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Voorwoord 

Dit boekje over een geestelijke stroming, die wereldwijd grote invloed 
heeft uitgeoefend, is in het bijzonder geschreven voor jonge mensen vanaf 
ongeveer zestien jaar. Het wil een handreiking zijn bij het maken van 
inleidingen, het houden van spreekbeurten enz. 
Het pretendeert met volledig te zijn. De -naar ik hoop welwillende- lezer 
zal merken dat het gebodene qua stijl en woordkeus duidelijk op de 
doelgroep is afgestemd. Een zekere popularisatie is in verband daarmee 
onvermijdelijk. 
Dat is op zich bepaald geen kwalijke zaak. Als door deze, welbewust 
gekozen, aanpak veel jonge mensen achtergronden van en lijnen in een 
nogal ingewikkelde materie gaan zien, acht ik mijn doel bereikt. 
Graag zeg ik drs. G. Ligtenberg dank voor de positief-kritische en 
nauwgezette manier waarop hij het manuscript heeft nagezien. 
Een woord van dank komt eveneens toe aan Leonora Grandia en Ineke 
Ligtenberg voor het computermatig verwerken van de geschreven tekst. 

M. Kanis. 



Ter inleiding 

Stel je eens voor dat je lid bent van een schoolbestuur. Er komt een 
plaats vacant en op de geplaatste advertentie reageert een aantal 
gegadigden. Van elk van de sollicitanten worden inlichtingen ingewonnen 
en op de eerstvolgende bestuursvergadering krijg je de volgende 
inlichtingenstaat onder de neus: 

Staat van inlichtingen van sollicitant K. M.: 
Lichamelijke toestand: vrij zwakke gezondheid, tobt met zware hoofdpij-
nen, lijdt aan slapeloosheid en reumatiek, heeft een leverkwaal. 
Geestelijke toestand: zeer intelligent, iemand met grote zeggingskracht, 
duidelijke leiderskwaliteiten, zeer actief. 
Daarnaast: prikkelbaar, ongeduldig, opvliegend, erg kritisch tot op het 
grove en beledigende af. Zelf van Joodse afkomst betitelt hij een 
tegenstander als "vuile Jood met negerbloed". 
Hij is een zware roker, stevige drinker en kampt voortdurend met 
geldgebrek. Het links en rechts geleende geld geeft hij nooit terug. Zijn 
hebzucht blijkt overduidelijk als hij bij de ernstige ziekte van een oom 
schrijft: "Als de hond nu maar sterft, dan ben ik uit de modder." Een 
grote erfenis van -in de huidige geldswaarde- enige tonnen, heeft hij er na 
een jaar doorheen gejaagd. 
Als redacteur van een krant betaalt hij de zetters de laagste lonen van 
West-Europa uit. 

Wat denk je, zou die man een kans maken benoemd te worden? Ik denk 
van niet. Wat moet je, waar dan ook, beginnen met een mens, die onte-
genzeggelijk grote kwaliteiten heeft, maar verder absoluut ongenietbaar 
is? 
Over wie hebben we het dan? 
De voorgaande beschrijving hoort bij Karl Marx (1818-1883), de grote 
profeet van het socialisme, dé hoop van miljoenen onderdrukten en 
ontrechte arbeiders, dé grote vijand van "het kapitaal". 
Het socialisme is de leer, volgens welke een betere, meer rechtvaardige 
samenleving zal ontstaan als het kapitaalbezit (fabrieken, machines, 
grond) niet meer in handen is van particuliere ondernemers, maar in die 
van de staat of de gemeenschap. Het woord 'socialisme' is verwant met 
de latijnse woorden 'societas' (=gemeenschap) en 'socius' (^bondgenoot). 
Het kapitalisme is een stelsel waarbij de produktiemiddelen (ook wel het 



kapitaalbezit genoemd) in handen zijn van particuliere ondernemers. 
Onder alle mensen die in de vorige eeuw opkwamen voor rechtvaardiger 
verhoudingen in de maatschappij, neemt Karl Marx duidelijk de grootste 
plaats in. Naar hèm wordt socialisme ook wel marxisme genoemd, al 
moeten we daar dan wel het communisme (waarover later meer) bij 
rekenen. 
Vele tientallen jaren was hij de meest bewierookte mens in grote delen 
van de wereld. Aan hem zijn ontelbaar veel boeken gewijd. Zijn beeltenis 
heeft bij honderden miljoenen mensen dezelfde bekendheid gehad als 
onder ons die van de reformatoren Luther en Calvijn. 
De onthutsende vraag is: Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wie waren die 
mensen die hem als een halfgod vereerden? Hoe waren hun levensom-
standigheden en op wat voor manier heeft Marx daarop ingespeeld? 
Kijken we daarom nu eerst naar de toestand van de arbeiders in de 
negentiende eeuw. 
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Een steeg tussen de krotten in Amsterdam 
naar een oude tekening van Albert Hahn 



1. De barre ellende van de bezitlo-
zen in de negentiende eeuw 

Vernieuwingen 

De dichter A. C. W. Staring (1767-1840) heeft eens een conservatieve en 
eigengereide boer laten zeggen: 

"Bouwt gij een brug om droog te gaan, 
Ik kom er ook met laarzen aan" 

(Uit: De hoofdige boer) 

Daarmee negeerde de man de nieuwgebouwde brug en bleef naast dit 
stukje techniek door het modderige stroompje heenwaden. Zijn voorvade-
ren hadden het immers ook altijd zo gedaan... 
Met een variant op deze regels is het behoudende karakter van onze 
volksaard aan het begin van de vorige eeuw zo weer te geven: 

"Zet gij een lantaarn om in 't licht te gaan, 
Wij komen er ook met de pietereulielamp aan". 

Elke vernieuwing, of het nu een godsdienstige, sociale of economische 
betrof, werd argwanend en met afkeer bekeken. 
En die vernieuwingen kwamen! 
In Engeland werd de aanzet daartoe op economisch gebied gegeven door 
de uitvinding van de stoommachine door James Watt. Daarmee kwam, zo 
rond 1760, de Industriële Revolutie op gang. Op allerlei terreinen raakte 
het eeuwenoude handwerk danig in de verdrukking. Tegen de snel en 
goedkoop producerende machines kon de handwerksman het niet bolwer-
ken. Het fabrieksproletariaat, de groep van arme en ongeschoolde arbei-
ders, ontstond. Met alle kwalijke gevolgen die daaraan verbonden zijn. 
Het sterk vergrote aanbod van produkten veroorzaakte een steeds heftiger 
concurrentie, waardoor de prijzen daalden. Om het hoofd boven water te 
houden gingen de ondernemers over tot een nóg grotere produktie. Dat 
kwam bij de arbeiders hard aan: om de produktiekosten te verlagen 
werden de lonen verlaagd, de werktijden vergroot en goedkopere krachten 
in de vorm van vrouwen en kinderen aangetrokken. 
In de stormachtige ontwikkelingen had Engeland voorshands een duidelij-
ke voorsprong. Pas in de volgende eeuw zetten de vernieuwingen zich 
krachtig door op het Europese vasteland. Daarin liep, zoals gezegd, 



Nederland bepaald niet voorop. 
Behalve de rem die Engeland op de uitvoer van stoommachines zette (die 
was eerst verboden, werd later zwaar belastbaar gesteld), zijn twee andere 
redenen aan te geven waarom de Industriële Revolutie zo laat ingang in 
ons land vond: de onder 'ons' bijna algemene afkeer van nieuwigheden 
en het feit dat de aanvoer van de benodigde steenkool voor de stoomma-
chines erg duur was. Daar kwam nog bij dat in ons land een netwerk van 
spoorwegen veel trager op gang kwam dan bijvoorbeeld in België en 
Duitsland. In een land als het onze, met zó veel rivieren, kanalen en 
beken, was de aanleg daarvan een tijdrovend en kostbaar karwei. 
Toen dan toch, heel langzaam, de veranderingen doorzetten, kreeg de 
arbeider als spoedig de bittere rekening gepresenteerd. Zijn inkomen, tot 
dan toe zeer sober tot redelijk, daalde voortdurend. De huisindustrie of 
huisnijverheid, sinds mensenheugenis toch een vaste bron van inkomsten 
voor burger èn boer, kon de concurrentie met de fabriek absoluut niet aan 
en werd grotendeels weggevaagd. Het thuis vervaardigen van textiel 
(Twente) of sigaren (Kampen) en het spinnen van wol door boerinnen 
verdween voor een belangrijk deel als bron van inkomsten. Behalve de 
stedeling verarmde daardoor ook de plattelander. 

Een grote trek naar de steden was het gevolg. Dat noemen we met een 
ander woord: urbanisatie. Het grote stads- of fabrieksproletariaat ontstond. 
Onder deze groep was de kindersterfte bijzonder groot. De hygiëne in de 
sloppenwijken was ver te zoeken, de dokter was meestal onbetaalbaar, de 
lichamelijke toestand uitgesproken slecht. 
Heel schrijnend is in dit geval de opmerking van een vader, die z 'n 
tweeling kort na de geboorte aan de dood moest afstaan. Hij zei: "Onze 
lieve Heer heeft ons gezegend door die tweeling..." Want via een soort 
verzekering beurde hij acht gulden per kind bij overlijden uit de zoge-
noemde 'dooienbus'. En die zestien gulden waren net voldoende om de 
pacht van een stukje landbouwgrond te betalen. 

De kinderarbeid 

De arbeid onder kinderen vanaf het vierde levensjaar was algemeen 
verbreid en heel zwaar. De kinderarbeid is overigens niet ontstaan met het 
fabriekswezen, maar bestond al in de huisindustrie. Die arbeid nam in de 
negentiende eeuw wèl steeds grotere vormen aan. Zo steeg de kinderar-
beid van 1820 tot 1870 in Friesland bijvoorbeeld van 11 procent naar 21 
procent van het totaal aantal werkenden, in Zuid-Holland van 8 naar 20 
procent en in Noord-Brabant van 16 naar 37 procent. Alleen Zeeland gaf 
een duidelijke daling te zien: van 15 naar 6 procent, misschien veroor-
zaakt door het verdwijnen van de meekrapteelt. Meekrap is een poeder 
dat gebruikt werd als kleurstof en werd verkregen door het fijnstampen 
van de wortels van de plant rubia tinctorum. 
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Van het totale aantal werkende kinderen zal ongeveer 20 procent uit 
meisjes bestaan hebben. We zien in de genoemde periode wèl een daling 
van het aantal werkende kinderen onder de tien jaar. Het aantal oudere 
kinderen dat moest werken steeg daarentegen sterk. 
De verzwakte, want slechtgevoede stakkers, werden om vier, vijf of zes 
uur 's morgens gewekt om bijvoorbeeld stenen te sjouwen, machines te 
bedienen enz. Ze werden zonodig overdag wakker gehouden met een 
emmer water en 's avonds in slaap gebracht en gehouden met jenever. 
Om hen in toom te houden en bijvoorbeeld van diefstal af te houden, was 
een heel scala van ongelofelijk zware straffen voorhanden. Zo werd een 
meisje van vijf jaar na een kleine diefstal veroordeeld tot zeven en een 
half jaar tuchthuis. 

Kinderarbeid in de mijnen 

De weeskinderen waren er veelal het slechtst aan toe. In heel wat steden 
werden zij 's zondags na de preek in het openbaar geveild. De 'koper' 
had meestal slechts één bedoeling: de 'koopwaar' moest het uitgegeven 
bedrag met rente terugverdienen. Het lot van de arbeiderskinderen wordt 
bewogen beschreven door J. J. Cremer in zijn boekje: "Fabriekskinderen. 
Een bede, maar niet om geld". Het loon dat kinderen ontvingen varieerde 
van tien cent per dag tot vijfendertig cent in de week en dat in een tijd 
waarin de lonen gelijk bleven of daalden en de prijzen van de levens-
middelen sterk stegen. In Engeland werden kinderen soms per contract bij 
honderd voor achttien uur per dag geleverd aan fabrieken. 
Pas in 1874 perkte in ons land de wet van het links-liberale Tweede-
Kamerlid S. van Houten (het zogenoemde "kinderwetje") de ergste 
uitwassen van de kinderarbeid in. Kinderen onder de twaalf jaar mochten 
geen betaalde arbeid meer verrichten. De controle daarop was echter 
ronduit slecht. Bovendien, zo zegt de geschiedschrijver J. de Rek, nam 
door de afname van de kinderarbeid het aantal werkende vrouwen toe. En 
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daardoor ook de kindersterfte. Daarnaast móest de vader dikwijls zijn 
kinderen naar de fabriek sturen op straffe van ontslag. 
Onze toenmalige premier, dr. A. Kuyper, zei tijdens de besprekingen in 
de Tweede Kamer: 
"Waar uit de opgaven van industriëlen zelf blijkt dat in ons land kinderen 
van zeven jaar in de tijd van zes dagen 85 a 87 uur arbeiden, spreekt het 
feit zó vanzelf, dat het van alle verder betoog ontslaat. Het kwaad is zó 
ernstig, dat ik weet hoe men kinderen van vijf en zes jaar, om ze 's 
morgens naar de fabriek te doen gaan, maar niet wakker kon krijgen, ze 
uit het bed moest nemen, in letterlijke zin wakker schudden en met water 
het hoofd bedruipen, om in dat lichaam weer enige beweging te doen 
komen. Zó sterk wordt de lichamelijke welstand van de kinderen onder-
drukt, dat men hen soms des morgens bij het uitgaan gezouten haring 
moet medegeven, zullen ze niet flauw vallen en de buitenlucht kunnen 
verdragen." 
De toestand van de twaalfjarigen en ouderen bleef ook na het van kracht 
worden van het 'kinderwetje' nog lange tijd ellendig. In 1910 mocht men 
een jongen van twaalf jaar nog altijd elf uur per dag laten werken. Pas in 
1911 werd de leeftijd voor werkende kinderen op dertien jaar gebracht en 
de werktijd op tien uur. 

De vrouwenarbeid 

De toestand van de in loondienst werkende vrouwen was niet veel beter. 
Zij werden ook bij zware arbeid ingezet. Er zijn gevallen bekend, wie zal 
zeggen hoe veel, waarbij vrouwen onder het werk een kind ter wereld 
brachten, het clandestien moesten voeden tussen twee klampen stenen en 
daarna 'gewoon' doorwerkten. 
De arbeidsduur was heel lang. Franeker spande in deze de treurige kroon. 
Daar werkten de vrouwen twintig uur per dag, van 's nachts twee uur tot 
's avonds tien uur! 
In Twente nam het aantal arbeidsuren in de loop van de negentiende 
eeuw toe van twaalf tot veertien uur per dag. Hier en daar werd, als een 
grote gunst, zaterdagmiddag vrijaf gegeven. 
Van het mannelijke deel van de arbeidende stand werd gezegd dat het 
"lui, zwak en onkundig" was. De tweede en derde typering zullen juist 
geweest zijn. Iemand die vanaf zijn vierde jaar zware arbeid heeft moeten 
verrichten, zal op latere leeftijd bepaald niet uitblinken in lichaamskracht 
en kennis. 
Veel milder omschrijft prof. dr. L. G. J. Verberne hen in zijn De Neder-
landse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw (1870-1914), als: "Niet 
onwillig, maar traag, onbekwaam en weinig krachtig". Bij een keuring 
voor militaire dienst werd 37 procent van de textielarbeiders en 62 
procent van de touwslagers afgekeurd. Ongeveer 25 procent van hen 
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bleek kleiner dan 1.60 meter. In 1925 was dit percentage gezakt tot 5 pro-
cent. 
Voor zware arbeid, als het sjouwen en grasmaaien, werd bij voorkeur 
gebruik gemaakt van buitenlanders. Die waren bovendien vaak tevreden 
met een (nog) lager loon. 
Het heeft weinig zin landelijk of regionaal de hoogte van de lonen voor 
de arbeiders op te sommen. Die zegt op zichzelf genomen weinig, omdat 
gekeken moet worden naar de samenhang met de prijskosten. 
We zeggen niet te veel als we opmerken dat het loon over het algemeen 
zo laag was dat zelfs van een zeer sobere vergoeding doorgaans niet 
gesproken kan worden. Duidelijk zien we dit geïllustreerd bij de bakkers-
knechts, die in 1870 om loonsverhoging vroegen en daarbij bereid waren 
langer te werken dan de honderd uur, die ze al per week maakten. 
Daarnaast werd het inkomen van de werkman hier en daar geducht 
afgeroomd. Menige werkgevers-echtgenote had een winkel waar de 
arbeiders van haar man de levensmiddelen móesten kopen, de zogenoem-
de gedwongen winkelnering. De prijzen waren daar hoger dan in de 
gewone winkels. 
Ook kregen de arbeiders het loon dikwijls gedeeltelijk uitbetaald in 
fabrieksprodukten, die ze zelf langs de deur moesten zien te verkopen. 
Tenslotte hielp een heel stelsel van boetes eveneens de zak van de 
werkgever spekken. Op te laat komen stond een boete van één cent, op 
praten onder het werk twee cent, op vloeken tien cent en op drankmis-
bruik vijftig cent. 

De arbeidsomstandigheden 

Het voedsel van de arbeider bestond voornamelijk uit aardappelen, 
'smakelijk' gemaakt met azijn en mosterd, roggebrood en meelpap. Dé 
drank was koffie. Naarmate de ellende groter werd, nam vooral onder 
mannen het drinken van jenever toe. Dit groeiende kwaad maakte de 
uitzichtloze toestand van de bezitloze klasse nog groter. Vlees, vis, kaas, 
melk en fruit konden niet worden aangeschaft. 
Op deze nood werd op een wel heel wrange manier ingespeeld door bij 
strenge winters schaatswedstrijden uit te schrijven, waarbij de prijzen uit 
levensmiddelen bestonden: een zak aardappels, een stuk kaas, een brood 
enz. Vooral de wedstrijden voor de boven-zeventigjarigen waren populair. 
De veelvuldig voorkomende valpartijen van oude mannen (èn vrouwen!) 
veroorzaakten altijd veel hilariteit. 
De woningen van de arbeiders waren meestal "diep ellendig, afzichtelijk 
verwaarloosd". Zij bewoonden oude, donkere, vochtige panden met 
gemeenschappelijk toilet. De allerarmsten huisden in kelders van nog 
geen 1.60 meter hoog. Het hoeft geen betoog dat ziekte en vroegtijdige 
sterfte veel voorkwamen. 
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Na 1850 kwam daar enige verbetering in. In 1851 kwam de eerste 
bouwverordening in Schiedam. De grootindustrie begon met de bouw van 
arbeiderswoningen, zoals bijvoorbeeld in Nijverdal (1852) en Almelo 
(1865). 
Sparen voor kleding was praktisch uitgesloten. Het kledinggeld ging 
vrijwel altijd ten koste van het toch al karige voedsel. 
Alles overziend mag het geen wonder heten dat de gemiddelde levensduur 
van de arbeiders laag was. Die stond bij dagloners op 32 jaar. 
Het is duidelijk dat in deze toestand van grootschalige, bittere armoede 
weinig plaats was voor verbetering door middel van onderwijs. Verreweg 
de meeste kinderen waren te vermoeid om na het werk met enige vrucht 
de avondschool te kunnen bezoeken. Schoolgaan overdag betekende 
meestal loonderving. 
Wel was er stelselmatig onderwijs in spinnen en weven. Denk bijvoor-
beeld aan de weefscholen in Twente. Maar ook hier bleef het bij uitzon-
deringen. Nergens in West-Europa was het industrieel onderwijs zo 
achtergebleven als in ons land. Het analfabetisme was wijd en zijd 
verbreid. 
Terecht zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de zedelijke 
toestand van de arbeidende stand op een zeer laag peil zou staan. Toch 
was die minder ongunstig dan verwacht mag worden. Hier en daar was de 
toestand bepaald slecht. Als voorbeeld kunnen genoemd worden: Almelo 
(tweederde van de huwelijken was gedwongen), Maastricht (veel openba-
re dronkenschap) en Groningen (ontucht en kindermoorden). Maar uit 
streken als Friesland, Salland, de Veluwe, Utrecht en andere, kwamen 
geen alarmerende berichten. Klachten over oneerlijkheid en onbetrouw-
baarheid van de arbeiders werden zelden gehoord. 
Er was ook geen gewelddadig verzet tegen de stoommachine, zoals dat 
elders in Europa voorkwam. Daarbij speelden overigens ook lauwheid en 
gebrek aan organisatie een rol. 
Het godsdienstonderwijs werd over het algemeen niet verwaarloosd. De 
burgerlijke schrijvers van die tijd mogen dan spreken van blind fanatisme, 
ziekelijke dweepzucht en heidendom, deze snerende kwalificaties komen 
voor een groot deel voor rekening van de auteurs zélf. 
De onkerkelijkheid was laag. Rond 1890 betrof die circa VA procent van 
de bevolking, met een uitschieter in Friesland: 7 procent. Het felle 
atheïsme van de eerste socialisten stootte dan ook vele arbeiders af. 

Verbetering nauwelijks gezocht 

De vraag mag wèl gesteld worden of de kerk veel deed om het lot van de 
arbeiders te verbeteren. Nee, dat deed ze niet. Natuurlijk, er was de 
diaconie. Wat die gedaan heeft om de grote nood te lenigen weten we 
niet exact. Dat ze geholpen heeft, staat buiten kijf. Van de diaconaal 
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ondersteunden werd wel gepaste dankbaarheid en onderdanigheid ver-
wacht, plus het getrouw bezoeken van de kerkdiensten. De in veel kerken 
voorkomende armenbankjes (zonder leuning, achter in de kerk, of juist 
vóórin om het kerkbezoek gemakkelijk te kunnen controleren) spreken in 
dit verband duidelijke taal. 
In de vaderlandse kerk werden de ambten van ouderling en diaken zelden 
vervuld door behoeftige arbeiders. Veelal was de broodheer tevens 
kerkeraadslid. Pas na de Afscheiding van 1834 zien we ook werknémers 
in het ambt van ouderling of diaken. Het waren "niet vele machtigen, niet 
vele edelen", die de Nederlands Hervormde Kerk verlieten. 
De weinige scherpe protesten tegen de uitbuiting van de arbeidende klasse 
kwamen dan ook meestal uit die hoek. We noemen als voorbeeld de 
bekende Rotterdamse Kruisdominee C. van den Oever. In zijn nieuwjaars-
preek over De hardslapende zondaar zei hij: 

"Ontwaakt dan, gij gierigaards! Gij die den arbeiders hun loon onthoudt! 
Zodat zij tot God moeten zuchten; daar gij u met hun zweet en bloed 
verrijkt, en dat in hoogmoed, pracht, praal en wellust doorbrengt." 

Of, iets milder van toon, maar ernstig bestraffend, in een preek over 
Hooglied 2 vers 11b: 

"Beschouwt men in 't algemeen den burgerstaat, wat is alles hard, vooral 
voor den geringen burger en onderdaan; de Pharao's heerschzucht en de 
Nimrod's drijving moeten zij verduren, de strengheid der diensten welke 
zij moeten verrigten, de hardheid der versmadende woorden welke zij 
moeten hooren, de drukkende lasten, die zij moeten dragen en de geringe 
loonen waarvoor zij moeten arbeiden, doet hen met het gansche schepsel 
zuchten (Rom. 22), vanwege die harde behandelingen; de koudheid 
waarmede de onderdanen behandeld worden is niet minder, de goddeloo-
ze zelfsliefde drijft degenen die over anderen gesteld zijn, dat zij hunne 
onderhoorigen behandelen alsof het slaven of honden waren, ja menige 
hond zal het bij de zijnen beter hebben en meer vriendschap ontvangen 
dan sommige knechten en dienstmaagden bij hunne heeren en vrouwen." 
(Uit: "Het droevige verledene en het aangename tegenwoordige.") 

Wanneer ds. G. H. Kersten terugblikt op deze schrijnende toestanden 
schrijft hij: 

"Eenerzijds de luide prediking van den klassenstrijd; en anderzijds het 
onverschillig, ongevoelig exploiteeren van arbeiders, met wier geestelijke 
noch stoffelijke belangen genoegzaam rekening gehouden werd; die 
slechts werden beschouwd als winstmiddelen." (uit: Een banier tegen de 
revolutie, 1918). 
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Buiten de kerk? Buiten de diaconale hulpverlening? Slechts weinig werd 
er gedaan ter verbetering van het lot van de arbeiders. We  noemen: 

Het RCveil, een religieuze opwekkingbeweging uit de vorige eeuw 
onder d e  betere stand. Mensen als Groen van Prinsterer, Willem van 
Hogendorp en Maurits van Hall waren oprecht begaan met de ellende van 
hun medemens en lenigden uit eigen middelen de nood om hen heen. 
- Vormen van liefdadigheid als: het stichten van weeshuizen, oudelieden- 
gestichten en het organiseren van voedseluitreikingen door de overheid, 
de kerk en particulieren. 
- Enkele schrijvers, zoals J. J. Cremer, die in bewogen bewoordingen 
aandacht vroegen voor de nood van de behoeftige. 
- Na 1848, toen er vrijheid van vereniging kwam, ontstonden enkele 
vakverenigingen, zoals die van de typografen en van de diamantbewer- 
kers. Pas na 1850 namen de vakverenigingen langzaam in aantal toe. 
V&ór die tijd werd w e r  het arbeidersvraagstuk nauwelijks gedacht. laat 
staan gesproken. Het besef dat een gezonde werknemer ook voordelig 
voor de werkgever is, drong slechts traag door. 

Ook de regering was niet bij machte grootscheeps te hulp te komen. 
Meerdere oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen. 
1. Ons land bevond zich na de Belgische Oorlog (1830-1839) in een 
nijpende financiële toestand. 
2. In 1845 en 1847 deden zich als gevolg van het mislukken van de 
aardappeloogst verschrikkelijke hongersnoden voor. De liberale opvatting 
van de overheid verhinderde krachtdadig ingrijpen. 
3. De regering was rond 1848 bezig met een grondwetsherziening, 
produkt van de vrees voor opstand zoaIs die buiten onze grenzen overal 
uitbarstte. De zorgen daaromtrent slokten alle energie van de bestuurders 
OP. 

Glorende hoop 

Tussen 1850 en 1870 traden in ons Iand grote veranderingen op. 
- de snelle groei van het industrieel grootbedrijf, 
- de invoering van post en teIegraaf, 
- en de uitbreiding van het spoorwegnet. 
Dan dringt langzamerhand het besef door dat verbetering van de arbeiden- 
de stand gezond is voor het land en voordelig voor de ondernemers. Deze 
kentering heeft enerzijds te maken met een groeiend begrip v w r  het nut 
van hygiëne en onderwijs, anderzijds met de praktische ervaring van de 
fabrikanten, die begonnen in te zien dat de slechte toestand van de 
arbeiders stagnerend op de produktie werkte. Dan zien we de arbeider 
beter gevoed, beter onderwezen en minder afgebeuld worden. 
Het is tevens de tijd dat een forse trompetstoot de arbeiders oproept te 
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2. Voorlopers van het socialisme. 
Karl Marx' leer en leven. Een 
typering en beoordeling 

Inleiding 

Te zeggen dat 'de apostel van het proletariaat' (de verdrukte en uitgebuite 
arbeiders) de uitvinder was van de nieuwe stroming die we het 'socia-
lisme' noemen, is te veel eer voor Karl Marx. Zijn 'nieuwe heilsleer' is 
niet op een bepaald moment uit de lucht komen vallen. De eeuwen door 
hebben zich mensen aangediend, stromingen zich voorgedaan, die, soms 
vaag, soms heel duidelijk, te karakteriseren zijn als voorlopers van het 
socialisme. 

Voorlopers van het socialisme uit de Oudheid 

In vogelvlucht vestigen we de aandacht op: 
- Lycurgus (8e eeuw voor Chr.), de legendarische wetgever van Sparta. 
Hij zou in zijn stad Sparta al een soort communistische heilstaat gevestigd 
hebben. 
- Plato (428-374 vóór Chr.), één van de beroemdste Griekse wijsgeren. 
Hij pleitte er in zijn werk Politeia (De Staat) voor dat leiders van de staat 
zich zouden verenigen in een soort commune. Op basis van gemeenschap-
pelijk bezit en gelijkheid. Trouwens, hier was sprake van een autoritair 
stelsel. Want het gewone volk had niets te vertellen. 
We moeten ons niet laten verleiden om ook de vroeg-christelijke gemeen-
ten hier een plaats te geven. Weliswaar hadden zij "alle dingen gemeen", 
maar deze instelling ontsproot uit een heel andere wortel. Is de kreet van 
het socialisme: 'Al het uwe is het mijne', de Christenen in de vroeg-
christelijke gemeenten handelden, gedrongen door de liefde van Christus, 
heel anders: "Al het mijne is uwe!" 

Voorlopers van het socialisme uit de Middeleeuwen 

- De Albigenzen (Middeleeuwen, rond 1200) werden als sekte door de 
kerk bitter vervolgd. Zij neigden naar gemeenschappelijkheid van bezit en 
leefden als groep vegetarisch en ascetisch: via een vrome levenswandel en 
ontzegging van zinnelijke genoegens streefden zij naar zelfheiliging. 
- De Anabaptisten of Wederdopers (16e eeuw) eisten radicale maatschap-
pelijke hervormingen. Een bekend leider was Thomas Münzer. Hun 
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drijven mondde eerst uit in de bloedig onderdrukte Boerenopstand (1525) 
en later in de stichting van het 'Nieuwe Jeruzalem' door Jan van Leiden 
(1534/35). Hij stelde gemeenschap van goederen in. 
- Thomas More (1478-1535) was een Engels geleerde. In zijn bekende 
boek Utopia ontvouwde hij het idee van een communistische ideaalstaat 
met een sterk autoritaire inslag. In die staat zou een 
zesurige werkdag ingevoerd worden en moesten slaven (krijgsgevange-
nen) het zware werk doen! Hij en andere zogenoemde utopisten ontken-
den de zondeval en schreven sociale misstanden toe aan 'slechte' instel-
lingen als geld en privébezit. 

Voorlopers van het socialisme uit de tijd van de Verlichting 

- De Levellers en Diggers (17e eeuw), leefden ten tijde van Cromwell in 
Engeland. Volgens de Levellers (^gelijkmakers) behoorde de macht in de 
staat aan het volk. Alle wettig gezag berustte op de vrijwillige keus van 
het volk. Koning en Hogerhuis (te vergelijken met onze Eerste Kamer) 
moesten verdwijnen öf ondergeschikt gemaakt worden aan het Lagerhuis 
(te vergelijken met onze Tweede Kamer). Zij ijverden voor gelijk recht 
voor allen, algemeen kiesrecht, volledige godsdienstvrijheid en economi-
sche hervormingen, onder meer een herverdeling van het grondbezit. 
Een groep uit hen, de Diggers (=gravers), trachtte tevergeefs gemeen-
schappelijke, braakliggende grond in bezit te nemen en te ontginnen. 
Vandaar hun naamgeving. 
Een opstand van de Levellers in 1648 werd door Cromwell onderdrukt. 

Het eiland Utopia 
zoals dit werd afge-
beeld in de eerste 
druk van het boek 
Utopia in 1516 
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- Twijfelachtig is of we ook de Labadisten in deze rij een plaats moeten 
geven. Deze volgelingen van de volmaaktheidsdrijver Jean de Labadie, 
onder wie de beroemde, veelzijdig geleerde, Anna Maria van Schuurman, 
toonden zich wel voorstander van gemeenschap van goederen, maar 
stoelden hun mening mede op bijbelse gronden. 
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) was een beroemd Frans pedagoog. 
In zijn werk Discours (...) sur l' inégalité parmi les hommes (Verhande-
ling over de ongelijkheid tussen de mensen) deed hij een felle aanval op 
de standenstaat die de bevolking verdeelde in adel, geestelijkheid en het 
gewone volk en op het persoonlijke bezit. Dit laatste was volgens hem de 
bron van alle kwalen van de maatschappij en de beschaving. Onder die 
kwalen rekende hij: ongelijkheid, belangenstrijd, uitbuiting en oorlog. Zijn 
gedachten werkte hij verder uit in zijn beroemdste werk: Le Contrat 
social (Het maatschappelijke verdrag). De opvatting die hij in dit boek 
neerlegde was dat het volk de macht overdraagt aan een regering en 
daarmee afziet van bepaalde persoonlijke rechten en vrijheden, terwille 
van de gemeenschap. Rousseau zag de mens als sociaal wezen. De 
regering zou slechts uitvoerder zijn van de volkswil ('volonté générale'). 
De dwalende minderheid die er anders over denkt moet, in zijn visie, 
desnoods met dwang onderworpen worden. 
- Rond 1760 begon in Engeland de Industriële Revolutie. Deze omwen-
teling is niet zozeer een voorloper, als wel een wegbereider van het 
socialisme geweest. Toen de huisindustrie meer en meer werd overvleu-
geld door het gemechaniseerde grootbedrijf, veranderde de standenmaat-
schappij allengs in een klassenmaatschappij. De oude tegenstelling tussen 
adelstand en geestelijkheid, die allerlei voorrechten hadden, en de Derde 
Stand, die alleen maar plichten kende, maakte plaats voor een klassente-
genstelling tussen bezitters en bezitslozen. Grootscheepse uitbuiting van 
de arbeidersklasse maakte de geesten rijp voor de eis van gelijkheid voor 
allen. 
- In 1789 brak de Franse Revolutie uit. De leuze was: vrijheid, gelijkheid 
en broederschap. Deze omwenteling, die diepgaande gevolgen had tot ver 
buiten de landsgrenzen, werd voorafgegaan door een geestelijke omwente-
ling. Deze staat bekend onder de naam 'Verlichting' en kreeg in de 
achttiende eeuw grote aanhang. Al te lang, zo werd gezegd, had de mens 
gelopen aan de leiband van de kerk en haar dienaren. Het domweg gelo-
ven wat de kerk leerde moest radicaal doorbroken worden. Het verstand 
van de mens kreeg groot vertrouwen. Niet de Heilige Schrift, maar de 
menselijke rede werd beschouwd als de bron van alle kennis. Met absolu-
tisme en standsvoorrechten moest grondig worden afgerekend. Immers: 
alle mensen zijn vrij en gelijk. 
Onder absolutisme moeten we verstaan de onbeperkte macht van de 
koning of heerser. Hfj alleen beslist. 
Volgens het Verlichtingsdenken hoorde het staatsgezag bij het vólk te 
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berusten. Dat noemen we de leer van de volkssoevereiniteit. Vergelijk 
ook de opvattingen van Rousseau. 
De laagste klassen profiteerden maar weinig van de veranderingen. Dat 
bracht F. N. Babeuf tot zijn Manifeste des Egaux (manifest van de 
gelijken), waarin hij opkwam voor een revolutionaire dictatuur van het 
proletariaat. De tegenstelling tussen arm en rijk moest verdwijnen, het 
grondbezit verdeeld (zij het met blijvend beschikkingsrecht van de 
gemeenschap) en er diende gelijk recht op onderwijs en plicht tot arbeid 
te komen. Het Manifeste des Egaux is het eerste socialistische manifest. 
In zijn streven werd Babeuf gesteund door de Parijse gemeenteraad of 
commune (van daar de naam communist). 
De tijd was er evenwel niet rijp voor. Babeuf verloor zijn hoofd onder de 
guillotine. 
- De Utopistische socialisten (eerste helft 19e eeuw) zagen wel in de verte 
de totstandkoming van een ideale staat, maar waren duidelijk wetenschap-
pelijker en realistischer dan de vroegere utopisten. Bekende voormannen 
onder hen waren St. Simon, die een coöperatie van de maatschappelijke 
klassen voorstond, de aarts-utopist Fourier, de fel anti-godsdienstige 
Prouddhon, de eerste sociaal-democraat Louis Blanc en de Engelse 
fabrikant Robert Owen, een geestdriftig propagandist van produktie-
coöperaties. Volgens hen moesten de bezitslozen veel meer de handen 
ineen slaan en samen optrekken tegen de macht van het kapitaal. Dat zou 
via vakverenigingen, maar ook via het stichten van een samenwerkings-
verband (zoals bijvoorbeeld de produktie èn de afzet van sigaren door de 
arbeiders zélf) kunnen. Owen, zelf een kapitalist, steunde dit laatste uit 
ideële overwegingen. 
Van Prouddhon is de beroemd geworden stelling: 'Eigendom is diefstal'. 
In niet mis te verstane bewoordingen hekelde hij de godsdienst. "God en 
de mensheid zijn twee onverzoenlijke vijanden. Daarom is het de eerste 
taak van de verlichte mens om de idee God op meedogenloze wijze te 
verdrijven uit de geest en uit het geweten. En dan moet het atheïsme de 
wet zijn van de zeden en van het denken", aldus Prouddhon. 
Louis Blanc (1811-1882) wenste de staatsmacht te veroveren via alge-
meen kiesrecht. Dat is een duidelijk sociaal-democratisch standpunt. In 
zijn boek L' Organisation du Travail (de organisatie van de arbeid) eiste 
hij recht op arbeid voor iedereen. De bedrijven moesten langzamerhand 
verenigd worden tot produktie-coöperaties (de zogenoemde 'ateliers 
sociaux'), waar de arbeiders behalve een behoorlijk loon ook hun aandeel 
van de winst en medezeggenschap zouden krijgen. 
Tijdens de Februari-revolutie van 1848 leken Blanc's wensen in vervul-
ling te gaan. Er kwamen 'ateliers nationaux', maar die bleken niet 
produktief te zijn. Ze werden weer opgeheven. De daarop gevolgde 
opstand werd krachtig onderdrukt. De tijd was kennelijk nog niet rijp 
voor een algehele verandering van het maatschappelijke en sociale bestel. 
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De taak daarin verandering te brengen werd het levensdoel van Karl 
Marx. 

Karl Marx, zijn leven 

Karl Heinrich Marx (1818-1883) werd geboren in de Duitse stad Trier en 
was de zoon van een tot het Christendom bekeerde Joodse vader. Hij had 
een Nederlandse moeder. Zijn vader kwam uit een oud rabbijnengeslacht 
en deed veel voor de vorming van zijn kinderen. Zijn moeder moet een 
zorgzame vrouw geweest zijn. 
We moeten over de 'bekering' van Karls vader niet denken in bijbelse 
zin. Hij werd gedreven door twee overwegingen. In de eerste plaats 
betekende het protestantisme in Duitsland geestelijke vrijheid. Daarnaast 
mochten Joden in Duitsland na de val van Napoleon (1814/15) geen 
openbaar ambt meer bekleden. De met veel talenten bedeelde Karl 
bezocht het gymnasium in Trier, studeerde aan de universiteiten van Bonn 
en Berlijn filosofie, geschiedenis en rechten en werd doctor in de filo-
sofie. In zijn studententijd openbaarde hij zich als een gevoelige jonge-
man, die beslist niet vijandig stond tegenover het Christendom. In het 
studentengeschrift De gemeenschap der gelovigen met Christus, schrijft 
hij: 

"Door de liefde van Christus wenden wij ons hart tevens naar onze 
broeders die innerlijk met ons verbonden zijn en voor wie Hij Zichzelf 
ten offer gaf. Gemeenschap met Christus kan innerlijke veredeling, troost 
in smart en kalm vertrouwen geven en ook een hart dat gevoelig is voor 
menselijke liefde en voor alles wat edel en hoogstaand is. Dit niet terwille 
van eer of roem, maar alleen om Christus' wil." 

We weten niet goed wat er kort daarna in zijn leven gebeurd is. Summie-
re gegevens vertellen ons iets over een totale omwenteling in zijn denken 
en levenshouding. Reeds spoedig vertrouwt hij het volgende aan een ieder 
die het lezen wil toe: 

"Een voorhang was gevallen, mijn allerheiligste verscheurd en nieuwe 
goden moesten ervoor in de plaats gesteld worden. Ik wens mijzelf te 
wreken op Hem, die heerst daarboven." 
In zijn proefschrift lezen we: "In één woord: alle goden haat ik." 

In dezelfde tijd verscheen van zijn hand het treurspel Oelanem. Hij 
besluit aldus: 

"Spoedig zal ik de eeuwigheid aan mijn borst sluiten. En spoedig zal ik 
geweldige vervloekingen over de mensheid uitbrullen." 

25 



De bekende Roemeense predikant Richard Wurmbrandt legt de vinger bij 
de titel van dit treurspel. 'Oelanem' is een anagram of letterkeer van 
Emanoël (Immanuël), een gebruik in de Satanskerk. 
Bij een anagram wordt een woord in stukken verdeeld en in omgekeerde 
volgorde geplaatst. Marx om die reden te verdenken lid van de Satans-
kerk geweest te zijn, is echter een te boude veronderstelling. 
Ook in het gedicht De verfletste maagd merken we zijn radicaal verander-
de instelling: 

"Aldus heb ik de hemel verbeurd, 
Ik weet zeer wel, 
Mijn ziel, die eens trouw was aan God, 
Is nu bestemd voor de hel." 

Duidelijk is te bespeuren dat de ommekeer van Karl Marx geen atheïst 
maakte. Hij haatte God, in Wie hij geloofde! Gods bestaan betwistte hij 
niet, maar wel Zijn opperheerschappij. 
De Italiaanse socialist Mazzini typeerde hem als volgt: "Karl Marx bezat 
een vernietigende geest. Zijn hart brandde meer van haat dan van liefde 
tot de mensen." Marx had de proletariërs inderdaad niet echt lief. Hij 
noemde ze soms 'idioten'. Ook over zijn rode wapenbroeders oordeelde 
hij nogal eens hard. Uitdrukkingen als: 'een os', 'een theoretische nul', 
'het zwijn', 'de Joodse nikker' zeggen genoeg over zijn mening omtrent 
hen, die voor hetzelfde ideaal als hij streden. 
Belangstelling voor socialistische ideeën had Marx in zijn studententijd en 
in de jaren kort daarna nog niet. Als redacteur van de Rheinische Zeitung 
wist hij een probaat middel om orde en rust te handhaven: "Pogingen van 
de massa om communistische ideeën ten uitvoer te brengen kunnen 
beantwoord worden met een kanon, zodra zij gevaarlijk zijn geworden..." 
Nee, hij is pas later socialist geworden door, de invloed van Moses Hess. 
Hess, om kort te zijn, was een Duitse socialist, was natuurkundige, 
koopman, later journalist en politicus. Hij werkte veel samen met Marx 
en was mede-oprichter van de Rheinische Zeitung. De veelvuldige ruzies 
tussen de socialisten verwijderden hem meer en meer van zijn oude 
wapenbroeders. Hij werd, Jood zijnde, een voorloper van het Zionisme, 
de beweging van Joden die streefden naar een eigen vaderland. 
Hess noemde Karl Marx later: "mijn afgod, die de laatste trap zal geven 
tegen middeleeuwse religie en politiek". 
In 1843 huwde Marx Jenny van Westphalen. Zij was Duitse van adellijke 
afkomst. Haar vader maakte deel uit van het Pruisische bestuur en heeft 
zijn jonge aanstaande schoonzoon de liefde voor de oude Griekse dichters 
en voor de Engelse dichter Shakespeare bijgebracht. Hij moet een tame-
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lijk vooruitstrevend man geweest zijn. Hij liet Marx zelfs kennis maken 
met de Franse socialist Saint-Simon. 
In hetzelfde jaar vertrok het echtpaar naar Parijs. Uit het huwelijk werden 
zes kinderen geboren: een zeer pril overleden zoon en dochter, de jongge-
storven Edgar en de drie dochters Jenny, Laura en Eleanor. 
In de Franse hoofdstad raakte Marx bevriend met Friedrich Engels (1820-
1895), zoon van een fabrikant en zelf eveneens zakenman. Hij kende de 
economie uit de praktijk en vulde zo zijn vriend aan. In deze vriendschap 
speelde Marx een overheersende rol, zoals overal waar hij optrad. De veel 
mildere Engels zag veel van zijn rijkbegaafde vriend door de vingers, al 
verdroten hem wel eens de talrijke pogingen van Karl om hem geld uit de 
zak te kloppen. Marx zat meestentijds in geldnood en in zijn pogingen 
om daar verbetering in te brengen was hij weinig gewetensvol. 
Toen het de Pruisische regering ter ore kwam dat Karl Marx vanuit Parijs 
meewerkte aan het revolutionaire blad Vorwärts, kreeg de Franse regering 
het verzoek deze 'gevaarlijke Duitser' het land uit te zetten. Daaraan 
voldeed ze. Marx week in 1845 uit naar Brussel. 
In 1847 werden Marx en Engels lid van de Bond der Communisten. 
Grote bekendheid kregen beiden door de publikatie van het Communis-
tisch Manifest in februari 1848. Dat jaar zouden grote veranderingen 
plaatsvinden: revoluties in Frankrijk en Duitsland, een nieuwe grondwet 
in Nederland. Marx, uitgewezen uit België, vertrok opnieuw naar Frank-
rijk en van daaruit met Engels weer naar Duitsland. Het Communistisch 
Manifest heeft grote invloed uitgeoefend op de doorwerking van socialis-
tische ideeën. Ze werd het partijprogram van de Bond der Communisten. 
Duidelijk wordt erin uitgesproken dat de communist uit is op de omver-
werping van de heerschappij van de burgerij en de verovering van de 
politieke macht door het proletariaat. 
Dat proletariaat moest, ook internationaal, alle krachten bundelen om 
vernietigend toe te kunnen slaan. 'Arbeiders hébben geen vaderland!' De 
bezittende klasse moest het kapitaal worden ontrukt, de produktiemidde-
len moesten aan de staat worden gebracht. Dat kon alleen door despoti-
sche inbreuken op het eigendomsrecht. "Met één woord", zo schrijft hij, 
"de communisten steunen overal iedere revolutionaire beweging tegen de 
bestaande maatschappelijke en staatkundige toestanden." Het slot van het 
Manifest is beroemd geworden door zijn krachtige en vastberaden toon-
zetting: 

"Zij verklaren het openlijk, dat hun doel slechts kan worden bereikt door 
de gewelddadige omverwerping van alle tot nu toe heersende maatschap-
pelijke orde. Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische 
omwenteling. De proletariërs hebben bij haar strijd niets te verliezen dan 
hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, 
verenigt u!" 
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De leer van Marx 

In zijn grootste werk "Das Kapital" werkte Marx zijn gedachten breder 
uit. Aan dit driedelige boek heeft hij twintig jaar gewerkt. In 1867 
verscheen het eerste deel, pas in 1894 het laatste. 
Om Marx en de belangrijkste stroming in het socialisme, het marxisme, te 
kunnen begrijpen is het nodig wat dieper op dit boek in te gaan. 
Marx ontvouwt in dit boek het historisch materialisme. Dat wil zeggen: 
alles heeft altijd gedraaid om het stoffelijke. Het economische is de enige 
drijfkracht in de menselijke historie. Al het andere -godsdienst, ethiek 
enz.- is vanuit economisch motieven te verstaan. 
Van harte onderschreef Marx de bekende uitspraak van de Duitse filosoof 
Feuerbach: "Der Mensch ist, was er isst" (de mens is wat hij eet). Altijd 
heeft het in de geschiedenis gedraaid om lichamelijke noden. Dat gaf 
strijd. En elke strijd is altijd weer klassenstrijd geweest. In die strijd 
moeten de arbeiders elke ' fooi ' afwijzen en gezamenlijk de kapitalisten 
bestrijden tot het einddoel is bereikt. 
Wat was het einddoel? Het eerste doel was: alle produktiemiddelen aan 
de staat brengen. Het definitieve einddoel moest zijn: alle bezit is ge-
meenschappelijk, de staat 'sterft af ' . Dan is de communistische maat-
schappij verwezenlijkt: iedereen is gelijk. 
Alles móet zo gebeuren! Het kan niet anders. Een onvoorwaardelijk 
geloof in de vooruitgang liet Marx geen andere zienswijze toe. God 
bestond in deze visie niet, zonde en verlossing waren onzin, de godsdienst 
zou vanzelf verdwijnen. "De godsdienstige ellende is tegelijkertijd 
uitdrukking van de werkelijke ellende en het verzet tegen de werkelijke 
ellende. De godsdienst is de verzuchting van het schepsel in nood, het 
hart van een harteloze wereld, zoals zij de geest van geesteloze toestan-
den is. Zij is de opium van het volk." Latere marxisten hebben het laatste 
woordje 'van' veranderd in 'voor' . Was de godsdienst bij Marx een 
zelfgekozen verslavingsmiddel, bij zijn volgelingen werd godsdienst in-
strument van kwaadwillige manipulatie. Zij suggereerden met het woordje 
'voor' dat het volk de godsdienst is gegéven. En wel om het beter onder 
de duim te kunnen houden. 
Wat was nu de weg, waarlangs op den duur de arbeider zijn slavenketens 
van zich afrukken en vrij worden zou? Hoe zou men het doel moeten 
bereiken? 
Vastgesteld werd: 
a. dat de arbeider meer doet dan hij aan loon ontvangt. Het verschil is de 
winst, die de arbeider toekomt, maar de werkgever inpikt (de zogenoemde 
meerwaardetheorie). 
b. dat 'het kapitalisme', hoe dan ook, uiteindelijk ten onder zou gaan. 
"Het kapitalisme brengt zijn eigen doodgraver voort." 
Dit laatste zou zich in meerdere, automatisch op elkaar volgende trappen 
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voltrekken. 
1. De gemaakte winsten worden in het bedrijf geïnvesteerd, waardoor 
weer nieuwe winsten ontstaan enz. 
2. Doordat de markt verzadigd raakt met produkten wordt de concurrentie 
steeds heviger. 
3. Om het hoofd boven water te houden in deze slijtageslag moeten de 
kosten en dus de lonen omlaag, zal de mechanisatie toenemen en zullen 
steeds meer arbeiders ontslagen worden. 
4. Hierdoor zal de koopkracht voortdurend afnemen, waardoor de over-
produktie nóg sterker toeneemt en de produktiekosten nóg verder omlaag 
moeten en nóg meer ontslagen zullen volgen. Enzovoort! 
5. Daarmee is de kapitalist in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Het 
hele economische bestel stort uiteindelijk in elkaar ( 'Der grosse Kladdera-
datsch'). 
Dan is de tijd voor de arbeider rijp om de macht te grijpen. Met geweld 
en door middel van revolutie! Marx: "Revoluties zijn de locomotieven der 
geschiedenis." Met andere woorden: zonder revoluties geen vooruitgang. 
Duidelijke taal! Zo zal het gaan, want zo móet het gaan! 

Actualiteit van de leer van Marx 

Misschien denk je op dit moment: Tjonge, wat staan wij ver bij al dit 
soort gedachten vandaan. Mag ik je uitnodigen een aantal eisen uit het 
Communistisch Manifest voor het voetlicht te halen om na te gaan of we 
wérkelijk in alles zo ver van Marx en Engels verwijderd zijn? 
Om een paar wensen te noemen: 

1. De onteigening van het grondbezit. 
Zover is het gelukkig niet gekomen. Nee, maar wordt heden ten dage niet 
erg snel door een gemeentebestuur de onteigeningsprocedure in werking 
gesteld om benodigde grond in handen te krijgen? Wordt die in wezen 
socialistische wijze van doen ook niet ter hand genomen door politiek 
anders gekleurde gemeenteraden, op een tijdstip dat de onderhandelingen 
met betrokkenen nog gaande zijn? Ik meen van wel. 

2. De invoering van sterk progressieve belastingen. 
Denk eens aan de tabellen van de inkomstenbelasting. Vinden ook wij het 
niet heel gewoon dat de rijkere een groter percentage van zijn inkomen 
moet afstaan dan de minder gefortuneerde? 

3. Afschaffing van het erfrecht. 
Langs een omweg is van die eis al heel wat gerealiseerd. De successie-
rechten zijn enorm hoog. Zo bezien is een erfenis in enkele keren groten-
deels in handen van de staat gekomen. 

30 



4. Centralisatie van het transportwezen door de staat. 
Hoe staat het met onze spoorwegen, hoe was het tot voor kort met onze 
PTT? Van wie zijn de meeste wegen in ons land? 

5. Gelijke arbeidsplicht voor allen. 
De uitdrukking 'Laten ze maar gaan werken!' zegt genoeg, in 
latend wie we met 'ze' precies bedoelen. "De luiaard zal 
kleren dragen" is ons immers op het lijf geschreven? 

6. Kosteloos onderwijs voor onze kinderen. 
Je zou ook onder ons de protesten eens horen als voor het volgen van 
basisonderwijs betaald zou moeten worden. 

7. Afschaffing van de kinderarbeid. 
Daar hoeven we niet eens meer over te praten, zó normaal vinden we dat. 
De kinderarbeid, die nog verricht wordt, is öf bijspringen in gezin of 
bedrijf (vooral bij de agrarische stand) of dient om aan luxe wensen te 
kunnen voldoen (buitenlandse reis, nieuwe fiets, camera enz.). 
Heel wat zaken uit het communistische kamp zijn bijkans sluipend bij ons 
binnengekomen en we hebben ze verwelkomd of aanvaard. 

Typering van het marxisme 

We geven nu een typering van het socialisme, zoals het vooral beli-
chaamd werd in het marxisme. Naast het al eerder genoemde wijzen we 
op: 

1. De religiositeit van het marxisme. 
Het socialisme is verlossingsleer. Verlossing door het plaatsbekledend 
lijden van het proletariaat. Het is wèl: zelfverlossing. Het speelt in op de 
hoogmoed van de mens. 
Toen de bekende Nederlandse socialist van het eerste uur, Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis (waarover in het volgende hoofdstuk meer), wegens 
majesteitsschennis tot celstraf was verdeeld, sprak hij tot zijn volgelingen 
die hem met tranen in de ogen vergezelden naar de gevangenis: "Weent 
niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen." 
Toen in 1903 de grote spoorwegstaking aanvankelijk scheen te lukken, 
zei hij: "Nu laat Gij, o Heer, Uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn 
ogen hebben Uw zaligheid gezien." 

het midden 
gescheurde 
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Zetten we Christendom en marxisme schematisch naast elkaar, dan zien 
we treffende overeenkomsten. (Uit: J. Knigge, Van Morus tot Marx) 

christendom marxisme 

het begin paradijs oercommunisme 

de zondeval breuk met God privaat bezit 

de verlossing door Christus door proletariaat 

het heden vreemdelingschap arbeiders hebben geen 
vaderland 

de toekomst nieuwe hemel en aarde, 
overwinning is zeker 

communistische 
heilstaat 

de waarheid de Bijbel Das Kapital 

de verkondiging profeten, apostelen en 
kerk 

Marx, Lenin, Mao en 
de partij 

2. De tegelijk sterk anti-godsdienstige houding van het marxisme. 
Talrijke uitspraken illustreren deze stelling. Zo is van de Franse utopist 
Prouddhon het gevleugelde gezegde: "Dieu c'est le mal" (God is het 
kwaad). 
En van de Russische socialist Bakoenin denkt dat: "Satan de eerste 
vrijdenker en verlosser van de wereld is. Hij bevrijdde Adam en drukte 
het stempel van menselijkheid en vrijheid op diens voorhoofd door hem 
ongehoorzaam te mak^n" 
En ook dit zegt hij: "We moeten de duivel in ons lijf hebben" Of: "Het is 
duidelijk dat wij, zolang wij een meester in de hemel hebben, wij op de 
aarde slaven zullen zijn" en "Als God bestond, moest Hij worden afge-
schaft". En wat lees eens wat de Franse socialist Flourence zegt: "God is 
onze vijand. Haat tegen God is het beginsel van de wijsheid." 
Van Marx en Lenin (waarover verderop in dit boek) zijn soortgelijke 
uitspraken bekend. 
Het bestaan van een Opperwezen maakt ons tot ondergeschikten. Godsge-
loof eist berusting; het staat de 'daad' in de weg. Het is één van beiden 
(zegt de socialist): We geloven in God en blijven slaven of: we streven 
naar vrijheid, maar dan moet de godsdienst verdwijnen. 
In dit licht bezien was de val van de mens (Genesis 3) de eerste stap op 
weg naar de vrijmaking. 
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Ons standpunt 

Het socialisme is een kind van de Franse Revolutie. Die revolutie werd 
voorafgegaan door ongeloofstheorieën. De valbijl, die de persoonlijke 
vrijheid wilde vernietigen, heeft men eerst op de Bijbel laten vallen. 
Er fs veel onrecht gepleegd in de negentiende eeuw. Laten we dat vooral 
niet verbloemen. Maar: niet het kapitaal, niet de stoomkracht, niet de 
industrialisatie zijn de schuld van al dat onrecht. De grondoorzaak is de 
zonde. Enerzijds bespeuren we grenzeloze hebzucht, anderzijds toch ook: 
haat en afgunst bij de aanhangers van het socialisme. Natuurlijk mogen 
we al het toen bedreven kwaad niet goedpraten onder het motto 'Rijken 
en armen ontmoeten elkaar, God heeft ze beide gemaakt'. 
Het najagen van gerechtigheid, desnoods door revolutie, is een hopeloze 
zaak. Gerechtigheid gaat van Gód uit. Vrede onderling moet altijd 
verbonden zijn met die gerechtigheid. Wie zélf vrede en gerechtigheid wil 
stichten, geeft blijk van verblinding. 
De marxist zegt: Wat van jou is, is van mij. Hier spreekt alleen maar het 
' ik ' . De christelijke naastenliefde zegt: Wat van mij is, is van jou. Hier 
spreekt de genade. 
Anderzijds mag er geen plaats zijn voor een laat-maar-waaien-kapitalis-
me. Vrije ondernemerschap en particulier bezit moeten anderen tot 
welzijn dienen. 
Ik geef twee citaten uit De boer uit Tekoa, geschreven door ds. H. Veld-
kamp. 

"Het Woord Gods staat mijlenver verwijderd van het socialisme, dat het 't 
liefst zo voorstelt, dat de rijken de ploerten zijn en de armen de deugdza-
men, dat de rijke man in de hel komt, omdat hij rijk is, en Lazarus in de 
hemel, omdat hij arm is" (6e druk, blz. 66). 

En: 

"Voortdurend treedt Amos tegen de rijken op. De adel en de aanzienlijken 
treft hij met zijn fel-striemende woorden. Toch is de profeet niet de rode 
redenaar tegen 'het kapitalisme', noch de vriendelijke beschermer van het 
proletariaat. De rijken zijn niet slecht omdat ze rijk zijn, maar omdat ze 
goddeloos zijn. De armen zijn trouwens geen zier beter. Hun zonde komt 
niet zozeer uit in afpersing en rechtskrenking en zingenot, maar de 
zonden zijn er evengoed. Ze hebben geestelijk dezelfde ongeestelijke 
mentaliteit. Rijken en armen kunnen beiden even fel materialist zijn, al 
bezitten de eersten alles, de laatsten niets van het 'vette der aarde'. 
Daarom zullen in de dag van Gods grote oordeel de krotjes der armen het 
evenzeer moeten ontgelden als de paleizen der rijken." (6e druk, blz. 
180). 
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Nergens, zegt prof. G. Wisse in zijn brochure Het godslasterlijke beest en 
het overwinnende Lam (1931), zijn de golven van de revolutie hoger 
gegaan dan tegen het kruis op Golgotha. Tevergeefs. De Overste Revolu-
tionair is door het Lam overwonnen. "Alle revolutie na dien is natrilling 
van een reeds gevelde vijand." 

Ook ds. G. H. Kersten wijst de kerk op de taak die ze in deze heeft te 
vervullen. "Ook op sociaal terrein toch, heeft de kerk hare roeping te 
vervullen". En hij vervolgt met: "Geeft ons heden ons dagelijks brood. 
Kan dan iemand onzen schoonen Catechismus verklaren, anders dan zich 
te bepalen tot het leven, dat tijdelijk, natuurlijk, sociaal is? (...) Al onder-
schatten wij het gevaar dan ook niet, dat kleeft aan de bemoeiing der kerk 
met het sociale leven, vooral in de bediening des Woords, toch houden 
we ons er van verzekerd, dat de kerk van het maatschappelijk erf niet 
mag verdringen. Zij staat midden in het leven en zij hebbe daar heur 
plaats waardig te bekleden. Zij leide, ook in het maatschappelijke. Dat 
sociale leven ontwikkele zichzelf. De kerk brenge het niet onder hare 
heerschappij, zoomin als de staat. Doch van leiding en voorlichting 
ontrekke zich Christus' kerke niet. Zij ontdekke de zonde, die de ellende 
ook hier bracht. Bovendien de kerk hebbe in de maatschappelijke nooden 
den ellendige de hand te bieden. Een prediking zonder daden zal ten 
slotte op de massa der kerkgangers de kracht verliezen". Duidelijke taal, 
de kerk heeft ook in het maatschappelijke leven te spreken. Maar nog 
verder trekt ds. Kersten de lijn door. "De sociale wetgeving doet de 
harten verstenen. Zij maakt het volk steeds harder, onverschilliger. Zij zal 
in stee van uit de klauwen van het socialisme te behouden, onze erheen 
voeren meer en meer. De ware deugd wordt door het Evangelie gepre-
dikt". Ja, ds. Kersten ziet in beginsel in de sociale wetgeving een verdrin-
ging van de kerk in de zorgen, die God haar toebetrouwde. Hij roept op 
tot een ontwaken, tot een verstaan van de dure roeping die op de schou-
ders der kerk rust om de maatschappelijke nood zo veel mogelijk is te 
lenigen. (Uit: De invaliditeitswet, 1923) Ds. Kersten moest niets hebben 
van het socialisme. Want staatsbemoeiing in het sociale leven leidt tot 
staatssocialisme. En staatssocialisme, de verzorging van ons leven van 
wieg tot graf, dringt God uit ons leven. 
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3. Het socialisme in de negentiende 
eeuw 

Inleiding 

Het uitvoerig beschrijven van het bonte tapijt van het socialisme in 
Europa is hier om tweeërlei redenen minder gewenst. De verscheidenheid 
is dermate groot dat het overzien van het geheel bijkans onmogelijk is. 
En ook is per land de ontstaansgeschiedenis van het socialisme zo 
verschillend van aard en belangrijkheid, dat het gevaar heel groot is de 
noodzakelijke evenwichtigheid te verliezen. 

De socialistische stromingen in het begin der eeuw verenigd 

Het lijkt ons goed in het kort na te gaan hoe in die bewogen tweede helft 
van de negentiende eeuw de boodschap van het nieuwe, aardse, heil is 
ontvangen en geïnterpreteerd (uitgelegd). 
Karl Marx was een groot man. Laat daar geen twijfel over bestaan. Zijn 
heilsleer heeft ontelbare duizenden nieuwe hoop gegeven op een betere 
wereld. Dat wil evenwel niet zeggen dat een ieder, die begaan was met de 
nood van de arbeiders, op het eerste signaal viel voor diens boodschap. 
Op de vergaderingen van de beide Internationales, die in de negentiende 
eeuw gehouden werden, werd met grote felheid en verbetenheid gestreden 
om eigen mening te laten zegevieren. Een 'Internationale' was een 
internationale vereniging van socialisten en socialistische partijen, later 
ook van communistische partijen. 
Aan de Eerste Internationale (1864-1876), opgericht in Londen, namen 
uitsluitend individuele personen deel. De doelstellingen werden op 
verzoek vastgesteld door Marx. Het geschrift dat de wat moeilijke naam 
Inaugureel adres draagt, eindigde met dezelfde oproep als het Communis-
tisch Manifest: "Proletariërs aller landen, verenigt u!" Het grote doel van 
de Internationale was het gezamenlijk optreden in internationaal verband. 
Van tijd tot tijd werden congressen gehouden, die uitmuntten door 
onenigheid en dikwijls in grote ruzies uitmondden. Het scherpst stonden 
tegenover elkaar: Marx, die een communistische staat wilde scheppen, en 
de Rus Bakoenin, die van geen staat meer wilde weten. Om de aanzienlij-
ke invloed van Bakoenin te breken, stelde Marx zelfs voor de 'Internatio-
nale' naar Amerika te verplaatsen. Dat betekende in feite een niet te helen 
breuk in de gelederen en luidde het einde van deze 'Internationale' in. 
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1. De Internationale. 
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De staat verdrukt, do wet is logen, 
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort; 

Tot liet merg wordt d' arme uitgezogen 
Kn zyn recht is een IJdel woord. 

WO zijn ' t moo naar and'rer wil te leven; 
Broeders, hoort hoo gelijkheid spreekt: 

Geen recht, waar plicht is opgeheven; 
Geen plicht,' leert zij, waar recht ontbreekt. 

Makkers, enz 

- Ie Zal mor - gen hccr-sche' op aar«J. 

3. 

Dc hecrschers door duivclschc listen 
Bedwelmen ons met Moedigen damp, 

Broeders, strijdt niet meer voor and'rer twisten, 
Breekt dc' rijen! Hier is uw kamp! 

Gij, die ons tot helden wilt maken, 
O, barbaren, denkt wat gy doet: 

"Wy hebben waap'nen lien te raken, 
Dio dorstig schijnen' naar ons bloed. 

Makkers, enz. 

Het internationale strijdlied van de socialisten, zie ook pag. 41 en 42 
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De Tweede Internationale (1889-1914) werd opgericht in Parijs en 
beheerst door Duitsers als A. Bebel en Kautsky. Ze was een federatie van 
onafhankelijke organisaties, die probeerden te komen tot eensluidende 
gedachten over onder meer de achturige werkdag en het gevaar van de 
oorlog. Ook in deze Tweede Internationale werd stevig geruzied: over 
anarchisme, deelname aan de democratie, revisionisme, reformisme (voor 
deze stromingen zie hierna) en het oorlogsvraagstuk. Ze koos in meer-
derheid tégen de dictatuur van het proletariaat en vóór deelname aan de 
parlementaire democratie. 
Uiteindelijk werd de hoop op internationale solidariteit van het proletari-
aat grondig vernietigd door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: op 
het slagveld kwamen arbeiders tegenover arbeiders te staan. Daarmee 
ging ook de Tweede Internationale ter ziele. 

De socialistische stromingen globaal ingedeeld 

Als we proberen enige orde te scheppen in de chaos van allerlei stromin-
gen, komen we tot de volgende globale indeling. Want het stamkapitaal, 
het gedachtengoed dat alle socialisten samenbindt, wordt versnipperd in 
verschillende stromingen en wordt verspreid over verschillende landen. 
Wat het laatste betreft, we beperken ons alleen tot de belangrijkste 
landen. Met uitzondering van de dramatische ontwikkelingen in Rusland. 
Want deze komen in het vierde hoofdstuk aan de orde. 

1. Ook in deze verwarde en bewogen tijd waren en bleven er mensen die 
geloofden in de overwinning langs de weg van de democratie. Algemeen 
kiesrecht zou, meenden zij, automatisch de arbeider aan de macht bren-
gen. Onder deze zogenoemde sociaal-democraten nam de Duitser Lassalle 
een vooraanstaande plaats in. Karl Marx haatte hem. Lassalle, een gevierd 
redenaar, was tamelijk vermogend en leefde er goed van. Daar stak de 
vaak bittere armoede van Marx schril tegen af. 
Lassalle waardeerde de staat positief. Onder zijn talrijke aanhangers, 
vooral in Duitsland, bevonden zich evenwel ook mensen die hem welis-
waar graag volgden in de strijd om het algemeen kiesrecht, maar die, bij 
gebleken onmogelijkheid, Marx' revolutiegedachten aanhingen. Enkele 
bekenden onder hen waren: Bebel, Liebknecht en Kautsky. 

2. De anarchisten. 
Het anarchisme is een stroming die elke dwang of overheersing afwijst. 
Voor de anarchisten stond vrijheid gelijk met geluk. Vrijheid zou zeker 
niet leiden tot chaos. Ze wezen de staat af en wilden vrije samenwerking 
op grond van vrije overeenkomst. 
Onder hen heerste grote verscheidenheid. 
Er waren collectivistische anarchisten, als de Russen Bakoenin en Prins 

37 



Kropotkin. Alle middelen van bestaan moesten volgens hen collectief, dus 
gemeenschappelijk, zijn. 
Ook waren er geweldloze anarchisten. Van hen is de beroemde Russische 
schrijver Tolstoi (1828-1918) wel de bekendste. Hij beriep zich op de 
Bergrede uit Mattheüs 5, 6 en 7. 
Er waren eveneens anarchisten van de daad. Tot hen rekenen we de 
mannen die tsaar Alexander II van Rusland met een bomaanslag uit de 
weg wilden ruimen (1881). Onder hen bevond zich een broer van Lenin. 

3. De reformisten. 
Het reformisme is een stroming die krachtig ijverde voor onmiddellijke, 
concrete hervormingen. De doelstellingen waren zeer divers en wisselden 
met de veranderende omstandigheden. 

4. De revisionisten. 
De revisionist wenste op elk gewenst moment de leerstellingen van Marx 
te toetsen en aan te passen aan de werkelijkheid en de haalbaarheid. 
Telkens bleken de voorspellingen van Marx immers niet uit te komen. 
Revisionisten, zoals hun bekendste woordvoerder Bernstein, probeerden 
het 'systeem' sluitend te maken. Een stuk pragmatisme was hun niet 
vreemd. Pragmatisme is de opvatting dat je je handelen niet (alleen) moet 
afleiden van een bepaalde leer, maar van een zakelijke beoordeling van 
de feiten. Dus: wat is nü haalbaar? 

5. De syndicalisten. 
De doelstelling van de syndicalisten was het bewerkstelligen van een 
klassenloze maatschappij door de inzet van vakverenigingen (syndicaten). 
Zij zagen het felle getwist van de voormannen van de socialistische 
partijen en wantrouwden hen. Ze zagen hen als mensen die alleen uit 
waren op eigen eer en voordeel. 

Het socialisme in Frankrijk 

Als de bekendste poging om de macht aan de arbeiders te brengen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, wordt veelal gewezen op de 
Commune-opstand van 1871 in Frankrijk. Deze vond plaats, kort na de 
nederlaag van het Franse leger onder leiding van keizer Napoleon III 
tegen het Pruisische leger. 
Karl Marx heeft de gedachte, dat de Commune-opstand een arbeidersre-
volutie geweest zou zijn, sterk gepropageerd. Toch kunnen we bij deze 
visie onze vraagtekens plaatsen. De Commune-opstand is genoemd naar 
het revolutionaire stadsbestuur van Parijs (Commune), waarin wel socia-
listen zitting hadden, maar duidelijk een minderheid vormden ten opzichte 
van kleinburgerlijke ambtenaren en intellectuelen. 

38 



Toen het Franse leger de stad binnentrok, braken zware gevechten uit, 
waarbij aan beide kanten grote wreedheden werden begaan. Na de onder-
drukking van deze Parijse revolutie werden meer dan 20.000 personen 
standrechtelijk (d.w.z. zonder proces) doodgeschoten. 
Onder de opstandelingen kwam veel verschil van mening voor. De 
scherpe tegenstellingen werden overbrugd door de gematigde en verzoe-
nende Jean Jaurès. 

Het socialisme in Engeland 

In Engeland is het marxisme nooit invloedrijk geweest. De linkse Labour-
partij was en i's geen partij van marxisten. Er werd minder nadruk gelegd 
op de klassenstrijd en meer op het gemeenschapsbesef. Veel meer dan 
Marx' leer van het historisch materialisme, legde de Labourpartij de 
nadruk op het belang van religie en moraal. Veel leiders waren en zijn lid 
van de kerk. Onder hen bevonden zich veel reformisten. Zij pleitten voor 
geleidelijke veranderingen. 

Het socialisme in Nederland tot ongeveer 1920 

De bekende historicus prof. dr. J. J. Brugman betoogt in zijn werk De 
arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870 dat toenemen-
de aandacht voor de arbeiders met is ontstaan of bevorderd door angst 
voor een oproerig proletariaat. 
Die aandacht was er al toen de arbeider nog dutte. De oproep van Karl 
Marx drong nauwelijks tot hen door. De Nederlandse arbeider was met 
internationaal ingesteld. 
Waarom ook? Hij wenste dadelijke voordeeltjes, liefst door overleg met 
de patroon. Het voordeel daarvan voor de arbeider was duidelijk: de 
onmondige en arme arbeiders konden best wat leiding en hulp gebruiken. 
De nadelen kwamen ook al spoedig openbaar: de 'hulp' van de patroons 
was soms niet meer dan een tegenzet tegen de acties van de arbeiders en 
de vakvereniging ANWV (Algemeen Nederlands Werkliedenverbond) 
interesseerde zich bijvoorbeeld óók voor 'andere goede' zaken (als 
algemeen kiesrecht en onderwijs) en verzwakte zijn kracht door een 
overladen programma. 
De afkeer van werkstaking was algemeen. De loonsverhogingen die de 
werkgevers toestonden, kwamen tot stand zonder pressie van de (nog 
schaarse) vakbonden. 
De eerste landelijke vakvereniging was die van de typografen, gesticht in 
1866. Zij werd gevolgd door het Algemeen Nederlands Werkliedenver-
bond (1871) en Patrimonium (1877). Deze laatste vereniging was ortho-
dox-protestant. Als pionier van de christelijke richting binnen de vakbe-
weging noemen we Klaas Kater (1833-1916). Hij was eerst verbonden 
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aan het ANWV als voorzitter van de vereniging van metselaars en 
opzichters. De vijandige houding van leidende figuren in de ANWV 
tegenover de godsdienst bracht hem ertoe zich terug te trekken en te stre-
ven naar een christelijke vereniging. Hij werd de eerste voorzitter van 
Patrimonium. 
Tot het ANWV werden wel de ambachtslieden (Jan met de pet), maar 
niet het proletariaat (Jan met de haveloze pet) toegelaten. Patrimonium 
betoonde zich duidelijk voorstander van samenwerking met de patroon. 
Zoals wij in een vorig hoofdstuk al opmerkten, kreeg de werkgever meer 
en meer oog voor het feit dat verbetering van de arbeidende stand voorde-
lig is voor land en ondernemer, met andere woorden, goed voor de 
staatshuishoudkunde. Er waren trouwens ook al vóór die tijd goede 
werkgevers. De Twentse fabrikant Stork zei: "Als wij geld genoeg 
hebben, moeten wij nog wat meer voor de opvoeding der arbeiders doen." 
Zijn gedachten vonden langzamerhand ingang. Vanaf ongeveer 1870 zien 
we duidelijk verbetering in het ellendige lot van de arbeider. 
Daarnaast speelden andere factoren een rol: 
- Het voortschrijdend inzicht in het belang van goede hygiëne. Het 
huisvestingsprobleem kwam binnen de gezichtskring van de hogere 
standen. Er kwam in de fabriek enige aandacht voor veiligheidsmaatrege-
len en hygiëne. 
- De praktische ervaring van fabrikanten en onderwijzers. 
Er werden talloze volksvoordrachten georganiseerd door de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen. Daarnaast zien we de opkomst van het am-
bachtsonderwijs. 
- Het bekend worden van maatregelen in andere landen. Ook bij de 
arbeiders zien we een groeiend besef van het belang van zo goed mogelij-
ke verhoudingen met de werkgevers. De eerste afdeling in Nederland van 
de 'Internationale' (1869) toonde zich afkerig van het marxistische 
socialisme. Ze wilde niet de produktiemiddelen aan de staat brengen; 
alleen de onderworpenheid van de arbeiders aan het kapitaal moest 
verdwijnen. 
Het aantal vakbonden groeide snel. De gemakkelijk verkregen loonsver-
hogingen (talrijk in 1872) werkten daaraan duidelijk mee. Stakingen 
kwamen dan ook sporadisch voor. De eerste werkstaking brak uit onder 
de scheepstimmerlieden in Amsterdam in 1869. Zij werd met succes 
bekroond. 
Met het toenemen van het aantal vakbonden groeide ook de arbeiderspers. 
Het oudste arbeidersblad, het maandblad Laurens Coster (sinds 1858), 
aanvankelijk een eenling, kreeg in 1868 het weekblad De Werkman naast 
zich. Een duidelijke groei zien we na de afschaffing van het dagbladzegel 
(een soort belasting) in 1869. 
Naast het samengaan in vakverenigingen kwamen in de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw de coöperaties op. Een heel vroege voorloper 
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bestond al sinds 1825 in Westkapelle: een 'fonds tot heil van jongelie-
den'. Deze coöperatie kocht gezamenlijk koeien en brandstoffen in, 
stichtte fabrieken, richtte een linnen- en garenweverij op, bouwde een 
korenmolen enz. Deze opzienbarende vereniging bloeide nog in 1862. 
Aan het eind van de jaren zestig en in de jaren zeventig ontstonden 
woningbouwverenigingen en coöperaties van arbeiders-als-producenten, 
onder andere winkels van sigarenmakers. Echter, van grote bloei kan niet 
gesproken worden. 
Nee, het duurde nog tot 1878 voordat het socialisme vaste voet kreeg in 
Nederland. Veel stelde het niet voor. De eerste Nederlandse socialisten 
hadden weinig of geen contact met het fabrieksproletariaat. Meer dan 
eens werden ze tijdens of na socialistische manifestaties in elkaar gesla-
gen door arbeiders. 

F. D. Nieuwenhuis 

Het werd er niet beter op toen in 1881 de Sociaal Democratische Bond 
(SDB) werd opgericht. Zonder enige twijfel is Ferdinand Domela Nieu-
wenhuis (1846-1919) in deze beweging de belangrijkste figuur geweest. 
Domela Nieuwenhuis was aanvankelijk Luthers predikant, eerst in 
Harlingen, later in Beverwijk en 's Gravenhage. Ontmoedigd door de, 
naar zijn oordeel, veel de geringe steun die de kerk aan de arbeider gaf in 
zijn strijd tegen het heersende onrecht, legde hij zijn ambt neer. 
Met zijn hoge gestalte, krachtige oogopslag en vlammende betogen werd 
hij de gevierde, door velen bijna aanbeden, apostel van het eerste socialis-
me. Van die verering was hij niet afkerig. Er ontstond een cultus (ver-
ering) rond zijn persoon die hij zelf graag bevorderde. 
In zijn blad Recht voor allen striemde hij zonder onderscheid allen die hij 
zag als mede-onderdrukkers van het proletariaat. "Kapitalisten, militaris-
ten, monarchisten en clericalen (geestelijken, MK) drinken het bloed en 
het zweet van de arbeiders en trappen het volk op het hart." 
Het zou allemaal anders (moeten) worden. Daar getuigt ook de 'Internati-
onale', het internationale socialistische strijdlied, van: 

"Ontwaakt, verworpenen der aarde! 
Ontwaakt, verdoemden in hongersfeer! 
Reed'lijk willen stroomt over de aarde 
En die stroom rijst al meer en meer. 
Sterft gij, oude vormen en gedachten! 
Slaaf-geboornen, ontwaakt, ontwaakt! 
De wereld steunt op nieuwe krachten, 
Begeerte heeft ons aangeraakt! 
(Refrein) 
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Makkers, ten laatsten male, 
Tot den strijd ons geschaard 
En d' Internationale 
Zal morgen heerschen op aard. 

De staat verdrukt, de wet is logen, 
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort: 
Tot het merg wordt d' arme uitgezogen 
En zijn recht is een ijdel woord. 
Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven; 
Broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt: 
Geen recht, waar plicht is opgeheven; 
Geen plicht leert zij, waar recht ontbreekt, 
(refrein) 

De heerschers door duivelsche listen 
Bedwelmen ons met bloedigen damp; 
Broeders, strijdt niet meer voor and'rer twisten. 
Breekt de rijen! Hier is uw kamp! 
Gij, die ons tot helden wilt maken, 
O, barbaren, denkt wat gij doet: 
Wij hebben waap'nen hen te raken, 
Die dorstig schijnen naar ons bloed." 
(Refrein) 

De SDB maakte zich talloze vijanden door zijn agressieve en anti-christe-
lijke optreden. Zijn leden verstoorden herhaaldelijk bijeenkomsten van de 
ANWV en Patrimonium. De laatste, principieel duidelijker onderbouwd 
dan de eerste, bood goed weerstand tegen het felle atheïsme van de SDB. 
Roerige jaren braken aan. een grote betoging in 1885 van de SDB ten 
gunste van het algemeen kiesrecht haalde weinig uit. De arbeiders waren 
in die tijd overwegend kerkelijk en alleen al daarom wezen ze elke 
poging van 'de vijand' af om verbetering in hun lot aan te brengen. In 
Rotterdam bijvoorbeeld werd meer dan eens stevig gevochten tussen 
socialistische en 'clericale', kerkelijke, arbeiders. Dat de laatsten gewoon-
lijk wonnen hoeft geen betoog. 
Veel lijn zat er niet in de acties van Domela Nieuwenhuis' bond. Dat lag 
ook niet in zijn lijn. Gezonde werkelijkheidszin was bepaald niet zijn 
grootste gave. 
In 1886 brak in Amsterdam het Palingoproer uit. Graag hebben de 
socialisten dit 'wapenfeit' op hun lijst bijgeschreven. Geheel onterecht! 
Het Palingoproer speelde zich af in de Jordaan, van oudsher bekend om 
zijn Oranje-gezindheid. Ter illustratie: Twaalf jaar na datum waren het de 
bewoners van de Jordaan, die met het plan kwamen om de nieuwe 
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koningin een gouden koets te geven! 
Wat was er aan de hand? Het gemeentebestuur van Amsterdam had een 
oud volksfeest, het zogenaamde 'palingtrekken' als zijnde dierenmishan-
deling, verboden. Varend in een bootje moesten de deelnemers proberen 
een aan een lijn gebonden paling de kop af te trekken. De Jordaners 
wilden van deze 'pret' geen afstand doen. De opstand die volgde, werd 
door de overheid met kracht onderdrukt; er vielen zesentwintig doden. 
Met socialistische acties ten bate van de onderdrukte arbeider had dit 
oproer niets van doen. 

De afkeer, die de grote massa van het Nederlandse volk koesterde voor 
het socialisme, werd sterk vergroot door een beledigend pamflet of 
schotschrift van Domela Nieuwenhuis over koning Willem III. In zijn 
geschrift Koning Gorilla hekelde hij op grove wijze het, inderdaad niet al 
te hoogstaande, particuliere leven van Wilhelmina's vader. 
Domela Nieuwenhuis werd tot gevangenisstraf veroordeeld en opgesloten. 
De bekende woorden, die Christus tegen de vrouwen op weg naar Golgot-
ha sprak en die Domela citeerde, zijn al aangehaald. 
Domela Nieuwenhuis had zich weliswaar de woede van zeer velen op de 
hals gehaald, dit nam niet weg dat hij al het volgende jaar, in 1888, 
gekozen werd tot lid van de Tweede Kamer. Toentertijd kende ons land 
nog het districtenstelsel. Iets dergelijks kent Engeland bijvoorbeeld ook 
nu nog. Elk district levert in dit stelsel een afgevaardigde voor de Kamer, 
uiteraard hij of zij die de meeste stemmen behaalt. De stemmen van de 
niet-gekozenen vervallen. 
Bijzonder opvallend in de strijd om de Kamerzetels was de steun, die de 
orthodox-protestantse Anti-Revolutionaire Partij (ARP) aan de socialisten 

F. D. Nieuwenhuis 
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gaf. Om de macht van de bijna oppermachtige liberalen te breken, 
steunde deze partij in het district Schoterland (Friesland) de socialistische 
kandidaat. Samen brachten zij de liberale kandidaat de nederlaag toe. 
Om deze handelwijze van de ARP te kunnen begrijpen moeten we in 
ogenschouw nemen dat de orthodoxe protestanten al jaren streden voor 
gelijke rechten van openbaar en bijzonder onderwijs. In ons land werd het 
openbaar onderwijs geheel door de overheid betaald. Via de belastingen 
moest iedere Nederlander daaraan bijdragen. Wie voor zijn of haar kind 
onderwijs-met-de-Bijbel wenste, mocht een eigen school oprichten, maar 
ontving van de overheid geen enkele financiële tegemoetkoming. In hun 
streven naar gelijke rechten vonden de orthodoxe protestanten steeds de 
liberalen tegenover zich. Elke nederlaag, de liberaal toegebracht, was een 
klein stapje vooruit op de weg naar gelijkberechtiging. 
Over het functioneren van Domela Nieuwenhuis als Tweede-Kamerlid 
lopen de meningen uiteen. Prof. dr. Verberne spreekt in zijn De Neder-
landse arbeidersbeweging over een "volslagen mislukking". Daar tegen-
over poneert J. de Rek de stelling dat de bewering van Verberne geba-
seerd is op een lelijke legende van Troelstra, de latere voorman van de 
socialisten, die van Domela niet veel moest hebben. De Rek houdt 
staande dat de socialist van het eerste uur constructief bezig is geweest. 
De vanaf het begin door ruzies verdeelde SDB werd verder verzwakt door 
het opdringende anarchisme. Haar blad droeg de veelzeggende naam: De 
Anarchist, orgaan voor goddeloozen, haveloozen en regeeringsloozen. 
Velen in de leiding van deze partij werden het nogal chaotische en 
impulsieve optreden van hun voorman beu. Bovendien zagen ze geen van 
hun wensen in vervulling gaan bij zó veel vijandschap van de massa der 
arbeiders. Een vijandschap, die de SDB zélf in het leven had geroepen èn 
aangewakkerd door haar fanatieke optreden. 

De breuk kwam toen de SDB uitsprak de verkiezingen te zullen boycotten 
en aankondigde zich in de in de strijd alleen nog van stakingen en 
revolutionaire handelingen te zullen bedienen. 

De Sociaal Democratische Arbeiders Partij 

Onder leiding van W. H. Vliegen kwamen twaalf vooraanstaande socialis-
ten (al spoedig 'de twaalf apostelen' genoemd) bijeen en stichtten een 
nieuwe partij: de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Dat was 
in 1894. 
Deze nieuwe partij verwierp met het gebruik van alle geweld, maar 
richtte haar activiteiten vooral op het verkrijgen van parlementaire 
invloed. 
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In het partijblad Het volk werden de eisen van de partij duidelijk gefor-
muleerd: 

- verplicht en kosteloos onderwijs 
- progressieve belastingen 
- nationalisatie (het aan de staat brengen) van de grond 
- ziekteverzekering 
- ongevallen- en invaliditeitsverzekering 
- ouderdomspensioen. 

De SDAP openbaarde zich, net als de SDB, als fel anti-godsdienstig, fel 
anti-koningsgezind en fel anti-militaristisch. 
Van de grote voorman van de SDAP, Troelstra, is overigens ook deze 
uitspraak bekend: 
"Als ik om mij heen naar het handelen van de mensen zie, zeg ik: 'Er is 
geen God'. Blik ik echter omhoog naar een stralende sterrenhemel, dan 
zegt mijn hele hart: 'Er is een God'." 
De grote massa van de kerkelijke arbeiders bleef zo afkerig van het 
socialisme. Geen wonder. 
Bij de verkiezingen van 1897 behaalde de SDAP slechts (en tegelijkertijd 
toch nog steeds!) drie zetels in de Tweede Kamer (bezet door Troelstra, 
Van Kol en Schaper). Bij de volgende verkiezingen, in 1901 werd dit 
aantal verdubbeld. 

Troelstra met de wondersleutel van de SDAP, 'kapitalisme' genoemd 

De SDB bloedde langzaam dood. Domela Nieuwenhuis, die meer en meer 
in anarchistische wateren terecht kwam, verliet de partij in 1896. Wat er 
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van de SDB restte, ging in 1900 op in de SDAP. De socialistische leiders 
van rond de eeuwwisseling voelden duidelijk de noodzaak van samenwer-
king met anderen om resultaat te bereiken. Om dat te bewerkstelligen 
moesten program en actie worden aangepast. 
Dat ging niet zonder slag of stoot. Orthodoxe marxisten als de dichters 
Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter wilden niet weten van een 
aanpappen met de kerkdijken. Eerstgenoemde stelde messcherp: "Wat het 
kruis voor de gelovige is, is de rode vaan voor de arbeider!" Daartussen 
was, meenden zij, geen compromis mogelijk. 
Samenwerking met de liberalen, van oudsher de partij van de bezittende 
klasse, wilden de socialisten geen van allen. Zij zochten steun bij dr. A. 
Kuyper, de eminente leider van de ARP. Deze geweldige persoonlijkheid 
('Abraham de Geweldige' werd hij genoemd) was een geharnast strijder 
voor de waarde van christelijke maatstaven en principes in het maatschap-
pelijke leven. Anderzijds was hij ervan doordrongen dat zijn strijd voor 
gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan het openbaar onderwijs 
slechts gewonnen kon worden met behulp van de fel anti-godsdienstige 
socialisten. Deze zagen van hun kant de wens van verplicht onderwijs 
voor allen en uitbreiding van het kiesrecht volledig geblokkeerd door de 
liberalen. 
In 1902 sprak de SDAP uit dat bijzonder onderwijs niet moest worden 
tegengewerkt. Het was een duidelijke poging om kerkelijke arbeiders aan 
haar kant te krijgen. 

De samenwerking tussen SDAP 
en ARP was slechts incidenteel. 
Het wederzijdse wantrouwen was 
té diep geworteld om tot een 
hechtere samenwerking te komen. 
Dat kwam helder aan het licht bij 
het uitbreken van de grote Spoor-
wegstaking van 1903. 
De directie van de spoorwegen, 
verrast en overrompeld door het 
massale meedoen aan de staking, 
gaf snel toe. De zaden van de 
revolutie schenen rijke vrucht te 
zullen dragen. 

Woedend op Kuyper 

Domela Nieuwenhuis, op de 
achtergrond altijd nog een hoog 
bewonderd en geacht man bij 
duizenden armen, zag zijn wen-
sen in vervulling gaan en citeerde 
de al genoemde uitspraak van de 
oude Simeon. 
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Toen greep dr. Kuyper in. Hij was in 1901 minister-president geworden 
van een kabinet van protestanten en rooms-katholieken en kwam met een 
stakingsverbod bij diensten van algemeen belang. Een nieuwe staking 
brak uit. De overheid, nu op haar hoede, liet stations en terreinen door 
militairen bezetten en de staking liep op een volslagen mislukking uit. 
Domela Nieuwenhuis, tot het uiterste getergd, riep op tot een algemene 
werkstaking en sabotage. In zijn neem-en-eet-theorie (een vroege voorlo-
per van het 'proletarisch winkelen', boodschappen doen zonder af te reke-
nen) animeerde hij de arme sloeber gewoon zonder betalen uit de winkels 
te halen wat hij nodig had. Dat was het laatste waarmee Domela Nieu-
wenhuis in het licht van de schijnwerper der publiciteit trad. Rond zijn 
persoon viel een stilte, die tot zijn dood in 1919 niet verbroken werd. Bij 
zijn overlijden bleek dat duizenden hun oude, vereerde leider niet verge-
ten hadden: hij kreeg een grootse begrafenis. 
Het jaar 1903 luidde een langdurige, sterke inzinking van de SDAP in. 
De woede van de socialisten tegen Kuyper, die ze niet anders konden 
zien dan de grote onderdrukker van de armen (met de Bijbel in de hand), 
bracht hen zelfs tot een tijdelijk samengaan met de niet minder gehate 
liberalen: met elkaar brachten ze Kuyper bij de verkiezingen van 1905 
een politieke nederlaag toe. 
In 1907 probeerden de socialisten opnieuw de kerkelijke ('clericale') 
arbeiders aan hun kant te krijgen. De SDAP sprak openlijk uit: "Gods-
dienst is een privaatzaak." Met andere woorden: We laten iedereen 
volkomen vrij of hij al dan niet aan een God en een hiernamaals wil 
geloven. Laat de godsdienstige proletariër alleen z'n plichten verstaan en 
met de rode broeders samenwerken aan een rechtvaardiger samenleving. 
Veel werkte het niet uit. De doorsnee-arbeider, zich verbonden wetend 
aan kerk en geloof, had te veel van de bittere vijandschap tegen de 
godsdienst bespeurd bij de socialisten om nu zonder slag of stoot aan hun 
kant te komen staan. Men liet de vogelaar zijn liedje fluiten en bleef 
voorshands waar men was: in het 'vijandelijke kamp'. 
Bovendien was het in het rode kamp bepaald geen pais en vreê. Zuivere 
marxisten, diep verontwaardigd over de herhaalde 'aanpassingen', die zij 
als 'ontaarding' beschouwden, kwamen scherp tegenover de reformisten 
en revisionisten te staan. Onder de laatsten namen mannen als J. H. A. 
Schaper ('de schildknaap van Troelstra') en W. H. Vliegen (de eerste 
voorzitter van de SDAP) een eerste plaats in. Zij stelden zich te weer 
tegen de orthodoxe marxisten, die onder leiding stonden van Herman 
Gorter, Henriëtte Roland Holst, Wijnkoop, Ravesteijn en anderen en van 
de leer van Karl Marx niets wilden afdoen. 
Toen de orthodoxen naar buiten traden met een eigen blad, De Tribune, 
werd de uitgave ervan door het bestuur van de partij verboden. Vervol-
gens werden de weerbarstige broeders geroyeerd. 
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De Sociaal Democratische Partij 

Deze richtten in 1909 een nieuwe partij op: de Sociaal Democratische 
Partij (SDP). De SDP had als leus: geen reformisme, maar radicale 
klassenstrijd. Het neutraal lager onderwijs moest verplicht worden. De 
partij was fel anti-christelijk. Ze verzette zich bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog in 1914 tegen nationale verdediging en eiste de 
demobilisatie van onze soldaten. Deze orthodoxe marxisten namen in 
1918 de naam Communistische Partij Holland (CPH) aan. 

Naast de mislukte poging van de socia-
listen om de kerkelijke arbeiders aan 
hun kant te krijgen èn de ruzies in eigen 
gelederen, wijzen we op een derde 
oorzaak van de tanende invloed van de 
SDAP. Meer en meer raakten ook de 
confessionele (christelijke) partijen 
doordrongen van het belang van een 
goede sociale wetgeving. 
Vooral de anti-revolutionaire minister 
Talma heeft in dit opzicht zijn sporen 
verdiend. Hij stelde christelijke solida-
riteit tegenover klassenstrijd. Vanuit die 
solidariteitsgedachte ijverde hij voor een 
stelsel van verzekeringen ten behoeve 
van vooral de arbeiders. Hij is de man 
geweest van een ziekte- en invaliditeits-
wet. Tot invoering van de door hem 
ontworpen sociale verzekeringswetge-
ving kwam het echter nog niet in 1913. 

De weigering van de socialisten mee te doen aan een coalitie-regering 
deed hen eveneens niet veel goed. De sociale wetten die in de jaren tot de 
Eerste Wereldoorlog tot stand kwamen, kwamen er zónder toedoen van 
de socialisten. 

Het enige waartoe ze bereid waren, was de steun aan het 'volksleger', dat 
bij het uitbreken van de oorlog de neutraliteit van ons land moest verdedi-
gen. Dat duurde zolang als het duren moest: tot 1918, het einde van de 
oorlog. 
1917 bracht de invoering van algemeen kiesrecht voor mannen, wederom 
zonder toedoen van de SDAP. Tot dat jaar mochten alleen mannen die 
een bepaald bedrag aan belastingen betaalden naar de stembus. 
Na een langdurige malaise leek 1918 een gloriejaar voor de socialisten te 
worden. Door de zware nederlaag, die het Duitse leger na vier jaar van 
zware strijd en na enorme verliezen, leed, ontlaadden de gevoelens van 
diepe onvrede onder arbeiders, boeren en soldaten in Duitsland zich in 
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een reeks van opstanden. Ze kostten menig vorst van de Duitse deelstaten 
de kroon. 
De indruk die dit alles maakte, samen met de omwenteling die het jaar 
ervoor in Rusland had plaatsgevonden (zie hoofdstuk 4), versterkte bij al 
wat links was de gedachte dat de tijd van grootscheepse veranderingen, 
ook in Nederland, gekomen was. 

P. J. Troelstra 

De Nederlandse socialistische voorman Troelstra, meer impulsief dan ver-
standelijk reagerend, dacht dat de macht voor het grijpen lag. Het is hier 
de plaats op deze belangrijke figuur van het Nederlandse socialisme in het 
eerste kwart van deze eeuw, nader in te gaan. 
Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) was Fries van geboorte. Hij studeerde 
voor advocaat en zijn advocatuur in Leeuwarden bracht hem in contact 
met de miserabele toestanden waarin de arbeiders verkeerden. Hij ontwik-
kelde zich in die jaren tot politicus, arbeidersleider en Fries volksdichter. 
Hij was gehuwd met Nienke van Hichtum, de beroemde schrijfster van 
het kinderboek Afke's tiental. Het boek werd een bestseller van de eerste 
orde en beleefde 47 herdrukken. 
Troelstra behoorde tot de 'twaalf apostelen', die zich in 1894 hadden 
afgescheiden van de SDB en de SDAP stichtten. Begaafd spreker als hij 
was, won hij snel aan invloed en werd de voornaamste woordvoerder van 
de socialisten in de Tweede Kamer gedurende een lange reeks van jaren 
(1897-1901; 1902-1925). 
Via Het Volk, waarvan hij jaren hoofdredacteur was, gaf hij richting aan 
de strijd voor verbetering van het lot van de arbeider. In de strijd tussen 
de orthodoxe marxisten en de reformisten en revisionisten nam hij, nogal 
'moeilijk' , een tussenpositie in. 
De tumultueuze ontwikkelingen, met name in Rusland en Duitsland, 
maakten diepe indruk op Troelstra. Toen in deze woelige dagen (novem-
ber 1918) zelfs de Duitse keizer Wilhelm II ten val werd gebracht en naar 
Nederland vluchtte, achtte hij zijn tijd gekomen. Tegen de nadrukkelijke 
wens van gematigde kameraden als Vliegen en Schaper in, trok hij tijdens 
de debatten alle registers open. Gespeend van enige realiteitszin, geïmpo-
neerd door berichten die, hoewel ze vaag waren, zeer tot zijn verbeelding 
spraken, deelde hij openlijk mee dat de regering moest heengaan. "Mijne 
heren, uw burgerlijk stelsel is verrot! Wij eisen niets minder dan de 
macht!" 
Al spoedig bleek hoezeer hij zich misrekend had. Het overgrote deel van 
de bevolking, gezagsgetrouw en zeer Oranje-gezind, zag niet alleen de 
regering, maar ook hun geliefde koningin Wilhelmina, in gevaar. Duizen-
den mensen stroomden naar Den Haag om aanhankelijkheid aan het 
koningshuis te betonen. Dit mondde uit in de bekende betoging op het 
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Malieveld, waar enthousiaste soldaten de paarden van de koninklijke 
koets afspanden en zelf als trekpaarden fungeerden. Al weten we nü dat 
dit 'spontane' gebaar van tevoren afgesproken en danig geoefend was, het 
doet niets af aan de vastberaden wil van het overgrote deel van het 
Nederlandse volk om de rode invloed te weerstaan. Troelstra moest zijn 
ongelijk en nederlaag bekennen. Mèt hem moest de SDAP jarenlang door 
een diep dal van verguizing en afkeer. 
Hoewel het met zijn overheersende invloed afgelopen was, behield 
Troelstra niettemin een grote plaats in de harten van vele eenvoudigen. 
Zij bleven, ondanks het debacle, in hem de man zien die hen het beloofde 
land had aangewezen en had willen binnenvoeren. 

Troelstra spreekt tot het volk 
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4. Revolutie in Rusland 

Inleiding 

Niemand heeft kunnen denken dat juist Rusland de machtigste communis-
tische staat ter wereld zou worden. Het leek er in de verste verte niet op 
dat dit kon gebeuren. Dat komt duidelijk uit als we bezien wat de leer 
van het communisme inhoudt en welke voorwaarden er, volgens Marx, 
aanwezig moeten zijn om tot een dergelijke staat te komen. 
Het woord 'communisme' is afgeleid van: 'communis' , wat 'gemeen-
schappelijk' betekent. Een commune is een samenlevingsvorm waarbij 
bezit gemeenschappelijk is. 
Het communisme kunnen we dus beschrijven als een sociaal stelsel, 
waarin de produktiemiddelen, zoals grond, water, wegen, fabrieken en 
machines, gemeenschappelijk eigendom zijn. Elk lid ontvangt naar 
behoefte. De staat is afgestorven. Is het gelijk aan het socialisme? Nee, 
hèt verschil met het socialisme is dat bij het laatste de produktiemiddelen 
aan de staat komen. 
We moeten hier echter niet denken in termen van tegenstellingen. Veeleer 
tracht het communisme zijn doel te bereiken via de doelstellingen van het 
socialisme. Het is een vólgende stap op weg naar de heilstaat. Wel zien 
we dat de socialisten langzamerhand de weg van het geweld hebben 
verlaten en gekozen hebben voor verandering langs democratische weg, 
terwijl de communist vooralsnog vast bleef houden aan het met geweld 
verwerkelijken van hun doelstellingen. 
Karl Marx had zijn volgelingen geleerd dat het aanwezig-zijn van een 
talrijk, door en door verpauperd fabrieksproletariaat een eerste vereiste 
was om tot wezenlijke veranderingen te komen. De moordende concur-
rentie zou immers tot steeds lagere lonen en steeds meer ontslagen leiden. 
Net zolang tot het economische bouwsel in elkaar zou storten en de 
arbeider de macht kon grijpen. 
Nu, in Rusland was daarvan in het geheel geen sprake. Rusland was geen 
land met een hoogontwikkelde kapitalistische samenleving. Integendeel! 
Negentig procent van de bevolking van het kolossale rijk bestond uit 
boeren, zeer onontwikkeld, zeer onderworpen en zonder enige organisatie. 
Weliswaar was de macht van de adel aan het tanen door de opheffing van 
de lijfeigenschap in 1861, waardoor het grootgrondbezit niet meer ople-
verde wat het voordien had opgebracht, maar van een opkomende macht 
van de arbeidersklasse was nagenoeg geen sprake. 
Er was enige industrie, meestal klein-industrie. het duurde evenwel tot na 
1890 vóór er van duidelijke groei kon worden gesproken. 
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Veranderingen kwamen pas, toen Rusland, 'de korenschuur van Europa' 
zware concurrentie kreeg te verduren van Amerika. De zonen van de 
verarmde adel zochten werk in het staatsapparaat, gingen studeren en 
kwamen zo in aanraking met revolutionaire denkbeelden. 
In 1898 werd de Sociaal-Democratische Partij (SDP) opgericht. Centrale 
figuur hierin werd Lenin. 

Lenin, leer en leven 

Eerlijk gezegd, hij heette geen Lenin. De eigenlijke naam van Lenin 
(1870-1924) is Wladimir Iljits Oeljanow. Hij was de zoon van een 
hoofdinspecteur bij het lager onderwijs, een streng en gelovig man, en 
had een Duitse moeder. Hij studeerde aan het gymnasium. 
In 1887 werd zijn oudere broer Alexander terechtgesteld omdat hij 
medeplichtig was aan de moordaanslag op tsaar Alexander III. De woede 
daarover bracht Wladimir ertoe zich te richten op de vernietiging van het 
tsarisme. Hij maakte grondig studie van de leer van Marx en sloot zich 
aan bij de SDP. 
Wegens revolutionaire activiteiten werd Lenin -de naam is afgeleid van 
de arbeiders aan de Siberische rivier de Lena- verbannen naar Siberië. 
Later woonde hij met een korte onderbreking vele jaren in het buitenland 
(1900-1917). 
In zijn publikatie Wat te doen? ontvouwde hij zijn gedachten. 
Allereerst zag hij de noodzaak van een strakke partij-discipline, het 
zogenoemde 'democratische centralisme'. Niet de tot wanhoop gebrachte 
fabrieksarbeiders (die waren er in Rusland heel weinig), maar een groep 
van beroepsrevolutionairen (de 'ijzeren cohorte') moest samen met de 
intelligentia, het ontwikkelde deel van de bevolking, de revolutie bewerk-
stelligen. 
Omdat in Rusland de kapitalisten geen grote macht vormden, moest de 
aanval worden ingezet op de bureaucratie, de zeer grote, corrupte ambte-
narenstand. De tsaar, de adel en de geestelijkheid moesten eveneens 
verdwijnen. Absoluut noodzakelijk was het gebruik van geweld. De 
revolutie zou niet automatisch ontstaan (zoals Marx leerde), maar moest 
worden gemaakt. 
In de uitdraging van zijn ideeën was Lenin buitengewoon onverdraag-
zaam: Alle tegenstanders waren lakeien van priesters en predikanten. 
Alleen hij had gelijk! Elke tegenstander moest gehaat, gehoond en veracht 
worden. Géén samenwerking met christenen of humanisten was mogelijk. 
Lenin had ook sociaal-democratische tegenstanders; zij wensten geen 
revolutie met enorm veel slachtoffers. Lenin schold ze uit voor Judasfigu-
ren en besloot ze te zijner tijd uit de weg te ruimen. 
Hier liggen dus duidelijke verschillen met de opvattingen van Marx. 
Lenin, een geniaal man, volgde Marx zover als hem juist voorkwam en 
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ontwikkelde verder zelf nieuwe gedachten. Twee beroemde werken van 
hem zijn: De ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland en Het imperia-
lisme als hoogste stadium van het kapitalisme. 
Lenin eiste 'massale terreur' als de macht overgenomen zou zijn. Elk 
district moest dan gijzelaars aanwijzen. Als een district in gebreke bleef 
bij het leveren van graan, moesten de gijzelaars worden doodgeschoten. 
Lenin voorzag dat, zonder zware straffen in het vooruitzicht te stellen, er 
van zijn doelstellingen weinig terecht zou komen. Rode leuzen alléén 
zouden de tegenstand van talloze Russen niet wegnemen. 
De strakke leiding in de partij verzwakte de SDP danig. Er ontstond een 
breuk tussen hen, die een soepeler opstelling verlangden (de mensjewie-
ken) en de voorstanders van een sterk gedisciplineerde partij (de bolsje-
wieken). Lenin, aanhanger van de laatsten, behaalde een tijdelijke over-
winning in 1903. 
Tijdens de troebelen van 1905 meende hij dat zijn tijd gekomen was. 
Een godsdienstige optocht in St. Petersburg in januari 1905 liep uit op 
een compleet drama. De forten langs de rivier schoten bij het passeren 
van de stoet een ere-saluut af voor de tsaar en zijn vrouw, die ook in de 
optocht meeliepen. Zonder enige aanwijsbare opzet gebruikte een van de 
forten scherpe in plaats van losse patronen. De schade beperkte zich tot 
wat beschadigingen aan het paleis, maar voor de zekerheid werd de 
volledige bezetting van het fort naar Siberië verbannen. Dat was de lont 
in het kruitvat! De arbeiders van een grote fabriek legden het werk neer. 
Zij hadden al te kampen met schaarste aan levensmiddelen, dalende 
koopkracht en gebrek aan werkgelegenheid. In de bittere nood probeerde 
een grote menigte mannen, vrouwen en kinderen, onder leiding van 
priester Gapon, de tsaar op 22 januari 1905 een smeekschrift aan te 
bieden. Ongewapend, biddend en zingend verscheen de stoet voor het 
Winterpaleis. De keizerlijke garde opende het vuur en dreef de schare 
uiteen. Er vielen honderden doden. Sindsdien heeft deze dag 'Bloedige 
Zondag'. 
De laatste woorden die men van Gapon opving, waren: "Er is geen tsaar 
meer!" Ze vonden weerklank bij duizenden verbitterde eenvoudigen. 
Stadswijken werden gebarricadeerd, een algemene staking uitgeroepen. De 
regering boog niet. Keurtroepen (de Kozakken) bezetten alle strategische 
punten in de stad, arresteerden duizenden verdachten en sloegen de 
opstand neer. 
Ook in andere steden werd het onrustig. Een eerste aanslag doodde een 
zwager van de tsaar. Vele aanslagen volgden. Stakingen en boerenopstan-
den breidden zich snel uit. Villa's en kastelen gingen in vlammen op; 
vrouwen en kinderen werden om het leven gebracht. Het duurde maanden 
voor de regering de toestand weer meester was. Langzaam ebde het 
oproer weg. Lenin kon opnieuw in ballingschap gaan. 
In 1917 zag hij opnieuw zijn kans. Rusland, dat in 1905 zware verliezen 

56 



leed in een oorlog met Japan, kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog 
opnieuw enorme slagen te incasseren. Het Russische leger, in zeer slechte 
staat, leed onthutsende verliezen aan mensen en materieel tegen de Duitse 
tegenstander. 
In februari van dat jaar brak een nieuwe opstand uit, de Februari-revolu-
tie. De mensjewieken, onder leiding van Kerenski, behaalden de overwin-
ning en vormden een nieuwe regering. De Duitsers, tuk op een spoedige, 
algehele ineenstorting van de vijand in het oosten, gaven Lenin gelegen-
heid door hun land naar Rusland te reizen. Ze voorzagen dat de te 
verwachten strijd tussen mensjewieken en bolsjewieken Rusland nog 
verder zou verzwakken. Daarin vergisten ze zich niet. 

De november-revolutie van 1917 

In de felle botsing die volgde, werd Kerenski ten val gebracht en stelde 
Lenin de macht veilig. Overal richtte hij sovjets (raden) op van soldaten, 
arbeiders en boeren: de zogenoemde November-revolutie van 1917. Deze 
beseften echter nog niet dat Lenin hen beslist niet zag als de kernen van 
een nieuwe sociale orde, maar slechts als hefbomen van de revolutie. 
Nadat in maart 1918 vrede met Duitsland gesloten kon worden, barstte 
een vreselijke burgeroorlog uit, die drie jaar duurde. Door de Roden (de 
bolsjewieken) en hun tegenstanders ( 'de Witten') werden zware misdaden 
gepleegd. 
De grote massa van het volk koos de zijde van de Roden. Zij hadden 
immers het grootgrondbezit onteigend, zij zouden voor rechtvaardiger 
verhoudingen zorgen. 
Al snel bleek die gedachte voorbarig. De opheffing van veel sovjets en de 
inbeslagneming van de oogst wekte veel wrevel. Het kwam zelfs tot een 
opstand van de matrozen in Kronstadt. Die werd bloedig onderdrukt. 
Daarnaast terroriseerde het Rode Leger onder leiding van Trotski al 
spoedig óók de arbeiders en andersdenkende socialisten. Het was de 
aanzet tot een grootscheepse zuivering in eigen gelederen. Tsaar Nicolaas 
II, aanvankelijk slechts afgezet en geïnterneerd, werd in 1918 met zijn 
hele gezin vermoord. 
In het in 1920 verschenen boek van de Tsjeka (de voorloper van de 
beruchte staatsveiligheidsdienst KGB) stond te lezen dat in de twee 
voorgaande jaren tienduizend mensen zonder vorm van proces waren 
gefusilleerd. Dat was geheel in de lijn van Lenins gedachten. Hij zei: 

"Wij moeten elke krijgslist, elke truc, elke kunstgreep, elke sluwheid, elke 
onwettige methode, elke geheimhouding en bemanteling der waarheid 
gebruiken. Wanneer we beschuldigd worden van wreedheid, dan vragen 
wij ons af hoe de mensen dit meest elementaire deel van het marxisme 
kunnen vergeten". 
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Want de dictatuur van het proletariaat móest er komen, al zou de proleta-
riër ook dan weinig in te brengen hebben. 

"De dictatuur is een macht die rechtstreeks steunt op geweld en aan 
generlei wetten is gebonden. Zij is een macht, veroverd door en steunend 
op het geweld van het proletariaat tegenover de bourgeoisie (de bezittende 
klasse), een macht, die aan geen enkele wet is gebonden." 

Deze dictatuur betekende in feite volslagen rechteloosheid voor allen die 
eronder leefden. "Wij moeten eerst koppen splijten voor we ze kunnen 
strelen". Hulpacties tot leniging van de vreselijke hongersnood noemde 
Lenin 'sentimentaliteit'. Lenins politiek was oorzaak van burgeroorlog, 
terreur, honger en epidemieën. Zij veroorzaakte, volgens sovjetstatistie-
ken, tot 1922 de dood van veertien miljoen Russen. 
Op de in 1919 gehouden Derde of Communistische Internationale werd 
besloten strijd te voeren tegen sociaal-democraten en pacifistische socia-
listen. Men moest binnendringen (infiltreren) in vakverenigingen en 
periodieke zuiveringen doorvoeren. 
Nog voor Lenins dood in 1924 werden partij en staat tot een hechte 
eenheid samengesmeed. 
Al gauw liet Lenin Marx' idee van een gelijktijdige overwinning van het 
socialisme in alle ontwikkelde landen varen en kwam hij met de idee van 
het 'monopoliekapitalisme'. Dat wil zeggen: vernietig eerst de zwakste 
schakel van het kapitalisme, dan volgt de rest vanzelf. Toen ook dat niet 
gebeurde, ging Lenin over tot het dogma 'socialisme in één land'. 
De arbeider bleef ook nu onmondig. De macht berustte volledig bij de 
partij. Het graag 'proletarisch' genoemde Nationale Partijcongres, door 
het volk gekozen uit kandidaten die de communistische partij had aange-
wezen, koos het Centraal Comité, dat op haar beurt de leden van het 
oppermachtige Politbureau aanwees. Onder de opvolger van Lenin, de 
dictatoriale Stalin, had ook dit hoogste gezagsorgaan weinig te vertellen. 
De strijd om de macht viel na Lenins dood al spoedig in het voordeel van 
Stalin uit. 

Stalin, zijn leven 

Stalin was de schuilnaam van Josef Wissarionowitsj Djoegasjwili (1879-
1953). Hij was de zoon van arme ouders uit Georgië. Al tijdens zijn 
verblijf als student aan het priesterseminarium in Tiflis kwam hij sterk 
onder de invloed van marxistische denkbeelden. Zó sterk, dat hij van 
school werd verwijderd. Hij werd 'beroepsrevolutionair' en sloot zich aan 
bij de bolsjewieken. 
Vanwege zijn ondermijnende activiteiten werd hij herhaaldelijk naar 
Siberië gedeporteerd. 
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Stalin, een knap organisa-
tor, maar een onbeduidend 
theoreticus, speelde bij de 
November-revolutie van 
1917 geen bijzondere rol. 
Wèl trad hij meer en meer 
op de voorgrond tijdens de 
burgeroorlog die daarna 
volgde. Zijn organisatie-
talent, besluitvaardigheid 
en harde optreden bezorg-
den hem een goede naam 
bij de radicale bolsjewie-
ken. 
In 1922 werd hij secreta-
ris-generaal van de com-
munistische partij. Toen 
Lenin -"Stalin is te onbe-
schoft", zei hij eens-
stierf, maakte Stalin zich 

Stalin meester van de macht en 
luidde daarmee een bijna 

dertigjarig tijdperk van terreur in. De doodstraf werd ingevoerd voor 
kinderen vanaf twaalf jaar. Zuivering op zuivering volgde. 
Als één van de eersten moest Trotski, de briljante redenaar en onstuimige 
aanvoerder van het Rode Leger tegen de Witten, het veld ruimen. Hij 
werd verbannen en jaren later, alsnog, vermoord. 'De revolutie verslindt 
haar eigen kinderen' is een oude, maar nog altijd geldende spreuk. 
Over de afschuwelijke onderdrukking onder Stalin heeft de Russische 
schrijver Solzjenitsyn gedocumenteerd geschreven in zijn wereldberoemde 
werk De Goelag Archipel. 
Verbanning en deportatie werden meestal vervangen door executie. 
Vooral de zuiveringen in de dertiger jaren hebben aan duizenden mensen 
het leven gekost en het leger beroofd van een groot deel van het kader. 
De gevolgen daarvan was het Russische leger nog niet te boven toen 
Hitier in 1941 zijn 'bondgenoot' onverhoeds aanviel. 
Ook de boerenbevolking had verschrikkelijk te lijden onder de harde hand 
van hun leider. De grond werd hun ontnomen en samengevoegd tot grote 
landbouwcoöperaties. Er kwamen, verspreid over het hele land kolchozen 
(coöperatieve boerderijen) en sowchozen (staatsboerderijen). Het verzet 
hiertegen leidde tot een ongekende terreur. 
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De leer van Stalin 

Stalin, aanvankelijk betiteld als 'de beste leerling van Lenin', eiste steeds 
verdergaande verheerlijking van zijn persoon. Hij werd tenslotte 'geniaal 
leider en leraar' en verhief zich als een soort god boven zijn in onderda-
nigheid gehouden volk. 
Het stalinisme was niet, zoals het leninisme, een leer, maar een systeem 
van totalitaire machtsuitoefening. De middelen die Stalin daarbij hanteer-
de waren: 
- De communistische partij, die een monopoliepositie kreeg. Alle ander 
partijen werden verboden. 
- Het in stand houden van een enorme bureaucratie, altijd geschikt om 
mensen die wel eens wat anders wilden, eindeloos van het kastje naar de 
muur te sturen en te ontmoedigen. 
- Wantrouwen wekken en verdachtmakingen scheppen. Zo kon hij 
verdeeldheid zaaien en de-angst-voor-de-ander erin houden. 
- Het uitschakelen van oude medestrijders. Mannen als Trotski, Zinowjew 
en Kamenew hadden het aureool van 'strijders van het eerste uur ' . Stalin 
duchtte hun invloed en gebruikte elk hanteerbaar middel om hen opzij te 
schuiven. 
- Terreur. Zoals we al zagen, richtte die zich tegen iedereen die ergens 
met Stalin van mening verschilde. Eerst waren dat de Witten, de contra-
revolutionairen, later de boeren en vroegere medestanders. Stalin moet, in 
zijn meedogenloze onderdrukking van elke andere mening dan de zijne, 
gerekend worden tot de grootste massa-moordenaars van de twintigste 
eeuw. 
- Het instellen van een persoonscultus. Deze op zijn persoon gerichte 
verheerlijking, waarover we al spraken, nam bizarre vormen aan. Eén 
voorbeeld ter illustratie. 

"Gij (dat is: Stalin, MK) leeft sedert zeventig miljoen sterrenjaren. Gij 
hebt begin noch einde. De atomen zijn zonder u onbegrijpelijk. Uw macht 
verandert de ijspolen in warme rivieren... en gij schenkt de mens eeuwig 
geluk." 

Stalin... de god van verdoolde stervelingen!! 
Men kan zich afvragen wat het bestudeerde deel van de natie, de intelli-
gentia, eigenlijk zag in het communisme. 
Zij voelde sterke sympathie voor de communistische propaganda van 
gelijkheid van rassen, van volken en van iedereen in de samenleving. Ze 
hadden -begrijpelijk- een afkeer van bepaalde voorrechten, die slechts 
door gewoonte waren verkregen, zoals de adel die bijvoorbeeld had. 
De vraag kan tevens gesteld worden op welke manier het communisme in 
een land kan zegevieren. De voorspellingen van Marx kwamen immers 
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niet uit. 
Dat kan als een communistische mogendheid met geweld de regering van 
een andere staat ten val brengt en daar een communistische regering 
installeert. Daarnaast hangt het succes af van vier voorwaarden: 
1. Er moet een partij zijn waarvan het kader de revolutie kan leiden. 
2. Het volk moet sympathie hebben voor het strijdprogram of niet bereid 
zijn de bestaande regering te handhaven. 
3. De staat moet in verwarring zijn, zó, dat de staatsmachine niet meer 
kan functioneren. 
4. De internationale toestand moet zodanig zijn, dat niet gevreesd hoeft 
worden voor inmenging van buitenaf. 
Aan al deze voorwaarden was in Rusland aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog voldaan. De koers was uitgezet. Vroeger of later zouden 
alle misstanden en ontsporingen verdwijnen en zou de communistische 
heilstaat worden bereikt. Dan zou: 
- elk produktiemiddel in het bezit zijn van de gemeenschap 
- de maatschappij enkel gelijken kennen en geen klassen meer 
- iedereen werken naar vermogen en ontvangen naar behoefte 
- de staat als politieke macht afgestorven zijn. 
Lenin zelf kon daar al heel cynisch over spreken: "Uitstappen, kamera-
den, hier is de heilstaat." Voor Stalin was het paradijs-voor-de-gewone-
man ver achter de horizon verzonken. Deze machtsbeluste communist had 
voor weinig anders oog dan voor de handhaving van eigen macht. 

Waar het communisme de staatsmacht veroverd heeft zien we echter, met 
Rusland als grote voorbeeld: 
- Geen gelijkheid, maar een elite die alle touwtjes stevig in handen houdt. 
- Grote onverdraagzaamheid ten aanzien van afwijkende meningen. 
- Een systeem dat het hele leven beheerst vanaf de kleuterleeftijd. 
- Verstarring in de 'leer'. 
Het communisme baseert zich op machtsdenken, namelijk: de geweldda-
dige verovering, handhaving en uitbreiding van de macht. 

Het communisme en de godsdienst 

Ter afsluiting -Rusland na de Tweede Wereldoorlog komt in een volgend 
hoofdstuk aan de orde- bezien we kort de houding van het Russische 
communisme tegenover de godsdienst. 
In het voetspoor van Prouddhon, Marx en vele anderen ontpopte Lenin 
zich als een buitengewoon verbeten vijand van elke godsgedachte. 
Enkele citaten van hem: "Vrees schept goden." En: 

"Iedere idee van God, ja zelfs ieder koketteren ermee, is een onuitspreke-
lijke gemeenheid en infame injectie. De religie is een vorm van geestelij-
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ke druk die op de volksmassa's wordt uitgeoefend en die zich nog voegt 
bij hun verdrukking door arbeid, nood en eenzaamheid." Ja, zelfs: "De 
haat van de onderdrukte en uitgebuite massa is het beginsel der wijsheid." 

Na Lenins dood werd zijn lichaam gebalsemd en als een soort god 
vereerd. De kinderen op school kregen het al vroeg ingeprent; een 
schoollied bezingt zijn 'onsterfelijkheid': "Lenin is altijd met je." 
Nog in 1961 vertelde een afgevaardigde naar het 22e partijcongres van de 
partij in Rusland, dat ze met Lenin had gesproken: "Gisteren heb ik 
overleg gepleegd met Iljits... en hij zei: 'Ik vind het onaangenaam naast 
Stalin te liggen'." Ze kreeg een stormachtig applaus en... het lijk van 
Stalin werd uit het mausoleum verwijderd. 
In oktober 1967 projecteerden grote zoeklichten Lenins portret reusachtig 
tegen de hemel. 'God' Lenin keek op de stad neer! Iedereen kon gerust 
zijn. Zo'n leider kon natuurlijk ook niet dwalen. Zijn geschriften kregen 
absolute geldigheid. 
Gedachtig aan het gezegde 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', kreeg 
de atheïstische opvoeding op school sterke aandacht. 
Om enkele citaten uit leerboeken te noemen: 

"De kerk maakte zich rijk door leugen en bedrog, doordat zij 
misbruik maakte van de onwetendheid van het volk." 

"Godsdienst en kerk vergiftigen het menselijke bewustzijn, remmen 
de geestelijke en morele ontwikkeling van de mens." 

Vanaf klas vijf werd 'atheïsme' in het vakkenpakket opgenomen. In 
allerlei toonaarden werd de (jonge) Rus voorgehouden hoe slecht en 
nadelig godsdienst wel was. 

"Om strijdbare atheïsten te krijgen, mensen met keiharde materia-
listische overtuigingen, die bevrijd zijn van godsdienstige vooroor-
delen, moet men hen van kindsbeen opvoeden." 

En: 
"Om kinderen te laten opgroeien tot atheïsten, is een doelgerichte 
dagelijkse opvoedingsarbeid nodig." 

Op school werden de gangen van de ouders nauwlettend nagegaan. Via 
enquêtes kreeg de overheid een goed inzicht in de levensinstelling van de 
opvoeders thuis. Om enkele vragen te noemen: 
"Wie van jullie gezin gelooft in God?" 
"Waar ga je naar de kerk?" 
"Komen er ook scholieren in de kerk?" 
"Wie gaat vaker naar de kerk, papa of mama?" Enzovoort. 
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Op het al genoemde 22e partijcongres (1961) kwam 'het kwaad van de 
godsdienst' opnieuw aan de orde. De strijd ertegen moest met kracht 
worden voortgezet, zo werd besloten. Dat godsdienst, bij verbetering van 
het lot van de arbeider vanzelf zou verdwijnen, zoals Marx leerde, kwam 
namelijk in het geheel niet uit! 

"Communistische opvoeding veronderstelt bevrijding van religieuze 
vooroordelen en bijgeloof, die individuele Sovjetburgers verhinderen om 
hun creatieve vermogen volledig te ontplooien... Een goed doordacht en 
goed opgezet systeem van wetenschappelijk atheïstische propaganda is 
nodig. Het moet alle lagen en groepen van de bevolking bereiken om de 
verbreiding van religieus leven vooral onder kinderen en jongeren te 
verhinderen." 

De schooljeugd en de jongere moest onder strakke leiding en controle 
blijven tot zijn volwassenheid. Daartoe dienden allerlei jeugdorganisaties. 
De communisten kenden 'Oktoberkinderen' (tot negen jaar), 'Pioniers' 
(tot veertien jaar) en Komsomol (tot zesentwintig jaar). Aansluiting was 
wel niet verplicht, maar de pressie om dit wèl te doen was groot. 
In de Wet over Huwelijk en Gezin (1968) stonden deze twee zinsneden: 

"De ouders zijn verplicht hun kinderen op te voeden in de geest van het 
communisme" en: "De ouders, of één van beide ouders, kunnen hun 
ouderlijke macht verliezen, als vastgesteld wordt dat zij zich onttrekken 
aan hun verplichtingen bij de opvoeding van hun kinderen." 

Officiéél was van achteruitzetting van de godsdienst en de godsdienstige 
mens geen sprake. Artikel 52 van de grondwet sprak dit duidelijk uit: 

"Aan de burgers van de USSR (Unie van Socialistische Sovjet Republie-
ken, zoals het communistische Rusland officieel heette, MK) wordt 
gegarandeerd de vrijheid van het geweten, dat is het recht om een (wille-
keurige) godsdienst te belijden of om dat niet te doen, alsmede het recht 
om godsdienstoefeningen te houden of atheïstische propaganda te bedrij-
ven. Opruiing tot vijandschap of haat op godsdienstige gronden is verbo-
den. In de USSR is de kerk gescheiden van de staat en de school van de 
kerk." 

We moeten er goed nota van nemen dat alléén het atheïsme gepropageerd 
mocht worden! Verboden waren: het verspreiden van geestelijke lectuur, 
evangelisatie, catechisatie en werken van barmhartigheid. 
De vrijheid van godsdienst was bovendien verbonden aan de registratie-
plicht. Wie zich niet officieel als kerk wilde laten registreren, had geen 
recht van bestaan. 
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De kerk had ook geen recht op eigendom. Naar believen kon de staat 
gebouwen onteigenen. Sinds 1975 (!) hoefde de staat in zo'n geval niet 
meer voor een alternatief te zorgen. 
Een godsdienstige gemeenschap in Rusland werd niet bestuurd door een 
kerkeraad, maar door een 'uitvoerend orgaan'. Het had slechts besturende 
macht. De regering kon de leden -gekozen bij open stemming- weren 
zonder een reden te noemen. 
Een geregistreerde kerk moest maandelijks opgeven waar samengekomen 
werd en waar het uitvoerend orgaan vergaderde. De zogenoemde 'Cultus-
dienaren', de kerkelijke voorgangers, mochten pas met hun arbeid begin-
nen na overlegging van inlichtingen over hen en ontvangst van het 
inschrijvingsbewijs. 
De niet-geregistreerde kerken stonden bloot aan vervolging. Hun voorgan-
gers kregen langdurige gevangenis- of kampstraffen of werden opgesloten 
(en 'behandeld') in psychiatrische inrichtingen. 
Ook in het hoger onderwijs werd de student niet vrij gelaten. In een 
leerboek voor een cursus 'wetenschappelijk atheïsme' lezen we: 

"De godsdienst blijft ook onder de huidige voorwaarden de rol spelen van 
geestelijk opium, dat het creatieve en actieve beginsel in de mens doodt. 
De sociale principes van het christendom verkondigen lafheid, zelfverach-
ting en zelfvernedering. Een geloof dat niet gebaseerd is op feiten en 
bewijzen, is een geloof dat nergens op gebaseerd is; het is niets anders 
dan een leugengeloof, het is de bodem waarop bijgeloof en vooroordelen 
groeien, waartoe ook de godsdienst behoort." 

Een ieder die dit niet wilde inzien, kon, via lichamelijk letsel, hersenspoe-
lingen, werkkampen, gevangenissen, het ontnemen van kinderen, het 
belemmeren of ontnemen van studie, promotie of werk, of het toedienen 
van 'medicamenten' kennis maken met de onverdraagzaamheid van 'het 
redelijk denkende' deel van de natie! 
Bepaald onthutsend is het te lezen hoe Lenin het zich voorstelde de 
'zegeningen' van het marxisme-leninisme ook aan West-Europa en de rest 
van de wereld uit te delen. 

"Eerst zullen wij Oost-Europa in handen zien te krijgen, dan de massa's 
van Azië en tenslotte zullen wij de Verenigde Staten insluiten, die het 
laatste bastion van het kapitalisme zullen worden. We zullen er niet voor 
hoeven vechten, want het zal ons als een overrijpe vrucht in handen 
vallen." En: 
"Wij moeten ons verzekeren van de medewerking van onderwijzers en 
leraren in de scholen en aan de universiteiten, van luchthartige predikan-
ten, pacifisten en wereldhervormers..." 
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Duidelijke taal, gesproken lang voor het neerdalen van het bekende 
IJzeren Gordijn. 
Jaren later herhaalde een van Lenins medewerkers, Manuilski, deze 
tactiek (1946): 

"We moeten het Westen langzaam in laten slapen. Daarom moeten we 
beginnen met de stichting van de meest spectaculaire vredesbeweging 
aller tijden. De westerse landen zullen eenvoudig met plezier aan hun 
eigen ondergang meewerken. Ze zullen elke mogelijkheid tot vriendschap-
pelijke betrekkingen benutten. Zodra hun waakzaamheid echter verslapt, 
zullen we ze met gebalde vuist verpletteren." 
De in 1982 uitgewezen Rus Leonov merkte op dat alle acties tegen de 
neutronenbom, de kruisraketten en andere Navo-activiteiten verlopen 
volgens een blauwdruk in Moskou. "Eén boodschap via mijn kanalen en 
50.000 mensen kunnen worden opgetrommeld voor een demonstratie." 
Het ontbreekt ons aan de mogelijkheid deze bewering nader te onderzoe-
ken. Zijn uitspraak spoort echter wèl met eerdere uitspraken, zoals die 
van Manuilski. Terecht vroeg de Poolse neo-marxistische filosoof Leszek 
Kolakowski: 

"Wat denken jullie met zo'n betoging te bereiken? Dat de Russen ge-
imponeerd raken en hun wapenarsenalen verminderen? Het enige wat je 
misschien bereikt is dat het Westen geïmponeerd raakt en zichzelf 
verzwakt, zoals de vredesbewegingen in de jaren dertig er ook in ge-
slaagd zijn bijvoorbeeld Engelands defensie zo uit te hollen, dat er 
nauwelijks van een leger sprake was toen Hitier aanviel." 
Waar onderwijs, kerk en vredesbeweging al niet voor gebruikt kunnen 
worden...! 
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5. Ontwikkelingen na de Tweede 
Wereldoorlog 

Inleiding 

De verbijstering waaraan met name de communisten in West-Europa ten 
prooi vielen toen de aartsvijanden Hitier en Stalin in 1939 een niet-
aanvalsverdrag sloten, maakte plaats voor bewondering toen de offers 
bekend werden, die de Russen zich getroostten om de onverhoedse aanval 
van de Duitsers in juni 1941 te weerstaan. Overduidelijk bleek toen dat 
het verdrag van 1939 slechts was gesloten om (van beide kanten) tijd te 
winnen. 
Hitier, op het punt om een oorlog in het westen te ontketenen, wilde 
voorlopig in zijn rug gedekt zijn. Oorlog met de Sovjet-Unie achtte hij 
onontkoombaar, maar moest enige tijd worden uitgesteld. 
Stalin, die een groot deel van het militaire kader tijdens de zuivering in 
de jaren dertig uit de weg had geruimd, was nog lang niet klaar met de 
opbouw van een nieuw kader. Hij maakte zich geen illusies over de 
vredespraat van Hitier. Vroeg of laat zou de strijd losbarsten. 
In de verwoede strijd die Europa in vuur en vlam zette, de Tweede 
Wereldoorlog (1939-1945), nam Rusland een vooraanstaande plaats in. 
De regeringen van het vrije westen, afkerig van het zeer autoritaire 
bewind van Stalin, heetten hem nu welkom als een gewaardeerde bondge-
noot. 
Koningin Wilhelmina, bepaald geen enthousiast aanhangster van het 
communisme, begroette in een toespraak voor Radio Oranje de Russen als 
helpers in de strijd tegen het fascisme. Haar devies was kort en krachtig: 
"Slaat den Duitser op zijn kop!" Daar mocht ook een communist aan 
meedoen. 
Alleen de Engelse leider Winston Churchill kon z'n wantrouwen niet 
geheel onderdrukken. Tevergeefs probeerde hij de Amerikaanse president 
Roosevelt ervan te doordringen dat Stalin een onbetrouwbare bondgenoot 
was en dat er vroegtijdig maatregelen getroffen moesten worden om een 
overheersing van Oost-Europa door de Russen na de oorlog te voorko-
men. 
Zijn sombere verwachtingen werden bewaarheid. De Oosteuropese landen, 
die door de Russen aan de heerschappij van de Duitsers werden ontrukt, 
vielen van de ene bezetting in de andere. Alleen Joegoslavië wist z 'n 
onafhankelijkheid te bewaren. De communist Tito had daar op eigen 
kracht de Duitsers weten te verdrijven en weigerde hulp of inmenging van 
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het Rode Leger. Hij vestigde in zijn land een eigen dictatuur. 
De andere landen -het oosten van Duitsland, Polen, Hongarije, Bulgarije, 
Roemenië, en Tsjecho-Slowakije- verdwenen achter het IJzeren Gordijn, 
een uitdrukking die afkomstig is van Churchill. Met harde hand werd daar 
het communisme a la Stalin ingevoerd. 
Dit optreden leidde tot grote verwijdering tussen de voormalige bondge-
noten uit de Tweede Wereldoorlog en tot een steeds verder doorgevoerde 
wederzijdse bewapening. Het was het begin van een tientallen jaren 
durende Koude Oorlog. 

De opvolgers van Stalin 

In Rusland bleef Stalin tot zijn dood in 1953 de onbetwiste leider. Zijn 
heengaan vormde het begin een periode van geleidelijke versoepeling. 
Omdat niemand het gezag had, dat Stalin had bezeten, kwam de macht in 
handen van het driemanschap Malenkow, Beria en Molotov, het zoge-
noemde 'collectieve leiderschap'. 
Lang duurde dit niet. Al in 1955 werden zij opzij geschoven en kwam 
Chroesjtsjow aan de macht. Hij, door slaafse onderworpenheid ontkomen 
aan de vele zuiveringen, luidde de destalinisatie in: Stalin werd openlijk 
bekritiseerd en van zijn troon gehaald. De talrijke misdaden die tijdens 
Stalins bewind hadden plaatsgevonden, werden op zijn rekening geschre-
ven ten gunste van het communisme zelf. Vijf miljoen politieke gevan-
genen werden vrijgelaten. 
Het communisme kreeg door deze kentering een vriendelijker gezicht, 
maar haar gezag werd er door ondermijnd. Van die 'vriendelijkheid' 
profiteerden de kerken overigens niet: het atheïsme blééf toonaangevend; 
de kerken bléven onder zware druk. 
Chroesjtsjow, overtuigd van de macht van het westen, streefde naar 
overheersing via een 'vreedzame coëxistentie', een vreedzaam naast 
elkaar leven van communisme en kapitalisme. Er kwam een zekere mate 
van ontspanning. 
Chroesjtsjow sprak het openlijk naar het westen uit: "Oorlog is niet 
onontkoombaar; we zullen jullie economisch overvleugelen. 'We shall 
bury you!' (we zullen jullie begraven)" 
Ook de onderdrukte volkeren van Oost-Europa hadden weinig voordeel 
van deze ontspanning tussen oost en west. Dat bleek duidelijk bij de 
Hongaarse Opstand in 1956. 
De Hongaren, van oudsher een zeer vrijheidslievend volk, wilden zich 
niet neerleggen bij de overheersing door de Russische 'bondgenoot'. Een 
door studenten geleide betoging voor meer vrijheid liep uit op een 
opstand tegen de communistische regering. De nieuwe premier, Imre 
Nagy, verzocht de Russische troepen het land te verlaten. Na aanvankelij-
ke, slechts tactische, terugtrekking van deze troepen, zette Chroesjtsjow 
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zijn militaire macht onverhoeds met kracht in en sloeg hij de opstand met 
geweld neer. De leiders werden opgehangen. 
Meer en meer verlegde de Sovjet-Unie haar activiteiten naar de Derde 
Wereld. Een goed voorbeeld van dit streven vormt het eiland Cuba, waar 
de marxist Castro de bestaande regering ten val had gebracht in 1959 en 
een trouw bondgenoot van Rusland geworden was. 

N. Chroesjtsjow in goede dagen 

Hier paste Chroesjtsjow de oude leer van Marx toe: de vooruitgang 
verloopt volgens een conflictmodel. Daarbij gaat het afwisselend om 
(berekende!) voor- en achteruitgang. Om dit met een voorbeeld te verdui-
delijken: een man, in groot geldgebrek, gijzelt een gezin en dreigt man, 
vrouw en kind te vermoorden. Na veel praten lijkt hij overgehaald te zijn 
om het drietal ongehinderd te laten vertrekken tegen betaling van duizend 
gulden. 'Lijkt' te zijn overgehaald! In werkelijkheid was dat bedrag zijne 
enige doel. In plaats van alleen te denken aan 'die vuile dief!', komt er 
door deze handelwijze de vleiende gedachte bij: met die man valt toch te 
praten. 
Iets dergelijks deed Chroesjtsjow tijdens de Cuba-crisis van 1962. Hij 
uitte aan het adres van de Verenigde Staten van Amerika dreigende taal 
en liet raketten inschepen om die in Cuba te installeren. 
De Amerikaanse president J. F. Kennedy kwam onmiddellijk in het 
geweer. Weliswaar was zijn poging om in Cuba Castro ten val te brengen 
mislukt (het fiasco van de landing in de Varkensbaai, 1961), maar dat 
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verhinderde hem niet krachtig stelling te nemen tegen het plaatsen van 
raketten zó dicht bij zijn eigen land. Hij dreigde met wapengeweld het 
konvooi Russische schepen te beletten de raketten in Cuba aan land te 
brengen. Daarop bond Chroesjtsjow in en riep hij de vlooteenheid terug. 
Op het eerste gezicht was Amerika de duidelijke winnaar en de Rus de 
even duidelijke verliezer. Het lag toch anders: Amerika beloofde op zijn 
beurt zich niet meer met de interne zaken van Cuba te zullen bemoeien. 
En daar was het Chroesjtsjow om begonnen! Uiteindelijk was het zijn 
winst dat het strategisch belangrijke Cuba de trouwe bondgenoot van 
Rusland kon blijven. 
De Chinese leider Mao Tse-toeng sprak in dit verband van de Chinese 
mars: drie stappen vooruit, twee stappen terug. 
In eigen land kreeg Chroesjtsjow steeds sterkere tegenstand te verduren. 
Hij, de boersig uitziende, sluwe politicus, paste eigenlijk in het geheel 
niet in de wereld van de groten der aarde. Zijn soms ontwapenende 
openhartigheid wisselde af met vlagen van grote drift. Dat laatste verleid-
de hem eens om in een vergadering van de Verenigde Naties woedend 
met zijn schoen op de tafel te timmeren. 
Zijn optreden werd in de Sovjet-Unie vrij algemeen afgekeurd. In 1964 
kwam hij ten val. 
Bij al zijn gebreken mogen we in Chroesjtsjow toch de man zien die 
begonnen is met de afbraak van het stalinisme, die afschuwelijke onder-
drukking van het eigen volk. De andere Oosteuropese volken èn de 
godsdienstige Russen hebben echter maar weinig verlichting van hun druk 
ondervonden. 
Leonid Brezjnew volgde Chroesjtsjow op. Deze starre dogmaticus heeft 
zijn naam gegeven aan de door hem opgestelde Brezjnew-doctrine. Die 
hield in: De moedernatie van alle communistische landen, de Sovjet-Unie, 
behoudt zich altijd en overal het recht voor om in te grijpen in een 
broederstaat, als de regering daar ten val dreigt te worden gebracht. Met 
militair geweld zullen desnoods de communistische machthebbers van 
zo'n staat in het zal worden gehouden. 
Voor een 'communisme met een menselijke gezicht' was bij Brezjnew 
geen plaats. We zien dat duidelijk bij de Russische inval in Tsjecho-
Slowakije in 1968. Daar was de leider Alexander Dubcek, onder groot 
enthousiasme van de bevolking, een ander koers ingeslagen. Er kwam 
meer openheid, de overheersende rol van de partij werd ingeperkt. Om de 
Russen niet voor het hoofd te stoten blééf het communisme officieel de 
leidende factor in de samenleving, maar het werd Brezjnew al gauw 
duidelijk dat hier een wind van vernieuwing waaide. 
Aan die Praagse lente maakte hij abrupt een einde. Tsjecho-Slowakije 
werd overvallen door troepen van het Warschau-pact, het militaire 
bondgenootschap van de Oosteuropese staten, Dubcek ten val gebracht en 
de vernieuwingen teruggedraaid. Het verlangen naar vrijheid werd 
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krachtig onderdrukt, zij het op een minder bloedige manier als in 1956 in 
Hongarije was gebeurd. 
In 1982 overleed Brezjnew. Hij werd opgevolgd door de vroegere chef 
van de geheime dienst, de gevreesde KGB, Joeri Andropov, die op zijn 
beurt in 1984 plaats maakte voor Tsjernenko. Beiden waren echte 'old-
timers' en hebben te kort de teugels van het bestuur in handen gehad om 
een stempel op de Russische samenleving te kunnen drukken. 
Zij, even star als hun voorganger, lieten alles zoals het was. Ze zagen wel 
de zorgelijke ontwikkelingen in hun eigen land (daarover in het laatste 
hoofdstuk meer), maar waren niet in staat daar iets aan te doen. 
Dat veranderde toen Tsjernenko in 1985 stierf en opgevolgd werd door de 
' jonge' Michael Gorbatsjov. Met hem brak een heel nieuwe episode aan. 
Naar later bleek, was hij tevens de grafdelver van de machtige Unie van 
Socialistische Sovjet-Republieken. 

Het communisme wereldwijd 

Al presenteerde Rusland zichzelf graag als de alleenwijze behoedster en 
uitdraagster van het onvervalste communisme, wereldwijd heeft deze 
stroming heel wat vertakkingen gehad. 
De starre dogmatici onder de marxisten geloofden uitsluitend in het eigen 
gelijk en bestempelden steevast elke andersdenkende onder hen als 
'revisionist'. Verdraagzaamheid als broeders onder elkaar was bepaald 
niet een belangrijke eigenschap van de linkse mannenbroeders. 
Laten we in vogelvlucht de meest bekende stromingen in het marxisme 
buiten de dadelijke invloedssfeer van de Sovjet-Unie nagaan. 
Veelal zijn deze vormen van communisme genoemd naar een bepaalde 
persoon. Waarin ze ook mogen verschillen, één zaak hebben ze gemeen-
schappelijk: de leider heeft altijd gelijk en dus heeft het volk alleen maar 
de plicht gehoorzaam te volgen. 

Het titoïsme 

Allereerst noemen we het titoïsme. 
Deze vorm van het communisme is genoemd naar de Joegoslavische 
verzetsleider uit de Tweede Wereldoorlog, Tito, de partizanennaam voor 
Josip Broz. Deze zeer krachtige persoonlijkheid wist niet alleen het eigen 
grondgebied vrij te vechten van de Duitsers, maar hield ook de 'bevrij-
ders', de Russen, buiten de grenzen. 
Het titoïsme is niet zozeer een ideologie (een leer), als wel een vorm van 
socialistisch zelfbestuur. Dat 'zelf ' moet dan wel worden gezien binnen 
de grenzen van het autoritaire communisme. Van echte vrijheid was ook 
onder Tito geen sprake. 
Toen Djilas, een oud-strijdmakker van Tito, bekend als politicus en 
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schrijver, openlijk zei: "Ik kan niet tegelijkertijd een vrij mens en een 
communist zijn", belandde hij in de gevangenis. Een zó bekend voorstan-
der van de parlementaire sociaal-democratie kreeg ook onder Tito geen 
enkele ruimte. De dood van Tito in 1980 vormde het begin van het einde 
van het titoïsme. 

Het maoïsme 

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam in China door revolutie een 
eind aan het keizerschap (1911). De Nationale Volkspartij Kwo Min-tang 
nam, onder leiding van Soen Jat-sen, de macht over. Zijn opvolger Tsjang 
Kai-sjek kwam in botsing met de in 1921 opgerichte Chinese Communis-
tische Partij, waarin Mao Tse-toeng, de zoon van een tamelijk welgestelde 
boer, al spoedig een vooraanstaande rol speelde. 
Om aan een totale afslachting te ontkomen vluchtte Mao met zijn getrou-
wen naar Kiangsi, een provincie in het zuiden van China, en stichtte daar 
in 1931 een sovjetrepubliek. 
Tijdens de uithongeringsblokkade door Tsjang wist Mao aan de greep van 
zijn vijand te ontkomen. In een afmattende Lange Mars (1934-1935) 
leidde hij de kern van zijn volgelingen naar het noord-westelijke Jenan. 
Daar was hij veilig. De invallende Japanners gaven Tsjang handen vol 
werk en hij kreeg geen kans met zijn aartsvijand af te rekenen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog muntte het nationale leger van Tsjang 
Kai-sjek uit in corruptie en lijdelijk toezien. Daar tegenover betoonde 
Mao's leger zich zeer gedisciplineerd en actief. Een door Mao ontvouwd 
plan tot herverdeling van het grondbezit na de oorlog, bracht bovendien 
miljoenen arme Chinese boeren aan zijn kant. 
De vijandelijkheden tussen Tsjang en Mao laaiden kort na het beëindigen 
van de Tweede Wereldoorlog opnieuw op. In de driejarige Burgeroorlog 
(1946-1949) leed het nationale leger nederlaag op nederlaag. Tsjang wist 
zich op het vasteland niet te handhaven, vluchtte naar het eiland Taiwan 
en stichtte daar zijn eigen China. 
Het uitgestrekte vasteland, bewoond door honderden miljoenen Chinezen, 
werd de Chinese Volksrepubliek. 
Zoals opgemerkt, propageerde Mao als tactiek zijn 'Chinese mars' : drie 
stappen vooruit, twee stappen achteruit. Al is een communist tegen elke 
vorm van godsdienst en tegen eigen grondbezit, het kan nodig zijn deze 
zaken vooralsnog te dulden of zelfs als lokaas voor te hangen. 
Tot de stappen terug konden behoren het opnemen van vrijheid van 
godsdienst in de grondwet en het beloven van een stukje grond aan 
boeren. 
Mao was overigens niet de slaafse navolger van Marx en Lenin. Tegen 
hun stelling 'De heilstaat levert de nieuwe mens op', zei hij krachtig 
'nee ' . Het is, zo zei hij, precies andersom. En daarmee komen we bij het 
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eerste onderdeel van Mao's leer. 

1. De heilstaat levert niet de nieuwe mens op, maar de nieuwe mens moet 
de heilstaat verwezenlijken. 
De vraag kan dan gesteld worden hoe die nieuwe mens moest ontstaan. 
Mao gaf als antwoord: door massa-scholing en heropvoeding. Met andere 
woorden: door indoctrinatie en hersenspoeling! 
Het maoïsme is sterk revolutionair gekleurd en totalitair van aard. Een 
grote rol speelt de zelfkritiek in dit systeem. Daarmee werd elke kritiek 
op de grote leider omgebogen naar (onder dwang afgeperste) kritiek op 
zichzelf. 
Miljoenen mensen verdwenen in dwangarbeidkampen, miljoenen 'bezit-
ters' werden na schertsvertoningen van revolutionaire volksrechtbanken 
afgemaakt. De Christenen kregen het zwaar te verduren. Mao zei: "Gods-
geloof behoort tot de zwaarste vergiften." 
De nieuwe mens moest en zou er komen, wat het ook mocht kosten. 
2. De strategie van de Russische communisten wees Mao af. Hij ontwik-
kelde een heel eigen strategie om zijn doel te bereiken. 
In hoofdlijnen wilde hij: 
a. Geen revolutie in de steden, maar op het platteland. Pas als het platte-
land gewonnen zou zijn, konden de steden omsingeld en tot overgave 
gedwongen worden. 
b. Geen confrontatie met een aanvallende vijand, maar gebruik maken 
van de guerillatechniek. 
c. Geen groot ambtenarenapparaat. 
3. Nieuw ten opzichte van de Russen was ook zijn leer van de perma-
nente revolutie. Steeds opnieuw moest de bevolking in beweging worden 
gebracht om aan het gevaar van verstarring te ontkomen en de idealen 
van de revolutie levend te houden. 
Het lukte niet. Ook in China liep de revolutie vast door de vorming van 
een elite die de macht had en beslist wilde houden. Het samenvoegen van 
de grond leidde tot grote ontevredenheid. 
In 1958 lanceerde Mao De Grote Sprong. In één forse beweging zou 
China de Russen economisch voorbijstreven en doorstoten naar de 
heilstaat. De gemoederen, toch al heftig bewogen bij de gedachte dat het 
paradijs snel naderbij kwam, werden door de leiders bewust in agressieve 
banen geleid. Agressief vooral richting buitenland. 
India werd het slachtoffer van een Chinese aanval. Tegen de fanatieke 
Chinezen hadden de Indiase troepen weinig verweer. Het ging slechts om 
een grensgeschil, maar voor de opgetogen Chinese communist was deze 
overwinning het begin van een uitgebreide wereldrevolutie. 
De 'Sprong' mislukte overigens grandioos en eindigde in chaos en 
hongersnood (1961). Dat bracht de machthebbers tot een wat realistischer 
aanpak: het bezit van grond werd weer toegestaan. 
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Van 1965 tot 1969 woedde de Culturele Revolutie. Het was eigenlijk een 
strijd om de macht. Na tientallen jaren overheerst te zijn door Mao 

Het Rode Boekje van Mao heeft het volksleven diepgaand beïnvloed 

wensten velen een nieuwe koers in te slaan, een koers aangepast aan de 
sterk veranderende wereld om hen heen. Mao won echter. 
Met zijn Rode Garde, bestaande uit jonge revolutionairen, en zijn Rode 
Boekje, waarin Mao's 'onfeilbare leer' was opgetekend, wist hij zijn 
tegenstanders eronder te krijgen en weg te zuiveren. De felle strijd bracht 
grote ontreddering en verdere economische terugval met zich mee. 
Na de dood van Mao Tse-toeng in 1976 brak de strijd tussen orthodoxe 
maoïsten en de naar hervorming strevende tegenstanders opnieuw uit. De 
eersten, aangeduid als de Shanghaigroep, later smadelijk 'de bende van 
vier' genoemd, telde onder haar aanhangers de invloedrijke weduwe van 
Mao, Tsjiang-Tsjing. Zij verloren de strijd en werden hard aangepakt. 
Met de zege van Hwa Kwo-feng en Teng Hsiao-ping en hun aanhangers 
zette een eerste, voorzichtige hervorming in. 
Bij dit alles bleef de grote massa van het Chinese volk onderhorig, zoals 
ze altijd geweest was. Het opkomen voor eigen rechten, laat staan het 
zich verzetten tegen de alleenmacht van de leiders, werd absoluut niet 
geduld. Waartoe dat leidde, zullen we kort in het laatste hoofdstuk zien. 
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Het castroïsme 

Cuba, sinds het begin van deze eeuw onafhankelijk van Spanje, stond 
aanvankelijk sterk onder de invloed van de Verenigde Staten. Amerika 
steunde de meestal nogal corrupte presidenten. Tegen de overheersende 
macht en het misbruik daarvan door de machthebbers, kwam Fidel Castro 
(geb. 1927) in het geweer. 
Na een mislukte aanslag ontwikkelde hij in ballingschap ideeën over de 
toekomst van zijn geboorteland. Zijn gedachten, omschreven met het 
woord 'movimiënto', wat 'beweging' betekent, zijn kort samen te vatten: 
- Castro wees op de noodzaak van leiderschap en discipline 
- Cuba moest bevrijd worden van de corrupte en geldbeluste heersers 
- Het grootgrondbezit moest ingeperkt worden 
- Er moest politieke democratie ingevoerd worden. 
Ook een tweede poging van Castro, nu met behulp van zijn broer Raoul 
en de Argentijnse guerilla-leider Ché Guevara, invloed op Cuba te 
krijgen, mislukte (1956). 
In 1959 wist hij echter dictator-president Batista ten val te brengen. 
Eenmaal aan de macht, verklaarde hij marxist-leninist te zijn en liquideer-
de hij alle niet-communistische partijen. 
Het castroïsme, waarop Ché Guevara, die ook schrijver was, grote invloed 
uitoefende, wordt gekenmerkt door: 
- nadruk op het belang van de guerilla-oorlog 
- de mening dat partisanen de voorhoede van de revolutie zijn 
- de opvatting dat revolutie niet slaagt zonder geweld 
- het vertrouwen dat de revolutie de nieuwe mens schept 
De guerilla moest volgens Castro geëxporteerd worden naar Midden- en 
Zuid-Amerika. Maar op dat artikel zaten de regeringen van die landen 
bepaald niet te wachten. 
Toen de grote animator Ché Guevara in 1967 in Bolivia sneuvelde, 
doofde de zendingsdrift van Castro langzamerhand, al verloor hij niet alle 
moed in dat opzicht. 
Intussen verslechterde onder zijn bewind de economie. Cuba, vanouds 
bekend om zijn suiker en tabak, had ernstig te lijden van de Amerikaanse 
boycot, die rond 1960 was ingesteld. 
Door de nood gedwongen werd Castro een volgzaam bondgenoot van de 
Sovjet-Unie. Cuba werd een pion op het schaakbord van Rusland en 
leverde duizenden militairen om marxistische regeringen, in bijvoorbeeld 
Angola en Ethiopië, overeind te houden. Met de wensen van die soldaten, 
ver van huis opererend met groot levensgevaar, werd in het minst geen 
rekening gehouden. 
Had Castro zélf niet gezegd: "De communistische staat offert door haar 
totalitair karakter de rechten van de mensen op"? 
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Het eurocommunisme 

Ook in Europa werd de leiding van de Russisch communistische partij 
steeds minder geaccepteerd. Het totalitaire systeem dééd het in West-
Europa gewoon niet. Het neerslaan van de relletjes in Oost-Duitsland in 
1953, van de Hongaarse opstand in 1956, de inval in Tsjecho-Slowakije 
(1968) vergrootten die afkeer. 
Er ontwikkelde zich een nieuwe vorm van communisme, dat bij gebrek 
aan beter, het eurocommunisme werd genoemd. Twee belangrijke ken-
merken springen eruit: 
- Er kwam een onafhankelijke opstelling van Moskou. Elk land moest 
zijn eigen weg maar zoeken naar de heilstaat. Daar mocht een andere 
staat zich niet mee bemoeien. 
- De democratie moest geëerbiedigd worden. Er werd gestreefd naar een 
vreedzame overgang tot het socialisme. 
Niet-communisten vertrouwden het niet. Zou het misschien een stukje 
tactiek zijn, enkel en alleen om de kiezers niet af te schrikken? Er was 
immers 'thuis' (dat is in de boezem van de communistische partijen zélf) 
niets van deze vernieuwing te bespeuren. In de partijen werd het autoritai-
re beginsel onverkort gehandhaafd. Bovendien hadden Lenin en zijn 
vrienden in Rusland óók democratische taal gesproken vóór de machts-
overname. Daarna hoorde je er nooit meer iets over. 
De eurocommunisten hebben hun goede bedoelingen niet kunnen bewij-
zen. Ook deze vorm van communisme heeft nergens in West-Europa de 
meerderheid van de bevolking achter zich kunnen krijgen. 

Binnen het bestek van dit boek kunnen we kort zijn over de invloed van 
het marxisme in andere delen van de wereld. 
In de Engels-sprekende landen zoals Canada, de VS en Australië, bleef de 
nieuwe heilsleer öf onbeduidend in betekenis (de VS), öf hield het zich 
binnen de grenzen van de sociaal-democratie. 
In Zuid-Amerika was haar invloed over het algemeen, politiek gesproken, 
niet groot. De veelvuldig voorkomende militaire regeringen konden een 
stelsel van algehele gelijkheid niet waarderen. Alleen in Chili kreeg het 
communisme vaste voet aan de grond. De marxistische president Allende, 
gekozen bij vrije verkiezing, werd echter al spoedig ten val gebracht. 
Ook in Afrika kan men niet spreken van een werkelijk grote invloed van 
het socialisme. Weliswaar baseerde meer dan één machthebber zijn 
heerschappij op marxistische principes (dat was nodig om militaire en 
andere hulp uit de Sovjet-Unie te krijgen), maar in werkelijkheid ging die 
meestal uit van nationalistische gedachten en het principe: het staatshoofd 
heeft het voor het zeggen. 
Wat Afrika betreft verwijs ik verder naar het voortreffelijke boek van 
prof. dr. J. Verkuyl: De kernbegrippen van het marxisme/leninisme. 
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Socialisme en communisme in Nederland vanaf ongeveer 1920. 

Socialisme 

Aan de totstandkoming van een reeks van sociale wetten heeft de SDAP 
geen wezenlijke bijdrage geleverd. Haar consequente weigering om aan 
welke regering dan ook deel te nemen, benam haar tevens de mogelijk-
heid om constructief mee te werken aan die sociale wetgeving. 
Vanaf ongeveer 1920 zette zich een kentering in het denken van de 
voormannen van de socialisten in. Steeds duidelijker zagen ze dat in 
Nederland hun idealen niet door revolutie, maar door democratisch 
handelen moesten worden bereikt. Het nieuwe parool luidde: ordening! 
Dat hield in dat de staat grote invloed moest krijgen op het hele sociaal-
economische leven. Vadertje Staat moest de waarborgen scheppen dat de 
onderdanen van de wieg tot het graf verzekerd konden zijn van een 
'menswaardig' bestaan. 
Het kwam tot een breuk met de oude marxistische grondregels. Het histo-
risch materialisme van Marx maakte plaats voor het ethische motief van 
de strijd. Marx immers wenste alles te verklaren uit puur materialistische 
oorzaken. Die eenzijdigheid werd verlaten. Voor het eerst kregen de 
democratie en de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid een 
centrale plaats in het Nederlandse socialisme. 
Een en ander werd in de hand gewerkt door de opkomende dreiging van 
het nationaal-socialisme in het buitenland. Geen socialist wenste op één 
hoop te worden gegooid met de anti-democratische beweging van Adolf 
Hitier! 
In deze jaren zien we, na het verdwijnen van de haat tegen de godsdienst, 
ook het anti-militarisme en de anti-koningsgezindheid afnemen. Een 
zwakke defensie, mede veroorzaakt door de druk van de pacifistisch 
ingestelde socialisten ('het gebroken geweertje'), zou het niet kunnen 
bolwerken tegen de groeiende militaire macht van de Duitsers. 
Wat het koningshuis betrof: Koningin Wilhelmina was zó geliefd bij het 
Nederlandse volk en zij bleef zó strikt binnen de grenzen van haar 
koningschap, dat er geen doorslaggevende reden overbleef zich vijandig 
tegenover het koningshuis op te stellen. 
In de omslag van een revolutionaire partij naar een echte volkspartij is de 
invloed van de Belgische socialistische politicus Hendrik de Man duide-
lijk merkbaar. De Man, sterk voorstander van een staatssocialisme, 
ontwierp zijn Plan van de Arbeid. Dat Plan kende aan de staat heel grote 
macht over het economische leven toe, met het doel de voornaamste pro-
duktiemiddelen aan de gemeenschap te brengen en een socialistische 
maatschappij op te bouwen, die overigens een democratisch karakter zou 
moeten hebben. 
Onder invloed van dit alles maakte de Nederlandse SDAP geen bezwaar 

76 



meer tegen deelname aan de regering en trad toe tot het kabinet-De Geer 
in 1939. De socialisten Albarda en Van den Tempel werden respectieve-
lijk minister van Waterstaat en minister van Sociale Zaken. 

De Tweede Wereldoorlog bracht ook in ons land grote politieke verande-
ringen. Alle politieke partijen, uitgezonderd de Nationaal Socialistische 
Beweging (NSB), moesten worden opgeheven in 1941. Daarmee was 
uiteraard hun optreden naar buiten toe lamgelegd. 
De jaren van onderdrukking brachten velen tot elkaar, die tot dan toe 
tegenstanders waren geweest. Dit proces vond zijn hoogtepunt onder de 
gijzelaars die door de Duitsers in St. Michelsgestel waren opgesloten. Het 
gemeenschappelijke gevaar -de dood klapwiekte boven ieders hoofd-
dreef de gevangenen naar elkaar toe. In die nood verbleekten de vroegere 
tegenstellingen tot zaken van geringe betekenis, kwam er intenser aan-
dacht voor de ander als mens en als drager van bepaalde idealen. 
Christenen en humanisten kregen bijvoorbeeld meer oog en begrip voor 
elkaar. Konden zij na de bevrijding niet samen streven naar een humane 
samenleving, al dan niet geënt op bijbelse gronden? En konden de 
socialisten, die toch óók streden voor een rechtvaardiger wereld, niet 
meedoen? 
Onder de Christenen in St. Michelsgestel was daarenboven de invloed van 
de theoloog Karl Barth vrij groot. Hij verwierp de, mijns inziens bijbelse, 
tegenstelling tussen kerk en wereld en pleitte voor vérgaande solidariteit 
van de kerk met de wereld. 
Het hoeft geen betoog dat deze gedachtengang meewerkte aan het ver-
dwijnen van de afstand tussen confessionelen (mensen die een belijdenis 
aanhangen) en niet-confessionelen. Een andere anti-these (tegenstelling) 
werd geponeerd: die tussen progressieven en conservatieven. 
Eén en ander leidde na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog tot 
de zogenaamde Doorbraak-gedachte. Socialisten, liberalen en Christenen 
verenigden zich tot een nieuwe, grote partij. De Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de 
Christen Democratische Unie (CDU) gingen op in de Partij van de Arbeid 
(PvdA). 
Deze nieuwe partij wilde niets weten van het socialisme als levensopvat-
ting, maar slechts als maatschappijbeschouwing. We moeten er goede 
nota van nemen dat de mensbeschouwing van de PvdA typisch niet-
christelijk was en is. Men predikte het personalisme: de menselijke 
persoonlijkheid moest geëerbiedigd worden, maar de mens moet wel zijn 
bestemming vinden in de gemeenschap. De waarde van het individu werd 
vastgesteld buiten God om. Dat is puur humanistisch. 
Het materialisme blééf de boventoon voeren. Welvaart was zo ongeveer 
alles. De staat zou er zorg voor dragen. Maatschappelijke, onderwijskun-
dige, culturele zaken, alles moest van bovenaf geleid worden. 
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De godsdienstige tegenstelling moest verdwijnen. Dit socialisme tastte de 
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid aan door haar in feite over 
te dragen aan de alverzorgende staat. 
Een man als prof. dr. W. Banning, een vurig voorstander van de Door-
braak-gedachte, wees dit louter materialistische streven van het socialisme 
van de hand. 
Het succes van de Doorbraak bleef beperkt. Wie had gedacht dat de 
oorlog de tegenstelling tussen confessionele en niet-confessionele partijen 
had teniet gedaan, vergiste zich. Na de Tweede Wereldoorlog namen de 
ARP, de CHU, de KVP en de SGP hun plaatsen aan het politieke firma-
ment weer in. De decennia die volgden, gaven wat de PvdA betreft het 
beeld te zien van een echte sociaal-democratische partij, die zowel met de 
confessionelen als met de liberalen wilde samenwerken om tot verwezen-
lijking van haar idealen te komen. 
W. Drees, bekend om zijn wetten voor een goede ouderdomsvoorziening 
('Hij trekt van Drees', was een veelgehoorde uitdrukking), kon model 
staan voor het socialisme in Nederland als zodanig. 
Soms uitte de van tijd tot tijd opduikende ontevredenheid over de koers 
van de partij, die dan als 'burgerlijk' werd beschouwd (met sprak van 
salon-socialisten), zich in een kritische stroming binnen de partij, soms in 
de oprichting van een nieuwe partij. Zo'n stroming was Nieuw Links. Als 
reactie daarop werd in 1970 Democratische Socialisten '70 (DS'70) 
opgericht. De eerstgenoemde is weggeëbd, de tweede reeds lang ter ziele. 

W. Drees 

78 



Ook het oude pacifisme herleefde. En wel in de oprichting van de 
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) in 1957. Ze trok zowel socialisten 
als communisten naar zich toe. 
Het zou te ver voeren melding te maken van alle aspecten en hergroepe-
ringen die zich bij het marxisme (socialisme èn communisme) in Neder-
land hebben voorgedaan. De belangstellende lezer verwijzen we graag 
naar het boek Politieke stromingen in Nederland van prof. dr. J. Lipschits, 
waarin schematisch de hele gang van het socialisme in Nederland vanaf 
1882 tot ongeveer 1970 wordt weergegeven. 

Communisme 

De Communistische Partij Holland (CPH), in 1918 voortgekomen uit de 
Sociaal Democratische Partij, sloot zich aan bij de Derde of Communisti-
sche Internationale in 1919. Hiertoe traden ook Aziatische partijen toe. De 
leidende rol van Rusland was duidelijk. In zaken, waarover niet gelijk 
werd gedacht, had Rusland het laatste, beslissende woord. Over het 
zelfbeschikkingsrecht van de koloniale volkeren bestond geen verschil van 
mening. Maar over deelname aan een vakverbond of aan het parlement 
werd wèl verschillend geoordeeld. 
Elke organisatie kreeg twee verplichtingen mee naar huis: naast legale 
(wettelijk toegestane) organisaties, moesten geheime organisaties worden 
opgebouwd en periodiek moesten zuiveringen in de partij worden doorge-
voerd. Moskou hield de zusterpartijen goed in het oog. Met wantrouwen 
bekeek men de beide communistische Tweede-Kamerleden Wijnkoop en 
Van Ravesteijn. Zij waren eerder links-socialistisch dan echt communis-
tisch en toonden zich voorstander van de Nederlandse Vakvereniging 
(NVV). 
In 1925 werden beiden door de partij op 'bevel' van Moskou geroyeerd. 
Wijnkoop beleed, typisch communistisch, schuld en keerde terug in de 
Tweede Kamer. Van Ravesteyn keerde de CPH de rug toe en sloot zich 
aan bij de SDAP. 
De strakke discipline in de partij kon niet iedereen bekoren. In 1924 
verlieten de dichteres Henriëtte Roland Holst, De Kadt en Sneevliet de 
CPH. 
Dit geruzie deed de partij geen goed. Slechts incidenteel wist zij greep op 
de werkende klasse te krijgen. Als voorbeeld noemen we het oproer in de 
Jordaan waar de arbeiders werden opgezweept door communistische 
agitatoren. 
In 1937 veranderde de CPH haar naam in Communistische Partij Neder-
land (CPN). Er kwam een nieuw parool: tegen de steeds groeiende 
dreiging van het fascisme, waarvan Hitiers nationaal socialisme de 
bekendste en gevaarlijkste vorm was, moesten alle socialisten en demo-
craten zich verenigen! 
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De partij werd democratischer (naar buiten!), betoonde zich voorstandster 
van een onafhankelijk blijvend Nederland en van verdediging van onze 
vrijheid. 
Met principes had het bovenstaande weinig uit te staan: het was allemaal 
tactiek en opportunisme (een handelen zonder beginselen, naar de eisen 
van het ogenblik). 
Grote moeite had de partij om de koerswijzigingen van de Russische 
communistische partij naar buiten toe te verkopen. Was tot 1939 het 
fascisme de grote vijand, in dat jaar sloot de communist Stalin een 
verdrag met de fascist Hitier. Plotseling was het fascisme niet meer de 
grote vijand, maar het kapitalisme. 
We zien dit standpunt duidelijk weergegeven in het eerste illegale, 
ondergrondse nummer van het communistische blad De Waarheid, dat in 
de zomer van 1940 verscheen. Daarin leest men niets van een anti-Duitse 
gezindheid. Wèl van een anti-Franse en anti-Engelse gezindheid. En dat 
nota bene in 1940, toen de Duitsers op brute wijze een einde maakten aan 
de Nederlandse zelfstandigheid. 
Bij de inval van de Duitsers in Rusland in juni 1941 boog de koers 180 
graden om. Als vanouds werden de fascisten weer de grote boosdoeners, 
die met alle middelen moesten worden bestreden. 
De deelname van de CPN aan het verzet was niet gering. Het verbieden 
van bijna alle politieke partijen bezorgde de communisten minder hinder 
dan andere partijen. Zij had immers al lang te voren een ondergrondse 
organisatie moeten opbouwen! Haar werk kon, onzichtbaar voor de 
bezetter, met weinig moeite worden voortgezet. In de strijd tegen de 
Duitsers, hard en weinig scrupuleus gevoerd, leden zij zware verliezen. 
Dat gaf hun krediet bij de man in de straat en bezorgde de partij na de 
oorlog grote stemmenwinst. De nieuwe leus 'Democratie en vrijheid', 
deed het goed. Bovendien camoufleerde de CPN de eigen anti-christelijke 
gezindheid en prees de partij de houding van de kerk tegenover de 
Nazi's. 
Bij de verkiezingen van 1946 behaalde de CPN tien van de honderd 
zetels in de Tweede Kamer. Dat had enerzijds te maken met bewondering 
voor de Russische prestaties en die van de Nederlandse communisten 
tijdens de oorlog. Anderzijds vond menigeen dat de SDAP te rechts was 
en zocht zijn heul bij de zich democratisch aandienende CPN. 
Het succes was niet van lange duur. Haar krampachtig vasthouden aan 
Rusland, ook tijdens de inval van de Russen in Hongarije in 1956, deed 
de partij geen goed. Het aantal stemmen op de CPN brokkelde gestadig 
af. Dat veroorzaakte binnen de partij een discussie over de noodzaak of 
wenselijkheid van een nieuwe aanpak. 
Tot nu toe was de partij opgebouwd vanuit het principe van het democra-
tisch centralisme (zie hiervoor). Ze moest naast politieke eenheid beschik-
ken over een organisatie met strakke discipline. Geen enkele afwijking 



werd geduld: geen reformisme, geen revisionisme, geen anarchisme, geen 
radicalisme, niets! De eenheid moest worden bewaard. 
Van groot belang achtte de CPN het organiseren van de arbeiders in 
vakbonden. Zó kon de strijd succesvol worden aangebonden. Deze 
dagelijkse strijd voor lotsverbetering was tevens een school voor het 
verhogen van het klassebewustzijn en het politiek inzicht. Het was alles 
onderdeel van de klassenstrijd. 
Dit werkte echter niet meer bij de Nederlandse arbeider, die zich in een 
stijgende welvaart mocht verheugen, zeker na 1960. Er kwam een nieuwe 
oriëntatie: de godsdienst hoefde geen beletsel te zijn om samen te strijden 
voor vrede, democratie en sociale vooruitgang. Ook de middenstand moet 
bij 'onze zaak' worden betrokken. 
Nu de arbeider niet langer slaaf van het kapitaal was, werden nieuwe 
achtergestelde groepen gezocht en gevonden: de vrouw, de student, de 
homo enz. Het mocht niet baten. In een uiterste poging om de CPN voor 
ondergang te behoeden werd op een congres in 1982 het marxisme-
leninisme zelfs als inspiratiebron verworpen! Hoe men dan nog van een 
communistische partij kan spreken is een raadsel. 
Het feminisme kreeg een belangrijke plaats in het gedachtengoed van de 
vernieuwde CPN. Op de verkiesbare plaatsen stonden om en om mannen 
en vrouwen. Fabrieksarbeiders zocht men overigens tevergeefs op de 
kieslijsten. 
Ook deze rigoureuze koerswijziging redde de CPN echter niet. Bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 1986 werd de hele driemansfractie 
weggevaagd. Ook de afgescheiden orthodoxe communisten behaalden op 
geen stukken na een zetel. Het communisme had in Nederland, althans 
voorlopig, afgedaan. 



6. Van neo-marxisme tot bevrij-
dingstheologie 

Inleiding 

In de tientallen jaren na Karl Marx' dood in 1883 bleek dat zijn leer erg 
zwakke punten had. De optimistische verwachtingen die hij koesterde en 
bij tallozen opriep, kwamen voor een deel wel uit, maar niet zoals hij het 
had geleerd. 
Daarin speelde het feit mee dat Marx nogal star volgens materialistische 
richtlijnen de toekomst had voorspeld, maar geen oog had voor mogelijke 
andere ontwikkelingen. 
Laten wij puntsgewijs de zaken nagaan die hij niet had voorzien: 
1. De sociale en economische positie van de arbeiders in West-Europa 
verbeterde sterk door de inspanningen van vakbeweging en parlement (er 
kwam sociale wetgeving enz.) 
2. Het kapitalisme stortte niet in ('der grosse Kladderadatsch' kwam 
niet!), maar bloeide juist op, onder andere door uitbreiding van het 
koloniale bezit. Meer koloniën betekenden meer goedkope grondstoffen 
en dus meer handel en industrie. 
3. De Eerste Wereldoorlog bracht de arbeiders tegenover elkaar op de 
slachtvelden van Europa. Marx' krachtige oproep 'Proletariërs aller 
landen, verenigt u!' werd, met eigen woorden gezegd, 'Proletariërs, 
verenigt u per land en maakt elkaar af!'. 
4. De eerste communistische staat ontstond niet in een hoogontwikkelde 
kapitalistische samenleving, zoals Marx het had geleerd, maar in het 
achtergebleven Rusland. 
5. De wereldrevolutie bleef uit. Het communisme kwam meer en meer in 
nationaal vaarwater terecht. Dat de beweging internationaal diende te zijn 
werd nog wel met de mond beleden, maar metterdaad geloochend. 
6. In de eerste communistische staat, Rusland, ging het niet zoals Marx 
het had geleerd. 
Twee nijpende vragen bleven: 
- Waren de arbeiders in dit eerste arbeidersparadijs wel écht vrij? Het 
antwoord is: Nee! 
- Was in Rusland de klassenloze maatschappij ontstaan? Het antwoord is 
opnieuw: Nee! 
7. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden allerlei varianten. Het wereld-
communisme verbrokkelde. 
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Aanleidingen tot verandering van het marxisme 

Al heel spoedig moest aan de leer van de grote profeet Marx worden 
gesleuteld om het geheel aanvaardbaar en geloofwaardig te houden. 
Voortdurend moest Marx' machine in revisie. We spreken dan van 
revisionisten (zie hoofdstuk 3). Veel meer dan wat geknutsel was het niet. 
Grootscheepse wijzigingen mocht men van hen nog niet verwachten. Het 
marxisme-op-zich blééf de heilsleer, al dan niet aangepast. We kunnen 
zelfs zeggen dat de belangstelling voor Marx' leer toenam, ook, ja vooral, 
bij hen die van huis uit geen socialisten waren of wilden worden. 
Verschillende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: 
1. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rusland van grote boeman 
plotseling een gewaardeerd en gerespecteerd bondgenoot! Is het een 
wonder dat de aanvankelijke afschuw van en vrees voor het communisti-
sche systeem langzaam plaats maakte voor nieuwsgierigheid? 
2. In het vrije Westen werd meegeleefd met de Christenen in Oost-
Europa. Contacten met hen, die leefden onder druk en vervolging, 
brachten velen ertoe zich te verdiepen in het systeem waaronder hun 
broeders en zusters moesten leven. 
3. Met het verdwijnen van de ergste misstanden, dus tijdens en na de 
destalinisatie, kwam er oog voor de goede dingen die de Russen bereikt 
hadden. Denk bijvoorbeeld aan de gratis gezondheidszorg. Zou een 
marxisme zonder terreur het Westen misschien iets kunnen leren? 
4. In West-Europa werd de roep om meer democratisering in de samenle-
ving steeds sterker. Mondigheid, inspraak en medezeggenschap kregen 
sterke nadruk. Kon de leer van het marxisme, die immers gelijkheid 
predikte, daarbij zinnige argumenten aandragen? 
5. De steeds groeiende kloof tussen arme en rijke landen bracht een 
nieuwe generatie van theologen op de gedachte te zoeken naar een 
compromis (overeenkomst) tussen de leer van de Bijbel en de leer van 
Marx. Over de consequenties daarvan zullen we verderop in dit hoofdstuk 
ingaan. 

Het neo-marxisme 

In de wereld van de marxisten vonden allengs grote verschuivingen 
plaats. Zo groot dat we spreken van 'neo-marxisme'. Het neo-marxisme is 
een stroming die het geloof in de proletarische revolutie heeft verloren, 
maar wel vasthoudt aan het mensbeeld, de methoden en de aspiraties van 
het oorspronkelijke marxisme. 
De voornaamste vertegenwoordigster van het neo-marxisme is de Frank-
furter Schule (met voormannen als Adorno, Horkheimer en Marcuse). 
Theodor Adorno (1903-1969) was Duits filosoof, socioloog, componist en 
musicoloog. In 1934 vertrok hij naar de VS (hij was Jood!). In 1950 werd 
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hij benoemd tot hoogleraar in Frankfurt. Bekend van hem is The authori-
tarian Personality (over de karakterologische wortels van het fascisme). 
Max Horkheimer (1895-1973), Duits socioloog en hoogleraar, emigreerde 
in 1933. In 1949 was hij terug in Frankfurt. Hij was een felle vijand van 
het nationaal-socialisme, maar stond ook kritisch ten opzichte van andere 
totalitaire stromingen. 
Het neo-marxisme heeft een aantal duidelijke kenmerken: 
1. Er kwam een verwijdering ten opzichte van de Sovjet-Unie. De 
praktijk van het communistische systeem week zozeer af van de leer, dat 
het menig marxist met afkeer en afweer vervulde. Twee bekende voor-
mannen van het neo-marxisme waren de Poolse filosoof Kolakowski, 
schrijver van het bekende standaardwerk Die Haupströmungen des 
Marxismus. Leszek Kolakowski (geb. 1927) was hoogleraar in de filosofie 
aan de universiteit van Warschau. Hij werd uit de communistische partij 
gezet en ontslagen en vertrok naar Oxford. Ook neemt de Duitse filosoof 
H. Marcuse een leidende plaats in binnen het neo-marxisme. Herbert 
Marcuse (1898-1979), Duits-Amerikaans socioloog, vertrok in 1933 naar 
de VS en moderniseerde het marxisme. Onder de studenten had hij veel 
aanhang. Twee bekende werken van hem zijn De eendimensionale mens 
en Konterrevolution und Revolte. 
Marcuse zette zijn bezwaren tegen Rusland kort en krachtig uiteen: 
- Rusland is geen dictatuur van het proletariaat, maar van de partij. Het 
volk heeft niets te vertellen. 
- Produktie is doel geworden in plaats van middel om de armoede van de 
grote massa op te heffen. De produktie wordt zoveel mogelijk opgevoerd, 
maar komt de arbeider niet te nutte. 
- Het land wordt verlamd door een enorm logge bureaucratie. Plaats voor 
vernieuwing is er absoluut niet. 
- Het Russische communistische systeem heeft niet de bevrijding van het 
volk gebracht, maar heeft een duidelijk onderdrukkend karakter. 

2. De godsdienstkritiek maakte plaats voor neutraliteit of welwillendheid. 
De neo-marxisten achtten de kritiek op de godsdienst totaal versleten en 
spraken openlijk uit dat het Christendom diepe invloed heeft uitgeoefend, 
ook ten goede. 
Werden ze daarmee Christen? Nee, ze bleven vasthouden aan de autono-
mie (onafhankelijkheid) van de rede en dus van de mens. 
Wat vonden de neo-marxisten van de godsdienst? 
- Godsdienst is een protest tegen de slechte werkelijkheid. Daarin uit zich 
de honger naar gerechtigheid. Ze spreekt over verlatenheid, lijden en 
onrecht. 
- Zonder Jodendom en Christendom is besef van persoonlijke vrijheid, 
verantwoordelijkheid en individuele waardigheid ondenkbaar. 
- De godsdienst sterft niet af. Eén van de bekendste neo-marxisten, E. 
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Bloch, sprak over "de duurzame en onvernietigbare wortel der religie" 
Ernst Bloch (1885-1977) was een Duits filosoof. Hij vertrok in 1935 naar 
de VS en werd in 1950 hoogleraar in Leipzig (in het voormalige Oost-
Duitsland). In 1957 werd hij beschuldigd van revisionisme en gedwongen 
met emeritaat te gaan. Hij werd in 1961 gasthoogleraar in Tübingen 
(West-Duitsland). Bij hem staat de hoop centraal. Zijn hoofdwerk is: Das 
Prinzip Hoffiiung. Bekend is ook zijn Atheïsmus im Christentum. 

3. Er kwam kritiek op de marxistische opvattingen over ethiek (de zeden-
leer of moraal, dus: hoe je je als mens behoort te gedragen). Marx 
probeerde de ethiek materialistisch te verklaren. Ze had op-zich niets 
verhevens, maar had alles te maken met lichamelijke en andere materiële 
noden. 
Het stelselmatig vertrappen van elk hoog verheven ideaal door fascisme 
èn stalinisme bracht nieuwe aandacht voor de moraal, zoals die in de 
Thora (het Joodse woord voor de vijf boeken van Mozes) en het Nieuwe 
Testament verwoord worden. 

4. De Godsvraag verschoof. Het goddelijke zoeken in de mens zelf of bij 
als halfgoden vereerde leiders, bevredigde niet langer. Velen zochten 
méér houvast en wensten meer vastheid dan ze bij zichzelf konden 
vinden. Er kwam hernieuwde aandacht voor de figuur van Jezus van 
Nazareth. 

5. Er kwam verschuiving in de leer van de klassenstrijd. De arbeider, 
steeds meer delend in de groeiende welvaart, kon niet langer fungeren als 
model van de uitbuiting. Nieuwe groepen vroegen de aandacht: de 
studenten, de vrouwen, de minderheden en de Derde Wereld. 

Het einde van het stalinisme 

85 



De verhouding tussen marxisme-leninisme en neo-marxisme 

De verschillen: 

1. Het marxisme-leninisme is fundamenteel atheïstisch. De bewering van 
de Duitse theologe Dorothee Sölle dat slechts sprake is van verzet tegen 
ontaarde vormen van godsdienst, snijdt beslist geen hout. 
Lenin zei: "....elke religieuze gedachte...(is) een onzegbare afschuwelijk-
heid..., ze (is) de meest weerzinwekkende pest." De neo-marxisten 
hanteerden geen bot atheïsme, maar lieten het atheïsme evenmin los. 
Bloch merkte op: "Godsgeloof is menselijke zelfvervreemding; het gaat 
om de bevrijding van het Godsgeloof." Zelfvervreemding is de geestelijke 
afstand die er kan ontstaan tussen de mens aan de ene kant en zijn werk 
en de gemeenschap waarin hij leeft aan de andere kant. Dan voel je je 
niet meer betrokken bij je werk en je omgeving. 

2. Het marxisme-leninisme rekende alleen met economische factoren. Die 
waren alles-bepalend. Met sociale, psychologische of religieuze invloeden 
werd geen rekening gehouden. 

3. In het arbeidsproces wordt de waarde van een produkt niet alleen 
bepaald door arbeid (zoals Marx wèl beweerde), maar ook door schaarste 
en nut. Een ondernemer zonder meer een bloedzuiger te noemen, omdat 
hij lang niet alle winst in loon omzet, is natuurlijk onzin. Winst moet ook 
dienen om te kunnen investeren en nieuwe wegen te kunnen inslaan en 
dus werkgelegenheid te behouden en te vergroten. 
Prof. dr. J. Verkuyl merkt hierbij op: "Het vaststellen van het loon moet 
beheerst worden door de 'koninklijke wet', die vervuld wordt naar het 
Schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." Streng veroordeelt 
hij de liberale opvatting dat vraag en aanbod vanzelf het uit te betalen 
loon bepalen. Die gedachten zijn liefdeloos en goddeloos. 
In een conflictsituatie acht Verkuyl de staking een acceptabel middel 
wanneer de situatie onhoudbaar wordt (een wel héél rekbaar begrip, MK). 
Wat volgens hem niet kan: sabotage, vernieling, boycot, langzaam 
werken, terreur en intimidatie. Het standpunt van de Leidse kerkelijk 
hoogleraar G. H. ter Schegget: Stakingen behoren pogingen te zijn mee te 
werken aan de onteigening en de overname van alle produktiemiddelen 
door de staat (in zijn Klassenstrijd en Staking), doet Verkuyl af als: 
orthodox marxisme! 
Een betere term is, dunkt me, niet denkbaar. 
Tegenover de marxistische gedachtengang: Al wat van jou is, moet ook 
van mij zijn, ontvouwt dr. Verkuyl in zijn werk 'De kernbegrippen van 
het marxisme-leninisme' de bijbelse noties betreffende bezit en arbeid. 
- Alles wat we op aarde hebben, is geleend goed. De staat als absoluut 
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eigenaar komen we nergens in de Bijbel tegen. 
- Ieder mens is persoonlijk verantwoording schuldig aan God voor zijn 
daden. Hij is uitdrukkelijk rentmeester, meer niet. 
- Iedereen is mede-verantwoordelijk voor het heil van de naaste. Bepaald 
onbijbels is het met alle middelen te strijden voor de belangen van één 
groep: de klasse waartoe men behoort. 

4. Het mensbeeld van het marxisme-leninisme was evolutionistisch ge-
kleurd: de mens is een ontwikkeld zoogdier. Die ontwikkeling gaat steeds 
door, totdat de heilstaat is bereikt. Een mens wordt pas écht mens door 
arbeid. En die mens is van nature goed. Het kwaad in de mens is alleen 
maar een restant van dierlijke agressie. 
De neo-marxist brengt daar de zijns inziens nodige correctie op aan: In de 
mens leven goede èn kwade machten. Dat boze moet niet verzwegen, 
maar erkend en besproken worden. 
In de diepte van het mens-zijn, zegt Gardovsky, is een honger naar 
blijvende, eeuwige liefde. 
Tot de vólgende stap: Bij Wie moeten we die liefde dan vinden? komt hij 
echter niet. 
Ook de neo-marxist zoekt het 'hier en nu', al is de toonzetting milder 
geworden en soms vervuld met heimwee. Om over deze zaken nog iets 
meer te zeggen: de neo-marxist kijkt wantrouwend naar of heeft afgere-
kend met slogans uit het verleden zoals: 

- Religie is een bijverschijnsel van een verrotte maatschappij (Marx). 
- De ontwikkeling van de natuurwetenschappen zal het scheppingsverhaal 
vernietigen (Engels). 
- Religie is een soort geestelijke brandewijn, waarmee de slaven van het 
kapitaal hun menselijk gezicht en hun aanspraken op een halverwege 
menswaardig bestaan verzuipen (Lenin). 

Dat is de neo-marxist allemaal te rauw, te eenzijdig of achterhaald. Hij 
ziet en voelt de waarde van de religie, maar weet er voor zichzelf geen 
raad mee. 
Hij kan niet instemmen met wat ons de Bijbel over God en de mens zegt 
(en wat Verkuyl zo kernachtig verwoordt): De mens komt van God. Hij is 
voor God het hoogste wezen onder Zijn schepselen. God wil dat mensen 
met Hem en met elkaar in vrede leven. Helaas is die mens van zijn 
Schepper vervreemd en heeft hij een zondige natuur gekregen. Tegenover 
de zondige mens staat de trouwe Verbondsgod. 
Arbeid is niet iets vervelends, iets onontkoombaars om te kunnen leven. 
Nee, arbeid staat in verband met de schepping naar Gods beeld en hóórt 
bij de mens. De zin, de waarde en het doel van de menselijke arbeid 
onthult ons Gods Woord. 
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Zover komt een man als Bloch niet. Zijn diepgaande gedachten brengen 
hem niet bij de grote Oorsprong van alle dingen. 
Religie, zegt hij, kan de brug zijn naar een betere wereld. Ze verleent 
goede diensten, zoals: protest, hoop en troost. Daartoe moet de Bijbel 
worden aangewend. We moeten vanuit de Bijbelse boodschap niet komen 
tot passiviteit of overgave, of tot godsdienstige onderworpenheid. Christus 
is de openbaring van de uiteindelijke mogelijkheden van de mens. Het 
'Gij zult als God zijn', is geen duivelse verzoeking, maar een opdracht. 
Er is maar één hoofdzonde: weigeren om als God te zijn. 
Zo komt Bloch tot de opzienbarende uitspraak: "Slechts een atheïst kan 
een goed Christen zijn, slechts een Christen kan een goede atheïst zijn." 

Veranderde houding ten opzicht van het christendom 

Ook de opvattingen over de persoon van Jezus wijzigden sterk. 
Werd Jezus door vroegere marxisten beschouwd als de proletariër, 
'bezield met klassenhaat', als de beroepsrevolutionair, die het proletariaat 
verdedigde tegen de kapitalisten van Jeruzalem, de neo-marxist ziet Jezus 
van Nazareth in een heel ander perspectief. 
Kolakowski: Jezus betekent voor mij: opheffing van de wet ten gunste 
van de liefde; opheffing van geweld; opheffing van het idee van een 
uitverkoren volk. Het is 'belachelijk en nutteloos' deze Jezus af te 
schaffen of uit te bannen. We moeten naar Hèm terug. Een mens leeft 
niet van brood alleen! 
Milan Machovec (Tsjecho-Slowaaks filosoof en schrijver van onder meer 
Jesus für Atheïsten) zei: 

"Wanneer ik in een wereld zou leven die in staat was de zaak van Jezus 
volstrekt te vergeten, dan zou ik helemaal niet willen leven. Het komt mij 
voor dat in een dergelijke wereld zonder de zaak van Jezus, ook de 
overwinning van de zaak van Karl Marx naar zijn ware bedoeling onmo-
gelijk zou zijn" (Uit: Marxisten over Jezus). 

In deze interpretatie gaat het echter wèl om een Jezus zonder de Gód van 
Jezus. 
Vitezlav Gardovsky was een Tsjecho-Slowaaks filosoof en auteur van het 
bekende boek Gott ist nicht ganz tot (in de Nederlandse vertaling: Nog is 
God niet dood). Hij, opgetogen door de Praagse Lente van 1968, werd na 
het neerslaan van die beweging diep vernederd en stierf. Volgens hem 
vertolken de wonderverhalen van Jezus de gedachte dat de mens wonde-
ren kan verrichten, als hij door liefde wordt gedreven. "God is niet 
helemaal dood." 
Lucio Lombardo-Radice, een Italiaans communist, stelde: "Ik weet zeker 
dat, ook wanneer geen mens meer in de heilige Drieëenheid en in de 
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tweede goddelijke persoon gelooft, de zoon des mensen en zijn leven en 
sterven voor de gehele mensheid van het grootste belang zal blijven." 
Voor vele neo-marxisten is het Christendom niet meer de handhaver van 
de status quo (de gevestigde toestand) maar de inzetter in de strijd tegen 
onrecht. 
Christenen moeten, zeggen zij, het marxisme van de stalinistische visie 
ontdoen en meer letten op zijn oorspronkelijke humane versie, een 
menselijke uitleg aan het marxisme geven. 
In marxistisch-leninistisch geregeerde landen werden deze schrijvers 
uitgescholden voor 'vijfde kolonnisten van de godsdienst in het atheïsti-
sche kamp'.Met de vijfde kolonne werden stille helpers van de vijand in 
het eigen land bedoeld. 
Sommigen van hen werden diep vernederd (Machovec, Gardovsky), 
anderen emigreerden (Bloch, Kolakowski). 
De neo-marxist, met zijn erkenning van hogere waarden dan arbeid en 
materie, zoekt toch ook het paradijs hier op aarde door het menselijke 
kunnen. Zijn toekomstverwachting is puur aards, niet gericht op 'de 
dingen die boven zijn'. Ten diepste is hierin weinig onderscheid tussen de 
orthodoxe marxist en de neo-marxist. 
Wat Marx in de toekomst zag gebeuren hebben we al aangehaald. Oók 
dat Lenin daar nogal cynisch over sprak: "Uitstappen, kameraden, hier is 
de heilstaat!" 

Er waren ook óude marxisten, die de toekomst glanzend aan de horizon 
zagen oplichten. 
Kautsky (1854-1838), Duits socialist en theoreticus, zei: 

"We krijgen een Uebermensch, groot tussen de groten, gelukkig tussen de 
gelukkigen, sterk tussen de sterken, een mens blij, vatbaar voor schoon-
heid en genot". 

August Bebel (1840-1913, leider van de Duitse sociaal-democraten) 
beweerde: "Haat en nijd zullen verdwijnen. Misdaden zullen niet meer ge-
pleegd worden. Duizend schone talenten zullen tot ontwikkeling komen..." 
Hier moet eerlijkheidshalve aan worden toegevoegd dat Bebel aan het 
eind van zijn leven heeft erkend, dat de ontkenning van de levende God 
zijn toekomstverwachting tot een ongegronde verwachting gemaakt had 
en dat hij, als hij het leven nog eens over mocht doen, bij de vorming van 
de arbeiders zou willen nagaan wat het geloof in God voor de toekomst-
verwachting betekent. 
Boven déze verwachting komt ook de neo-marxist niet uit. Het zal 
allemaal beter worden, dat wel, maar de heilbrenger blijft de mens zélf, 
een goddeloos en egoïstisch wezen. Bloch komt er duidelijk voor uit: 
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"De mensen en de wereld dragen genoeg goede toekomst in zich, geen 
plan is goed zonder het fundamentele geloof daaraan". 

Wat staat dit ver af van de bijbelse belofte: "Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt zal 
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw." (Openb. 21). Dat neemt de verantwoordelijkheid van de 
mens niet weg, maar wijst hem er wel op, waar het uiteindelijk vandaan 
moet komen. 
Zoals eerder opgemerkt, kwam er ook toenadering vanuit de theologische 
hoek tot het marxisme. Afgeschrikt door de terreur, waaronder de Russen 
onder Stalin hadden geleden, werden theologen van moderne snit aange-
trokken door wat zij beschouwden als de goede klanken en zaken van het 
marxisme: solidariteit, gelijkheid, opheffing uit bittere armoede enz. 
Die nadere kennismaking leverde veel begrip op voor de grondbedoe-
lingen van het socialisme. 
Daarnaast heeft ze sterk horizontalistisch gewerkt, vervaagde bij velen de 
verticale lijn (het gericht-zijn op God) en werd alle aandacht gevestigd op 
de verwezenlijking van het heil op déze aarde (horizontalisme). 
Dat zien we bijvoorbeeld duidelijk bij de Zwitserse protestantse theoloog 
Leonhard Ragaz (1898-1945), socialist, pacifist en schrijver van onder 
meer Von Christus zu Marx - von Marx zu Christus. 
Hij stelde: De kerken hebben het rijk van God ingeruild voor persoonlijk 
heil. We moeten niet eigen zaligheid zoeken, maar het rijk Gods en de 
gerechtigheid. Wat is dat rijk? De werkelijkheid hier en nu! 
De reformatorische theologen hebben, volgens Ragaz, eerst een dogma-
tiek van Paulus' werken gemaakt en die vervolgens gebruikt om de 
woorden van Jezus uit te leggen. Terwijl Jezus niet het laatste woord (na 
Paulus), maar het éérste woord toekomt. Ook Jan Milic Lochman koerste 
in die richting. 
Lochman, een Tsjecho-Slowaaks theoloog, werd eerst hoogleraar in Praag 
en doceerde daar theologie en filosofie. In 1969 kreeg hij een benoeming 
als hoogleraar in Bazel. 
De oude theologen, zo leert hij, beklemtoonden sterk de innerlijke 
bevinding. Dat moet herzien worden. Het christelijke heil is niet zuiver 
geestelijk, maar aards. De stad, beschreven in Openbaring 21, is niet iets 
boven ons, maar zijn de aardse steden. 
Zó is het neo-marxisme de kerk binnengedrongen. We horen van: femi-
nistische theologie, van zwarte theologie en van bevrijdingstheologie. 

Theologie van de bevrijding 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk bezien we de theologie van de bevrijding, 
tot en met geënt op de marxistische leer. In de Derde Wereld, met name 
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in Zuid-Amerika, maakt deze nieuwe theologie grote opgang. Daar vinden 
we tevens enkele van de bekendste woordvoerders en propagandisten: 
Bonino en Gutiérrez. 
José Miguez Bonino, een vooraanstaand bevrijdingstheoloog in Zuid-
Amerika, schreef onder meer Christians and Marxists en Theologie van 
onderdrukten. De kerk, zegt hij, heeft de taak de bevrijdingsboodschap 
óók aan te tonen voor het sociale, economische en politieke leven. God is 
solidair met de armen en verdrukten. Bonino ontving een eredoctoraat van 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Gustavo Gutiérrez (geb. 1928 in Lima), studeerde medicijnen, psycholo-
gie, filosofie en theologie in Lima, Leuven, Lyon en Parijs. Hij werd 
hoogleraar in de theologie en de sociale wetenschappen aan de Katholieke 
Universiteit van Lima. Hij heeft in zijn bekende werk Theologie der be-
vrijding overduidelijk zijn marxistische inslag laten blijken. Zijn ideeën 
kunnen model staan voor het geheel van de bevrijdingstheologie. 
De kerk, zegt hij, mag niet gezien worden als staande tegenóver de 
wereld. Nee, de kerk is van de wereld; in zekere zin is de kerk de wereld. 
Het heil werd en wordt beperkt en geblokkeerd door de eenzijdigheid van 
het persoonlijke heil. Het moet anders worden! 
"Behouden wordt wie zich openstelt voor God en zijn medemens." 
Als mensen hun egoïsme opgeven en echte broederschap nastreven, 
"aanvaarden ze reeds ten dele de gemeenschap met God, hoewel ze niet 
zo ver komen, Christus als hun Heer te belijden." 
"De bevrijding uit Egypte was vóór alles een politieke daad". 
"Als Christus bevrijdt schept Hij een nieuw uitverkoren volk, ditmaal op 
het niveau van de gehele mensheid; in Christus is alles geschapen, is alles 
verlost (vergelijk Col. 1 vers 15 tot 20)." 
Als we spreken over de leer van de laatste dingen, dan moeten we 
zeggen: "Opheffing van armoede en uitbuiting is een teken van de komst 
van het Koninkrijk". 
De conclusie moet dan zijn: 
Het heil omvat alle mensen. Strijd om een rechtvaardiger samenleving 
maakt ten volle deel uit van de heilsgeschiedenis. Het gaat bij de bevrij-
ding niet om de zonde als individuele werkelijkheid, het gaat om de 
zonde van afwezigheid van broederschap, vriendschap en liefde. De zonde 
voltrekt zich in uitbuiting en overheersing. Wie niet wil inzien dat het 
heil van Christus radicale bevrijding van armoede en vervreemding 
inhoudt, richt het werk van Christus te gronde. 
"Sinds God mens werd is de mensheid, ieder mens, de geschiedenis, tot 
de levende tempel van God geworden." 
We ontmoeten God in de ontmoeting met mensen. Twee dingen zijn voor 
ons nodig: 
1. We moeten God leren kennen. 
2. We moeten ons bekeren. 
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Wat het eerste betreft: God kennen is het scheppen van rechtvaardiger 
verhoudingen tussen de mensen. "De God van de bijbelse openbaring 
wordt gekend via de intermenselijke gerechtigheid." Zie bijvoorbeeld 
psalm 146 vers 7: "Die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood 
geeft; de Heere maakt de gevangenen los." 
God kennen is dus: mede-lijden met de verdrukte. 
Wat het tweede betreft: zich bekeren is: deelnemen aan het proces van de 
bevrijding van de armen en uitgebuiten. Met andere woorden: we moeten 
ons bekeren tot de naaste. 
Via deze redenering komen Gutiérrez uit bij de politiek. We moeten 
meewerken aan een rechtvaardige maatschappij. De opbouw daarvan 
vereist welbewuste en actieve deelname aan de klassenstrijd. 
Dat is het concreet-maken van de liefde tot de naaste: de overgang 
bewerken naar een maatschappij zonder klassen, zonder bezitters en 
berooiden. 
De kerk moet zich bekeren tot de dienst aan de arbeiders in de klassen-
strijd. 
Armoede is een onwaardige staat, die afbreuk doet aan de menselijke 
waardigheid en daarom strijdig is met de wil van God. Armoede is een 
uiting van zonde en onverenigbaar met de komst van het Koninkrijk van 
God. De Bijbel is één protest tegen armoede. Zie bijvoorbeeld Job 24, 
Jesaja 3 en 5, Jeremia 5, 6, 22 en 25, Ezechiël 22, Hosea 12, Amos 2, 4, 
5, 8 en 10, Micha 2, 3 en 6, Lukas 6, 12, 16 en 18, Jacobus 2, 4 en 5. 
Als voorbeeld nemen we Lukas 6 vers 20: "Zalig zijt gij, armen, want 
uwer is het Koninkrijk Gods." Deze tekst betekent volgens Gutiérrez: 
zalig zijn ze, want de komst van het Koninkrijk zal een einde maken aan 
hun armoede en zal een broederlijke wereld scheppen. 

Deze gedachten van aardse bevrijding, aards geluk, aardse voorspoed 
hebben een hoge vlucht genomen. Boekdelen zouden te vullen zijn met 
officiële uitspraken, die van deze ideeën doordrenkt zijn. 
Een tweetal voorbeelden willen we aanhalen. 
1. In 1982 werd de Oecumenische Zendingsconferentie te Melbourne 
gehouden. Daar werd duidelijk uitgesproken: de Bijbel moet worden 
gelezen door de bril van de onderdrukten en armen. Zendingstheologie 
wordt omgebogen in de richting van de solidariteitsgedachte. De Bijbel 
wordt zo het document van de maatschappelijke worsteling. Jezus is de 
Leider van een sociaal-revolutionaire beweging van armen en onderdruk-
ten en ontrechte mensen. Deze zijn allemaal bezitters van het Rijk van 
God. 
2. De Wereldraad van Kerken gaf in 1982 het document Zending en 
Evangelisatie; een oecumenische plaatsbepaling uit. 
Jezus, zegt het document, zag de armen als degenen tegen wie gezondigd 
werd. God heeft een voorliefde voor armen. "In een wereld waarin het 
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merendeel van degenen die Jezus niet kennen de armen van deze aarde 
zijn aan wie Hij het Rijk Gods beloofd heeft... hoe belangrijk is het 
daarin te verkondigen dat zij tot Gods Rijk behoren." 
Jezus ging als (arme!) politieke vluchteling naar Egypte, groeide op als 
arbeiderskind en stelde zich aan de kant van de ontrechten. Hij liet zich 
als politiek misdadiger kruisigen. 
Bekering is: ommekeer van oorlog tot vrede, van onrecht tot gerechtig-
heid, van racisme tot solidariteit, van haat tot liefde. Tot zover dit docu-
ment. 
Wedergeboorte, vrede met God door Christus voor ieder mens persoonlijk 
nodig, komt in het stuk niet voor. 
Het is duidelijk, dat in deze uitgave de nadruk van de bekering valt op 
het hier en nu en op de structuren in déze wereld. 

Conclusies 

Ronden we dit hoofdstuk af met een aantal conclusies. 

1. Het orthodoxe marxisme als vijand van de godsdienst is veelal vervan-
gen door een aangepast marxisme, dat weer oog krijgt voor de waarde 
van de religie. 

2. Die waardering betreft uitsluitend het horizontale aspect: de dienst aan 
de naaste. Het verticale blijft geheel buiten beschouwing of wordt zonder 
meer afgewezen. 

3. Contacten tussen kerken en marxisme blijken tweeërlei vrucht op te 
leveren: meer oog voor de naaste-in-nood (te beginnen bij de kinderar-
beid) en een ontstellende vervorming, misvorming van de bijbelse bood-
schap. 
In zijn werk Karl Marx en Lenin als kerkvaders waarschuwt prof. dr. A. 
J. Visser op een wel heel originele manier tegen het 'flirten' van de kerk 
met het neo-marxisme. In een zelfgemaakt gedicht beschrijft hij de 
poging van een ibis (een vroegere Egyptische godheid als vogel uitge-
beeld) om tot een dialoog met een krokodil (het marxisme) te komen. 
Thot, de ibis, spreekt Pofrete, de krokodil, onder andere als volgt toe: 

"Pofrete, van wie ik zo zielsveel hou: 
dit is het teken hoezeer ik je vertrouw!" 

En dan: 
"Hij steekt zijn hals in de bek van het beest: 
Hap-hap gaan de kaken, Thot is er geweest!" 

De les? 
"Ibis, ga met een krokodil nooit "dialogiseren"; 
Hij opent wel zijn bek, maar wil slechts dit: je consumeren!" 
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4. De naaste hulp te bieden is een bijbelse opdracht, maar uiteindelijk 
ontvangt de arme van de neo-marxist en de bevrijdingstheoloog slechts 
stenen voor brood. 
Aan het eind van een wat 'menswaardiger' bestaan staat hij immers met 
lege handen. 

5. Via de kerk, kerkelijke leiders, oefent deze denkrichting geweldige 
invloed uit. Zó, dat men tot zijn verbazing sommige CDA'ers als roder 
dan rood ervoer, hoewel dat heden ten dage minder duidelijk is. Predikan-
ten die zelf PvdA, of tot voor kort PSP, PPR of CPN stemden, brengen 
vaak ook zelf op de kansel hun roodgekleurde, horizontalistische predi-
king. 

6. Wie voorbijgaat aan 'het eerste en grote gebod' en meteen begint bij 
het tweede gedeelte van de Wet, wordt op den duur de evenknie van de 
pure humanist. 
Als je God slechts 'ontmoet in de ogen van de naaste', dan heb je in feite 
met God afgedaan. 
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7. Oud en verouderd..., nabij de 
verdwijning? 

Inleiding 

Vanaf 1985 hebben zich in Oost-Europa geweldige veranderingen voorge-
daan. Wat niemand had kunnen denken of durven hopen, gebeurde. Het 
communisme werd van z'n troon gestoten en als partij in verschillende 
landen verboden. 
Te zeggen dat daarmee ook het marxisme de definitieve genadeslag is 
toegediend, is voorbarig en overtrokken. 
Om met het laatste te beginnen: tot het marxisme rekenen we niet alleen 
het communisme, maar ook het socialisme. De laatste stroming vindt men 
heden ten dage bijna uitsluitend terug in haar gekanaliseerde vorm: ze is 
sociaal-democratisch geworden. Ze streeft alleen langs parlementaire weg 
naar de meerderheid en heeft het geweldmiddel afgezworen. Over haar 
toekomst valt weinig te zeggen. We kunnen spreken van een redelijke 
stabilisatie. Het gaat haar zoals het meestal ook andere stromingen gaat: 
neemt ze in de vorm van een partij deel aan de regering, dan gaat het 
veelal ten koste van het aantal voorstanders. Zit ze in een comfortabele 
oppositie-hoek, dan groeit het aantal leden en stemmers. 
Dit laatste hangt overigens van meer zaken af, bijvoorbeeld: 
- de economische toestand in een land, 
- de kracht van haar leiders en 
- de kracht van haar tegenstanders. 
Om een voorbeeld te noemen: in het begin van de jaren '90 leed de PvdA 
zware verliezen. Dat had niet alleen te maken met het feit dat ze rege-
ringspartij werd en dus medeverantwoordelijk gehouden voor een veel-
voud aan impopulaire maatregelen, maar ook daarmee dat de socialisti-
sche leider W. Kok niet bepaald een inspirerend mens is. Daar tegenover 
wekte de persoon van de voorman van het CDA, premier R. F. M. 
Lubbers, vertrouwen bij velen. Ook drs. H. van Mierlo, de leider van D66 
wist te imponeren door zijn krachtige, doorzichtige woordgebruik. 
Uit deze duidelijke neergang van de PvdA is voor de toekomst niets met 
zekerheid af te leiden. 

Michael Gorbatsjov en de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie 

Geheel anders dan voorzien ging het, zoals opgemerkt, met het commu-
nisme. Al moeten we voorzichtig zijn met definitieve conclusies en 
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toekomstvoorspellingen, duidelijk is wel dat het communisme een buiten-
gewoon harde slag is toegebracht. 
Velen schrijven de, wat zij noemen, ondergang van het communisme, op 
rekening van de laatste president van de USSR, Michael Gorbatsjov 
(1985-1991). 
Zijn jeugdig enthousiasme (hij was 'slechts' een vijftiger), zijn persoon-
lijkheid, zijn nieuwe ideeën zouden het wrakke bouwsel de laatste stoot 
hebben gegeven. 
Gorbatsjov heeft zonder twijfel grote verdiensten voor de bevrijding van 
miljoenen mensen vanonder het rode juk gehad. Het is alleen ondenkbaar 
te veronderstellen dat één mens, zij het een machtig mens, in staat kon 
zijn heel Oost-Europa op z'n grondvesten te doen beven en die grondves-
ten onderuit te halen. 
We staan hier voor een nog grotendeels onopgelost probleem. Hier en 
daar zijn zaken aan te wijzen die de ondergang van het Oosteuropese 
communisme hebben ingeluid. Maar niets wees erop dat in zo'n kort 
tijdsbestek en met zoveel geweld de enorme veranderingen zich zouden 
voltrekken die we voor onze ogen hebben zien gebeuren. 
Ook in dit opzicht geldt: Wij zien het, maar doorgronden het niet! 
De ingrijpende wijzigingen in Oost-Europa zijn als een lawine omlaag 
gekomen. Het zal nog jaren duren voor de oorzaken van dit alles zijn 
blootgelegd. 
Hier kunnen we slechts met de grootste voorzichtigheid een paar zaken 
aanwijzen, die de samenleving in Rusland en in andere landen rijp 
gemaakt hebben voor verandering. 
We noemen: 
1. Uit meerdere publikaties kwam duidelijk naar voren dat de leer van het 
marxisme-leninisme een dode leer was geworden. Marx en Lenin zeiden 
de massa van het volk niets meer. 
Een uit Rusland verbannen vrouw, Tatsiana Goritsjewa, zei, blijkens een 
verslag in het Reformatorisch Dagblad (nov. '82): "Marx is in Rusland 
bijna vergeten... De hele top gelooft nergens in dan alleen in de eigen 
macht." 
2. Het beloofde arbeidersparadijs kwam geen centimeter dichterbij. De 
economische situatie bleef in Rusland en haar satelliet-staten ver achter 
bij die van het vrije Westen. Een vastlopende economie dwong Gorbat-
sjov tot een politiek van bezuiniging en ontwapening. 
De optimistische profetie van Chroesjtsjow: 'We shall bury you!', wekte 
bij zijn landgenoten eerder hoongelach dan vertrouwen. De uitzichtloos-
heid deed veel jonge mensen grijpen naar de alcohol en de drugs. De 
criminaliteit steeg met sprongen en versterkte het gevoel in een situatie 
beland te zijn, die niet kon blijven duren. 
3. Een bijna zeventigjarige campagne om de godsdienst radicaal uit te 
roeien was op een groot fiasco uitgelopen. De kerk-in-de-verdrukking 
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groeide! Marteling noch langdurige gevangenis- of kampstraf, noch 
gedwongen 'verpleging' in psychiatrische inrichtingen waren bij machte 
de opbloei van het geestelijke leven te smoren. 
Vanuit het vrije Westen kwamen Christenen hun onderdrukte en beproef-
de broeders en zusters te hulp. Zij smokkelden verboden godsdienstige 
lectuur door het IJzeren Gordijn en baden mèt de onderdrukten om 'een 
geopende deur'. 
Wij hebben niet in Gods Raad gestaan, maar is het een te boude gedachte 
dat ook de hoogopgetrokken muren om het communistische Oosten door 
het gebed zijn gevallen? 
Als we letten op de ongelofelijke gebeurtenissen, mogen we dan niet 
zeggen: "Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des Heeren dit doet?" 
(Job 12 vers 9). 
Ik weet het, daarmee is niet alles verklaard. Dat hoeft ook niet. 'De tijd' 
zal meer kennis naar boven brengen en ons inzicht in de zaken, die deze 
reusachtige omwenteling hebben veroorzaakt, vergroten. 

De nieuwe gedachten om tot een leefbaarder samenleving te komen 
wekten in de Sovjet-Unie en daarbuiten hoop en vertrouwen. Gorbatsjov 
was de eerste die ze verwoordde en krachtig onderstreepte. Hij poneerde 
de glasnost (=openheid) en de perestrojka (= hervorming). Het werden 
gevleugelde woorden; de ingezonken massa veerde op. 
Oude idealen van vrijheid en gelijkheid kwamen weer boven. Maar niet 
alleen de bevrijding van de onderdrukkende elite, ook de vrijheid om als 
volk een eigen koers te bepalen, kwam dichterbij. 
De ontwikkelingen volgden elkaar razendsnel op. Al gauw bleek Gorbat-
sjov de krachten die hij opgeroepen had, niet te kunnen bedwingen. Volk 
na volk in het uitgestrekte Sovjet-imperium, vroeger door een harde hand 
bij het rijk ingelijfd, ontworstelde zich aan het gezag van Moskou. 
Deze ontwikkelingen werden nog versneld door een poging van orthodoxe 
communisten het roer om te gooien, de hervormingen teniet te doen en de 
USSR als machtige mogendheid te redden. De couppoging, ingeluid met 
het gevangenzetten van Gorbatsjov, mislukte uiteindelijk door het krachti-
ge verzet onder leiding van Boris Jeltsin, één van de bekendste voorstan-
ders van vérgaande hervormingen (1991). 
De ene staat na de andere verklaarde zich onafhankelijk en scheidde zich 
af. Zonder moeite ging dat niet. 
De drie staten die het voortouw namen, kregen het van de centrale 
regering in Moskou zwaar te verduren. Estland, Letland en Litouwen, de 
drie Baltische staten, waren in 1940 brutaalweg door Stalin overvallen en 
bij zijn rijk gevoegd. Ze eisten nu hun zelfstandigheid terug. 
Bij dit streven vonden zij Gorbatsjov op hun weg. Deze voorzag een 
totale ineenstorting van het machtige Russische rijk, als hij aan de eisen 
van het drietal landen zou toegeven. 

97 



Zijn vrees is werkelijkheid geworden. 
Nadat de grootste republiek van de USSR, de Russische Federatie, Jeltsin 
tot president had gekozen, trad Michael Gorbatsjov eind 1991 af als 
president van de in feite niet meer bestaande Unie van Socialistische 
Sovjet Republieken. 

Ontwikkelingen in Oost-Europa 

Ook in de andere Oosteuropese staten vonden de ideeën van Gorbatsjov 
een warm onthaal. Het effect ervan werd versterkt door Gorbatsjovs 
meermalen uitgesproken waarschuwing, dat er veranderingen móesten 
komen en dat, als zijn rode broeders dat negeerden, ze bij een volksop-
stand niet op Russische hulp hoefden rekenen. 
Het jaar 1989 heeft ons opzienbarende gebeurtenissen laten zien. De 
volken, al te lang krachtig en krachtdadig onder de duim gehouden, róken 
de vrijheid en grepen ernaar. 
In Hongarije en Tsjecho-Slowakije kostte het verwerven van die vrijheid 
niet veel moeite. De inwoners van deze beide landen, al eens eerder in 
opstand gekomen tegen de tirannie van het orthodoxe communisme, 
schudden zonder veel moeite het rode juk af. Evenzo ging het in Bulgarij-
e en kort daarvoor in Polen, al moeten we bedenken dat in het laatstge-
noemde land het vakverbond Solidariteit onder leiding van Lech Walesa 
al jarenlang geijverd had voor meer rechten. 
In twee landen ging de omwenteling met veel rumoer gepaard: in Oost-
Duitsland en in Roemenië. 
In Oost-Duitsland weigerde de oude stalinist Erich Honecker tegemoet te 
komen aan de wens tot grondige hervormingen. 

Berlijn, zichtbare verbrokkeling van de ideologie 
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De enorme betogingen die daar het gevolg van waren, leidden uiteindelijk 
tot zijn aftreden èn tot het omlaag halen van de gehele Berlijnse Muur, 
die vanaf 1961 Berlijn in twee delen had gescheiden. Tientallen op 
vrijheid beluste Oost-Duitsers hadden hier hun leven verloren bij de 
vlucht naar het vrije Westen. 
Honecker week uit naar de niet meer veilige USSR. Kort daarop werden 
de West-Duitse Bondsrepubliek en de Oost-Duitse Democratische Repu-
bliek verenigd en was het oude Duitsland in ere hersteld. 
In Roemenië waren de gebeurtenissen veel dramatischer dan in de andere 
Oosteuropese staten. De Roemenen zuchtten al jaren onder de dictatuur 
van het echtpaar Ceausescu. Elke (vermeende) tegenstand werd keihard 
door de veiligheidsdienst, de Securitate, onderdrukt. Het volk, zeer 
verarmd door het wanbestuur en het winstbejag van de Ceaucescu's, 
kwam in 1989 in opstand. Het leger kwam te hulp. Na harde gevechten 
werd de Securitate onschadelijk gemaakt en Ceausescu met zijn vrouw 
gegrepen, ter dood veroordeeld en onmiddellijk geëxecuteerd. 
In Albanië en Joegoslavië scheen het niet zo ver te komen. 
Albanië beschouwde zich als de enige echte marxistische staat van de 
wereld. Alle anderen waren weggezworven van de oude leer. Het econo-
misch nogal achtergebleven land was de enige officieel atheïstische staat 
in de wereld. Elke vorm van godsdienst was streng verboden. Op het 
dopen van kinderen stond de doodstraf! 
Toch kon niet elke verandering worden tegengegaan. Aan het eind van 
1990 werden ook in Albanië andere partijen toegestaan. Het godsdienst-
verbod werd opgeheven. Nieuwe, vrije verkiezingen zouden de Albanees 
gelegenheid geven de nieuwe koers aan te wijzen. 
Joegoslavië was wel communistisch, maar behoorde niet bij het blok dat 
door Moskou werd beheerst. 
Het land was een kunstmatig produkt van de vredesbesprekingen na de 
Eerste Wereldoorlog (1918). De grote, winnende mogendheden maakten 
van zes staatjes één groot land: Servië, Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herze-
gowina, Montenegro en Macedonië werden samengevoegd tot Joegosla-
vië. Er bestond diepgaande vijandschap tussen bijvoorbeeld de rooms-
katholieke Kroaten en de oosters-orthodoxe Serviërs. De oosters-ortho-
doxe kerken komen wat leer betreft sterk overeen met de rooms-katholie-
ke kerk. Ze erkennen echter de paus niet, verwerpen daarom ook de 
pauselijke onfeilbaarheid en onderschrijven evenmin latere uitspraken van 
de roomse kerk over Maria. Wèl ontlenen ze hun gezag aan de Heilige 
Schrift èn aan de overlevering en vereren ze Maria en vele heiligen. We 
onderscheiden meerdere zelfstandige kerken, zoals de Russisch-orthodoxe 
en de Servisch-orthodoxe kerken. 
De meervoudige leiding, die in Joegoslavië na de dood van Tito aantrad, 
had niet het gezag dat hij had gehad en versnipperde haar kracht door 
allerlei ruzies. 
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In 1991 begon Joegoslavië uiteen te vallen. Eerst scheidden Slovenië en 
Kroatië zich af, later ook Bosnië-Herzegowina en Macedonië. Alleen 
Servië en Montenegro bleven als het nieuwe Joegoslavië bij elkaar. 

Ontwikkelingen buiten Europa 

Ook buiten Europa is het communisme op zijn retour. Het marxistische 
bewind in Ethiopië is na een bloedige oorlog ten val gebracht. 
Angola heeft sinds 1975 een marxistische regering, in het zadel gehouden 
met Russische hulp en Cubaanse soldaten. Het rebellenleger 'Unita' onder 
leiding van Jonas Savimbi, heeft met steun van Amerika en Zuid-Afrika 
niet alleen de strijd volgehouden, maar ook grote terreinwinst geboekt. 
De verzoeningspogingen zijn in 1992 uitgemond in de eerste vrije verkie-
zingen. Tot veler verbazing en Savimbi's grote teleurstelling won de 
zittende, marxistische regering. De gevechten laaiden daarna weer op. De 
toekomst ziet er voor dit zwaar beproefde land donker uit. 
Vietnam koerst langzaam maar zeker naar kapitalistisch vaarwater. De 
economie ziet er slecht uit; van de ineengestorte Sovjet-Unie is geen hulp 
te verwachten, evenmin van aartsvijand China. Om uit het moeras te 
komen kan hulp uit het vrije Westen niet worden gemist. 
Cuba, trouw vazal van Rusland, kreeg het zwaar te verduren toen de 
steun vanuit de Sovjet-Unie ophield. Geen van de Russische staten voelde 
behoefte de vroegere rode makker te hulp te komen. De economische 
toestand geeft reden tot grote zorg. Mogelijk blijft het land in naam 
communistisch zolang Fidel Castro het er voor het zeggen heeft. 
Opvallend is de veel grotere vrijheid, die de kerken gekregen hebben. 
Honderdduizenden bijbels kunnen zonder problemen worden ingevoerd. 
Op het laatste congres van de communistische partij is de toelating van 
christenen tot de partij bepleit. Mogelijk wil Castro, nu de Russische hulp 
is vervallen, de weg vrijmaken voor hulp uit het verfoeide, vrije Westen. 
Dan moet je de christenen natuurlijk niet al te duidelijk discrimineren... 
China en zijn buurman Noord-Korea houden nog vast aan de oude, harde 
lijn van het communisme. Al moeten we onze ogen er niet voor sluiten 
dat ook deze beide landen genoopt worden in elk geval economische 
hervormingen door te voeren. 

In het veelbewogen jaar 1989 scheen het ook in China eindelijk lente te 
worden. Grote betogingen van studenten en arbeiders, vreedzaam uitge-
voerd en aanvankelijk met aarzeling door de machthebbers bekeken, 
gaven de Chinezen hoop op veranderingen. 
Het mocht niet zo zijn. Met groot machtsvertoon en ten koste van honder-
den slachtoffers is 'de orde hersteld' op het Plein van de Hemelse Vrede 
in Peking. De drang naar vernieuwing werd in bloed gesmoord. 
Slechts hier en daar hoor je nog van groeperingen die het oude, orthodoxe 
marxisme aanhangen. We denken aan de Communistische Partij van 
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Zuid-Afrika, de Rode Khmer in Cambodja en de Peruaanse terreurbewe-
ging 'Lichtend Pad'. Het pad van laatstgenoemde organisatie gaat niet 
over rozen, maar over lijken... De Rode Khmer heeft tijdens een waar 
schrikbewind van 1975 tot 1979 honderdduizenden Cambodjanen om het 
leven gebracht. 

Nederland 

In Nederland is, we zagen het al, de fractie van de CPN in haar geheel bij 
de verkiezingen van 1986 uit de Tweede Kamer verdwenen. Met de 
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen 
(PPR) en de Evangelische Volkspartij (EVP) is de CPN opgegaan in 
Groen Links. Het marxisme-leninisme is afgezworen. Nieuwe 'verdruk-
ten' vragen de aandacht: de vrouwen, de homo's, de Derde Wereldlanden, 
de minderheden en het milieu. 

Voorzichtige balans 

De laatste jaren overziend moeten we zeggen dat er ingrijpende gebeurte-
nissen hebben plaatsgevonden, vooral in Oost-Europa. Is alle verandering 
winst gebleken? Bepaald niet! 
Toegegeven, het onderdrukkende communisme heeft een zware nederlaag 
geleden. De kerken hebben nieuwe kansen gekregen. Maar de toestand 
blijft heel erg zorgelijk. 
We denken onder meer aan: 

1. De over het algemeen zeer slechte economische toestand, het gebrek 
aan voedsel, kleding, machines, lectuur enz. 

2. De daarmee samenhangende onrust en onvrede speelt het communisme 
en extreem-rechtse groeperingen in de kaart. Onder het communisme was 
er immers rust en stierf niemand van de honger. 
In de Russische Federatie heeft president Jeltsin de grootste moeite om in 
het zadel te blijven. Het oude communistische kader is nog machtig. Zij 
heeft een monsterverbond gesloten met de nationalisten. Onder de laatsten 
zijn fascistische sympathieën duidelijk aanwezig. Bij de verkiezingen in 
Roemenië heeft de vroegere communist Iliescu gewonnen. Ook in Bulga-
rije en Albanië hebben vrije verkiezingen winst opgeleverd voor de 
communisten. Kennelijk schrikt de vrijheid (die vaak chaos is) en de 
economische malaise menigeen af en begeert men opnieuw 'de vleespot-
ten van Egypte'. 

3. De nieuwe, onafhankelijke staten hebben intern vaak veel te stellen met 
andere volken en buiten de grenzen soms met een naburige, vijandige 
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staat. De verbeten oorlog tussen Armenië en Azerbeidsjan om het bezit 
van een enclave, spreekt duidelijke taal. 

4. De volken, die tientallen jaren gehunkerd hebben om vrij te zijn van 
vreemde of eigen onderdrukkers, blijken nu deze vrijheid niet te gunnen 
aan de minderheden in eigen land. Het zijn zorgelijke tijden voor de 
Hongaren en Zigeuners in Roemenië, voor de buitenlanders in Duitsland 
(met name in het vroegere Oost-Duitsland) voor de Albanezen in Servië 
enz. De rij is bij lange na niet compleet. 
De kleine protestantse minderheid in het overwegend orthodox rooms-
katholieke Polen ducht, naar verluidt, meer de roomse dan de rode 
overheersing. 

5. Het drama Joegoslavië. In dit land woedt een bloedige, barbaarse strijd 
tussen de Serven aan de ene kant en Bosniërs en Kroaten aan de andere 
kant. Ook in Bosnië-Herzegowina en Kroatië wonen grote minderheden 
Serviërs. De laatsten proberen met krachtige steun van het Servisch-
Montenegrijnse leger, grote delen van Kroatië en Bosnië-Herzegowina af 
te scheuren en te 'zuiveren' van 'vreemde elementen', de zogenoemde 
'etnische zuiveringen'. Tienduizenden werden en worden met ruw geweld 
uit hun geboortestreek verdreven. Er wordt, met name door de Serviërs, 
op grote schaal gemoord, gemarteld, uitgehongerd, verjaagd en verkracht. 
Het is nog onduidelijk waartoe dit alles zal leiden. 
Het enthousiasme, ook in het vrije Westen, over de ineenstorting van het 
communisme, is grotendeels gedoofd. 

De immense problemen ziende, die bijna niet op te lossen schijnen, kan 
men met reden vragen: "Wie zal ons het goede doen zien?" 
Er is slechts één antwoord: "Verhef Gij over ons (en over al die verdruk-
ten) het licht van Uw aanschijn, o Heere!" 

Zoals het was.... 
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8. Besluit 

Wij wijzen het socialisme en marxisme af. Het neo-marxisme eveneens. 
Die uitspraak vindt onder ons weinig weerstand. 
Heel anders staan velen van ons tegenover die andere stroming, het 
liberalisme, die naast het socialisme diepe sporen getrokken heeft in onze 
samenleving. 
Je hoort nogal eens: "Als er geen christelijke partijen waren, zou ik VVD 
stemmen." Want ja, dat is de partij van de keurige mensen, die in elk 
geval 'van je centen afblijft'. 
Voorkeur voor het liberalisme boven het socialisme is geheel onterecht. 
Al wijzen we ze allebei af, als we echt een keus zouden moeten maken, 
moet het sociale element in het socialisme ons meer aanspreken dan de 
vrijheidsgedachte van de liberalen. 
Wenst, in grove lijnen gesproken, de socialist op te komen voor de 
verdrukten in de maatschappij, de liberaal wil zoveel mogelijk zich 
onthouden van overheidsinmenging in het sociaal-economische gebeuren. 
Vraag en aanbod moeten zelf maar bepalen hoe de ontwikkelingen zullen 
zijn. Ten diepste is het liberalisme een laat-maar-waaien-mentaliteit, is het 
de echo van Kaïns afwerende houding: "Ben ik mijns broeders hoeder?" 
Ja! zegt de socialist, dat bèn ik! 
Daarin valt de Christen hem bij. 
Daar houdt het overigens ook op. De puur horizontale opstelling, óók van 
de socialist, moeten we beslist afwijzen. Als het erop aankomt blijken 
liberalisme en socialisme nauw verwant. Beide stromingen ontlenen hun 
leuzen aan de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
De liberaal heeft de vrijheid in zijn vaandel opgenomen, de socialist de 
gelijkheid en de broederschap. 
Beiden gaan niet uit van de mens-als-schepsel met alles wat daaraan vast 
zit, maar van de autonome, zelfstandig beslissende, mens. Zelfstandig, dat 
is: los van God. 
Die zelfstandige vindt z'n waarden en normen (leefregels) niet in de 
Heilige Schrift, maar zoekt ze bij zichzelf. Hij bepaalt zélf wat goed of 
kwaad is. Daarmee ontkent hij dat er bóven hem Iemand staat die Zijn 
normen ons oplegt. Dat is het 'als God willen zijn'. 
Socialisme en liberalisme mogen bij tijd en wijle nóg zo gebeten zijn op 
elkaar, in hun afkeer van bijbelse noties over bijvoorbeeld het huwelijk en 
de totale beschermwaardigheid van het leven, zijn ze één. Koning Hero-
des en stadhouder Pontius Pilatus moesten niets van elkaar hebben. Maar 
hun beider afkeer van de Koning der Joden dreef hen naar elkaar toe. 
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'1' Histoire se repète!' zegt de Fransman. De geschiedenis herhaalt zich. 
In de totstandkoming van de Nederlandse wetgeving is deze oude stelre-
gel meermalen gebleken. 
Isaac da Costa (1798-1860) dichtte: 

Met al hun schone woorden, 
Met al hun stout geschreeuw, 
Zij zullen het niet hebben, 
De goden dezer eeuw! 
Tenzij het woord des Zwijgers 
Moedwillig werd verzaakt: 
'k Heb met de Heer der heeren 
Een vast verbond gemaakt. 

'Zij zullen het (ons Nederland) niet hebben...' kon Da Costa nog zingen. 
Wij, anderhalve eeuw later, zien het voor onze ogen gebeuren: Nederland 
keert zich af van God en heeft zich andere goden gekozen. 
Het woord van Willem de Zwijger wérd moedwillig verzaakt. 
Daar ligt de breuklijn. 
Die ligt voor ieder van ons persoonlijk niet bij de tegenstelling Christen-
dom-marxisme. Je kunt je bij het Christendom rekenen en toch horen bij 
de andere kant, bij de mensen die alleen met zichzelf rekenen en God 
buiten de deur houden. 

'k Heb met de Heer der heeren 
Een vast verbond gemaakt! 

Dat is ten diepste de zaak waar het om draait. De breuklijn ligt daar waar 
het uitkomt of ik wèl of met van zo'n verbond met de levende God weet 
heb. 
De jonge koning Hiskia zei: "Nu is het in mijn hart een verbond te 
maken met de Heere, de God van Israël." 
Van de zestienjarige Josia lezen we: "...toen hij nog een jongeling was, 
begon hij de God van zijn vader David te zoeken." 
Dat is de enig-juiste koers, in ons persoonlijke, in ons huiselijke, in het 
maatschappelijke èn in het politieke leven. 
Het is minder een triomfantelijk: 'Voorwaarts, christenstrijders!', 
en méér een: 'Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen' (psalm 
119). 
Maar tevens: 'Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen'. 
Op die weg alleen is voor jou, voor mij, voor ons land heil te verwach-
ten. 
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