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Gij hcbt gehoord dut ~c?c~d is; oog om oog 
CIl tand 0111 t:Uld. p.lulth. V: 38 on Ex. XXI: 2·1.) 

)1!llIr ik leg u, dal gij den boolC niet weder
st:mt j muur, zoo wie u op do rochtcrwlwg SIUIII, 
kOel' Ilcm ook do nndcro too (39). 

En zoo ictllund mot n roehl.en wil 011 uwen 
rok nemen, Juut hom ook den mantel (40). 

En zoo wio 11 ~I\l dwingen Gêne mijl 10 ga:lIl, 
ga Illot hom tweo mijlen; (41 ). 

;\] lIur geef een iegelijk, die \'un u begeert 
en \'1111 den gene die hot uwo neemt, cisch niet 
woder. ( Luc. VI : 30). 

En gelijk gij wil!, dllt u do Ulenschcn doen 
7.Ullcu, doet gij hun ook desgelijks. (31). 

En allon. dio geloofden WlIl'un bijoen, en blldden 
llllc dingen gemeen. ( I-Iuudel. 11: 44). 

Manr hij antwoordde on ~.cido lol beu: nIs 
het avond gowordou is, zegt gÜ: Schoon weder, 
want do hemel is rood. (Malth. xv r: 2 ). 

E:n des morgeU!i: I-leden ollweder, wllnt de 
hemel is drQtl\-ig rood " Gij sc\"cinsdon, hol 111\11· 

.!>eh!in des homols weel gij wel jo ondersehoiden 
en kunt sii de t tekenen der lijdcn nict onder
scbeiden? la). 

Allen die hct. zwnnrd nemen , lullen door hcl 
7.lVanrd \"orgulIu" (Mntth_ XXVI: 52.) 



Het s.vs/com, volgens ht'twelk 1\110 volkm'on 
dor \\'IJI'cld IJllnuolcll, is gegrondvest op bot 
Illeest grO\'o bedrog. op do sch/llldeJi;ksle dom beid 
of op de \'orecniging van dio beide: 'lOOdlli bÜ 
geeu enkele omw;sselitlg \'1111 de !l!'incipcn, WO!'ll'Op 
dit systeem gebouwd is, het den mCll schCll \"OOrdeol 
kun bro/lgon; integendeel. de 1)l'ftdischc govolgen 
erval! moelen steeds slecht ZÜIl CD iets 51001115 
voortbrengen . 

B01IERT OWE:<". 

"'ij hebben zeol' lung bestudeerd en \'ol'vol
komend in den hUltsten tijd de gewichtige uil· 
\,jndillg der heschaving: de vCl'dceling l'IUI den 
nrbcid; alleen gOl'OIl wij dnatnllll een rcrkClwdcn 
111UIIII; OnS juist uit.drukkend moeton we zeggen: 
niet de nrbcid is \'c rdccld, IlHIRI" do mOllschen 
zijn verdeeld in stukjes vun monschen, gebroken 
in h rokjes, in splinlel's, zoodat het beetje gezond 
vers tuud in dcn mensch uanwezig, niet meel' 
toereikend is om een heelc sptlld, een heolcn 
spijkcr Ie maken, mMr zil:h lLftobt om de IHmt 
\'an oen spold, den kop \'Illl een spiiker 10 mnken , 
Voorzeker, 't is goed en wense!ICIük veel speldon 
op éûn dag te IUllken, mailt' als we slechts kondtm 
zien mot wclk wnd wij 1.0 ]Jolijsten : mei het 7,and 
van de Illensehelijke ziel, dan zouden we wel 
gann denken dat dit nog niet zoo vool'deelig is, 

?llcn kan de menschen in ketenen klinken, 
hen pijnigen, hen nis \'ee behundeleu, heu doodcn 
nIs vliegen: on loch kUllnen dergelijke menscheIl 
in zekeren zin, in den besten zill, vr ij blijven, 
Mlltlr de onslerfelijke ziel in hen leondordrukl.:eu, 
in hen te \'erstikken do teol'O kiemeu \'!l1J hun 
!llcnschelijke rede, te doen \'CI'l'oUon hun vleesch en 
hml huid te gebruiken uls I'iellleu, 0111 do llJuchincu 
iu bewegiug te brengen - ûe, dltitrin ligl de echte 
sla\'ernij, 

Alleen dozo \'ernedcl'iug, deze \'o rllndcl'ing "/ln 
don mensch in cen machine, dwingclI de nrbeidel'!l 
t.ot Elcn ourcdelijken, ufmnUeudcl1 en \'ergccfschcll 
strijd om ecu \'rijheid, wiel' wczcn zU zelf nict 
begrijpen. HUIL \'cL'bitioriug legen rijkdom, tcgon 
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heerschappij is niet \'Ool,tgckomen door dcn druk 
van den ]l(Iugcr, noch dool" het pijnlijke vno gek wct 
sion hoogmoed: (dew t weo oonaken hebben steeds 
gewerkt, mUil I" do grondsingen der Ill ll!llschilppij 
1.ijll nooit 1:00 W:Hlkul geweest als thIH1S). Do 
kwcstio is niet, dat de mOllschcn slecht gevoed 
wordon, IIlIlHl' dat zij gOUll tC"I'(:denhui dsgovool 
ondlJn'inden van don arbeid, door middel waal'
\'81l 7.ij hun brood krijgen: cn daarom beschou
won zij den rijkdom nis het oenige middel om 
tovredenheid to verkrijgon . 

De kwestio is niet, dut zij lijden door de "01'

lichting waarmee de hoogero klasson hen beje
genen, mnn l' dllt zij niet kunnen rordragen do 
veruchti ng, die 7.jj wIer zich zelf hebben, voelond 
da~ do arbeid, wn8rtoo zij gedoomd zijn, verne
derend is., hon zedelijk bcdorft, hen tot iets min
ders dun mellscholl llHI1I:':t. Nooit hehben de hoo
gere klussen 7.ulk con liofdo 011 ~)' lnplilhio tot do 
lugere vertoond IIls thans, nluur ondcrtussclllllJ 
zijn zij nooit door dew zoo gehlHlt. 

Rus"I "":. 
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INLEIDING. 

Bijna ! 5 jaar geleden riep de volkstelling te i\loskou 
bij mij een reeks gedachten en gevoelens te voor· 
schijn. riie ik zoo goed als ik kon uitdrukte in het 
bOék : ~ \Vat moeten wij doen; , In 't eind \ ' ,1.11 1899 
kwam ik er toe. dC1-elfdc vragen opni eu w te over
denken en de antwoorden die ik moest geven. 
hIeven dezelfde als die ik uitdrukte in bovengemeld 
boek. i\'iaar nu het mij toesch ijnt, dat het mij na 
die (5 jaren gelukt is, ru stiger en dieper het onder
werp te overdenken, in verband met de s inds ver
meerderde kennis erover - wil ik mijn lezers nieuwe 
bewijzen voorleggen, voerende naar dezelfde, door mij 
in m'n boek ~ \Vat 11I0eten wij docn t , gegeven ant
woorden. Ik meen, dat deze bewijzen nuttig kunnen 
zijn voor menschen, die oprecht streven naar eene 
verklaring van hun positie in de maatschappij en 
naar ee n duidelijke definitie van de uit die positie 
voortspruitende zedelijke verpl ichtingen, en daarom 
geef ik ze uit. 

De grondgedachte in dit werkje zal dezel fde zijn 
als in bovenge meld boek, nl. de verloochening van 
geweld. Deze verlooc hening heb ik begrepen en leeren 
kennen uit het Evangelie, waar zij het duidelijkst 
uitgedrukt is in de woorden: c U is gezegd: oog om 
oog .... ) d. w. z. men heeft u geleerd , geweld tege n 
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geweld te gebruikcn, maar ik lcer u: , Ried dc andere 
wang aan, wanneer men u slaat" d. w. z. ondcrgaat 
gcweld, maar wendt het niet aan. Ik wect dat dcze 
hoogc woorden, dank zij de lichtzinnig-vcrdraaide 
uitlcggingcn van libcralen 1.Oo\\'el als van kerkelijken, 
voor het mccrcndecl dcr zoogc naamd-beschaafde 
mellschcn aanlciding zullen zijn, deze vcrhalldclil1g 
niet te lezen o f zich reeds bij \'oorbaat aan d cn 
mogclijken invloed Ie onllrekken ; maar toch plaats 
ik deze woorden als motto bo\'cn dit werkje. 

Ik kan de zich \'crlicht nocmende mellschell niet 
verhinderen, de evangelische leer te houden voor ee n 
uit vervlogcn tijden ovcrgeblc\'en !c\'cllshandleiding. 
l\'lijn zaak is het te wijzen op de bron, waaruit ik de 
erken ning geput heb \'an ecnc den Illcnschel1 nog 
lang niet bewuste wilarhei d . die toch alleen heli uit 
hun ellende kan \'erlossen. En dat zal ik doen: 

28 Juni 1900· 
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Een mij bekend ambtenaar voor het wegen der 
g OCdCI' Cll aa n de spoorweglijn i\'loskou-Kazanj \'crtelde 
mij iu ecu gesprek, dat de boeren. die de gocdercll 
op zijn \\'cegschaal laadden, 36 uren achtereen werkten . 

Ofschoon ik mijn zegsman volkomen vertrouwde, 
kon ik hem in dit geval toch niet geloo\'cll. Ik dacht 
dat hij Of zich vergiste. Of overdreef, àf dat ik hem 
nie t goed begreep. j\ laar de ambtenaar vertelde mij 
zoo ui tvoerig de voorwaarden. waaronder deze arbeid 
geschiedt. dat men niet meer kon twijfelen. Volge ns 
ZlJll zeggen waren er op de lij n i\ loskou.Kazanj 250 

van ZIl lke laders. Deze \raren verdeeld in ploegen 
van 5 man cn werkten op ongezette tijden, o lltvan

geilde "au ! rocbel tot I rocbel ! 5 kopekken [) VQor 

1000 poed 2) op- of af-tc-laden goed. 
Zij komen 's oc htends, werken een dag ell ee n nacht 

aan 't aflade n, en den ochtend. dadelijk na 't einde 
va n den nacht, gaan zij opladen en werken nog een 
dag. ?Oodat zij in twee etmalen één !lacht slape n. 
I r Uil werk bestaat hierin. dat zij afwerpen o f opslepen 
pakkcn va n 7, 8 tot !o poedcl!. Twcc belade n de 
ruggen va n de drie ovcrigen en deze dragen het. 
Zij \'crdiencll mct dezen arbeid minder dan een rochel 
per dmaal. Zij werken bestcndig, ?Ondt:r vrije dagen, 

,) 100 ko pckk,·" , rochc! f T.88. 

2) I po.~ ! , 6 Kilo):r,,"' . 
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liet ,'crh:!:!l van den ambtena:w \\'a.'> zoo ui t\'oerig. 
d~lt men niet meer ko n twijfelen. i'\laar loch besloot 
ik lclf eens te g :J.all zien ell ik ging naar het goederen
station. Daar \'ond ik mijn kennis en ik zeide tot 
hem dat ik mij kwam o\'crtu Îgen V:ln \ml hij mij 
\'crtcld had. 

- \Vicn ik ' t ook vertelde. niemand \\'jldc ' t ge
looven, zci<lc ik. 

Zonder mij te antwoorden, wendde dc ambtenaar 
zich tot iemand in het \\'achthu isje. -1\'ickieta! kom 
eens hier! Uit het huisje kwam een lange. magere 
werkman in een gescheurde kiel. 

Wanlleer ben je op 't werk gekomen? 
Wanneer: Gisterochtend! 
Eli waar ben je van nacht geweest? 
Natuurlijk aan 't afladen. 
Ileb je \'annacht gewerkt ~ vroeg ik hem nu. 
Natuurlijk, heb ik gewerkt. 
En wanneer ben je vandaag hier gekomen; 
Van ochtend. \Vanneer a nders; 
En wanneer hourlt je op met werken ~ 
\Vanueer ze me laten gaan. 

Er kwam nog een viertal van de arbeiders. die 
5.'1men de ploeg \'an 5 uÎtmaakten. Allen drocgl.:n 
gescheurde kielen cn hadden geen pcls aan. nielte
genc;taande het omstreeks 20 g raden \'orst was. Ik 
vroeg hun uitvoerige inlichtingen o\'er hun wcrk. en 
klaarblijkelijk bracht ik hen in \'em'ondering door 
dc belangstell ing, die ik betoonde \'oor hun arbeids· 
tijd va l! 36 uren ach tereen, iets dat hUil een CCIl· 

voud ige en natuurlijke zaak toescheen_ 
Zij kwamen allen uit dorpen, voor 't meerelldeel 

uit l11iju pro\'illcic, lIil Toela: ook waren cr uit Orcl 
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en \Vorollczj. Zij \\'oonden 111 Moskou in herbergen, 
sOlllmigen 1l\et hun huisgezinnen: Illaar de meesten 
woonden alleen. Deze laatsten zonden hun loon lIaaf 

hu is. Jcder betaalde zijn waard apart voor 't eten. 
De kosten \'oor levensmiddelen loopen tot ticlI rocbels 
per maand. Zij eten steeds vleeseh, zonder op de 
vastendagen te letten. 

J JUli arbeid duurt ?e!t"s steeds meer dan 36 uren 
achtereen, omdat zij vaOf heen- en teruggnall meer 
da n een half uur naoelig hebben en men hen daaren
boven so ms langer dan den vastgesteldcll tijd houdt. 
Voor d ien arbeidstijd van 36 uren achtereen . zonder 
schafttijd, verdienen zij per maand 25 roebels. 

Op mijn vraag. \\'aaI"OI11 zij zulk ee ll hondcn:trbeid 
verrichten. antwoordden ze mij: 

- \Vat moetC!l we dan doen? 
- Maar waarom werken jullie 36 uren achtereen? 

Kan 't niet zoo ingericht worden, datjl1l1ie afwi!>sele lld 
werkt ? 

Ze willen 't zoo. 
- En waarom stemme n jullie dan toe ~ 
- Dat moeten we wel doen . om den mond open 

te houdcn. Als je niet wilt, ruk dan maar uit. Als 
je een uur te laat kom t, krijg je je paspoort en 
mar!>ch! En er staan er al tien klaar om je pbats 
i n te nemen. 

De arbeiden; waren jonge lieden: slechts een was 
niet zoo jong meer; ik denk 40 jaar. 

Allen hadden magere, uitgemergelde gezi chten en 
fletse oogen, net alsof ze dro nken waren. De man, 
met wien ik 't ee rst gesproken had , trof mij bizonder 
door de vreemde matheid van zij n blik. Ik vroeg 
hem. of hij vandaag ook gedronken had. 

-
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- Ik drink niet, antwoordde hij zonder "iel! te 
bedenken, woals stccd~ tllcllschcII die werkelijk niet 
drinken op een dergelijke vraag :lnlwOOl'{lcll. 

En rookell doe ik ook niet. voegde hij cr bij. 
En drinken de :tlldcrcll? vroeg ik. 
Ja. Ze brengen ' t hier mee. 
liet wcrk i~ niet gemakkel ijk. Je hebt al je kracht 

noodig. zei dc oudste arbeider. Deze man w:t'l ook 
nu dronken. maar 't was heclcmaal niet merkbaar. 
~a mij nog een poosje met hen onderhoudell 10.: 

hebben, ging ik Tlaaf 'r afladen kijken. Langs la ll~C 

rijen balell \':111 allerlei soort kwam ik bij een gn.>cp 
arbeiders. die l:lIlgzaam een opgeladen wagon \ OOIt· 

duwden. Voor het verplaatsen der wagons en het 
wegvegen der sneeuw WIIl de platforms kn:j.{cH 7.C 

niet extra betaald. Dit stond in de IOO l1 voorwaardcn. 
Tocn lij den wagon op z' n plaats hadden gerold en 
bte\'en staan, :;ing ik naar hen toe. Zij zage n er c\en 
slordig en magcr uit als de anderen, Ik vroeg hun 
wanneer ze waren begonnen te \\'erken en wanneer 
ze gegeten hadden, Zij antwoordden mij dat ze om 
zeven uur \\'al'cn begonnen te werken, maar zoo [la~ 

gegeten hadden: als 't \\'erk ' I niet toeliet. liel 111(::n 
hun !liet gaan, 

- En wa nneer l110gcn jullie weg: 
- Dat IS naar 't valt, Soms om 10 uur. :tilt-

woordden ZIJ mij . als beroemden zij zich op hun \01· 

harding. 
Da.îf zij zagen dat ik belang stelde in hun toestand, 

omringden de arbeiders mij. Zij hielden me dellkdijk 
\'001' een chef, Zij deelden mij mee, \\'at \'oornl hun 
reden tot klagen \\'as. Dit was nL. dat hel lokaal 
wa::lrin zij tusschell den dag- en het bc~il1 \all den 
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nacht-arbeid zich konden VenV;\l'lllCn of een tijdje 
slapcll. zoo nauw was. 

- Daar komen [00 mannen samen. Er is geen 
plaats om te liggen. zelfs uiet onder de britsen, zei
den untevreden stemmen. Kom ti r.el f Illaar eens 
kijken, 't is dichtbij. 

Het lokaal was werkelijk klei n. In cell kamer van 
[Q arsjicllcli Ij ko nden 40 man op britsen ligge n. 

Ecnigc arbeiders waren nlij gevolgd CII alten door 
elkaar klaagden over het te kleine lokaal. - Je ku nt 
niet eens onder de britselI liggen, ze iden w. 

Eerst vond ik ' t vreemd, dat deze mcnschcn, die 
bij een vorst van 20 graden geen pels droegen; die 
37 \lren achtereen pakken van 10 pocelen op hUil 
rug torsten; die slechts mochten gaan eten, niet 
wan neer 't hUil . maar \\"<lunecr 't hun superieuren 
goeddocht; die zich ovcr 't algemeen in een veel 
slechtere positie: dan lastdieren bevonden; - dat deze 
TllenSC hell slechts klaagden over de weinige ru imte 
van hun ycrwarmlokaal. Eerst leek mij dit vreemd: 
maar nade nkend over hUil toestand, begreep ik, wat 
deze stecds doorwcrkende, halfbevrorCIl mCllschen 
llI0cilten gcvoelcn, wanlleer zij, in plaats van uit te 
rusten en zich tc \'crwarmen, ovcr den smerigen vlocr 
kropen om onder de britscn te gaan liggen, waar zij 
slechts nog vermoeider en afgemattcr werden in de 
zwoele, verpestende atmosfeer, 

Slechts in dit uur va n kwelling, van vergeefsche 
pogil1~en tot slapen en uitrusten , voelen zij, du nkt me, 
vaag al het ontzettende van hun leven van 37 urigcl1 
doodc nden arbeid en daarom wordelI zij door deze 

I) .\ r:;jicn is CC" Russi"chc cl TUUO :iI ,'oeI, 
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schijnbaar onbetcckcnclll.lc o illstandig-hcid, \':111 een tI! 

Cllf! lukaal, vooral gckwcla . Ka nog enkele ploegen 
aan ' den arbeid ge~ien, en mij met sommigen van hen 
een poo~jc onderhouden te hebben, ging ik naar huis, 
er van overtuigd. dat het vcrh""l van mijn kellnis 
de volle waarheid was. 

liet was waar, dat rncilschcn, die zich7.C!f voor vrij 
houden. het noodzakelijk vinden 011\ voor een lûoll , 
dat hun slechts de noodigste :cvcnsmiddcicil kan ver
schaffen, ecu arbeid te verrichten. waartoe zelfs in de 
tijden der lijfeigenschap de wreedste heer zijn sl:well 
niet zou genoodzaakt hebben. En cvcnm i ll zal een 
stalhouder zijn paarden zoo beha ndelen; \\'ant een 
p3ard kost geld, en het zou niet verstandig zijn 0111 door 
een overrnatigcil arbeid van 37 uren hct leven van 
een schepsel, dat geld gekosl heeft, te verkorten. 

11. 

De 1l1enschen te dwingen, 37 uren achtereen te 
werken. zollder slaap. is behalve wreed. ook nog 
onoverleoJzaalll. 1\1<1ar o ndel'tusschen houdt een derge
lijk ollol'crlegzaam gebruik I',HI menschenle"ens niet 
op, maar overal om ons heen heeft dit plaats. 

Tegeuo\"er het huis \\'aarin ik woon. is cen fabriek 
van zijden-goederen, die naar dc laatste techniek 
ingericht is. Daari n wcrken en leven omstrccks 3000 
vrouwen en 700 mannen. Als ik thuis ben, hoor ik 
steeds het onoph oudel ijk gegrom der machines en 
omdat ik daar geweest ben , weet ik wat dit gegrom 
bctcekellt; 3000 IHHI\\'CII staan daar r 2 ure n achter-
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ecn voor de weefgetouwen. te midden van een oor
\'crdooycnd gcraa~, opwindend. afwindend, leidend 
de draden voor de fabricatie van zijden stofTen. Alle 
vrouwen, met uitzondering van degenen die pas uit haar 
dorp l.ijn gekomen . zien er ongewnd uit. De meesten 
van haal' leiden een zeer onmatig cn onzedelijk leven. 
Bijna allen, getrollwden en ongctrollwden, lenden vlak 
n<l hare bevalling haar kinderen hetzij naar ' t dorp, 
hetzij l1aar opvocdillgshu izel1, wa;\r 80 pct. V;1I1 deze 
kinderen omkolllen: de moeders zelf gaan den twee
den. derden dag na haar bevalling weer aan 't werk, 
uil vrees anders vervangen te worden. 

Zoo zijn er, voor waver ik weet, in een tijdperk 
van 20 jaren, een 10.000 jonge gezonde moeders 
ondergegaan; en 7.00 gaat 't nog met haar en haar 
kinderen. Als zij maar satijnen en zijden sloffen 
fabricceren! 

Gistcrcn ontmoelte ik een armen jongen man, op 
kru kken, gebrekkig en gebogen. Hij had z' n ong:ehlk 
111 een fab riek gekregen. Hij verdokterde alles wat 
hij had, was nu S jaren zonder onderkomen, bedelde. 
en klaagde God aan, dat hij hcm niet ster\'en liet. 

Iloc\'ccl levens gaan er zóó heen, van wie wij 
' t niet \\'e ten or. ' t wctend. niet opletten, daar wij 
het er voor houden, dat 't zoo mo/·t zijn! 

Ik ken aJ'beiders va n een ijzergieterij in 't Toclsche 
gouvernement. bij de hoogovens werkend, die 24 
uren achtereen arbeiden en van de twee Zondagen 
slechts één vrij hebbcn. Ik heb die arbei ders gezien. 
Zij drinken allen, 0111 hUil werkkrac ht te behouden, 
en het is duidelijk dat ze, evenals de laders bij den 
spoorweg, niet alleen de rente, maar ook het kapitaal 
\'an hunne levens snel \'erteren. 
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En wo is 't met allen die een bepaald schadclijkcn 
arbeid ven ichtcn: typograren, die loodstof inademen, 
arbeiders op spiegel- . karto n-. lucifcl'-, suiker-, tabak-, 
glas-fabrieken . crts\\"crkcrs, vergulders. De Engclschc 
statistieken gel'en aan, dat de gemiddelde le\'eng

duur der hoogere klassen 55 jaar is, die der arbe iders 
in ongezonde I'akkell 29. 

i\ ! ij dunkt, als de Illcnschcn weten (en zij ku nnen 
niet veinzen ' t niet te \I'e ten) dat ûj voordeel trekken 
llit eell mCllschen1cvcns \'crwoestcnden arbeid . kunnen 
zij geen oogenblik meer rustig blijven -=- ten minste 
al s lij niet verdierl ijkt zijn. l\Iaar ondcrtussc hcn gaan 
wij, vermogende. liberale. humane lieden, zeer gevoelig 

'voor het lijden niet alleen van menschen, lllaar ook 
va n d ieren. voort, dien a rbeid te gebruiken wnder 
ophouden en beijveren wij ons. al rijker cn rijker te 
worden, cl. \\'. z. al meer en meer die n arbeid te 
gebru iken, en blij\'ell wc volmaakt gerust. 

Als wc b.v. wat te weten komen van den 37·urigell 
arbe idstijd der laders ~n van hun slecht lokaal, zullen 
wij cr dadelijk een goed gesalarieerden inspecteur 
heen zenden. en eerr arbeidst ijd la nger d,\Il van 12 
uur verbiedc rr. hct aan dc va n ec n derde h unner 
verdienste beroofde arbeidcrs overlatend . zich te onder· 
houden hoc zc willen: wij zullen de spoorwegmaat
schappij nog verplichten een goed en ruim lokaal 
voor haar arbeiders te bouwen - en dan wllen we 
wcer, mct cen gerust geweten, langs dezen spoorwcg 
waren on tvangen cn \'erzenden en loon, di\·idc ll den. 
inkomsten \'all huizen en la nd in ontvangst nemen etc. 
En vcr nemende dat vrouwen en meisjes. vcr van 
hare familie, te midden van verleidingen leven de 
in zijde·fabr iekell, zich cn hare kindcren te gronde 



richtcn: dal het 1lleerendeel der wa,>chlllcisjes die OIIS 

lin nengoed stij\'en. der zetters die onze uitspau1Iings· 
litteratuur. onze kranten drukken. aan tering sterft 
ais wij dit alles te weten komen. trekken wc "lechLs 
onze schouders op en zeggen. dat we 't erg jammer 
\'inden, maar dat daar nu eenmaal niets aan te doen 
is; en we zullen rustig voortgaan zijden stoffen te 
koope ll. gestel'ell linnengoed te dragen en 's ochtends 
onze krant te lezen, \re zijn erg bezorgd voor de 
rusttijden van handelsbedienden. nog meer, dat onze 
kinderen op de gymnasia zich lUllen o\'crwerken: 
streng "crb ieden wij de voerlui. hun paarden zware 
lasten te gel'cn: zelrs zorgen wij er voor dat het I'ee 
op de minst pij nlijke wijze geslacht wordt. Iloe zijn 
wc loc h zoo verwonderlijk bliud. als '1 bctrcrt miJli· 
oellen va n arbeiders die overal la ngzaam, cn dik\\'ijls 
pijnlijk vermoord worden, door een arbeid. welb 
voortbre ngselen ons gcmak en genoegen verschaffen ~ 

IJl. 

Die verwonderlijke bl indheid \'all lieden 1',111 <)n7('11 
kring is slecht,> daardoor te lerkiliren. dat. walllH,.'cr 
11leTlschen verkeerd handelen. zij steeds zulk een \I'e· 
rcldbcschouwing' voor zich uitdenken. waarbij hun 
verkeerde daden zich niet als zoodanig voordoen, 
maar als g-c\'olg-en \'an oll\'crander! ijkc. zich balen 
's mcnsche n invloed bel'indendc wetten. Van oud .. 
bestaat deze \\'ercJdlJeschoulI'illg' hierin. dal cr een 
onnaspeurlijke, onvcra nderlijke \\'il Gods is. die I'oor 
den e(:neJl IIlC n$ch een Ilcderi~c p0sitie en arbeid 
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bc~lcnld heeft . en voor den a nderen een houge -
cn het ~cllictCII van den zegen des levens. 

Op het thema van deze wereldbeschouwing i .. een 
groote m<l'is.. boeken geschreven en een ontelbaar 
aantal prceken gehouden. Dil th ema is uitgewerkt 
op dc meest \'crschillcnde wijzen. i\ len heeft bewezen, 
dat God verschillende soorten van mcnschcll geschapen 
heeft: slaven en hCCfCIl. en dat ieder tevreden moet 
;:ijll met zijn positie: daarna heeft men bewezen dal 
de slaven 't beter lullen krijgen: toen vond men uit 
dal, hoewel slaven, slaven moeten blijven, hun positie 
niet slecht zal zijn, als de hecren heil maar vrien
delijk zullen behandelen: en dc laatste \'crklaring 
op dit punt was (reeds na de nijmaking der slaven), 
dal dc rijkdom door God aan ééne soort van mcnschen 
gege\'en was. opdat zij hun deel 1II11en gebruiken tot 
het doen van goede werken en dat dan de rijkdolll 
van den ééne, noch de ;\rtlloede van dcn andere 
iets verkeerds in had. 

Dcze verklaringen steldcn 1.00wel armcn als rijkcn 
(CII vooral de rijken) zcer lang gcrust. i\laar cr kwam 
een lijd waarin deze \'erklaringen niet meer voldoende 
bleken, \'oural niet voor de armen. die hun toestand 
bCb"0nnen tc begrijpen. Toen krccg UIen bchoefte 
aan nieuwe verklaringen. En die vcrschene n ook up 
tijd. Die nieuwe verklaringen vcrschcncn in de ge
daantc van wctenschap: politieke economie, dic \'er
klaarde dat zij wetten gevonden had, volgen<; welke 
de arbcid en zijn \'oortbrengsclen ondcr de l11el1~chell 
verdeeld wordcn. Dic wetten bestonden volgens de 
leer dier wetenschap hierin , dat de vcrdecling van 
den arbeid cn zijn voordcden afhangt van vraag en 
aanbod. \':tn kapitaal, rcntc, arbeidsluvll, waardc, 



" 
\\'II1~t enz., jn 't algemeen \'an ollvcrandcdijkc wellen 
die de voorwaarden zijn \'an de ccollomischc werk
zaam heid der lllen~chclI. 

Op dit thema werde n in korten t ijd niet minder 
boeken en brochures geschrC\'Cll en niet minder 
!cûngen gehouden, dan cr vroeger theologische \'cr
handelingen geschreven cn precken gehouden werden 
op '1 \'orige thema; en nu nog worden cr steeds 
bergen brochures en boeken gcschre\'cn en lezingen 
gehouden; en al dc7.c boeken en lc:~ingen zijn c\'e n 
duister CII onduidelijk als die theologische verhan
delingen en preeken. en bereiken evenals deze, vo\
komen het voorgestelde doel n.l. een dusdanige 
verklaring van de bestaande orde der dingen te 
ge\'e n, waarbij het éénc deel der mcnschcn rustig 
\Verklo05 kali blij\'ell en genieten van den arbeid der 
anderen, 

Als \'oorbeeld voor de ondcr1.Oekingen dezer ver
meende wetenschap werd niet genomen de toestand 
der lneusehheid van de geheele wereld vóór elk 
historisch tijdstip, maar de toestand der menschcn 
van het betrekkelijk kleine Engeland (dat zich bovendien 
nog in ecn r.eer bir.ondere posi t ie be\'ond) in ' t l.wtst 
der vorige en het begin \'an deze ecuw, r ... laar dit 
was volst rekt geen beletsel om de uitkomsten dezer 
onderzoekingen als eCI!\\" igc waarheden te e l'kennen, 
evenmin als dit de eindeloOle polemieken tllsschen 
b..:oefenaars van die wetenschap belette, die 't maar 
niet el'over eens kunnen worden hoc rente, waarde 
winst enz, up te \'atten, Slechts één grondbeginsel 
dcr.er wetenschap \\'ordt door allen erkend n,l. dat 
de onderlinge \'erhoudingen der Illenschen niet bepaald 
worden duur dat, wat de llIellschen voor goed of 

-
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slcc!ll houden, lIIa;lr door wat aan men'iehcn, die 
zich 111 eell vuordeelig-c pu-;itic bevindelI. voor
deelig IS. 

l iet wordt voor ontwijfelbare wa:trheid erkend, dat 
indien l'ich in een n1aat~ehappjj een menigte rum-ers 
en dieveIl nestelt die den arbeidenden menschen de 
voortbre ngselen vall hun arbeid ontneemt, dc oor7~'\ak 

hiervan niet is . dat d ie roovers en dievcn verkeerd 
handelen ; neen. dit doel! de onveranderlijke econo
miscJle wette n, die slecht!'! traag- cn op bep.lalde wijze. 
door c\'olutie. kunnen gewijzigd worden; en volgen" 
de bcginselen \'an die wetcl1schap kunnen de Illenschen 
die lot die dieven-. roovers-, en helers-gilden behooren: 
die voordeel trekken uit het geroofde en gestolene: 
rustig voortgaan van hUil roof en diefstal te ge
nieten. 

lloewel de meJlschen over 't algemeen niet in 
détails bekend zijn met de geruststellende uitkon1:.ten 
dezer wetenschap: evenmin als de meeste Illenschen 
vroegel' bekend \\'aren met de theologische verkla
ring-e n. die hun posi t ie moesten rcchtvaardigcli. _ 
kan het rneerendeel. ku nnen allen toch wetcn. dat 
die \'crklaringen hierop neerkomen: gclccrde cn \'er
standig-e mcnschen hebben bewczen. en gaan \'oort 
te bewijzcn, dat de huidige orde der dingcn is. als 
ze /Nud zijn. en dat men daarom rust ig kan IC\'cn in 
de~c orde der di ngen. zondcr llIoeite te dven die te 
veranderen. Daarmee kan ik echter niet verklarcn de 
vcrwonderlijke ,'crblinding. waaraan dc gt>cde men
scheil in QIl7.e maatschappij lijden. die oprecht het 
goede \-oor de diercn willen, maar mel gems' ;.re
wcten hUil broeders uitbuilen. 
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IV. 

De theoric : God~ \\'il is . dat het éénc dcel dcr 
lllcnschen het andere zal beheerschen. beeft de men
sche il \"oor zeer la ng gerust gesteld . r-.laar deze theorie 
die den menschen een rechtvaardig iug hUllller wrecd
hedell g-egeven heeft. heeft die wreedheid tot zóó 
baogen graad doe n stijgen . dat zij ten slotte twijfel 
aan hare geldigheid heeft te voorschijn geroepcn_ 
1.00 is 't ook thaIIs Illet de theorie, dat de econo· 
mischc evolutie !jeschiedt volgens ono\'crschrijdbafe 
wette n. \'ol:::-ells welke het ééne deel der 1llellschcn 
kapitaal moet bijecngaren en het andere door steeds 
te werken die kapitalen moet \-crgrooten en zich 
voorbereidel i tot het g elllee llschappcJijk eigendom 
worden der productiemiddelen , hetwelk hun beloo fd 
\\"{wdt. Deze theorie, d ie nog groûtere wreedheid va n 
de l! éénelI Illensch teg-enover de n anderen te \'oorschijn 
gerocpcn hccft. bcgin t e\'cneens. vooral bij de een
\·oud ige. niet door wetenschap . \-crdwansdc I11Cllsc hclI 
zekcrcil hrijfcl op tc \\'ekken . 

Cij ziet b.\'. die laders hlln leven te g ronde rich· 
tend door CCIl 37-urigen arbeidstijd: of die fabr ieks· 
vrotlwcn . o f wa schlllcisjes, of drukkers, of al die milli· 
oene n Illellschen die leven onder de drukkende, on
natuurlijke omstandigheden van een centonigen. \'er
stompendcn, onvrij\\'illigell arbeid, cn gij vraagt na· 
tuurlijk; \\'at heeft die mcnsehcll in dezen toestand 
gebracht en hoc kan mcn hen er uit bevrijden? En 
de \t'ele nsc hap antwoordt ti, dat deze Illcnschen zich 
in diell toesta nd bc\·indeli. omdat dc spoorweg aa n 



ecn 1.ekere maat~chapjJij IJ...hoort. de zijde-fabrie1.: :tan 
een zekeren heer. en alle werkplaatsen. fabrieken, 
drukkerijen. \\'a~schcrijen. in 't algemeen aan kapita
li~ten - en dat die toestand beter 1.:11 worden. wan
neer dc arbcidcr ~, zich onder elkander tot bondcn. 
kooperatieve \'erecnigillgen a;lIlcensluitend. door werk
<;lakiugen en deelname aan de regcering al meer cu 
mccr ilwlocd krijgend op hun meesters en het staats
bestuur, \·ooreer .. t een \'erkorting \'an arbeidstijd 
en \'erhooging \'an arbeidsloon zullen ardwingen en 
tcn slotte in 't be?it wllen geraken \'an alle productie
middelen - en dan 1.:11 alles goed gaan: maar than<; 
~aat alles 1.00 als 't moet gaan en men hehoen lIiet.:: 
te \'eranderen. 

1\Iell kan niet onlveiu1.Cn dat dit antwoord ?Cel' 
onverstandig en vooral voor Russe n zeer wonderlijk 
is. Ten eerste "erklaart het feit. dal de productie
middelen den kapitalisten tocbchooren. niets betref
fende de laders or de fabriek;wrouwen; noch aan
gaande al d ie milliocnen arbeiders. die gebukt gaan 
onder een zwaren. ollgezonden. \'er<;tompcnden arbeid, 
De landbouwwerktuigen der arbeiders, die than.'l bij 
de spoorweg-maatschappij werken, 1.ijn volstrekt niet 
door kapitalisten in bezit genomen: zij hebbell land. 
paardeu. ploegen. eggen. kortom. alles wat voor dcn 
landbouw lloodig is: evcnzoo zijn de vrouwen. die 
op de fabrieken werken, niet alleell niet daartoe ge
dwongen. omdat haar de productie-middelen ont no
men ?ijn, maar integendeel verlaten zij voor het 
groot.'lte deel tegen den wil harer oudere familie
leden ha:tr huizen. waar zij zeer noodig zijn. en W:lar 
aUe productie-middelcn voor haar a:tl1\\'c1.ig ?ijn. In 
dCII1...:lfdell ioe~taml bc"illfhm zich llIiHivcnCIl arbd-
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dcl'~. 7.oo\\'cl in Rusla nd als in andere landen. Daarom 
kan men uÎet ;"IJ!'l oorzaak V:tll den cllcndif{cil toestand 
beschouwen. dat de productie-middelen in handen 
der kapitali sten lijn. De OQn':aak moet liggen in dal 
wat hen uit hun dorpen jaagt. IJit ten eerste. En tCII 

tweede: dc bcnijding der arbeiders uit dezen toc
stand. zelfs in de ,'erre toekomst, \'oor welke de wc
tenschap dc7.c bc\t'ijding belooft. kan niet vcrkrcgc il 
\\'orden dool' verkorting van arbeidstijd. noch door 
verhoogd arbeidslOall. noch door het beloofde ge
meenschappelijk-worden der productiL'-midddcn. 

Dit alles kan hun toestand niet verbeteren. omdat 
de ellendigheid van den toestand der arbeiders, zoo
wel op del! spoor\lcg als op dc zijde.fabrieken of 
overal elders. niet ligt in de meerdere of mi nderc 
hoc\'cclheid der arbeidsuren (landbouwers werken 
soms I S uren in een etmaal en wel pl.m. 36 uren 
achtereen, en achten hU il leven loch gelukkig). noch 
lig"t die in 't \\einige 10011 , of dat de spoorweg of de 
fabriek hun niet toebehoort. maar hierin. dat de 
arbeiders \'erplicht 7. ijn te werken in de schadelijke, 
onnatuurlijke en dikwijls gevaarlijke en verderfelijke 
omstandigheden \'an het fabriekslcvcJl in dc sledell 
(eell leven \'01 verleiding en om:edelijkheid) ell dat 
7ij arbeiden \"oor \Teemden, en onvrijwillig. 

In den laatsten tijd is de arbeidstijd verkort en 't 
a rbeidsloon verhoogd, ruaar noch het ecn, noch hel 
a nder heeft den toestand der arbeiders verbeterd: 
althans indien men lIId als l..oodanig besehouwl hun 
11l(.""t!rdcre \\'eelde: horlog'ekeltingen, ;djden doekjcs. 
1.1Uak, wijn. vleeseh. bicr enz. maar hun waar heil. 
d. w. z. hUil g-e1.Ondheid cn 7cdc\ijkhcid, en \ <lnral 
hUil nijheid. 
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Op dc mij bekenûe fabriek \'an zijden goederen 
werkten voor 20 jaar geleden hoofdi'~,kclijk mannen. 
Zij werkten pl.m. 14 uren in een etmaal. \'crdicndCII 
g"cmiddc!d 15 rocbel!'; per maand C1I \' 001' 't groot<;tc 
deel zonden l.ij dit geld lIa:lr hun familie iu het dorp. 
T hans \\'erken daar bijna alleen \' rouwen, werken IJ 

uur cu sommigen van haar verdienen 25 rocbels 
pcr maand. ;n clk ge\'al gemiddeld meer dan 15 
rocbels: doch 7ij lenden '1 niet naar huis. lllaar de 
meesten makell hun verdiende geld hier op. hoofd· 
l.akclijk in opschik. drank, en onzedelijkheid. 1)(: 

"crmindcriuri \':In het aantal \\'crkurcn heeft !'ilechts 
den tijd, dien 7.C in dc herbergen doorbrengen. \'cr

{{I'oot. 
Zoo g;\at 't ook. in meerderen of minderen graad, 

op alle fabrieken of werkplaatsen . Ondanks den \er
korten arbeidstijd en het verhoogde arbeidsloon. wordt 
uveral, in verg:e\ijk met het le\"en der landarbeiders. 
de !!,czondheid slechter, \'ermindert de gem iddelde 
\i::\"cnsduur. en neemt de zedelijkhcid af; en dil is 
zeer begrijpelijk bij menschen die gerukt zijn uit de 
zedelijkheid be\"ordercnde omstandigheden: uit het 
familielevelI en den vrijen. g"ewlIden, af\\"isscle llden 
C11 redelijken landarbeid. 

't Is zeer wel mogelijk, dat sommige cconomici de 
waarheid spreken. wanneer zij zeggen, dat met dc n 
verkorten arbeidstijd, verhoogd arbeidsloon ell ver
betering der hygil!nische maatregelen op de fabr ie
ken. de gezondheid der arbeiders cn hUil zedelijk. 
heid betcr wordt. in \'crgelijk met den toestand. 
waarin de fabrick .. arbeiders zich vrOC<Jer bevonden. 
't K:1.1l zelfs waar zijn dat in den laatsten tijd. op 
s~llllllligc plaatsen de fabrieksarbeiders hel oppervlakkig 

, 
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beter hebben dan de la l1d bcvolking. !\Iaar dit gebeu rt . 
(en dat allccn op sommige plaatsen) doordat regcc, 
ring en maatschappij, onder den invloed \'3n den sta nd 
der wetenschap. al het mogelijke docn om dell toestand 
dcr landbevolking slechter. d ien der fabrieks:ll"bcidcrs 
beter te maken. 

Indien de toestand der fabrieksarbe iders op sOlllmige 
plaatc;clI (eli dan nog alleen oppervlakkig) beter is 
dan die der landarbeider ... bewijst dit alleen. dat men 
door dwang \':ln allerlei soort een oppcrdakkig heel 
goed leven ongelukkig bn maken en dat dIt niet 
de tegennatuurlijkste cn slccht~tc toestand is, wnaraan 
geen 1l1clIsch, cr gedurende ccnige geslachten in 
\'crkccrcndc. zich 7.01l kUlInen \\cnnen. 

De ellende van den toestand der fabricks- en In 
't algemeen der stads-arbeiders is niet, dat zij la ng 
werken el1 weinig betaald krijgen, maar dat zij beroofd 
zijn \-al1 hun natuurlijke levensvoorwaarden, ge
dwongen tot oll\Tijwilligen. eentolligell arbeid voor 

vreemden. 
Daarom kan het antwoord op de \'ragcn. waar011l 

de fabrieks- cn stad<;-arbciders zich in zoo ellendigen 
toesta nd bevindcn en hoc dit te verhelpen - niet 
zijn. dat de kapitalisten de productiemiddelen in IH1II 

macht hebben en dat l'erkorti ng van arbeidstijd, ver
hooging va n arbeidsloon en socialisatie def productie
middelen den toestand der arbeiders zullen \'erbeteren. 

li et antwoord op deze vragen moet bestaan in 't 

aanwijzcn der oor7.aken. die de arbeiders beroofd 
hebben van hun natuurlijke levensvoorwaarden: die hCII 
tegen hun \\' il naar de fabriekcn hebben gejaagd, 
;\lcll moct aanwijzen, wat hen heeft gedwongen. het 
vrije landleven te vcrwi'lsc\cl1 111et hel o l1 vrije leven 

2 
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op de fabrieken. en de middelen tot hunne bevrijding: 
uil dien dwang. En daarom ligt in bO\'engemelde 
vragen vóór aUes de vraag opgesloten, welke de oor
zaken zijn, die die lieden uit hUil dorpen hebben 
gejaagd. waar zij en hun voorvaderen ge\\·oond hebben 
en waar dergelijke menschen zouden kunnen level! 
ook bij OIlS in Rusland (e n thans nog le\'en). en wat 
hen tegen hun wil naar de fabrieken gejaagd heeft 
en nog jaagt, 

Jndien er werkelijk zu lke arbeiders zij n, zooals in 
Engeland. België en Duitschland. die reeds eenige 
geslachte n lang in fabrieken le\"en , dan zijn ook deze 
er niet met hun eigen wil, maar o mdat hUil ouders, 
grootouders of overgrootouders door een or andere 
oorzaak genoodzaak-t zij n, het landleve n wat zij lier 
hadden te verwisselen met het zware fabriekslevelI. 
De la ndbevolking werd eerst van haar grondbezit 
beroofd, zegt Kar! 1\lar:.:, weggejaagd en tot vagebonden 
gemaakt, en daarna folterde men hen op de gruwel ijkste 
wijze, krachtens \\"reede wetten, met het doel, heli te 
doell gehoorzamen aan de eischen van particulieren 
arbeid . Daarom . du nkt mij. moet de vraag, hoc de 
arbeide rs uit hun ellendigen toestan d te benijden. 
natuurlijk teruggebracht worden tOl de \'faag hoc te 
vern ietige n de oorzaken . d ie reeds somm igen van 
hen lIit een toestand, dien zij voor goed gehoude n 
hebben en nog houden, verjaagd hebben cn de 
o\'erigen zullen verjagen - eu die hen gejaagd hebbe n 
en nog jagen /lnnr een toestand dien zij voor slecht 
gehouden hebben en nog houden. 

De economische wetenschap nu, hoewel zij in 't 
voorbijgaan wijst op de oor~akell, die de arbeiders 
uit hun dorpen hebben \'erjaagd, houdt zich nict 

1 
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bezig met de vraag. hoc deze oorzaken te \'crnicl igclI. 
maar wendt steeds al hare oplettendheid aa ll op de 
verbetering van den toestand der arbeiders in de 
bc~taandc fabrieken en \\'crkplaatsc ll, alsof bet zijn 
va n arbeiders op fabrieke n cnz. iets onveranderlijks 
is, dat moet blijve n bestaa n voor heil, die cr reeds 
zijn en in de toekomst ligt voor heil , d ie hUil dorpen 
en landarbeid nog niet verlaten hebben. 

Ja, de economische wetenschap is 7.66 overtuigd 
dat alle landarbeiders het fahrickslcvcn in de steden 
moeten doorioopclI. dal. nicttegeu'itaallde alle wijzen 
en dichters der wereld in den landarbeid het ideaal 
V:tll Hlcnschclijk geluk hebben gezien; niettegenstaande 
alle arbeiders nog steeds den landarbeid de \'oorkcur 
geven boven iedere n a nderen ; nie ttegenstaande 
fabrieksarbeid steeds ongezond en eenton ig, la ndarbeid 
zeer gezond en \'01 afwisseling is; niettegenstaande 
landarbeid steeds vrij is, d. w, 7.. d;:lt Ilaar den wil 
del' arbeiders, arbeid ell ontspanning elka.,r afwisselen 
en arbeid op fabrieken, al bchooren deze den arbeiders, 
steeds , gedwongen, afhankelijk van de mach ines; 
niettegenstaande fabrieken niet zOllden klln nen bestaan 
wnder landarbeid en dus fab rieksarbeid ecn arbe id 
is. afha ngcnd van dell la ndarbeid; niet tegenstaande 
dit alles, beweert de economische wetenschap toch, 
dat alle landliede n niet alleen niet ongaarne hu n 
dorpel! \'crlaten voor de stad, Illaar dit zelf wenschen, 
Cl' hun bc.;t toe doel!, 

, 
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v. 

lloe klaarblijkelijk foutief de redeneering der weten
schapsmannen ook is, dat het heil der mCllschheid 
moel gcJegen zijn in iets, wat in den grond Iq:m 
het mCI1Rchclijk gc\'ocl is . iu eClIto ll igcJl ollvrijcn 
fabriek<;arbcid, worden zij toch onvermijdelijk tot deze 
klaarblijkelijk foutieve rcdcnccrillg gebracht; evenals 
de theologen tot de gelijkelijk foutieve rcdcnccrillg. 
dal sl~wcn cn hccrclI. twee "erschilIende soorten \'an 
wezens zijn eu dat de o ngelijkheid hunner positie 
in deze wereld 7.<11 ophouden in de toekolllstige. 

Doch de levensomstandigheden, aan welke dc 
bczitclldc klassen zich gewend hebben , cischcn een 
overvloedige productie \':1.n voorwerpen. noodig \'001' 

hUil gemak en hun genoegen. die slechts verkregen 
worden dank zij de tegenwoordige inrichting der 
hedcndaagsche fabrieken enz. En daa rom stellen de 
wctellschapsmannen. (die tot de bezittende klassen 
behoorcn) bij hunlle beschouwingen over de te ver
beteren arbeiderstocstanclen. steeds op den voorgro nd 
slechts een 7.óóda nige verbetering, bij welke de fabrieks
productie dezelfde zal blij\'en en dus ook de gemakken 
en genoegens des levens. wnarvan zij II U gell ieten, 
zulle n blijven bestaan. 

Zelfs de meest-geavanceerde wetenschapsmannen, 
de soc ialisten. die \'oor de arbeiders het \'olkomcn 
vrije bezit der productiemiddelen ei<;chen. stellen 
daarbij steeds op de n voorgrond. dat op dezelfde of 
dergelijke fabrieken, cn met dezelfde verdccling van 
arbeid als nu steed~ gepl'oduceel'd zullen \1 orden, 
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dezelfde of bijna dezelfde voorwerpen, als nu ge
produceerd worden. 

liet onderscheid zal, volgens hunne voorstelling, 
slechts hierin bestaan, dat dall niet zij alleen, maar 
allen zullen genieten van dezelfde voordeden, die zij 
nu alleen genieten. Vaag stellen zij zich voor, dat bij 
een socialisatie dcr arbeidsllIiddelen ook zij, mannen 
der wetenschap, en in 't algemeen de hcerschcnde 
klassen eveneens zullen deelnemen aall den arbeid, 
llIaar noodzakelijk als organisators: ingenieurs, ge
leerden, kunstenaars. 1\la:lr wie het zware cn \' uilc werk 
zullen doen, wie machinestokers . mijnwerkers, zullen 
zij n, wie de riolen zullen rei nigen - dat zeggen ze niet 
of zij steJlcn't voor, alsof alle deze vakken zoo vcr
volk01l1cnd zullen worden dat zelfs de arbeid in de 
riolen en onder den grond een aangename bezigheid 
zal worden. Zoo stellell zij zich het economische 
leven voor. zoowe\ in utopiel:n al!; die \'an Bcllalll}', 
als in hlln gelecrde verhandelingen, 

Volgens hunne theorieën moeten de arbeiders zich 
vereenigen in bonden en vakvereenigingen, moeten 
zij de solidariteit opwekken; Cl\ dan zllllen zij ten 
slotte door middel van die bonden en verecnigingel1 
en door zitti ng in de parlementen alle arbeidsmiddelen, 
den grond incluis, in bezit krijgen : dan zullen zij 
zich zóó goed voeden, zóó mooi gekleed gaan en 
zich des Zondags zóó vermaken, dat zij het stads
lcvcll, te midden van stCCll cn rookcnde fabriek!;
schoorsteencn, de voorkeur geven boven het dorps
leven in de vrije natuur, tc middcn van planten en 
hu isdieren - dat zij den eentonigen verstompenden 
machine-arbeid verheffen boven den afwisselende n, 
gezonden en vrijen landarbeid, 



I foewel deze voorstelling even ver van de \\'aarheid 
is als die der theologen van het paradijs, dat de 
arbeiders zulle n verkrijgen in de andere wereld, omdat 
zij hier beneden zoo'n moeilijk leven hebben geleid, 
zij n cr loch \'ersta ndige en beschaafde menschen van 
onzen kring, die gelooven in deze vreemde leer, even, 
als ook vroeger geleerde en verstandige menschen 
geloofden aan het paradijs voor de arbeiders in de 
andere wereld. 

De geleerden en hu nne leerlingen gelooven daarin, 
want zij behooren tot de bezittende klassen en kunnen 
daarom niet anders. Zij staan voor een dilemma: Of 
zij moeten inzien dat \'001' alles, waarvan zij nut of 
genoegen hebben , \'a n den spoorweg af, tot lucifers 
en cigaretten toe, een arbeid is verricht, die de levens 
van vcle hunner broeders gekost heeft, en dat zij , 
niet deelnemend aan dien arbeid. illaar cr wel van 
gen ietend . zeer slecht handelen. - Of zij moeten ge· 
looven , dat al het gebeurende gebeurt krachtens de 
onoverschrijdbare wette n der ecollomisehe wetenschap, 
\'oor het heil van allen, Daarin ligt opgesloten die 
innerlijke psychologische oorzaak. die de geleerdc cn 
bcschaafdc, maar niet verlichte, mannen der welcn· 
schap dwingt, met overtu iging en hardnekk igheid een 
zoo klaarblijkelijkc Ollwaarheid te verkondigen, als zou 
hct 't geluk der arbeiders \'crhoogen, dat zij hun ge
lukkig en gezo nd leven te midden der natuu r op
geven , om zich ,laar lichaam en ziel in fabrieken en 
wcrkplaatsen te g ronde tc richten, 

, 

• 
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VI. 

l\Jaar ook al gelooft men aan die zoo klaarblijkelijk 
foutieve bewering, zoo in a lle oplichten indruischend 
tegen mcnschclijkc natuur, als 7.OU het voor de 
lllCllschcn beter zij n, in steden te leven en een ge
dwongen machine-arbeid te verrichten dan den vrijen 
hand-arbeid op 't land. dan nog houdt het ideaal, 
waarheen volgens de leer der wete nschap de eeollo-
mische rc\'olutie voert, een innerlijke tegenstrijdigheid 
in, die onmogelijk valt weg te redeneercn. Dit ideaal 
bestaat hierin, dat de arbeiders, meester geworden 
vall alle prod\lctiemiddelen, de zelfde gemakken en 
genoegens zullen genieten, die thans alleen de ver
mogende menschen genieten. Allen zullen goed gekleed 
gaan, netjes WOllen, en lekker eten en drinken; allen 
zullen wandelcn in electrisch licht en op asphalt, 
concerten en comedics bezoeken, kranten en boeken 
lezen, in automobielen rijden enz. l\laar opdat allen 
V:\Il de bcwuste Vool"\\·crpen zullen genieten, moet men 
tie productie daarvan regelen en dus bepalen. hocveel 
tijd ieder moet werken: hoe !\loet men dat bepalen: 

De bestaande statistieken kunnen bepalen (en d it 
nog zeer o nvolkomen) de behoeften der menschcn 
in een uit kapitalisme, concurrentie en gewcld saam· 
gesllleede maat.schappij; maar geen der bestaandc 
statistieken wijst aan, hoeveel en hocdanige voorwerpen 
noodig wllen zijn om de behoeften der menschcn 
te bevredigen !Il een maatschappij, in wclke de 
productiemiddelen gemeen eigendom zullen zijn, 
d. \\'. z. daar, waar de menschen vrij zullen zijn. 

• 
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De behoeften in een dergelijke maatschappij zalme n 
\'olstrckt niet kunnen bepalen. omdat deze behoeften 
steeds onei ndig maal grooter wl!en zijn, dan de 
mogelijkheid. daaraan te voldoen. Ieder zal wCllschcn, 
alles te hebben wat thans de rijksten hebben en 
daarom is ' t volstrekt onmogelijk, het aantal van de 
lil zulk een maatschappij naoelige voorwerpen te 
bepalen . 

Eu da n: hoe zal men dc mCtlSChCll cr toe brengen, 
voorwerpen te fabriceeren . die sommigen voor nood· 
zakel ijk, anderen voor niet noodzakelijk en zelfs 
schadelijk houden: 

Als IIU zal gevonden ZIJ Il dat, om de behoeften 
der gemeenschap te bevredige n, iedereen, al is 't 
maar 6 urell in een etmaal. moet werken, wie zal 
dan, in een vrije gemeensc hap. den menseh dwingen 
deze 6 uren te arbeidell . wa nn eer deze weet, dat een 
gedeelte va n dien arbeidstijd zal moeten besteed 
worden aan de productie van voorwerpen, die hij 
\'oor oll noodig. or zelfs schadelijk houdt: 

Er val t niet aan te twijfelen . dat bij de tegenwoor
dige: inrichting der maatschappij, dank zij de machines 
en vooral dank zij dc verdceling van den arbeid. de 
meest verschil1<:nde voorwerpen worden geproduceerd, 
voorwerpen bui tengewoon gecompliceerd en tot den 
hoogsten g raad van volmaking opgevoerd. De productie 
dezer voorwerpen is zeer voordcel ig voor de fa bri
k;'Lnten en wij villden ' t aangenaam en prettig ze te 
gebruiken: maar di t bewijst nog niet dat vrije men
schen zonder dwang voort zouden gaan. deze voor
werpen te maken. Er valt niet aan te twij relen, dat 
Krupp, bij de tegenwoordige vcrdeeling VRn arbeid . 
zeer snel en goed prachtige kanonnen kan maken; 
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K. K. zeer snel CI1 goed bont-gekleurde zijden stofTen: 
S. S. fijne odeurtjes. geglaceerde visitekaartjes. poudrc
de-ril.: en T. J. lekkere brandewijn kan vcrkoopcll cnz.: 
dit alles Îs l'.oowcl voor hen , die die voorwerpen 
wenschcn, als VOOf de fabrikanten cr van zeer aan
genaam cn \·oordcelig. lVIaar kanonnen cn reukwatertjes 
en brandewijn zijn begeerlijke dingcl] vaOf heil, die 
de Ch inccsc hc markten willen bcheerschcn: die van 
alcoholische dranken houden: \"oor heil die bezorgd 
zijn VQor hunne gelaatskleur; maar cr zullen ook 
mCllschen zijn, die de productie van deze voorwerpen 
schadelijk "inden. Hoe moet men deze lllClIschcn cr 
toe o\'erhalen, deel te nemen aan de productie van 
deze voorwerpen? 

j\laar gesteld . dat men in st.lOlt zal zijn. een middel 
te vinden om allen over te halen, de bewuste voor
\\'erpen te produceeren ; (hoe\\'el dergel ijk midclelniet 
bestaat, ell niet kan bestaan of 't moest dwang zijn) ; 
wie zal dan in een vrije g-ellleenschap zonder kapita-
listischc productie-wijze, zonder co ncurrentie of vraag 
en aanbod, bepalen , aan de productie van hoedanige 
voor\\'erpe n men voornamelijk zIJn krachten zal 
besteden: welk voorwerp men 't eerst en welk 't laatst 
zal maken: i\ loet men eerst den Siberischen spoor\\'eg 
\,oltooien en Porl-}\rthur \'erstcrkell, en daarna een 
slraah\'eg door de districten aanleggen ~ of omgekeerd: 
\Vat eerst: electrische \'erlicJltillg of irri gatie der 
velden; Dan is cr nog een vraag, die, bij vrijheid 
der arbeiders, o noplosbaar is: wic zal 't vuile werk 
docn.: 't Is natuurlijk dat allen zich liever zullen 
bezig houden met \\'etcnschap of kunsl dan met 
machine-stokcn of rioolreiniging. Iloe zal dit geregeld 
moeten worden: 
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Op deze vragen geeCt geen enkele bestaande 
statistiek antwoord. l Iet antwoord op deze vragen 
ka n alleen een theoretisch zijn, nl. dat er menschen 
zullen bcstaan, aan wie dc macht gegeven zal zij n. al 
deze dingen in te richten. Eén deel der men scheil zal dcze 
vragen oplossen en het andere zal hen gehoorzamen. 

i\laar behalve de vraag betreffende de regeling en 
richti ng der productie en keus va n arbeid bij 
socialisatie der productiemiddelen , doet ûch nog de 
zeer gew ichtige vraag voor. hoe ver de \'erdeeling 
van a rbeid kan gaan in een socialistisch-georganizeerde 
gemeenschap. De than!> bestaande arbeids\'cnleeling 
\\'ordt bepaald cloor de behoeCten der arbeiders . 

De arbeider wil zijn heele leven ondcr den g rond 
doorbrengen, oC zijn heele leven cen honderdste dcc! 
van een voorwerp makcn, or zijn heele leven het 
eentonige Cabrieks\\'erk doen onder 't gegrom der 
machines slechts dáárOnl. omdat hij anders geen 
middelen van bcstaan zal hebben. Maar de arbeider 
die meester is van de productiemiddelen en daardoor 
geen gebrek lijdt, za! slechts door middel van d\\',mg 
er in toestemmen , dezelfde geestdoodende en \'er· 
stom pende gevolgen van de arbeidsverdeeJi ng te 
ondervinden. die dc arbeiders nu ondervinde n. De 
\'erdeeling van den arbeid is ongetwijCeld voordeelig 
en eigenaardig voor de menschc)1; maar indi en de 
Illenschcn vrij zijn. is de arbeidsverdeeling slechts 
mogelijk op eell bepaald en zeer eng gebied, dat 
reeds lang overschreden is in ollze maatschappij. 

Indien één boer zich voornamelijk bez ig hOlldt 
met schoenmaken. en zij n vrouw met weven, en een 
andere boer het land bebouwt en een derde smid je:, 

en zij allen, de spec iale vaardigheid in hun vak 

, 
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verworven hebbende, daarna hunlle producten onder
li ng verruilen, dan is een dergelijke arbcidsvcrdec\ing 
voordcclig voor allen, en vrije mcnschen zullen 
natuurlijk op deze wijze den arbeid onder elkaar 
vcrdcclcll. Maar een arbcidsvcrdec!ing, waarbij de 
werkman 7.ij1l heelc leven één honderdste deel van 
een voorwerp maakt, of de stoker in de fabriek werkt 
bij een temperatuur van 50 graden Celsius, en stikt 
van de schadelijke gassen - zulk een arbcidsvcr
dceling is schadelijk VQor de mcnschen omdat zij, 
nietswaardige voorwerpen prod uceercnd. het kost
baarste vOOrl\'crp: het mClIschelijk leven, vernielt. 
En daarom kan een arbcidsvcrdceling als die nu 
bestaat niet bestaan dan door dwang. Rodbertus 7.egt 
dat een communistische arbeids\'erdeeling de mcnsch· 
heid \'erbindt. Dit is waar: Illaar slechts een 'urut: 
arbcidsverdeeling verbi ndt de l11enschell, d. i. een 
zood;mige, waarbij de lllellschen uit goeden wil den 
arbeid verdeden. \\'anneer mcnschen besloten hebben 
een weg te maken en de één graaft, de ander steen 
aanbrengt enl., dan verbindt een dergelijke arbeids
verdecling de menscheIl. :\ laa r indien onafhankelijk 
van den wil en soms tegell den wil der arbeiders 
een strategische spoorweg wordt aangelegd o f een 
Eiffcltorell gebol1wd of al die andere dwaasheden , 
waarvan de Parijsche tentoonstellingen vol lijn, -
en één arbeider moet voor het gietijzer zorgen, en 
een andere kolen aanbrengen . een derde het ijler 
gieten, een vierde hout hakken, enz .. terwijl geen 
van hen het minste begrip heeft van de bestemming 
der door hen bearbeide voorwerpen. dan verbindt 
zulk een arbeidsverdeeli ng de arbeiders niet onder· 
lin g, maar scheidt heli. 

• 
r 
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En da;I1'orn zu!!ell de me\l:;;che ll bij een socialisatie 
der productiemiddelen, indien zij vrij zullen zij n, slechts 
wik eene arbeids\'erdeeling aannemen, waarbij hel 
heil dier verdeeling grooter zal zijn. dan het h\'aad, 
hetwelk 7.ij den arbeider zal sc henken. 

Daar IIU ieder mellsch natuurlijk heil ziet in het 
vèrstrekkende en afwisselende zijner ber,jghedetl, 7.al 
klaarblijkelijk eeu arbcidsverdeeling als de te<,;en
woordige onbestaanbaar zijn in een vrije gemeen
sc hap. 

i\laar de verander ing der tegenwoordige arbeids
verdeeling beteekent een verminderi ng van de productie 
der voorwerpen (en dat in zeer hoogen graad) die 
wij thans gebruiken en die (volgens de voorstel!ing 
van een socialistischen staat) de gansche gemeenschap 
zal gebruiken. 

De bewering dat bij socialisatie der product ie
middelen, de7.elfde overvloed van voorwerpen zal 
geproduceerd worden, welker productie nu door dll'ang 
gesch iedt. is volkomen gelijk aan de bewering dat er 
bij opheffing der lijfeigenschap dezelfde tuinen , tapijten 
kanten enz. zouden r,jjn als die vroeger door de lijfeige
nen waren aangelegd or geproduceerd. Daarom sluit de 
bewering. dat bij verwer.enlijking van ,het socialistisch 
ideaal alle menschClI \Tij zullen zijn en tevells van 
alles of bijna alles Zl1lJen gen ieten . waarvan thans 
slechts de bezittende klassen genieten, een klaar
blijkelijke inllcrlijke tegenstrijdigheid in zich. 
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Er heert volkomen hetzelfde plaats als wat te il tijde 
der lijfeigenschap geschiedde. E\'cnals tocn de meer· 
derheid \ ' ;U\ hen die lijfeigenen bezaten, en in 't 

algemeen dc leden der bcûtlcndc kla.<;scll. al erkendelI 
ze dat de toestand der lijfcigcllen niet heclcma:11 
goed was. toch slech ts zoodallige \'crbcteringen voor· 
stelden als welke het voornaamste voordeel der 
grondbezitters niet zouden aantasten - zoo stellcn ook 
nu de leden der beziltende klassen, erkennende dat 
de toestand der arbeiders niet hcclcmaal in den 
haak is, slechts 1.Oodanige verbeteringen \'oor, a1.e; 
welke de bevoorrechte positie der bezittende k las.~clI 

niet zullen kunnen benadceicli. Evenals tocn de 
welwillende grondbezitter sprak van vaderlijk toezicht 
ell, met Gogolj , ) den g ro ndbezitters aanried, 
goed en zorgzaam voor hunne lijfeigenen te zijn, 
maar volstrekt niet dacht over vrijmaki ng . die hem 
schadelijk en ge\'ólarlijk toescheen - zoo raden ook nu 
de meesten der bezittende klassen den werkgevers 
aan. zorg7.amer te zijn voor het heil hunner arbeiders: 
maar ook zij denken volstrekt niet over een zoodanige 
verandering \':111 de inrichting van 't economisch 
IC\'ell, waarbij de arbeiders geheel vrij zouden zijn. 

En evcnals toen de geavanceerd e liberale mensehen, 
erkennend dal de lijfeigenschap nu eenmaal moest 
blijve n besta.w. va n den staat cen omschrijvi ng ,'an 

I) (;0l:{)lj. Ru \;f'h ""hrijH'r lI8o?-3~1 di,· in "in ''''rk . Uood .. ,i,·I~n. 
d<'u IOC.,T:md dl'r lIldg<"lIcli IJ.,·,chred. Ven. 
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de macht der hccrcn cischten en sympathiseerden 
met de woelingen def l ijfeigenen - zoo cischcll ook 
HU de liberalen vall ollzen tijd. erkennend de be
staande orde voor ol1\'crand!::r1ijk, dat de staat de 
macht der kapitalisten en fab ri kanten beperken zal. 
CIl begu nstige n werkmansbonden, enz. - in ' t alge
meen: arbeidersbewegingen. Evenals ook toen de 
gcav<l.llcccrdstclI de vrijmaking der lijfeigenen cischtcll , 
maar hen toch nog;n zekeren zin afhankelijk \'an 
de eigenaars \ an ' t land wilden laten door bepaalde 
belastingen - 7.00 cischcll ook de gcava ncccrdstcll 
van den tcgenwoordigcn tijd dc bevrijding der arbeiders 
uit de macht der kapi talisten . de socialisatie der 
productiemiddelen; maar daarbij zullen de arbeiders 
afhankelijk blijven van de tcgenwoordige regeling cn 
\"crdeeling van den arbeid, die, \'olgcns hunne meening, 
onveranderd moeten blijven. 

De leer der economische \\"etellschap wordt door 
alle, 7.ich voor verlicht cn ge;\\'anccerd houdende 
vermogende menscheIl gevolgd, al dringt men niet 
tot de détails door. Oppervlakkig bcscholl\\'d, schijnt 
?ij libcraal, zelrs radikaal, daar zij ecn aanval doet 
op de rijke klassen der maatschappij; maar in 
wezt:n is deze leer conservatier, gror en wrced in 
dcn hoogsten graad. Doch laat "t wezen lOO 't wil ~ 
de wetcnschapsmannen (en he n volgen alle bezit· 
tende klassen) willen vóór alles de bestaande regee
ring en verdeeling van den arbeid behouden, want 
daardoor is 't mogelijk, dat de groote massa van 
voorwerpen, die lij nu gebruiken, geproduceerd wordt. 

De bestaande economische orde Iloemen de mannen 
der wetenschap en hUllIIe navolgers: de be7.itte nde 
klassen" cultuur cn zij 7.icn in deze cultuur: spoor-
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wegen, tclegrn::t f, telefoon, Rön tgen-stra len , klinieken. 
tentoonstellingen, en \'ooral. alles wat ccomfort , is. 
l.ÓÓ iets heiligs. dat zij er zel f .. niet aan denken, vcr
:l.IIderingcn aan tc brengen. die dil alles. of slechts 
een klein deel cr \'an. zouden kunnen \'crnictigcn. 
Alles kan veranderen volgens de leerstellingen de7.er 
wete nschap, behalve datgene. wat zij onder cultuu r vcr· 
staan. i\! aar ondcrtusschclI wordt 't al meer en meer 
duidelijk dat deze cultuu r slechts kan bestaan door 
de arbeiders tot arbeid te d'óf'Îl/gm. !\Iaar de geleerden 
zijn cr zóó van overtuigd dat dc cultuur het hoogste 
heil is. dat zij het omgekeerde durven zegge I!. v:In 
wal eens de juristen zeiden: fj a I j ti st i ti a - p crc:l I 
mundus 1). Tlw.115 zegt men: fint cultura 
pereat justit i a 2).r-.taar ni ct alleen zcggen zij dit, 
maar zij handelen ook in dien geest. Alles kan men 
\'cranderell, zoowel in praktijk als in .hcorie. Alleen 
niet de cultuur: niet dit allcs, wat op fabrieken l:{e
maakt en in de magazijnen vcrkocht word t. 

Doch ik denk dat men de verlichtc mensc hcn . 
d ie de Christelijke wet van broederschap en liefde 
tot den naaste \'erkondigen, geheel anders moet toe
spreken. Ik zou tot hen zeggen: Electrisch licht is heel 
mooi, en ook de telephoon. tentoonstcili ngen e n al 
de Arcadische tuinen met hun concerten en voor
stellinge n. e n alle s igaren en lucifers en automobielen. 
maar mogen al die dingen. en niet alleen deze, maar 
ook spoorwege n cn alle katoen en laken \';111 de 
wereld. in fabrieken gemaakt, verdwij nen, indien voor 

1) I h! ,'r .... chl,-~:Htlighl'i<l I!(><;<:hi,~' .. - "' tOU dl' w('!'I:'ld [1'11 on([I" 
J:~~n. 
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hunne voortbrenging noodzakelijk is dat 99 pct. der 
mCtlschcn in slavernij zijn, en bij duizenden ondergaan 
op de fabrieken, naodig voor de productie van dc7.e 
voorwerpen! Indien VQor de electrischc ve!'lichting 
van Londen of Petersburg, of voor het bouwen van 
tentoonstellingsgebouwen, of voor het maken van 
mooie verfstoffen. of voor het snel en goed weven 
van mooie klecdingstoffen, noodig is, dat omkomt 
of verkort wordt of te gronde gericht zelfs maar een 
heel klein getal menschcnlevens (ell de statistieken 
toonen OIlS, met hocvele lllcnschenlcvc llS dit gebeurt) 
laten dan Petersburg en Londen met gas of olie 
verlicht worden, laten cr dan geen tentoonstellingen 
bestaan, noch mooie verf. en klcedillgstoffen, als 
daardoor op zal houden de slavernij en hare gevolgell: 
verlies van veel mellschelllevcns. \Vaarlijk verlichte 
men !iC hen zullen liever tot de O\ldcrwetsche . gebrekkige 
manier vall reizen terugkeercn, dan de spoorwegen 
te gebruiken, die slechts dáár01l1 zooveel mensehen
levens in 't jaar kosten, omdat de aandeelhouders 
het voordec\ iger vinden, de familie der omgekomellcu 
een schadevergoeding uil te betalen, dan den spoor
weg zoo te maken, dat er niet steeds mell!ichell bij 
zulle n omkomen . 

I-Iet devies van waarlijk verlichte mel1schen is 
niet: «fiat cultura, pc,reat justitia" maar 
l fiat justi ti a, pereat cultura" 

J\"1aar de cultuur, de goede cultuur zal niet ver
nietigd worden. De menschen zullen niet behoevcn 
terug te keeren tot de oude manier \'an reizen, tot 
cle verlichti ng met kaarsen. Niet tevergee fs heeft 
de mCllschheicl, in haar tijdperk van slavernij, zulke 
groote vorderingen in dc techniek gemaakt. 
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Indien de mCl1schClI slech ts zullen begrijpen. dat 
zij voor eigen genoegens niet het leven hunner 
broedcr<; kunnen \'crbruikcn. dan zullen zij in slaat 
zijn. alle \'ordcrillgcn der techniek z66 aan te wendell. 
dat deze niet het leven hunner broeders zullen korten 
- het Ic\'cn 7.66 in te richten. dat zij de middelen 
om over de natu ur te heerschen, die de mClIschen 

door arbeid \'cm'on 'cn hebben. kunnen gebruiken 
zonder hunne broeders in slavernij te houden. 

VII I. 

Stellen wij ons voor iemand uit een ons geheel 
vreemd la nd. die geen begrip heeft va n onze ge
sch iedenis en wetgeving. en vragen wij hem, hem 
wijzende op 01lS level! in zijn verschillende verschijn
selen, welk groot verschil hij ziet in de leveliswij7.C1l 
der mCJlschen vall onze wereld. 

I let voornaamste versch il in cle levenswijze der 
mcnschen. waarop deze persoon zal wijzen, zal zijn 
dat C'Cn klein getal vall menschen. met blanke, witte 
handen. zich goed voedt en klecdt, goed woont. 
weinig o f in 't geheel niet arbeidt en zich slechts 
vcrmaakt. genietend van het door langen en zwaren 
arbeid van andercn verkregene ; cn dat die andere 
mcnschen, steeds vuil. slecht gekleed, slecht gehuisd, 
'llecht gevoed, mct vereelte, smerigc ha nden, werken 
zonder ophouden van dCli ochtend tot den avond, 
soms geheele nachten. voor hen die niet werken en 
zich 1l1:l<lr steeds vermakcn. 

Indien 't thans moeil ijk is. tusschen slaven cn 

" 
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meesters een zelfde scherpe g ren slijn tc trekken als 
die, welke tusschen de vroegere slaven en meesters 
bestond, cn indien cr onder de sl:wcu van o llzen tijd 
zijn die slechts tijdelijk slaven zijn en later meesters 
worden of die slaven zoowel als meesters zijn. zoo 
kan men toch niet zeggen d,lt de vermenging" van 
dezen en genen in hun punten van aanraking, de 
waarheid doet vervallen, dat de mcnschcll van ollzen 
tijd verdeeld zijn in slaven cn meesters - even 
scherp als, ondanks de schemeri ng. het etmaal vcr
deeld is ;n dag en nacht. 

De slaven in onzen tijd zijn niet alleen al die fa
brieksarbeiders, die om te bestaan zich volkomen 
moeten overgeven aan de bezitters van de fabrieken; 
slaven zijn ook bijna :dle kleine grondeigenaren. die 
maar steeds op andermans velden een andermans 
koren bearbeiden. het opstapelend In een andermans 
schuur, of hun eigen velden slechts bewerken om 
aan de bankiers de rente te betalen van onaflosbare 
schulden; en eveneens zijn slaven al die o ntelbare 
lakeien, koks, kamerdienaren, portiers, koetsiers, kell
ners enz., die hUlI gansc he leven diensten vervullen, 
die hun zelf tegenstaan en de menschelijke natuur 
onwaardig zijn. 

De slavernij bestaat nog in volle kracht, maar wij 
zijn cr 0115 niet bewust va n, evenmin als men zich 
in het Europa van 't einde der I SO eeuw bewust was 
van de lijfeigenschap. 

De menschen van dien tijd hielden den toestand 
der mCllschen die \'erplicht waren , voor den hcer het 
land te bearbeiden en hem te gehoon':amen, voor ccn 
natuurlijke, noodwendige economische levellsvoor
waard!; e ll lloemdcll dezen toestand niet slavernij. 
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Zoo ook bij ons; de menschcn van om'.cn tijd 
houden den toestand der arbeiders voor een natuur
lijke, onvcnnijdclijke economische voorwaarde cn zij 
noemen dezen toc5tand niet .'ilavcrnij . 

En toen in ' t einde der ISo eeuw de mcnschen in 
Europa langzamerhand begollllcn te begrijpen, dat 
de toesta nd der zich in de volle macht der heercu 
bevi ndende boeren, die vroeger een natuurlijke en 
onvermijdelijke vor111 van economisch leven scheen . 
slechts onrechtvaardig en onzedelijk was CIl vcr
andering cischte. - 7.00 beginnen ook thans de men
schen vall onzen tijd te begrijpen. dat de voorheen 
volkomen wetlig en lIortllaal schijnende toestand der 
huurlingen en in 't algemeen der arbeiders niet zóó 
is als hij moest zijn en verandering ei5cht. 

De toestand van de moderne slavernij bevindt zich 
thans in volkomen de zelfde phase, als waari n de lijf. 
eigenschap in Emopa zich bevond in 't einde der 
rSe eeuwen die in Rusland en de slave rnij in Amerika 
in het tweede kwart der rge eeuw. 

De slavernij der arbeiders van onzen tijd begint 
slechts erkend te wordell dOOf de vooruitstrevende 
menschen van onze maatschappij; maar de meerder· 
heid houdt zich /log volkomen overtuigd, dat bij OIIS 

geen s1a\'ernij bestaat. 
De omstandigheid, dat nog kort geleden de slavernij 

in Rusland en Amerika is afgeschaft, versterkt de 
lllenSChell van onze rl tijd nog in hun misvatten van 
den toestand. i\laar in werkelijkheid was deze op· 
heffing slechts de opheffing van een ouden, ollnood ig 
geworde n vorm van slavernij; ell die werd vervangen 
door een \'asteren. en g rootcr aantal sla veil omvat· 
tel1dell vorm vall slavernij. De opheffi ll g der lijrcigcil' 

-



schap en der slavernij ko n men vergelijken bij \\'at 
de Krimsche Tataren met hunne geva ngenen deden: 
zij !'meden hUil het vel vall de voetzolen opell eu 
strooiden klein-gesneden varkensborstels in de wonden. 
Na deze operatie ontdeed men he n va n hun keten en. 

De opheffing der lijfeigenschap in Rusland, der 
slavernij in Amerika heeft, hoewel zij een ouden 
vorm van slavernij deed verdwijnen, niet alleen niet 
haar wezen vernietigd, maar werd eerst ten uitvoer ge
bracht toen de varkensborstels in de voetzolen verzweri Il

gen deden ontstaan e n men volkomen overtuigd kon 
zij n, dat zonder ketenen en boeien de gevangenen niet 
zouden vluchten en daarbij voor werken geschikt 
blijven. (De Noordelijken in Amerika durfden de a(~chaf

fing der slavernij slechts eischen, omdat reeds een 
nieuwe, de geldslavernij, het volk in haar macht begon 
te krijgen. Doch de Zu idelijken zagen nog geen dui
delijke teekencn va n de nieuwe sla\"crnij en wilden 
daarom de oude niet opheffen.) 

Bij ons in Ru sland werd de lijfeigenschap eerst 
afgeschaft, toen al het land reeds weggenomen was. 
En indien men den boeren land ga f, werd 't bezwaard 
met belastingen, die de landslavernij verv inge n. In 
Europa werden de belastingen, die het volk in sla· 
vernij hielden. eerst opgeheven , toen men het volk 
va n zijn grondbezit beroofd had: toen het den land
arbeid ontwend was en besmet door het stadsleven 
met zijn nieuwe behoeften geheel afhankelijk va n de 
kapitalisten werd. 

T oen eerst werden in Engeland de graanrechtcn 
afgeschaft. Thans maakt men in D uitschlan d en 
andere landen een begin met de afschaffing van 
belastingen; de arbeiders worden gcdedtclijk ontlast 
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eli de rijken moeten meer betalen. i\Jaar men kan 
dit gerust doen . omdat de meerderheid van het volk 
zich toch al in de macht der kapitalisten bevindt. 
Het éé nc middel tot verknechti ng werd slechts clan 
opgchc\'cn, als er een ander was, om 't oude te 
vervangen . Er zijn verschille nde vall die middelen. 
En indien het éénc middel niet helpt, dan houdt 
een ander of houden soms ecnigc dezer middelell 
tegelijk het volk in slavernij : d. w. z. brengen het 
iJl zulk een toestand, dat het kleinste deel der tllcllschen 
volkolllLlI macht heeft over den arbeid en het leven van 
het andere, grootste deel. In deze onderwerping va n 
't grootste deel van het volk aan 't kleinste ligt de 
voornaamste oorwak van den ellendigen toestand 
va n 't volk. 

Daarom moet het middel tot verbetering \'an dien 
toestand hierin bestaan dat ten eerste men erkent 
dat er bij OIlS slavernij bcstaat; en niet in ovcr· 
d rachtelijkcn, 11Ictaphorischcll zin, maa r in dcn eenvou
digen, waren zin van het woord: een slavernij die het 
ééne deel der menschen, de meerderheid , in de macht 
houdt van hct andcre deel, de minderheid; ten 
tweede, dat men , het bestaan va n dezen toestand 
erkennende. de oorza ken zoekt der onderwerpi ng van 
den cenen Illensch aan den anderen j ten derdc, dat 
men, dcze oorzaken gevonden hebbende, ze vernietigt. 



-------,-,---------,---------------------- ------------------------

IX. 

\Vaarin bestaat de moderne slavernij.: \\"at, welke 
krachten verknechten den éénc n menseh aan den 
anderen : Indie n men de arbeiders, 7.00\\·c\ die in 
Rusland als in overig Eu ropa en Amerika . zoowel 
de fabrieksarbeiders als de andere \'crschillendc 10011' 
dienaars in steden en dorpen vraagt wat hen ge
dronge n heeft, den toestand te kiezen waarin zij zich 
bev inden - dan zullen allen zeggen, dat zij geen 
la nd hebben waarop zij zouden kunnen en wenschcn 
te leven en te werken, (dit zullen alle Russische en 
zeer veel Europcesche a rbeiders zeggen); of dat men 
belastingen van hen cischt. zool\"e1 direcle als indirecte, 
d ie zij niet ku nnen betalen dan door \'Oor vreemden 
te werken; of ook dat de verleidi ng van grootere 
weelde, waaraan zij zich gewend hebben, en die zij 
niet kunnen vcrkrijgcn dan door hu n arbeid en 
vrijheid te verkoopen, hen op de fabrieken houdt. 

De t\\"ee eerste oorzaken; geen landbe7.it en de 
belastingen wllen den mellseh dus in een oJlvrijen 
toestand brengen ; en de derde oorwak : onbevre· 
digde grootere behoeften lokken hem er heen en 
houden hem cr iu . 

Me n kan ?Îch, volgens 't plan van Henry George, 
een. onteigening van aUe particulier g rondbe7.it voor· 
stellen en daardoor de eerste OOf7.aak van de ver
knechtiug der menschen vernietigen. Eveneens kan 
men zich voorstellen de afschafllng van de bdas
tingen, die op de arme lieden drukken, door ze op 
<ie rijken over te brengen, woals dit thans gebeurt 
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in sommige landen; maar men kan bij de huidige 
economische orde zich zelfs niet voorstellen, dat de 
weelderige, dikwijls schadelijke gewoonten der rijke 
11lclIschcIl 1Iiet meer en nleer zullen toenemen CIl 

dat deze gewoonten niet langzamerhand , eve n onver
mijdelijk, ollwccrhoudbaar, al s water in droog land, 
zulle n indringen bij de arbeiders, die met de rijken 
in betrekking komen; en dan zullen de arbeiders 
behoeften gaan gevoelen tot welker bevrediging zij 
bereid wuden zijn, hun vrijheid te verkoopen ; aldus 
is di t laatste, ni ettegenstaan de men kan zeggen dat 
de mensch toch aan de verleiding weerstand r.ou 
kunnen bieden, en niettegenstaande de wetenschap 
dit volstrekt niet als oorzaak van den ellendigen toe
stand der arbeiders erkent, - zoo is dit laatste, dunkt 
miJ, de krachtigste en moeilijkst uit te roeien oorzaak 
der slavern ij. 

De arbeiders, levende in de nabijheid der rijken , 
gaan steeds nieuwe behoeften gevoelen en de kans, 
deze behoeften te bevredigen, krijgen zij naarmate 
zij arbeiden voor die bevredigi ng; en die arbeid is 
zeer, zeer zwaar. Zoo blijven de arbeiders in Engeland 
en Amerika, die soms tienmaal meer verd ienen dan 
strikt noodig is om te kunnen bestaan , steeds de 
zel fde slaven die zij vroeger waren. 

Drie oorzaken hebbelI, volge ns de verklaringen der 
arbeiders zelf, de slavernij waarin zij 7.ich bevinden 
lol gevolg. De gesch iedenis van de verknechting der 
arbeiders en hUil toestand van nu bekrachtigen de 
waarheid hunner verklaringen. 

ABe arbeiders zij n gebracht en worden gehouden 
in dien toestand door deze d rie oorzaken. Deze oor
zaken, die van verschi!!ende kanten op den lllellsch 

-
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inwerken, zijn 7.oodanig, dat gccn mCllsch aan haar 
invloed zich kan onttrekken. De landman. die in 'I 
geheel geen grond bcl,i t heeft of heel wei ni g. zal om 
zich te kunnen o nderhouden van 't land. steeds g-c
dwongen zij n, zich 111 voortdu rende of tijdelijke 
slavernij ovcr te geve l! aan hem , die hel land in be
zit heeft. En indi en hij op ecn o f a ndere wijze 7.00· 

veel land in bezi t zal krijgen, dat hij in staat zal zijn, 
zich cr van te onderhouden door zij n arbeid, dan 1.al 
men direct of indirect zóó hooge belastingen va n 
hem eischen, dat hij om die te betalen zich wccr 
onvermijdelijk in slavernij moet overgeven. 

Slelt, dat hij om zich ui t dc slavernij op 't la nd 
te bevrijden, ophoudt het la nd te bea rbeiden, ergens 
anders gaat wonen en ~.ich op een handwerk toelegt, 
r.ijn producten ruilend voor voorwerpen. die hij noodig 
heert; da n 7.a! van den ééncll kant de bclasti ngcn. 
van den anderen kant de concurrentie der kapitalisten, 
d ie met volmaakte werktuige n de7.e!fde voorwerpcn 
producccreu als hij. hem dwi nge n zich in voort· 
durende of tijdcJijke slavernij aan den kapitalist over 
te geven. En indicn hij, wcrkendc bij den kapitalist, 
met deze in 7.oodanigc betrckki ngen stond, dat hij 
niet gcdwongcn zal 7.ij n 7. ijn vrijheid op tc offeren, 
dan nog 7.oudcll dc nieuwe behoe fte n, waa raan hij 
7. ich gewend 7.al hcbben. helll dwingcn dit tc docn. 

Daarom wllen de arbeiders in ieder gevalonder. 
worpen zij n aan de lIlenschen, die mcester zijn over 
de belastingen, den grond, en over aUe voorwerpen 
die o nmisbaar 7.ijn voor de bevrediging hunner be
hoeften. 



x. 

De Duitsche social isten noemden het geheel der 
voorwaarden, die de arbeiders aan de kapitalisten 
o nderwerpen, de c; ijzeren loonwet . onder het woord 

ijzeren l verslaande dat die wet niet te veranderen vall. 
l\laar deze drie \'oorwaardell zijn slechts de gevolge n 
v<In menschelijke wetgevingen betreffende belastingen, 
g rond en \'ooral voorwerpen tol bevrediging van 
behoeften; d. w. z. betreffende eigendom. Doch wctten 
worden gemaakt en opgehevc n door menschen, 7.00-

dat de slavernij er niet is volgens zekere ijzeren, 
sociologisc he wetten. maar door wetten, die llIenschell 
uitvaardigen. In het gegeven geval is het duidelijk 
en zeker, dat de moderne slavernij niet is ontstaan 
door een of andere ijzeren elelllentaire wet, maar 
door menschelijke wetten betreffende grond , be
lastingen, eigendom. Er best;lat cen wet, dat elk 
stuk grond het eigendom kan zijn v<I n particuliere 
personen; door erfenis of verkoop kan overgaan 
van persoon op persoon: cr beslaat een andere wet, 
volgens welke iedereen gedwongen wordt, de belas
tingen te betalen die men van hem eischt; een derde 
wet. dat allc voorwerpen lang~ welken weg ook 
verkregen. het o naautastbaar eigeudom zijn van hem 
die ze bezi t ; en tengevolge van deze wetten beslaat 
er slavernij. 

\Vij zijn zóó gewooTl geworden aan deze wetten. 
dat zij ons e\'cn natu urlijke voorwaarde n van 't Illcnsche
lijk leven schijllen, over welker Ollmisbaarheid en 
recht\'aardigheid geen twijfel kan bestaan, als ons 



1 
) 

vroeger de wetten betreffende lijfeigenschap en slavernij 
schellen: en wij zien er niets onrechtvaardigs in. 
illaar evenals de tijd gekomen is, waarop de men
schen, inziende de verderfelijke gevolgen van de lijf
eigenschap, zijn gaan twijfelen aan de rechtvaardig
heid en onmisbaarheid van de wetten di e haar 
bestendigden - zoo ook nu, nu duidelijk zijn ge
worden de verderfelijke gevolgen va n de huidige 
economische orde, is men Ollwillckeurig gaan twijfele n 
aan de rechtvaardigheid en onmisbaarheid van wetten, 
betreffende grond, belastingen en eigendom, die de 
slavern ij tot gevolg hebben_ 

Evenals men vroeger vroeg: is 't billijk dat de 
ééne mensch het eige ndom is van den anderen, 
en dat deze men'ich niets het zijue kan noemen, 
maar alle producten van zij n arbeid moet afge\Tn 
aan de l! persoon van \\'ien hij het eigendom is: - zoo 
ook moeten wij OIIS thans afvragen : is -t rechtvaardig 
dat menschen het land, dat tot het eigendom van 
and ere Illenschen gerekend wordt, niet kun nen ge
bruiken: Is 't rechtvaardig dat menschen aan allderell 
in den vorm van belastingen de gedeelten van hun 
arbeid geven , welke men van hen ei5cht. Is 't recht
vaardig dat dc llIellschcn de \-oorwerpell niet kunnen 
gebruiken_ die geacht worden het eigendom vall 
anderCIl te zijn: 

Is 't billijk, dal //leI/Sc/tl'1l dot s-rolld 1/11'1 lJlogClt 
!;l'bl'uikt'Il , 1.t'l1Jl1tl'l'r dl'::t' geacht w(lI'dt hi't àga/f/om 
te :;(/11 "Mil fllldt l't'lI die hl'lIl lIid bälrbcidm? 

i\len zegt, dat dele \\'et is ingestcld omdat het 
g rondbezit een onmisbare Y00rwaarde is voor den 
bloei van den landbouw; - dat, indicn er geen par
ticulier grondbezit zou lijn, 't welk d00r crfenis bn 

• 
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overgaan op anderen, de Illcnschcn elkander v<In dell 
geroofden grond zouden afjagen, en niemalld het 
deel van den grond, waarop hij woont, zou bea rbeiden 
of verbeteren . Is dit waar? Het antwoord op deze 
vraag geeft zoowel de geschiedeni~ als het heden. 
De geschiedenis zegt, dat het grondbezit volstrekt niet 
ontstaan j .~, doordat men zeker wilde zijn van 't goede 
beheer van den grond, maar dat veroveraars zich 
den gemeenschappc1ijkell grond toet:igenden en er van 
meedeelden aall hunne helpers. zoodat de instelling 
van den grondeigendom niet het doel had, den land
bouwers een aansporing te zijn. En het heden toont 
aan de onhoudbaarheid van de bewering, dat het 
g rondbezit den landbouwenden zekerheid geeft, dat 
men hem het land 't welk zij bearbeiden, niet zal 
ontnemen. [n werkelijkheid is gebeurd en gebeu rt 
nog overal het omgekeerde. Het particulier grond
bezit. waarvan \'ooral de groot-grondbezitters \"oor· 
deel hebben getrokken en nog trekken, heeft bewerkt 
dat a!le of bijna alle, d. \\', z. de o'llcr/J"Y0olc 111&(."/'(/(:,.

knd van landbou\\'crs zich thalIs bevillden in den 
toestand \'an mensehen die eell andermans grond be
arbeiden waarvan zij, die dezen niet bearbeiden, hen 
lJaar \\"illekeur kunnen opjagen. 

Daarom is het bestaande recht op grondber.it vol
strekt geen steun voor het recht van den landbouwer 
om te genieten va ll de vruchten, die zijn aan den 
g rond besteden arbeid hem opleveren, Illaar integen
deel is het 't middel om den landbouwer den grond, 
dien hij bearbeidt, te ontnemen - en hem te schenken 
aan niet· werkenden ; en daarom is 't geen middel om 
den latldbollw te verhcffen, maar, integendeel. om 
dicn te \'efllederell. 
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,lfol ccgt dat /Jc/astil/gl'" mocüll bl'ltrald wordcl/, 
omtlat :;ij illgcsldd ::ijll mrt algw/cem', hoewel stil· 
::'wijCt:llll e locslt:mmill{[. ('ft nml!{l.'wl.'nd 1IJfJrdc1l t CIl 

,wilt' ~IOII al/cII , voor nlgclJft"Clic behoeftclI. 
Is dit waar ? 
Ook op deze vraag geeft dc geschiedenis zoowcl 

als het heden een antwoord. De geschiedenis 7.cgt, 
dat belastingen nooit 7.ijn ingesteld met algclllccllC 
toestemming . maar s teeds lcngc\'olgc daarvan. dat 
sOlllmige Illc nschcn. die door verovering o f andere 
1IIiddeien macht o\'cr andere nlcllschclI verkregen 
hadden. dezen belastingen oplegden, niet ten behoeve 
van 't algemeen, maar ten bchoc\'c van zichzel f. 
IlclzcJfdc gebeu rt ook nu 1I0g steeds. Bci:J.stillgcn 
heffen zij, d ie de mac ht hebben dit te doen . Wcl 
wordt een enkel gedeelte dier belastingen besteed ten 
alg:ellleenen nulle; maar het g rootste deel wordt be· 
steed voor algemcclle doeleinden, die eer schadelijk 
dan nuttig zijn voor de meerderheid der 1l\cnschen. 

Zoo wordt bv. in Ru sla nd 1 3 va n alle inkomsten 
als belasting gevergd: maar \'oor de voornaamste 
behoefte. volksolIderwijs. wordt slechts éé n \'ijf 
ti~stc van alle inkomstcn besteed . en dit nog voor 
een o nderwijs dat het \'011., door het te verstompen, 
mcer sc haadt. dan bevoordeelt. De overige I~ ~' I 

worden gebruikt voor ollilood ige en \'oor het volk 
schadelijke lA,ken: voor de bewapening vall het leger, 
\oor strategische wegen. fo rtcll, vestingen: voor het 
onderhoud van geestelijkheid cn hof : voor de bezol
digillg van leger- en staats-ambtenaren , d. w. z. voor 
het onderhoud van menschen. die de mogelijkheid 
om dit geld aan het volk te ontnemen grooter 
maken. Dit gebeurt niet alleell in l'erzic, Tu rkije, 
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maar ook in alle christelijke, constitutioneeIe staten 
en democratische republiekeu: niet zooveel geld als 
1f()(!d~fJ is. maar zooved als lII{}gdijk is wordt aan 
de meerderheid vall het volk ontnomen. Zij die 
belast worden. kunnen al of Hiet toestemmen: 't 

doet er niets toe; (allen weten hoc de parlemente n 
saamgesteld zijn, hoc weinig deze den \\'il van het 
volk vertegenwoordigen). Daarbij wordt het geld l1iet 
aangewend ten algemeellen nutte, maar slec hts voor 
dat, wat de regeerende klassen voor zichzelf nuttig 
achten: voor den oorlog op Cuba en de PhilippijnelI ; 
voor het nemen en in-bezit·houden der Transvaalscbe 
rijkdommen enz. De verklari ng . dat de menschen 
belastingen moeten betalen. omdat zij ingesteld zijn 
volgens den algelllCcnen wil, is dus evenzeer bezijdell de 
waarheid als die. dat particulier grondbezit in gestc:\d 
is om den landbouw te bevorderen. 

Is 't bill[;/( dat de 1IlC1lSc/te!t de 'iJoorwcrtt'!/ , dit> ::ij 
lI(!od~'f{ lubben ,lOOI' dl' bë'i.lrl·dt;·fJill!J Itll1!11/T beho/'flm, 

1/il'l 1II0g/'1I gcbnrikcfI , indial dc::/' 1'(!(!r1.tJerpCII Lo/ Itl't 
c~'!JI'I/(/Olll van muien: 1/u'1Ischo/ be/lOON"? 

Er 1I'0rdt beweerd dat 'l eigendomsrecht is ingesteld. 
opdat de werkman zeker zij, dat niemand hem het 
product \'an zijn arbeid zal on tnemell. 

1\len behoeft slechts ecn bl ik te slaan op \\'at in 
011 ze wereld gebeurt, waar de particuliere eigendom 
bimnder streng geha ndhaafd wordt, om zich te m"er
tuigen hoe ver deze bewering van de waarheid is. 

In OIl1.e maatschappij gebeurt tenge\"olge van het 
eigendomsrech t op eenmaal \'erworven voorwerpen 
juist dat, wat te voorkomen de taak van dit recht 
zou zijn; alle voor\\'crpell toch, die voortgebracht 
ZIJIl en voortdurend \'oortgebracht worden door de 



arbeiders, worden gevonde n bij en !laar de mate 
hunner productie afgenomen van hen die ze pro
ducecrcn. 

Daarom is de bewering, dat het eigendomsrecht 
dcn arbeiders de mogelijkheid verzekert van zel f de 
producten vau hUllnen arbeid te gebruiken. klaar
blijkelijk nog verder van de waarheid dan de rccht
vaardigilig van het eigclldomsrecht op den grond 
cn is gegrond op het zelfde sophisme. Vroeger werd 
op onrechtvaardige, gewelddadige wijze den arbeiders 
de producten hu us arbeids ontnomen en daama zijn 
er regelingen getroffen. volgens welke die zelfde 
geroofde productcu als het onaanta<;tbaar eigendom 
der roovers erkend worden. 

De eigendom van CC II fabriek b.v., verkregeu door 
een reeks van bedriegerijen en listen teu koste der 
arbeiders, \\'ordt geacht ccn product va n de n arbeid 
te 7.ijn en ( heilig eigendom ge noemd; maar het leven 
der arbeiders, die onder gaan in het \\'erk op deze 
fabriek, noch hun arbeid wordt geacht lum eigen
dom te zij n, maar dat va n den fabr ikant. ind iCII hil. 
gebruik makend va n den nood der arbeiders, he-n 
bind t op 7.00genaamd wettige wijze. 

Honde rd duizenden poedell g raan . door een reeks 
van kwade praktijken va n de boere n afgeperst, \\'or
den het eigendom van den koopman geacht; en hd 
g raan, gezaaid en verzorgd door de boeren, \\'ord t 
geach t het eige ndom vau ecn ander te zijn . indien 
die andere den grond van zijn grootvaders of over
grootvaders, die die n gro nd aan het volk ontnomen 
hebben, geërfd heeft. i\Jen zegl, dat de wet 7.00wel het 
eige ndom van den fabrikant. kapilalist, grondbe7.itter 
beschermt. als van dell fabrieks- en land-arbeider. De 
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" gelijkhe id va n kapitalist cn arheider is als die van 
twee kampvechlers, van welke men den éénen de 
hande n zou binden en den anderen wapenen: maar 
in den loop van den strijd zou mClI streng moeten 
letten op de voor beiden gelijke omstandigheden. 

Dus zijn de redcllccringcn over de rechtvaardigheid 
en noodwendigheid der drie wetten, die dc slavernij 
voortbrengen eVCll onbetrouwbaar als die over de 
rechtvaardigheid Cil noodwendigheid der \'I'oegcrc 
lijfeigenschap . . \lIe drie deze wetten zijn niet anders 
dan de instell ing van cel! llieuII'cn, den vl'ocgerc n 
verva ngenden vorm van slavern ij. E\'cnals er vroeger 
wetten gemaakt werden om een zeker soort tllcnschCIl 
in staat te stellen, andere mCllschen te koopen cn te 
verkoopen en llaar willekeur over hen te beschik
ken, en er slaveruij was, zoo heeft men ook thans 
wetten gemaakt. die den men sc hen verbieden, den 
grond van anderen te gebruike!!: hen \'erpJichten 
de vall hen geeischt wordende belastingen te bctaleJl 
en hun weer \'crbicden de voorwerpen te gebruikeIl, 
die tot het eigendom \'all anderen gerekend wordl:ll: 
cn thaII.'> is cr modcrne slavernij. 

XI. 

De slavernij van onzen tijd komt voort uil drie 
wetten. betreffende I ~ . den grond, 2°. de belastingen, 
3". den eigendom. En daarom zullen alle pogingen 
der menschcll , die een \'crbetcrillg der arbeiderstoc
slandell \\'ellschcll. zich sleeds hoewel onwillekeurig 
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en onbewust op de1.e drie soorten va n wetten richten. 
Belastingen, die op het arbeidersvolk drukken, 

,,'onlen opgeheven cn overgebrac ht op de rijkcn; 
111 Nieuw-Zeeland en 111 een der Noord-Ameri
kaansche staten 1.ijn reeds pogingen gedaan tot ver
wezenlijking van dit plan: (een benadering er van is 
een wet in Ierland , die het recht om over den grond 
te be!\chikken beperkt); de socialistcn eindelijk, de 
!\ociali satie der productiemiddelen tot doel hebbend, 
stelle n voo r belastingen op inkomsten en erfenissen cn 
een beperking van de rechten der kapitalisten-onder
nemers. 

De wetten zelf, die de slavernij voortbrenge n, 
worden afgeschaft en men ZOll 1.00 denken. er nu 
langs dezen weg een vern ietiging van te kunncn 
verwachten. "laar men behoeft slechts even \'an 
nabij te zien onder welke omstandighede n de af
schaffing dezer wetten plaats heeft en voorgesteld 
wordt, om zich te overtu ige n dat alle niet alleen 
practische, maar ook theoretische plannen tot ver
betering der arbeiderstoestanden slechts de ver
vangi ngen 1.ij n der wetten, die de slavernij voort
brengen, door andere wetten die nieuwe vorme n van 
slavernij geve n. Zoo bI'. moeten 1.ij, die de belastingeu 
drukkend op de arlllell opheffen, door eerst de directe 
belastingen af te schaffell en 1.e daarna over te 
brengen op de rijken, onvermijdelijk bestendigen (en 
bestendigen ook) wetten op grond, eigendom, productie
middelen e1l andere voorwerpen, op welke de be
lastingen in haar volle zwaarte worden overgebracht. 
I Iet bestendigen van wetten betreffende grond C1I 

eigendom, terwijl men de arbeiders van belastingen 
bevrijdt, maakt heil tot de slaven van grond bezitters en 

• 
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kapitalisten. Zij, die als Henry George en zijn aan 
han gers, dc wetten betreffende dell gro ndeigendom 
willen opheffen, stellcn ec hter nieuwe wetten voor 
op verpl ich te grondrente. Die verplichte groll drente 
zal onvermijdelijk eell nieuwen vorm van slavernij 
opleveren omdat de mcnschcn, verplicht zijnde tot 
de betalingen van rente of eenige belasting, bij eiken 
mislukten oogst genoodzaakt zullen zijn, geld te lcellell 
van hem die het heeft, CII weer in slavernij wllen 
vervallen. Zij, die als de socialisten, de wetten 
betreffende het particulier bezit van grond en productie
middelen willen afschaffen, bestendigen belasting
wetten , en zullen o nvermijdelijk wetten moeten uit· 
vaardigen betreffende arbeidsdwa ng, d. w. z. de 
slavernij in zijn oorspronke! ijken vorm weer te voor
schij n roepen. 

Dus hoe 't ook ~ij, alle ~oo\\'cI prakti sch als 
theoretisch afgeschafte wctten, die een ~eker soort 
slavcrnij tengevolgc hadden, zijn steeds vervangen en 
wordcn nog vervangen door nieuwe wetten, die 
sla\'ern ij va n een ander, nieuw soort te voorschijn 
rocpen. De arbeiders o ndergaan bct zelfde lot als de 
gevangene, wien de geva ngenen· bewaarder dc ketenen 
van den hals .!nam, maar de handen bocide; toen 
maakte hij hem de handen los, maar klonk zijn voeten 
in ketenen. T en slotte nam hij hem de ketenen alle 
af, maar sloot en g rendelde de deur van zijn cel. 

Alle middelen tot verbetering der arbeidcrstoe· 
standen. tot heden toe aangewend, zIJn hi ermee te 
vergelijken. 

De wetten betreffende het recht der heercn om 
hUil slaven te dwi ngen tot arbeid, zijn vervangen door 
wetten volgens welkc aJle grond aan de heeren behoort. 

'I 
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Deze wetten zijn vervangen door belastingwetten, 
welker regeling ûch in de macht der hecren bevi ndt. 
De belastingwetten zijn vervangen doof wetten tot 
beschermi ng van het eigendom van algemeen noodige 
voorwerpen en arbeidsmiddelen. De wetten betreffende 
grondeigendom, algemeen noodige voorwerpen cn 
productiemiddelen stelt men zich VOOf te vervangen 
dOOf wetten, volgens welke men de menschcll tot 
arbeid kan dwi ngen. 

De oorspronkelijke vorm vall slavernij was recht
strceksche dwang tot arbeid . Den heelen kring der 
verschillende bedekte vormen rondgaand, keert de 
slave rnij tot zijn oorspronkelijkcn vorm, hoewel met 
veranderd uiterlijk terug: tot rechtstrcckschclI arhcids
dwang. 

Daarom is 't duidelijk. dat de opheffing van één 
der wetten, die de moderne slavernij ten gevolge 
hebben: 't zij belastingwetten of betreffende grond
eigendom of voorwerpen van algemeen gebruik en 
productiemiddelen, de slavernij niet vernietigt, maar 
slechts één harer vormen a fschaft, die dan dadelijk 
door een nieuwen verviIngen wordt, zooals gebleken 
is. De opheffing 7.elfs \'an al deze drie wetten tegelijk 
vern ietigt de slavernij niet, maar roept een nieuwe 
O IIS nog onbekende te voorsch ijn, die reeds lil! 

langzamerhand opdoemt door wetten die de vrijheid 
der arbeiders Olll zelf bepalingen te maken om
trent arbeidstijd, leeftijd en gezondheid, beperken. 
Deze slavernij doet zich reeds kenllen in de eischen 
van verplicht schoolbezoek, in de betaling van geld 
tot verplegen van ouden en gebrekkigen, ' in alle 
maatregelen van fabrieks-inspeetie, uit de reglemente n 
van coöperatieve \'ereenigingen enz. Dit alles is niets 
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anders, da n de vóórloopelldc wetten, die een nieuwen 
nog niet waargenomen vorm va n slavern ij voor

bereide n. 
Het wordt dus du idelijk, dat het wezen der slavern ij 

niet ligt in deze drie wetten waal'Op zij thans steunt, 
o r i':e1 rs niet in andere wetlen, maar hierin dat cr 
wetten dj,t; dat cr menschen zijn die de macht 
hebben, VOOf hen zelven voordeelige wetten in te 
stellen; en zoolang de IllCnSCh ClI dit zullen ku nnen 
doen, zoola ng zal cr slavernij zijn . 

Vroeger was 't voordecliger voor de menschcll 
rcchtstreekschc slaven te hebben : zij maakten wetten 
betreffende per.'ioonlijke slavern ij. Daarna werd 't voor
declig grondeigendom te hebben, belast ingen te 
heffen, het eenmaal verkregen eigendom te verzeke
ren: men maakte daaraa n overeenkomstige wetten. 
T ha ns vinden de menschen het voordcclig, de be
staande regeling en verdee!ing van den arbeid te 
behouden: zij maken zulke wetten, die de mensehen 
kunnen dwingen te werken bij de bestaan de regeling 
en verdeel ing van den arbeid. En daarom is de grond
oorzaak der slavernij het bestaan van wetten, - dat 
er llIensehen zij n, d ie bet in hun maeht hebben, ze 
i n te stellen. 

XII. 

Wat zij n wetten eigenlijk en wat verschaft den 
menschen de mogelijkheid ze te maken r 

Er bestaat een hede wetenschap, ouder, leugen
achtiger e n vager dan de politieke econo mie, wier 



dicnarcn in verloop van eeuwen millioenen boekcn 
hebben geschreven, (die voor 't grootste deel elka n
der tegenspreke n) om ccn a ntwoord op dcze vragen 
te geven . t>.laar daar het doel van deze wetenschap, 
evenals dat van de politieke economie, niet is te 
verklaren wat is en wat zijn moet, maar zij bewij
zen wil, dat dit wat is ook zijn moet, zoo kan me n 
bij deze wetenschap zeer vcel meeni ll gcn vinden ovcr 
recht , ovcr object en subject, over de idee van den 
staat enz., o nderwerpen eve n onbegrijpelijk voor de 
leerlin gc n als voor de leeraren dezer wetenschap; 
maar niet vindt men een klaar antwoord op de vraag: 
wat is eigenlijk ecn wet ? 

Volgens de 'wetenschap is de wet de uitdrukking 
van den wil van het gansclle volk. Maar daar zij die 
de wetten schenden of zij d ie ze willen schendcn, 
maar slcchts uit vrees voor straf ze niet schenden, 
steeds meer in aantal zijn dan zij d ie de wetten 
wenschcn te eerbiedigen - zoo is 't duidelijk, dat in 
geen geval wcttcn ku nnen opgcvat worden als de 
wil van 't gansclle volk. 

Er is b.v. wettelijk bepaald, dat mcn dc telcgraaf
palen niet mag beschadigen; dat men eer moet be
wijzen aan bepaalde personen; dat ieder mellsch zijn 
militaire verplichtingen moct nakomen en tot gczwo
rene kan benoemd worden; dat bepaalde voorwerpen 
niet over een bepaalde grens mogen gebracht worden; 
dat men den grond, dic tot het eigendom van een 
ander gerekend wordt, niet mag gebruiken; dat men 
geen geld Illag maken; dat men geen voorwe rpen 
mag gebruiken die geacht worden het eigendom va n 
een ander te zijn. 

Al deze wetten en vele anderc zijn zeer verschil-
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lend en kunnen de meest verschillende beweegredenen 
hebben; maar geen enkele drukt deIl wil van gansch 
hel volk uit. Eén trek slechts hebben al deze wetten 
gemeen: indien iemand ze schendt, sturen zij, d ie de 
wetten gemaakt hebben, gewapende mannen op hem 
af en deze mishandelen den schender, bcroovclI hem 
van zijn vrijheid, doaden hem zelfs. 

Indien een menseh, in zake belastingen, bet van 
hem gcëischte deel zijns arbeids niet wil afgeven, 
komen gewapende mannen, ontnemen hem dat wat 
van hem gcëischt. wordt en wanneer hij zich verzet, 
mishandelen ûj hem, berooven hem van zijn vrijheid 
en doaden hem soms. Hetzelfde zal gebeuren met 
hem, die den grond gaat gebru iken , welke een ander 
heet toe te behooren . Het zelfde zal geschieden met 
hem, die voorwerpen, noodig tot de bevred iging zijner 
behoeften of tot zijn arbeid, wil gebruiken, indien 
die voorwerpen het eigendom van een ander heeten: 
er zullen gewapende mannen komen; zij zullen hem 
afnemen, wat hij genomen heeft, en indien hij zich 
zal verzetten, zullen zij hem mishandelen, hem van 
zijn \'fijheid berooven of zelfs dooden . Zoo gebeurt 
't ook met den mensch, die geen eer bewijst aan 
hem, wiell eer te bewijzen verordend is, en met hem, 
die weigert soldaat te worden. 

Voor elke schending der ingestelde wetten zal de 
schender gestraft worden: zij, die de wetten gemaakt 
hebben, zullen hem slaan, van zijn vrijheid berooven 
of zelfs dooden. 

Er zijn vele verschillende constituties llitgedacht, 
beginnende bij de Engelsche en Amerikaansche en 
eindigende met de japansche en Turksche, volgens 
welke de menschen moeten gelaoven, dat alle in hun 
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staat ingestelde wetten, zijn ingesteld volgens hUil 
eigen wil. I\ !aar allen weten , dat niet alleen in des
potisc he, maa r ook in de meest 7.Qogcnaamd-vrije 
stat~n: Engela nd, Amerika, Frankrijk enz.) de wetten 
niet volgens aller wil in gesteld worden, Illaar slechts 
volgens den wil van hen, die de macht in handen 
hebben ; cn daarom zijn steeds en o\'cral de \\'etten 
slechts zó6, als voordeclig is voor hen die de macht 
hebben ; die macht kunnen vele, enkele menschen 
o r kan slech ts één mCllsch bezitten. Om de wet te 
doen eerbiedige n, worden sleeds çn overal de zelfde 
middelen toegepast. als waarmee men steeds en overal 
den ééncn mClIsch gedwongen heeft en dwing t den 
wil van den anderen uil te voeren: mishandeling, 
vrijhciclsbcrooving, doodslag; en het kan ook ni et 
anders. 

Het kan niet anders d,iárom, o mdat wetten zIJn 
de cisch tot opvolgin g van bepaalde voorschriften. 
De men5chen te dwingen tot opvolg in g van bepaalde 
voorschriften, d. w. z. tot wat anderen van hen willen, 
kan niet anders ge5chieden dan dOOf mi shandeling, 
vrijhcidsberooving en doodslag. Indien er wetten zijn, 
moet er ook een kracht zi.in, die de menschcn kan 
d\\'ingen die wetten op te volgen. Deze kracht, die 
de menschen kan dwingen deze voorschriftcn, d. w z. 
den wil van anderen , op te volgen is 5Iechtsgc-;:vdd; 
geen eenvoudig geweld , dat gebruikt wordt door 
menschen tegenover elkander in oogenblikken van 
hartstocht. maar georgan iseerd geweld, bewust aan· 
gewend door menschen, die de macht hebben , 
andere menschen te dwingcn steeds de door hen 
voorgeschreven wetten, d. w. 7.. wat zij willen, te 
eerbiedigen. 

• 
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Dus ligt het \\'C1.cn van dc wet volstrekt niet in 
het subject of object van het Recht, noch in de 
idee van den staat, den gemeenschappelijke n wil 
van het volk cnz., alles vaag en verward - maar hierin, 
dat cr mClIschCtl zijn, die door georganiseerd geweld 
de macht hebben, andere mClischen te dwingen hun 
wil op te ,"olgen. 

Daarom zal een juiste, VQO f allen begrijpelijke en 
o nweerlegbare definitie va n wetten luiden als volgt: 

lVette1f ::iju ~1(}orsc/(riflclI , gl'gl'vnl door WeI/sc/lw 

die gt!orgallisl~crd gC'iucld lot /tllll bcschik/állf{ hcóbw 
vcor wc/k.:r sc/tt'II,/iug dc scltmdcrs gestraft 1/.Iordl.'1l 
met 1I1ishmulcliug. vyijheidshcroovillg of :;c1f.J met 
dm dood. 

In deze definitie ligt opgesloten het antwoord op 
de vraag: wat geeft den mc nscllen de macht wetten 
in te stellen. Dat, wat de macht gee ft wetten in te 
stellen, is hetzelfde als wat de uitvoering er van 
verzekert, 111. georganiseerd geweld. 

VII. 

De oor7 ... îak va n den ellendigen toestand der arbei ders 
is de slavernij. De oorzaak der slavernij lijn de wetten. 
Wetten nu zijn gebouwd op georga niseerd geweld. 

En daarom is de verbetering van den toestand der 
menschen slecht~ mogelijk door een verniet iging van 
het georganiseerde geweld . 

!\laar het georganiseerde geweld is de staat, en 
kan men zonder staat leven? Zonder staten zal er 
een chaos zij n en anarchie ; al wat de beschaving ons 



gege\'cn hccft, zal ondergaan cn de mcnschcn zu\lcn 
terugkccrcn tot hun oorspronkelijkc wildheid. ~ Ver
alldelt de bestaande orde der d ingen " (zcggcn ge
woonlijk niet •• \Iecn /(ij, wien dc bestaande orde der 
di ngen voordccl ig is, maar ook zij, wien die orde 
klaarblijkelijk onvoordcelig is, doch die zoo gewoon 
cr aan zijn, dal 1.ij /(ich geen leven 7.Ondcr staatsge
weid kunncn \'oorstc\lcn:) craakt slechts aan de be
staande orde, en er zal teugellooshcid, roof en moord 
zijn; en daarna wJlcn al de slechten heerschers zijn 
en al de goeden hun sJa\'cn :t . Zoo spreken zij, maar 
nog daargelaten dat al die el lcndc, waarna de hccr
schappij der slechten zal komen en de verkn echti ng 
der goeden; dat dit ;dles er reeds was en thans be
staat, bewijst het vermoeden, dat een schenden van 
de bestaande orde beroering e n venl'arring zal ver
oorzaken, nog niet dat deze orde goed was. 

e Raakt slechts aan de bestaande orde, en de grootste 
ellcnde 7 .• ,1.1 ovcr de menschen komen. 1 

Raakt slechts aan één van duizend steenen, die 
zóó opgestapeld zijn. dat zij een hooge smallc zuil 
I'ormen - en alle sleenen zullcn door elkaar vallen 
en breken. l\laar dat het uitnemen van een enkelen 
steen of ecn stootje zulk een zu il en dc steenellzelf , 
vernielt, bewijst volstrekt nid, dat het verstandi g was 
de steenen op 7.00 onnatuurlijke cn dwaze wijze op 
te stapelen. Intcge ndccl, dit bewijst dat men de 
steelleJl niet tot wik een wi l moct opstapelen, maar 
ze zoo leggen, dat mcn er van zou kunnen gcbrui ken, 
zondcr den hee1en stapcl uit elkaar te docn vallcn. 
Zoo is 't ook met het staatsgebouw. Het staatsgebouw 
IS een zeer kunstig maar wankel gebouw; dat het 
minstc stootje het omverwcrpt bewijst niet allce n 
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niet, dat het onmisbaar, maar integendeel, toont :Ian 

dat, indien het ooit noodig was, het thans volstrekt 
onnoodig is en daarom schadelijk en gevaarlijk. 

liet is schadelijk en gevaarlijk, omdat bij deze 
inrichting, het kwaad dat in de maatschappij bestaat, 
vcr van te verminderen cn in goed te verkeeren, 
steeds krachtiger wordt en meer inwortelt. Hct wordt 
krachtiger en wortelt vaster in, omdat het Of ge
rcchh'aard igd wordt Of gehuld in vcrlokkcnd-schoonc 
kieeren Of verborgen. 

Alle welvaart der volkeren, die zich aan ons voor· 
doet in door geweld geregeerde, zoogenaamd wc\· 
geordende staten, zie, ' t is slechts schijn, fictie. 

AI wat 't schoonschijnende uiterlijk zou kunnen 
kwetsen, alle hongerigen, idekcn, alle ar7.ichtclijk
o nzedelijken, - al dezen zijn verborgen op plaatsen, 
waar men hen niet kan zien; maa r dat bewijst nog 
niet dat ze er niet zijn; integendeel; hoe mecr er 
zijn. zoo betcr vcrbergt men hen, en des te wreeder 
zijn zij voor hen, die hcn hebben voortgebracht. Het 
is waar, dat elke kwetsing, cn daarom nog meer het 
opheffen van de werkzaamhcid van den staat (d. w. z. 
va n georgani secrd gcweld) den uitcrlijkcn g lans va n 
het le\'en zal doen verbleekcn ; deze kwets ing zal 
het Icven echter niet vernietigen, maar slec hLo; ont
blooten, wat bedekt was, en de mogel ijkheid geven 
dit te \<crbeteren. 

De mCllschcn dachten en geloo rden tot op den 
laatsten tijd, tot op het einde va n dezc eeuw, dat l ij 
niet kunnen levcn zonder staten. :\Iaar het Icven gaat 
zijn gang - de levcnsvoorwaarden en in zichtcn dcr 
menschen veranderen. En ondanks alle inspannin g 
der statcn , om dc mcnschen in dien kindcrIijken 
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i toestand te houden, waann het den beJccdigdclI 
: menseh gemakkelijker schijnt, indien er iemand is, 
I bij wicll hij zich beklagen kan - ontwassen de 
'mclIschen, en vooral de arbeidende mcnsch,cn, deze 
: kindschheid al meer en meer en begin nen de ware 
i voorwaarden van hUil leven te begrijpen . 

• Gij zegt, dat wnder u de naburige volkeren: 
'Japanners en Chincezen ons zulle n vcrovcrCIl :t , zeggen 
: de mcnschen uit het volk; , doch wij lezen kranten 
: en weten, dat niemand ons met oorlog dreigt, maar 
~ dat slechts gij alleen, regeerders, voor door ons niet 
. te begrijpen rloeleinden, den een tegen den ander 
. ophitst, en daarom onder voorwendsel vall uwe volken 
te beschermen, 0115 te gronde richt door belastingen 
tot onderhoud vall vloten, legerbewnpeningen, strate
gische spoorwegen - zaken die slechts noodig l ijn 
voor uw eerzucht en ijdelheid; daarom sticht gij 
oorlogen van den één tegen den ander, waals g ij 
dit thans gedaan hebt met de vredelievende Chi neezen_ 
Gij zegt, dat gij voor ons heil den landeigendom 
beschermt, maar uwe beschermi ng bcwerkt, dat al 
het land is overgegaan, of overgaat in de macht 
van niet arbeidende maatschappijen, bankiers, rijken 
en dat wij, de overgroote meerderheid, van ons land 
beroofd zijn en ons in de macht der niet-arbeidenden 
bevinden_ Gij met uw wetten op grondeigendom, 
beschermt het grondeigendom niet, maar neemt het 
af van hen die werken . Gij zegt, dat gij ieder mensch 
de vrucht zijns arbeids verzekert, maar ondertusschcn 
doet gij het omgekeerde: alle menscheIl, die waar
devolle voorwerpen voortbrengen, zijn dank zij uw 
vermcende bescherming in zulk een toestand vervallen, 
dat zij Jlict alleen nooit de waarde va n hun arbeid 
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maar hUll gansche 
in de macht lijn 

leven volkomen af
van niet-arbeidende 

Aldus beginnen de mcn schc ll van 't einde onzer 
ecuw te begrijpe n en te zeggen . En dit ontwaken 
uit den slaap, waarin de staten hen gewiegd hebben, 
neemt al meer en meer toc. In de laatste vijf, zes 
jaren is de algemcenc mcening van ' t volk, niet 
alleen in de steden, maar ook in de dorpen; niet 
alleen in Europa, maar ook bij ons In Ruslaud , op
vallend veranderd . 

"Men zegt dat zonder staten er geen inrichtingen 
lUllen zijn va n algcmccJlcll aard ten algclllcc ncn nutte: 
VQOf opvoeding en wat dies meer zij. 

I\ laar waarom behoe ft men dit te vcnnocdcn? 
waarom te denken, dat mcnsch en di e niet tot de 
regeering behoore n, niet zelf even gocd hun lcvcn 
kUllncn inrichtcn als zij dic wel tot dc rcgccring 
bchoorcn dit niet voor zich zelf, maar voor anderen 
doen; 

\Vij zien integendeel dat in de meest verschillende 
gevallcn van het lc\'en in onzen tijd de mcnschen 
zelf hUil eigcn Icvcn inrichten en dat wel heel veel 
beter dan dit de hen regeerellde lieden voor hen 
docn . Zonder eCllige inmenging van staatswegc, en 
dikwijls ondanks inmenging van staatswcge, zict men 
publieke ondernemingcn van zcer verschillende soort: 
arbeiders bonden, coöperaticve maatschappijen, spoor
wegmaatschappijen, artellen, syndicaten . Indien voor 
de algemeene zaak belast illghe!1i.ngell noodig zij n, 
waarom behoeft men dan te dcnken, dat zonder 
geweld vrije lieden niet uit goede n wil de noodige 
middclcn zullen wcten tc vcrzamelcn om alles wat 

-
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door middel van belasting gesticht is, )';clftc stichten, 
indien slechts deze stichtingen voor allen Iluttig 

zij II ? \Vaarom te denken dal er geen rechtspraak 
kan zijn zonder geweld ,l De rechtspraak van mcnschen 
in wie zij die geoordeeld worden, vertrouwen was 
er altijd en zal er zijn en heeft geen geweld noodig. 
\Vij zijn doof de lange slavernij z6ó verworden, dat 
wij ons geen bestuur zonder geweld meer kunnen 
voorslellell. Maar dit is niet waar. De Russische 
gemeenten die verhuisd lijn naar vcr afgelegen streken, 
waar om.c rcgeering zich niet mengt in hun leven, 
richten alles zelf in: belasting, bestuu r, rechtspraak, 
politie, en lijden steeds een gelukzalig leven tot den 
tijd, waarop het staatsgeweld zich mengt in hun 
bestuur. Evcnmin is er rede te vermoeden dat de 
menschen nid met algcmecnc instemming het gebruik 
van den grond onder elkander zouden kunnen ver
deelen. 

Ik heb menschen gekend - Oeralsche kozakken -
die leefden zonder landeigendoll1 te erkennen. En 
cr was zoo geluk en orde in de gansche gemeen
schap, als cr niet is in de gemeenschap waar land
eigendom door geweld beschermd wordt. En nu 
nog ken ik gemeenschappelijk-levenden, die geen 
lande igendom voor afzonderlijke personen erkennen. 
De bcscherming van landeigendom heft niet alleen 
niet den strijd voor landeigendom op, maar zet 
integendeel vooral dien strijd aan en brengt hem 
voort. 

\ ·Vare er geen bescherming van landeigendom en 
verhooging van de waarde er van (een gevolg vall 
dic bescherming), zoo zouden de menschen zich niet 
verdringen op e nkele plaatsen, maar zich verspreidcn 

J 
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om op de vrije velden te gaan wonen, waarvan er 
nog zoo veel op ollzen aardbol zijn. Thans heeft er 
een onophoudelijke strijd plaats om landcigcndolll 
cn een strijd met die middelen, welke de staat verschaft 
door zijn wetten betreffende landeigendom. 1~1l in 
dezen strijd behalen zij, die niet arbeiden maar wel 
deelnemen aan hel staatsgeweld, steeds de o\'erwitltling. 

\ Het zelfde in betrekking tot de voorwerpen, door 
arbeid voortgebracht, De voorwerpen werkelijk door 
den mcnsch voortgebracht en hem onmisbaar voor 
zijn leven , worden steeds beschermd door gewoonte, 
openbare mcening, gevoelens \'an reclltvaardighcid 
en sympathie, en hebben geen bescherming door 
geweld noodig. 

Duizenden hectaren bosch grond, toebehoorend aan 
één enkelen bezitter, terwijl duizenden menschcn gccn 
brandstof hebben om zich te verwarmen, hebben be
scherming door geweld noodig. Evcnzoo hebben be· 
scherming noodig de werkplaatsen en fabrieken waar 
eenigc geslachten van arbeiders zijn uitgebuit eu !log 
uitgebuit worden. Nog meer hebben bescherming 
noodig die honderduizenden poeden koren, welke aan 
één bezitter behooren, die een hongersnood afwacht om 
ze het hongerende volk voor driedubbeJen prijs te 
verkoopen. l\'laar geen menseh, al is hij nog zoo ver
dorven (of 't moest een rijkaard of een regeerings
persoon zijn) zal den zich door arbeid ol1derhoudenden 
mensch den oogst ontnemen, dien hij zelf verzorgd 
heeft, of de koe, door hem zelf groot gebracht, die 
zijn kinderen melk geeft, of den ploeg, de schop, 
die hij zelf gemaakt heeft en behoeft. En indie n cr 
zoo'u man zal bestaan, die toch een ander de door 
hem \'oortgebrachte en hem onmisbare voorwerpen 
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zou ontnemen, dan zou zulk ee n man zóó zeer het 
misnoegen tegen 7.ich opwekken van heil die zich 
În gelijke omstandigheden bevinden, dat zijn hande
ling hem maar weini g voordeeli g zal toesc hijnen. En 
indien deze lllan zóó gedemoraliseerd is. dat hij dit 
toch d oet, nu dan zou hij het doen al stond cr de 
zwaarste straf op. l\'ICll zegt gewoonlijk: beproeft het 
recht op eigendom va n g rond en arbcidsproductcn 
te vernieti gen - en geen menseh, die niet overtu igd 
is dat me n hem het door hem zel f bearbeide niet 
zal afnemen , zal arbeiden. l\'1en kan het volmaakt 
omgekeerde zegge n : de bescherming door geweld 
va n het recht op oll\\'cttig eigendom, die thans in 
praktijk is heeft, zoo niet vern ietigd, dan toch aan
merkel Uk ver7.wakt in de mc nschen het natuurlijk 
bewustzij n van rechtvaardigheid wat betrert het ge
bnlik van voorwerpen, d. w. z. wat betrert het na
tuurl ijke en aangeboren eigendomsrecht, zonder het
welk dc mellsch niet zou ku nnen le\'en, en wat steeds 
bestaa n hee rt en nog bestaat in de maatschappij. 

Dus is er volstrekt geen g rond om te vermoeden 
dat wndcr georganiseerd geweld de menschen niet 
in staat zullen zijn , hun leven in te ri chten . 

Men ka n voorzeker zeggen, dat over paarden en 
runderen noodzakelijk geweld moet uitgeoe rend worden 
door redelijke wezens, menschen; maar waarom is ' t 

voor de mellsc h onmogelijk te leven, zonder dat, 
niet een ig hooge r wezen , maar menscheIl zooals zij 
zelr zijn geweld over hen uitoerenen r \Vaarom moeten 
de Illenschen zich onderwerpen aan 't geweld , be
paaldelijk door die menschen uitgeoerend, welke op 
ee n gegeven tijd sti p de macht hebben dit te doen? 
\Vat bewijst dat deze mensc hen versta ndiger, rede-
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lijker zijn dan zij, over wie geweld wordt uitgeoefend? 
Dat zij zich aanmatigen geweld te plegen tegen de 

mcnschen bewijst al. dat zij niet alleen niet redelijker 
maar minder redelijk zijn dan hunne slachtoffers. 
De Chi ncesche mandarijnen-examens geve n, zoonls 
wc weten. volstrekt geen zekerheid dat de redelijkste 
en beste mcnschen de macht in handen wl!en krijgen. 
Evenmin geven die zekerheid de erf- en rang-opvol. 
ging of de verschillende soorten van vcrkic1.ingcn in 
de Europccschc staten. Integendeel; de macht vcr
krijgen altijd zij, die minder geweten hebben dan 
de anderen, en minder zedelijk zijn . 

Men zegt: hoc kunnen de menschen leven ?Onder 
staten, zonder geweld? !\Iell moet integendeel zeggen: 
hoe kUllnen menschcn, redclijke wezens, leven, er
kennend dat niet een redelijke overeenstemming, 
maar geweld de inncrlijkc &.1.!1lenhang vall hUli 
levcn is ~ 

Eén V:11I beide: de mCIlsehcll 7.ijn rcdcJijke of on
redelijke WC7.éns. Zijn 7.ij onredelijke we7.ens, dan 7.ijn 
allen onredelijke we7.ens, en l.al alles tusschen hen 
door geweld worden opgelost: dan is er geen redcn 
voor, dat de één het rccht van geweld hceft en de 
ander niet. Het staatsgcwcld kan dus niet gerecht
vaardigd wordcn. Zijn de menschcll redcJijke we7.ens, 
dan moeten hunne onderli nge betrekkingen gegrond 
zijn op de rede en niet op geweld. uitgeoefend door 
menschen die toevallig de macht in han den hebben 
gekregen . Dus ook hieruit volgt, dat het staatsgewcld 
niet gerech tvaardi gd kan worden. 

l 



XIV. 

De slavcrnij der mcnschcn komt voort uit dc 
wctten: wetten wordcn ingcsteld door statcn ; daarom 
is de bevrijding dcr mcnschen uit dc sla\'ernij slcchts 
mogelijk door vernietiging der staten. 

l\har hoe kan mcn staten vernietigen? Allc 1'0-
g lllgen tot vern ietiging der staten door geweld 
hebbcn tot nu toe, steeds en overal, slcchts uitgcwerkt 
dat in plaats van de onwergeworpen state n nieuwe 
vcrrC7.cn en dikwijls vecl wreederc dan d ie, welke 
zij vervangen hebben. 

Afgc7.icll van de vroegere pogingen tot vern ietiging 
der staten door middel van geweld, moet volgens de 
theorie der socialisten de nu komcndc ve rnictiging 
vatl het geweld der kapital isten, d. w. 7.. de sociali
!>o,tic der productiemiddelen en de nicuwe economische 
inri chti ng, evencens geschieden door georga ni seerd 
geweld, en daardoor ook bestcndigd wordcn. Daarom 
hebben de pogingen tot vernietiging van het gcweld 
door geweld. de mensc11en tot op heden niet bevrijd, 
en kunnen hen klaarblijkelijk ()(\k in de toekomst 
niet bevrijden van het geweld, en dus ook niet ui t 
de slavernij. 

I-Iet kan ook niet anders. 
Geweld wordt uitgeoefend door den éé nelI mensch 

over den anderen slechts met het doel , den éénen 
mensch te dwingen tegen zijn wensch, dcn wil van 
den anderen te eerbiedigen. (U itge7.0nderd is geweld 
uit wraak en drift ontsproten). 

Zoolang er dus eenig geweld, aan gewend om den 

f 
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éénCIi menseh te dwingen des anderen wil te eerbiedigen, 
zal bestaan, 7~1.1 Cf ook slavernij zijn. 

AUc pogingen tot vernietiging der slavernij door 
geweld zijn te vergelijken met het blusschcn van een 
VUUf door vuur, of het tcgcllhouden van het water 
door water, of het vullen van een gat in den grond 
door een ander gat te maken. 

Daarom moet het middel tot bevrijding uit de 
slavernij. indien het bestaat, niet zijn de instelling 
van een nieuw geweld. maar de vernietiging van wat 
de mogelijkheid tot staatsgeweld \·oortbrengt. 

Staatsgcweld en in ' t algemeen geweld uitgeoefend 
door eell klein getal mcnschcll over een groot is slechts 
mogelijk. als dat kleine getal gewapend is en het groote 
niet of als het kleine beler gewapend is dan bet grootc. 

Zoo gcsc hiedde het bij a1le vcroveringen; 1.00 

onderwierpen de Grieken en Romei nen de volkeren; 1.00 

onderwerpt men ook thans de menscheIl in Afrika 
e n l\zie en zoo houden in tijd van vrede alle staten 
van Eu rop"- h un onderdanen in bedwang. 

Zoowel vroeger als nu hebben sommige menscheJl 
macht over de andere, omdat sommigen gewapend 
zijn en de anderen niet. 

Vroeger vielen de soldaten met hunne aan voerders 
de onbeschermde bewoners van vreemde landen aa n, 
onderwierpen en beroofden deze; de buit werd over 
a1lell verdeeld, naarmate ieders moed en wreedheid 
en voor iederen krijgsman was 't duidelijk, dat het 
gepleegde geweld voordeelig voor hem was. Thans 
trekken gewapende lieden, voor 't grootste deel 
arbeiders, op tegen onbeschermde menscheIl, werk· 
stakers, opsta ndeli ngen, of bewoners van vreemde 
landen en onderwerpen en beroovell hen (d. w. 1.. 

o 
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dwingen heli. hUil arbeid over te ge\'cn) niet ten be
hoeve van zich l.ch'cn, maa r te n bchoc,'c V~lIl mell

sehen, die zelf niet deelnemen aan die onderwerping. 
li et versc hi l tusschcll veroveraars en staten best<lat 
slechts hierin . dat veroveraars 7.cl f met hUll ne krijgs
lieden de onbeschermde ;Il\\'oncrs aall\'allc li en zelf 
in geval van ongehoorzaamheid hun bedreigingen 
vau foltering en dood ten uitvoer brengen - mailr 
staten, in geval van ongehoorzaamheid, niet zelf de 
bedreigi ngen \'an foltering en dood ten uit\'ocr bren 
geil: zij hebben daarvoor hun dienaren, die. bedrogen 
en in 't bizonder daan'oor verdierlijkt, gcko1.cll zijn 
ui l hetzel fde \'olk, legen hetwelk zij geweld plegen. J Ict 
geweld van vroeger we rd dus voortgebracht door 
persoon lijke kracht, door dapperheid, wreedheid, door 
behend igheid der aanvoerders zelf ; het tegenwoordige 
geweld cch ter o ntspruit uit bedrog, 

Als men zich \'rocgcr wildc bcnijden van het gc· 
weId van ge\\'apcllde licdcn, was het noodig, zich 
zelf te wapcnen en geweld tegen geweld . te ge· 
bruiken ; Illaar daar thans het volk onderworpen wordt 
niet door rechtstreeksch geweld , maar door bedrog, 
behoeft men slechts dit bedrog te ontdekken, hetwelk 
het kleinste gedeelte der menschen de mogelijkheid 
verschaft, geweld te plegen tegen het grootste, 

I let bedrog door middel waarvan dit geschiedt 
bestaat hierin, dat 7.ij die de macht hebben (een 
mac ht die zij van hunne \'oorouders gekregen en welke 
deze met ge\\'eld veroverd hebben) tot de meerderheid 
zeggen: gij zijt velen, g ij zijt dom cn onbeschaafd en 
kunt u zeh'cn niet besturen, noch uwe algcmccne 
zaken regelen. en daarom nemen wij deze zorgen op 
ons: wij zullen u beschermen tegen buitC ll landsche 
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vijanden: wij zullen te midden \ 'all ti innerlijke orde 
instellen en bestendigen; wij zullen recht over u 
spreken; wij zullen instellingen ten algcmecnen nutte 
voor u stichte n en de zorgen daarvoor op ons nemen: 
scholell . middelen van verkeer - en in 't algemeen 
zorgen \'oor uw heil; voldoet gij nu slechts voor dit 
alles aan de kleine cischcll die wij stellen, Q . :l.. aan 
dele. dat gij een klein deel uwer inkomsten ge
heel tot onze beschikking stelt, en in de legers t reedt 
die noodig zij n \'oor uw zekerheid en uw bestuur. 

De meerderheid der mcnschcn gaat op die voor
waarden in, niet omdat zij de \'oor- of nadeden 
ervan 7.Ouden overwogen hebben (zij kunnen dit nooit 
doen) maar omdat zij van hUil geboorte af reeds 
onder die voorwaardelI geleefd hebben. Indien ook al 
in de mensc hen t\\'ijrel ontstaat or het wel nood ig 
is, vreest toch iedereen. slechts denkend om zich zelr, 
te lijden wanneer hij zich onltrekt aan het gehoor. 
zamen aan d ie voorwaarden, hoopt iedereen ze voor 
eigen voordeel te gebruiken en stemmen allen er 
in toe. berekenend dat het heil niet zoo erg ka n 
schaden, \\'anneer zij een klein gedeelte van hun 
vermogen aan den staat geven en in militairen dienst 
treden. i\laar zoodra ondertu5sc hell de state n geld en 
soldaten in hun macht hebben, doen zij al het mo
gelijke om de naburige \'olken tegen hun eigen 
\'olken op te hitsen e n oorlogen te verwekken, in plaats 
\'a n te doen waartoe zij zich verbonden hebben: hUil 
onderda nen te beschermen tegen buitenla ndsche vija n· 
den en hun geluk te be,'orderen: niet alleen dat zij niet 
mee\\'erken aan de innedijke welvaart hunner ,'alke n, 
maar zij verwoesten ze en richten hen te gronde. 

In de .. Duizend e n éé n nacht! wordt verhaald, hoc 
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een reiziger al z\\'cr\'Clld op een woest, onbewoond 
eiland aankwam. Aan den oever van een beek ziet 
hij een grij saard met uitgeteerde becllcn op den 
grond zitten .• Nee m mij op uw .'ichoudcrs en draag 
mij de beek ovcr IJ vraagt de grijsaard den reiziger. 
De reiziger stemt toc. Maar zood ra de grijsaard op 
de schouders zat. strengelt hij zijn bccllcn om den 
hals van den reiziger en laat hem niet meer los. Zoo 
was hij in 's g rijsaards macht. Deze dr~ift hem waar 
heen hij wil, plukt vruchten van de boolllen en eet 
ze op zonder iets aan den armen reiziger te geven, 
die hem torst; en alsor dit niet genoeg is, beschimpt 
hij hem nog op allerlei wijzen. 

Ditzelfde geschiedt met de \'olken. die den statelI 
soldaten en geld geven. Voor geld koopc n de staten 
wapenen en huren of \'ormen door opleiding ruwe, 
stipt gehoorzame legeraanvoerders. Deze aanvoerders 
maken door middel vall eeuwenlang beproefde prak
tijken, discipline genoemd, uit de dienstplichtigen een 
ged isciplineerd leger. Di scipline nu besta<lt hierin, 
dat menschen die in dicnst komcn en een tijdje onder 
het militaire régime gestaan hebben, alles, àl!es vcr· 
liezen wat de mensch kostbaars heeft; zij verliezen 
de hoogste menschelijke eigenschap: de vrijheid van 
hun rede - en worden gehoorzame, op lllilchinen 
gelij kende moordwapenen in hande n van hun hiër
archisch georgani seerde bevelhebbers. 

Niet voor niets houden alle koningen, keizers, 
pr~sidenten de discipline voor iets kostbaars cn zijn 
bang haar te schenden; inspecties, manoeu vres, paraden 
cn meer wlke dwaasheden houde n zij voor zeer ge
wichtige zaken . Zij weten dat dit alles de discipline 
bevordert; Cl! op de d iscipli ne is niet alleen hUil 



macht. maar ook hun bestaan gegrond. liet gedisci
plincerdc leger is het middel, door welks hulp lij 
door vreemde handen de grootste misdaden kunnen 
begaan; zoo houden zij hunne volken er onder. 

Zie. juist in het gedisciplineerde leger ligt het 
wczcn van 't bedrog. ten gevolge waarvan de staten 
van onzen tijd heerschen over hun volken. \Vanneer 
de staten eenmaal dit willoos werktuig '·an geweld 
cn doodslag in hun macht hebben, hebben zij 't 

gan~che volk in hUil macht: lij laten het niet meer 
los en verwoestcn het niet alleen, maar beschimpen 
het nog: door ecn leugcnachtig·godsdienstige en pa. 
triottische opvoeding zorgcn l ij dat hct volk hcn,
cl. w. z. dezelfde menschcn, die het gansch cn al in sb. 
vcrnij houdell en kwcJ!en, - aanhangt cn zelfs aanbidt. 

Daa rom is hct eell igc middel om dc staten uit te 
roeie n nict gewcld, maar dit bed rog bloot te leggen. 
De menschcn mocsten tCIl eerste begrijpen, dat in 
de Christclijke \\·cre!d er geen enkele reden is om 
de vol keil tegen elkander te beschermen; dat icdere 
vijandschap der ,'olkercn onderling slechts opgeroepen 
wordt door de staten zclf: dat legers slechts noodig 
zijn voor hCl klcine getal van machthebbers en voor 
dc volkcn niet allecn nict noodig, maar in den 
hoogsten graad schadelijk zijn, daar zij slcehts dienen 
tot cen werktuig om de mcnschcn te verknechtcn; 
ten twccde mocsten de mCllschen begrijpen, dat de 
door allc statcn zoo hooggewaardeerdc discipline 
wel het slcchtstc is, wat de mensch ooit heeft kunnen 
instellcn - het klaarstc bc\\·ijs dat de bedoelingen dcr 
statcn misdadig zijn. Dc disciplinc is dc vcrnietiging 
van de rede en de vrijheid in den mensch 'en kan 
geen ander doel hebbcn dan dc ,'oorbcrciding tot 



het plegen va n zulke daden, als \\"clke geen menseh 
kan plegen in normalen toestand. Als een volk zich uit 
eigen aandrang wil verdedigen, is discipline niet noodig; 
dit heeft on') de Boeren·oorlog bewezen. Wilhc1m JJ 
heeft duidelijk en nauwkeurig bepaald, waa rvoor disci
pline voornamelijk nooelig is: voor het plegen van de 
grootste misdade n - van broeder- en vadermoord. 

Zoo deed ook het afschuwelijke oude man netje. 
toen hij op de schouders van den rei,dger zat: hij 
bespotte hem, wetend dat de reiziger, nu hij eenmaal 
op d iens schouders zat , volkomen in zijn macht was. 

Ju i.'it dit afschuwelijk bedrog, door middel waarvan 
een klein aantal slechte menschcn, in den vorm van 
staten, hecrsch t over de volke n e n hen \·erwoest en 
bee1e geslachten van kindsbeen af zedelijk te gronde 
richt - zie, dit bedrog alleen Illoet bloot gelegd 
worden, opdat dc vcrniet iging van staten en de door 
dezen voortgebrachte slavcrnij mogelijk zij . 

Een Duitsche schrijver, Eugen Schmidl. die in 
Buda-Pest een krant, cOhne Staab (Zonder Staat) ge
t iteld, uitgeeft, plaatste in dien krant een waar en 
krachtig artikel, zoowel van vorm als van inhoud . 
\Van neer de staten - zoo schreef hij - hu n bestaa n 
rech tvaardigen door te beweren dat 7.ij een gedeelte 
huntJer ondcrd"llen van ,,\Ic zorgen ontlasten. ver
schillen 7. ij hieriu volstrek t niet van den Calabrischen 
roover, die a!len reizigers ecn belasting oplegt, na 
betaling waarvan zij eerst rustig huns weegs kun nen 
gaa n. Schmidt werd voor di t artikel aa n 't gerecht 
overgeleverd, doch de jury sprak hem vrij. 

Wij zijn zoo gehypnotiseerd door de staten, dat 
een dergelijke vergelijking ons ovcrdrevc n, paradoxaal 
of een grap toeschijnt: maar neen, die vcrgelijking 
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IS geen paradox of 
't "Iechts hierin, dat 

7 ' 

grap: als zij mank gaat is 
de daden \'all alle state n "cel 

malen onmenschclijkcr en \'ooml schadelijker l ijn dan 
die der Calabrische rOO\'Cf5. De roover kiest voor
namelijk rijken uit - de state Il echter kiezen voor· 
nnmclijk armen uit, maar beschermen de rijken. die 
heil helpen in hUllne misdaden. De roover zet zijn 
leven op 't spel bij de uitoefening zijner praktijken -
de staten zetten niets op 't spel, maar alle hun daden 
zijn gegrond op leugen en bedrog. De roo\'cr dwingt 
niemand , in zijn bende te komen - de staten brengen 
hunne legers voor 't grootste deel met geweld bij 
elkaar. Bij den roover ontvangen alle belasti ng-bela
lenden een gelijke verl.ckcring hunner veiligheid -
cn in den staat: hoe meer men deelneemt aan het 
gcorganiseerdc bedrog, zoo meer men beschermd 
wordt en zelfs belooning krijgt. 

Het vciligst van allcn zij n keizers, koningcn cn 
pre~idcntcn met hun lijfwachten: zij \'ertercll ook 
het meeste geld, dat verkregen wordt door de belas· 
tingcn die op hunne ondcrdanen drukken; op hen 
volgen, naarmate hunner deelnamc aan de staats· 
misdaden, hoofdo fficie ren, ministers, politiecomm i ~. 

$arisscn, gouverneurs cnz. tot de politieagenten toe, 
die het ~lcchtste werk doen cn het slechtst bctaald 
worden. Maar hij, die heclemaal niet medepl ichtig is 
aan de misdaden van den staat, die zich o nttrckt 
aan den militai ren dienst , belastingen, rechtspraak -
7.00 iemand wordt met geweld er toe gedwonge n, 
evenals bij de roo\'crs gesc hiedt. De roo\'cr richt de 
Tllcnschen niet met voorbedachten rade tc g ronde
de statcn echter ri chtcn, om hun doel te bereikcn, 
gan ~che gcs1ac~l ten v.m kindercn en volwassenen te 
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gronde door hunne leugenachtige. godsdienstige en 
patriottische leeringen. De wreedste roo\'cr - Car
touche of een andere beroemdheid van dit soort -
kan in wreedheid, onbarmhartigheid en verfijnde 
martelingen niet vergeleke n worden met de doof hun 
wreedheid beruchte vorstelijke booswichten: [wan de 
Verschrikkelijke. Lodcwijk XI. Elisabcth \ 'a ll Rusland 
enz.; ja zelfs kan hij een vergelijk doorstaan met de hui· 
dige constitutiolleelc en liberale staten met hun cellu· 
laire gevangenissen e n gedisciplineerde legers, met 
hun dempingen \'an opsta nden en bloedstortingen in 
oorlogen. 

Voor den staat zoo\\'c\ als voor de kerk kan men 
slec hts een gevoel v;tn vercering of van a fkeer 
koesteren . Zoolang de IlIcnsch niet begrepcn heeft 
wat de staat eigenlijk is, noc h de eigenlijke beteekenis 
van de kerk. kan hij \'oor deze beide stichtingen 
niet anders dan \'ereering gevoelen. Zoola ng hij 
zich hierdoor geleid voelt, is hij aan zijn eigenliefde 
verplicht te denken. dal wat hem leidt iets bi1.On
ders, groots en heiligs is: maar zood ra hij begrepen 
heeft, dat wat hem leidt niets bizonders of geheiligds 
is, maar bedrog van slechte menscheIl die onder den 
sc hijn va n te leiden, hen voor hun persoo nlijke doel· 
einden geb ruiken - dan moet hij dadelijk ecn gevoel 
van afkeer va n deze lIlelIscheIl ondervinden; en v;ln 
hoc· meer gewicht hun invloed op zijn Ic\'ell is ge
weest, des te inniger zal hij dien a fkeer gevoelen. 

Oit nu moeten de lIlenschen in betrekking tot 
de staten denken, wanneer zij de beteekenis er van 
begrepen hebben. 

De menschen moeten begrijpen, dat hUil deelname 
aan de misdadige handelingen der staten - 't zij!door 

I 
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een deel van hun arbeid tc geven in den vorlll van 
geld. 't zij door rcchtstrcckschc deelname aan dell 
krijgsdienst - niet is een onbctcckcnendc daad , 7.00-

als men gewoonlijk meent; neen, het is behalve de 
sclwdc die men zich zelvcn cn zijn broeders door 
deze daad aandoet, ook nog deelnemen aan de mis
daden. die zonder ophouden door alle staten gepleegd 
worden; het is voorbereiding tot nicU\\'c misdaden, 
waartoe de staten zich steeds gereed houden, door 
ecn gedisciplineerd leger te onderhonden. 

De tijd van de "crccring voor de staten gaat nlcer 
en meer voorbij, niettegenstaande de hypnose die de 
staten aanwenden om hun toestand te bestendigen. 
I lct wordt tijd voor dc Illcnschcn, te begrijpen dat 
stalen niet alleen o nnood igc. maar \·erderfelijke en 
in den hoogsten graad onzedelijke instellingen zijn, 
waaraan een eerlijk en zelfbewust mensch niet kan 
en niet mag deelnemen. van welker voordeele lI hij nit.t 
kan en niet mag genieten. 

i\1aar zood ra dit den mensch helder voor oogen 
7al slaan. zullen zij lIatuurlijk ophouden deel te nemen 
aan deze zaken, d. w. z. ophou den den staten sol· 
datcn cn geld te geve n. \Va llneer slec hts dc meerder· 
heid der !l1enschen zal ophouden dit te doen, dan 
zal V<ln zelf het bedrog hetwelk de menscheIl ver
knecht, vernietigd worden. 

Slech ts op deze wijze kunnen de menschcn uil 
hUil slavcru ij benijd wordelI. 

xv. 
i\laar dit zijn slechts algcllleene bespiegelingen; 

of 7<: waar of niet W:laf zijn _ toepassen op 't leven 
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kan men 7.e toch niet - I , hoor ik de mCllschcn zeggen 
die gewoon zijn geworde n aan hun toestand en het 
voor onmogelijk of minder wCllschclijk houden, dien 
te veranderen . 

( Zeg ons, wat wc eigenlijk moeten doen; hoe wc 
de maatschappij moeten inrichten ?, zeggen gewoonlijk 
de Illcnschcn der bezittende klassen. 

De mcnschcn der bezittende kbssen zijn zoo gewoon 
aan hun rol van slavenbezitters, dat, wanlleer cr 
sprake is \'an een verbetering der arbeiderstoestanden, 
zij zich wccr den ouden grondbezitter voelen cn 
dadelijk allerlei plannen beginnen te maken betreffende 
hun slaven, maar er zelfs niet aan denken, dat zij 
geen enkel recht hebben om over andere mcnschcn 
te beschikken en dat. indien zij werkelijk het goede 
VQOf de mcnschen willcn, het eenige wat zij kunnen en 
moeten doen is, op te houden het kwade te doen 
\\'at zij thans docn. Het kwade wat zij thaIIs doen 
is zeer bepaald en duidelijk. J-Iet eenige kwaad is 
niet, dat zij genieten van den gedwongen arbeid 
hunner slaven en van die voordeeleJl geen afstand 
willen doen; ook is slecht, dat zij zelf deelnemen 
a;J.n den gedwongen arbeid en dien bestendigen . Zie, 
dit moeten ze ophouden te doen. 

De arbeiders zijn ook zoo verstompt door den gedwon
gen arbeid, dat voor de meerderheid van hen de heeren , 
de lagearbeidsloonen, het particulier bezit der productie
midddell de oorzaken van hun slechten toestand zijn; 
het komt niet in hUil hoofd op . dat hUil slechte toe
stand slech ts van hen zelf afhangt en dat, indien 
zij werkelijk verbetering van hun toestand en dien 
hunner broeders wenschen en niet ieder slechts zijn 
ei gen voordeel in 't oog heeft - zij dan zelf moeten 
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ophouden slecht te handelell. I lcl slechte nu wat 
zij doen bestaat hierin: zij wClIschcn hun matericelen 
toestand te \'crhctcrcn (door dCleifdc middelen als 
waardoor men hen in slavernij heeft gebracht) 0111 

aan de gewoonten, d ie zij aangenomen hebben, te 
\'oldoe n ; zij oIreren daan"oor hUil menschelijke waar
digheid e n vrijheid op en nemen \'crncdcrclldc en 
onzedelijke betrekki ngen aa n o f besteden hun arbeid 
aan o nn oodigc CII schadelijke \'oorwcrpcn; en vooral 
zij ondersteunen staten. nemen er aan deel dOOf 
het betalen vall belastingen of diene n in 't leger en 
en verknechten 7.Îch daardoor zel f. 

Opdat d e toestand der mcnschcll verbeterd warde, 
moeten dc bezittende 7.00wcl als de arbeidende klassen 
begrijpen dat de toestand der mcnschen nict beter 
kan wordcn wanncer men slechts op eigell voordeel 
let, :\Ien kan ni et diellell wnder offers te brengen 
en daa rom, in dien de menschen werkelijk den toe
stand hunner broeders willen verbeteren en niet slechts 
om zic h zelf denken, moeten zij bereid zijn, niet alleen 
om den ganschen bouw van het leven waaraan zij 
7. ich gewend hcbben te \'cra nderen, en afstand te doen 
\'all de voorrechtcn die zij genieten - maar ook moetcn 
zij bereid 7. ijn, een heftigen strijd te voeren niet tegen 
de statcn, maar met 7.ich 7.elf en hunne ven\'anten en de 
\'cn 'olgingen tc dulden, die zij door hun niet-gehoor
zamen aan de eischen van den staat 7.ullcn \"cn\"ckken _ 

Daarom is het antwoord op de vraag. wat mcn 
dan moet doeTl . zeer eenvoudig en niet alleen be
sl issend, Illaar steeds cn voor ieder men seh zeer ge, 
makkelijk toe te passcn en uit te voeren ; wel is dit 
antwoord niet zoo. als verwacht wordt door hen die, 
behooreud tot de bezittende klassen, volkomen o\'cr-
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tuigd zijn dat zij geroepen zijn niet om zich zelf te 
\'crbeteren (lij zelf zijn al zoo goed!) maar om an dere 
mCll schen te onderrichten en te leiden. Evenmin wordt 
dit antwoord verwacht door de arbeiders, die op hun 
beurt cr vall overtuigd zijn dat niet zij 7.clf schuldig 
zijn aan hun ellendigen toestand ; neen, alleen de 
k;lpitali stcll dragen de schuld, Om den toestand te 
verbeteren, behoeft men slechts aan de kapitalisten 
te ont nemen de dingen, die zij gebruiken en het 
zóó in te richten , dat allen van dezelfde genoegens 
des levens louden kunnen genieten, als waarvan nu 
slechts de kapitalisten genieten. Dit antwoord is zeer 
besl ist, is toe te passen cn uit te \'oeren, omdat het 
aan 't werk 7.et den eenigen persoo n. waarover iedereen 
werkelijke wettige en ontwij felbare macht heeft; ik 
bedoel: het Zelf - en o mdat het hierin bestaat, 
dat indien een rnellsch (' t zij slaaf o f sla\'enbezitter) 
werkelijk wil, niet alleen zijn eigen, maar ook den 
toestand der menschcn in 't algemeen verbeteren, 
hij r-elf niet het kwaad moet doen, hetwelk zijn eigen 
sl avernij en die zijner broeders voortbrengt, En opdat 
hij niet het kwaad doe, hetwelk zijn eigen ellende 
e n die zijner broeders voortbrengt, mort hij - lcu 
t'l'rslc 1w[jwillig noc!t g'clh,vo!lg't:lI (kdflCmCIt aau dc 
wo'k;;t1"JI!I/ctkll .'ml Ik" slaat t'lI daarOIll 1l id soldaat 
wordl'll, of .'I:!dma,lrSc!lIIÜ', of 1IIinü/t'r. of bclIlSf:'/lg'

Ofllll(wgf:r, of getuigt' ten dicllslc der O1Il'rllád. of 
bllrf[l:ma,ftcr, of jllrJ'lid. of gOllVt.,.lIcur, of pllrk
lIIol lsltd; ill 't algcmrell moel !tij niet dcclllelllClIiWlI 
cm~!:e betrekking 'U;(la /'(l(lll gt"lf'cld lIcrbolldt'lI is, Dit 
ten eerste, Tcn twu dl! moel ::/llk cell lIIcl/scll "jet 
1wi;~uillig dm slaal bclaslülg'Ctl belalm , directe " N!t 
i"dirrrtt', Cli e--.lW mi" moct !tij geld /{drlfikc1/ dat door 
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br/(IStillgC1l bijcell~"brac/tl is, 1/0ell ;11 dell vorm ~ 'all 

hUJII, lIocll ill dell vorm 't1n1l p ellsioen of be/oouillg 
l'I/::,; /locll moet /tij gebrlfik makm 1'nll slaatsills/I'!

IÜ~f[m, die door de bc/astil/ggddm, wrlkc hct 1'fJ11.: gl'
wdddml(t: 01l1l1OIIU"1I ::ijlf, (J1U/crholldm u'ordell. Dit 
ten tweede. Teu derd,'. dt: mmsdl die u iet allall l:ijll 
dg/:/1 luil w .:I,s,lIt, 1IIanr ook "ct /lCi/1'fln allc 1II&IISchell, 

moet lIid elll Sltlalsgl'wdd 7'yogal 1'Oor dl' bl'sclur1llif/g 

"'IlII or::;! 1'0 11 xroml Ol al/tlerr. vtJtlr7/Il'rpell. I/('(k 1'00r 

::ijl/ 1'~i;C1I vriliglll'id CII dit· ::ijlll'r //aflslm, 1II(1,' T Ilij 

lfIoä grom! !';oO'/vd al:> allt: 1.'oorthrl'lIgsdclI V(1II 1I1Id .. y-

1mws (Jf eigen arbeid sluMs bl't:illCII ill ::oo,Iurl' /ludt're 
mo'l/ul/rll cr KUil aatIS!Jr('~'1'1I op tl/al"'III, 

c~laar dit is o nm ogel ijk ; afstand doen va n iede re 
deelname aan den staat bctcekellt af~talld docn van 
het !c\·cns . antwoordt mcn hicrop. De mensch, die 
zich onttrekt aan de vervulling van dcn dienstplicht, 
zal in de gevangcnis gezet worde n. De menseh. die 
geen belasting betaalt, zal gestrart en het geld zal 
van zijn eigendom genomen worden; de Illell seh. die 
zich Ollllrekt aan den staatsdjell ~ t. zonder andcre 
middelen van be~taall te hebben, zal met ziju huis 
gezin \'a ll ho nger omkomen; hetzelrdc zal gcbeuren 
met den mellsch die wei g-ert de staatsbescherm in ~ 

van zij n cigendom en zijn persoo n. Geen "oorwerpen 
te gebruikcn d ie belast 7.ijn, noc h staatsinstellingen 
i" volkomen o nmogelijk, daar dikwijls de meest noo
dige voorwerpen belast zij n ; c\'cnmin bn men staats
in stellingen al s post, wege n enz. ontbercn .• 

lict is volkomen juist, dat het voor den llIe llsch 
va n onzeu tijd moeilijk is, zich aa n elke deelname 
aan staatsgcwcld te o nttrckken. ~1:.Iar dat ieder mcnsch 
zijn eigen leven niet zóó kan iurichten , dat hij in 

• 



gccn cnkcl opzicht dcelnccmt aan staatsgcweld, be
wijst nog volstrckt niet, dat het onmogclijk zou zijn, 
zich meer en mccr van dat gcweld te bcvrijdcn . Niet 
icder mensch hceft de kracht om zich aan het 
militarisme te onttrekken, (ze zijn er cchter en er 
zullen er mecr komen) ; maar wel kan iederecn zich 
onthouden van vrijwillige dienstneming; nicmand 
wordt gedwongen , betrekkingen aan te ncmcn bij 
de poli tic, justitie of bc!astingbcstuu r ; icdcrecn kan 
aan slechtbetaaldc burgcrlijke bctrekking de voorkcur 
geven boven ecn gocdbetaalde staatsbetrekking. Nict 
ieder mensch 7.al de kracht hebbcn . afstand te doen 
va ll zijn gro ndbezit, (hocwel er mcnschen zij n dic dit 
doen) maar icdereen, begrijpend het misdadige van zulk 
bezit, kan het verminderen . :--lie t iedereen kan afstand 
doen van zijn kapitaal (toch zijn 7.C cr) en van het 
gebruik van voom'erpcn die door ge\\'e1d beschermd 
worden; maar iedcrecn kan zich, door zijn eigen 
behoeftcn te \'erminderen, almcer en mecr ontwenne n 
aan het gebruik van voof\\·erpen, die den naijvcr 
van andere mellschen opwekken , 1\"iet iedercen kan 
afstand doen van de voordeelen ccner staatsbetrekking 
(ofschoon er zijn, die honger verkiezen boven den 
onecr1îjkcll staatsdienst). maa r iedereen kan een klein 
salaris verkiezen boven een groot, wanneer hij daar
door mindcr met geweld te maken zou hebben . Niet 
iedereen kan 7.ich onttrekken aan het gebruik vall 
staatsscholen [) (toch docn 't sommigen), maar iedereen 
kan de voorkcur geven aan een bizondcre school. 
Iedereen kan zich langzamerhand gaan beperke n in 
't gebruik van belaste voorwerpen en staatsi nstellingen. 

1) !Il Rusland "Ordl hel 51;c!ncn \nn bi'Ondere .eholen !egenjl:cgnnn. 
Vert. 

• 
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T usschcll dc bestaande orde der dingen, gegrond 
op ruw geweld, en het ideaal van een gemeenschap. 
gegrond op redelijke o\·crccnstclllming. bc\'cstigd door 
gewoonte. zijn een o nein dig aantal trappen, langs 
welke zonder ophouden de Illcnschhcid gestegen is 
en nog stijgt; hoe minder men nu aan geweld deel· 
neemt. hoc minder men 't gebruikt en zich eraan 
\\'ent. - des te eerder lal men dit ideaal bereiken. 

\Vij weten niet. kunnen niet voorzien cn nog min
der profeteeren, (zoonJ:> de 7.oogcnaamdc geleerden 
dit doen) op welke wijze deze geleidel ijke verzwak· 
king van dc staatsmacht en dc bevrijding der IlIen

scheIl uit haar druk zal geschieden: evenmin weten 
wc, welke vormen het mcnschelijke levcn 7.al aan
nemen tijdens die geleidelijke bevrijding uit het 
staatsgcweld; maar 7.eer zeker weten we, dat het le\ en 
der menschen. die. begrijpende het misdadige en 
schandelijke van de \\'erk7.aamheid der staten, cr in 
geen geval gebruik "an willen 1ll3ken or er aan deel 
nemen - dat dit lcven heel anders 7.al zijn e n meer 
overeenkomstig de levenswetten van ons gewete n da n 
thans, nu de Illenschen zelr deel nemen aan het ge
weld der staten en het gebruiken , den schijn aan
nemend alsor zij het hertig bestrijden: doch zij trachten 
slechts met nieuw geweld het oude uit te roeiell. 

Vooral de huidige inrichting van 't leven is slecht: 
daar l.ijn 't all en o\'er eens. De oonaak van den slech
ten toestand ell de slavernij komt voort uit het geweld 
der staten. Er is slechts een middel om 't staatsgewdd 
te vernietigen; de mellschen moeten cr niet aan deel ne
men. Daarom is ' t overbodig te \'ragen of ' t moeilijk or 
niet moeilijk voor de mensehen is, zich te onthouden 
va n deelname aan 't s taatsgeweld - or spoedig or ni et 
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spoedig de gC7.cgendc uitkomsten \'all die o nthouding 
zullen blijken: immers, het is 't ecnigc middel om 
de mcnschcn uit de slavernij te verlossen: een ander 
is er niet. In welken graad en wanneer, in iedere 
gemee nsc ha p cn o"er de ganschc wereld het geweld 
zal vervangen worden door bewuste en vrije 0\ crecn
stemming. bevestigd door gewoonte, zal afhangen \'an 
de kracht en de klaarheid van bewustzijn der men
schen en van het aantal afzonderlijke personen . die 
zich bewust zullen worden. Ieder van ons is cell af
zonderlijk persoon CII ieder kan deelnemell aall de 
algemeene beweging der mCllsc hhcid met meer of 
minder klaa r bewustzijn of heilig doel - maar ook 
ka n hij een tegenstander van die beweging zijn. Aan 
ieder staat de kcU1.c: Gods wil tc weerstreven, 
bouwe nde op zand het wankele huis van zijn kort 
en ijdel lc\'c n - of zich aan te sluiten bij de eeuwige, 
onsterfelijke beweging van het ware lcven volgcns 
den wil van God. 

]\'Iaar missch ien dwaal ik en moct men uit de 
gesch iedenis dcr mcnschheid geheel andere gc\'olg
trekkingen maken; misschien schrijdt de Illcnschheid 
niet voort naar de bevrijding uit gewcld en ka n men 
bewijzcn dat gcweld een onmisbaar bcstan(klcc1 van 
den vooruitgang is; dat dc staat mct zijn geweld 
een o nmisbare levensvorm is; dat de menschcn hct 
nog slech ter zullen krijgen, als dc staat vcrnietigd 
wordt, als vernietigd wordt bescherming \an eigendom 
en persoonlijke veilighe id, 

Laten wij toegeven dat dit zoo is en dal alle 
bovenstaande beschouwingcn o njui st zijn; maar zic, 
behalve algemeenc voorstellingen \'an het leven der 
menschheid, heeft ieder mensch nog de vraag in 



s, 

zich, hoe zijn eigen leven in te richten en ondanks 
alle beschouwingen over algemeene levenswetten, 
kan dc mcnsc h n iet doen wat hij, niet alleen voor 
schadelijk. maar ook VQOf slecht erkent. 

c 't Is zeer wel mogelijk dat ge gelijk hebt, wa nneer 
ge zegt dat de staat een onmisbare vorm is van de 
o ll h\'ikkel ing der persoonlijkheid; dat staatsgc\\'cld 
onmisbaar is voor 't heil der gemeenschap; 't is leer 
wel mogelijk, dat men d it alles uit de geschieden is 
kan bewijzen en dat ctcze beschouwi ngen ju ist zijn" 
zal ieder oprecht en eerlijk menselt van onzen tijd 
antwoorden: oc l\la;u moorde n is slecht, d it weet ik 
zeker ; daar vallen alle redenecringen voor weg. 
Wa nneer gij va n mij cischt, dat ik in mi litai ren d ienst 
zal t reden of geld geven \'oor 't huren e n ui t rusten 
\"an soldaten o f voor aankoop van kanonnen en het 
bouwen van pantserschepen" - da n wilt gij mij me· 
depl ich t ig aan moord maken: maar dat wil, dat kan 
ik niet. Evenmin wil en kan ik geld gebruiken, het· 
welk gij onder bed reiging \·an doodslag het arme 
volk ontwro ngen hebt; evenmin wil ik gebruiken 
grond of kap itaal wat g ij beschermt; wan t ik weet 
dat gij ·t slechts door doodslag bcschermt.~ 

~ I k heb dit alles kunne n doen, zoolallg ik niet 
begreep de ga nsche m isdadigheid van d ie dinge n ; 
maar zoodra ik die ee nmaal gezien heb, moet ik ze 
gestadig zien e n kan ik er niet meer aan deelnemen.) 

elk weet dat wij allen 7.00 gebonden zijn door ge· 
weId, dat het moeilijk is, het geheel te ontvluchten ; 
maar toch 7.al ik alles doen wat ik kan, om er niet 
medeplichtig aan te zijn; ik 7.al er naar streven niet 
te gebruiken wat \·erkregen is en beschermd wordt 
door doodslag.' 

6 
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e lk heb slechts één leven, en waarom zal ik in den 
korten tijd van dit leven handelen tegen de stem 
,'all mijn geweten en medeplichtig worden aan die 
afschuwelijke daden? Ik wil niet en ik kan niet !. 

, \Vat cr van zal komen - ik weet 't niet. Ik 
geloof alleen dat er niets slechts van kan komen, 
als ik handel volgens de stem van mijn geweten .• 

Zoo moet ieder eerlijk en oprecht mensch van 
onzen tijd antwoorden op al de bewijsgronden \'oor 
de onmisbaarheid \'an state n en van geweld en op 
alle c iscbcn en verzoeken er aan deel te nemen. 

De hoogste en onweerlegbare rechter: de stem \"all 

't geweten, bevestigt dus voor iederen mcnsch dit, 
waartoe ook aJgemeene beschouwingen he m geleid 
hebben . 

BESLUIT . 

• J\laar dit is weer de zelfde preek als altijd: van 
den cc nen kant de vernietiging van de bestaande 
orde zonder een andere daarvoor in de plaats te 
geven; van den anderen kant de oude preek van 
lijdelijk toezien " zullen velen zeggen, die het voor
gaande gelezen hebben. eDe werk7 .. aamheid van den 
staat is niet goed, evenmin als die van den grond .. 
bezitte r en ondernemer. Slecht is de werk7.aamheid 
der socialisten en revolutionnaire anarchisten, d. w. z. 
ni et goed is iedere bestaande praktische werk· 
7.aamheid; maar alleen een soort zedelijke, geestelijke. 
onbepaalde werkzaamheid, die alles en allen in een 
volkomen chaos en tot lijdelijk toezien zal brengen -
alleen deze is goed. , 266, weet ik, denken en zeggen 
veel ernstige en oprechte mcnschell. 



I fet ergst vinden de menschen wel, dat bij afwezigheid 
van geweld den eigendom niet beschermd zal worden; 
daardoor zal 't mogelijk zijn dat ieder mensch ongestraft 
aan een ander alles kan ontnemen wat hij wil en noodig 
heeft. De menschen die gewoon zijn geworden aan 
bescherming van eigendom en persoon meenen, dat 
zonder deze bescherming er voortdurend onorde, 
voortdurend strijd van allen tegen allen zal zijn. 

Ik zal niet herhalen, hetgeen ik elders gezegd 
hcb nL dat bescherming van eigendom door geweld 
de onorde niet vermindert. maar vermeerdert. r-.'laar 
gesteld, dat bij afwezigheid van bescherming de 
\'crwarring zal toe nemen, wat moeten zij dan doen 
die de oorzaak van de ellende waaronder zij gebukt 
gaan, begrepen hebben? 

In dien wij begrepen hebben, dat wij lijden aan 
drankzucht kunnen wij , doorgaande met drinken. 
niet hopen van onze kwaal te genezen, door matig te 
drinken, noch medicijnen innemen die kort7.ichtige 
dokters ons geven en onderwijl blijven drinken. 

Zoo is 't ook met de ziekte van onze maatschappij, 
Indien wij begrepen hebben, dat wij ziek zijn, omdat 
enkele menschen geweld uitoefenen over andere, 
dan kunnen we den toestand ni et verbeteren door 
steeds het bestaande staatsge\\"eld te ondersteunen 
of een ander in te voeren, een revolutionnair of 
een socialistisch. Dit was mogelijk, zoolang de grond
oorzaak van den ongelukkigen toestand der mensch
heid niet duidelijk zichtbaar was. r-.laar wodra on· 
twijfelbaar duidelijk is geworden, dat de menschen 
lijden van het geweld, door enkele menschen uitgeoe· 
fend over de rest, is 't niet meer mogelijk 's menschen 
toestand te verbeteren door het oude geweld te 
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bestendigen of een nieuw in te voeren . Evenals voor 
den zieken alcoholist het eellige geneesmiddel IS 

onthouding van alcohol, de oorzaak van zijn ziekte 
zoo is ook voor de zieke m:1atschappij het ee nige 
geneesmiddel: onthouding \"an geweld, de oorzaak 
van haar ziekte; onthouding van persoonlijk geweld, 
van het precken van geweld, van iedere rechtvaar
diging ervan. 

Niet alleen nu is dit het eenige middel om de 
menschen uit hun ellende te bevrijden; maar wij 
moeten het onvermijdelijk gebruiken, omdat hct samen
valt met het zedelijk bewustzijn van iedcr afzonderlijk 
mensch van onzen lijd. Indien de mensch van onzen 
tijd eenmaal begrepen heeft, dat iedere bescherming 
van eigendom en persoon slechts verkregen wordt 
door bedreiging met doodslag en door doodslag 
zelf - dan zal hij niet meer rustig kunnen genieten 
van wat door doodslag of bedreiging ermee verkre
gen wordt, maar hij zal aan beide des te minde!" deel 
nemen. Dus alles wat geëischt wordt voor de be
vrijding der menschen uit hun ellende, is ook noodig 
om het zedelijk bewustzijn vall ieder afzonderlijk 
mensch tevreden te stellen . En daarom moet voor 
ieder afzonderlijk mensch vaststaan, dat hij voor't 
heil van allen en voor het nakomen van zijn eigen 
levcnswet niet mag medeplichtig zijn aan geweld , 
het niet mag rechtvaardigen, noch gebruiken. 

• 
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