kansen
van den oorlog over de geheele wereld, van de financien der Staten en van de
verplichtingen, die deze veelal jegens bankiers en kooplieden hadden op zich
geladen.
Daarbij, de wereldkaart van die dagen vertoonde vele awarte plekken van
ongedeeld, van betwist, van onbekend gebied, maar waarvan de kennis ook voor
etaatkundige berekeningen van onmisbaar belang bleek.
Daarbij, geene dagbladen, geene onafhankelijke drukpers.... Wat de geboren
Staatsman nit overlevering van kundige voorgangers of uit onvolledige.... boeken
moest leeren, dat vernam de koopman op eigen reizen, door eigen ervaring, of van
zijne eigen vennooten in elle deelen der wereld. Wat de koeriers naar de kabinetten onveilig en ten halve overbragten, dat fluisterde in elle volledigheid de
wind aan de zeilen in en het schip aan den koopman". — De beste berichten
omtrent den toestand van ons land b.v., voegt Bakhnizen er bij, zijn wij aan de
mededeelingen van kooplieden verschuldigd. — Guicciardini, Gresham, Van
Meeteren — zooals ook kooplieden door staatslieden dikwijls met moeilijke diplomatieke zendingen belast werden. (Studiin en Schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde, 's-Gravenhage, 1877; IV, 254/5.)
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eeuwsche grondheer, de Staat (b.v. de Oostersche despoot) den genietenden rijkdom vertegenwoordigen,
door den koopman om den tuin geleid wordt . . . .
Het handelskapitaal in den tijd zijner voile heerschappij maakt aldus een stelsel van berooving uit...
gelijk in Karthago, Rome, later bij Venetiers, Portugeezen, Hollanders enz."
En niet alleen gewelddadigheid — het karakter van
de oude koopmansschap is ook wisselvalligheid, spekulatie, roekeloosheid. Het industrieel kapitaal haalt zijn
winsten, waarin thans de afgeleide en ondergeschikte
kapitaalsvormen deelen, door een volledige organisatie
van het bedrijf met bijna machinale zekerheid en regelmatigheid uit den arbeid van het proletariaat. Maar als
de voorwerpen van uitbuiting vreemde en somtijds verre
bevolkingen zijn, vaak door militair geweld of diplomatieke overeenkomst tot levering of tot aankoop van
goederen gebonden, dan is iedere handelsoperatie als het
ware een nieuw waagstuk, waarbij veel is te winners, maar
ook veel of alles te verliezen.
Traktaten kunnen worden verbroken, militaire overmacht verslagen; de beste berekeningen en meest omvattende handelskennis falen somtijds. Deze handel is uit
den aard daarom een onzeker bedrijf wijl hij niet een industrie bedient die op regelmatige wijze voor den handel
doet produceeren. En de ekonomische ontwikkeling van
de landen, die elk op zich zelf het uitbuitingsgebied van
het inheemsche kapitaal gaan vormen, wordt ten slotte
de oorzaak die aan dezen handel als bedrijf een einde
maakt. Deze oorzaak begint zich te doen gevoelen in
allerlei verbodsbepalingen die den handel meer en meer
belemmeren, dikwijls plotseling geheele Staten voor hem
afsluiten. De Hollandsche kooplieden zijn op deze wijs verdreven uit Engeland, Frankrijk, de Oostzee, enz. Er bleef
ten slotte bijna niets over dan de eigen kolonien. De yolksplantingen, die vooral aan de industrie van het moederland ten goede kwamen, waren ons door de Engelschen
reeds afgenomen: Zuid- en Noord-Amerika, daarna De
272

Kaap en eenige West-Indische eilanden. En Oost-Indic,
niet voor de industrie geexploiteerd maar door den handel uitgemergeld, was tegen het einde dezer tijden geen
bezitting meer die veel opleverde.
Dat onder deze omstandigheden de handelaren optreden als verreweg de meest ondernemende en winzieke
lieden van hun tijd, kan ons niet verwonderen.
Zij kunnen niet tevreden zijn met een relatief klein
maar vast aandeel in het profijt, dat de uitbuiting van een
arbeidende klasse, meerderheid van iedere bevolking,
hun oplevert. De arbeidersklasse, die er vandaag is, is er
morgen ook nog. Maar de stad of streek waarvan men als
koopman de bevolking het vel over de ooren haalt, is
misschien weldra door een „akte van navigatie", door
hooge invoerrechten, door een verbod van vreemde waar,
geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of voorgoed, als object van
uitbuiting, niet meer beschikbaar. De algemeenheid van
de uitbuiting, thans, heeft een voor de kapitalistische
klassen van alle landen onmisbare veiligheid van bedrijf
en bezit geschapen. Bij het ontbreken van voldoende
waarborgen van zoowel het een als het ander, moet de
winst evenredig aan het risiko zijn. De waarborg die in
den aard der moderne uitbuiting tot op zekere hoogte
voor de uitgebuite klasse zelve ligt, komt bij die andere
methode niet voor. Althans in den tijd, dat nog de heele
wereld open ligt voor den koopman, is er geen sprake
van eenige verschooning. De vermaning om het hoen to
sparen dat de gouden eieren voortbrengt, heeft op hem
geen vat, wijl het geheel onzeker is, dat niet een ander
ze morgen zal rapen. De konkurrentie der kapitalisten
onderling is in het industrieele tijdvak een krachtig
motief. Doch zij wordt oneindig minder gewelddadig,
willekeurig en onberekenbaar gevoerd dan in het zuiver
kommercieele. De konkurrentie thans doet den winstvoet
dalen. Voorheen vernietigde dikwijls de konkurrentie niet
alleen alle kans op winst, maar deed kapitaal en winst
beide verloren gaan. Zij voerde oorlog, rustte kapers uit,
sloot havens, verdreef nederzettingen.
Zoo was het bedrijf een door tallooze gevaren bedreig273

de en aan de nadeeligste en meest onzekere kansen onderworpen exploitatie van naburen en vreemdelingen, vriend
of vijand, zonder onderscheid van klasse of stand. De
rol van het proletariaat in de hedendaagsche maatschappij wordt daarbij vervuld door iedere bevolking in haar
geheel, in zoover zij, voor behoeften of genietingen, van
het handelskapitaal afhankelijk is. En de koopman, voorganger van den kapitalistischen ondernemer, moet, om
koopman te kunnen zijn, tevens krijgsman, zeevaarder,
ontdekkingsreiziger en diplomaat zijn. In al deze frakties
staat hij bloot aan ruineuze geldelijke verliezen, en moet
hij, om zijn bedrijf te kunnen volhouden, zich trachten te
dekken door beurtelings zich van al zijn krachten en bekwaamheden te bedienen. Dit komt de volkeren waarmee
hij handelt te staan op zware kosten. Zij kunnen hem niet
missen, maar verachten en haten hem. Zoo spoedig mogelijk ontslaan zij zich van zijn diensten. Voor de groote
massa van de bevolking beteekent dit een verandering
van meester, de onderwerping aan den industrieelen
kapitalist.
Een voorbeeld, ten slotte, van de wijze waarop in dezen
tijd de kommercieele uitbuiting gedreven werd, verreweg
belangrijker dan de nog weinig ontwikkelde industrieele.
De verzameling brieven gericht aan Cromwell's minister Thurloe bevat een stuk uit het jaar 1656 inhoudende
klachten van planters in Virginia, Noord-Amerika, dat na
het verbieden van de Hollandsche scheepvaart hun tabak
niet in voldoende hoeveelheid werd uitgevoerd. „Wanneer men er niet een weinig de hand mede licht, zal het
tot groote schade strekken van het bedrijf dat het begunstigen moest. Evenwel wordt een deel van de tabak naar
Hollandsche plantages gebracht en aldus in 't geheim
door Hollandsche schepen verladen. Adressanten stellen
voor door de Hollanders een gedeelte van den oogst te
laten vervoeren, tegen betaling van rechten welke ten
bate van moederland en kolonie aan te wenden zouden
zijn. Ook, door de Hollandsche schepen negers te doen
aanbrengen, en eventueele overschotten te gebruiken tot
verbreiding van het Evangelic . . . ."
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Nog jets anders als de onmisbaarheid van de Hollandsche vrachtvaarders blijkt uit dit dokument. Toen dezen
nog met de Engelschen konkurreerden, waren de producenten van het artikel in veel betere konditie, schrijven
ze. Nu zij nog maar alleen met hun landgenooten onder
de kooplieden te doers hebben, waarvan eenigen ook zelf
planters waren, moeten zij genoegen nemen met alle voorwaarden die hun worden gesteld. De koopman, dus, hij
die den ruil tot stand brengt en den verkoop bezorgt, is
de sterkste partij, de kapitalist, die de prijzen bepaalt:
„Welke voldoening, zeggen de schrijvers, de arme
planter thans nog smaakt van zijn arbeid sedert de
Hollanders uit de vaart verdreven zijn geworden,
blijkt uit de klachten van alien hier dat zij thans
slaven van de kooplieden zijn, die hun nauwelijks
een halven stuiver per pond gunnen voor hun tabak.
Behalve dat, sedert de Hollandsche handel verboden werd, is een groote hoeveelheid tabak door
gebrek aan scheepsgelegenheid achtergebleven en bedorven, tot bijna volkomen ondergang van velen
hunner.
En dit zal weldra den kleineren man onder hen
(driekwart van het geheele getal) geheel ruineeren
en hem brengen in een staat van slavernij tegenover
de rest die, omdat zij kooplieden zoowel als planters
zijn, des te beter hem zal kunnen onderwerpen". 1)
IV
De Nederlanders van de 16e en 17e eeuw hebben als
yolk denzelf den naam gedragen die in den loop der tijden
gegeven is geworden aan de Joden als ras — berucht en
gevreesd om hun geslepenheid en meedoogenlooze baatzucht in den handel.
In een wereld van enkelvoudige, voor-kapitalistische
waren-produktie veelal nog met direkte, slechts voor gebruik in eigen kring bestemde produktie, is de handel die
1)

Thurloe-papers, V, 80/1.
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blijkbaar alleen verrijking op het oog beef t, noodzakelijk
een zeer aanstootelijk bedrijf. Hoewel reeds onmisbaar
en zich steeds meer onmisbaar makende, wordt de kommercieele uitbuiting, vaak van oorlog en diefstal nauwelijks te onderscheiden, gevoeld als een euvel, strijdende
tegen de moraal van de overige samenleving.
Ziehier eenige getuigenissen — uit verschillende talen
en tijden — uitweidingen op het thema in 1568 door
Guicciardini, den Italiaan, in deze korte karakteristiek
van de Nederlanders gegeven: — „tenans peu de comte
de l'interest du prochain"1).
„Het is een gangbaar woord", schrijft de Fransche
ekonomist Montchretien in 1615, „maar volkomen naar
waarheid, dat zij alles bederven waar zij verkeeren, hetgeen goed overeenkomt met die andere uitdrukking
welke zij dikwijls op zichzelven toepassen: waar een Hollander zijn behoefte heeft gedaan, wil niets meer
groeien." Die natie heeft, zegt hij, aan de Franschen ontnomen den handel op Senegal, de kust van Guinea en Barbarije. Thans zijn zij bezig met Canada: altijd tweemaal
zooveel biedende als een ander kan geven, tevreden met
een kleine winst, om hun menigte schepen maar bezig te
houden 2).
In het feudale Frankrijk, waar de ridderlijke deugden
ook bij de burgerij in eer waren, zag men laag neer op een
y olk dat het meeste om voordeel gaf. „In den koophandel
grootgebracht," zegt de auteur van een boek dat bestemd
was vreemde bezoekers van de Republiek van dienst te
zijn, „bevinden zij zich meer op hun gemak in een winkel
dan in een schermzaal, en zijn beter geschikt om goud en
zilver te tellers dan het staal te voeren." 3).
In een ander werk van denzelfden tijd, 1669, leest men:
— „zij hechten minder aan de eer dan andere volken, zij
zijn meer op winst gesteld, het is alsof hun met de
moedermelk een verraderlijke begeerte naar rijkdom
wordt ingegeven. Zij zien tegen geen moeite op en gaan
1) Discription de tout le Pais.Bas etc. par Messire Z. Gnicciardini, Anvers,
1568, p. 37.

2) Troia de l'Economie politique, 1615. ed. 1889, I, 64.
8) Boussingault, Guide Universelle, 1673; bl. 13.
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welgemoed naar Indic wanneer het hun lastig wordt gemaakt." 1)
Uit twee Engelsche reisgidsen voor Holland in de 18e
eeuw:
„ . . . . het geld, afgod van de wereld, wordt hier
hooger vereerd dan in eenig ander land, waar het de
plaats inneemt van geboorte, geest en verdienste.
„In het algemeen is geld de godheid die in Amsterdam wordt aangebeden. Het schijnt dat niets anders
op prijs gesteld of besproken wordt — alsof eer, verdienste en geluk er uitsluitend in bestond".2)
Honderd jaar geleden was hetzelfde gezegd geworden
door William Temple, den Engelschen gezant, overigens
geen onwelwillend beoordeelaar: „Holland is een land
waar het voordeel in hooger aanzien is dan de eer"3).
Menigmaal, ook, wordt deze kritiek van een neiging
die het volkskarakter meer dan iets anders scheen te
kenmerken, toegelicht door het verhaal van feiten als
enkel van Hollanders te verwachten waren. In de buitenlandsche politick, b.v., kon men er zeker van zijn dat zij
de partij van de sterksten kozen, indien ze althans niet
onzijdig konden of durfden blijven. Toen de tijd voorbij
was dat zij met geweld plachten te dwingen, kwam de tijd
dat zij door vriendelijkheid zochten te behagen. — Een
der groote Engelsche romanschrijvers en essayisten uit
het midden van de 18e eeuw, Oliver Goldsmith, vergelijkt
de houding van de Hollanders in het Oosten bij den indruk dien zij in Europa waken. — „Ik sta daarover verbaasd," zegt hij:
„In Azie zie ik hen als de trotsche gebieders van
al de Indische zeeen; in Europa, de beschroomde inwoners van een onbeteekenend landje. Niet langer de
zonen der vrijheid, dock de zonen der baatzucht; niet
1) Dilices de la Hollande, 1669, bl. 19.
2) The Travellers' Compagnon through the Netherlands, 1754; bl. 130.
8) Observations etc. 1673; bl. 188.
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langer de strijders voor hun recht door stoutmoedigheid maar met onderhandelingen; zij kruipen voor
hunne beleedigers en bukken onder de roede van
iedere naburige mogendheid.
„Zonder een vriend om hen bij te staan in den nood
en zonder de kracht om zich zelven te redden, zijn
zij een zwakke staat en zullen door den rijkdom van
hun bewoners de begeerigheid opwekken van een
vreemden aanvaller".
Aan welken kart zal de Republiek zich stellen in den
strijd tusschen burgerij en koningschap onder de Stuarts?
Toen nog de monarchie de overhand had en sommige
republikeinen op steun van Holland schenen te hopen,
werd hun door iemand die onze natie meende te kennen
aan het verstand gebracht „dat de Hollanders, zooals
iedereen weet, de winsten van den handel boven alles lief
hadden, dat het dus gevaarlijk zou zijn op zulk een slag
van lieden zich te verlaten" 1 ). — Omgekeerd, nadat het
hoofd van Karel I was gevallen en de burgerlijke revolutie
had gezegevierd, noteerde niet zonder spijt een aanhanger
van de reaktie, dat hem, maaltijdende bij den Nederlandschen gezant, te verstaan was gegeven dat de zaak van
den toekomstigen Karel II niets te verwachten had van
Nederlandsche hulp 2).
„De gezant gaf vrij wel toe dat in zijn land de menschen enkel hun eigen welzijn zoeken en niets uit
dankbaarheid verrichten, dan alleen als het eigen
voordeel of veiligheid dient; daarom moesten de
Engelschen niet uitzien naar bijstand aan den verbannen koning."
„Dit", voegt de monarchale schrijver er bij, „was
voor mij niet aangenaam om te hooren, ofschoon een
zeer oprechte bekentenis".
Uit zuivere winzucht in hun bedrijf nemen de Hollan1) Citizen of the World, 1761; No. 55.
2) Memoirs of Edm. Ludlow, 1626-1627, Oxford 1894; II, 377.
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ders de solidariteit der beschaafde Europeesche volkeren
geenszins in acht. Natuurlijke en onverzoenlijke vijanden
der koloniale mogendheden, zijn de oorspronkelijke bewoners van hare bezittingen. Onverzoenlijke en natuurlijke vijanden van de Protestantsche Staten, de regeeringen der Roomsche landen; de Turken, desgelijks, van de
geheele Christenheid. Niettemin — zoo luidt de onophoudelijke beschuldiging van de internationale pers —
leveren de Nederlandsche handelaren voor grof geld
hunne diensten en goederen aan ieder zonder onderscheid die hen betaalt: aan de Amerikaansche roodhuiden, aan de Spanjaarden, aan de Mohammedanen.
Aan den protektor Cromwell wordt gemeld in November 1653 uit een plaats in Noord-Amerika dat de inboorlingen krijgsbehoeften hebben gekocht van de Hollanders.
„ . . . . en, schrijft de berichtgever, door middel van
dezen verdoemelijken handel, gelijk de Hollandsche
bewindvoerder het zelf noemt, betoont dit aardschgezinde ras, Wier geld hun God is, zich uiterst voorkomend aan de barbaren die als een welgewapende
macht hen zullen bijspringen, zoo wij iets tegen de
Hollanders zullen ondernemen, en aanvallen op de
Engelschen".1)
Engelschen en Zweden, goed gereformeerde volken,
zijn minder bij hen in tel dan het katholieke Spanje. Uit
Amsterdam wordt in 1656 naar Engeland geschreven:
„Wat de gemeenschappelijke zaak betreft, is er
geen de minste hoop dat Holland, in deze provincien de aanzienlijkste, zich voegen zal bij hen die haar
zoeken to bevorderen omdat zij voor deze laatsten
meer haat en vijandschap gevoelen dan voor den gemeenschappelijken belager der Protestanten.
„Ook houden zij vol, dat hun belang meebrengt dat
zij Engeland en Zweden tegen elkander doers op1)

Thurloe-papers, I, 565.
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wegen, wat reeds een aangenomen leerstelling bij
hen is; zoodat zij hiervoor openlijk uitspreken dat zij
meer winnen met Spanje dan met al de overige
Rijken . ..."1-)
De korrespondent maakt de gevolgtrekking dat de
Hollanders en voornamelijk die van Amsterdam, inwendig papisten, mogelijk zelfs wel atheisten zijn. Er loopen
onder de regeerders geen twee of drie waarachtige protestanten, „die in dit gewest alley besturen volgens de
eischen van het partikulier belang."
Het wegwerpen van den nationalen trots, ja van menschelijke waardigheid wordt door Goldsmith aan Nederlandsche kooplieden verweten, die, bij uitsluiting van alle
andere natien, toegelaten worden tot den handel in
Japan. Waar of onwaar, een beeld of een satire, doet het
verhaal ons zien welke voorstelling men zich buitenaf
maakte van de vernedering die de uitmuntende vertegenwoordigers van het kapitaal zich somtijds hadden te getroosten. De reiziger uit China, de „wereldburger" die
verondersteld wordt zijn indrukken te geven van Engeland en de Engelschen, schrijft ditmaal uit de stad Jeddo,
wier bewoners weinig in zijn smaak vallen. „Maar, zegt
hij, ofschoon ik de inboorlingen barbaren vind, schijnen
mij de Hollandsche handelaren die hier koopmansschap
mogen doers, nog meer verachtelijk." „Aan hen heb ik
geleerd wat een Europeaan zich laat welgevallen om
winst."
De Hollandsche afgezant zal door den keizer worden
ontvangen. Kostbare geschenken, den heerscher eerbiedig aangeboden, gaan vooraf, begeleid door muziek
en dans. Vervolgens de representant der begunstigde
kooplieden met zijn stoet, alien gehuld in zwarte sluiers
die hun het uitzicht beletten, en begeleid door daartoe
gekozen bedelaars van de straat, een optocht die reeds de
vroolijkheid van de stedelingen heeft gaande gemaakt.
Na eenig wachten verschijnen zij voor den keizerlijken
troon. Op een teeken van een hofbeambte werpt de
1) Thurloe-papers, V, 662.
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gezant zich voorover en nadert op handen en voeten. Zich
verheffende op zijn knieen buigt hij het hoofd ter aarde,
en verwijdert zich wederom kruipende, met de bewegingen van een kreeft.
„De menschen, roept de verhaler uit, moeten wel
ontzaglijk hechten aan rijkdommen als zij gewonnen moeten worden door daden van de meest verachtelijke gedweeheid. . . . Vereeren de Europeanen
den Schepper zelf met de teekenen dezer gehoorzaamheid, tentoongespreid voor een barbaarschen
koning, die hun verlof geeft om sieraden en porcelein
te koopen? Welk een roemrijke ruil: de nationale
waardigheid, en zelfs alle aanspraken op menschelijkheid, of te staan voor een kamerschut of een snuifdoos".
De tweede plechtigheid waaraan de Hollandsche vertegenwoordigers verplicht zijn zich te onderwerpen is zoo
mogelijk voor hen nog smadelijker. De keizer en zijn
hovelingen wonen zonder gezien te worden het schouwspel bij, dat het best vergeleken kan worden bij de ontgroening van jonge studenten. Behalve dat zij kruipen en
in het stof buigen als te voren, worden hun een menigte
belachelijke en vernederende vragen gesteld: hoe zij
heeten en hoe oud zij zijn, zij moeten staan, zitten, elkander begroeten, beschonken zijn, Japansch en Hollandsch
spreken, eten, drinken, zingers enz. En nog hield het
plagen van de „mijnheers" hier niet mee op. Het pijnlijke
bezoek moest worden herhaald bij ieder aanzienlijk hoveling die het gelastte — zelfs de kinderen vermaakten
zich buitengewoon met de dansende Hollanders.
„Verga, laat Goldsmith zijn vreemdeling ten slotte
uitroepen, verga de schat dien ik koopen moet met
mijn eer en mijn waardigheid. Liever leed ik mijn
leven lang gebrek dan rijkdommen te vergaren op
deze wijs!"1)
1)

Citizen of the World, No. 116.
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Uit verscheidene pleidooien voor het geoorloofde van
handel en vriendschap met de Turksche landen in de
Middellandsche Zee, moet men opmaken dat zelfs vele
landgenoten deze betrekkingen niet konden goedkeuren
— of, zooals in onzen tijd Mr. H. J. Koenen zegt, „niet
dan langzamerhand hun geweten onbezwaard voelden om
zich te verbinden met de Ottomanische Porte, welke
sedert de vermeestering van Konstantinopel als de grootste en geduchtste vijand der Christenheid werd beschouwd." 1)
Een geestverwant van Mr. Koenen, de streng rechtzinnige predikant Willem Baudart, heeft in zijn werk
over de „gedenkwaardigste geschiedenissen" van de jaren
1603 tot '24, uitvoerig geschreven over de vraag — welke
hij bevestigend beantwoordde — „of het den Christenen
vrijstaat handelingen van vrije kommercien te maken met
Turken en Mahomenisten." — Nergens, leert hij, vindt
men in den Bijbel de talrijke gevallen van verkeer en
handel van Joden met Heidenen afgekeurd of verboden.

Voldoende reden om te besluiten,
„dat de kinderen Godes ook mogten verbindtenissen maken met de genen die aan Godes Volk en
Kerke vreemd zijn, strekkende tot burgerlijke rust
en vrede of tot vreedzame bezitting der goederen die
men van God ontvangen heeft, ook tot vermeerdering
derzelven door koopmansschap en eerlijken handel".2)
Onze landgenooten, herinnert Baudart, zijn trouwens
niet de eersten onder de kinderen Gods die, om wat te
verdienen, zich aangenaam gemaakt hebben bij den Turk.
Waarom, vraagt hij, dan zoo erg afgegeven op ons, die
alleen van voorgangers of konkurrenten hierin verschillen dat hun traktaat met den Grooten Heer voordeeliger
is geweest? Bovendien, de oorlog tegen Spanje, toen Baudart schreef tijdelijk gestaakt, was een Gode welgevallige
1) Cornelis Reiniersz. Pauw; Nijhoff, Bijdragen VI, 6.
2) Memorien of Kort Verhaal enz. van den jaere 1603 tot in het jaar 1624,
DI. IV, 190/1.
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maar kostbare onderneming — en wij verdienen, in plaats
van bitse aanmerkingen, veeleer een felicitatie als de
vaart op Turkije en de Levant ons een weinig schadeloos komt stellen.1)
Een onzer reeds genoemde ekonomisten, Pieter de la
Court, acht het blijkbaar onnoodig zich op andere autoriteiten te beroepen dan het welbegrepen eigenbelang.
Hij geeft in zijn Gronden en Maximen het advies dat de
in de kringen der handelskapitalisten gangbare meening
blijkbaar ten voile en zeer duidelijk uitdrukt. Men bemoeie zich, vermaant hij, zoo weinig mogelijk met buitenlandsche twisten, vermijde tot elken prijs het oorlogvoeren en bepale zich tot een zuiver defensieve politiek.
„Dit," schrijft De la Court, „is tegen den geest van de
edellieden, de soldaten en het domme gepeupel, die
meenen dat wij daardoor alien roem en reputatie zouden
verliezen." Maar de vertegenwoordiger van het kapitaai
heeft opgemerkt „dat beschimmeld zilver bij verstandige
lieden meer waarde heeft dan blinkend koper" — en
dat een Fransche spreekwijze niet ten onrechte zegt: qui
en a le profit, en a l'honneur. 2 ) Zoo werd geschreven
ruim twintig jaar na den Munsterschen vrede, toen de
ervaring van de Engelsche oorlogen, die de militairen
roem genoeg opgeleverd, maar aan de kooplieden schatten
geld hadden gekost en ook reeds de nederzettingen in
Nieuw Holland doen verloren gaan, de oorlogzuchtigheid althans in de handelswereld aanmerkelijk had getemperd. De tijd van de onbeperkte heerschappij ter
zee was ten einde, en de tweede periode in de geschiede1)„....

vreemd dat veele personen in Hoog-Duitschland en elders kwalijk
nemen de verbindtenis aangezien verscheidene Christen-mogendheden eene dergelijke alliantie hebben gesloten.
Hebben wij Nederlanders wat meer voordeel of gunstiger kapitulatien op het
auk van koopmanschap van den Turkschen keizer gekregen, dan deze of gene
volken: dat behoorde men ons niet te misgunnen, maar veel meer te kongratuleeren dewijl wij door dezen langdurigen oorlog met den Spanjaard in groote
schulden geraakt zijn, en nog dagelijks aware lasten te dragen hebben".
(T. a. p., bl. 190/1).
Om den verboden handel good te praten, zegt Bakhuizen (t. a. p., bl. 436)
bediende men zich van „het volgende sophisme": „de verboden handel brengt,
naarmate zij 's Konings landen verarmt, ons groote schatten aan, waaruit wij in
staat zijn den oorlog tegen den algemeenen vijand te voeren en de Kerke Gods te
schragen."
2) Gronden en Maximen, bl. 264/5.
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nis van het handelskapitaal aangebroken wanneer de
klandizie meer als een gunst gezocht dan als een prijs
veroverd wordt.
Temple de gezant heeft in zijn meer genoemde gedenkschriften de hoedanigheden van den koopman die voor
zijn oogmerk geen middel ongebruikt laat — die niet als
de moderne ondernemer van nijverheid of handel een
gansche bevolking, de arbeidende kiasse in vijf werelddeelen tot zijn dienst en exploitatie gereed vindt, welke
om strijd haar arbeidskrachten aanbiedt, maar die voor
elke onderneming als het ware het voorwerp zijner uitbuiting opnieuw moet zoeken, een voorwerp dat hem telkens door konkurrenten afgenomen, door diplomatie en
politiek verboden, door oorlog ontoegankelijk gemaakt
kan worden, afgezien nog van de groote kans dat zijn
berekeningen falen of wel de vruchten eener welgeslaagde affaire onderweg worden geroofd: en die daarom, wil
hij kunnen slagen, wil hij vroegere verliezen goedmaken
en tegen toekomstige verliezen zich dekken, geen enkel
middel ongebruikt laten mag; Temple heeft de hoedanigheden welke onder den drang der omstandigheden gewekt worden, met groote scherpzinnigheid aangeduid. De
geldgierigheid, die bij tijden als roekeloosheid en overmoed verschijnt, als lafheid en onderdanigheid bij andere
tijden, is steeds de naar tijden zich wijzigende en aan
omstandigheden zich passende koopmansgeest, in den
strijd om het bestaan in de wereld van het oude handelskapitaal gevormd.
„Zij gebruiken, schrijft Temple, hun bekwaamheid
en hun schranderheid om partij te trekken van anderer lieden onkunde en dwaasheid met wie zij in aanraking komen; en stellen hooge eischen als zij de
sterksten zijn.
„In andere streken, als zij te doen hebben met
menschen die even goed op de hoogte zijn als zij,
en zij zich onder bereik bevinden van wet en recht,
zijn ze de oprechtste en eerlijkste kooplieden van de
wereld.
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„En dit schijnt minder voort to komen uit een
voorschrift van het geweten of uit een beginsel van
zedelijkheid, dan wel uit een gebruik of gewoonte
door den eisch van den handel bij hen ingevoerd,
welke handel evenzeer op goede trouw berust als de
oorlog op krijgstucht, en zonder welke alles teniet
zou gaan, de kooplieden in marskramers veranderen en de soldaten in dieven".1)
V
Wij moeten nu, na dit weinige over de manier waarop
het kapitaal in zijn oude gedaante en werkzaamheid naar
buiten optrad, iets zeggen over zijn exploitatie van de
eigen bevolking tot welke de handeldrijvende klasse behoorde. Wij zien daarbij of van hare verrichting als industrieelen, chefs van huisindustrie of manufaktuur,
welke verrichting, ofschoon veelal in den persoon van
den koopman met dien van den handelaar als zoodanig
vereenigd, hier, wijl ekonomisch van geheel anderen aard,
buiten beschouwing moet blijven. Het is trouwens reeds
gebleken dat in de werkelijkheid de tegenstelling van industrieelen en handelaren zich voortdurend deed gevoelen, zoowel in de buiten- als binnenlandsche kommercieele en finantieele politiek, waarbij in den regel het
belang van den handel de sterkste faktor bleek.
Het is ten eerste duidelijk dat het staatkundig gebied
van het handelskapitaal niet in aanmerking komt bij de
uitgestrektheid van terrein onder het moderne kapitaal.
Een talrijke arbeidersklasse, groote oppervlakten voor
het verbouwen of delven van grond- en hulpstoffen, voor
de oprichting van haar werkplaatsen benevens de woonplaatsen van het yolk en alle bijbehoorende inrichtingen,
— het handelskapitaal heeft zoo min het een als het
ander noodig. De beschikking over grond en menschen
in zijn onmiddellijke nabijheid is zijn voornaamste streven
niet. Zijn „proletariaat” is het inwonertal van alle Rijken
1)

Temple, t. a. p., bl. 160/1.
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waar het den voet zet. Zijn grondgebied, de wijde wereld
en de ruime zee. Een gunstig gelegen, goed versterkte, van
een goede haven voorziene stad, met een genoegzaam
aantal inwoners voor het gaande houden van de industrieen die van den handel onafscheidelijk zijn (en die aan
een gedeelte van het aldus gebruikte kapitaal een ander
karakter geven) — dit is al wat het handelskapitaal aan
land en menschen behoeft. Zelfs een kloek en scheeprijk
dorp als Broek in Waterland kan zijn zetel en daardoor
een wonder van de wereld worden. Deze handel is nooit
een bedrijf geweest dat groote Staten schiep, hij is het
stedelijk bedrijf bij uitnemendheid: het werk dat, om
alleen van de nieuwere tijden te spreken, Venetie en
Genua, Antwerpen, Brugge en Amsterdam groot en geducht maakte. Behooren de handelssteden, als een gevolg van vroegere omstandigheden, historisch tot een
grooter gebied, dan zal de eenheid met de overige bevolking nooit zeer innig zijn, en de tegenstelling tusschen
stad en land, tusschen verschillende steden onderling,
tusschen de deelen en het geheel, voortdurend voelbaar
blijven. Het ekonomische geheel is inderdaad de handeldrijvende stad. Van haar standpunt is al wat het politieke
verband meer omvat doorgaans overtollig en dikwijls
schadelijk. Een ballast dien zij heeft mee te voeren, een
aanhang dien zij moet verzorgen. Gebrek aan samenhang,
onophoudelijke geschillen, afwezigheid van centrale leiding en eendrachtig handelen moest het kenmerk zijn van
de geschiedenis onzer Republiek, waarvan de meest
levensvatbare en heerschende bestanddeelen even zoovele afzonderlijke gemeenebesten waren van ongelijke
sterkte.
De lotgevallen van het overige deel der Nederlanden konden b.v. de stad Amsterdam tot op zekere hoogte
onverschillig blijven. In meer dan een oorlog, of bij andere gelegenheden, zooals men weet, heeft dan ook de
regeering van Amsterdam een onafhankelijke politiek
willen volgen, aparte overeenkomsten aangaan en uitsluitende voordeelen bedingen met vreemde mogendheden. Zoolang de koopman maar zijn schepen kon uit286

rusten en de vaart niet meer dan de gewone belemmeringen en risiko's ondervond, wat ging hem dan de rest
van de republiek, van de provincie aan? Sommige kooplieden waren tegelijk industrieelen, en de handel die de
goederen vervoert, bewaart, sorteert en somtijds eenige
bewerking doet ondergaan, heeft voor deze verrichtingen
een zeker getal arbeiders noodig. Maar het gedeelte van
het kapitaal voor arbeidsloon bestemd, zal uit den aard
van het bedrijf bij dezen handel slechts een klein bedrag
van het geheel kunnen zijn. Het industrieele kapitaal,
daarentegen, dat groote arbeidersmassa's gebruikt, heeft
ook veel belang bij den toestand van de streken en klassen, welke hem de onmisbare arbeidskracht bezorgen.
Van welken landaard zijn werkvolk is, onder welke wetten zij leven en geleefd hebben, kan een groot verschil
voor hem opleveren. Alle regelingen van staatswege
welke de gesteldheid van het proletariaat betreffen, zijn
voor hem van gewicht. Hij moet wenschen dat zoodanige
regelingen, tot zijn voordeel ingevoerd, gelden voor een
zoo groot mogelijk politiek gebied. Dit maakt dat het eindigt bij de plaats waar de industrie gevestigd is. Om de
genoemde redenen was dit in volstrekten zin van het
woord evenmin het geval onder het handelskapitaal, bij
thans vergeleken evenwel was dat belang bijna nul. Omstandigheden tengevolge waarvan de Amsterdamsche
kooplieden veel meer geInteresseerd waren bij gebeurtenissen in een stad of streek van het verre Oosten of
Westen dan bij wat er voorviel in Haarlem of in Utrecht,
zullen zich dagelijks hebben voorgedaan.
De andere groote oorzaak van samenhang en eenheid
over een veel uitgestrekter grondgebied in het moderne
kapitalisme ligt hierin, dat de industrie niet slechts
buitenlandsch maar ook binnenlandsch debiet begeert.
Waar de staatkundige grenzen getrokken zijn, eindigt
ook de binnenlandsche markt. Uit dit oogpunt kunnen
die grenzen nooit ruim genoeg zijn getrokken. Afschaffing van alle binnenlandsche beperkingen van verkeer
en vervoer, opheffing, van tollinien, stedelijke en provinciale invoerrechten enz., vervolgens ook vergrooting van
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grondgebied, annexatie en imperialisme, invloed der
rationale idee over een zoo groot mogelijk terrein: ziedaar eischen van het kapitaal in zijn latere periode.
Voor het oude handelskapitaal, omgekeerd, komen
niet in de eerste plaats de landgenooten als afnemers to
pas. Vandaar een veel beperkter opvatting van het begrip en een minder groote belangstelling in de personen.
Amsterdam en andere steden waren stapelplaatsen, entrepots, wereldmarkten. Het deel van de aangevoerde
goederen dat aan de overige Nederlanders gesleten kon
worden, moet betrekkelijk gering zijn geweest. 1 ) De uitbuiting van die paar millioen Hollanders, Zeeuwen, Gelderschen, Friezen enz., waarvan bovendien nog velen
zeer weinig koopkracht bezaten en hoofdzakelijk van
eigen produkten leefden, zou de rekening niet hebben
gemaakt.
Er komt bij, verder, dat een aanzienlijk bedrag van
de verscheepte waar niet alleen geenszins voor Nederlandsche handen bestemd was, maar ook nimmer onder
Nederlandsche oogen kwam. Voortdurend werden
ladingen van de eene vreemde haven naar de andere
vervoerd, in vaartuigen die waarschijnlijk alleen bij uitzondering een Nederlandsche aandeden. Volgens De la
Court werd in zijn tijd — wij noemen slechts een paar
voorbeelden — de plaatselijke Spaansche handel en zelfs
die van Frankrijk, geheel of grootendeels door Hollandsche kooplieden gedreven. 2 ) En nog honderd jaar later
noemde Adam Smith ons land „het rijkste van de wereld,
dat daarom het grootste aandeel heeft in de vrachtvaart
1) „De Franschen (bezitten) ongemeen weinig eigen schepen en bootsvolk,
sulks genoegzaam als hun koophandel wordt gedreven (eenige Engelsche schepen
en negotie uitgezonderd) door Hollandsche schepen op Holland, of ten minsten
aldaar ontladende. Ja, wat meer is: wanneer van de eene Fransche haven naar de
andere eenige waren moeten worden vervoerd, geschiedt het meerendeels met een
Hollandsch vaartuig". (Gronden en Maximen, 1669; bl. 284), — „Zulks nu waarachtig is dat in_Spanje alle havens genoegzaam met Been andere als Hollandsche
schepen worden bevaren, enz." (Id. bl. 287.)
2) „De schrijver van een Discription of Holland bericht in 1743 dat van de
15 Oost-Indievaarders die per maand in Amsterdam binnenkomen, de lading van
10 wederom wordt nitgevoerd — anders als in Engeland, waar de goederen nit
India binnenslands worden verteerd. — Men moet in 't oog houden, least men
elders, „dat de Hollanders het kleinste deal verbruiken van de ontzaglijke hoeveelheid waren die zij verhandelen, zij voeden de weelde van de volken en verkoopen genietingen welke zij zelden smaken".

288

van Europa", en de „groote marktplaats voor alle goederen van Europa".
De vaderlandsche bodem is niet alleen een kleine plek,
maar is, om zoo te zeggen, aan geen vaste plaats gebonden. De handelaar van dezen tijd is een wereldburger.
Waar hij zijn kapitaal emplooi kan geven, zijn kantoor
houden, zijn ladingen ontvangen en afzenden, daar kan
hij zijn zaak vestigen en zijn woonplaats, en hij zal het
oord verkiezen waar hem dit 't meeste voordeel belooft.
Wat zijn geboorte- of vaderland hem als kapitalistisch
ondernemer heden aanbiedt, kan hem morgen verschaft
worden, ruimer of zekerder, te midden van barbaren of
heidenen, bij haters van zijn landaard, smaders van zijn
geloof, vijanden zijner natie. De eenige natuurlijke faktor
welke onder dit kapitalisme als ekonomische faktor
werkzaam is, is de gunstige ligging voor den handel. De
minerale rijkdom van den bodem, of de aanwezigheid
van andere grondstoffen (in Engeland b.v. de schapenwol voor de lakenindustrie) bindt, zoodra het industrieele kapitalisme zich begint te ontwikkelen, zijn vertegenwoordigers aan de plaats hunner vestiging. In den
bloeitijd van het kommercieele kapitaal, ziet men de

leden van het volkomen kosmopolitisch gezelschap der
kooplieden herhaaldelijk van woonplaats, zelfs van nationaliteit veranderen: nederzettingen van Hollanders in
verschillende staten van Europa en daarbuiten, en dikwijls geheel versmelten met het vreemde yolk. En omgekeerd, nederzettingen van talrijke uitheemsche kooplieden in onze Republiek.
Niet alleen door hare omgeving die verbruikers en
arbeiders levert, die de materialen voortbrengt welke
zij bewerkt, ook door hare inrichting zelve is de moderne
industrie aan de plaats van haar vestiging gebonden. Ondernemersklasse en overige bevolking worden, tegenover
de buitenwereld, door den band eener nationale eenheid
samen gehouden. Hoe de toestand is van de massa der
binnenlandsche konsumenten en van het proletariaat,
kan voor de regeerende klasse in dezen tijd geen onverschillige zaak blijven.
289
Fr. v. d. Goes 10

De voormalige koopman, daarentegen, kent vergelijkenderwijs noch vaderland, noch nationaliteit, noch
solidariteit met medeburgers. Hij leeft, betrekkelijk gesproken, te midden van vreemdelingen. Zelfs de uitbuiting door hem aan hen gepleegd, is niet, als de modernkapitalistische, door den eisch bepaald, dat de uitbuiting
voortbesta. Nog kan het handelskapitaal zijn gang gaan
te midden van een bevolking zonder koop- en zonder arbeidskracht. Het scheelde niet veel toen in de Republiek
het handelskapitaal was gekomen aan het eind van zijn
loopbaan, en daarmee de Republiek zelve aan het eind
van haar bestaan.
Welk stelsel van belastingen bij den aard van deze
klassetegenstelling past zal uit het voorgaande gemakkelijk kunnen worden afgeleid.
Derde Artikel.

I
Het arbeidsprodukt van anderen tot zich te nemen:
ziedaar het oogmerk van alle kapitaalverbruik. Evenwel
het industrieele
is — zooals Marx heeft aangetoond 2)
kapitaal de eenige bestaanswijze van het kapitaal waarin
niet slechts de toe-eigening, maar ook de voortbrenging
van meerwaarde of van meerprodukt een werkzaamheid
van het kapitaal is.
In het ekonomisch hoog-ontwikkelde Nederland der
Republiek was de kapitaalvorm die de produktie beheerscht, en daarmee beschikking geeft over het arbeidsoverschot eener klasse van arbeiders, van betrekkelijk geringe beteekenis. En men zal dus bij het onderzoek der
maatschappelijke toestanden een zeker getal uitbuitingsvormen moeten verwachten, die min of meer afwijken
van de ons bij ervaring bekende vormen, behoorende tot
de kapitalistische produktie.
Het stelsel der indirekte of der verbruiksbelastingen
2)
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Das Kapital, II, 39; ed. 1893.

was in de Vereenigde Provincien een der middelen waardoor de regeerende klasse — onder welke wij bier alleen
die der kooplieden in de ekonomisch meest ontwikkelde
gewesten wenschen te verstaan — zich ten nadeele van
de overige bevolking zocht te verrijken. Wij hebben reeds
gezien dat de moderne bezwaren tegen verbruiksbelastingen, die het debiet beperken, en, voor zoover zij op
artikelen gelegd zijn die de arbeidersklasse gebruikt, de
arbeidskracht duurder maken, in Holland destijds hetzij
weinig of niet konden gelden, hetzij in regeeringskringen
geen gehoor vonden. De prijs van den arbeid was voor de
handelaren van ondergeschikt belang, en van hun goederen slechts een klein deel bestemd voor binnenlandsche
konsumptie. Wanneer deze regeerende klasse haar voornaamste of eenige bestaansmiddel, den handel, slechts
onbezwaard en vrij kan houden, en haar inkomen zooveel
mogelijk onbelast met direkte heffingen, dan heeft zij het
belastingstelsel overeenkomstig den eisch van haar belang ingericht. Het eigen verbruik van de accijnzen ontslagen te krijgen, was, zooals wij zullen zien, althans voor
de regeeringsklasse in engeren zin, geen onoverkomelijke
moeilijkheid.
Klein en groot, overigens, rijk en arm, boeren en burgers, meesters en knechten, landzaten en vreemdelingen
— alien waren voor hun verbruik cijnsplichtig aan de
openbare kassen; direkt of indirekt, derhalve, geheel of
grootendeels, aan de regeerende gezelschappen, die zonder
eenige rekenschap of contrille over de publieke geldmiddelen beschikteni Wat voor de rijken, behoudens
hunne ontduiking op grooten voet, als een min of meer
aanzienlijke versmalling van hun inkomen, geleden in
hoogere uitgaven voor bijna alle benoodigdheden voelbaar werd, beteekende voor de armen het gedwongen
of stand doers van alles boven het noodzakelijke onderhoud in, den kunstmatigen prijs der onontbeerlijke waren.
Krachtens de wet, alzoo, die met verbruiksbelastingen
deze waren treft, worden in dit systeem de kleinere konsumenten — ambachtslieden, arbeiders en boeren —
van hun arbeidsprodukt, dat zij gedwongen zijn aan de
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duurder gemaakte goederen to besteden, voor een grooter
of kleiner doel ontzet. In dit systeem zal bij vermeerdering van de welvaart, bij toeneming van arbeidsprodukt
of arbeidsloon, de accijns worden verzwaard, zoodat alle
ekonomische vooruitgang alleen aan de accijnsheffende
klasse ten goede blijft komen. Het resultaat van alle uitbuiting is deze beperking van de middelen der arbeidende bevolking, waaronder in deze tijden ook de kleinere
gebruikers van eigen produktiemiddelen zijn begrepen,
tot een maatschappelijk minimum. De kapitalistische produktie onderwerpt aan deze uitbuiting de geheele klasse
van het proletariaat, en door de onteigening van kleinere
producenten vergroot zij onophoudelijk het terrein van
hare werkzaamheid. De voormalige kapitalistische klasse
moest met minder afdoende en omvattende middelen
voor lief nemen. Voor de getroffenen, evenwel, was de
uitkomst verderfelijk, en inderdaad was de volksbeweging die in ons land omstreeks de helft van de 18e
eeuw zich vertoonde, tegen deze primitieve maar verderfelijke uitbuiting der massa gericht.
De plaats welke verbruiksbelastingen in de maatschappij der kapitalistische produktie innemen, zal in het vervolg van dit opstel worden behandeld. Doch reeds blijkt
uit hetgeen hier gezegd is, dat wij bij de vergelijking een
belangrijk verschilpunt niet zullen mogen voorbijzien.
In het moderne kapitalisme n.l., komt de accijnsheffer
— ten bate van de schatkist der regeerende klasse —
nadat de kapitalistische ondernemer zijn deel heeft gehad. Evenals b.v. de woekeraar: geldschieter of hank-vanleeninghouder. Wij kunnen dus niet de accijnzen van de
17e, of 18e, aan die van de 19e eeuw gelijkstellen, het
bedrag der belasting door den minderen man betaald, niet
vergelijken zonder meer. De mindere man was in den
vroegeren tijd — voor zoover geen arbeider in den modernen zin — een kleine zelfstandige producent, Boer of
ambachtsman, op wiens arbeidsprodukt de kapitalist geen
vat had, dan door middel van heffingen, waarvan de hier
bedoelde niet de eenige voorbeelden zijn. Alle heffingen
die thans de arbeidende bevolking drukken, zijn hef292

fingen van het arbeidsloon, van het arbeidsprodukt, alzoo, dat reeds door de uitbuiting van den kapitalist gesmaldeeld is geworden. De verbruiksbelasting — en andere dergelijke afpersingen — mogen ook tevoren het
voor de kleine burgerij beschikbare arbeidsoverschot tot
een bestaansminimum hebben verminderd. Van de tegenwoordige accijnzen, echter, geldt dat zij van een bedrag
worden afgenomen, dat reeds als bestaansminimum door
den ondernemer in handen van den arbeider is achtergelaten.
De vergelijking van toen en thans zal in aanmerking
moeten nemen, dat onder de heerschappij van het handelskapitaal de lagere klasse zware belastingen had op te
brengen — en dat zij in het moderne kapitalisme niet
slechts belastingen, maar alle kapitalistische inkomens
opbrengt.
II
Pieter de la Court in zijn Gronden en Maximen van
Holland ontkent geenszins de nadeelen van accijnzen
voor de industrie. Schrijvende in een tijd toen de konkurrentie van Engeland en Frankrijk al zeer merkbaar
begon te worden, pleit hij voor het verlichten van hare
lasten — „te meer wijl onze Manufakturen, met de imposten op de konsumtien, reeds veel meer dan onze
Visscherijen, Negotien en Rederijen beladen zijn."
(bl. 115)
Het voornaamste bezwaar blijkt bij De la Court evenwel te bestaan in de belemmering die den buitenlandschen handel met manufaktuurprodukten wordt aangedaan, welke handel door de kooplieden werd gevoerd. De
voorstelling dat de kapitaalwinst, in de cirkulatie gerealiseerd, ook eerst in de cirkulatie geproduceerd wordt,
een voorstelling die de kapitalistische uitbuiting onzichtbaar maakt en in de burgerlijke litteratuur daarom niet
misplaatst is, vindt men bij De la Court niet onduidelijk
uitgedrukt. Het eigenlijke winstgevende bedrijf is voor
hem de handel met vreemde landen, en de winst een wille293

keurige prijsverhooging, een schatting, aan de koopers
opgelegd. Wijl bij dezen handel de schatting door vreemden wordt betaald, door de verkoopers in ontvangst genomen en door hen in het binnenland aan arbeidsloon
uitgegeven of in hun verteringen onder de menschen
gebracht, zijn zij, buitenlandsche handelaren, de verreweg nuttigste burgers. De eenige manier waarop in dit
stelsel een y olk zich verrijkt, is geld weghalen uit andere
landen. Binnenlandsche handel kan slechts, meent men,
rijkdommen verplaatsen. Met de bestaande kapitalen
houdt men het werkvolk in het leven, — de armen leven
van de rijken 1 ) — maar deze laatsten moeten die nuttige
verrichting opgeven als door de verbruiksbelasting de
goederen zoo duur komen, dat van een noemenswaardige
prijsverhooging in het buitenland geen sprake kan zijn,
ja zelfs vreemde konkurrenten hetzelfde goedkooper
kunnen leveren.
In deze beschouwing, ziet men, wordt het groote verschil in den aard van de werkzaamheid der beide gelijktijdig bestaande kapitaalvormen verwaarloosd. De winst,
die zuiver-kapitalistische meer-waarde of het arbeidsoverschot van bezitlooze proletariers is, niet onderscheiden van de winst verkregen door uitbuiting van bevolkingsgroepen in verschillende landen, tusschen welke de
handel den ruil tot stand bracht. Alle kapitaalwinst wordt
beschouwd als een vrucht van deze laatste werkzaamheid.
de betrekkelijk onbelangrijke modern-kapitalistische uitbuiting over 't hoofd gezien — een begrijpelijk misverstand in een tijd toen „het voornaamste voordeel" inderdaad op de andere manier werd getrokken „en niet door
uitvoer der produkten van het eigen land".2)
Doch deze ekonomie van het handelskapitalisme wil
meer zijn dan het pleidooi van een klassebelang, zij beoordeelt de eischen van een algemeen welzijn, uit afwijkende en soms tegenstrijdige belangen samengesteld.
De onderdanen, zegt de schrijver der „Gronden en Maxi1) „....omdat de armen Ingeseetenen altijds van de rijken leeven, ende dependeeren". (Johan de la Court, Politike Discoursen, Amsterdam, 1662; II, 191.)
2) Marx, Das Kapital III', bl. 313; 1894.
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men" 1 ), noemt men wel eens kinderen, die door de regeerders vaderlijk moeten worden bejegend. Werkelijk
behoort de regeering, gesteld over alle onderdanen, die
tezamen een politiek lichaam vormen dat wij den Staat
heeten, anders dan de ouders van het gezin, onderscheid
te maken tusschen de leden van den Staat, naar gelang
van hunne nuttigheid. Indien men uit dit oogpunt de belastingen beschouwt en de accijnzen meent te kunnen aanbevelen, bedoelt men niet het persoonlijk voordeel van
een deel der bevolking, maar let men enkel op de eischen
van billijkheid en staatsbelang.
Begunstigd moeten worden, in dit systeem, ten eerste:
de inwoners boven de vreemdelingen. Vreemdelingen die
in ons land den kost winnen, doen dit noodzakelijk „ten
laste en ten nadeele dergeene, van wie zij hun levensmiddelen trekken". Vervolgens is het klaar „dat alle inwoners, die hunne winsten en onderhoud van 't buitenland trekken, meer begunstigd behooren te worden als
de zoodanigen die binnenslands op hunne mede-inwoners
azen".
Ten slotte blijkt „dat zoodanige inwoners die door
hunne buitenlandsche winsten alhier de meeste inwoners,
en bij gevolge den Staat in het leven houden, ook allermeest begunstigd behooren te worden — met dien verstande evenwel, dat altijd de meesters boven de dienaars,
en onze kooplieden die de produkten van onze eigen
manufakturen en visscherijen in vreemde landen verhandelen, begunstigd worden boven alle anderen die zich onledig houden met de produktie — manufaktuur en visscherij — zelve".2)
Duidelijker en beslister kan men het heginsel van deze
leer: den voorrang van handel boven industrie, wel niet
uitspreken. Een beginsel nogmaals en in zijn konsekwentie ten opzichte van bepaalde klassen en bedrijven uitgewerkt in deze slotsom:
1) Gronden en Maximen van de Republiek van Holland en West-Vriesland,
1669, bl. 118/170.
2) „— — ende onze Negotianten die onze eigen Manifacturen en Visserijen
buiten 's Lands verhandelen, begunstigd werden, boven alle anderen die omtrent
het maaken ofte het vissen der selven beezig zijn". (t. a. p. bl. 120).
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„Welk alles wel overwogen zijnde, blijkt onwedersprekelijk, dat de politieke regeerders van Holland
meer en meer begunstigen moeten:
de inwonende ambachtsgezellen, ambachtsmeesters, leeraars, kunstenaren, slijters van eenige waren
binnenslands, landbouwers, binnenlandsche visschers,
renteniers, reeders van schepen, handelaren, visschers, en eindelijk allermeest zoodanige inwoners als
zich met het vertier van waren buitenslands bezig
houden”.
Wat nu de belastingen betreft, men zou zich vergissen
indien men meende dat de wetgever bij de verdeeling
deze lijst slechts had te volgen. Zoo eenvoudig is het met
de zaak niet gesteld. Want deze opsomming houdt alleen
rekening met de nuttigheid der klassen of der bedrijven
voor den Staat, en de belastingheffer heeft ook te letten
op de draagkracht. Draagkracht, bovendien, is niet hetzelfde als bereidwilligheid om te dragen. Met de zucht
om zich te onttrekken dient in aanmerking te komen de
mogelijkheid van verplaatsing, verplaatsing van personen
of bedrijven, en hiervan wederom de gevolgen voor den
Staat.
Dit alles bedenkend, waarschuwt De la Court in de
eerste plaats, gelijk wij zeiden, tegen het verzwaren van
den druk op de nijverheid. Gingen de fabrieken het land
verlaten dan zouden ook de buitenlandsche kooplieden
en de reeders die de fabrieksprodukten vervoeren en
daarmee winst maken, zich naar die streken begeven. En
de schrijver herinnert aan de omstandigheid welke voor
ons het bezit van fabrieken of manufakturen aan een
bijzonder gevaar blootstelde: „alzoo wij de ruwe stoffen
daartoe noodig zijnde, uit onzen eigen bodem niet verschaffen". Eenmaal die „levensmiddelen" verloren hebbende, „overgegaan tot landen die de ruwe stof daartoe
noodig opleveren", zouden wij ze waarschijnlijk nooit zien
terugkomen. Kortom, nieuwe lasten te leggen op de industrie behoort volgens de „gronden en maximen" van goed
ekonomisch beleid, in de Republiek vermeden te worden.
296

De la Court wil niet zeggen dat de accijnzen moeten
vervallen. Hij schijnt veeleer een invoerrecht op grondstoffen, dat ook den handel in die goederen zou bemoeilijken, op het oog te hebben. Men mag de manufacturen,
„waardoor in Holland wel zeshonderd en vijftigduizend
inwoners worden gevoed", niet verjagen 1 ). Ware het
middel om hen te ontlasten, de afschaffing der accijnzen,
niet te nadeelig voor de bezittende klasse, die alsdan de
kosten der staatshuishouding met direkte heffingen van
hun vermogen of inkomen te dragen zou hebben, men
zou het kunnen probeeren. Vermindering van accijnzen,
overigens, zou een groote massa ten goede komen die toch
moeilijk het land kan verlaten waar zij voor haar onderhoud van de rijken afhankelijk is. En tegen direkte heffingen, in dit geval tegen verhooging van eenige bestaande, verzet de vertegenwoordiger van den rijkdom
zich ten sterkste.
„De imposten op de konsumtien" zijn, meent De la.
Court, mits niet te hoog opgevoerd, uitmuntende belastingen. „Zij rakers de koopmansschap en de handwerken
niet, dan voor zoo ver de lieden die er zich mee bezig
houden, menschen zijn en leven moeten". Zij treffen voornamelijk de artikelen bestemd voor „pracht, overdaad,
weelde en vermaak". Zij worden dus slechts voor een
klein deel opgebracht door „visschers, fabrieksarbeiders
en bootsgezellen, die meest zeer arme lieden zijn". „Zij
schijnen, het kan niet worden ontkend, vrijwillig betaald
te worden". Zij bezwaren — moreel voordeel naast de
finantieele en maatschappelijke — hoofdzakelijk de ondeugd en bevorderen de deugd van matigheid en overleg 2).
Direkte belastingen, daarentegen, op te brengen van
vermogen of inkomen, hoewel de Staat er niet geheel
buiten kan, zijn zooveel mogelijk te vermijden.
„voor de grootte van hun bijdragen zijn de aangeslagenen veelal afhankelijk van gunst en afgunst der
1) „.... de manufacturen moeten het laatst en het minst belast worden,
omdat die het ligtst verhuizen". 0. van Rees: Verhandeling over Pieter de la
Court, 1851, bl. 87.
2) T. a. p. bl. 92-93.
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schatters". „De aangeslagenen kunnen zich met goed
overleg en spaarzaamheid nooit geheel ontlasten". „Getroffen wordt de naarstigheid, en beloond verkwisting
en luiheid". Bovendien kunnen de renteniers gemakkelijk
het land verlaten 1).
Hetzelfde onverhulde klassestandpunt vinden wij ingenomen door den broeder van den schrijver, Johan de
la Court, in zijn beide geschriften de Politieke Discoursen en de Consideratien van Staat van 1662 en '61. Aan
het overzicht van zijn uitvoeriger gemotiveerde bezwaren
ontnemen we nog het volgende.
Iedereen zal, uit vrees voor deze schattingen, den staat
van zijn middelen zooveel mogelijk bedekken.
Zelfs op een eed gedaan, verdienen de opgaven van
velen geen vertrouwen; en „zoo zouden de ruimste gewetens de kleinste bedragen geven".
Voor kooplieden is het zelfs met goeden wil dikwijls
moeilijk hun bezit te taxeeren.
De rijken worden uit het land verdreven.
Wilde men dus hen evenwel bezwaren, dan ware het
beter dat het met accijnzen, imposten op de konsumtien,
geschiedde, die hen alien gelijkelijk zouden treffen en
minder verbittering wekken. Onjuist is het bovendien,
't geen sommigen zeggen, „dat men het goed moet halen
waar het is en dat men de armoe der armen behoort te
verschoonen om het te nemen van den overvloed der aanzienlijken". Immers dit zou de groote deugd van de rijken,
de spaarzaamheid, verlammen, die bovendien reeds in
het onderhoud van hunne bedienden, een groote som opbrengen aan accijnzen 2 ). Twee nog niet genoemde nadeelen bestaan hierin: dat de kooplieden voornamelijk
roerende goederen bezitten „die gemakkelijk te executeeren zijn" — en dat direkte belastingen de strekking
hebben van imposten te vervangen, en „verbinden daardoor de geringe onderdanen aan de regeering, ten nadeele
van de rijken." 3)
1) T. a. p., bl. 92 en 112.
2) Politieke Discoursen, II, bl. 189-191.
3) Consideratien van Staat, 1661; bl. 110-11.
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III
Er zijn bewijzen ten overvloede voor de bewering dat
de gebroeders De la Court, Pieter en Johan, hunne
lezers trachten te misleiden als zij zeggen dat de mindere
man door de accijnzen weinig wordt gedrukt. De mindere man zelf, althans, dacht er anders over dan deze
woordvoerders van handelskapitalisme en hooge bourgeoisie. Wij hebben gezien dat niet alleen de proletarische
arbeiders van handwerk en manufaktuur. maar ook de
menigte kleinere en grootere ambachtsbazen, winkeliers,
en, buiten de steden, de massa der boeren, tegenover de
kooplieden en bureaukratie de elementen opleverden
eener onderworpene en verdrukte klasse. In handen van
de regeerders was het belastingstelsel een werkzaam instrument tot hare uitbuiting. En de teekenen, zeiden we,
zijn menigvuldig dat de lagere bevolking van stad en
land over de geheele Unie, verre van op dit punt onkundig of onverschillig te blijven, de imposten op de verbruiksartikelen misschien zwaarder gevoelde en feller
haatte dan eenig ander van hare vele plagen. De gekleurde draad eener reeks van oproeren loopt door de geschiedenis van het gemeenebest; uitbarstingen van een yolkswoede, gewekt door de invoering van nieuwe accijnzen
of door de verhooging van bestaande, of wel gericht tegen
personen bijzonder hatelijk gemaakt bij de inning.
Het „Pachtersoproer" van 1748, de meest bekende en
uitgebreidste van deze bewegingen, was niet de eenige of
de eerste daad van verzet tegen de gevreesde afpersing.
Geen enkel artikel van verbruik — in de provincie
waar de macht van het handelskapitaal het meest onbeperkt en de overblijfselen van politieke macht der lagere
klassen het volledigst verdwenen waren, in Holland 1),
hooger en over een nog grooter getal voorwerpen dan
elders — geen enkel artikel was onbelast gelaten. De
eet- en drinkwaren, de brandstoffen, het huisraad, de
kleedingstukken, de bouwmaterialen, de tabak, het gedistilleerd, het zout, de zeep en de kaarsen, de nieuwsi) Treub, Rijks-, Provinciale en Gemeentebelastingen, 1885, bl. 18.
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bladen en brochures, — in den prijs van al deze meest
verschillende goederen, tot de behoeften te rekenen van
iederen inwoner, werd een gedeelte van de middelen der
koopers, ook der armsten, in de openbare kas gestort,
waarover de regeerende klasse, die niet meer dan een
regeerende kliek was, naar welgevallen beschikte. Heffingen voor zegels op alle authentieke stukken, rechten
op het trouwen en het begraven, op het bezoek van koffiehuizen, voltooiden de lijst van hare middelen. — „Behalve lucht en water", zegt een later schrijver, „was niets
onbelast, van alles moest voor den Staat een deel afgezonderd worden." 1)
In wiens handen, werkelijk, de opbrengst hoof dzakelijk
terecht placht te komen, zullen wij nog nader kunnen
zien. Wat aangaat den druk op de bevolking, geven de
verhalen van haar telkens terugkeerende weigeringen
of wraaknemingen de beste inlichtingen.
Bijna alle gevallen die de schrijver van een tegen het
politieke bondgenootschap van stadhouders en geringe
burgerij gericht werk (hij ontziet ook de derde partij in
deze kombinatie, de gereformeerde geestelijkheid, niet)
tot zijn onderwerp rekent als hij in Het Beroerd Nederland 2 ) „tot waarschuwing van derzelver tegenwoordige
burgers en leden van Regeering" een overzicht geeft van
de onheilen, door dit driemanschap in den loop der tijden
aangericht; bijna al zijn voorbeelden voor 1748 handelen
over belasting-oproer.
Het eerste van dien aard speelt in het voorjaar van
1624 te Amsterdam. De Spanjaarden, in de Veluwe gevallen, bedreigden de stad. Om de buitengewone kosten
der te nemen veiligheidsmaatregelen te dekken, verhoogde de regeering den impost op boter met een gulden per
vat, een besluit der Staten van Holland. „In verscheidene
steden, zegt de geschiedschrijver, verwekte dit merkelijke
opschudding order de burgerij, dien last ongewoon."
„Dock nergens," voegt hij er bij, „klom de beweging zoo
1) Mr. J. A. Sillem, De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van
Gogel; 1864; bl. 159.
2) Amsterdam, 1787.
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hoog als in Amsterdam." — Het einde was, dat na eenige
baldadigheid gepleegd aan het kantoor van den pachter
van deze belasting op den Dam, en grooten schrik te hebben verspreid onder alien die iets te verliezen hadden,
„het misnoegde en muitende grauw", gelijk onze schrijver
zich onveranderlijk uitdrukt, door de gewapende macht
met sabelslagen werd verstrooid. Een volksbende had
ondertusschen van de gelegenheid gebruik gemaakt om
gerechtigheid te voltrekken aan een oude vrouw uit de
buurt, tot straf voor haar hekserij in het water van de
Geldersche kade gelijk een bond verdronken.
Minder eenvoudig en minder bloedeloos verliep een
oproer, dat bijna een opstand heeten mocht, in het jaar
1678 aan den Zaankant. Een wijziging door een plakaat
der Staten van de provincie bevolen in het meten van de
turf — verplicht gebruik van een ton van bepaalden inhoud, in plaats van de ongelijke tonnen en manden te
voren in zwang — bracht te Oostzaan de smalle gemeente
in beweging. Zoowel de koopvrouwen als de marktbezoekers achtten zich benadeeld, drongen bij de wethouderschap aan op intrekking van de nieuwe keur, en zetten, toen hun dit geweigerd werd, de plaats overeind. Het
huis van den ontvanger of pachter van den gehaten impost was, gelijk altijd, het voorwerp van den eersten
aanval. Gelijk dikwijls gebeurde, haastte zich het stadsbestuur op eigen gezag het plakaat te herroepen, toen
in de waning van den pachter, tevens gemeentesekretaris,
alles kort en klein was geslagen. Doch dit deed — evenmin een zeldzaam verschijnsel — de overmoedigheid
slechts toenemen. „De Regeering," riep men nu openlijk,
„had haar gezag uit handers gegeven. Men moest de gelegenheid aangrijpen om nog meer andere pachten te
doen afschaffen." De burgemeester, wien de naain naging,
dat hij deel had in de pachterijen, insgelijks met plundering bedreigd, wist, door het offeren van eenige vaten
zwaar bier en tabak „waarmee de oproerigen den volgenden nacht zich vroolijk maakten", erger kwaad te voorkomen. Zaandam, Wormerveer, Krommenie, Westzaan
zagen dezelfde tooneelen, bedreigingen en gewelddadig301

heden ten nadeele van belastinggaarders, eerst met behulp van schutters en soldaten bedwongen, toen de storm
ook de goederen van anderen, van de gezeten burgerij
zonder onderscheid, scheen te willen aantasten. Het
einde was hier het transporteeren van eenige belhamels
naar Den Haag, waarvan sommigen voor de tweede keer
naar Zaandam terugkeerden om slechts, ter waarschuwing
van hun rotgezellen, aan de galg te worden gehangen.
Overal, inderdaad, heeft het lagere yolk van arbeiders
en kleine burgerij voortdurend gereed gestaan om te
grijpen naar het eenige voor haar beschikbare wapen in
haar klassenstrijd — het gewelddadige oproer — tegen de
uitbuiting die haar iedere bete broods en ook het schamelste genoegen misgunde. Schijnbare nietigheden waren voldoende aanleidingen tot een verzet, waarvan de hevigheid
getuigt van de scherpte eener klassetegenstelling, die in
de bewegingen van 1747 en '48 den burgeroorlog nabij
kwam. Twee voorvallen uit het jaar 1670, een te Rotterdam en een te Haarlem, willen we nog kortelijk vermelden.
Iedere gebeurtenis van dezen aard bevat een nieuwe toelichting van de werkzaamheid der primitief-kapitalistische uitbuiting. Telkens anders, doen zij ons zien, dat
het de methode, die uit elke behoefte van de massa geld
wist te maken voor de regeerders, niet ontbrak aan verscheidenheid van middelen.
Om het verblijf op de hoofdwacht van het stadhuis te
veraangenamen, had een officier der Rotterdamsche
schutterij, in den nacht van 28 op 29 Augustus, zijne manschappen willen vergasten op een half anker wijn. „Eenige
der schutters, uitgezonden om den wijn te halen, werden
aangehouden door de gebroeders Van der Steen, pachters der wijnen, vergezeld van hunne handlangers of zoogenaamde verklikkers." Tusschen deze partikuliere kommiezen, onder bevel van hunne chefs, de pachters, en de
schutters, terecht of ten onrechte voor smokkelaars aangezien, kwam het tot een vechtpartij, waarin een der eersten, ongelukkig, het leven liet. Van den manslag beticht,
onschuldig, zeide men, en op de pijnbank bekennende
wat hij niet had misdreven, werd zeker wijnkooper (niet
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onwaarschijnlijk een bij het personeel der accijnzen befaamd sluiker) eenige dagen later in 't openbaar onthoofd. „Meer was er niet noodig om het grauw, buitendien reeds op de pachters gebeten, tot uitersten te doen
overslaan." Volgt de gebruikelijke plundering en vernieling bij een der heeren Van der Steen. Wijl, zooals gewoonlijk de schutterij voor hen geen vertrouwbare bescherming opleverde, verzochten de pachters militaire
hulp aan de hoogere autoriteiten in het naburige 's-Gravenhage. Oogenblikkelijk echter was het yolk nog meer
verstoord op den hoofdofficier van justitie, Van Nieveld,
wien men den dood van den mishandelden wijnkooper
verweet. Een woedend straatgevecht ontbrandde tusschen
de aangerukte soldaten en de volksmenigte, die zelfs
kanonnen van de wallen haalde, er de woning van den
hoofdofficier mee beschoot en de geregelde troepen deed
wijken. Burgemeesteren, daarop, meenden het oproer te
zullen stillen door de militairen te laten vertrekken; onder hen verkleed redde schout Van Nieveld
zijn leven. Ook de schutters vertoonden zich niet weer,
't geen den muiters vrij spel gaf; zoowel het huis in de
stad als de naburige buitenplaats van den magistraat
werden verwoest. Toen eindelijk ook de tuchtelingen uit
de gevangenis door hen werden vrijgelaten, en nog meer
aanzienlijken, waaronder een schepen en een andere
pachter, met plundering bedreigd, begreep de gewapende
burgerij het verzet te moeten breken. De voornaamste
aanvoerders werden naar Den Haag gebracht. Welk lot
hen daar gewacht beef t, vindt men niet vermeld.
„Van de gegrondheid der reeds meer dan eens gemaakte opmerking," zegt deze berichtgever, „dat een
kleine vonk licht tot een groot vuur ontbrandt, verschaft
ons Haarlem een bewijs, in den jare 1690." — De vonk,
ditmaal, die de steeds aanwezige en uiterst ontvlambare
brandstof van den klassehaat tegen de regeeringspersonen en hunne fiskale afpersingen ontstak, werkte als
een aanleiding geheel buiten de zaak.
Aanleiding nl. tot het openbare misnoegen was „een
verbod van tabakrooken op de straat, in schuiten, op
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wagens en elders alwaar brand konde gesticht worden,
op een boete van zes guldens voor elke overtreding." —
Gerechtelijke boeten en verbeurdverklaring van goederen behooren mede tot de primitief-kapitalistische vormen van uitbuiting, wanneer ook alle finantieel beheer
bij de rijken berust. Op deze wijs worden de inkomsten
van sommige duur gekochte ambten gewonnen, als de
rente van de in openbare betrekkingen gestoken kapitalen. Zoo verschijnt de kapitalistische ondernemer en
de ambtenaar in een en dezelfde persoon tegenover de
lagere bevolking, die daarom van hem dubbel afkeerig is.
In Haarlem, nu, had de schout — het geval is tevens
een voorbeeld van de beperkte schaal waarop deze exploitatie somtijds plaats vindt — een jongmensch betrapt
met een brandende pijp, en hem eigenhandig, toen de
bekeurde weigerachtig of onbekwaam bleek de boete te
betalen, van zijn voornaamste kleedingstuk ontdaan.
Spoedig krijgt de schout een hoop yolk voor zijn deur, die
behalve de in beslag genomen jas ook verscheidene betaalde geldboeten, om dezelfde overtreding verbeurd, terugeischt. Het hoofd der politie is zoo goed niet of hij
moet toegeven. „Men smeet de glazen in, pleegde nog
anderen moedwil, en dreigde openlijk de huizen som-.
miger regenten met plundering." En onmiddellijk keert
zich de opgewekte woede van het straatpubliek mede
tegen het andere verafschuwde instrument hunner verdrukking. „'t Gemeen," lezen we, „thans aan 't hollen
sprak nog van meer ondernemingen; eenigen wilden dat
men van de tegenwoordige gelegenheid zich moest bedienen om de afschaffing te bewerken van de zoutpacht
en andere belastingen." Alleen de binnenkomst van een
duizend man soldaten, afgezonden door de Staten van
Holland, heeft de uitvoering van dit plan belet en het
oproer beteugeld. Het laatste woord, wederom, behield
de scherprechter.
Reeds uit deze enkele voorbeelden 1) laat zich het
1) Vergelijk een bericht uit het nieuwsblad De Hollandsche Mercurius van
Augustus 1650:
„Te Kuylenborgh was den 15 dezer een groot oproer van diverse moedwillige
personen. Zij begeerden met geweld dat de Magistraat zouden afstellen den
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wezen van de proletarische en kleinburgerlijke verzetbewegingen tegen de heerschappij der regeerende klasse
gemakkelijk bepalen. Weinig slechts is noodig om den
volkstoorn te doen overloopen en uitbarsten. „Een heimelijke nijd heerscht er tusschen de geringe standen en de
grooten." De ongenoemde schrijver van het patriotsche
werk dat wij raadpleegden heeft zich in de aanwezigheid
dezer groote klassen-tegenstelling niet vergist. „Zij staan
deswegen," zegt hij van de arbeiders en arbeiders-gelijken, „zij staan als 't ware op de wacht om bij voorkomende gelegenheden hunne ontevredenheid openlijk
te doen blijken." „En hoe groot," roept hij uit, „zijn niet
de buitensporigheden, wanneer het hollend paard eens
den teugel heeft afgeschud en alles wat het aantreft meesleept in zijn loop!"
Dit losgebroken paard, echter, moet spoedig tot gehoorzaamheid terugkeeren. Iloogstens kon de volksopstand wraak nemen op personen en eenige kleine tegemoetkomingen afdwingen. De tijd dat het proletariaat
blijvende overwinningen op het stelsel behaalt dat het
verdrukt, was nog niet aangebroken. De kracht van het
handelskapitalisme tegenover de lagere klassen ligt
hoofdzakelijk in zijn onafhankelijkheid van, en dus in zijn
onaantastbaarheid door die klassen. De la Court schat in
zijn tijd het getal personen die door scheepvaart en
buitenlandschen handel leven op tweehonderdvijftigduizend belanghebbenden bij industrie en vierhonderdvijftig-duizend bij de visscherijen. Scheepvaart en buitenlandsche handel kunnen zich, bovendien, meer dan
andere bedrijven, ook van vreemde arbeiders bedienen.
Met brand en plundering had de volksmassa zeer zeker
den grooten kooplieden aanmerkelijke verliezen kunnen
Import van een Stuiver op ieder Mud graan, liepen daarop naar 't stadhuis,
sloegen aldaar de glazen in en dreigden de Heeren met veel schampere woorden.
Maar de Grave van Kuylenborgh, zuiks vernemende, toog haastig derwaarts en
kwam onbekend op een gewonen vrachtwagen binnen de stad, gevolgd door een
groot getal soldaten, onderzocht de zaak en nam de rebelligsten gevangen."
Slechts op hooge voorspraak bleef hun straf bij een tepronkstelling. De gezeten
burgerij kreeg de keus tusschen het onderhouden op haar kosten van een garnizoen,
of wel het geven van waarborgen dat zij zelve de stad zou beveiligen. Men koos
het tweede en de vrede werd gevierd met een maaltijd waaraan de beer der
stad deelnam te midden van de nieuw-beeedigde schutters.
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toebrengen. Doch wat het moderne proletariaat vermag,
de produktie, reeds op grooten voet georganiseerd en
gekoncentreerd, aan de kapitalisten ontnemen, was
buiten alle mogelijkheid in een tijd en een land die het
kapitalistisch grootbedrijf nog nauwelijks kenden. De
ekonomische onkwetsbaarheid van haar positie verschafte tegenover alle populair verzet aan de toenmalige kapitalistische klasse haar politieke overmacht. Al mocht het
gemeen nu en dan tijdelijk den baas kunnen spelen, een
revolutie was en bleef uitgesloten. Het handelskapitalisme schept geen revolutionnaire klasse, het wekt enkel
de wraakzucht van de massa die het verdrukt.
Iv
Indien de kapitalistische produktie de eenige bestaansvorm van het kapitaal is welke ook het arbeidsprodukt
voortbrengt waarmee het zich verrijkt, maar alle vormen
van het kapitaal zich verrijken met vreemd arbeidsprodukt, dan behoeven de andere en oudere kapitaalsvormen bijzondere instellingen of middelen waarmee zij de
onteigening van den vreemden arbeid uitvoeren. De instelling waarvan het handelskapitalisme zich bedient,
voor zoover het den arbeid der binnenlandsche lagere
bevolking betreft, is de staatsmacht.
De staatsmacht vervult in dit oudere kapitalisme een
funktie die van haar tegenwoordige op sommige punten
verschilt. De klasse die de kapitalistische produktie beheerscht heeft buiten dit produktie-proces zelve geen
middelen noodig waarmee zij zich meester maakt van het
produkt der arbeidende klasse. De onteigening van
vreemden arbeid is met de onderwerping van de produktie aan het kapitaal volledig en bij uitstek werkzaam
geworden. De klasse welke aldus haren rijkdom wint: het
totale en steeds toenemende produkt van den maatschappelijken arbeid, slechts verminderd met het noodige
levensonderhoud van de voortbrengers, zou, zonder zich
to verarmen, van verdere heffingen op dit levensonderhoud kunnen afzien. Werkelijk is het bedrag, dat het
hedendaagsche proletariaat in de staatskas stort als be306

lastingen, geheel onbeduidend bij het overige, dat de bezittende klasse uit hare handen ontvangt. In het hedendaagsche kapitalisme hebben de organen van den Staat
hoofdzakelijk het bevorderen en bevestigen der kapitalistische uitbuiting ten cioel. Indien nog altijd de regeerende klasse een zoo groot mogelijk deel van de kosten harer
staatshuishouding zoekt te verhalen op arbeiders en arbeiders-gelijken, en hoe drukkend voor zeer kleine inkomens de direkte en indirekte belastingen mogen zijn,
zoo is toch deze funktie van den Staat volkomen ondergeschikt. Het werkelijke bedrag der door het proletariaat
gedragen lasten is het totaal der kapitalistische inkomens.
De verreweg belangrijkste funktie van den Staat is het
ontwikkelen en beveiligen van het produktiestelsel dat
deze inkomens voortbrengt.
Van de wijze waarop, daarentegen, in de vroegere
kapitalistische periode, de staatsorganen tot de uitbuiting zelve werden aangewend, hebben wij een en ander
meegedeeld. — Een algemeen toegepaste en vruchtbare
methode was het heffen van verbruiksbelastingen. Een
niet versmade broil van inkommten leverden de geldstraffen op. 1 ) Wederom een andere manier, die niet de groote
massa in haar konsumptie trof, noch bepaalde personen
in hun bezit, maar die bijzonder de zelfstandige kleine
producenten in hun bedrijf op het oog had, was de uitoefening van die bedrijven afhankelijk stellen van het
verlof der regeeringspersonen.
Wat den omvang aangaat, zijn al deze methoden nietig
1) Nauw verwant hiermee is een praktijk die de Hervormde bureaukratie begunstigde ten koste van de Katholieke bevolking, welke betalen moest voor het
recht van godsdienstoefening. Kerkelijke verdraagzaamheid, weet men, was bij ons
in eer om de winsten die de handel er door maakte; doch ook de onverdraagzaamheid had haar voordeelige kanten. Eeuwen Lang behielden de Protestantsche
families alle vette posten, bij uitsluiting van de Roomachen, zelfa in Staats-Brabant
hoewel zij er de minderheid vormden.
„Staats-Brabant werd van uit Den Haag geregeerd door vreemdelingen, die de
burgerij beschouwden als eene overwonnen bevolking en rijk werden van het groot
getal winstgevende ambten die zij bekleedden, en vooral van de groote voordeelen,
welke het rantzoeneeren en beboeten van Roomachen opleverden."
En zulk „rantzoeneeren" van de Roomachen was vrij algemeen. In de R.K.
kerken in Leiden werd viermaal in een jaar gekollekteerd voor „'t vrij-oeffenen
van den godsdienst" want jaarlijks moesten, om die vrijheid te kunnen genieten,
twaalfhonderd gulden aan den Hoofd-Officier der stad worden betaald, enz."
(Dr J. Hartog: De Patriotten en Oranje van 1747 tot 1787; bl. 60).
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bij een eenigermate ontwikkelde kapitalistische produktie, met recht een centenwerk te noemen bij de uitbuiting
door de moderne industrie. Doch in beginsel komt deze
laatste met de kapitalistische uitbuiting op eenige punten
overeen. Meer dan de andere houdt zij verband met arbeid en produktie. De arbeider, handwerker of ambachtsbaas koopt de vrijheid van zijn brood te verdienen met
een uitkeering aan den bezitter, niet van de produktiemiddelen, maar van de staatsmacht. De produktiemiddelen blijven het eigendom van den arbeider, doch het
recht ze te gebruiken betaalt hij met een deel van zijn
produkt. Het is dezelfde voorwaarde op welke de arbeider thans tot de kapitalistische werkplaats wordt toegelaten, die eveneens met een deel van het produkt zijner
handen (al hetgeen zijn onderhoud te boven gaat) deze
gunst betaalt. Het gebruik van eigen produktiemiddelen
houdt op een voordeel te zijn, wanneer de arbeidsopbrengst aan zoodanige schattingen onderworpen is. De
konkurrentie tusschen de kleine lieden onderling, juist als
die onder de moderne arbeiders, zal het deel wat in handen van den werker blijft, tot een maatschappelijk bestaansminimum beperken. Thans geeft de kapitalist van
het arbeidsprodukt, dat rechtens zijn produkt is, het
minste waarvoor de arbeider genegen is te werken. Voorhees verkocht de regent het recht om te werken aan den.
meestbiedende. Het saldo van onbetaalden arbeid behoudt in beide gevallen de vertegenwoordiger der machtige partij.
Het middel om in het latere kapitalisme dit bedrag zoo
hoog mogelijk op te voeren, ligt voor de hand. Naarmate
de arbeider produktiever is, des te grooter is het arbeidsoverschot. Het latere kapitalisme heeft zich dan oak op
de verhooging van die produktiviteit met alle kracht toegelegd. De klasse wier politieke overmacht niet op het
bezit van kapitaal in produktiemiddelen berust, heeft
deze manier niet tot haar beschikking. Haar stelsel van
uitbuiting laat de produktiewijze onaangeroerd, zij heeft
slechts de voordeelen van de bestaande produktiewijze
aan zich getrokken.
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En toch, wil zij voor het bedrijf waarmee zij handelt,
een hoogeren prijs kunnen bedingen, dan moet zij het
voor den kooper winstgevender maken. De invoering van
betere techniek staat haar niet ten dienste. Het eenige
middel, dus, om een arbeidsopbrengst te vergrooten
welke haar ten goede komt, bestaat in het verminderen
der konkurrentie tusschen de koopers, die dan, naar
evenredigheid, den prijs hunner waar kunnen verhoogen.
En het middel om de konkurrentie te verminderen is
eenvoudig het beperken van hun getal en dat van de
beschikbare bedrijven. Het is waar dat vermindering van
koopers den prijs van het bedrijf, koopsom of periodieke
uitkeering, zou kunnen doen dalen, maar aan den an.deren kant zal de grootere winstgevendheid de intensiteit
der konkurrentie, ondanks het kleinere getal gegadigden,
verscherpen. De uitkomst, derhalve, is dat het stelsel
van heffingen te nemen van zekere neringen, leidt tot
monopolie. Het belang van de schattingheffers eischt dat
het arbeidsprodukt overeenkomstig een bepaalde behoefte, geleverd wordt door een zoo gering mogelijk getal
personen. leder zal, in ruil, een evenredig hoogeren prijs
kunnen vragen voor zijn artikel, vrees voor een te groot
aanbod is uitgesloten, de voordeelen van het monopolie
maken zich voelbaar. De monopolisten blijven afhankelijk van den regent die de bedrijven te koop biedt. Maar
tegenover de verbruikers kunnen zij zich laten gelden,
op hen de schade verhalen van de schatting die men hun
afdwingt.
Inderdaad heeft de strekking van deze uitbuiting zich
aldus voorgedaan — tegenovergesteld aan de kapitalistische produktie, waarin de methode tot verhooging der
meerwaarde als een vermeerdering van produktiviteit,
een verlaging der prijzen werkt. — „Bijna alle neringen,
schrijft De Bosch Kemper, doelende op het Tweede Stadhouderlooze Tijdvak, toen de gebruiken, die in het oog
der latere kapitalistische auteurs misbruik heetten, in
vollen bloei stonden, „bijna alle neringen waren onder
toezicht van stedelijke ambtenaren geplaatst, waardoor in
vele broodwinningen een drukkend monopolie ontstond
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en het getal der stedelijke betrekkingen tot in het oneindige vermenigvuldigde".1)
Eenige bijzonderheden geeft o.a. Dr. J. Hartog in zijn
Patriotten en Oranje van 1747 tot 1787. 2 ) Sprekende
van den tijd die aan de revolutie van 1747 voorafging
zegt hij: „van zakkedragers, schuitenvoerders, lantaarnopstekers bedingen zij jaarlijksche uitkeeringen", en dus
(in de woorden van een tijdgenoot) „gaan die onverzadelijke schrapers en liefhebbers van het geld met het zweet
van den gemeenen man gerust slapen". Van een Amsterdamsch burgemeester wordt verhaald dat hij den doodgraver van de Westerkerk verplichtte om alle jaren
duizend gulden aan een zijner dochters te betalen, indien
hij zijn post als doodgraN7er wenschte te behouden.
Een poging van Amsterdamsche regenten tot beperking
der konkurrentie in een der aan hen cijnsbaar gemaakte
of nog cijnsbaar te maken bedrijven, verwant aan het
laatst genoemde, heeft een oproer teweeg gebracht, als
„Aansprekersoproer" in de geschiedenis bekend, een
hevige uitbarsting van den klassenstrijd dezer tijden. Uit
het omstandige relaas in het te voren aangehaalde werk
blijkt duidelijk wat de reden geweest is van de zeer bloedige botsing; bovendien, dat de plegers van het verzet
zich volkomen rekenschap hebben gegeven van den toestand.
De patriotsche of regentschgezinde schrijver, partij
voor de regeering kiezende, wil dat zij overdaad in de
begrafenisplechtigheden willende bedwingen — „de wetten op de Pracht en Verteringen waren te alien tijde een
zeer gewichtig voorwerp van staatkundige wijsheid" 3) —
ten onrechte van baatzuchtige of tyrannieke oogmerken
beticht is geworden. Doch uit zijn eigen verhaal blijkt
het anders.
Het beroep van aansprekers, zien we allereerst, placht
1) Staatkundige Geschiedenis van Nederland tot 1830, 2 dln.; Amsterdam 1868;
I, 192. De liberale hoogleeraar heeft in de „misbruiken" der gemeentelijke aristokratie slechts vergrijpen tegen „de middelklassen" gezien; de uitbuiting der geheele lagere bevolking laat hij passeeren.
2) Amsterdam; 1882; bl. 103.
3) Het Beroerd Nederland, I, 221 e. v.

310

vrij te zijn, „zij werden niet door Stads Regenten aangesteld". „leder kon dit werk verrichten, indien hij zich
aanbood of daartoe werd verzocht". En hetgeen de stadsregeering voor had, was, volgens onzen schrijver, het opheffen van deze vrijheid: „het aanspreken 3) , benevens
het dragen van de lijken en de lantaarnen, tot een vast
ambt te maken" — met welke bedoeling, is duidelijk
genoeg. Onze berichtgever trouwens, laat niet na er de
aandacht op te vestigen. „Het ontbrak niet, zegt hij, aan
de zulken die uitstrooiden dat het den Heeren alleen te
doen was om het begeven van bedieningen, en om, tot
schade van 't algemeen, hunne vrienden te kunnen voorthelpen" — volgens hem een kwaadaardig verzinsel waarvoor echter ongetwijfeld maar al te goede gronden zullen
geweest zijn. Men vindt, wel is waar, een verzoekschrift
vermeld, uitgegaan van de bidders zelven, dat hun getal
beperkt en „een openvallende plaats door de Heeren
vervuld mocht worden". Het zal echter niet moeilijk geweest zijn „sommigen hunner" tot het opstellen van een
zoodanig adres over te halen, waarvan de uitwerking,
immers, eenige vakgenooten met de voordeelen van een
monopolie beloonen moest.
Vrees voor de nadeelen van een monopolie, daarentegen, toen (10 Januari 1696) een gemeentelijke verordening in dien geest uitgegeven was geworden, bracht de
publieke opinie in beweging. De mindere man, voornamelijk, begreep dat hij van de nieuwe regeling niets goeds
te verwachten had. Neringen door de regenten vergeven,
en aan de regenten cijnsbaar, moesten dure neringen
zijn, instrumenten waarvan de begiftigde zich bediende
om op zijn beurt de lieden of te zetten. De vrees, in dit
geval, dat men voortaan alleen werk zou maken van teraardebestellingen waarbij ruim gerekend kon worden, en
de goedkoope lijkjes zonder veel omhaal onder den grond
stoppen, moest zeer gerechtvaardigd schijnen. De bediening der dooden, in dien tijd een veel omvattende
plechtigheid, waaraan de overblijvenden gaarne groote
1)

Onder „aanspreken" werd verstaan het rondbrengen van uitnoodigingen
ter begrafenis. (T. a. p. bl. 221).
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kosten besteedden, konden althans de minder gegoeden
niet zonder weerzin aan een onvrij beroep zien overgaan. Voor alien, eindelijk, moest het monopolistisch
bezwaar gelden dat, voor de bedienaren der begrafenis,
de nabestaanden voortaan uit het korps geen vrije keuze
meer zou hebben. Wat de anti-demokratische samensteller van het „Beroerd Nederland" als overdreven bezorgdheid of nijdige verdachtmaking verre van zich werpt, is,
meenen we, niet anders geweest dan een volkomen begrijpelijke oppositie tegen een nieuwen aanslag van
hoogerhand op de beurs van de menigte, samengaande
ditmaai met een aanslag op teedere of heilige gevoelens.
Hoe de stedelijke keur op het begraven en aanspreken
door het publiek werd ontvangen, hoore men nog van den
schrijver zelf:
„Eenige wargeesten, zegt hij, bliezen der schamele
gemeente in 't oor, dat de keure alleen op de behoeftigen neerkwam; dat men de rijke lieden eerlijk voor
hun geld zou begraven, maar dat de geringen als
bedelaars zulks om Gods wil zouden moeten bidden.
Kwaadaardiglijk voegden anderen er bij, dat de armen
in een gewone, withouten kist, met het Amsterdamsche wapen beschilderd, zonder roef, naar het kerkhof zouden gebracht worden. Anderen wederom morden, dat de burgerij, door deze keur, in Naar recht en
vrijheid werkelijk benadeeld werd, dewijl voorheen
ieder aansprekers naar zijn welgevallen had kunnen
gebruiken, dock zich nu moest vergenoegen met dezulken die hun door kommissarissen werden toegezonden."
Het ergste evenwel waren de vakgenooten zelven er aan
toe, die in grooten getale naar een andere broodwinning
hadden om to zien. Reeds was het cijfer, aanvankelijk op
36 aansprekers en 72 dragers gesteld (een regeling welke
blijkbaar de beoefenaren van dit beroep bij het dozijn
berekent), door burgemeesteren op verzoeken en klachten van de gegadigden, verhoogd tot ongeveer de helft
van het vroegere, dat minstens driehonderd beliep. Men
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ziet dat het de regeering niet om een kleine wijziging te
doen was geweest. Gesterkt, mag men aannemen, door
het algemeene misnoegen, bleven de met broodeloosheid
bedreigden aandringen op intrekking van de keur. In
weinige dagen, toen de stadsregeering antwoordde met
militair machtsvertoon en scherpe proklamatien, kwam
het tot plundering en straatgevecht.
Herroeping van den maatregel die de volkswoede had
gaande gemaakt, baatte niet. Niet tegen dezen of genen
maatregel alleen is zij gericht; de scherpe klassenhaat,
gewekt door stelselmatige en onophoudelijke verdrukking, heeft niet een maar duizend grieven te wreken. De
armen hebben weinig minder vijanden dan er rijken zijn.
Geen gelegenheid om geleden smaad of nadeel op de personen en bezittingen hunner vijanden te verhalen, wordt
verzuimd. Zij kunnen het stelsel niet veranderen dat hen
plundert, alleen somtijds eenigen van de plunderaars
straffen. Wat hun als diefstal en geweld daarbij verweten
wordt, is niets meer, meenen zij, dan een billijke vergelding, waaraan enkel mankeert dat zij niet over alle aanzienlijken wordt uitgestrekt. Doorgaans, als om het karakter der terechtstelling volkomen te bewaren, wordt door
sommigen uit den hoop gewaakt dat niemand iets van
het geroofde meedraagt 1 ). Alles wat het deftige huis
bevat moet worden geschonden en vernield, — het kostbaarste het eerst — want het is een onrechtmatig verworven goed, en dat reeds wij1 het rijkdom is in een wereld
vol armoed 2).
1) Zoo hier bij de plundering van Boreel, burgemeester.... „Men gedoogde
echter niet, dat iemand der plunderaren zich door eenigen buit verrijkte. Een van
't gespuis, met een stuk zilver willende doorgaan, werd verhinderd door zijne
makkers, die hem zijnen roof ontnamen, en dien in de Heerengracht wierpen".
(Beroerd Nederland, I, 232).
2) Uit de beschrijving van het Aansprekersoproer: — — „in grooten getale
streefden ze nu naar de St. Anthoniesbreestraat, naar het huis van den heer De
Pinto, in de wandeling de Mike Jood genoemd.... Elk had den mond vol van de
'kostelijke huisgeraden, waarmede dit huis gevuld was. Met een onbeschrijfelijke
woede vielen ze op dit huis aan, verbrijzelden de venstertraliön, glasroeden en
luiken, en rukten voorts naar binnen, daar zij vele kostbaarheden vernielden, uitgezonderd 't geen sommigen ter sluik zochten weg te dragen. Treffend bleek het nu,
dat onder dezen plondergeest ook de roofzucht haar rol speelde, vermits de jood
De Pinto, tot de keure op het begraven, met raad noch daad de hand geleend had."
De tegenspraak tusschen den laatsten en voorlaatsten volzin is duidelijk.
(t. a. p. bl. 238/9.)
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Deze klassehaat is louter nijd en wraakzucht, niet bij
de arbeiders alleen maar ook bij de kleine burgerij — de
gruwelijke moord van de De Witten is het werk meest van
lieden uit de middelklasse, waaronder een notaris, geweest — wijl zijn donkere kleuren niet zijn doorvlamd
met de tinten van hoop en het besef van eenen revolutionnairen plicht.
Vierde Artikel.
I
Het moderne kapitaal dat in het proletariaat, een
steeds aangroeiende fraktie van iedere bevolking, het
voorwerp eener stelselmatige en al meer omvattende uitbuiting beheerscht, duldt geen uitbuiting op eigen hand
door de organen van de staatsmacht.
De vertegenwoordigers van het oude handelskapitaal,
daarentegen, konden elke onderdrukking der massa door
de regenten met onverschilligheid aanzien. Immers hadden zij weinig of geen belang bij het produkt eener arbeidersklasse in hun onmiddellijke nabijheid, wijl zij zich
plachten te verrijken ten koste van alle ekonomisch minder ontwikkelde natien, tusschen welke zij als kooplieden
den produktenruil tot stand brachten. Bovendien behoefden zij hun aandeel in de afpersingen door de regenten
geenszins te versmaden. De burgerlijke schrijvers van
lateren tijd oordeelen met groote strengheid over deze
extra-kapitalistische uitbuiting. 1 ) En inderdaad heeft de
moderne kapitalistische klasse er voor goed een einde
aan gemaakt. Haar belang vindt zij in de exploitatie van
een proletariaat, dat, wel verre van buitendien door een
beambtenstand te worden mishandeld, als staatsburgers
zooveel vrijheid en voorspoed geniet als met de kapitalistische exploitatie vereenigbaar is. Regenten of bureaukraten die zich aan de massa vergrijpen, bestrijdt zij als
1)

Dr. D. C. Nijhoff, Staatkundige Geschiedenis van Nederland, 1893, dl. II,
bl. 180/1: „....den stand der regenten wier knevelarijen (tegen 1747) lang genoeg
geduld waren, wier misdadige uitzuiging om wraak riep." — In dezen geest ook
De Bosch Kemper, Jorissen, Blok, De Roever.
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konkurrenten en nog meer als belagers van de openbare
orde en veiligheid welke de kapitalistische produktie behoeft. Het moderne kapitaal eischt als een onvervreemdbaar en natuurlijk recht de uitbuiting van het arbeidende
yolk voor zich op. Zoo weinig gunt het eenigen regeeringspersonen een aandeel — wel te verstaan: boven
het aandeel dat de kapitalistische klasse aan sommige
regeeringspersonen om voor haar overwegende redenen
gelieft nit te keeren — dat zijn heerschappij de periode
opent van de betrekkelijke rechtschapenheid en nauwgezette plichtsvervulling der openbare ambtenaren. Zij
hebben de kapitalistische uitbuiting te bewaken en te
bevorderen, maar mogen haar niet uitoefenen voor eigen
rekening. De hedendaagsche bureaukratie, met inbegrip
van het koningschap, oefent geen heerschersrecht meer
uit; zij bestuurt slechts in naam van het kapitaal.
Anders was dit in onze Republiek tot het einde der
18de eeuw. Eerst de annexatie bij Frankrijk, waar menige
vrucht van de burgerlijke revolutie behouden is gebleven,
heeft de Hollanders van de plaag der omkoopbare en
roofzieke agenten verlost 1 ) . . . . natuurlijk zoover de
verandering ten goede kon komen aan een yolk dat in
zijn geheel een voorwerp van afpersing werd. Een oogenblik geweken voor den revolutie-storm van 1795, had de
1)

„De goede werking van het nieuwe beheer kon moeilijk betwijfeld worden.
Als door een tooverslag werden de aan slappe bewindvoering gewone ambtenaren
gewend aan stiptheid en vlugheid bij het uitvoeren van bevelen.... De nieuwe
maires werden genoodzaakt tot het hier te lande bij burgemeesters en baljuwen tot
nog toe niet algemeen gebruikelijke opmaken van begrootingen betreffende inkomsten en uitgaven.... En dit stelsel gold zoowel voor Amsterdam, thans derde
stad des Rijks, als voor het kleinste dorp, wat aan de eene zijde de oude stadsheeren verbitterde, maar aan de andere uitstekend gewende aan de noodzakelijke eenvormigheid van beheer." (Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk,
1907, di. VII, hi. 240).
„Het mag niet ontkend worden, dat daar, waar de Keizer of zijne hooge
ambtenaren zelven geen bedrog of oplichting pleegden — en hoe dikwijls gebeurde
dit! — eene activiteit en vlugheid heerschten, die maar al te dikwijls vroeger
in ons vaderland gemist werden. Onkundige of oneerlijke ambtenaren, waar zij
niet door 's Keizers wil vrijdom tot rooven hadden erlangd, werden nit de ambtsbedieningen geweerd.... Voor hen die trouw hunne ambten waarnamen, waren eer
en rijkdom weggelegd; voor den ambtenaar die zijne bijzondere belangen ten koste
zijner betrekking behartigde, was eene strenge bestraffing te wachten. Het is de
stem der ondervinding van velen geweest, die den krijgsdienst, de administratie
en de rechtelijke loopbaan als beroep lief hadden en het tot eer waren, dat men
nergens beter diende dan onder de Fransche regeering". (De Bosch Kemper,
Staatkundige Geschiedenis van Nederland tot 1830; 1868, bl. 356).
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stedelijke en provinciale oligarchie zich even spoedig hersteld als zij het onweer van 1747 en '48 te boven was gekomen. „Reeds in 1805", schrijft Dr. H. E. van Gelder,
„herleefde de regenten-tijd" 1 ). De bevrijding van het juk
der Fransche overheersching bracht de oude meesters
weer terug — en „in de pas aangebroken eeuw moesten
nog een viertal decennien voorbijgaan, voor het in 1795
begonnen werk met vrucht zou worden voortgezet" 2).
De burgerlijke omwenteling van dat jaar was grootendeels het werk van vreemde helpers geweest; de revolutionnaire klasse 3 ) „was nog te zwak en ekonomisch te
onbeduidend om zich met eigen kracht te doen gelden" 4 ) ;
eerst van 1848 dateert in Nederland de heerschappij
eener talrijke middelklasse.
De verbruiksbelastingen leverden aan de regeerende
klasse het middel op om de kosten der staathuishouding
hoofdzakelijk door de lagere bevolkingsklassen te doen
dragen. En zij verschaften tevens aan de besturende coterieen de fondsen waaruit het ambt werd beloond en
menig extra voordeel genoten. Dit extra voordeel vond
men langen tijd in de wijze van hefting. Het pachten van
verbruiksbelastingen is een primitief-kapitalistisch bedrijf geweest 5 ), waarover de regenten de beschikking
hadden en dat zij, evenals andere en minder winstgevende bedieningen, slechts tegen direkte of indirekte retributie aan de gegadigden verleenden. De pachters kochten
van de regeeringspersonen de bevoegdheid om bepaalde
imposten te heffen, en kregen daarmee hun handen vrij
om zooveel van de ingezetenen te trekken als de verordeningen slechts veroorloof den. Het stilzwijgend of uitdrukkelijk overeengekomen beding bracht mee dat de
pachters de aanzienlijken verschoonden, om met des te
1) Onverbeterlijke Regenten in „Die Haghe", Bijdragen en Mededeelingen,
1908; bl. 16.
2) Dr. H. E. v. Gelder, t. a. p.
3) „De omwenteling had hare overtnigde aanhangers nog altijd bij de middelklasse". (Blok, t. a. p., bl. 7).
4) Dr. H. E. v. Gelder, t. a. p.
6) „De verpachting maakt de invordering der belasting tot eene onderneming
van nijverheid, waarbij het voor den ondernemer te doen is om, hoe dan ook,
zooveel mogelijk winst te behalen." (Mr. S. Vissering, Handboek van Praktische
Staathuishoudkunde, 1878, II, 132).
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minder erbarming, door de overheid gesteund, de overige
bevolking te plunderen.
In iederen vorm zijn verbruiksbelastingen — op artikelen van algemeen verbruik gelegd — middelen tot uitbuiting: maar door de opbrengst te verpachten wordt de
uitbuiting nog verscherpt door de tusschenkomst van
een kapitalistisch ondernemer, die het in de pachtsom
belegde kapitaal winstgevend heeft te maken.
Dit kapitaal, echter, wordt zelve niet produktief aangewend: voor zoover de pachtsom niet vloeit in de partikuliere kassen der regenten, komt zij in de staatskas. De
ondernemer-pachter, dus, koopt geen produktiemiddelen
om te doen arbeiden — hij legt beslag op een gedeelte
van het arbeidsprodukt der massa dat hem wordt afgestaan als een impost op Naar verbruik. Met den modernen
kapitalistischen ondernemer heeft de belastingpachter
het winstbejag gemeen, niet, echter, de produktieve funktie. Wat hij zich toe-eigent is geen deel van een onder zijn
verantwoordelijkheid en op zijn risiko voortgebrachte
produktswaarde, waarvan althans een ander deel, als de
prijs der geleverde arbeidskracht, aan den arbeider wordt
gelaten, De pachter staat geheel buiten alle voortbrenging. Hij is geen werkgever. Hij laat geen loon verdienen. Hij ontziet geen bestaansminimum. Hij verhoogt
geen welvaart. Hij verlaagt geen prijzen. De pachter, integendeel, weet enkel van nemen. De pachter oogst waar
hij niet heeft gezaaid. De pachter maakt alle waren duurder, versmalt ook de kleinste inkomens, verzwaart alle
bestaande armoede. De pachter eischt zijn deel zelfs van
aalmoezen, hij gaat de gezinnen zonder kostwinner niet
voorbij. Alle geringe staatsburgers vallen onder zijn bereik en de meest weerloozen vervolgt hij met het minste
meedoogen. De pachter is niet een ambtenaar die voor
anderen ontvangt; hij is de spekulant die zijn kosten moet
goedmaken en zijn voorschotten doen rendeeren. De pachter hanteert zijn kapitaal als de woekeraar het zijne, en
heeft voor op den woekeraar, die somtijds door een wet
beperkt wordt, dat zijn knevelarijen krachtens de wet
worden bedreven.
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De overheid beschermt den belastingpachter wijl hij
haar de handen stopt 1 ). De middenstand veracht den
woekeraar die de burgerij doet bloeden zonder dat zijn
tusschenkomst de openbare kassen vult. De lagere klasse
haat hem als den armoedzaaier die geldgieriger is dan
eenig patroon en onverbiddelijker dan eenig despoot.
Voor de manifestatie van langgetergden volkstoorn in
het reeds genoemde jaar 1748, dreigende met een opstand
die een revolutie scheen te willen worden, durfde het
regentendom in de aangetaste provincies de verpachting
niet handhaven. De accijnsen bleven bestaan maar werden voortaan direkt, bij kollekte, ontvangen.

II
Het Pachters-oproer van 1748 is de hevigste en algemeenste uitbarsting van den klassenstrijd geweest 2 ) door
de lagere bevolking gevoerd tegen de heerschappij van de
kapitalistische klasse, vertegenwoordigd door de regenten van stad en provincie. Reeds in de 17e eeuw waren
herhaaldelijk gevallen van min of meer hevig verzet voorgekomen; hetzij tegen de uitbuiting in den scherpsten
en meest verafschuwden vorm van accijnsverpachting;
hetzij, als bij het Aansprekersoproer van 1696 te Amsterdam, tegen afpersing van overheidswege bij de uitoefening van bepaalde bedrijven; hetzij, eindelijk, direkt
tegen de bestaande regeering en ten gunste van Oranje
als in 1672.
De beweging tegen de pachters, in den voorzomer
opgekomen, is zeer duidelijk een voortzetting van de
politiek-revolutionnaire aktie die in Mei 1747 een einde
maakte aan het Tweede Stadhouderlooze Tijdperk. De
direkte aanleiding tot de verheffing van Willem IV was,
gelijk men weet, dezelfde geweest die in 1672 de hooge
1) „De haat der ingezetenen voor de pachters der belastingen maakte voor
dezen eene actieve hulp der gewestelijke en stedelijke overheden van het hoogste
gewicht, eene hulp die zelden verleend werd zonder behoorlijke gratificatien en
remissien aan de hooggeplaatste personen". (J. A. Sillem, De Werkzaamheid
van A. Gogel, 1864; bl. 163).
2) „Geene jaren hebben in de stadsgeschiedenis zulke bloedige sporen nagelaten als de jaren 1696 en 1748.... In 1748 was de beroering van nog ernstiger
aard". (De Roever, Uit onze oude Amstelstad, 1893; IV, bl. 29).
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bourgeoisie had doen zwichten: het dreigen eener Fransche overheersching voor welke de volksklasse alleen
door het herstelde stadhouderlijk gezag zich meende te
kunnen redden. De regenten-klasse, vreesde men, was
niets te goed om het land, wanneer zij er partikulier voordeel in bespeurde, aan vreemden te verraden. Waarom
zou zij, die, om zich te verrijken, nooit iets had ontzien,
aarzelen de natie-zelve te verkoopen? Met een even juist
besef werd geoordeeld dat een prins-stadhouder, daarentegen, als hoofd van een centraal gezag, voor de onafhankelijkheid des lands alles zou over hebben. Inlijving
bij een andere mogendheid zou den Oranjes hun prinselijke kroon hebben gekost, den kooplieden van de groote
steden niet meer dan een andere vlag op hun vloot.
Niet alleen echter om zich te beschermen tegen de Franschen verlangde de massa ditmaal naar een nieuwen stadhouder. Na den dood van Willem III in 1702 was de macht
der plaatselijke regenten grooter dan ooit geworden.
„Die regentenheerschappij kreeg, ten gevolge van de
in alle steden en deelen des lands in dezen tijd opnieuw
gesloten contracten, alliantien, tourbeurten, almanakken
en hoe men de overeenkomsten tusschen de regeerende
personen en familien meer mocht noemen, meer en meer
het karakter van een gesloten kasteheerschappij, bij de
steeds meer uitsluitend onderling gesloten huwelijken
zelfs van een familieregeering, die ten slotte het landsbestuur in handen mocht brengen van een klein getal
oligarchen. Die familien, in het bezit van de regeering
van stad en land, beschouwden zich weldra als de rechthebbenden op die regeering; van volksrechten, van oude
privilegien in die richting was nergens sprake meer sedert
de mislukking der pogingen van de gilden en gemeenslieden in Gelderland en elders in het begin der eeuw."1)
En van de beschikking over deze politieke almacht
bedienden de bezitters zich om de ekonomische grondslagen hunner positie nog meer te versterken.
„Eenmaal zoover gekomen, ontzagen zij zich niet om
1)

Blok, t. a. p.; VI. 84.
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den last der regeering te verzoeten door het genot van
de voordeelen der talrijke bedieningen, die hun thane
zonder verzet ten deel vielen; zij achtten het bezit dier
voordeelen zelfs een recht, ontleend aan hun regeeringsplicht en daarmede onverbrekelijk samenhangend. De
belastingen werden een opbrengst aan hen, waarmede
zij.... handelen konden naar welgevallen. De rechtspraak werd verlaagd tot een middel om hunne heerschappij te bevestigen en te verdedigen, ja zelfs eenvoudig tot een bron van inkomsten van de rechtsprekende
personen; het Leger en de vloot tot instellingen bestemd
voor de verrijking van kinderen en familieleden door
middel van voordeelige posten; zelfs de Kerk scheen een
middel tot verbetering der inkomsten van regeeringsleden te zijn" 1).
De revolutionnaire gebeurtenissen van 1747 en '48 zijn
allereerst te verklaren als een reaktie tegen dit drijven
eener grove klassezelfzucht. Bovendien was sedert verscheidene jaren een verslechtering van ekonomische toestanden ingetreden, die de eigenlijke kooplieden weinig
deerde, maar die voor den kleinen man den verzwaarden
druk ondragelijker dan ooit maakte.
Althans de industrie had veel geleden. — In de tweede
helft van de 17e eeuw begonnen ook bier de handelskapitalen, van bestemming veranderende, zich meer en meer
op de produktie toe te leggen en niet zonder aanvankelijk
succes. Het was dezelfde beweging die zich in Engeland
en Frankrijk voordeed. Wij hebben reeds doen opmerken
dat in Nederland de grondstoffen voor belangrijke takken van nijverheid en ook de binnenlandsche markt vergelijkenderwijs ontbraken. De koloniale politick der
groote kompagnieen van uitsluitend kooplieden had in
meer dan een werelddeel de inboorlingen geplunderd, en
niet gestreefd naar het stichten van een markt voor de
nijverheid van het moederland. Engeland, bovendien, had
de voor een volksplanting met Europeesche behoeften
meest geschikte gewesten in Noord-Amerika ons reeds
vroegtijdig afgenomen. Zoolang echter de Hollandsche
1) Blok, t. a. p.; VI, blz. 84 en 85.
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industrie met die der minder ontwikkelde natien de konkurrentie kon volhouden, loonde het de moeite de grondstoffen uit min of meer verwijderde landen hier te verwerken. Het andere onmisbare element, de levende arbeidskracht, hoewel altijd eenigszins aan de manufaktuur
door de organisatie der gilden betwist, was betrekkelijk
overvloedig voorhanden in gewesten, welke reeds voor
het eind van de 16e eeuw de gilden aan het grootkapitaal
en de regeerende kooplieden ondergeschikt hadden zien
worden. Van dit samengaan der omstandigheden was een
bloeiperiode der industrie het gevolg, die zich uitgestrekt
heeft tot in het begin der 18e eeuw. Een bijkomende omstandigheid is de toeloop der Fransche „Refugies" geweest, die, in naam van de godsdienstvrijheid verwelk omd, en ter eere van de vrijheid van arbeid van den
gildedwang ontheven, aan het industrieele kapitaal een
nieuwen voorraad van meerendeels geschoolde arbeidskracht ter beschikking stelde.1)
Bij de bijzonderheden van het vervallen der industrie,
die voor de normale kapitalistische ontwikkeling van
naburige volken wijken moest — ook het noodzakelijk
hoogere arbeidsloon als gevolg van de zwaar belaste
levensmiddelen, belemmerde meer en meer den verkoop
aan het buitenland — behoeven wij ons niet op te
houden. Protektie van eigen bedrijf, en zelfs verbod van
Nederlandschen invoer, voltooiden de werking van een
voor ons overmachtige konkurrentie. Hoewel wat aan
buitenlandschen handel tegen het jaar 1740 was overgebleven, nog steeds zeer aanzienlijk was, en ook de winsten
uit de exploitatie der kolonien overvloedig bleven, kon
dit alles de verarming van de groote menigte niet beletten. En toen nu, bij eenige natuurlijke rampen, als watervloeden en strengen winter, 2 ) de nadeelen en gevaren van
1) Omgekeerd permitteerde de Amsterdamsche autoriteiten aan eenige uitgeweken ondernemers het gebruik van honderden wees- en andere arme meisjes in
hunne naar die stad overgebrachte werkplaatsen. — ,,Men ziet uit deze bijzonderheden, dat eigenbelang, en wij mogen zeggen, welbegrepen eigenbelang, meer nog
dan medelijden voor vervolgde geloofsgenooten zijn deel had in de edelmoedige en
liefderijke ontvangst der vluchtelingen." (Berg, De Refugies in de Nederlanden,
1845, bl. 167). „Reeds in 1686 werd hun aantal op niet minder dan 75000 begroot."
(Blok, t. a. p. V, 386).
2) Blok, t. a. p. VI, 139.
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den oorlog kwamen, kon de revolutie die den Frieschen
stadhouder ook in de machtiger provincies aan het hoofd
der regeering bracht, niet lang uitblijven.
Het programma van Willem IV en zijn partij was door
de omstandigheden van zijn verheffing aangewezen: het
fnuiken van den georganiseerden roof door de familiegenootschappen, de herstelling van het fabriekswezen,
het afschaffen der belastingpachterij, het invoeren van
direkte belastingen. De prins is reeds vier jaar na zijn
benoeming tot het erfstadhouderschap gestorven, maar
behalve den tijd heeft Willem IV ook de kracht gemist
om zijn regeeringsprogram uit te voeren.
III
Het verval der tijden, de last van den oorlog, de geringheid der dagloonen, dit waren, zegt een tijdgenoot,
de fakkels die den bitteren haat tegen al wat naar pachters of pachten geleek, deden ontvlammen.1)
Opheffing van het pachtstelsel was reeds in het vorig
jaar tegelijk met de aanstelling van den Prins van Oranje
geeischt geworden. „De eisch van het yolk in Holland,
schrijft Nijhoff, 2 ) was ten eerste de instelling van een in
mannelijke en in vrouwelijke linie erfelijk stadhouderschap, en ten tweede de afschaffing der pachten." En:
„de samenvoeging van die beide eischen was wel een
duidelijk bewijs, dat het y olk door de meerdere verheffing van den Prins voor zich zelf tegelijk verlossing van
onrechtmatigen druk verwachtte." Verlossing van
buiten is inderdaad wat de volksklasse verwacht, zoolang 4 niet, als het moderne proletariaat, in zich zelve
de macht voelt groeien die haar bevrijden zal. De bevordering van een Oranjevorst tot de hoogste waardigheid
viel in de gedachten van de verdrukte menigte geheel
samen met een verbetering van haar eigen toestand. De
ervaring met het erfstadhouderschap heeft overigens het
hare gedaan om deze uit besef van afhankelijkheid ge1) Beknopte Historie van de Beroertens te Amsterdam, 1758; blz. 2.
2) T. a. p. II, 181/4.
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Boren voorstelling te verstoren. Er moesten twintig jaar
van onrust en ellende voorbijgaan eer de Nederlanders,
na 1795, nogmaals een Oranjevorst als een „vader des
yolks" inhaalden.
Gelijk de beweging voor Willem IV gepaard ging met
een demonstratie tegen de verfoeide belastinggaarders,
ging men in het volgende jaar hun te lijf onder het aanroepen van den Oranjenaam. Van zekeren Egeling, wijnkooper te Utrecht, bekend smokkelaar, en als alle smokkelaars dubbel gebeten op de houders der pachten, verhaalt een gedenkschriftenschrijver 1 ) dat hij in April 1747
door de straten liep met de populaire kleur op zijn borst,
luidkeels de leuze uitsprekende die blijkbaar zoowel alle
geplaagde verbruikers als neringdoenden vervulde: Vivat
Oranje, vrije negotie!
De Prins — ander voorbeeld — eenmaal in Holland
benoemd, zou, meenden zijn aanhangers, nu ook in Friesland bekleed moeten worden met de grootere macht hem
in Holland opgedragen. In Juni ('48) traden aldaar de
volksleiders bovendien met den algemeenen eisch op:
„herstel der burgerij in haar oude politieke wetten en
voorrechten", naast dezen bijzonderen eisch: „afschaffen
der imposten en vervanging door een familiegeld." 2)
Evenzoo te Amsterdam. — In een pamflet van den dag:
— „men hoort (lezen we) het gemeen openlijk zeggen:
wat baat het ons, Z. H., diem beminden Vader des Vaderlands, tot onzen Erfstadhouder verheven te zien, indien
men Z. H. blijft wederstreven? Wij zullen nooit van onze
bloedzuigers, de Pachters, verlost worden, indien wij zelf
geen handen aan het werk slaan. . . . Daarop barstte het
misnoegen uit, gelijk door het plunderen van de huizen
der pachters gebleken is." 3)
Men ziet het: ook als het zelf zijn handen gebruikt,
gevoelt het „gemeen" zich een werktuig van den prinselijken verlosser. Den Prins als stadhouder gehuldigd en
1) Van Hardenbroek, Gedenkschrif ten 1747-1787, I bl. 1/2.
2) Korte Schets der Tegenwoordige Beroerten, 1748, bl. 32.
8) Historische Beschrijving enz. van het Misnoegen der Burgeren van Amster.
dam, 1748; bl. 9.
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de misbruiken niet afgeschaft nog: het bewijst, dat men
Z. H. „wederstreeft". „Het gemeen, schrijft Mr. de
Roever, 1 ) geloofde dat wie zich aan de Pachters vergreep, daarmede een aan den Prins welgevallig werk
moest doen."
Evenzoo te Groningen (stad), waar in Juli een oproeping verspreid werd voor een volksvergadering op
het plein voor het stadhuis—gericht tot „alle patriotten
en voorstanders van Oranje", om, tot heil des lands, een
aanslag te doen op de bureaux van de „cherchers": beambten onder de pachters. — Van elders bericht een
tijdgenoot-geschiedschrijver hetzelfde: „'t Grauw, wanende voor den prins te ijveren, schroomde niet aan te vallen op de opzichtershuisjes, die omvergehaald en vernield
werden." 2 ) Waar of niet, deze overtuiging was algemeen.
„Kort na de verheffing van Z. H. was, schrijft Wagenaar.
onder 't y olk verspreid en geloofd dat de Prins de pachterijen zou doen afschaffen en de algemeene lasten, bij
wijze van hoofdgeld, doen heffen".3)
Werkelijk stelde Willem IV, nadat de volkswensch aldus was gebleken, en de plaatselijke autoriteiten, om
erger te voorkomen, reeds hadden toegegeven, de intrekking niet slechts der verpachtingen voor, maar van
de verbruiksbelasting zelve, te vervangen door eenige
direkte belastingen. Zijn plan bevatte:
een hoofdgeld van twee stuivers per week;
een personeele belasting op de huishuren, als schatting
van vermoedelijke „veneering en omslag";
een bedrijfsbelasting, of naar de werktuigen, of naar de
grondstoffen, of naar de huurwaarde der gebouwen.
Mochten, echter, geen dezer middelen aan de Staten
van Holland bij wien het voorstel 2 Mei 1749 ingeleverd
werd, gepast voorkomen, dan verzocht de stadhouder althans bevestiging van de afschaffing der pachterijen, invoering der accijnzen bij kollekte, en, eindelijk, een vermindering van de rechten op aardappelen en rogge, „ten
1) T. a. p., bl. 9.

2) Vaderlandsche Historie, 1759, XX, 487.
2) Id., t. a. p., bl. 196.
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einde de kleine gemeente eenigszins te verlichten. Tegelijk werd, met dezelfde bedoeling, aanbevolen om te zorgen dat in den wintertijd, „bij besloten water", de armen
hun turf voor denzelfden prijs konden koopen als de
rijken, „die zich bij tijds voorzien konden" 1 ) . . . .
De nieuwe erfstadhouder, ziet men, was de man niet
om van de gelegenheid gebruik te maken. Hetgeen hij
voor zijn bondgenooten in den klassenstrijd, waaraan hij
zijn verheffing te danken had, meende te moeten vorderen, was luttel. De eenige werkelijke verbetering had de
kleine gemeente, ten koste van het leven van verscheidene belhamels bij het oproer die men vervolgens aan de
galg hing, zelf aan de regenten afgedwongen. De pachters
waren voor goed verdwenen, maar de verbruiksbelastingen daarmee niet afgeschaft. Want evenmin als een jaar
vroeger, toen, den dag na het begin der plundering van
de pachtershuizen te Amsterdam, 24 Juni, de Prins in de
vergadering der Staten van Holland verschenen was, om
behalve het opheffen van de verpachtingen ook de invoering van een hoofdgeld te vorderen 2 ), waren de
heeren thans genegen in een wezenlijke verlichting van
de volkslasten toe te stemmen. Twee maanden na de indiening van het uitvoeriger voorstel volgde het besluit
tot handhaving van de accijnzen, voortaan bij kollekte
te innen 2).
Reeds de afschaffing van het onhoudbaar geworden
pachtstelsel had bij de aanzienlijksten groot misnoegen
gewekt. Ongetwijfeld verlangde en verwachtte de yolksklasse dat nu het geheele belastingstelsel veranderd, de
vermogende burgers zouden worden aangeslagen. Daarvoor echter, was de tijd nog niet gekomen, de machtsverhoudingen nog niet gunstig. De heffing waartoe men in
allerij1 had moeten overgaan toen de inkomsten uit de
pachten plotseling ophielden, en die wel niet anders dan
min of meer direkt naar bezit of welstand had kunnen
zijn, beviel aan de regeerende klasse volstrekt niet. Het
1) Wagenaar, t. a. p., bl. 235/6.
2) Wagenaar t. a. p., bl. 228/30.
8) Idem, bl. 239.
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is volkomen begrijpelijk dat juist dit begin van een andere
verdeeling der publieke lasten haar van een voortgaan in
deze richting afkeerig maakte, en haar, toen de eerste
indruk van het geweldige oproer voorbij was, het oude
systeem in beginsel deed bestendigen.
„Middelerwijl, schrijft Wagenaar, waren de pachten
zoodra niet afgeschaft, of het regende alomme ontwerpen van de andere middelen van belasting, welke
men voor beter hield. Kundigen en onkundigen hielden zich bezig met dit werk. De meeste ontwerpen
liepen uit op een hoof dgeld en familiegeld en kwamen
in zooverre overeen met het voorstel van den
Prins" 1).
Doch wat een zoodanig hoofdgeld beteekende, dat, om
de zware accijnzen te kunnen vervangen noodzakelijk een
progressief karakter had moeten dragen, had men aan de
tijdelijke heffing eenigermate gewaar kunnen worden.
Bepaald was geworden, nl., dat het bedrag der afgeschafte pachten op te brengen zou zijn door een heffing,
„bij schatting van de ingezetenen, huishoudingen en personen," naar den maatstaf, „zoo na doenlijk, van hunne
vertering". De burgemeesters in de steden, de schouten
op het platte land zouden voor de inning van het bedrag
verantwoordelijk wezen. „Eer deze schatting behoorlijk
zou kunnen geschieden, werd elke ingezetene vermaand
om zich zelf te schatten naar hetgeen hij in de pachten
had opgebracht of had behooren op te brengen" 2)
„Deze schatting echter, voegt Wagenaar erbij,
kwam meest neer op de gegoeden. Geringen en behoeftigen werden of niet geschat of voldeden niet
't geen van hen opgevorderd werd, ofschoon zij voorheen zoowel als de gegoeden en rijken naar gelang
hunner verteringen in de afgeschafte pachten gedragen hadden.
1) Idem, bl. 235.
2) Wagenaar, t. a. p., bl. 233/4.
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Over de ongelijkheid dezer schatting, een gebrek
dat vooral in groote steden bezwaarlijk te voorkomen
is, werd zeer geklaagd.
Ook zag men ongaarne, dat de doorreizende vreemdelingen vrij bleven van verscheidene lasten welke zij
te voren hadden gedragen: al hetwelk te weeg bracht
dat de schatting in de plaats der afgeschafte pachten
niet zonder veel gemor en misnoegdheid werd opgebracht".1)
Willem IV, zagen we, is evenmin genegen geweest voor
de zaak van de klasse die hem aanhing met kracht op te
komen. De zwakheid en dubbelzinnigheid van zijn houding in deze voor de kennis van onze geschiedenis zoo
merkwaardige tijden, was voor velen een groote teleurstelling. De bestaande machtsposities maken het begrijpelijk: een vertrouwbaren grondslag voor het aanzien van
zich en zijn Huis leverde de gunst van de volksmenigte
niet op. Veilig gevoelde zich de Stadhouder alleen in de
gunst der burgerlijke aristokratie 2 ). Omgekeerd zijn er
teekenen genoeg dat bij de kleine burgerij en werkmansstand de geestdrift voor Oranje spoedig bekoelde. „De
groote liefde, die de Prins eertijds onder het yolk genoot,
is veranderd in onverschilligheid en verachting, ja, in nog
iets ergers" 3 ). Zoo werd nog voor zijn vroegen dood over
hem gesproken. De populaire en „filosofische" vorsten
die de 18de eeuw voortbracht, zijn alleen mogelijk geweest in landen waar de massa der burgerij een periode
doormaakte van ekonomischen en politieken vooruitgang.
Wat het Pachters-oproer zelf aangaat, is het zelfs de
vraag wie deze volksbeweging meer heeft verfoeid: de
regenten tegen wie, of de stadhouder in wiens naam zij
werd gevoerd. Toen in Februari 1749, eer de nieuwe
finantieele regeling was getroffen, afgezanten uit de stad
1) Idem, bl. 233/4.
2) „Van dit Stadhouderschap, dat blijkbaar niets van zijn roeping begreep,
had de oligarchic niets te duchten". (Th. Jorissen: Memorign van Mr. Diderik
van Bleyswijk, 1734-55. Wenken van het Histor. Genootsch., 1887, bl. 27).
2) Blok, t. a. p., ht. 256.
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Utrecht naar 's-Gravenhage waren vertrokken „om de
bedroefde gesteldheid hunner kassen te demonstreeren",
ging de Prins zoover van zich bij hen te verontschuldigen —: „God tot getuige aanroepende, geen oorzaak van
het afschaffen der pachten te zijn" 1).
Ruim een half jaar later passeerde — volgens denzelfden bericlitgever — Willem IV, naar „Het Loo" gaande,
de stad:
„Komt in de vergadering der Staten, harangeert
lang omtrent de gesteldheid der finantien, excuseert
zich omtrent het afschaffen der Pachten, rekommandeert wat bij kollekte kan geschieden te doen, geeft
bedektelijk hier en daar een korrektief omtrent het
nieuwe middel, enz."
Een maand daarna, in Oktober, komt het denkbeeld
ter sprake de pachten te herstellen. De schrik zat er
blijkbaar nog in: „suffisante lieden willen er niet aan" -wel zou men het abonnement op de accijnsbelasting weder
wenschen in te voeren: ander middel om zich met
de administratie te verstaan. „In de vergadering" —
teekent de auteur dezer gedenkschriften aan „zoude
Z. H. in September gezegd hebben, dat het hem evenveel
was, abonnement („admoniatie") of kollekte, als de naam
van pachten maar ontzien werd".
Den zelfden indruk hadden te Amsterdam de tegenstanders ontvangen toen de stadhouder in September '48
die stad kwam bezoeken. Bij Z. H.'s vertrek zeiden de
meesten: „Hij heeft de regeering naar zijn zin veranderd
en niets voor ons gedaan" 2).
In Rotterdam, eindelijk, heeft Willem IV de aktie
tegen de regenten en hunne trawanten direkt tegengewerkt. Door tusschenkomst van een partijgenoot Van der
Meer 3 ) trachtte men van uit Den Haag het agiteeren voor
1) Van Hardenbroek, Gedenkschriften 1747/87, Utrecht 1901; I, 31.
2) Van Hardenbroek, t. a. p I, 14. — „Openlijk werd [te Amsterdam] de
Prins beschimpt: — voor den bl.... de Prins is zoo goed als de rest!" (Dr. Kramer,
Bijdrage tot de geschiedenis der Omisenteling in 1747/48; Utrecht, 1902; bl. 398).
2) „Van der Meer [koekebakker te Rotterdam] behoorde tot de ijverige Oranje-
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een adres aan het stedelijk bestuur wegens het verkoopen
der openbare ambten te doen ophouden — „vermits mijnheer de Prins van het verlangen der burgerij betreffende
de ambten kennis had, en dat die zaak met de regeering
wel geschikt kan worden zonder dat het rekwest wierd
gepresenteerd. . . . dat er een gerucht ging dat het door
4 a 5 honderd personen gepresenteerd zou worden, en
dat dergelijke bewegingen zeer te duchten waren". —
Van der Meer antwoordde dat het beletten niet in zijn
macht stond, beloofde intusschen te zullen zorgen dat het
adres „in stilte en met beleefdheid zou worden gepresenteerd" 1).
IV
Wagenaar, sprekende over de schatting tijdelijk ingevoerd in de plaats der verpachte accijnzen, deelt mee hoe
in de provincie Holland het bedrag over de steden met
bijbehoorend gebied omgeslagen was. De provincie,
had niet minder dan tiers millioen gld. op te brengen
aan dit enkele middel; Amsterdam: 3.800.000; Delft, de
tweede stad, bijna 1.500.000; Rotterdam: iets minder dan
1.000.000; Leiden, 780.000; Haarlem: 800.000, enz. Ziedaar wat in de provinciale schatkist kwam. Naarmate het
misbruik, krachtens de toenemende willekeur van de gesloten en met uitsluiting van alle openbaarheid handelende stedelijke regeeringen, grooter werd, vertegenwoordigde dit bedrag — men was er algemeen van overtuigd
— slechts een deel van de sommen door de pachters en
hun dienaren aan de bevolking afgenomen.
Daarvoor pleitte, ten eerste, het feit van de ontzaglijke rijkdommen van de pachters 2 ), gewoonlijk in korten
tijd bijeengebracht.
„Geen een is er die niet rijk is", schrijft een tijdgemannen onder de kleine burgerij — metselaars, slijters, kaasloopers, timmerlieden,
grutters en dergel. neringdoenden — die van den aanvang van den oorlog of de
verheffing van den Prins tot Stadhouder poogden te bewerken, hetzij dan uit
overtuiging of uit hoop op voordeel". (Dr. Kramer, t. a. p., bl. 388).
1) Id., bl. 419.
2) „De rijkdom en pracht van vele Pachters en de knevelarijen van eenigen
hadden het yolk al voor lang mishaagd en werden in geschriften schamperlijk
doorgestreken." (Wagenaar, t. a. p., bl. 196).
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noot. 1 ) „Het was genoeg in de eene of andere pacht geinteresseerd te zijn om binnen 2 a 3 jaar van slechts een
gewoon burgerman een soort van heer te worden en een
luisterrijke stoet te houden."
Voorbeeld: „Een pachter heeft een impost van 120.000
gld. gepacht die hem jaarlijks 50.000 winst geeft, behalve
de 10 a 12.000 welke hem zijn kommiezen en verklikkers
kosten". — Zoo leest men op menige bladzijde van de
tallooze geschriften die de kampagne tegen de regeeringsknevelarijen meemaakten. Niet vreemd dat de kapitalen
aldus aangewend een hooge rente droegen — „hooge
renten", zegt een ander tijdgenoot door Dr. Hartog geciteerd, „waarop aan de beginnende pachters geld
voorgeschoten wordt, en die de ingezetenen betalen
moeten" 2 ) — natuurlijk behalve de grove ondernemerswinst en het arbeidsloon der „verklikkers". De herkomst
van groote fortuinen op deze wijze gewonnen vindt men
nog vele jaren later aangewezen. — De beide ridderznatige goederen Oud- en Nieuw-Ameliswaard b.v., tusschen De Bildt en Utrecht gelegen, waren in den Franschen tijd het eigendom van iemand, Wiens vader — naar
een ongenoemd schrijver meent te weten 3 ) — „als fatsoenlijk Utrechtsch burgerman begonnen, als provinciaal
pachter der brandewijnaccijnzen zich zulk een belangrijk
vermogen verwierf, dat de zoon, onder Napoleon maire
van Utrecht geworden, aanzienlijke landgoederen in die
provincie kon aankoopen, waarvoor hij jaarlijks 20.000
gld. aan grondbelasting had te voldoen, en naar een van
welke de eigenaar zich voortaan „Bosch van Drakenstein" noemde.
Dat de sommen, die het middel der accijnzen voor
openbare doeleinden opleverde, maar een gedeelte uitmaakten van de sommen die hetzelfde middel aan de ingezetenen kostte, kon men ook hieruit afleiden, dat, behalve regelmatigbedongen rente van voorgeschoten kapitalen, ook vele onregelmatige uitkeeringen door de pach1) Historische Beschrijving of Onzijdig Relaas, enz. Amsterdam 1748, bl. 37.
2) De Patriotten en Oranje, 1882, hi. 51.
8) Herinneringen van Strick van Linschoten, Amsterdam, 1857; I, blz. 38.
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ters te kwijten waren aan, regeeringspersonen of hunne
vrienden.
„Ook in de provincie Holland", schrijft Blok, „was het,
zoo niet wettig bewezen, dan toch feitelijk bekend, dat
een groot deel der door de burgerij opgebrachte penningen in de zakken der regenten verdween, dat de pachters door het verzekeren van aanzienlijke voordeelen aan
de heerschende personen en familien gunstige voorwaarden plachten te bedingen en zich door geschenken de welwillendheid en den steun der regenten wisten te verschaffen." 1)
Doch zelfs al trokken de regenten niet rechtstreeks
van de pachters, gelden die de pachters weer verhaalden op de overige belastingschuldigen, zoo waren reeds
de vrijstellingen en het smokkelen van de aanzienlijken
oorzaak van een onevenredig zwaren druk op den minderen man 2 ). Een van de reeds genoemde pamfletschrijvers veroorlooft zich met deze misbruiken den spot te
drijven. Hij wil „aan de leden der Regeering" voorrekenen dat ook zij voordeel zullen hebben bij de afschaffing
der accijnzen. Door de vermindering van den prijs der
goederen zullen zij voor hun huishouden de helft niet
hebben te betalen van vroeger.
„Wie kon gelooven, vraagt hij, 't geen wel gezegd
wordt: dat de accijnzen ten hunnen laste niet kwamen; dat zij heimelijk dezelfde vrijdommen genoten
die de ministers der vreemde mogendheden genieten;
dat zij zelfs zich met de pachters verstonden, met wie
zij den koek deelden, en dat zij hun daarom zoo kenbaar in alle hunne knevelarijen en trouweloosheden
de hand boven 't hoofd hielden waardoor de steeman
zoowel als de landman zoozeer moesten zuchten en
allengs tot den bedelstaf gebracht werden, zonder het
land te verrijken?"
1) T. a. p. bl. 225.
2) „De stedelijke belastingen werden door de regenten aan bijzondere personen verpacht, waardoor de vrijdommen, die men aan regeeringsleden toestond,
zoo menigvuldig waren, dat de belastingen het meest op den middenstand drukten".
(De Bosch Kemper, Staatkundige Geschiedenis, 1868; M. 193).
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Ironisch luidt schrijvers antwoord: „ik moet bekennen, dat ik niets van die geruchten geloof . . . ." 1)
Van eenige juiste begrooting van hetgeen de schatkist
aldus te kort kwam, is natuurlijk geen sprake. Volgens
Sickinga werd algemeen geloofd dat het ontvangen bedrag niet de helft, geen vierde, zelfs geen vijfde was van
de werkelijk geheven imposten 2 ). Een geschrift van 1739
beweert dat te Amsterdam niet meer dan een twintigste
wordt betaald, „en dat met konniventie van de magistraat, z•5•5 dat Den Haag over wijnpacht meer opbrengt
dan geheel Amsterdam."
Indien dit de manier was waarop het geld werd besteed,
moest de manier waarop het werd gewonnen des te meer
ergernis geven. De vrijheid aan de grooten toegestaan,
kan niet anders dan door een zwaarderen druk op de
minderen worden ingehaald. Overgroote strengheid tegen
de zwakken behoort tot het wezen van de verpachting.
Wie pachter wordt geniet een gunst, een gunst die niet
gratis wordt verleend; de kleine belastingschuldige betaalt den prijs die de rijken in den zak steken, hetzij als
ontheffing, hetzij zelfs door deelen in de opbrengst.
Kleine belastingschuldigen kunnen gemakkelijker ontduiken. Zij vormen bovendien de talrijkste rubriek. Gevoig: hooge kosten van inning en contrOle, kosten die zij
wederom zelven grootendeels moeten betalen.
Inderdaad is de wijze van inning en contrOle een der
werkzaamste oorzaken geweest die het stelsel en de personen zoo ontzaglijk gehaat hebben gemaakt. Terwijl
de rijken onbelemmerd hunne weelde genoten of zelfs uit
de belastingpenningen voordeel trokken, moesten de
armen van ieder mandje turf, ieder maal aardappelen,
elken slok bier en elken boterham accijns opbrengen. De
aanzienlijken smokkelden ongeveer in het openbaar zooveel zij wilden. Geen behoeftige was veilig voor de handlangers van den pachter, die goede vrienden was met de
politie. Alleen de belasting van de armen was een bate
1) Historische Beschrijving of Onzijdig Relaas enz., 1748, I, 27/30.
2) Bijdragen tot de Geschiedenis der Belastingen in Nederland, 1864, bl. 328.
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waarop te rekenen yid.; hoe minder zeker van de guldens
van de gegoeden, hoe ijveriger men passen moest op de
duiten van de rest. En zoo vertoont zich het systeem als
een onophoudelijke jacht op de schraalste beurzen, een
ambtshalve gevoerden oorlog tegen de geringe bevolking.
Van uit een oneindig getal kleine blokhuizen welke
het land bedekken, wordt die oorlog gestreden. In ieder
een garnizoen: de kommiezen van den pachter, bijgestaan
door helpers die het yolk „verklikkers" en „kraaiers"
pleegt te noemen. De blokhuizen vindt men overal waar
de groote massa komt om te koopen of waar voor de behoeften van de massa wordt gewerkt. Een opzichtershuisje — somtijds genoemd cherchers-huisjes of -hutten
— bij iederen molen voor het meel, bij iedere brouwerij
voor het bier. Huisjes ook aan alle havens, op alle markten, naast alle . poorten. Pakhuizen voor zeep, pakhuizen
voor zout, pakhuizen voor wijn, bezet met personeel van
den pachter dat geen pond of geen flesch laat uitgaan zonder dat de accijns is voldaan. En behalve deze vaste bezittingen in sterkten die elk haar omtrek voortdurend brandschatten, gaan mobiele kolonnes onvermoeid door het land,
ieder aanhoudende, ieder betastende, ieder taxeerende
die een boodschap bezorgt of een last vervoert aan accijns
onderhevig. Geweld, bekeuring, arrestatie en boete bij
poging tot sluikerij, bij het geringste verzuim van eenige
formaliteit, bij het lichtste vermoeden op bedrog. Andere
afdeelingen van deze offcieele rustverstoorders, die elken
burger tevens als vijand en als schuldenaar hebben te beschouwen, dringen in de werkplaatsen van accijnsplichtige waren, leggen molens aan kettingen, verzegelen
deuren, dooven vuren uit, gebieden den meester, verbieden den arbeid, nemen op nietige gronden in beslag,
beschadigen en straffen naar welgevallen. Nog andere
dienaren van dit gezag dat de tirannie van den bureaukraat vermenigvuldigt met de schraapzucht van den
woekeraar, staan in hinderlaag waar wagens en schuiten
aankomen om van de passagiers een bijslag op het reisgeld of te vorderen, of begeven zich aan boord om te zien
of de lading behoorlijk is gedekt. Zoo is een enorm leger,
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dat het terrein zijner operation als een vijandig land beschouwt dat hem tot plundering is opengesteld, sedert menschenheugenis aan het werk. Niet minder dan 40.000 man
heeft de accijnspachter noodig, wier onderhoud op zich
zelf een verpletterenden oorlogslast nabijkomt. Toen het
uur der vergelding sloeg, had een medelijdende ziel de
oplettendheid om te informeeren hoe deze duizenden
voortaan den kost zouden moeten winnen. Hoe nu, antwoordde een vaderlander, zullen dan een millioen en
600.000 inwoners gestadig door 40.000 bloedzuigers aangerand, gevild en allengs tot de uiterste ellende gebracht
moeten worden?"1).
Het antwoord dat de opstandelingen van Juni 1748
gaven was de wraakoefening die niets meer ontzag. „Zelfs
de papegaaien werden de hals omgedraaid, de honden
werden in 't water gegooid en dood geslagen, omdat deze
dieren gelijk men meende, van het zweet en bloed der
armen onderhouden en gevoed waren." 2)
Rustig zagen de opgeroepen schutters bij de plundering
toe. Aangespoord hun plicht te doen antwoordden zij:
— „voor de wettige regeering, voor de goede burgers
goed en bloed te willen wagen, maar niet voor pachters
en kraaijers!" 3 ) Zoo te Leiden, te Haarlem, te Utrecht,
te Den Haag. Uit Amsterdam wordt bericht dat de strafoefening door de deftigste lieden met voldoening werd
bijgewoond — „ja men hoorde eenigen in het weggaan
zeggen: het is een droevig gezicht, doch de pachters hebben de arme gemeente lang genoeg getergd".4)

1) Historische Beschrijving enz., 1748, I, 31.
2) Korte Schets der tegenwoordige Beroerten, 1748; hi. 46/7.
$) Beroerd Nederland, 1787; II, 177.
4) Historische Beschrijving enz., 1748; I, 9/10.
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DOMELA NIEUWENHUIS GESTORVEN.

Voor de ouderen onzer was hij reeds lang geleden gestorven, en voor de jongeren had hij nimmer geleefd.
Toch is Domela Nieuwenhuis ten grave gedragen door
duizenden en duizenden van de menschenklasse aan wier
welzijn ook ons aller werken is gewijd, en hebben arbeiders zonder tal, mannen en vrouwen, met oprechte, diepe droefheid den stoet zien komen en gaan die de doodsbaar vergezelde. Wij zijn er niet zeker van, dat het sterven van een ander leider van hun beweging, wien ook,
een zoo innig verdriet in hun harten zou brengen als nu
het overlijden van den ouden man, dien zijn eigen geestverwanten haast nooit meer hoorden of zagen, die geen
werkende kracht meer was in hun midden, wiens verleden voor velen het eenige was dat zij van hem wisten.
Hoe, dan, is het gekomen dat een deel van de arbeiders de dood van Domela Nieuwenhuis onbewogen heeft
gelaten of bij hen nauwelijks een vluchtige weemoedige
herinnering kon wekken, terwijl een ander deel zich
diep verslagen en pijnlijk beroofd gevoelde?
De groote toeloop bij de uitvaart van den doode mag
niet doen vergeten, dat hij ten slotte weinig aanhangers
meer telde. Zijn vereenzaming is pas weer verbroken
toen hij overleden was, en de menigte achter het ontzielde lichaam overtrof verre de groep die den levende
placht te volgen.
Deze schoone plechtigheid was inderdaad een huldiging van hetgeen Domela Nieuwenhuis voor de Nederlandsche socialistische arbeiders eenmaal is geweest. Hij
heeft den naam achtergelaten van te zijn geweest een
krachtig en onverschrokken strijder, de legger van
grondslagen waarop kon worden voortgebouwd, en dit
voorgangerschap te hebben betaald met smaad en lijden.
Dat Nieuwenhuis zich als openbare figuur had overleefd,
zoodat werkelijk nog slechts bij overlevering zijn politieke persoonlijkheid gekend werd door de massa: hetzij
uit eigen herinnering, hetzij uit wat een volgend geslacht had vernomen — het wordt bevestigd door de
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onevenredigheid waarop wij doelden en waarvan het de
verklaring geeft. Nog eenmaal is Domela Nieuwenhuis
door talrijke scharen gevierd als held en martelaar, de
verlaten grijsaard is ter aarde besteld als de populairste
der volkstribunen, tranen zijn gevallen uit oogen die
hem schier nimmer hadden aanschouwd en handen droegen hem die de zijne wel nooit hadden gedrukt. Zooveel
plaats is er in wat men daarom met recht genoemd heeft
het ruime hart van het proletariaat. Zoo overvloedig vergeldt het de aan zijn zaak bewezen diensten. Zoo welbewaard is in dezen bodem de zaadkorrel der herinnering
welke plotseling kan ontbloeien tot bloemen van genegenheid en dank.
Intusschen heeft bij het overlijden van Domela Nieuwenhuis een deel slechts van de arbeidersklasse getuigd.
Dit deel is van het andere gescheiden door een tijdvak
in haar historie. De omstandigheid dat het sektehoofd
- de bejaardste niet alleen maar ook de meest verouderde — overleden, neen: begraven is, als ware hij yolksleider op het toppunt van zijn grootheid, kan de waarheid niet verbergen dat Domela Nieuwenhuis onherroepelijk tot het verleden behoorde nog eer hij was gestoryen. Van een aantal medestanders en volgelingen geldt
hetzelfde. Hun deelneming aan den grootschen ommegang zal voor velen de eerste keer zijn geweest na lange
tijden van onthouding en onverschilligheid dat zij toetraden tot een publieke aktie en dezen keer ook stellig de
allerlaatste. Nadat Nieuwenhuis opgehouden had de man
te zijn die hij eenmaal was, had voor hen het openbare
leven zijn aantrekkelijkheid verloren. Toen de herder
was afgedwaald, moest ook de arme kudde het pad verliezen, en de uitsluitende gehechtheid aan dien eenen
verbood het opgaan onder nieuwe leidslieden.
Mochten voor dezen de dagen van weleer een korte
pool terugkeeren, en zij nog eenmaal het opperste genot
smaken, door den weemoed van het verlies nog verhoogd, van te volgen waar hij voorging, er waren ook
deelnemers van een jongere generatie voor wie het verleden door Nieuwenhuis vertegenwoordigd blijvend is
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herleefd. Sommige uitgescheidenen van onze eigen groep
hadden in hun vrijwillige ballingschap den ouderen eenling teruggevonden, die, evenals zij zelf, tot overdrijvingen en felle eenzijdigheid was vervallen bij het zoeken
naar een vasteren grondslag voor zijn hoof dzakelijk door
personenhaat gedreven aktie. In de geschiedenis van den
strijd der richtingen bekleedt het anarchisme van Domela Nieuwenhuis een met het kommunisme van die an.deren overeenkomstige plaats. En uit deze snoode bevruchting van ouden wrok met jonge verbittering is
ontsproten de misgeboorte, die in de aanwakkering van
de laagste hartstochten en de exploitatie van de domste
vooroordeelen haar eenig levensdoel vermag te vinden.
Al deze afvalligen kenden zoo goed als wij de persoonlijke en principieele zwakheden van den voormaligen
sociaaldemokraat. Zij hadden hem en de vrienden die
hem toen restten, wel niet meer in de jaren die aan de
oprichting van de S.D.A.P. voorafgingen, maar dan toch
in de jaren die daarop volgden aan het werk gezien. Zij
hadden hem aanschouwd en de handlangers die hem omringden in de dagen en de nachten onmiddellijk na de
verloren spoorwegstaking van 1903. Voor sommigen was
dit de eerste kennismaking met den redakteur van de
„Vrije Socialist". Doch dit heeft vroegere partijgenooten
niet verhinderd zich te doen opnemen in de beruchte
„Vrije" tafelronde van de nachtelijke zittingen in het
Diamantwerkersgebouw op 11 en 12 April, en de methoden van dit gezelschap op hun beurt aan te wenden
tegen de S.D.A.P.
Anderen, eindelijk, en dit was ongetwijfeld de groote
meerderheid, hebben te goeder trouw hulde gebracht
aan zijn nagedachtenis, wijl de tijd waaraan de naam van,
Nieuwenhuis is verbonden, voor hen nog niet heeft afgedaan. Deze werkelijke arbeidersvereenigingen staan echter blijkens vele teekenen dicht bij het einde van die
periode, hun aanwezigheid in den rouwstoet spreekt van
een oude gehechtheid, waarmee hun nieuwere inzichten
en voornemens kwalijk zijn te vereenigen.
Gelijktijdig met deze verschillende bestanddeelen van
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de socialistische beweging levend, en niettemin door een
historischen of stand van hen gescheiden, hebben de organisaties die naast anarchisten, kommunisten en syndikalisten een volgend tijdvak vertegenwoordigen, zich bij
de uitvaart van Domela Nieuwenhuis grootendeels onbetuigd gelaten. Wat zij weten van den lateren tijd van
zijn loopbaan — de grootere helft van zijn politiek
levee — is dat hij een hater en een bestrijder was van
hun streven — die evenwel over eenigen noemenswaardigen invloed niet meer beschikte. Het zou van hun
kant niet eerlijk en niet verstandig zijn geweest te verschijnen bij een manifestatie van gevoelens, die niet de
hunne konden zijn. De rekening met den eenmaal geduchten vijand was vereffend, en als zijn heengaan niet
gevoeld wordt als een verlies, kan het evenmin worden
aangemerkt als een verlossing. Zoo lieten onze geestverwanten den doode begraven worden door de dooden,
in den staat van de Nederlandsche arbeidersbeweging
brengt het afsterven van Domela Nieuwenhuis geenerlei
verandering, zij was te zijn opzichte reeds lang tot de
orde van den dag overgegaan.
Geen ernstig oordeel over Domela Nieuwenhuis zal de
persoonlijke tekortkoming van deze figuur, dunkt ons,
onvermeld kunnen laten. Maar er komt een tijd dat alle
gevolgen van zijn verkeerde daden zullen zijn uitgewischt. Dan zal alleen rekening behoeven te worden gehouden met de werking ten goede die van hem is uitgegaan, de eenige blijvende werking ook, en die zijn
eigen latere afdwalingen niet konden wegnemen. Aan
Domela Nieuwenhuis is het overgroote voorrecht ten
deel gevallen een verkondiger te mogen zijn van het
socialisme — de eerste zelfs — wiens woord ingang
vond. Dit enkele maar beslissende feit verzekert hem,
mag men aannemen, een plaats onder de bevorderaars
van het heil der menschheid. Wien dit geluk werd toegekend, diens nagedachtenis zal nooit verloren gaan of
geheel worden ontluisterd. En wij die, wilden wij zijn
werk redden en het voortzetten, hem moesten bestrijden
en niet konden eeren, wij huldigen mee zijn naam door
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to verklaren dat hij niet altijd en alleen onze tegenstander is geweest. Domela Nieuwenhuis was ook eenmaal
ons alley voorbeeld en wegbereider. Zijn assche, daarom, moge in vrede rusten, en kome spoedig de tijd die
uitsluitend zal gewagen van zijn verdienste als stichter
van de socialistische arbeidersbeweging in Nederland.
Zoo zal zijn beeld voor het nageslacht verschijnen, gezuiverd van het vergankelijke dat den levende eigen
was.
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MULTATULI.
EENIGE OPMERKINGEN BIJ
ZIJN HONDERDSTEN GEDENKDAG.
Nog eer na zijn dood opnieuw een menschenleeftijd is
verstreken, vindt de herdenking van zijn honderdsten
geboortedag Multatuli als een persoonlijkheid die uit het
maatschappelijk strijdperk opgenomen is in de letterkundige en politieke geschiedenis van zijn land. En ook dit
korte opstel wil bijdragen tot de kennis van de plaats
in een dezer afdeelingen van een jong maar afgesloten
verleden door Multatuli vervuld.
Van deze plaats zal, mag men onderstellen, groote
roem blijven uitgaan tot in lengte van dagen. Aan den
invloed die daarvan uitging echter, is een eind gekomen.
Velen zullen met lief de en eerbied over Multatuli blijven
spreken, maar de tijd dat hij zelf door zijn werken tot de
menigte sprak, is voorbij. Vergeten zal men Multatuli
nimmermeer, doch dit neemt niet weg dat hij spoedig is
verouderd. Geen publieke figuur heeft bij zijn leven fellere twisten over zijn verdiensten gewekt dan hij, en
thans is Multatuli te hooren verguizen even zeldzaam
geworden als met Multatuli te zien dweepen.
Als auteur van strijdschriften een der Nederlandsche
klassieken — zonder aanhang of gezag, als verkondiger
van denkbeelden: het vraagstuk dat in deze waarheid
ligt opgesloten wordt nog samengestelder als men de
strekking van zijn strijdschriften of den inhoud van zijn
levenswerk bedenkt. Immers was Multatuli een weergalooze kampioen tegen het maatschappelijk onrecht van
zijn eeuw. Voor een uitgebuite en onderdrukte klasse —
de massa der inlandsche bevolking van NederlandschIndie — heeft Multatuli de partij opgenomen met een
talent en een toewijding als nergens ter wereld is overtroffen. Waarom dan, mag men vragen, stond juist deze
voorganger zonder volgelingen in een strijd die nog
geenszins is volstreden? Verscheidene andere leiders,
wier invloed met hun tege 4woordigheid in de beweging
volstrekt niet is geeindigd, kunnen op verre na niet
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worden gelijk gesteld met den schrijver van de
„Koffieveilingen", en zoovele andere schitterende bladzijden polemiek en kritiek — evenmin als met den Havelaar, wiens verdere gang door het leven een lijdensweg is geweest. En als men zou willen antwoorden,
misschien, dat dertig jaar een lange tijd is in een periode
welke iederen dag nieuwe problemen ziet ontstaan, moet
worden herinnerd dat nog terwiji Multatuli tot de levenden behoorde, de beweging zich met aanvoerders van
zooveel lageren rang heeft moeten behelpen.
Toen de arbeidersbeweging in ons land georganiseerde
vormen had verkregen en een politieke macht van eenige
beteekenis was geworden hield de grootste strijder voor
recht dien het land had voortgebracht zich ver en liet
hij te vergeefs zich roepen.
II
Toen Douwes Dekker in 1856 naar Nederland terugkeerde zou hij eerst later en op zijn eigen manier gaan
deelnemen aan den strijd over de in Indic te volgen ekonomische politick. Voorloopig zocht de op zijn verzoek
en eervol ontslagen ambtenaar herstel van grieven: een
eisch van recht waarmee tevens werd opgekomen voor
de zaak die hij tot de zijne had verklaard. Te vergeefs
had de assistent-resident van Lebak zich gewend tot den
gouverneur-generaal, die op het punt stond de kolonie
te verlaten, en ook alle verdere pogingen bleven vruchteloos. Tot dezen tijd behoort de Brief aan den Gouverneur-Generaal in-ruste, in 1858 geschreven en twee jaar
later gepubliceerd. De in 1860 verschenen „Max Havelaar" bevat de stukken van het geding, dat Multatuli
eerst toen bij het Nederlandsche yolk aanhangig maakte.
Welke plaats dit bock vervult in de geschiedenis van
de groote kwestie waaraan door Multatuli algemeene
bekendheid is gegeven, is een vraag die niet alleen uit
het werk zelf kan worden beantwoord. De schrijver, het
is waar, brengt wantoestanden onder het Kultuur-stelsel
aan het licht. Maar niet minder waar is dat hij zich ver341

volgens met alle kracht verzette tegen de bevordering
van het partikuliere kapitalistische bedrijf. Van de eene
methode tot exploitatie der Javanen had hij van nabij
de werking gezien, en van de andere doorzag hij bij voorbaat het wezen.
Echter stond voor Multatuli de eene manier daarom
nog geenszins met de andere gelijk. Aan de gedwongen
levering van produkten en heerendiensten heeft hij niet
enkel vergelijkenderwijs de voorkeur gegeven. De verkeerdheden waarvan hij getuige was geweest en die hij
wereldkundig had gemaakt, beschouwde Multatuli als
misbruiken van een in beginsel voortreffelijk systeem.
Daarentegen zou de Vrije Arbeid naar zijn meening over
land en yolk onvermijdelijke rampen brengen.
Inderdaad zou als het aan Multatuli had gelegen, het
Kultuur-stelsel in Nederlandsch-Indie nooit zijn afgeschaft. Diep was hij doordrongen van de gedachte dat
de door de stichters niet gewilde fouten van de toepassing volledig konden en gestrengelijk moesten worden
uitgeroeid, doch even vast stond bij hem de overtuiging
dat de openstelling van de kolonies voor het rationale en internationale kapitaal het verkrijgen en behouden van betere toestanden voor den inlander ontzaglijk zou bemoeilijken. Een zelf achtenswaardig en vooral
daardoor sterk oppergezag kon Hollandsche ambtenaren
en Indische hoof den verplichten tot een milde en eerlijke
uitoefening van de reglementen op den rechtstreekschen
arbeid voor het gouvernement. Maar wie zal paal en
perk stellen aan de winzucht van private ondernemers,
die hoof den en ambtenaren zullen verdringen, of zelfs
de geheele overheid aan hun streven ondergeschikt
maken?
Het eerste gevolg van dit zelfstandig blijven tegenover
alien was, dat alien zich keerden tegen hem. De konservatieven konden niet vergeven dat Multatuli hun politick reddeloos in diskrediet had gebracht. Op de massa
van de lezers kon de onderscheiding tusschen de werkelijke en de mogelijke toepassing van het Kultuur-stelsel
geen indruk maken. De onthullingen in den „Max Have342

laar" kompromitteerden de partij die aan het stelsel haar
naam had verbonden. Trouwens had Multatuli duidelijk
genoeg te verstaan gegeven dat ook hij een grondige herziening noodig achtte van de bestaande praktijk en een
even grondige opruiming juist onder de hoogste funktionarissen.
Niet minder moest het optreden van Multatuli, toen
men volledig kennis had kunnen nemen van zijn denkbeelden, de liberalen verdrieten. Want weldra bleek, dat
deze nieuwe en machtige strijder, wel verre van een
medestander te zijn, zooals zijn eerste verschijning in het
publiek had doen verwachten, een besliste vijand moest
heeten van het vrijzinnige koloniale program. Een spoedig na den roman, in het voorjaar van 1861 verschenen
geschriftje — nog wel door tusschenkomst van den liberalen uitgever Nijgh van de „N. Rott. Ct." — bevatte op
dit punt ondubbelzinnige verklaringen. Althans de talrijke lezers van dit opstel — het vermaarde „Wijs mij de
plaats waar ik gezaaid heb!" — wisten dat voor den plotseling beroemd geworden auteur de vraag betreffende
den Javaan voorloopig niet was „een min of meer ingewikkelde kwestie van staathuishoudkunde", maar eenvoudig „of hij mocht worden beroofd en mishandeld".
Multatuli, anders gezegd, heeft zich van het begin of
geplaatst buiten de praktische politiek van zijn tijd. Ook
zijn verdediging van het konservatieve program, wij1 zij
gepaard ging met de scherpste aanvallen tegen de leiders
die Multatuli van ontrouw en plichtsverzuim beschuldigde, kon niet doorgaan voor een bruikbaren steun. Van
zijn kant, weten we, heeft hij de afzondering, die spoedig zijn lot werd, gevoeld als een geheel onverdiende
verzwaring van het lijden dat zijn strijd voor recht hem
berokkende. Het lezende publiek mocht aan zijn werken
een voor Holland ongewoon grooten aftrek bezorgen.
Dit en de vele andere bewijzen van instemming en bewondering bij de massa mochten hem verblijden en aanmoedigen. Evenwel bleef de door de menigte gevierde
auteur een vereenzaamd strijder. Deze grievende ondervinding heeft Multatuli toegeschreven aan opzet, aan
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een boosaardige samenspanning van de mannen van
links en van rechts om op hem, die beiden partijen de
bittere waarheid zei, de wreede straf toe te passen van
het doodzwijgen. Wie zich met hem bezighielden, moest
hij ervaren, waren de lastertongen, de steekneuzen, de
langooren. De schulden van Multatuli, de lief desavonturen van Multatuli, zijn vreemde kuren en rare gewoonten, zijn verkwisting, zijn bandeloosheid, zijn eigenwaan
— het scheen wel alsof Douwes Dekker uit Indie was
gekomen met geen ander doel dan om met deze en dergelijke onderwerpen vermaak te geven aan de smalle gemeente in het aartsburgerlijke Holland van de jaren
zestig. Dat hij weinig ander resultaat had bereikt, scheen
voorloopig niet ontkend te kunnen worden. Door de
kleine lieden aangestaard als een zonderling, zoo niet
met den nek aangezien als een zedeloos individu. Door
de belangstellenden in fraaie letteren toegejuicht als een
prachtig schrijver, van wien met verlangen een volgende
roman werd tegemoet gezien. Buiten aanmerking gelaten
in de politieke wereld, waar de zaak door hem in een
opzienbarend boek behandeld aan de orde van den dag
stond. Op deze verschillende manieren bejegend door de
samenleving in het moederland, moest het Multatuli
spoedig duidelijk worden dat de uitwerking noodlottig
zou worden voor de bevolking van de kolonie. Gehoond
door sommigen, door anderen gevleid of gemeden, kwam
Multatuli tot de slotsom dat in Nederland geen recht te
verkrijgen was voor den Javaan en voor Havelaar geen
herstel van grieven.
In de praktische politiek, wilden we zeggen, is voor
Multatuli nooit een plaats te makers geweest. Hij vond
in het begin van zijn loopbaan als publicist twee richtingen, waarvan de voorstanders aan elkaar de uitbuiting
van de Indische bevolking betwistten. Nog heerschte het
Kultuur-stelsel dat in 1830 ingevoerd en na 1850 beperkt
en milder toegepast, het batig slot van den gedwongen
arbeid in de Nederlandsche schatkist bracht. Dit gouvernementsmonopolie mishaagde het partikuliere kapitaal,
dat voor zich zelf de beschikking verlangde over de in344

landsche arbeidskracht. De inwilliging van dezen eisch
vorderde beperking of afschaffing van den gedwongen
regeeringsarbeid, van het gezag der hoof den, en van het
min of meer kommunistisch grondbezit. In afwachting
van de volkomen proletariseering der bevolking, was
daarom aan deze hervorming de naam gegeven van Vrije
Arbeid — het losmaken van alle banden, het wegnemen
van alle bezit en het verbreken van alien samenhang,
welke op den drempel van het kapitalistisch tijdvak het
weerstandsvermogen uitmaakt van kleine bezitters en
producenten. Kultuur-stelsel of Vrije Arbeid — een derde systeem kon in het politieke Holland van 1860 geen
aanhangers trekken. Met de opkomende bourgeoisie van
handel en industrie voor uitbreiding van het private kapitalisme, met de nog sterke partij van hooge ambtenaren en aristokraten voor het staatsbedrijf. Wie met een
nog ander plan voor den dag kwam, vond de meeningen
gevestigd en de partijen gevormd. En allerminst kon een
buitenstaander als Multatuli goedschiks verwachten, dat
zijn leuze ingang vinden zou die opkwam voor de belangen van den inlander zonder meer. Hij wilt wat onder het
Kultuur-stelsel was misdreven en hij voelde wat de Vrije
Arbeid zou begaan. leder ander program dan het zijne
— een program dat hij placht samen te vatten in de soms
vermanende en dan weer dreigende herinnering: de Javaan wordt mishandeld, lezer! — ieder ander program
beoogde de belangen van een uitbuitende klasse. Mishandeling, het is waar, behoefde geen enkel program te bedoelen, maar alle uitbuiting maakt de belangen van de
arbeidende klasse aan die van de bezitters ondergeschikt,
en in den regel belet alleen vrees voor verzet de uitbuiting tot mishandeling te ontaarden. Zoowel aan de eene
als aan de andere groep, verweet Multatuli dat hun politiek het welzijn der inlanders licht telde. Gelijk reeds gezegd, duchtte hij van de ongebreidelde kapitalistische afpersing nog grooter kwaad dan hij van de teugellooze
staatsexploitatie had aanschouwd. De nieuweling, daarom, verscheen niet enkel als een hervormer met een bijzonder stelsel. Hij verscheen hoofdzakelijk of zelfs uit345

sluitend als de tegenstander van beide bestaande richtingen, als de vijand der leidende personen nog meer dan
als de bestrijder van de beginselen. Immers was het de
toepassing van het eene stelsel, welke zijn verontwaardiging had gewekt, en wat hij van het andere vreesde.
Wie alleen of vooral de uitvoering van een politiek
afkeurt, en dus de wantoestanden niet als het onvermijdelijk gevolg van het beginsel beschouwt, moet bij zijn
kritiek op de daden groote beteekenis hechten aan de
fouten der individuen. Waarom lieten de hooge ambtenaren de uitmergeling van den al te volgzamen dessabewoner door de regenten enz. ongestraft begaan? Wat
belette de lofredenaars van het Kultuurstelsel de misbruiken te erkennen en verbetering te eischen? Wat verhinderde de regeering om recht te doen aan Havelaar?
Zeker niet het beginsel van de staatsexploitatie, ook niet
de inhoud der reglementen, minst van al de theorie der
voorstanders, welke voor de kolonie een vaderlijk bestuur eischte. Zoo kon het alleen gemis aan rechtschapenheid, aan plichtsbesef, aan moed en oprechtheid bij
de personen zijn. En er was voor Multatuli geen enkele
reden om van de aanhangers van Vrijen Arbeid iets
beters te verwachten. Reeds hun leuze was een blijkbare
onwaarheid, een klinkklare ongerijmdheid. Hoe kan men,
vroeg Multatuli, vrijen arbeid bij de wet invoeren, de bevolking dwingen tot vrijwillig werken? En wie begrijpt
niet, vroeg Multatuli verder in een tijd toen het nog maar
door weinigen werd begrepen, dat het kapitaal de bestaande verplichtingen wil afschaffen om er alleen, ten
eigen bate, anderen dwang voor in de plaats te stellen?
De kritiek van Multatuli, besluiten we, voor beide
partijen in het koloniale vraagstuk bijna even onwelkom,
wijl zij meedoogenloos zoowel de tot dusver gevolgde,
als de politick van de oppositie ontmaskerde als methoden waarbij slechts de vorm van uitbuiting verschilde —
deze kritiek van den auteur van „Max Havelaar" en
„Vrijen Arbeid in Nederlandsch-Indie" paste niet in den
partijenstrijd van zijn roemvol debuut.
En toen de tijd gekomen was dat de aktie tegen iede346

ren worm van koloniale onderdrukking, in het moederland begrip en steun zou hebben gevonden bij een min
of meer sterke volksbeweging, bleef hij de voorkeur
geven aan een afzondering die hem vroeger was opgedrongen. De uitnoodiging van een internationaal kongres, te Antwerpen, in 1872, werd door hem uit de hoogte
afgewezen, en den vrienden en vereerders die hij in volgende jaren onder de socialisten van zijn land had gewonnen, moesten in partikuliere brieven telkens van hem
vernemen, dat hij met hun socialisme niets te doen wilde
hebben. Eenmaal, zelfs, twee jaar voor zijn overlijden,
achtte hij het noodig per advertentie bekend te maken,
dat hij tot de socialistische partij niet gerekend wenschte
te worden.
De man die voor het eerst in Nederland was opgekomen tegen alle vormen van uitbuiting, heeft tot den
klassenstrijd tegen de uitbuiting zich niet aangetrokken
gevoeld. De gedeeltelijke verklaring is dat Multatuli den
hedendaagschen klassenstrijd als zoodanig niet heeft gekend. Hij heeft van de speciale gedaanten, welke de uitbuiting voor zijn oogen aannam, dingen gezegd, die niemand hem ooit kon verbeteren. Maar nimmer is Multatuli van zijn bijzondere ervaringen opgegaan tot de
kennis van het algemeene verschijnsel, of van zijn
persoonlijk verzet tot de bevatting eener algemeene
beweging.
III
Voor zoover tot de verklaring van deze tekortkoming
op zijn persoonlijke geaardheid moet worden gelet, zal
wel in de eerste plaats het kunstenaarschap van Multatuli in aanmerking komen.
De geschriften tegen „Vrijen Arbeid" zijn slechts brochures, brochures zooals alleen Multatuli heeft kunnen
schrijven — maar toch niet gelijk te stellen met den
roman waarin het jammerlijk en schandelijk misbruikte
Kultuurstelsel wordt blootgelegd. De figuur van Max
Havelaar, den edelmoedigen mensch en getrouwen
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ambtenaar, heeft de dichter in Douwes Dekker geschapen met het vuur eener liefde die na zijn verblijf in Indie
zich eerst geheel wijden kon aan de kunst van het
Woord. Hij is door de schoonheid van dit beeld bekoord
en bevangen gebleven alle verdere dagen van zijn leven,
en de zelfvereering welke men hem heeft toegeschreven
is de ingenomenheid geweest met dit andere Ik, geschetst
naar de werkelijkheid door des dichters hand. Doen zoo
als Havelaar had willen handelen, het levenswerk voltooien dat Havelaar ongedaan had moeten laten — dit
werd de roeping die in de beste oogenblikken van zijn
bestaan Multatuli nu voortaan bezielde.
De inhoud van de Havelaar-figuur heeft Multatuli natuurlijk niet willekeurig uitgedacht. Van alle tijden is het
scheppende vermogen en de dichterlijke liefde voor het
geschapene. Maar welke schepselen in het dichterhart
zullen verrijzen, is maatschappelijk bepaald. De zonder
eenigen schroom of berekening, met gevaar van eigen
rust en leven voor de aan hem toevertrouwde inlandsche
bevolking wakende en strijdende ambtenaar, wat is hij
anders of kan hij anders zijn dan de vertegenwoordiger
van het Nederlandsche gezag onder het Kultuurstelsel?
En wat kan als zoodanig de eerlijke en plichtgetrouwe
man anders doen dan ijveren voor de rechten van zijn
ondergeschikten, hen beschermen tegen een benadeeling
buiten hun verplichtingen, en tegen een door niets te
vergoelijken wreedheid? Dit is niet alleen het eenige wat
een welgezind gouvernementsambtenaar vermag, het is
ook alles wat een gedweee bevolking verwacht. Klewangwettende krijgszangen kunnen de tot wanhoop gebrachte
en op wraak beluste massa ook van de gehoorzaamste en
geduldigste bevolking aanvuren tot opstand. Maar in geen
geval zal bij haar opkomen een ander verlangen dan naar
een bestuur dat haar vergunt in eenige welvaart te leven.
Haar stoutste wenschen laten de grondslagen van het
stelsel ongemoeid. De opheffing van de uitbuiting kan zij
zich evenmin denken als de afschaffing van het gezag.
De verplichte levering van produkten door kleine, in
zekere gemeenschap met elkaar levende en arbeidende
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landbouwers, levering door tusschenkomst van erfelijke
hoof den aan vreemde heerschers van een overmachtig
ras: dit is niet de sociale en politieke verhouding waaruit in het volksgemoed het streven, en in de ekonomie
de overgang naar een geheel nieuwe orde kan ontstaan.
En als het ideaal van de menigte blijft het hervormde,
van duldelooze en ook noodelooze hardheden gezuiverde
stelsel, de wind getemperd voor het geschoren schaap en
de lasten naar de draagkracht geregeld, dan zal ook haar
vriend en beschermer zich bepalen tot de vervulling van
die opdracht, beperkt maar heilzaam en onmisbaar.
Neen, het Kultuur-stelsel brengt geen proletariers
voort die grijpen naar de macht, het kan de lieden tot
paupers makers, die naar het zwaard grijpen — dat, na
weer opgestoken to zijn, den toestand in beginsel onveranderd laat. Vermeerdering, niet afschaffing van het
persoonlijk bezit, is de verandering die misbruik van het
Kultuurstelsel doet begeeren. En als tot een radikale
zuivering van het stelsel moet worden overgegaan, dan
zal dit den Havelaar onder de ambtenaren enkel aansporen tot verdubbeling van zijn pogingen, opdat niet aan
de woede en vertwijfeling van het yolk worde overgelaten
wat wijs en rechtvaardig beleid zonder leed en stoornis,
en veel afdoender kan verrichten. Een beschermer altoos, in opperste oogenblikken een verlosser: ziedaar
in het kort wat Multatuli zich denken kon als de taak
van den uitverkoren drager van het vreemde gezag, een
taak waarvan de verwaarloozing hem zoo diep had geergerd, en waarvan hij moest vreezen dat in het andere
koloniale systeem zelfs in het geheel geen plaats voor
zou zijn.
Zoo laat, althans zoolang het Kultuur-stelsel bestaat,
het verzet tegen de wantoestanden in Indict de erkenning
van het wezen der maatschappelijke uitbuiting niet toe.
De regeering die zelf haar verplichtingen nakomt, die
produkten krijgt uit de hand van den inlander, die wederkeerig voor rust en veiligheid zorgt: welke der twee
partijen is het, mag men vragen, die geeft en welke die
ontvangt? Veeleer een goede en natuurlijke orde van
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zaken zal dit schijnen dan een verhouding tusschen bevoorrechten en achtergestelden. En wordt door winstbejag, door traagheid of medeplichtigheid bij het toezicht,
deze op zich zelf bestaanbare regeling, die ook niet de
kiem van innerlijke ontbinding met zich draagt, verkracht, dan kunnen alleen heldhaftige karakters raad en,
hulp aanbrengen. Dit had Havelaar op Java vergeefs gepoogd, maar Multatuli zou niet rusten voor het begonnen
werk was volbracht en zijn belagers te schande gemaakt.
Hij was met deze bezigheid nog niet gereed toen het
Europeesche socialisme hem riep. En hij gaf het antwoord
dat de Javanen in de afdeeling Lebak en elders zeer goed
zouden hebben verstaan —: Wie mijn hulp wenscht, moet
mijn bevel opvolgen. Maar de Europeesche arbeiders
vroegen niet om een gezagvoerder, zij verzochten om een
leider. En die plaats, hoe zeer ook hem aangeboden als
een der besten, toch als een gelijk anderen en als een uit
velen te vervullen, kon Multatuli niet behagen.
Wij weten echter dat zoo niet de leiding, dan toch
zeker het voorbeeld van Multatuli in de jonge Nederlandsche arbeidersbeweging machtig heeft gewerkt. Wat
in hem voor de praktische politiek mag zijn verloren
gegaan, is vele malen vergoed door de bezieling die bij
hem is uitgegaan van den held en van den dichter.
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BIJ DEN DOOD VAN MATEOTTI.
De moord van Mateotti, den Italiaanschen socialist, is
het antwoord geweest van de fascisten op de oppositie
door zijn fraktie onmiddellijk na heropening van het parlement tegen de diktatuur van Mussolini hervat. Niet
voor niets heeft het fascistische partijbestuur verklaard,
dat het in de Kamer de voortzetting van de oppositie
niet zou dulden. De eerste Kamerzittingen en dit besluit,
schreef ooze korrespondent in zijn gisteren opgenomen
brief, geven duidelijk te kennen wat er zal gebeuren als
de minderheid op deze wijze zou willen voortgaan. En
maar al te vlug zijn de onheilspellende woorden bewaarheid: Mateotti, een der leiders van de minderheid, betaalde reeds zijn edele onverschrokkenheid met zijn
leven. ... „Sedert twee jaar weet niemand van ons als
hij 's morgens van huis gaat, of hij 's avonds nog zal
leven". . . . Dit zeide de nu vermoorde strijder enkele
maanden geleden, toen hij zijn geestverwanten van de
Weener „Arbeiterzeitung" bezocht, en letterlijk zoo
heeft de wraak van de Mussolini-knechten zich aan hem
vergrepen: op straat werd hij overvallen en in een auto
ontvoerd naar de plaats waar zijn lichaam op een onbeschrijflijke manier mishandeld een paar dagen later gevonden is. Dat de handlangers van de diktatuur in hem
den woordvoerder van de Kamerminderheid hebben willen treffen, kan niet betwijfeld worden. Mateotti had de
vorige week een rede uitgesproken, zijn eerste als vertegenwoordiger van de socialistische partij in het nieuwe
parlement, waarin hij de fascistische verkiezingen — als
een reeks van misdrijven: bloedige terreur en onbeschaamde vervalsching, ontmaskerde. Het was o.a. deze
aanval die de dolle woede wekte van de aldus ten aanhoore van het geheele land gestrafte regeeringsvrienden,
die aan deze schurkerijen hun meerderheid danken in
het schijnparlement van Mussolini. Men heeft in onzen
Italiaanschen brief kunnen lezen hoe zij door beleedigingen en bedreigingen de sprekers van de oppositie tot
zwijgen poogden te brengen, hoe zij door rumoer en
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lichamelijk geweld de zitting verstoorden. Sedert dit optreden was Mateotti's leven verbeurd, het regende dreigbrieven aan zijn adres, waarin hem een herhaling van den
aanslag werd toegezegd, die hem reeds in 1921 met minder ernstige gevolgen had getroffen. In een der berichten
wordt gesproken over schriftelijk materiaal, dat zijn
vijanden, voor verdere onthullingen vreezende, hem afhandig wilden maken. Helaas lieten zij het niet bij de
verhindering van een Kamerrede, zij brachten den spreker, van wien zij wel wisten, dat hij op geen andere wijze
tot zwijgen gedwongen kon worden, voor altijd tot stilte.
Mateotti, een der bekwaamste en meest begaafde aanvoerders van de arbeidersbeweging in Italie gedurende dit
moeilijkste van alle tijdvakken in haar geschiedenis, zal
niet tevergeefs het offer gebracht hebben van zijn leven.
Het voorbeeld van medemenschen, die in den dienst van
een goede zaak tot het uiterste toe het gebod volgen van
hun geweten, gaat nooit verloren. Maar in de tegenwoordige politieke gesteldheid van zijn land heeft Mateotti,
door zich om niets anders te bekommeren dan zijn plicht,
een buitengewoon kostbaar voorbeeld gegeven. Zijn leven
en sterven herinnert de wereld, dat het openbare leven
in het Italie van Mussolini nog andere elementen bevat
dan geweldenarij en bandietisme of vreesachtigheid en berusting in rechtsverkrachting en misdaad. Mussolini zelf
en zijn fascisten wordt het weer toegeroepen, dat zelfs
hun heerschappij niet almachtig is, dat zij de kwalijk gewonnen vruchten van hun bloedige kampagne tegen de
demokratie niet ongestoord zullen genieten zoolang zij
nog niet al haar woordvoerders hebben uitgemoord, dat
tenminste het socialisme nog wrekers voortbrengt om met
den dood voor oogen het fascisme aan te klagen en te
straffen. Zichzelf en hun stelsel bloot te geven aan een
kritiek, welke van de parlementaire tribune uit, ondanks
alle belemmeringen door een niets ontziende meerderheid, op de publieke opinie haar werking niet zal kunnen
missen — of wel de oppositie den mond te snoeren
zooals thans met onzen Mateotti is gebeurd: dat de
diktatuur geen andere keus heeft wordt door den
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nieuwen fascistenmoord nogmaals wereldkundig gemaakt.
De sterke politieke uitwerking van de misdaad blijkt
wel uit de laatste berichten, al kan de strekking nog niet
precies worden vastgesteld. De nieuwe onthulling van
den waren aard van het regeerstelsel komt blijkbaar voor
Mussolini en zijn helpers, voor alien wien het fascisme
aanzien en voordeel heeft gegeven, ten hoogste ongelegen. Dat de diktator dezen doodslag niet heeft bevolen
of gewild, kan men daarom wel gelooven. Zijn wensch was
reeds lang de vruchten van de reeks van misdrijven, door
hem gepleegd in zijn strijd om de macht, niet slechts in
vrede, maar in alle eer en aanzien te genieten. Als hij
daarbij te werk had willen gaan, zoodat de gevolgen van
zijn vroegere daden zooveel mogelijk werden hersteld,
zou men van iemand van Mussolini's talenten nog het
beste hebben kunnen hopen. Maar hij heeft eenmaal zijn
talenten in dienst van de slechtste zaak gesteld: de uitroeiing van de volksvrijheden door een gewelddadig
schrikbewind. En de waarheid is dat Mussolini, al verwacht hij zonder dagelijksche moorden de op die wijze
verkregen macht te kunnen uitoefenen, er niet aan denkt
het schrikbewind op te geven. Zijn parlement, benoemd
door een kieswet die zelf de bespotting is van alle demokratie, is niets anders dan een middel om met demokratische vormen het wezen van de terreur te vereenigen.
En niet tevreden met den wettelijken drang door
een minderheid van het kiezersvolk daarmee uitgeoefend,
gebruiken de volgelingen van Mussolini ook nu nog dezelf de middelen waarmee zij de overwinning hebben behaald, waarmee zij bij de stembus de uitwerking van zelfs
deze kieswet wisten te vervalschen en waarmee zij de
overgebleven oppositie blijven vervolgen. Juist nu hij
meent dat men misschien vergeten zal, en in den president-misdadiger van het konstitutioneele koninkrijk
Italie den aartsmisdadiger niet meer herkennen, herinnert de moord op Mateotti dat dit de manier is om zich
van tegenstanders te ontslaan waarvan hij het duizendvoudig herhaalde voorbeeld heeft gegeven. Mateotti door
zijn aanhangers vermoord is voor Mussolini gevaarlijker
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nog dan diens dapper woord in de raadszaal ooit had
kunnen zijn. Zulke offers kost de strijd tegen Mussolini,
zulke daden kweekt de strijd voor Mussolini; deze waarheid blijft voor altijd de wreed gesloten woad van den
edelen socialist verkondigen. En zelfs als het den medeplichtigen van Mussolini gelukken mocht het lijk van
Mateotti onvindbaar to maken, zal die stem blijven spreken en nieuwe strijders bezielen totdat de vergelding eindelijk zegeviert.
Voor den staatsman en regeerder Mussolini is geen vergiffenis, maar Mateotti's naam blijft leven in de dankbare
herinnering van de menschen zoolang zij de heugenis zullen bewaren over dezen zwaren tijd.
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DE PROLETARISCHE LEVENSBESCHOUWING.
Radio-rede, gehouden op 6 Februari 1926.
I
Geachte — hoewel dan voor mij onzichtbare — toehoorders!
Over het onderwerp van deze voordracht: „De proletarische levensbeschouwing", wensch ik eenige inleidende opmerkingen te maken.
De moderne arbeidersbeweging verschijnt op het wereldtooneel niet enkel met een politiek en ekonomisch
program. De klasse van het proletariaat, zooals zij door
de ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze is
geschapen, wil de wereld niet slechts veranderen maar
ook haar begrijpen. Zij volgt in dit opzicht het voorbeeld door de maatschappelijke klasse van de bourgeoisie gegeven, die niet tevreden is geweest met de
verovering van de politieke macht en de verwezenlijking
van haar ekonomische eischen.
Behalve door de staatslieden en de parlementen, door
de schrijvers over staatkunde en staathuishoudkunde, is
het gezag en het aanzien van de bourgeoisie, de in het
kapitalisme heerschende burgerlijke klasse, gevestigd
door haar natuurkenners en wijsgeeren.
Van de feodale of middeleeuwsche kultuur onderscheidt zich de burgerlijke beschaving, zoowel door andere begrippen over de inrichting van staat en maatschappij, als door een in menig opzicht nieuwe algemeene
wereldbeschouwing. En het zou wel zeer vreemd zijn geweest indien haar jongere tijdgenoot, de arbeidersklasse,
zich niet eveneens een eigen, min of meer oorspronkelijke wereldbeschouwing had gevormd, geboren in den
klassenstrijd, welke zich de algeheele vernieuwing van
de bestaande samenleving ten doel stelt.
Om als de wereld- of levensbeschouwing van een
maatschappelijke klasse te kunnen gelden — ziehier
onze tweede algemeene opmerking — wordt niet ver355

eischt dat zij aangehangen wordt door alle leden van
die klasse, noch door leden van die klasse alleen.
Vat het eerste betreft, weet men dat ook de burgerlijke levensbeschouwing volstrekt niet steeds door iedereen is gedeeld die maatschappelijk tot deze groep behoorde. Ongerekend nog het zeer groote getal van degenen die zich nimmer om zaken van dien aard plegen
to bekommeren, moet bovendien worden opgemerkt dat
de gedachten van de menschen niet alleen worden bepaald door de maatschappelijke omstandigheden waaronder zij leven. Ook kunnen maatschappelijke omstandigheden van het verleden op hun gedachten invloed uitoefenen: van den tijd of dat het eene geslacht de uitingen
van zijn geestelijk leven aan het volgende door middel
van de schrijftaal kon overleveren, heeft de kracht van
de traditie zich dikwijls sterk doen gevoelen — en bleven daardoor de z.g. traditioneele begrippen bestaan;
tegelijk, dus, begrippen die zich overleefd hebben en die
overgeleverd zijn.
Op de denkwijzen van bourgeoisie en proletariaat beiden blijft hetgeen vroeger bestond of gebeurd is, nog
langen tijd nawerken. Een oorzaak die zonder twijfel de
kracht van de traditie versterkt, ligt in het feit dat de
kapitalistische produktie-grondslag der tegenwoordige
maatschappelijke omstandigheden — zich over het algemeen niet dan langzaam heeft ontwikkeld: zoodat ook
de sociale of politieke instellingen slechts langzaam, en
de menschelijke gedachten — krachtens den aard van
deze geestesprodukten — dikwijls nog minder snel zich
bij de nieuwere ekonomische vormen aanpasten. Er komt
bij, dat zelfs thans nog sommige oude ekonomische vormen, uit vroeg- of zelfs vOOr-kapitalistische tijden zijn
overgebleven, en nog steeds zich doen gevoelen; iedereen kept b.v. het klein-burgerlijke bedrijfsleven van sommige steden en de aartsvaderlijke toestanden bier en
daar bij den landbouw, stoffelijke gesteldheden welke
met de daarbij behoorende maatschappelijke verhoudingen ook dikwijls de meest ouderwetsche denkbeelden
bestendigen.
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Eindelijk houde men in het oog dat de twee groote
sociale klassen van dezen tijd het voortbrengsel zijn van
een en denzelf den ekonomischen groei: de opkomst en
verbreiding van het kapitalisme. De bourgeoisie, als de
oudere tijdgenoot, had reeds lang voor den overgang tot
de moderne kapitalistische industrie, op kleiner schaal
een proletariaat gevormd in de handelssteden en het primitieve fabriekswezen (de z.g. manufaktuur). Zoo weinig
groot was echter in het begin veelal de of stand en zoo
weinig scherp nog de tegenstelling tusschen beide groepen, dat van de verschijning van een eigen klassebeweging en nog minder van een afzonderlijke levensbeschouwing bij de toenmalige arbeiders, voor het begin van de
19e eeuw, eenige sprake kon zijn. Een andere oorzaak
die in dezelfde richting werkte was het overwicht dat
vervolgens van de burgerlijke klasse uitging, toen zij door
de toepassing van de machine de snel geproletariseerde
werkers van alle zelfstandigheid beroofde. Het gevolg
vertoonde zich in de volkomen onderwerping van de
eerste arbeidersgeslachten — niet slechts aan de ekonomische uitbuiting en de politieke verdrukking door de
bourgeoisie, maar ook aan haar maatschappelijke inzichten en algemeene wereldbeschouwing. En nog altijd heeft
slechts een deel van het proletariaat in en door den strijd
tegen verdrukking en uitbuiting zich de bijzondere opvatting verworven, waarmee op haar beurt zij het menschelijk denken zuivert en verheft.
Doch geenszins mag de erkenning van dit feit ons beletten deze schoonste gave van den modernen klassenstrijd en de beweging voor het socialisme voor te stellen
als hetgeen zij is: de levensbeschouwing van het proletariaat. Zij is dat in een zin zoo waar als ooit van een
levensbeschouwing eener maatschappelijke klasse tot
dusver kon worden gesproken. Sedert jaar en dag zijn
wij gewoon het socialisme als aktie voor ekonomische en
politieke hervormingen te noemen een bij uitstek proletarische zaak. Willen wij hiermee zeggen dat ongeveer
alle loonarbeiders voor het socialisme reeds gewonnen
zijn? Dat zij voor het socialisme zouden zijn gewonnen,
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kunnen wij helaas zelfs van een meerderheid onder de
arbeiders nog niet zeggen. Maar zeggen kunnen en mogen
wij, dat tegenwoordig het socialisme zich, wat zijn aanhang betreft, van ieder ander sociaal stelsel hierdoor
onderscheidt dat het is het stelsel, niet van de bourgeoisie maar van het proletariaat. Deze saamhoorigheid
schijnt velen zelfs een waarheid die geen bewijs behoeft,
die zoo van oudsher moet hebben bestaan. En toch is
niets minder waar dan dit; vroegere socialistische hervormers zochten hun volgelingen niet bij voorkeur onder
arbeiders, en het uitspreken van de waarheid dat zij
slechts daar te vinden zijn — terwijl omgekeerd aan de
arbeiders het socialisme als de eenige redding werd
voorgehouden — dankt men aan de grondleggers van de
moderne sociaaldemokratie, aan Marx en Engels.
Aldus konden de grondleggers der sociaal-demokratie,
Marx en Engels, ofschoon het getal van hun geestverwanten voorshands nog zeer gering scheen te zullen zijn,
thans reeds driekwart eeuw geleden, in hun Kommunistisch Manifest van 1847, het socialisme uitroepen als
een proletarische politiek en een proletarische ekonomie.
Zoo ook mag en moet de wereldbeschouwing die het
socialisme omvat, maar die met het ekonomische en polio
tieke socialisme niet is uitgeput, ook in Naar overige bestanddeelen een proletarische beschouwing heeten.
Niet of nog niet als het bezit van alle loonarbeiders,
evenmin als het uitsluitende bezit van sommige arbeiders, want er bestaat overeenkomst tusschen bepaalde
schakeeringen van de burgerlijke denkwijze en de proletarische — maar toch als de theorie welke onder de
klassebewuste arbeiders het verste is verbreid en tot een
volledige levensleer is opgebouwd.
Als het meest algemeene kenmerk, nu, van deze leer
kan worden vastgesteld dat zij is godsdienstloos, wijl de
opvattingen van het moderne proletariaat niet vereenigbaar mogen heeten met eenig geloof aan het bestaan van
een opperwezen, hoe ook te begrijpen, wiens leiding,
heilrijk en aanbiddelijk, zou zijn waar te nemen in de
verschijnselen van de natuur, de gebeurtenissen van de
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historie en de roerselen van het menschelijk gemoed.
Het is over dezen grondslag van het proletarisch denken, uiteraard allereerst kritisch tegenover bestaande
gevoelens opgetreden, maar geenszins daarom uitsluitend de ontkenning van die gevoelens, dat deze voordracht verder zal handelen.
Met een laatste algemeene opmerking moge deze inleiding worden besloten. Zij betreft het verband tusschen
de propaganda voor de socialistische beginselen, volgens
het program van de politieke arbeiderspartij gevoerd, en
dezen theoretischen grondslag van de algemeene proletarische levensbeschouwing.
Geen enkel socialistisch program bevat eenige opzettelijke vermelding van de godsdienstlooze of atheistische
beschouwing. Immers kan een partijprogram niet anders
bedoelen dan een leidraad te geven aan de praktische
beweging; het program heeft daartoe slechts die inzichten en opvattingen te vermelden welke voor het goede
begrip van de beweging voor haar eigen aanhangers en
de arbeiders buiten haar rijen onmisbaar zijn. Blijkens
de ervaring is het onderschrijven van de proletarische
levensbeschouwing in haar geheel voor het deelnemen
aan de socialistische beweging niet noodig. Maar wat niet
noodig is, zou bier schadelijk mogen heeten. Want de ervaring leert bovendien dat zelfs tegenstanders van dit
bepaalde onderdeel der proletarische levensbeschouwing
met het beste gevolg aan de beweging kunnen deelnemen,
haar groote diensten bewijzen en als goede kameraden
in het partijleven hun plaats vervullen. Het program zou
door op eenigerlei manier deze elementen af te stooten
de zaak benadeelen welke zij te bevorderen heeft.
Het opnemen van atheistische verklaringen zou de
socialistische aktie nog anders kunnen benadeelen, n.l.
door arbeiders af te stooten die zich wellicht door de
sociale strekking van het program aangetrokken zouden
gevoelen.
Onder de denkbeelden uit een vorig tijdvak van de
samenleving afkomstig hebben juist de godsdienstige gevoelens de meeste levenskracht.
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Indien men atheist moest zijn om socialist te kunnen
worden, zou de partij geen andere keus hebben, een antigodsdienstige propaganda dienen te voeren en geloovige
arbeiders moeten overtuigen van de grootere waarde
van het godsdienstlooze socialistische ideaal. Echter weet
men dat althans het christelijk geloof wel ver van den
overgang naar de socialistische beweging te verhinderen,
volgens vele belijders van zelfs verschillende richtingen,
vrijzinnigen zoowel als orthodoxen, den strijd tegen het
kapitalisme veeleer gebiedt.
Dit is niet alleen een praktisch heilzame maar ook
een theoretisch volkomen begrijpelijke houding: want
het Christendom is naar oorsprong en strekking een zuiver proletarische, kommunistische leer, die altijd beantwoord heeft aan de behoeften van onderdrukte en lijdende groepen van de bevolkingen die haar hadden omhelsd.
Proletarische elementen van de partij te vervreemden
die haar langs dezen weg zouden willen naderen, zou met
ons verantwoordelijkheidsbesef tegenover de arbeidersklasse niet zijn te vereenigen. Of het kapitalisme overwonnen wordt door geloovige of door ongeloovige proletariers kan ons voorshands onverschillig zijn. Alles,
wat men zich voorstelt als een verheldering van gedachten en verbetering van zeden, moet, om volledig te
worden, op de omwenteling van het kapitalisme wachten. Zouden wij dan krachtens een program en door
middel van de propaganda medestrijders willen verwijderen, Wier hulp en vriendschap ons politiek en moreel zoo
krachtig zou sterken?
Er is nog een reden om dit na te laten. Het machtigste
steunsel van het godsdienstig geloof is bij velen het gevoel dat het Opperwezen, zoo Hij niet meer gelijk vroeger wordt vereerd als de regeerder van het menschelijk
lotsbestel, en de schepper en bestuurder van het heelal,
door middel van het geweten spreekt tot den mensch,
die alleen door deze hoogere leiding staande kan blijven
tegenover de macht van het kwade in een wereld vol
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zonde. Ten opzichte van dit geloof nu, geldt nog steeds
het bijbelwoord: „wie staat, zie toe dat hij niet valle".
Niet hoe hij weerstand biedt, maar dat hij staande blijft
— bedoelen we — ziedaar het verreweg voornaamste.
In de proletarische levensbeschouwing geeft men van de
inspraak van het gemoed een andere, o.i. niet alleen meer
redelijke verklaring, maar aan Naar ook den meest achtenswaardigen oorsprong. Maar het moet worden erkend
dat het opvolgen, niet het uitleggen van het zedelijk gebod, den maatstaf van het zedelijk peil verstrekt waarnaar ieders handelingen worden beoordeeld. Zien wij,
dus, den geloovige krachtens wat voor hem geldt als de
steun van zijn Hemelschen Vader, door zijn daden uitmunten, dan zou het een ongerijmdheid zijn en een onverdedigbare vrijpostigheid tevens, hem zijn geloof te
willen doen afwerpen als een dwaling: want, wij herhalen het, niet de levensbeschouwing maar de levenswandel gaat voor en beslist in het oordeel.
Inderdaad bewijst aan een grooter of kleiner getal aanhangers van verschillende godsdiensten, het vertrouwen
op een Voorzienigheid dezen onwaardeerbaren dienst;
en voor een partij als de socialistische die de wereld niet
enkel wil doen begrijpen, maar ook veranderen door haar
te verbeteren, geldt de overweging dat van de vroomheid de goedheid het rechtstreeksch gevolg kan zijn, als
een reden om door program noch propaganda de oprechte geloovigen te kwetsen.
Toch kunnen wij niet instemmen met een gevolgtrekking waartoe — wij erkennen het — deze laatste bedenkingen aanleiding schijnen te geven, n.l. dat onzerzijds
dan beter over den godsdienst geheel gezwegen zou
moeten worden. Redenen die dit beletten en op de inwendige partijgesteldheid betrekking hebben, laat de
spreker van het oogenblik in deze voor het algemeene
publiek bestemde voordracht rusten. Men bedenke echter
dat de godsdienstloosheid bij de meerderheid van de
socialistische arbeiders een feit is dat niet steeds onaangeroerd kan blijven. Om de gewettigde gevoeligheid van
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buitenstaanders of medestanders van niorgen te ontzien,
mogen wij niet de minstens even achtenswaardige geestehike behoeften van onze eigen aanhangers en medestrijders onbevredigd laten. De voorstanders van de proletarische wereldbeschouwing willen gaarne rekening houden met wat in den godsdienst respectabel moge zijn —
maar kunnen zij daarom willen verbergen wat zij eerbiedwaardig achten in het ongeloof? Dit ongeloof is niet
het werk van leiders, het werd van ouds als het kenmerk
van onafhankelijk denkende arbeiders vastgesteld: niet
het socialisme, maar het kapitalisme heeft bij een toenemend getal het geloof weggenomen. En aangezien het
verlangen naar kennis, de dorst naar het begrijpen van
de wereld, wel in de eerste plaats het verstaan van hun
eigen gevoelens vergt, dient ook door ons een zoo gewichtig onderwerp in de socialistische voorlichting ter
diskussie te worden gesteld.
Het politieke voordeel dat men van de uitbreiding en
verdieping van de gedachtenwisseling verwachten mag,
weegt tegen het onmiskenbare gevaar ongetwijfeld ruimschoots op. Wij mogen niet bij de geloovigen in de verdenking komen dat wij een hun dierbaar geestelijk bezit
moedwillig willen schenden, maar evenmin bij de ongeloovigen dat wij, uit politieke berekening, onze en hunne
gedachten opzettelijk in het duister zouden laten. En
bovendien: men kan, wits men niet, zooals sommige burgerlijke woordvoerders deden of nog doen, den godsdienst voorstellen als een dwaling zonder meer of aanvallen als enkel bedrog, men kan de godsdienstlooze beschouwing uiteenzetten en bepleiten zonder ergernis te
geven aan de oprechte vromen.
Oprechte vroomheid bovendien uit zich doorgaans in
verdraagzaamheid — in de erkenning waartoe ons het
atheisme machtigt, dat het denken slechts een middel en
het doen van de menschen het oogmerk is van iedere
zedeleer, de godsdienstlooze zoowel als de godsdienstige.
Hoe zou men ontzag kunnen eischen voor een geloof dat
niet wederkeerig ontzag toonde voor het ongeloof? dat
zou weigeren of aarzelen de uit moreel oogpunt zoo
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vruchtbare beweging van de moderne sociaal-demokratie
— over het algemeen toch stellig het werk van godsdienstloozen — juist uit dat oogpunt te waardeeren? Of
het kapitalisme ten val gebracht zal worden door geloovige of ongeloovige proletariers, werd bier straks gezegd, kan ons hetzelfde zijn. Maar omgekeerd mogen wij
van de oprechte geloovigen, wier zedeleer door de praktijk van het kapitalisme ieder oogenblik van den dag
brutaal wordt verloochend en doodelijk gekwetst, vragen
dat zij ons hun bijstand in den strijd niet zullen onthouden om de een of andere theorie. Hoe! — zij zouden de
feitelijke, ook voor hen duldelooze fouten van dit maatschap_pelijk stelsel onaangetast laten of maar flauw en
met halve kracht mogen weerstaan, ver blijven van de
partij die voor het eerst op die fouten heeft gewezen, en,
ook ten voordeele van hun geestverwanten reeds eenige
verbetering wist aan te brengen, omdat wij een leer verkondigen die, ja, onvereenigbaar is met de hunne, maar
toch niet miskend kan worden als, voor het minst, een
der groote kultuurmachten van onzen tijd?
Neen, de geloovige arbeiders die door onze voorstelling van een godsdienstlooze wereldbeschouwing zich lieten weerhouden, zouden onze ware broeders voorloopig
niet kunnen worden. Van waarde voor onze zaak kan
enkel de medewerking zijn van die proletariers in wier
gemoedsleven het klassegevoel het vooroordeel heeft
overwonnen tegen klassegenooten wier politieke daden,
ook van christelijk standpunt beoordeeld, van toewijding
en vastberadenheid getuigen in den strijd tegen de door
alien erkende oorzaken van menschonwaardige, veelal
hemeltergende toestanden.

II
Tot dusver, geachte toehoorders, werd de aanwezigheid van een godsdienstlooze wereldbeschouwing bij de
massa van de socialistische of klassebewuste loonarbeiders ondersteld als een vaststaand feit. Dat deze waarheid niet enkel beweerd kan worden maar ook moet wor363

den bewezen, spreekt vanzelf. Echter mag wegens de
noodzakelijke beknoptheid van deze voordracht slechts
worden gezegd dat de bewering berust op de resultaten
van onderzoekingen in verschillende landen en tijden
door bevoegde waarnemers van de moderne arbeidersbeweging ingesteld. Naar gelang van hun eigen opvattingen wordt het verschijnsel van de godsdienstloosheid
door hen vermeld met afkeuring of met instemming,
maar hoe verschillend ook beoordeeld — ontkend wordt
het door niemand.
Nog mag hier worden opgemerkt dat meer dan een
van deze schrijvers, voor hem zelf een positief geloovige
beschouwing toegedaan, tegelijk met het atheisme bij
de door hem waargenomen arbeiders de aanwezigheid
meent to moeten konstateeren van een zedelijke bescliaving, die blijkbaar den steun van den godsdienst niet
meer behoeft.
Jets langer moet hier worden stilgestaan bij de vraag
naar het ontstaan van deze levensbeschouwing. Reeds
werd zooeven het antwoord in algemeene trekken gegeven: niet de propaganda voor het socialisme, maar de
praktijk van het kapitalisme heeft aan groote menigten
proletariers het godsdienstig geloof ontnomen dat zij
waren toegedaan zoolang zij ook geestelijk onderworpen
bleven aan de burgerlijke klasse. Als socialisten werden
zij vervolgens de oorzaken en redenen gewaar van hun
beschouwing, die aanvankelijk zich weinig anders uitte
dan als de ontkenning van overgeleverde begrippen. Als
socialisten, ook, kwamen zij in het bezit van een nieuwe
positieve en weldoordachte leer: het godsdienstig geloof, door het kapitalisme weggenomen, wordt door het
socialisme niet hersteld maar wordt vervangen — vervangen door een wereldbeschouwing die beter aan hun
geestelijke behoeften beantwoordt, en die ook volgens
de getuigenis van de straks bedoelde ernstige en eerlijke,
geloovig-Christelijke waarnemers het zedelijk peil veeleer (voor zoover een wereldbeschouwing dit vermag)
doet stijgen.
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De ervaringen van het kapitalisme hebben niet plotseling het geloof bij de arbeiders uitgeroeid, zij verzwakten het geleidelijk, zij brachten het achtereenvolgens slagen toe, zij vernietigden het ten slotte.
De eerste voor hen droevige, voor den godsdienst
verderfelijke ervaring was de ontdekking van bijna alle
priesters van iedere Kerk in de voorste rijen van hun
politieke tegenstanders. Zoo werden de arbeiders gedwongen ook tegen de Kerken partij te kiezen, en bier,
in de 19e eeuw, herhaalde zich het schouwspel dat reeds
de 18e te zien had gegeven: immers heeft de strijd van
den Derden Stand in Frankrijk tegen den stand der geestelijkheid velen van het geloof afvallig gemaakt, of althans aan het geloof nieuwe, onkerkelijke vormen gegeven.
Nog zwaarder moesten de overgeleverde begrippen
worden geschokt door de ondervinding dat tusschen de
leer door de priesters gepredikt, en de handelingen van
de over het algemeen kerksche, geloovige bourgeoisie
in haar bedrijfsleven en dagelijkschen wandel een tegenstelling bestond waarvan juist alle scherpte sneed in het
vleesch van de onderdrukte klasse. Van de leer welke
alle menschen gebiedt zich te beschouwen als de kinderen van een zelf den Hemelschen Vader, kwam, naar men
zag, praktisch niets terecht; de heerschende klasse ging
gestadig voort met zich te verrijken ten koste van alle
levensvreugde bij de jammerlijk uitgebuite massa, en het
streven naar eenige verzachting van dien druk eischte
van het proletariaat de inspanning van alle krachten in
een strijd tegen de belijders van een Christendom, dat
zelfs dikwijls stelselmatig werd aangewend om de voorrechten van de rijken te verdedigen en de armen in hun
ellende te doen berusten, als zoovele beschikkingen van
de Voorzienigheid.
In dezen tijd, de periode van het volkomen ongebreidelde kapitalisme en de onverdeelde heerschappij van
de bezitters, ziet men de arbeiders reageeren met de aanklacht die de geloovigen huichelaars noemt en den
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godsdienst een voorwendsel — een beschuldiging welke
ongetwijfeld in vele gevallen slechts al te gemakkelijk
kon worden waar gemaakt. Evenwel niet in alle gevallen: er waren steeds personen onder alle godsdienstige
gezindten, die, in den naam zelf van hun geloof, de
maatschappelijke nooden trachtten te verhelpen en de
politieke misbruiken bekampten. Een nadere beschouwing van deze dingen, bracht, bij de groeiende macht en
de toenemende verheldering der geesten, de socialistische kritiek tot een tegelijk meer rechtvaardig en dieper
reikend inzicht.
Doch juist deze nadere beschouwing heeft sterker dan
eenige vroegere opvatting de godsdienstloosheid in de
klasse van het proletariaat bevestigd. Meer dan het verweer tegen de Kerken of de ergernis wegens de valschheid van de levenshouding van een zoo groot deel der
bourgeoisie, heeft de waarneming van een eerlijk gemeende maar zoo goed als vruchtelooze oppositie bij de oprechte geloovigen in die klasse, het ongeloof in de andere
klasse verbreid. Juist deze ondervinding kon over het
wezen van den godsdienst haar beter onderrichten dan
de overigens volkomen moreel gewettigde en historisch
nuttige verontwaardiging, de eerste aandoening van een
teleurgestelde menigte.
Want dit was de uitkomst van een vaster gebaseerd
oordeel: ook voor zoover zij dat ernstig willen, kunnen
de oprechte geloovigen in de kapitalistische klasse hun
levee niet in overeenstemming brengen met hun leer. Ja,
zelfs mogen zij het niet doen, op straffe van verwaarloozing van aan hen toevertrouwde belangen: de belangen
van hun gezin, van hun bedrijf, van het maatschappelijk
systeem dat nu eenmaal bepaalde eischen stelt aan zijn
leden.
Het voorbeeld van enkele kapitalisten, die, niet tevreden met zich te gedragen naar wat in de wereld van
warenproduktie en winstbejag billijk heeten mag, van
geen der op overmacht en uitbuiting berustende voorrechten hun deel wilden hebben, moet afschrikkend werken op ieder gezond verstand.
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Idealen van menschenliefde klakkeloos toe te passen,
is dan ook nooit de verwachting of het verlangen geweest van het moderne socialisme. Tel zijn hooge idealen reeds uit den strijd tegen het kapitalisme geboren,
en gelijk straks werd opgemerkt, is de overeenkomst
tusschen christelijke en socialistische idealen geenszins
toevallig. De socialisten zouden volkomen tevreden zijn
indien alle leden van de burgerlijke klasse, die zich van
de zedelijke onhoudbaarheid van het kapitalisme overtuigd hadden, hun krachten voegden bij de onze voor het
werk aan de hervormingen dat tot de opheffing den weg
baant. Maar dit ziet men alleen als zeer zeldzame uitzondering gebeuren. Verreweg de meesten die bij het kapitalisme geen vrede kunnen vinden, zoeken den vrede
voor hun gemoed niet in den praktischen strijd tegen
het kapitalisme, maar in de ideeele verwijdering van het
kapitalisme — niet bij het socialisme, maar bij den godsdienst.
De wereld, redeneeren zij, is nu eenmaal, overeenkomstig den aard van den mensch, gebrekkig ingericht, en
evenals alle vroegere, is ook de bestaande maatschappij
vol gevaren voor het zedelijk leven. Maar gelukkig bestaat
er tevens zooiets als de godsdienst, de leer van de aanwezigheid en de werken eener hoogere, onzienlijke en
geestelijke macht, met wie de zondige mensch zich in
zijn ziel verbonden weet, en naar wier wil hij in zijn
wandel op aarde, wenscht hij waarlijk gelukkig zich te
gevoelen, zich heeft te voegen. Zoo hij dan in zijn bedrijf en broodwinning, in den omgang met magen en
vrienden, in de deelneming aan de zaken van staat en
maatschappij, kortom in de aanraking met de buitenwereld, den waren gemoedsvrede nimmer deelachtig kan
worden, wijl dit alles het verkeer is tusschen onvolmaakte
menschen — des te meer gevoelt hij zich getrokken tot
het verkeer met den volmaakten God van zijn verbeelding, de overlegging van diens geboden, de vertroosting
van diens lief de, de leiding van diens vaderhand.
En men zegge niet dat dit toch ook niets anders is dan
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het zoeken naar een uitvlucht, dan het trachten naar een
voorwendsel om door het zelfbedrog van de ten slotte
tot niets bindende mijmering, zich te onttrekken van de
verplichtingen van den werkelijken strijd tegen het wereldsche kwaad. Wij ontkennen niet dat voor velen de
beoefening van een of anderen godsdienst een gemakkelijke oplossing belooft van alien zelfstrijd, dat zij meer
geneigd zijn tot dweepen naarmate zij minder bereid zijn
te doen. Inderdaad vindt men thans de gedachte dat
tusschen hoogere en lagere dingen strikt moet worden
onderscheiden, dat op het lagere gebied het zelfzuchtig
streven onvermijdeiijk is, maar dat de mensch zich voor
den pijn, door dit streven veroorzaakt, kan schadeloosstellen door de verheffing naar hoogere sferen, de beschouwing van oneindige dingen, de zuivering door de
gemeenschap met het heilige — inderdaad vindt men
deze gedachte thans misschien wijder dan ooit in de
burgerlijke klasse verbreid. Getuige het de groote belangstelling door sommige organen van haar pers aan
geestelijke vraagstukken gewijd, en zelfs de geregelde
prediking door hen van een hooge moraal — terwijl
tegen elke werkelijke verbetering van het maatschappelijk leven, door hervormingen welke de gemeenschap
versterken of het levenspeil van de massa verhoogen, die
zelfde organen den meest benepen strijd voeren van een
in haar voorrechten bedreigde klasse van bezitters.
Intusschen mag niet worden betwijfeld dat met dit
streven de hoogste behoeften ook van de verlichte en
ernstig gestemde minderheid van de bourgeoisie worden
bevredigd. En bij al het andere komende dat het geloof
verzwakte, moest deze ervaring: de waarneming dat bij
de beste vertegenwoordigers van de bezittende klasse de
godsdienst een faktor is geworden die den maatschappelijken vooruitgang en de daarvan afhankelijke zedelijke
verheffing veeleer belemmert, de deur sluiten voor alle
overgeleverde begrippen op dit gebied bij de socialistische arbeiders.
Zoo heeft, zeiden we, het kapitalisme het geloof aan
de beste elementen van het proletariaat ontnomen.
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III
Maar is dit, zal men wellicht vragen, een genoegzame,
afdoende verklaring van het zoo belangrijk geestelijke
verschijnsel: het proletarisch atheisme?
Het antwoord op deze vraag, geachte toehoorders,
moge ten slotte in de kortst mogelijke bewoordingen
volgen.
Zooals reeds aangeduid, heeft de geschetste ervaring
zeer nuttige aanwijzingen gegeven voor de kennis van
het wezen van den godsdienst. Men zag een groep van
de bevolking in het bezit van een kultuur die haar van
veel vroeger bijgeloof had bevrijd. Toch konden ook
velen van haar beste vertegenwoordigers zich niet geheel
losmaken van traditioneele, in haar eigen kultuur gedeeltelijk gewijzigde denkbeelden. Aldus werd bevestigd
wat ook het onderzoek van vroegere godsdienstvormen
had geleerd: het geloof aan opperwezens is de uitdrukking van een afhankelijkheidsgevoel, van het besef dat
slechts gedeeltelijk begrepen krachten het menschelijk lot
besturen.
Ook de moderne bourgeois gevoelt zich nog steeds
onderworpen aan machten die hem vreemd zijn gebleven. Hoeveel boomen in het bosch van het kapitalisme
hem van nabij bekend mogen wezen, hij heeft het woud
in zijn geheel niet leeren kennen. Zijn positie in deze
maatschappij belet hem het wezen van haar inrichting
en haar werking op de geesten te doorgronden. Zoo komt
hij er toe wat hij als goed en kwaad meent te moeten
onderscheiden, te stellen op rekening van de menschelijke eigenschappen, waarbij de opvatting bestendigd
blijft dat het kwade aan de fouten van de menschen is
te wijten, terwijl aan de werking van een heilige macht de
drang te danken is, welke in bun goede daden tot uiting
komt.
Het socialistisch proletariaat, daarentegen, heeft nog
wel niet de feitelijke afhankelijkheid geheel kunnen opheff en, maar alle afhankelijkheid ideeel reeds overwon369

nen. De arbeiders kennen den tegenstand en de tegenstanders: het bezwaar tegen de geestelijke verheffing in
hun eigen zwakheden en fouten, en het verzet tegen de
maatschappelijke bevrijding in de overmacht van de
kapitalistische klasse. In het een noch het ander ligt iets
raadselachtigs of geheimzinnigs, ligt niets wat een godsdienstig geloof zou kunnen wekken of bestendigen.
En pier moet worden aangeduid wat de door de verdringing van het geloof opengevallen plaats heeft ingenomen: eveneens als het negatieve deel van de proletarische levensbeschouwing, vrucht en uitkomst van den
klassenstrijd tegen het kapitaal.
Immers hoe zijn de verbeteringen tot stand gekomen
die de zooeven genoemde tweevoudige belemmeringen
reeds gedeeltelijk hebben weggenomen? Hoe anders dan
door dien klassenstrijd zelf, dan als het gevolg van maatschappelijke hervormingen in den strijd verkregen? Al
wat, zoowel in hun stoffelijk bestaan als geestelijk leven,
is veranderd, werd gewonnen, niet door de prediking van
een godsdienstig geloof, maar door de dikwijls moeilijke
aktie van een deel der meestal godsdienstlooze arbeiders
zelf.
Wilt gij het moreele gehalte van een yolk verhoogen,
sla dan de hervormende hand aan de instellingen die
zijn samenleving beheerschen. Dit is de groote les door
de ervaring aan het hedendaagsche proletariaat geleerd.
Aldus werd bevestigd wat de grondleggers van het wetenschappelijk socialisme als een nieuwe waarheid hadden verkondigd: dat het menschelijk denken en doen het
voortbrengsel is van de samenleving, in laatste instantie
van de inrichting van den arbeid, welke aan iedere
samenleving ten grondslag ligt.
Door in deze richting voort te gaan, door aan de
sociale hervormingen de hand te houden, door de organen van de gemeenschap te versterken, door de zorg
van de gemeenschap voor Naar leden uit te breiden, door
de leuzen van socialisatie en medezeggenschap te verwezenlijken, en door tegelijkertijd steeds grootere getallen
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onder het proletariaat en alle welgezinden van het yolk
te winnen voor het socialisme, zal eindelijk het hoogste
ideaal worden verwezenlijkt waarvoor tot dusver het
menschelijk brein vatbaar was: de eenheid van het
menschdom.
Om de tegenstellingen op te heffen tusschen de menschen: tegenstellingen tusschen de naties, tusschen de
klassen, tusschen de individuen, dan niet langer gescheiden als vreemd en eigen of verdeeld als vrienden en vijanden, — om de bevolking van de wereld te vereenigen
in een gemeenschappelijk streven naar het zelfde doel:
de welvaart en het geluk van alien dat alsdan geluk en
welvaart voor een ieder zal beduiden, daarvoor is in de
eerste plaats de vernietiging van het kapitalisme noodig.
Om onze aarde gezamenlijk te bewonen en te bewerken,
zal de menschheid de aarde ook gezamenlijk moeten bezitten. Hiermee vervalt de laatste grondslag van menschelijke afhankelijkheid, zullen overmacht en toeval
ophouden ons leden te besturen, zal voor het eerst in
Naar historie de menschheid haar lot genomen hebben in
Naar eigen handen.
Welke geestelijke behoefte zou nog te vervullen overblijven door een leer, die in het menschelijk lot de leiding van een buitenmaatschappelijke macht gebiedt te
erkennen?
In de burgerlijke beschouwing, zeiden we, kan aan
den invloed van de samenleving nimmer recht worden
gedaan.
Vergelijkt men, om den inhoud van de proletarische
wereldbeschouwing nog nader te doen kennen, bourgeois en proletarier in hun verhouding tot de maatschappij, dan ziet men dat men in de burgerlijke klasse
slechts het kwaad, niet het goed als een resultaat van
dien invloed kan erkennen. De meeste leden van die
klasse staan tegenover bun medemenschen in de betrekking van konkurrenten, klanten, ondergeschikten of
chefs, personen voor wie men heeft te vreezen of die
men niet behoeft te ontzien, die men haters mag. De
proletarische solidariteit, in ieder geval, is hun vreemd.
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En bovendien hebben zij van aanraking met de wereld
meer te duchten in den vorm van allerlei kwelling en
verleiding, dan te hopen als bron van zedelijke kracht.
In afzondering van de wereld, in een versterking van de
gemeenschap met den Onzienlijke, daarom, zullen zij die
kracht zoeken.
De arbeider daarentegen weet, dat zoover hij in zijn
klasse betere menschen om zich been ziet, dit het gevolg
is van hervormingen als verkorting van den arbeidsdag,
verhooging van het loon boven het hongerpeil, verbetering van de woning — maar vooral door het gezamenlijk werken, somtijds ten koste van offers, en altijd met
een niet spoedig beloonde inspanning, voor het gemeenschappelijk ideaal. Hem valt het daarom ook gemakkelijk in de stem van zijn geweten, of het zedelijk gebod,
het voorschrift te erkennen van het belang van het algemeen, zoo noodig te stellen boven het persoonlijk belang. De verwijdering van eenige goddelijke tusschenkomst maakt het zedelijk gebod niet minder achtenswaardig: integendeel verhoogt de atheistische beschouwing in onze oogen den eerbied verschuldigd aan den
eisch van het openbare welzijn — zonder welk immers
de menschelijke samenleving, oorsprong en hoedster van
alle menschelijke beschaving, niet zou kunnen bestaan.
Het zij den spreker vergund te eindigen met het uitspreken van de hoop dat deze uiteraard vluchtige behandeling de proletarische levensbeschouwing voor sommige
belangstellenden zoo niet meer aannemelijk, dan toch
meer begrijpelijk heeft gemaakt.
1k heb gezegd.
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DE TOEGEWORPEN HANDSCHOEN.
De religieuze socialisten zijn altijd van meening geweest dat aan de andere partijgenooten iets van groote
waarde ontbrak — het godsdienstig geloof, de theologische zienswijze. Volgens de niet-geloovige socialisten,
daarentegen, bezaten die partijgenooten iets dat men zeer
goed, en beter zelfs missen kon: een bestanddeel van de
burgerlijke levensbeschouwing dat althans in dezen tijd
praktisch van geenerlei beteekenis was gebleken en theoretisch de geestelijke grootheid van het socialisme deed.
miskennen. Nog altijd staan deze overtuigingen als zoodanig tegenover elkander. Maar in den stand van de
ideeenstrijd op dit punt is in de laatste jaren een verandering gekomen — en het demonstratieve, georganiseerde op treden van de religieuze partijgenooten in hun
onlangs gehouden kongres heeft die verandering voor
iedereen zichtbaar gemaakt.
Niet, dat de woordvoerders van deze richting hun
overtuiging ooit onder stoelen of banken hebben gestoken, veeleer poogden zij hun denkbeelden in de hoofden to prenten van alien die naar hen luisteren wilden.
Echter verschillen zij bij vroeger door de ontwikkeling
van een grooter bedrijvigheid en zelfs door het aannemen
van een beslist agressieve houding. Het is bij hen niet
maar een konstateeren van een verschil, het wordt meer
en meer het kritiseeren van een gebrek, en het bepleiten
van eigen inzichten gaat over in de bestrijding van die
van anderen. Men gaat thans van dien kant zoo ver dat
men aan het streven der niet-religieuze socialisten alle
geestelijke waarde en idealistische strekking ontzegt, en
van dien aard alleen wil erkennen wat een theologischen stempel draagt. De sociaaldemokratie — leert
men ons tegenwoordig — mag er zijn als politieke en
sociale beweging en zelfs verdient zij den steun van alle
welgezinden. Maar er is in de wereld nog iets anders dan
politiek en zoo, dat immers louter stoffelijke dingen zijn.
Over de andere dingen, de geestelijke en als zoodanig
,,hoogere" dingen, zwijgt de sociaal-demokratie, juist om373

dat zij zich enkel met sociale en politieke zaken bemoeit.
Welnu, in deze leemte, meer en meer als een schade gevoeld, moet worden voorzien. En welke beweging zou
beter deze taak kunnen vervullen dan de aanhangers van
de religieuze richting, die, zonder op te houden sociaaldemokraten te zijn, van het bevredigen der niet-stoffelijke behoeften hun specialiteit maken? Op deze wijze,
meent men blijkbaar, zou een tegelijk billijke en nuttige
arbeidsverdeeling tot stand kunnen komen: waarbij het
wel onmisbare en achtenswaardige maar toch eigenlijk
lagere werk van de politieke aktie en van de partij-propaganda aan de anderen werd overgelaten, en een religieuze groep zich zou belasten met de zorg voor het geestelijk heil van de tot dusver uit dat oogpunt tamelijk
verwaarloosde socialistische massa. Hoogstens erkennen
de woordvoerders van deze groep dat vroeger die
trouwens veel kleinere menigte in haar strijd voor een
maatschappij van hoogere orde de geestdrift vinden kon,
die niet alleen den strijd-zelf vermocht te adelen, maar
ook het zedelijk peil van de strijders deed stijgen. Maar de
bronnen van dit Marxisme — verzekerde p.g. Banning —
zijn, althans in Sneek en omstreken, verdroogd: een bewering welke in het kongres geen tegenspraak ondervond en dus als de uitkomst van een meer algemeene
waarneming mag worden aangemerkt.
Deze verklaring: dat in de S.D.A.P. het Marxisme
door het godsgeloof moet worden vervangen, verdient de
aandacht. Zij is niet anders op te vatten dan als een oorlogsverklaring. Met haar bereikte de bespreking van het
kongres een toppunt, dat maar onzen smaak tevens het
toppunt is van theologische aanmatiging.
Vroeger, zeiden we, werd door de vertegenwoordigers
van de religieuze minderheid in onze partij anders gesproken. Zij namen, ja, ook wel een aanvallende houding
aan, maar in den regel zochten zij hun tegenstanders niet
in maar buiten de partij. Hoewel ook nu en dan een door
de woordvoerders verkeerd of ergerlijk geachte uitdrukking in het predikanten-orgaan berispt werd — en onze
eigen verzameling van wetenswaardigheden bevat enkele
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terechtwijzingen aan ons persoonlijk adres — legden zoover we weten zij zich op de inwendige zending niet bij
voorkeur toe. Als de taak van op hun manier godsdienstige socialisten beschouwden zij veeleer de propaganda
voor het socialisme onder de op die of andere wijs godsdienstige niet-socialisten. Geloovige arbeiders enz. kregen
van hen voortdurend te hooren dat zij, als zij waarlijk
ernst wilden maken met het geloof, als zij goede geloovigen wenschten te zijn of te worden, zij dan zich rekenschap hadden te geven van de socialistische waarheden,
en metterdaad voor de moderne arbeidersbeweging moesten opkomen. Niet gezegd behoeft te worden dat hiermee
een zeer nuttig werk werd verricht. Op de eenvoudigste
en natuurlijkste en tegelijk op een zeer overtuigende
manier predikten onze religieuze vrienden, meer door
hun voorbeeld nog dan met hun woorden, de vereenigbaarheid van socialisme en godsdienst. Zooals het altijd
gaat bij de aanhangers van een godsdienstig geloof, hielden zij hun socialistische overtuiging voor de aan een
opperwezen welgevallige gemoedsgesteldheid, of meenden zij zelfs in de maatschappelijke ontwikkeling naar het
socialisme de openbaring te aanschouwen van een goddelijken wil. De omstandigheid dat met hetzelfde recht politieke andersdenkenden het verzet tegen het socialisme
aldus geboden achtten — als dit hen niet hinderde, behoefde het nog minder de ongeloovige socialisten te beletten de door hun geloovige kameraden gevoerde kampagne met hun beste wenschen te vergezellen. Met een
ongeveinsd genoegen hoorden wij de socialistische predikanten, hetzij op gezette tijden in hun speciale bijeenkomsten of doorgaans in hun organen en partijvergaderingen, tezamen of afzonderlijk, socialistische strijdzangen aanheffen, welke te meer de klerikale arbeiders
moesten treffen naar mate zij uiterlijk maar op psalmen
geleken. En voor altijd is de strekking van de religieussocialistische propaganda in dien tijd vastgelegd in het
welsprekende geschrift van de nog niet vergeten brochure van onzen overleden partijgenoot Bakker: „Naast
het Kruis" — riep hij den buiten onze partij staan375

de geloovigen toe — „planten wij de Roode Vaan"!
Zoolang hoofdzakelijk in dien trant te werk werd gegaan, kon een schrobbeering nu en dan in de „Blijde
Wereld" toegediend, onze eigen blijdschap niet verminderen. Voor een goede zaak, wisten we, moet men iets
over hebben: en wie onder de nooit zeer harde handers
van die redaktie somtijds als de zondebok van het atheisme dienst moest doen, kon zich troosten met de gedachte
dat naarmate hij klappen kreeg, de gehechtheid van zijn
bestraffer aan het geloof des te treffender moest uitkomen tegenover de godsdienstige arbeiders.
Maar hierbij, weet men, is het niet gebleven. Gebruik
makende van een recht dat niemand hun zal mogen betwisten, verwisselden sedert eenigen tijd vele religieussocialisten van houding. Zeiden zij vroeger tot de geloovige proletariers: wordt socialist — thans zeggen zij
tot de socialisten: wordt geloovig.... De stroom waaraan gij weleer misschien uw naar idealisme dorstend hart
hebt gelaafd, die stroom verdroogt in zijn beddingen.
Maar gelukkig zijn wij er ook nog, en als een andere Mozes
op het rotsgesteente slaande, doen wij nieuwe bronnen
voor u vloeien, wateren ditmaal zonder den grondigen
bijsmaak van materialisme, de klare en levenwekkende
wateren van het moderne, verlichte Protestantisme. . . .
Vereenigd blijven ook voor ons de oude symbolen, doch
de stichting willen wij vernieuwen: onze en uwe leuze zij
voortaan: boven de Roode Vaan het Kruis!
Over de oorzaken van de aangeduide verandering te
spreken, daartoe ontbreekt in dit artikel de plaats. Maar
reeds wenschen we over de mogelijke gevolgen een paar
woorden te zeggen. Gelijk de religieuze partijgenooten
het voeren van een stelselmatige, afzonderlijke en georganiseerde aktie voor hun levensbeschouwing beseffen
als een behoefte en beschouwen als een recht, zoo ook
kunnen anderen zich geroepen en gerechtigd voelen naar
dat voorbeeld op te komen voor de hunne. En om deze
twee redenen gelooven we dat die vraag overweging verdient. Welke wereldbeschouwing in een partij van socialistische arbeiders de overhand zal behouden, is voor ons
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niet onzeker. Maar evenmin als eenige andere waarheid,
overwint zij en handhaaft zij zich vanzelf: sluimerende
in het bewustzijn van onze arbeiders, kan de ideeenstrijd
de proletarische beschouwing maken het voortaan onaantastbare geestelijk bezit van de massa.
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TROELSTRA HERDACHT.
Met het optreden van Troelstra wordt in Nederland
het socialisme mondig. Toen, na een tijd van opgroei en
van voorbereiding, kon de arbeidersbeweging het werk
beginnen dat haar wachtte, was zij volkomen toegerust
voor den strijd dien zij zou voeren.
Mondig wordt het socialisme in Nederland met, niet
door de verschijning van Troelstra: de arbeidersbeweging
heeft hij groot en sterk gemaakt, hij heeft haar geleid,
maar niet geschapen. Het waren de tijdsomstandigheden,
die zijn verschooning zoowel vereischten als mogelijk
maakten; met minder dan hij was, kon de beweging niet
langer volstaan, iemand als hij kon de beweging niet eerder
op de plaats brengen die haar paste. Ook bier heeft men
tusschen persoonlijke eigenschappen en zakelijke aangelegenheden een innige samenwerking, maar geenszins
een toevallig samentreffen aanschouwd. Als het in de
sociaal-demokratische partij anders gesteld was geweest,
had zij Troelstra niet tot zich getrokken en althans hem
niet de gelegenheid kunnen geven haar met zulk een
uitmuntend gevolg te dienen. En zonder de groote gaven
van zijn hoofd en zijn hart zou Troelstra niet bij machte
zijn geweest de partij te dienen zooals, toen hij zich bij
haar aansloot, haar gesteldheid het gebood.
Men bedenke slechts onder welke omstandigheden de
parlementaire loopbaan van Troelstra, in het jaar 1897,
is begonnen.
De twintig jaar tevoren opgezette beweging voor uitbreiding van het stemrecht had haar eerste gevolgen afgeworpen: na de herziening, die in 1888 de beletselen
uit de grondwet verwijderde, de wet-Van Houten, die
het kiezerskorps verdubbelde. Doordringen in het parlement, niets te verzuimen van de nieuw geschapen
kans — dit was daarom de eisch door het historisch
oogenblik aan de jonge, in 1894 opgerichte, arbeiderspartij gesteld. Hoe zij zich van dien eisch gekweten heeft,
is bekend: Troelstra, in drie distrikten gekandideerd,
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kwam in drie distrikten in herstemming en werd ook in
drie distrikten gekozen: Leeuwarden, Tietjerksteradeel,
Winschoten. Bij herstemming gekozen werd nog Van Kol
in Enschede, en in Maart 1899 Schaper in Veendam.
Aan Troelstra, niet als eenling in de Kamer verschenen en blijkbaar ook niet als door een of andere gril van
de stembus, moest de wijze van zijn verkiezing al dadelijk eenig gezag geven. Tot op zekere hoogte — zoo
weinig heeft men hier met toevalligheden te makers —
geldt dit ook voor Schaper, die zoo jong als hij was,
sedert '97 de Groningsche arbeiders vertegenwoordigde
in den gemeenteraad en in Juni '98 voor twee distrikten,
zijn eigen stad en Hoogezand, benoemd was tot statenlid.
Volstrekt niet onbeteekenend is ook de verkiezing van
Van Kol geweest, die, toen de liberale afgevaardigde,
N. G. Pierson, minister was geworden, het genoemde
proletarische distrikt voor de partij veroverde. Zelfs de
uitspraak van andere Friesche kiezers, in Schoterland,
telde mee, hoewel de kandidaat Van der Zwaag, een der
voornaamste propagandisten van de oude beweging in
die provincie en nu als z.g. revolutionnair socialist gesteld, zijn verkiezing te danken had aan de populariteit
van zijn persoon bij de proletarische en kleinburgerlijke
massa, die tusschen richtingen in het socialisme nog niet
had leeren onderscheiden.
Zoo kon dus, toen in September van dit gedenkwaardige jaar de Kamer bijeen kwam, niemand de beteekenis
ontkennen van het feit, dat men er niet slechts nieuwe
personen zag, maar dat een nieuwe politieke partij er
haar intrede had gedaan — een partij bovendien, waarvan het bijzondere klassekarakter voor haar tegenstanders maar al te duidelijk moest zijn. Tegen verschillende
burgerlijke partijen hadden de socialisten in den verkiezingsstrijd gestreden; en al waren zij pas gekozen op den
dag van de herstemming, waarbij voor de burgerlijke
partijen allerlei stembus-overwegingen te pas kwamen,
zoo had toch reeds met een groote overwinning gelijk
gestaan dat ooze kleine, nog nauwelijks georganiseerde
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S.D.A.P. — de afdeeling Leeuwarden b.v. telde 17 leden!
— een noemenswaard aantal kandidaten in herstemming
had kunnen brengen.
Eenmaal zoo ver, moest ook het gehalte van haar vertegenwoordigers zich doen gelden. Dat Troelstra daarbij
spoedig optrad als de eerste onder zijns gelijken, was
niet vreemd: zijn studie had hem met het werk van wetgevers bekend gemaakt, zijn akademische opleiding hem
in de kunst van spreken en in het voeren van debatten
geoefend. Niet zonder welwillendheid over het algemeen door de oudere Kamerleden ontvangen: sedert de
dagen van Domela Nieuwenhuis' lidmaatschap (van 1888
—991) waren de tijden en met hen de menschen veranderd, moest toch Troelstra dadelijk zijn krachten meten
met die van een geheele schaar zeer bekwame en ervaren tegenstanders. Aan de regeeringstafel zaten liberale
ministers, meest eenigszins vooruitstrevend gezind, en
op de banken tegenover beroemde mannen als Gleichman, Goeman Borgesius, Tak van Poortvliet, Kerdijk,
Veegens, Hartogh, Hubrecht, Drucker bij de liberalen,
en als Kuyper, Schaepman, De Savornin Loman, bij de
kerkelijken.... Dat Troelstra, en na of naast hem Schaper en Van Kol, in deze omgeving die een strijdperk was,
weldra naar het algemeen gevoelen, tot de meest uitstekende Kamerleden werden gerekend, doet ons zien, dat
tegen de hooge taak welke de socialistische partij in
Nederland zich thans kon stellen, haar parlementaire
vertegenwoordigers zich opgewassen betoonden. Troelstra in de eerste plaats, meestal met het zwaarste werk
belast, werd al dadelijk beschouwd, niet slechts als de
leider van zijn kleine fractie,. maar als een der leidende
persoonlijkheden in het parlement als zoodanig.
Maar de maatschappelijke ontwikkeling had niet alleen een toestand geschapen die de socialisten, als
woordvoerders van een opkomende proletarische partij,
in staat stelde een aanzienlijke positie in to nemen bij de
wetgevende macht — dezelfde oorzaak had ook een voor
hun gezag gunstige parlementaire situatie in 't leven
geroepen. Want dit besef was nu eindelijk bij sommige
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leden van de verdeelde en versmalde liberale partij doorgedrongen, dat een krachtig optreden als hervormingspartij het laatste of eenige middel was, dat haar het
leven zou kunnen redden. De gelegenheid om als partij
van de demokratie de leiding te hernemen, had men in
1894, door de verwerping van het wetsontwerp Tak van
Poortvliet ellendig verzuimd. Het volgende konservatief-liberale ministerie, dat een kieswet van Van Houten
prutste, had aan den naam van het liberalisme nog meer
afbreuk gedaan. De groei van het burgerlijk radikalisme
en vooral de herleving van de arbeidersbeweging na den
bekenden tijd van verscheuring en inzinking, waren
waarschuwende teekenen. Als nog bedenkelijker moest
de uitslag van de verkiezingen in '97 voor de liberale
partij worden beschouwd: ook na de herstemmingen konden de 48 liberalen slechts met de vier radikalen en drie
socialisten een meerderheid plaatsen tegenover de klerikalen. Zoo moesten wel, op straffe van ondergang, de
liberale leiders het onmogelijke beproeven: een burgerlijke partij door maatschappelijke hervormingen tot
nieuw aanzien te brengen. De regeering Pierson-Borgesius is inderdaad met een program in dezen geest opgetreden; de meest dringende hervorming, invoering van
algemeen stemrecht, moest of wilde zij laten rusten,
daarvoor zouden zelfs verscheiden liberalen nog steeds
niet te vinden zijn geweest, maar overigens heeft haar
regeertijd eenige gewichtige sociale regelingen tot stand
zien komen. Zooals men weet zijn door dit ministerie,
als bij een laatste opflikkering van het Nederlandsche
liberalisme, in de Kamer doorgezet de afschaffing van
de militaire plaatsvervanging, en de wetten op den leerplicht, de ongevallen-verzekering en het woningwezen.
Maar deze en andere pogingen om een schade in te halen
die waarlijk niet enkel van de laatste jaren dateerde,
hebben de vrijzinnige partij niet mogen helpen. De tijd
van een vruchtbare demokratische politiek was in de
burgerlijke wereld voorbij. De strijd over het kiesrecht
veroorzaakte in 1900 een onherstelbare breuk in de Liberale Unie, en aan den anderen kant maakten de kleri381

kalen onder leiding van Kuyper een voor hen zeer nuttig gebruik van den afkeer juist door de sociale wetten
van het ministerie bij alle konservatieven gewekt. Het
gevolg was de overwinning van de Kerkelijke Coalitie
bij de verkiezingen in 1901, de opening van een tweede
periode in de geschiedenis van de socialistische partij in
de Kamer, en van de parlementaire loopbaan van haar
leider.
Beiden hadden het, wat de parlementaire gesteldheid
betreft, in deze eerste periode niet beter kunnen treffen.
Domela Nieuwenhuis en met hem de oude beweging,
hebben ondervonden wat het zeggen wil, te staan tegenover een wetgevende vergadering als eenling gekozen,
beschouwd als de verkondiger van dwaasheden, bejegend
als een misdadiger in de politick. Geen talenten en gaven
zouden in de Kamer van 1888, bij de toenmalige gesteldheid in en buiten het parlement, den daarheen meer verzeilden dan verkozen socialist hebben gebaat — en althans niet hem hebben in staat gesteld te doen wat
Troelstra later deed. Troelstra vond ambtgenooten, die
hij dikwijls moest bestrijden, ja, maar die tenminste iets
begrepen van wat de socialisten wilden, en zelfs niet geheel ongenegen waren iets daarvan te helpen bereiken.
Troelstra was veel knapper en verstandiger dan Nieuwenhuis, maar hij had ook te maken met menschen die goede
eigenschappen bij tegenstanders wisten te waardeeren.
Omgekeerd kon Troelstra in de voornemens en ook in de
voorstellen van de liberalen waardeeren wat daarin
overeenkwam met ons eigen program. De betere elementen in het ministerie en de Kamer heeft hij menigmaal
aangespoord, maar om dat met eenig goed gevolg te kunnen doen, moesten zij van de door hem aangewezen richting niet volstrekt afkeerig zijn: dwingen, natuurlijk, kon
Troelstra die overweldigend groote meerderheid niet.
Tegenover de rechterzij echter, bezaten de liberalen niet
een meerderheid, en waren zij zelfs van de paar socialisten voor een deel afhankeliik. Zoo kon door hen aan
een voorwaartsstuwen met succes worden meegewerkt,
maar altijd zoo, dat het verschil tusschen het aangebo382

dene en het verlangde voor ieder zichtbaar bleef, en
nooit met eenige opoffering van de zelfstandigheid in
eischen en kritiek.
Het duidelijkste is de houding van Troelstra en zijn
helpers gekenmerkt door hun afwijzing van de Leerplichtwet als al te weinig in overeenstemming met ons
program. Pogingen om aan te vullen of te verbeteren
waren mislukt, en daarom weigerden de socialisten ten
slotte hun stem aan het ontwerp te geven. Dit was een
bewijs van een spoedig verkregen zelfvertrouwen; de
vrees voor het verwijt dat hun oppositie een nuttige zaak
had kunnen verhinderen, heeft hen niet belet te doen
wat zij hun plicht achtten.
Ongeveer op deze wijze heeft Troelstra de grondslagen
kunnen leggen van de machtspositie die hij voortaan,
politiek en persoonlijk, in het parlement vervulde. Van
de beschikbare krachten was hij daarvoor bij uitstek geschikt. Maar om de beteekenis van zijn figuur te begrijpen zal men moeten letters op de omstandigheden die
het mogelijk maakten, dat zijn vermogens gebruikt werden voor de versterking van de socialistische beweging.

383

DE STRIJDMIDDELEN DER ARBEIDERSKLASSE.
Aanleiding tot het artikel „Was Friedrich Engels tegen
geweld?" en de daarbijbehoorende studie „Friedrich
Engels over het Parlementaire Stelsel" vond de auteur in
een polemiek van „Het Volk" tegen „De Tribune", waarbij eerstgenoemd dagblad ontkende, dat het Partijbestuur
der S.P.D. in Duitschland de inleiding van Engels tot
Marx's „Klassenkiimpfe in Frankreich" uit politieke overwegingen „gewijzigd" had. Deze „vervalsching" is een
cause célebre, die tientallen jaren een dispuut vormde
in de socialistische literatuur.
Aan het hieronder gepubliceerde, dat den titel droeg:
„Was Friedrich Engels tegen geweld?", ging vooral een
polemische beschouwing over een artikel hieromtrent in
de bladen der Arbeiderspers verschenen.
(De samenstellers).
In 1895 verscheen een nieuwe uitgave van een historisch werk van Marx: Die Klassenkiimpfe in Frankreich, 1848 bis 1850 (Klassenstrijd in Frankrijk), door
Engels van een nieuwe inleiding voorzien. Marx had geschreven over een belangrijke revolutionnaire periode,
en zoo lag het voor de hand dat zijn oude vriend en
medewerker schrijvende onder geheel veranderde omstandigheden, op vraagstukken van taktiek wilde terugkomen.
En men moet het erkennen: zooals het daar stond zou
er niets anders uit warden opgemaakt dan dat de medegrondlegger van het wetenschappelijk socialisme, terugziende op een halve eeuw van klassenstrijd, zijn of Scheid
van het openbare leven nam met de verklaring dat van
het gebruiken van geweld in dien strijd voortaan voor
de arbeiders weinig of niets meer to verwachten was...
Maar — zooals die uitspraak daar stond, was zij niet door
Engels geschreven. Dit en dit alleen is het „onloochenbare en onweerstaanbare feit", waarop zelfs de meest
verleugende krantenschrijver niets zal kunnen of Bingen.
Intusschen bleef het woord van Engels gelden, niet
zooals het uit Londen, de woonplaats van Engels, was
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afgezonden, maar zooals het in Berlijn, de zetel van het
partijbestuur, was afgedrukt. Meer en meer, zelfs, deed
het opgeld; vooral in de spoedig daarna, toen Engels in
Augustus van het genoemde jaar was overleden, onder
leiding van Eduard Bernstein geopende kampagne van
het reformisme. Ontelbare malen is zijn verklaring, ook
wel het politieke testament van Engels genoemd, door
de propagandisten van die richting aangevoerd. En men
moet toegeven dat van hun standpunt daar alle reden
voor was.
Terwijl zij de Marxisten het zweren bij iedere door
Marx of Engels geschreven letter verweten, en hun, met
of zonder recht, wezen op gemankeerde voorspellingen
van de groote meesters afkomstig, bezaten de reformisten in de bewuste voorrede nu een zoogenaamd echt
marxistisch dokument dat hun paste alsof 't hun was
aangemeten. Het scheen wel haast alsof Engels zelf, zoover het dan de praktische politiek betrof, tot de uiterste
rechterzij was overgeloopen. Geen geweld meer, de eindstrijd tusschen bourgeoisie en proletariaat niet op • de
straat maar in de raadszaal beslist; uitgevochten met het
stembiljet, niet met het geweer; afkeuring en afzwering
van alle revolutie in den zin van plotselinge, onwettelijke greep naar de macht: dit alles uit het opstel van
Engels te kunnen afleiden en met zijn hooge autoriteit
bevestigen, moest de reformistische woordvoerders ontzaglijk bekoren.
En zelfs thans nog, terwijl reeds in de helft van
Europa voor de arbeidersbeweging als eenig redmiddel
uit de hardste tyrannie alleen het geweld, de revolutionnaire aktie in de striktste, oudste, de ruwste en bloedigste
beteekenis van het woord is overgebleven — zelfs op 't
huidige oogenblik gaan reformistische leiders door met
de geweldlooze taktiek aan te bevelen. Voor hen heeft
het geschrift van Friedrich Engels nog niets verloren van
een beslissende beteekenis — die het welbeschouwd nooit
heeft gehad.
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Zooals reeds gezegd, staat dit onomstootelijk vast. Bewijzen zullen wij in een volgend artikel geven, bewijzen
in stukken uit vroegeren en lateren tijd te vinden. Voor
heden volstaan we met een verklaring, onmiddellijk na
de gepleegde vervalsching, door den schrijver zelf aan
een van zijn vrienden gegeven. Engels schreef n.l. in een
brief op 3 April 1895 aan den schoonzoon van Marx,
Paul Latargue, het volgende:
„X. heeft mij een aardige poets gebakken. Hij
heeft uit mijn inleiding bij de artikelen van Marx
over Frankrijk van 1848 tot 1850 alles genomen wat
hij gebruiken kan om de tot iederen prijs vreedzame
en anti-gewelddadige taktiek te steunen die hij sedert
eenigen tijd verkiest te prediken, vooral in dezen tijd
nu men in Berlijn dwangwetten in de maak heeft.
Maar deze taktiek verkondig ik alleen voor het
Duitschland van heden, en dat bovendien nog met
alle voorbehoud. In Frankrijk, Belgie, Italie, Oostenrijk kan deze taktiek niet zoo maar worden toegepast, en voor Duitschland kan xi) morgen al onuitvoerbaar worden."
Welke naam met de letter X. wordt aangeduid, kan
men enkel gissen; het doet ook aan de historische waarde van dit schrijven weinig af: de hoofdzaak staat er
duidelijk in te lezen. En men denke niet dat de brief
eerst veel later is bekend gemaakt. Neen, men vindt hem,
met andere dergelijke stukken, opgenomen in het wetenschappelijk orgaan der Duitsche partij, de „Neue
Zeit", nr. 14 van den 19en jaargang, Dl. I blz. 426, begin Januari 1901 verschenen.
Toch, alsof niets gebeurd ware, bleef de legende van
Engels' bekeering tot de zienswijze van de rechtssocialisten voortwoekeren. Zoo zijn hun manieren!
Engels over het parlementaire stelsel.
Het is nu allereerst noodig dat wij iets vertellen over
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het geschrift van Friedrich Engels, de door hem in 1895
gegeven inleiding bij het kleine geschiedwerk van Marx
over het revolutionnaire tijdvak 1848 tot 1850 in Frankrijk.
De verwachtingen door de gebeurtenissen in deze
periode gewekt, „toen geheel Europa tot aan de Russische grens in de beweging werd meegesleept", die verwachtingen — schrijft Engels — zijn niet uitgekomen.
Ook wij geloofden dat de eindstrijd tusschen kapitaal en
arbeid, d.w.z. een lange en wisselvallige revolutionnaire
periode, was aangebroken. Integendeel bleek weldra „dat
de stand der ekonomische ontwikkeling op het vasteland
toen nog volstrekt niet rijp was voor de opheffing van de
kapitalistische produktie. Daaruit is te verklaren, dat
ook het klassebesef bij de massa van het proletariaat nog
weinig ontwikkeld was, dat de menschen te tellen waren
die ook maar eenigszins begrepen in welke richting de
bevrijding (van de arbeidersklasse) gezocht moest
worden".
Dit alles — vervolgt Engels — is nu sterk veranderd.
Het kapitalisme heeft zich over ons heele werelddeel ontzaglijk uitgebreid en zoodoende een industrieel proletariaat zoowel als een machtige bourgeoisie geschapen:
groote maatschappelijke klassen wier onderlinge strijd
thans een hevigheid heeft bereikt zooals in 1848 nog ondenkbaar was. Wij zien thans „het eene groote leger van
socialisten, onophoudelijk voortschrijdende, dagelijks
groeiende aan getal, organisatie, discipline, inzicht en
zeker van de overwinning". Maar juist deze verandering
in de strijdpositie van het proletariaat vereischt ook de
toepassing van een andere strijdwijze en verdrijft alle verwachtingen van door plotselinge gewelddadige aanslagen
bij overrompeling, door een minderheid, zich meester te
kunnen maken van de macht.
Aan de andere kant zijn alle pogingen om de socialistische beweging met geweld te onderdrukken, volkomen
mislukt. Zelfs van de diepe nederlaag in Frankrijk, de
val der Parijsche Commune (Maart-Mei 1871) heeft de
beweging zich ten slotte hersteld, en in Duitschland wist
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zij niet alleen de druk van de Socialistenwet (1878-1890) die alle openbare propaganda belette, te overwinnen, maar zelfs in die moeilijke tijd zich belangrijk te
versterken.
Dit blijkt zoo duidelijk mogelijk uit de voor de reaktie
onder leiding van Bismarck, den haast almachtigen rijkskanselier, ontstellende stijging van het stemmencijfer,
door de sociaal-demokratische partij behaald: van 550.000
in 1884 tot 1.427.000 in 1890 aangegroeid. Daarmee hadden de Duitsche arbeiders „hun kameraden van andere
landen een nieuw, een van de scherpste wapenen geleverd door hun te toonen hoe men het algemeene kiesrecht gebruikt". „Wat hielp de regeering en de bourgeoisie hun Socialistenwet, als de verkiezingsaktie en de
socialistische rijksdagredevoeringen er voortdurend doorbraken?"
„En zoo gebeurde het — aldus besluit Engels dit
gedeelte van zijn uiteenzetting — dat bourgeoisie en
regeering er toe kwamen veel banger te zijn voor de
wettelijke dan voor de onwettelijke aktie van de arbeiderspartij, voor de uitslagen van de verkiezingen
dan voor die van de opstand."
Engels gaat voort met de nuttigheid aan te toonen
van het parlementaire stelsel op dezelfde gronden die
b.v. ook hier te lande in de strijd voor het algemeen
kiesrecht zijn gebruikt. Het geeft de partij de gelegenheid regelmatig haar eigen kracht, en hoe haar invloed
over het land verdeeld is, te leeren kennen. Het verschaft
haar een werkzaam agitatie-middel, zoowel bij de verkiezingen als van het parlement uit — enz. Althans in
Duitschland heeft het systeem zijn deugdelijkheid overtuigend bewezen; de massa die de sociaal-demokratie op
deze weg volgt, neemt met de rustigheid van een natuurproces gestadig toe.
„Gaat dat zoo voort, dan veroveren wij tegen het
eind van deze eeuw het grootste deel van de middel388

groepen der maatschappij, de kleine burgers evenals
de kleine boeren, en groeien uit tot de beslissende
macht in het land, voor Welke alle andere machten
bukken moeten, of zij het willen of niet. Deze wasdom
voortdurend in beweging te houden, tot hij het bestaande regeerstelsel vanzelf boven het hoofd groeit,
dat is onze voornaamste taak."
De wettelijkheid — vervolgt Engels — blijkt tenslotte
onze grootste kracht te zijn: zoo wil het de ironie van de
geschiedenis die alles ondersteboven keert. De partijen
zoogenaamd van „de orde", daarentegen, gaan te gronde
aan de door hen zelf geschapen wettelijke toestand. „En
als wij niet zoo waanzinnig zijn, voor hun genoegen ons
het straatgevecht te laten opdringen, dan blijkt hun eindelijk niets anders over dan dat zij zelf die voor hen noodlottige wettelijkheid verbreken".
Engels besteedt verder eenige bladzijden om waar te
maken dat bij gewapende konflikten met de militaire
macht de kansen voor opstandige arbeiders steeds slechter zijn geworden. En dit zoowel door politieke als door
krijgskundige oorzaken. Van een zoo algemeene yolksverheffing tegen een regeerende minderheid als b.v. in
1848, zal voortaan geen sprake kunnen zijn, om de bourgeoisie zullen ook vele middenstanders zich willen scharen. De geregelde troepen zijn veel sterker in getal en in
bewapening dan vroeger. De latere stedenbouw met zijn
rechte en breede straten maakt de barrikadenstrijd voor
de arbeiders hopeloos. „De omstandigheden van den oorlog tusschen volken zijn veranderd, en niet minder die
van den klassenstrijd". De algeheele omwenteling van de
maatschappelijke inrichting vereischt de medewerking
van de massa, en dit vereischt weer een langdurige voorbereiding: „een werk dat wij thans verrichten met een
zoo goed gevolg dat het de tegenstanders tot wanhoop
brengt."
Na verklaard te hebben dat dit alles geenszins het opgeven van het recht op revolutie beteekent, en dat de
heerschende machten, indien het hun lust, nu maar van
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hun karat met het verbreken van de wettelijkheid moeten

beginnen, eindigt de schrijver zijn betoog.

Onze lezers weten evenwel, dat deze gedrukte tekst
niet geheel klopt met de geschreven kopie, waarin vanwege het Duitsche partijbestuur veranderingen werden
gemaakt. Uit de in ons vorig artikel opgenomen brief van
Engels weten ooze lezers ook van welke aard die veranderingen waren. En in een volgend artikel zullen zij
zoowel over het onmiddellijke doel als over het latere
gebruik van 't gepleegde geknoei nog meer kunnen vernemen.
Over het geschrift van Engels willen we nu nog een
paar opmerkingen maken die buiten de vervalsching omgaan.
Dat de schrijver de resultaten van de parlementaire
aktie van Duitschland heeft overschat, zal menig lezer
zelf reeds hebben gevoeld. De verwachting dat nog vOcir
het begin van deze eeuw de sociaal-demokratie de meerderheid in de Rijksdag zou hebben verkregen, is natuurlijk niet vervuld geworden. Maar deze misrekening betreft enkel de snelheid der beweging, niet de richting.
Van veel grooter belang is de vraag of Engels de kansen
van de tegenpartij niet onderschat heeft.
Terecht zegt hij dat de sociaal-demokratie, wanneer
dan ook „gaat dat zoo door", de tegenpartij over het
hoofd zal groeien, die dan alleen nog maar tot het verbreken van de wettelijkheid, het wapengeweld, Naar toevlucht zal kunnen nemen. Dat dit laatste gebeurd is, gebeurd in het eene land na het andere, op een tijdstip en
onder omstandigheden gebeurd, die niemand voorzien
kan, weten wij maar al to goed. Engels geloofde dat de
overwinning ten slotte toch aan de arbeidersbeweging
zou blijven.
Thans weten wij echter dat hij met een element in de
beweging niet heeft gerekend, een element dat niet alleen
het tempo heeft belemmerd maar ook de beweging in 'n
verkeerde richting gedrongen, ja, het wezen zelf van de
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beweging aantastte, haar ten slotte verlamde en ontzielde.
Friedrich Engels, op alles voorbereid wat het socialisme, van buiten en uit de hand des vijands zou kunnen
treffen, is op de zelfontmanning niet bedacht geweest
welke de kansen van den vijand zoo zeer heeft begunstigd. Als hij sprak over de winsten die parlementarisme en verkiezingsactie ook voortaan zouden afwerpen
voor het strijdend proletariaat, dan dacht hij aan een
gebruik van die middelen dat de strijdkracht zou kunnen
vergrooten.
Hoewel volstrekt niet blind voor de fouten ook toen
reeds in de Duitsche Rijksdag door sommigen gemaakt,
heeft hij niet voorzien hoever die verkeerde toepassing
van het parlementaire stelsel zou gaan. In zijn voorstelling van een juiste toepassing zou het ontijdig streven
naar zoogenaamde machtsposities — om van het zoeken
naar eigen aanzien en voordeel maar te zwijgen — een
streven dat de socialistische vertegenwoordigers maakt
tot de gevangenen, de dienaren, meermalen zelfs tot de
medeplichtigen van de bourgeoisie, niet hebben gepast.
In het beeld dat Engels zich vormde van het optreden
van socialistische parlementariers was voor figuren als
die van Millerand en Briand, van Macdonald en Snowden,
van Ebert en Scheidemann, van Noske, Leipart en Severing, geen plaats. En ook niet voor de minder opzienbarende, maar niet minder schadelijke houding van zoovele andere socialisten, leden van wetgevende of uitvoerende macht, die ten slotte de weg hielpen banen voor
het fascisme, het heele of het halve.
De reformisten hebben veel werk gemaakt van ware
of beweerde vergissingen door Marx en Engels in hun
beschouwingen over de toekomst begaan. En het is waar,
ten minste op een punt moeten wij hun gelijk geven. Tot
de door Marx en Engels in het oog gevatte mogelijkheden
voor de toekomst heeft iets als het reformisme niet behoord: daarvoor hadden ze een te goede gedachte van de
beweging waarvan zij de stichters war-en. Om zich op een
van beiden voor de reformistische taktiek te kunnen
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beroepen, heeft men de tekstvervalsching noodig gehad
waartegen Engels zelf reeds protesteerde.
II
Eduard Bernstein, zeker evenmin als Engels toen vermoedende hoe ver of waarheen de latere toepassing van
die theorie de arbeidersbeweging eenmaal zou voeren,.
was de eerste om het stuk van Engels tot verdediging van
de reformistische theorie ter sprake te brengen. Inderdaad meende Bernstein voor de door hem noodig geachte
herziening van de Marxistische of revolutionnaire leer in
Engels een helper gevonden te hebben. Deze van zijn
standpunt natuurlijk zeer gewichtige ontdekking deelt
Bernstein zijn lezers mee in het grondleggende geschrift
van de nieuwe richting, 1899 uitgegeven als een verzameling van tevoren in het partij-tijdschrift „Die Neue Zeit"
verschenen artikelen. (Vertaling van Ankersmit onder de
titel „Voorwaarden tot het Socialisme").
„De verdienste — schrijft Bernstein — die Engels
zich door dit stuk, dat men wel met recht zijn politiek
testament kan noemen, voor de socialistische beweging heeft verworven, is stellig niet hoog genoeg
te schatten. Er steekt meer in dan het uitspreekt."
(Duitsche uitgave, blz. 26).
Niet alle konsekwenties van zijn gewijzigde opvatting,
vervolgt Bernstein, kan Engels in deze voorrede een
plaats geven, „evenmin kon men van Engels verwachten
dat hij de daardoor noodige herziening van de theorie
zelf zou ondernemen". Bernstein zelf, weet men, heeft
dit laatste voortaan als zijn levenstaak beschouwd, en
werkelijk is in de door hem aangewezen richting, met
„konsekwenties" waarvan wij ons verbeelden dat ze de
bedoelingen van hem en andere pioniers van het ref ormisme ver te boven gingen, de herziening tot stand gekomen — van de theorie niet alleen maar ook en vooral,
helaas, van de practijk.
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Op hetgeen Bernstein over de parlementaire taktiek
in dit boek ten beste geeft, behoeven we niet uitvoerig in
te gaan. Wel nooit is een politieke leer zoo radicaal door
de loop der gebeurtenissen niet alleen weerlegd, maar tot
volslagen waanzin gemaakt.
Toch kan het ook voor onze lezers nuttig zijn nog eens
te hooren wat een zoo kundig en scherpzinnig man, o.a.
in ons land door vele bekwame woordvoerders van het
socialisme gevolgd, zich van de hanteering van het parlementaire wapen voorstelde.
Over de winsten daarmee door de arbeidersbeweging
in bepaalde perioden behaald, is het niet noodig te debatteeren. Zoolang de heerschende klasse, niets vreezende
voor haar minderheidsdiktatuur, het parlementaire stelsel respekteerde, hebben de arbeiderspartijen er een nuttig gebruik van gemaakt. Maar immers juist daarom, terwijl bovendien de toestanden in het kapitalisme het terugwerpen van de arbeidersbeweging steeds dringender
eischten, kwam bij de bourgeoisie het parlementarisme
meer en meer in diskrediet en begonnen alle burgerlijke
partijen te roepen om sterke regeerders. Ook de marxisten wisten en weten dat de parlementaire taktiek de
machtsuitbreiding van het proletariaat heeft bevorderd.
Maar wat de reformisten niet voorzagen en zelfs nu nog
niet willen erkennen, is, dat de bourgeoisie het gebruik
van die taktiek aan de arbeiders met alle middelen zou
gaan betwisten, en ten slotte in de opheffing van het
geheele parlementaire stelsel berusten zou. In de helft
van ons werelddeel is aan alle werkelijk parlementarisme
een eind gemaakt. En voor de andere helft van ons
werelddeel en ook voor Noord-Amerika, is van het parlementaire stelsel niet meer vol te houden wat Bernstein
er bijna veertig jaar geleden van schreef — n.l. dat het
„in Engeland zoowel als in Zwitserland en evenzeer in
Frankrijk zich een machtige hefboom voor maatschappelijke vooruitgang betoont".
Speciaal voor Engeland konstateert Bernstein een op
die wijze verkregen „belangrijke vordering in de richting
van het socialisme, zoo niet in het socialisme zelf". In
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het algemeen sprekende, verzekert Bernstein dat, blijkens
de praktisch bewezen uitkomsten, „hoe langer in een
modern staatswezen demokratische instellingen bestonden, des te meer de achting voor de rechten der minderheid toenam en de partijenstrijd aan heftigheid verloor."
Zelfs voor Duitschland koesterde de eerste leider van
het reformistisch socialisme gelijksoortige hersenschimmige verwachtingen. Ook voor de arbeiders daar, geloofde hij, zou meer en meer de regel gelden dat „het
demokratisch recht zijn bezitter in beginsel maakt tot
een deelhebber aan de gemeenschap en dat het principieele deelhebberschap op den duur leiden moet tot het
feitelijke deelhebberschap." Met het algemeen kiesrecht
heeft de sociaal-demokratie Bismarck en zijn Socialistenwet (1878-1890) overwonnen. Het algemeen kiesrecht,
op zichzelf „nog slechts een stuk demokratie" zal ten
slotte de andere elementen der demokratie tot zich trekken. „Dit gaat langzamer in zijn werk dan menigeen lief
is, maar het gaat toch."
En daarom, besloot Bernstein:
. . . . „kan de sociaaldemokratie deze gang van
zaken niet beter bevorderen dan door zich zonder
voorbehoud, ook in de theorie, op de grondslag van
het algemeen kiesrecht, de demokratie, te plaatsen,
met al de daaruit voor de taktiek te maken gevolgtrekkingen". (blz. 127).
Bernstein geeft ook te kennen welke gevolgtrekkingen
hij in de eerste plaats bedoelde. Wat voor zin heeft het,
vraagt hij, nog steeds te praten over de „diktatuur van
het proletariaat", nu wij toch de tijd voorbij zijn toen deze
uitdrukking ontstond en tot op zekere hoogte recht van
bestaan had, de tijd waarin de voorrechten van het bezit
nog onbeperkt heerschten. „Klassendiktatuur behoort tot
een lagere beschavingsperiode" en moet thans afgedaan
worden als een verouderde, minderwaardige gedachte.
„Zien wij niet juist dat overal vertegenwoordigers
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der sociaal-demokratie zich praktisch plaatsen op den
bodem van het parlementaire werk, de evenredige
vertegenwoordiging en de wetgeving door het yolk?
— wat alles in tegenspraak staat tot de diktatuur . . . .
De geheele practische werkzaamheid van de sociaaldemokratie is gericht op het scheppen van toestanden
en vormen welke de overgang der moderne bedrijf sinrichting tot een van hoogere orde zonder schokkende
uitbarstingen mogelijk maken en waarborgen"
(blz. 127).
Ook deze laatste woorden zijn karakteristiek voor de
reformistische zienswijze. „Een verandering van bedrijfsinrichtingen („Geschaftsfiihrung"), zoo vat Bernstein het
doel van de moderne arbeidersbeweging samen. Een
zuiver zakelijke maatregel dus, waarvoor nu juist niet
alleen of misschien niet eens voornamelijk de arbeidersklasse zou te vinden zijn. Ook volgens de marxistische
opvatting zal de socialistische beweging natuurlijk de bestaande, kapitalistische „bedrijfsinrichtingen" moeten opheffen. Deze verandering, minder als een overgang dan
als een omwenteling te denken, kan echter niet beschouwd
worden als 't hoofddoel en nog minder als een einddoel.
De bevrijding van het proletariaat, de bevrijding van de
inassa der bevolking uit de gebondenheid en de ellende
van het kapitalisme: dit door Marx en Engels gestelde
doel gaat de stoffelijke, ekonomische verandering die als
middel voor dit doel noodig is, ver te boven. Door Marx
en Engels is met deze aanwijzing aan de socialistische
beweging een revolutionnair en een proletarisch karakter
gegeven. Als verdere „konsekwentie" verlangt Bernstein
daarentegen dat de sociaal-demokratische propaganda
de tot dusver meest gebruikelijke tegenstelling: proletarische tegen burgerlijke, zal vervangen door de tegenstelling: socialistische tegen kapitalistische maatschappij.
En men moet niet zeggen dat dit onderscheid enkel
een spel met woorden is — Bernstein wist trouwens wel
beter. Zooals vanzelf spreekt, verlangen alle socialisten
de socialistische in plaats van de kapitalistische ekonomie.
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Maar een gewichtige vraag is waarom men de kapitalistische productiewijze wil opheffen. Het grootste bezwaar
ligt niet hierin dat zij, beschouwd in het licht van toekomstige mogelijkheden, een onredelijke productiewijze
moet heeten. Een veel grooter bezwaar is nog dat zij de
massa van de niet-bezitters in knechtschap en in stoffelijke en geestelijke armoede houdt. De afschaffing van de
loonslavernij, deze doelstelling „die vanzelf de invoering
van het socialisme vereischt," heeft de Marxistische leer
van het begin of gekenmerkt. Voor haar bevrijdingsstrijd
kan de arbeidersklasse de onmisbare moed en offervaardigheid niet ontleenen aan de uitkomsten van berekeningen die de grootere doeltreffendheid en voordeeligheid
aantoonen. Zij kan de zoo noodige bezieling alleen putten uit het trotsche besef dat zij en zij alleen historisch
geroepen is met haar eigen bevrijding de grootste kultuurdaad te volbrengen die ooit van een maatschappelijke klasse is gevergd.
Dit door Bernstein gevoelde verschil, waarbij hij echter
de anti-Marxistische keus deed, als het ooit een praktische beteekenis heeft gehad, is die beteekenis nu
grooter dan wanneer ook vroeger. Want terwijl het aan
de eene kant de schijn heeft dat de ekonomische verkeerdheden van het kapitalisme thans algemeener dan
vroeger worden erkend, ziet men aan de andere kant de
geheele kracht van de heerschende klasse gericht op de
bestendiging en de verzwaring van de loonslavernij.
De diktatuur van het proletariaat kan daarom evenmin
een verouderde gedachte heeten als de tegenstelling tusschen proletarische en burgerlijke maatschappij.

Men heeft gezien hoe blij Bernstein er mee was dat hij
meende zich op Friedrich Engels te kunnen beroepen
voor een van de grondstellingen van zijn nieuwe, reformistische leering. N.1. de stelling dat de macht in de
kapitalistische maatschappij door de arbeidersbeweging
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veroverd zou kunnen worden met enkel parlementaire
middelen. Proletarische diktatuur, revolutie, gebruik van
geweld — dat alles zou dus uit de socialistische propaganda niet alleen kunnen verdwijnen, maar verdwijnen
moeten. De moderne menschheid heeft een kultuurhoogte bereikt vanwaar zij op de voorstelling van andere
politieke wapenen dan het stembiljet kan neerzien als op
een overblijfsel uit een afgesloten tijdperk . . . .
Wij hebben reeds erkend dat voor de opvatting van.
Engels' woorden ten gunste van deze leer eenige aanleiding bestond. Stellig zegt Engels in dit opstel te veel
over de vooruitzichten van de parlementaire taktiek in
Duitschland. Slechts door ruw geweld, verklaart Engels,
kunnen onze tegenstanders de machtsontwikkeling van
de sociaal-demokratie ophouden. Het gebruik van wettige middelen heeft tot dusver groote resultaten opgeleverd en belooft nog meer voor de naaste toekomst.
Maar daarom moet de partij ook alles vermijden wat de
socialistische arbeiders in een gewapende strijd met de
heerschende machten zou kunnen brengen. Wordt aan die
voorwaarde voldaan en de „normale ontwikkeling" niet
verstoord, dan groeit de partij nog voor het einde der
19e eeuw al haar vijanden boven het hoofd . . . .
Dat dit overdreven verwachtingen waren, heeft de
ondervinding al spoedig geleerd. Gewelddadige botsingen
zijn niet ingetreden, de sociaal-demokratie bleef vrijwel
onafgebroken groeien, in 1912 behaalde ze vier en een
kwart millioen stemmen 1 ) of bijna 35 van iedere honderd. Ofschoon uitgewassen tot de verreweg grootste
partij, met een fraktie van 110 leden in de Rijksdag, had
de „normale ontwikkeling" haar werkelijke macht eerder
verzwakt dan versterkt. Uitwendig nog in voile kracht,
bezweek de Duitsche Sociaal-Demokratie bij de eerste
keer dat haar weerstandsvermogen op een ernstige proef
werd gesteld. Al bij het uitbreken van de wereldoorlog
toen de keizerlijke regeering de leiders bedreigde met
1)

Om dit getal met verkiezingscijferi na November 1918 te vergelijken, moet
men rekenen met de latere invoering van het vrouwenkiesrecht.
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strenge maatregelen. Een partij die enkel en alleen op het
gebruik van parlementaire middelen is ingericht, moet
bezwijken zoodra de werkelijke machthebbers tot andere
middelen verkiezen over te gaan — een noodlot dat zich
aan iedere reformistisch geleide arbeiderspartij, naar gelang van omstandigheden, vroeg of laat voltrekt.
En als iemand dit geweten heeft was het Friedrich
Engels, die met zijn te optimistisch gehouden voorspiegelingen betreffende de gang van zaken in Duitschland volstrekt niet bedoelde de arbeidersbeweging voor altijd op
de uitsluitend parlementaire taktiek vast te leggen.
Duidelijk genoeg heeft immers Engels in dit stuk zelf op
de mogelijkheid van gewelddadig ingrijpen door de regeerders gewezen. Nadrukkelijk stelde hij tegenover zoodanig optreden het recht van revolutionnaire aktie. Alleen achtte Engels het niet overbodig te waarschuwen
tegen het ontijdig of noodeloos oproepen van geweld:
een aktie die de Duitsche arbeidersbeweging naar zijn
meening wel niet zou kunnen vernietigen, maar toch vertragen en haar veel offers kosten.
Aan de andere karat: dat Bernstein, anders dan Engels,
een principieele tegenstander van alle buiten-parlementaire strijd, de woorden van den grooten raadsman der Internationale sociaal-demokratie geheel in zijn eigen geest
heeft uitgelegd, kan men hem ten slotte niet zeer kwalijk
nemen. En dit te minder, omdat Bernstein, toen hij zijn
antimarxistisch boek uitgaf, ook werkelijk niet wist dat
in hetgeen Engels als inleiding tot het werkje van Marx
geschreven had, door Duitsche partijbestuurders veranderd was. In het stuk van Engels, verklaarde Bernstein,
steekt meer dan er in is uitgesproken. De waarheid is
daarentegen dat er door anderen meer is ingelegd dan de
bedoeling van den schrijver was geweest.
Toch ligt niet hierin het onvergeeflijke. Niet in de
wijziging van de door Engels geschreven tekst en evenmin
in het eerste gebruik daarvan door Eduard Bernstein
onwetend gemaakt. Eigenlijk is pas in volgende jaren het
ergerlijke misbruik begonnen dat toen eerst recht een
vervalsching heeten kon.
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Karl Kautsky was de eerste, om op het feit, dat de werkelijke tekst van Engels van dat gedrukte stuk of week, de
aandacht te vestigen. In zijn kritiek van Bernstein's boek
erkent Kautsky, dat de eigenlijke gedachten van Engels
niet met de vereischte duidelijkheid zijn weergegeven.
Maar, vervolgde Kautsky,
„dat is niet de schuld van Engels, maar van Duitsche
vrienden die er bij hem op aandrongen het slot als te
revolutionnair, weg te laten. Zij meenden dat de voorrede buitendien reeds duidelijk genoeg luidde. Zooals
men (uit de beschouwing door Bernstein) nu ziet, is
dit niet het geval."
Kautsky eindigt met tot Bernstein het verzoek te doen
uit de onder zijn berusting gebleven papieren van Engels,
zoo mogelijk het echte slot te publiceeren, „dat Engels
alleen om uiterlijke overwegingen, niet om innerlijke bedenkingen, liet vervallen. Het zal duidelijk bewijzen hoe
weinig reden Bernstein heeft om zich op Engels te beroepen". („Neue Zeit", jrg. 1898—'99, II, blz. 47).
Uit deze plaatsen bij Kautsky, einde Maart 1899 geschreven, blijkt tweeerlei: en dat Kautsky zelf met de
bewoordingen van het gedeelte dat hij aanduidt als het
slot van de voorrede niet bekend was, en dat Engels zich
tegen de hem opgedrongen wijziging van zijn kopie niet
verzet heeft.
De eerste opmerking leidt vanzelf tot de vraag hoe
Kautsky in zijn artikel tegen Bernstein dan toch kon zeggen dat hij, Bernstein, zich niet op Engels mocht beroepen. Deze vraag vindt men beantwoord in een ander
artikel van Kautsky, verscheidene jaren later in de „Neue
Zeit" en vervolgens in een bekende brochure van zijn
hand, „Der Weg zur Macht" (tweede Duitsche uitgave
1910) opgenomen. Kautsky, ziet men, was door Engels
zelf ingelicht toen hij als redakteur van de „Neue Zeit"
Engels verlof vroeg diens inleiding in dit tijdschrift te
plaatsen voor de nieuwe uitgaaf van Marx' „Klassenkampfe in Frankreich" verschenen zou zijn. Engels nam
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dit voorstel aan en zond Kautsky een proefdruk van het
stuk, met de volgende mededeeling:
„Mijn tekst heeft eenigszins geleden onder bedenkingen van onze Berlijnsche vrienden die erg bang
waren voor anti-revolutie-maatregelen, en waarmee
ik in de gegeven omstandigheden wel rekening moest
houden".
Zoo, dus, kwam Kautsky te weten dat de gedrukte en
de geschreven teksten niet geheel met elkaar overeen
stemden, en ook wat daarvan de oorzaak was. Zelfs kon
hij de strekking van de aangebrachte veranderingen begrijpen — alleen bleef hem de preciese inhoud nog onbekend.
Engels, zagen wij, heeft met de door de partijleiding
gewenschte korrekties genoegen genomen. De door hem,
in eenige brieven aan vrienden uitgesproken verontwaardiging kan daarom niet het verschijnen van zijn Voorrede
in de nieuwe gedaante betreffen. Zijn protesten waarvan
in ons eerste artikel een is opgenomen — uit een brief
aan den schoonzoon van Marx, Paul Lafargue te Parijs —
hadden dan ook betrekking op de vorm waarin zijn verhandeling aan het publiek was meegedeeld, niet in het
boek, maar in een dagblad: het sociaal-demokratische
hoofdorgaan, de Berlijnsche „Vorwarts". Het was over
die verschijning dat Engels (1 April '95) aan Kautsky het
volgende schreef:
„Tot mijn verbazing zie ik heden in de „Vorwirts"
een uittreksel van mijn inleiding zonder mijn voorkennis afgedrukt en zoo in elkaar geflanst, dat ik als onschadelijke aanbidder van de wettelijkheid tot iedere
prijs kom te staan. Des te meer verheugt het me dat
het geheel nu in de „Neue Zeit" verschijnt, zoodat
deze smadelijke indruk wordt weggenomen. Ik zal
Liebknecht zeer beslist mijn meening daarover zeggen
en ook aan diegenen, wie zij ook mogen zijn, die hem
in de gelegenheid hebben gesteld mijn gevoelens te
vervalschen".
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Door Kautsky op grond van deze brieven uitgenoodigd
het onderdrukte gedeelte van Engels' geschrift publiek to
maken, verklaarde Bernstein in een repliek aan zijn beoordeelaar dat hij van eenigerlei wijziging nooit iets had
vernomen en dat het handschrift van de Voorrede niet in
zijn bezit was — verzekeringen aan de juistheid waarvan
niet to twijfelen valt. Onbegrijpelijk blijft daarentegen in
de houding van Bernstein, dat hij na de hier vermelde
publikaties van Kautsky en anderen zijn beweringen over
de meening van Engels in latere uitgaven van zijn „Voorwaarden tot het socialisme" onveranderd liet afdrukken.
IV
In het zoeken bij de papieren van Engels, door Bernstein zelf later aan het Duitsche partij-archief afgestaan,
is de uitmuntende kommunistische geschiedvorscher Rjanasof gelukkiger geweest. In 't tijdschrift „tinter dem
Banner des Marxismus" kon Rjasanof door de ontdekking van het manuskript merkwaardige mededeelingen
doen over de sedert 1895 grootendeels onopgehelderd
gebleven toedracht van deze zaak.
Ten eerste kon Rjasanof vaststellen dat de indruk van
Kautsky, als zou alleen het slot van het stuk hebben geleden, onjuist was: ook in andere gedeelten is veranderd.
De belangrijkste verandering betreft de plaats waar de
schrijver spreekt over de toekomstige kansen van het
straatgevecht tusschen geregelde troepen en gewapende
opstandelingen. Die kansen zijn sedert de revolutietijd
van 1848 en '49 voor de militairen sterk verbeterd, ook
wegens de latere stedenbouw met lange en breede straten.
„De revolutionnair zou waanzinnig moeten zijn die de
nieuwe arbeiderswijken in het Noorden en Oosten van
Berlijn voor een barrikadenstrijd zelf uitzocht" . . . . Met
deze woorden, zou men zeggen, heeft Friedrich Engels
het straatgevecht, ten minste op technische gronden, voor
altijd veroordeeld.
De waarheid is echter het tegenovergestelde. Maar men
achtte het in Berlijn niet geraden de ware meening van
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Engels over deze vraag bekend te maken. Daarom moesten uit de gedrukte tekst deze regelen van het handschrift
verdwijnen:
„Beteekent dit dat in de toekomst het straatgevecht geen rol weer zal spelen? Volstrekt niet. Het
beteekent enkel dat de omstandigheden sedert 1848
veel ongunstiger voor de niet-militaire en veel gunstiger voor de militaire strijders geworden zijn. Het
toekomstige straatgevecht kan daarom alleen de overwinning behalen als deze nadeelen door andere invloeden opgeheven worden.
Het zal dus zeldzamer voorkomen in het begin van
een groote revolutie dan in het verdere verloop, en
zal met grootere krachten ondernomen moeten worden. Deze krachten zullen dan wel, evenals in de
groote Fransche revolutie, en op 4 September en
31 Oktober in Parijs (toen een eind kwani aan het
keizerschap van Napoleon III) de voorkeur geven
aan de direkte aanval boven de afweertaktiek van
de barrikade."
Men ziet het: als met een enkele pennestreek vernietigt deze plaats het reformistisch verzinsel dat Engels
in zijn laatste levenstijd zijn revolutionnaire begrippen
zou hebben opgegeven.
In dezelfde geest, maar minder kras uitgedrukt, zijn
een paar andere geschrapte zinnen die eveneens door
Rjasanof in de kopie van Engels werden teruggevonden:
„Verbreekt gij (de regeerders) de rijksgrondwet dan is
de sociaal-demokratie vrij, kan zij tegenover u doen en
laten wat zij verkiest. Maar wat zij dan doen zal, dat zal
ze u bezwaarlijk nu aan de neus hangen!" Zoo sprak
Engels in 1895 de Duitsche machthebbers toe, die paar
men reden had om te verwachten, eerstdaags met daden
van geweld tegen de arbeidersbeweging zou optreden.
Nog op andere plaatsen komt de gedrukte met de geschreven lezing niet overeen. Zoo zijn uit het betoog over
de te verwachten verdere groei van de sociaal-demo402

kratie met parlementaire middelen, uit de aanduiding
van hetgeen Engels als de „voornaamste taak" van de
partij beschouwde, de volgende woorden verdwenen: „dit
zich dagelijks versterkende machtsleger niet in zijn voorhoedegevechten te verbruiken maar zijn kracht te bewaren voor de dag der beslissing." En weer verder had,
Engels nogmaals geschreven dat als gevolg van het ontijdig verlaten van de wettige aktie, „op het kritieke
oogenblik" de vereischte macht „wellicht niet beschikbaar zou zijn," en de „beslissende strijd" daardoor vertraagd zou kunnen worden. De woorden waarop het hier
aankomt: „het kritieke oogenblik" zijn verdwenen en in
plaats van „beslissende strijd" wordt gelezen: de beslissing. Zooveel is uit het geciteerde duidelijk dat Engels,
wat hij ook van de parlementaire taktiek verwachtte of
hoopte, geenszins geloofde dat de eindstrijd tusschen
bourgeoisie en proletariaat met die taktiek zou worden
uitgevochten.
Een andere vraag is echter hoe het komt dat in de
gedrukte inleiding deze gedachte niet zeer helder is
weergegeven. Rjasanof, die behalve de kopie ook een
drukproef in handen heeft gehad, kan niet met zekerheid
zeggen door wie de laatst meegedeelde veranderingen
zijn gemaakt. „Zij zouden van Engels zelf afkomstig kunnen zijn," schrijft hij. En als men bedenkt dat, zooals wij
reeds deden opmerken, Engels zich bij de bekortingen of
wijzigingen heeft neergelegd die het Duitsche partijbestuur had verzocht, lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat
door hier en daar woorden te schrappen of uitdrukkingen
te verzachten, hij zijn Berlijnsche vrienden ook op die
manier ter wille is geweest.
Juist toen het boek van Marx met de inleiding van
Engels, gedateerd 6 Maart 1895, verschijnen zou, was een
wetsontwerp tegen de sociaal-demokratie bij den Rijksdag in behandeling genomen: de openbare bespreking
begon 15 April. „De toestand — schrijft Rjasanof — was
uiterst ernstig, hetgeen alleen de toestemming van Engels
tot de verzachting van eenige bewoordingen verklaart."
Maar wat Engels niet kon goedkeuren, was de daad
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van het hoofdorgaan der partij, de „Vorwirts", dat van
zijn stuk een uittreksel of overzicht gaf waarin hij als een
prediker van geweldlooze of enkel-parlementaire aktie
voor het socialistisch publiek kwam te staan. Tot 1925
heeft het geduurd eer door het kommunistisch tijdschrift
de geheele waarheid bekend is gemaakt. Toch hadden de
hier meegedeelde en zooveel eerder gepubliceerde brieven van Engels voldoende moeten zijn om de valsche
voorstelling van zijn gevoelen over een zoo gewichtige
kwestie te beletten. Daarom mag men zeggen: in het feit
dat de reformistische propaganda de verontwaardigde
protester van Engels tegen die voorstelling voortdurend
bleef negeeren, daarin ligt een uit politiek oogpunt minstens even groote beteekenis als in het gebeurde zelf met
zijn geschrift. Wij hebben b.v. reeds gekonstateerd dat
toen aan den redacteur van „Het Volk" een belangrijk stuk
van de echte tekst door de „Tribune" werd voorgehouden,
hij toch nog de waarheid aan zijn lezers onthield en alleen
met schimpscheuten wist te antwoorden.
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EDUARD DE EX-KONING.
Hebben onze lezers gelet op de gebeurtenissen in
Engeland, waarvan dezer dagen de kranten zo vol stonden en die als verschrikkelijk gewichtig werden aangekondigd? Zo ver zij dat deden, zullen zij, evenals wij, met
de afloop tevreden zijn geweest. Zeker vinden onze geestA, erwanten het flink van hem dat een koning liever of stand doet van al zijn grootheid dan van de vrouw die zijn
vrouw is, en met wie hij van de personen die machtiger
zijn dan hij niet trouwen mag, niet officieel en ook niet
niet-officieel. Natuurlijk hadden wij het nog aardiger gevonden als de zogenaamde ernstige konstitutionele krisis
uit een andere en meer algemeene oorzaak was ontstaan.
Indien b.v. de koning zich had doen kennen als een
tegenstander van de imperialistische politiek, als een
voorstander van ingrijpende sociale maatregelen, of
beter nog, van een radikale verandering in het Britse
staatswezen, gelijk door onze vrienden van de Onafhankelijke Arbeiderspartij voorgestaan. Het is waar dat
Eduard VIII, ook reeds als kroonprins, somtijds betreffende zulke aangelegenheden iets zeide of deed dat in
regerende kringen weinig bijval scheen te vinden. En wie
weet of zijn juist weer onlangs gebleken begrippen,
speciaal over arbeidszaken, ook later nog niet te sterk
zouden hebben gesproken naar de zin van de werkelijke
machthebbers, die uit konstitutioneel-vorstelijke monden
slechts willen horen wat zij zelf hebben voorgezegd.
Inderdaad heeft dit konflikt slechts een zuiver persoonlijke aanleiding gehad; de neiging waaraan de afgetreden koning gehoor geeft, heeft hij met menig onderdaan gemeen. Toch zal men moeten erkennen, dat niet
alle onderdanen in een met het zijne vergelijkbaar geval
een even grote getrouwheid zouden hebben betoond aan
het eenmaal aan een vrouw gegeven woord. Bovendien
moet hier op nog iets anders worden gelet.
Men begrijpt dat, zelf onderdaan geworden, deze gewezen souverein zich alle koningen te rijk voelt. Evenals
andere gewone mensen kan hij zijn geluk zoeken in een
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verbintenis welke hij niet of niet langer wilde verheimelijken — waarbij hij anders op de medewerking van velen
ongetwijfeld had kunnen rekenen. En bij deze eerste aanslag op zijn vrijheid zou het stellig niet zijn gebleven. Men
kan er zeker van wezen dat, tenzij dan in 't geniep, het
bezit der Amerikaanse hem niet ongestoord gegund zou
zijn geworden, noch haar het hart van den koning. Niet
tevreden met dit huwelijk te verbieden, zouden de ware
machthebbers hem een ander huwelijk, overeenkomstig
zijn stand, in 't belang van de staat enz., hebben willen
voorschrijven. En dat met al de dwangmiddelen die door
niet rechtstreeks te worden toegepast, des te moeilijker
te weerstaan zijn. Innige wensen, dierbare verwachtingen,
eerbiedig en als namens zijn yolk uitgesproken, bescheiden verwijzingen naar vorstenplicht: ze zouden
Eduard VIII niet gespaard zijn gebleven. Reeds als troonopvolger moest hij dikwijls dergelijke wenken horen en in
de laatste dagen voor zijn of Scheid stond hij onder zware
druk.
Daarvan zich te hebben losgemaakt, is een gelukwens
waard: deze koning had geen staatshoofd kunnen blijven
zonder op te houden fatsoenlijk man te zijn.
Maar hiermee is nog lang niet alles gezegd wat van het
op deze manier geeindigde incident te zeggen valt. Meer
dan een incident, een toedracht van zaken die groot opzien wekt en vele gemoederen in beroering brengt, is er
niet voorgevallen. Nog enige tijd zal men er over blijven
praten en schrijven, maar wanneer binnenkort voor den
nieuwen koning de plechtigheid van de kroning aan de
beurt zal zijn geweest, blijft van deze December-krisis
buiten een kring van intieme kennissen, en wellicht enige
trouwe bedienden, enkel de herinnering over aan een
beetje opwinding zonder meer. De ene Eduard is gegaan,
de andere George is gekomen. Het konink- en keizerrijk
was niet een dag buiten zijn opperheer, en zal ook, wanneer weer eens een troonswisseling nodig mocht worden,
geen ogenblik zonder blijven.
De ene Eduard is gegaan, de andere George is gekomen,
en nog blijven, als eerst aan bod, twee hertogen over.
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Toch willen wij niet beweren dat bepaalde personen, in
de eerste plaats de direkt betrokkenen, deze zaak opzettelijk en met kwade bedoelingen zouden hebben opgeblazen. Althans de hoofdpersonen meenden zeer ernstig
wat zij er van zeiden en handelden er in te goeder trouw.
Van de houding van koning Eduard spreekt dit vanzelf,
maar 't zelfde geldt van zijn tegenpartij in het konflikt:
het kabinet Baldwin en diens partijen in parlement en
land, degenen die wij de ware machthebbers hebben genoemd. Voor hen bestond inderdaad een geval dat zij niet
anders dan als ernstig konden beschouwen. Door dit begrijpelijk te maken, legt men tegelijk het wezen van deze
zaak bloot.
Immers waren de machthebbers komen te staan voor
de vraag of de man, door Baldwin in zijn grote parlementaire rede van 10 December zijn meester genoemd, zou
trachten tegen hun wil zijn huwelijk door te zetten. Zeer
waarschijnlijk hebben zij dadelijk geweten dat Eduard dit
niet doen zou. Maar zolang daarover geen beslissing was
gevallen en deze vraag het publiek in Engeland en de
dochterstaten, ja in de gehele wereld bezighield, bestond
voor hen inderdaad — de konstitutionele krisis. Reeds
het feit dat men zich algemeen met die dingen bezighield,
dat de kwestie van de verhouding tussen den werkelijken
en den zogenaamden souverein aan de orde was gesteld
en daarbij zijn intiemste aangelegenheden over de tong
gingen, reeds die omstandigheid moest voor de regering
te veel zijn. Ook de demonstraties ten gunste van den
koning en zijn bruid, hoewel ongevaarlijk, konden voor
de regering niet aangenaam wezen. Zoals duidelijk uit de
berichten was op te maken, verlangde men daarom van
die karat niet alleen een besluit in hun zin, maar ook een
spoedige oplossing.
Als konstitutioneel (letterlijk: grondwettig) bedenke
men verder, geldt in alle landen waar de bourgeoisie die
regeringsvorm heeft weten in te voeren, dat de vorst zich
altijd houdt aan de zogenaamde adviezen van de ministers. Wel heeft de konstitutionele koning of koningin
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altijd het recht enig advies af te wijzen, maar zoiets moet
ook altijd het gevolg hebben dat het ministerie zijn ontslag neemt. Maken nu de omstandigheden het mogelijk
dat de opvolgende regering in het konflikt met de vorige
den koning gelijk geeft, dan heeft de koning zijn zaak gewonnen: dock ook in dit geval niet anders dan als een van
het ministerie (en het parlement) afhankelijk figuur. In
het omgekeerde geval, wanneer er voor hem geen kans
bestaat dat hij bij de nieuwe ministers beter dan bij de
oude slagen zal, dan zal hij meestal liever dadelijk doen,
waartoe hij toch later zou moeten komen — tenzij hij nog
liever zijn kroon af- en zijn reispet opzet.
Voor de politieke betekenis van het gebeurde is de
vraag: waarom de gewezen koning tot dit laatste besloten
heeft, zonder belang. Was bij onverschillig voor al het
andere en troostte hij zich met de gedachte dat, als de
bisschoppen vinden dat hij zich bezondigt, voor hem
zeker iemand daarginds de zonde overwaard was? Een
andere mogelijkheid is dat bier een konstitutioneel vorst
door persoonlijke ondervinding tot het inzicht was gekomen wat het zeggen wil konstitutioneel vorst te zijn.
En in dit nieuwe bewustzijn moest besluiten dat het behoud van die positie inderdaad geen enkele traan van
een liefhebbende vrouw en niet een zucht van een trouwe
minnaar waard mag heten.
Deze ontdekking is natuurlijk voor socialisten van onze
richting niets nieuwe en een vanzelfsprekende waarheid.
Toch kan het nuttig zijn er bier nog iets van te zeggen.
Dat het ministerie Baldwin Eduard VIII tot aftreden
gedwongen heeft, is zeker. De als tegemoetkoming door
den koning voorgestelde huwelijksvoorwaarden (de „morganatische" vorm) welke zijn echtgenote niet als koningin
en zijn kinderen niet als prinsen of prinsessen zouden erkennen, werden of gewezen. En geen andere regering,
geen andere parlementaire meerderheid is thans in Engeland bestaanbaar die met minder dan een volkomen
onderwerping van den koning-keizer genoegen zou
hebben genomen.
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Dat de burgerlijke diktatuur ook aan vorsten bevelen
Beef t, leert men nu niet voor het eerst. Maar een der kenmerken van deze diktatuur is dat men er de schijn van
zoveel mogelijk wil vermijden. De bourgeoisie heeft de
monarchie van alle macht beroofd, maar tegelijk aan de
monarchen alle luister gelaten. Het kon de burgerlijke
belangen eerder baten dan schaden dat de vorsten, haar
dienaren voor het oog van de massa, bleven verschijnen
als vertegenwoordigers der door de traditie gewijde instelling, boven alien, ook boven de bourgeoisie zelf verheven. In deze laatste tijden, nu de burgerlijke demagogic
zich van de oude koningsgezindheid heeft meester gemaakt, blijkt eerst recht welke nieuwe voordelen de diktatuur zich van deze politick belooft.
Wat Baldwin en de zijnen betreft, behoeven wij niet te
betwijfelen dat volgens hun eerlijke overtuiging een hoog
en algemeen belang het heengaan van den op dat ene punt
weerbarstigen „meester" eiste. Dikwijls is dezer dagen de
opperste funktie van het Britse staatshoofd zeer duidelijk geformuleerd als de vertegenwoordiger van de instelling die nog alleen de delen van het wereldrijk bijeenhoudt. Met dit beroep op het heersende imperialistisch
belang, was het voornamelijk dat men den drager van de
eenheidsgedachte verbood wat naar burgerlijke maatstaf
zijn waardigheid zou schenken. Was men vroeger tevreden als de monarchie geen last meer gaf, in deze benarde tijden wil men haar voor de grote burgerlijke belangen mobiliseren.
Niet genoeg dat de vorsten berusten in het totale verlies van hun vroegere macht, zij moeten meewerken aan
het versterken en verheerlijken van de diktatuur op het
graf van hun eigen grootheid gesticht. De Koninklijke
figurant met kroon en scepter die in de ogen der ware
machthebbers niet meer deugt in de apotheose van hun
heerschappij — hij moet zijn plaats ruimen. ... God beware den koning: hij is, mits gehoorzaam en gewillig, nog
veel te bruikbaar voor de bourgeoisie.
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DE HAAGSE BRUILOFT.
De tijd dat gebeurtenissen in gezinnen van de vorsten
van grote betekenis voor de volken konden worden, ligt
in een ver verleden. Berichten dat de koning zich een
vrouw of de koningin zich een man zou kiezen, dat een
bestaand vorstelijk huwelijk gescheiden zou worden, dat
de geboorte van een troonopvolger verwacht werd, dat
een regerende souverein waarschijnlijk kinderloos overlijden zou — wel zelden konden de onderdanen er onverschillig bij blijven. Want vroeger was het met deze dingen
dikwijls zo gelegen dat ze, naar gelang van omstandigheden, voordeel of ongeluk meebrachten voor het yolk.
Maar ook als uit persoonlijke aangelegenheden van de
monarchen niet b.v. binnen- of buitenlandse oorlog voortkwam of er het behoud van de vrede van afhing, waren
er doorgaans algemene belangen aan verbonden. Zolang
het koningschap een zelfstandige macht in de klassemaatschappij vertegenwoordigde en de drager van de
kroon ook werkelijk het hoofd van de staat was, moesten
zijn persoonlijke aangelegenheden tevens verschijnen als
politieke. Het was dus niet anders dan begrijpelijk dat in
gevallen die veel goeds beloofden voor de massa, of tenminste schenen te beloven, de mensen zich overgaven aan
een vreugdebetoon dat ook een politieke demonstratie
mocht heten.
Met de persoonlijke zaken van de tegenwoordige, de
konstitutionele koningen of koninginnen — met hoeveel
recht hebben niet hun voorgangers deze aanduiding van
het verkrachte ambt vaak gehaat! — is het vanzelf geheel
anders gesteld. Niet van huwelijken, van geboorten, ook
niet van sterfgevallen in hun gezin hangen belangen van
algemene betekenis af. Van hun ganse doen en laten, van
hun komen en gaan, hebben de volken niets meer te
vrezen of te hopen. Aan hun positie is geen zelfstandige
macht meer verbonden, zij hebben opgehouden een eigen
klassebelang te vertegenwoordigen. Het enige belang
dat zij kunnen dienen is het klassebelang van de bour410

geoisie, den vijand van weleer, den meester van daarna.
Voor een groot doel komt de monarchie in het regeerstelsel van de bourgeoisie hoofdzakelijk te pas: zij moet
helpen de ware machtsverhoudingen, ja de gehele klassenverdeeldheid in de kapitalistische maatschappij, zoveel mogelijk te verbergen. Op een manier vooral kan de
monarchie zich als bondgenoot van de bourgeoisie verdienstelijk maken: n.l. door te verschijnen als een boven
alle klassen staand gezag, als zodanig bevorderaar van
het algemeen welzijn en vertegenwoordiger van de eenheid der natie. En tot versterking van deze voorstelling
is natuurlijk geen gelegenheid op verre na zo gunstig als
het dezer dagen gevierde familiefeest der Oranjes, uitgebreid zoals men weet tot een volksfeest van de Nederlanders.
Immers is het juist deze partikuliere aangelegenheid
van het koninklijk gezin, de bruiloft van de dochter des
huizes, die de vorstelijke personen doet schitteren met al
de luister uit de tijd van het werkelijke koningschap afkomstig — daardoor de instelling boven het peil van alle
onderdanen, ook van rijken en aanzienlijken, hoog uitheft - en tegelijk de hoofdpersonen zeer dicht bij de
massa brengt: veel dichter b.v. dan een kronings- of een
huldigingsplechtigheid vermag te doen, of zelfs de jaarlijks herhaalde demonstratie van de opening der StatenGeneraal. Om van begrafenissen, alleen deftig en akelig,
hier maar liever te zwijgen . . . . Enkel prinsen en koningen komt het toe zich naar hun bruiloft te laten rijden
in gouden koetsen of glazen karossen, getrokken door
overdadig veel paarden en begeleid door nog meer lakeien, buiten en in de rijtuigen, gevolgd en voorafgegaan
door tal van militairen van verschillende rangen, hovelingen, allerlei hoogwaardigheidsbekleders, die er bij
waren om de stoet groot en mooi te maken en daarom alle
hun beste kleren hadden aangetrokken. Maar wat bovenal
de stoet een uitzonderlijk karakter gaf en wel nooit
anders dan bij zulke trouwpartijen te pas komt, was de
aanwezigheid in de optocht van infanterie, kavallerie,
artillerie, van mariniers en oorlogsmatrozen, en ook van
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die nieuwere wapens, de tanks en vliegtuigen: geregeld
een halve mobilisatie . . . .
Maar van dit hoofdnummer van het feestprogram, uitgevoerd in de Residentie op de dag van 7 Januari, die een
reeks van feestelijkheden in kleinere en grotere gezelschappen afsloot, valt nog iets anders op te merken. De
tocht naar het stadhuis, de kerk en langs een omweg naar
het paleis terug, die triomftocht heeft blijkbaar niet alleen voldoening gegeven om wat er met het oog aan te
zien was. We zeiden het reeds: de deelneming van het
publiek aan het familiefeest, zonder belang buiten de
kring der familie, die deelneming, ditmaal werkelijk
buitengewoon groot, kan voor een deel ook uit de aanleiding zelf tot de viering worden verklaard. Zeker, de
genotzucht die alleen vraagt naar de kans om pret te
maken, de behoefte aan afleiding bij een bestaan vol hood
en zorg, hebben misschien nu sterker dan ooit zich doen
voelen. Maar ten slotte mag tot velen hebben gesproken
juist dat bier een bruiloft werd gehouden, in alle standee
van de maatschappij een hoogtijd, een huiselijk feest als
er geen tweede is. Hoe kolossaal de daarbij gemaakte
omslag ook is geweest, een feit uit de zucht naar reklame
voor het koningschap te begrijpen — zelfs zij die graag
zich vergapen aan de vertoning van grootheid, rijkdom
en macht, kunnen de behoefte hebben gevoeld prins en
prinses als bruidspaar toe te juichen, met inbegrip van
de wederzijdse verwanten, de gasten, ja de hele mikmak
als feestgenoten te bejubelen. Met groot genoegen waarschijnlijk, zullen de eenvoudigen het hart hebben gezien
dat vorstenkinderen op hun beurt delen in gevoelens die
ook de gewoonste mensen kennen, voor hen brengt de
lief de hoog en laag op gelijke voet, schept de trouwerij
een sfeer waarin zij thuis zijn en die plezier doet.
Toch blijft voor ons niet de sentimentele maar de politieke kant van het geval de hoofdzaak: we zeiden iets van
de andere om deze kant nog duidelijker te laten uitkomen.
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De opwinding door de pers van bijna alle richtingen
onder het publiek gebracht, heeft haar doel niet gemist.
Dat het feit iets zeer belangrijks was, en dat het feest iets
zeer bijzonders zou worden, heeft men weken achtereen
met toenemende uitbundigheid verkondigd. Meer en
meer deed daarbij de moeilijkheid zich voor om ook over
de waarde van de koninklijke funktie 't een en ander te
zeggen dat enige waarschijnlijkheid kon hebben. De burgerlijke schrijvers kunnen niet altijd blijven bij het prijzen,
in eindeloos herhaalde bewoordingen, van de betrokken
personen. De vleiers van de vorsten hebben de dragers
van de werkelijke vorstelijke machtspositie overleefd.
Het is zelfs begrijpelijk dat zij steeds weer tot deze stijl
terugkeren. Bewondering uit te spreken voor de personen valt toch altijd gemakkelijker dan belangstelling
te wekken voor de betrekking. Het ambt dat door de
demokratie van alle inhoud is beroofd, kan alleen nog
door de demagogie worden verheerlijkt. En omdat dit
streven een bestendig element is geworden van de veldwinnende reaktie in ons land, kan het voor ons van belang zijn hier terug te komen op enkele uitspraken van de
grote pers waartoe prins Bernhard en prinses Juliana de
onschuldige aanleiding zijn geweest.
Het verschil tussen de echte en de konstitutionele
vorsten bestaat o.a. hierin dat de even somtijds speelden
dat zij gewone mensen waren en men de anderen nu en dan
voor buitengewone mensen ziet spelen. Wat de oude monarchen genoten als een ontspanning, vervullen de moderne
als een plicht. Tijdgenoten melden met bewondering hoe
aardig de machtige potentaten zich konden voordoen als
boertjes of boerinnen, als ambachtslieden enz., hoe natuurlijk het onnatuurlijke hun dan of Bing. Omgekeerd
worden nu de koningen, aan Wier kroon alleen de grondstof echt is, hogelijk geprezen als zij bij passende gelegenheden de manieren weten aan te nemen van machtige
potentaten.
Natuurlijk kunnen ook in dit opzicht de smaken ver413

schillen en juist bij zulke gelegenheden springt gewoonlijk de tegenstelling tusschen schijn en werkelijkheid zo
sterk in het oog dat men er als onbevooroordeeld toeschouwer moeilijk ernstig bij kan blijven. Doch wat ook
over de verschijning van het konstitutionele koningschap
te zeggen zou vallen, zeker is dat ze voor de verantwoordelijkheid komt van de werkelijke machthebbers die een
ambt hebben mishandeld dat zij, evengoed hadden kunnen
afschaffen. En hoe volkomen geslaagd de dubbelzinnige
belangenpolitiek is van de bourgeoisie, die met woorden
hoog verheft wat zij met daden zo diep heeft vernederd,
ziet men wel het duidelijkst uit het feit dat de vertegenwoordigers zelf van het verminkte ambt het meewerken
aan de schijn blijkbaar niet beschouwen als een gedwongen fraaiigheid maar als een ernstige plicht . . . .
Met welk recht trouwens zou men van de nakomelingen
kunnen verwachten dat zij vrijwillig of stand zullen doen
van de hun gegunde overblijfselen van vroegere grootheid, nu wij ook de officiele socialistische partij zich zien
aansluiten bij een onwaarachtige maar van het standpunt
der bourgeoisie begrijpelijke houding. Heus, nu de
sociaal-demokratische leiders gaan meedoen aan de figuratie op het schouwtoneel van de konstitutionele en hersenschimmige monarchie, zou het onbillijk zijn te verlangen dat koningen en prinsen wijzer zullen wezen dan
zij. Aan de andere kant geeft deze nieuwe inschakeling
ons reden om weer iets te zeggen over een oude kwestie.
Eigenlijk heeft de houding van de arbeidersbeweging
tegenover deze vorm van het koningschap nooit een
kwestie opgeleverd. Althans heeft in Nederland de keus
tussen monarchie of republiek voor de socialisten niet
kunnen bestaan. Waar de bourgeoisie haar eigen diktatuur weet te vestigen is door haar het vraagstuk opgelost.
Het enige wat de socialisten er tegen op te merken hadden betrof de motieven van de bourgeoisie om, naast de
feitelijk bestaande republiek, zogenaamd er boven, de
schijnmonarchie te handhaven. Van nabij beschouwd
moet men erkennen dat in ons land, toen met de grond414

wetsherziening van 1848 de bourgeoisie gekomen was
waar zij wilde zijn, de mogelijkheid om ook formeel tot
de republiek over te gaan, nauwelijks bestond. In ieder
geval: met de behaalde overwinning was het regerende
gezelschap tevreden, triomfantelijk schreef zij in haar
grondwet: „De koning is onschendbaar, de ministers zijn
verantwoordelijk." Beleefder en tegelijk beslister had
men de boodschap niet kunnen formuleren dat voortaan
alle werkelijke heerschappij bij het parlement zou liggen.
Het spel dat de bourgeoisie, nu in gezelschap van de
reformisten, wilde spelen met het koningschap in Nederland was hiermee begonnen. Onlangs heeft men van reformistische kant de vraag gesteld waar eigenlijk uit zou
blijken dat de socialisten republikeinen zijn. Inderdaad
hebben wij de afschaffing van het koningschap nooit op
enig strijdprogram gesteld. Maar de reden was dat voor de
socialisten de burgerlijke partijen, in menig land met
burgeroorlog en revolutie, deze historische taak hadden
volbracht. Alleen hebben de socialisten niet verzuimd nu
en dan het hunne te zeggen over de opportunistische
praktijken hierbij door de burgerlijke partijen bedreven.
Dat socialisten daar eenmaal zelf smaak in zouden krijgen, was niet te voorzien. Tenminste bestond tot voor
korte tijd het algemene gevoel dat ooze waardigheid
strikte onthouding gebood.
Enige geneigdheid in een tegenovergestelde richting,
onmiskenbaar door de deelneming van de S.D.A.P.-leiding
aan de bruiloft in de koninklijke familie, had zich ook
reeds eerder voorgedaan. Wij bedoelen de deelneming
aan de jaarlijkse opening van de Kamers — een formaliteit die tevens dienen kan om het scherpe kontrast tussen norm en inhoud van de officiele verrichtingen der
moderne monarchie voelbaar te maken.
Immers behoort het verleden, op die Septemberdag
voor ogen gebracht, tot de tijd dat, ja, een parlement bestond, maar men lang niet altijd zeker was dat het ook
behoorlijk zou kunnen vergaderen. En dit om deze reden
dat de vorsten sterk genoeg waren om de bijeenkomst
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van de volksvertegenwoordiging te beletten, Naar willekeurig te ontbinden, verkiezingen te verhinderen, enz.
Een feit dus als de opening van een parlement heeft
alleen politieke betekenis, wanneer de staatshoofden de
macht bezitten om het gesloten te houden.
Nadat later de machtsverhoudingen waren omgekeerd,
heeft de burgerlijke grondwetgever door een reeks van
bepalingen de geregelde werking van het vertegenwoordigend stelsel verzekerd. Opening en sluiting, duur en
hervatting der zittingen, zoals men weet is dit alles wettelijk tegen alle willekeur gewaarborgd. Zo is nu hier de
koning belast met het openen van de zitting op een voorgeschreven dag: niet een vrijwillige, maar een geboden
handeling, geen politieke maar enkel een administratieve
maatregel. Door de omslachtige, min of meer plechtige
regie: de gouden koets, het eskorte, het gevolg, de ontvangst in de monumentale lokaliteit der Ridderzaal, het
uitgeleide, de persoonlijke ovatie daaraan in de latere jaren
verbonden, is deze gebeurtenis voor het publiek een kijkspel, voor de deelnemers een maskerade. En dit ofschoon
geen wet het konstitutionele staatshoofd noodzaakt hierbij in persoon aanwezig te zijn, de opening zowel als de
sluiting, kan ook gebeuren door een kommissie, „van
Zijnentwege" zegt art. 104. Koning Willem III heeft dikwijls van die vrijheid gebruik gemaakt, Willem II placht
aan het hoofd van een schitterende staf, gedeeltelijk
evenals de koning zeif oud-gedienden van Waterloo of
van de minder ongezonde Tiendaagse Veldtocht, naar het
Binnenhof te rijden. De latere generatie van hun opvolgers, onschendbare draagster van een geschonden waardigheid, heeft zich in de sfeer door het heersende regiem
geschapen, volkomen ingeburgerd — het woord is niet
misplaatst. Want het zakelijke doel van deze staatsievolle
gang naar de verenigde zitting is toch enkel het voorlezen
van een akte, die, als troonrede, door anderen is opgesteld. Dat uit vorstelijke monden woorden kwamen door
anderen ingegeven, was natuurlijk geen zeldzaamheid.
Maar vroeger waren het de vorsten die het voorzeggen
hadden gelast, nu zijn zij het die naspreken moeten.
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Nog op andere gevallen zou men in dit verband kunnen
wijzen: traditionele zeden en gewoonten, hoewel van inhoud beroofd, door de burgerlijke omwenteling gespaard.
Daar is b.v. nog altijd de verbazend uitgebreide, voornamelijk uit figuranten bestaande, hofhouding. Maar dit
is juist de eis, anders zou men niet van „hofhouding"
kunnen spreken. Er zijn koningen geweest zonder land,
maar ook de koningen die afgezet en verbannen waren,
hadden meestal toch nog een Hof. In de eeuwen van de
werkelijke koninklijke heerschappij vormde het Hof niet
alleen de centrale organisatie van het staatsgezag. Het
was een instelling waarvan een sterke schittering over
het hele land uit ging en die wederkerig ook de uitmuntendste krachten en talenten uit het land tot zich trok.
Tot het Hof toegang te krijgen gold als de eerste voorwaarde tot succes in de maatschappij, aan het Hof een
goed figuur te maken als een hoog levensdoel, bij het
Hof in ongenade te vallen als een onherstelbaar ongeluk.
Wat hiervan over bleef is hoewel dan op zeer verkleinde voet en alleen in sommige opzichten, de uiterlijke inrichting, en geenszins het wezen.
Ook al niet sedert vandaag of gisteren in zwang is de
gewoonte om betrekkingen in de hofhouding zo goed als
uitsluitend op te dragen aan dragers van uit de Middeleeuwen afkomstige titels. In zijn strijd met de monarchie
of met de bourgeoisie verslagen, moest de adelstand tevreden zijn met een plaats in de onmiddellijke omgeving
der koningen. Tot 1848 genoot men in Nederland een
ridderschap met eigen politieke rechten. De eigen politieke rechten heeft de liberale bourgeoisie haar afgenomen, zij blijft het hogere personeel van het Haagse hof
leveren, het enige wat de konstitutionele monarchie nog
voor haar doen kon, het laatste wat de bourgeoisie haar
kan benijden.
Verder bestaat zoals men weet een groot deel van het
koninklijk gevolg uit officieren die met elkaar de historische maar onverklaarbare of zelfs zonderlinge naam
dragen van het Militaire Huis. Een in deze dingen argeloze landgenoot, zal b.v. wel eens met bevreemding heb417
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ben gelezen, dat in deze kring een funktionaris, belast
met het doen van boodschappen, de grote natuurlijk, als
„ordonnans" bekend staat. Men herinnere zich echter
dat in de goede oude tijd van de monarchic het militaire
huis een keurkorps was, dat als een speciale wacht van
het staatshoofd tot zijn machtsuitoefening niet weinig
bijdroeg en menigmaal ook op de slagvelden grote roem
behaalde. Men denke maar eens aan de garde van Napoleon, aan de Engelse „guards" met hun ontzettende
hoofdbekleding, aan de Haagse grenadiers, die evenwel
zuinigheidshalve geen berenmutsen meer dragen.
Om de tenminste bij sommige konstitutionele vorsten
zichtbare bijzondere lief de voor de gewapende macht te
verklaren, bedenke men bovendien dat deze neiging ongetwijfeld verband houdt met de herkomst zelf van het
koningschap, uit het krijgswezen geboren.
De revolutie, ten slotte, heeft niet geraakt aan een
voorrecht dat overigens in de kapitalistische wereld zo
weinig thuis hoort, n.l. de erfelijkheid van de hoogste
post. In de loop der tijden heeft de opkomende bourgeoisie, die haar eigen voorkeur wilde doorzetten, met
de) erfelijkheid van het koningschap soms raar omgesprongen. Thans echter, nu zij van de bezetting van de
troon evenmin iets te vrezen als te hopen heeft, is het
voorrecht vast gewaarborgd en tot meerdere zekerheid
— men zie er onze grondwet maar eens op na -- ook precies geregeld. Erg vrijpostig klinkt daarentegen de uitspraak van Karl Kautsky, in zijn groot bock over het
historisch materialisme (1927), dat de erfelijkheid van
de opperste betrekking in de staat „een der laatste en
ongerijmdste overblijfselen uit de Middeleeuwen is."

418

INHOUD
blz
Voorwoord door Henr. Roland Hoist
1877 De Familie Bouhon (fragment), „Het Tooneel"
(1878)
1883 „Zijn meisje komt uit", Weekblad „De Amsterdammer"

5
7
20

1887 Nieuwjaarsrepliek, Weekblad „De Amsterdammer"

29

1891 Het Koningschap in Nederland, „De Nieuwe
Gids"

1891 Socialistische Aesthetica, „De Nieuwe Gids"
1896 Socialisme en Kunst, „De Kroniek"
1896 Multatuli over Socialisme, „De Nieuwe Tijd"
1902 De verkiezing in Amsterdam IX, „De Nieuwe
Tijd"

36
53
88
92
139

1904 Ter inleiding van „De Arbeidswet", „De Nieuwe
Tijd"

150

1904 Iets over Prostitutie en Vrouwenarbeid, „De
163
Nieuwe Tijd"
196
1907 P. L. Tak gestorven!, „De Nieuwe Tijd"
1908 Armoede voorheen en thans, „De Nieuwe Tijd" 200
1909 Het Belastingstelsel in de voormalige Republiek,
242
„De Nieuwe Tijd"
1919 Domela Nieuwenhuis gestorven, „De Socialis335
tische Gids"
1920 Multatuli. Eenige opmerkingen bij zijn 100sten
340
gedenkdag, „De Socialistische Gids"
351
1924 Bij den dood van Mateotti, „Het Volk"
1926 De proletarische Levensbeschouwing (Radio355
rede), „De Socialistische Gids"
1927 De toegeworpen handschoen, „Het Volk" (Pop.373
wetenschappelijk Bijvoegsel)
1927 Troelstra herdacht, „De Socialist", Linkervleugel
378
SDAP
1936 De strijdmiddelen der Arbeidersklasse, „De
384
Fakkel"
1936 Eduard, de ex-koning, „De Socialist" (Bond van
405
Rev.-Socialisten)
1937 De Haagse Bruiloft, „De Socialist" (Bond van
411
Rev.-Socialisten)

