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MARX, "Judenfrage".

Een kort woord vooraf.

De hier aangeboden brochure is een, op
verzoek van velen, bijgewerkte en meer gedo-
cumenteerde rede, welke wij in April '33 voor
de V.V.V.O. te Amsterdam en Den Haag hebben
gehouden.

Het onderwerp van deze rede, die geïnspi-
reerd werd door de geweldige doorbraak van
een reeds lang kiemende pestilentie in Duitsch-
land, om de arbeidersbeweging, socialistische
en kommunistische te vernietigen, waarbij te-
vens "het jodendom" als ras werd aangeduid
als de schepper van de kapitalistische wanorde
(de eeuwenlange krankheid) vereischte voor
een arbeiderspubliek een dieper-peilen in de
veroorzakende bronnen .der geestelijke, sociale
en historische krachten, die deze pestilentie
mogelijk maakten, dan gewoonlijk in een rede
het geval is.

Daar een rede van enkele uren over zulk
een vraagstuk leemte openlaat, omdat on-
mogelijk alle factoren van dat proces kunnen
worden belicht. of kwesties en opmerkingen
verkeerd worden verstaan, voldeed ik aan den
wensch, deze rede uit te werken voor een ge-
schrift -, echter onder voorwaarde, dat de
voordrachtvorm behouden blijft. Wij willen
echter met nádruk er op wijzen, dat wij ons
niet verbeelden ook met deze gedrukte publi-
catie het zoo gecompliceerde vraagstuk voor
een honderdste deel te hebben uitgeput.

Waar wij eveneens op moeten wijzen, is, dat
wij ons geenszins begaven op het gebied van
den lheologischen of bijbel-kritischen kant van
deze zaak, wat wij slechts beoogden is een in
vogelvlucht, gegeven schema van de sociaal-
historische kern, haar politiek en massa-ziel-
kundige kenmerken in dit proces. Over ieder
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Die gesellschaftliche Emancipation des
Juden ist die Emancipation der geselt-
schaft vom Judenthum.

(De maatschappelijke bevrijding van den
jood, zal eerst door de maatschappelijke
bevrijding van het jodendom worden
verwezenlijkt.)

Het Anti-Semitisme is niet alleen (voor
de volksmassa !) het Socialisme van de
dommen, maar het is vóór alles: ver-
demagogiseerde klassenstrijd.



der aangesneden vraagstukken bestaat een berg
van literatuur, en zelfs een berg, die nog voort-
durend hooger wordt.

Het wonderbaarlijke spel van de natuurlijke
krachten met haar wervelwind-achtige ineen-
strengeling van tegenstellingen, verschijnt nog
steeds voor de menschen als voortbrensels óf
van menschen óf van onzichtbare machten, die
de menschen zich zelve in hun verbeelding
voorstellen als de goede of kwade veroorzakers
van het gebeurende.

Het leed, dat zij ondergaan of aanschouwen,
wordt niet in zijn causale diepte gepeild; de
smart wordt met verslagen-gevoel begrepen en
de verlossing wordt met lang uitgeleefde ver-
bovenzinnelijk te fabel-verlangens opnieuw ver-
beeld. Het woord van de groote Spinoza, dat
men noch met tranen en lachen, noch met spot
en verslagenheid het proces des levens verder
brengt, maar wel met weten en volharden, mag
ook hier weer herhaald worden.

Het verbazing-wekkende, dat in dezen tijd
dien "men" voor "beschaafd" hield, in het
land, dat met zooveel bluf de wereld wilde
doen gelooven, dat het Duitsche volk, de éénig
groote kultuur of "beschaving" aan de mensch-
heid moet brengen, is even waanbeeldig als de
sociaal- en massa-zielkundige gegroeide fabel,
dat het joodsche volk het door "god" als eenig
"uitverkoren volk" moet worden beschouwd.
Legenden en fabelen hebben in den loop van
de geschiedenis der menschheid zulk een ver-
starrende gedachte in 's menschen denkleven
gebracht, dat zij zich als onsmeltbare ijskorsten
in dat bewustzijn hebben vastgenesteld.

De HitIersche pestilentie van dezen tijd is
niet nieuw noch wonderbaarlijk; als wij haar
plaatsen onder den miscroskoop van de histo-
rische sociaal-economische en zielkundige loupe
van den tijd, dan verschijnt dit monster-figuur
als de demonische personifikatie van den wan-
kelenden, in al zijn poriën zieken tijd.

Om dit duidelijk te maken hielden wij deze

rede en geven wij dezen in meer gedetailleer-
den vorm hier weer. Moge zij een kleine bij-
drage zijn in het brengen van een weinigje
meer besef van het hoe en op welke wijze men
het groote leven van mensch en menschen be-
hoort te aanschouwen en te verstaan.

Het Hitler-type van dezcn tijd!

Hoorderessen en hoorders!

In een van de joodsche "heilige" boeken,
waaronder "De Talmoed" (dat eigenlijk een
uitgebreid kongresverslag was van priester- en
profetenbijeenkomsten in het Babylonische tijd-
vak van de joodsche geschiedenis) of in een
van de kommentaren, staat ergens een woord,
dat in de omgangstaal van de joden luidt:
Schémau benégeichim en, dat algemeen ver-
taald wordt in deze beteekenis: men moet twee
aanhooren! Begrijpen wij dit woord goed, dan
heeft dit een diepere, een wijsgeeriger betee-
kenis dan men uit den zin van "men moet twee
aanhooren!" zou begrijpen, n.l., dat men de
vraagstukken, het aanschouwende niet slechts
van ééne zijde, maar van alle zijden moet be-
tasten, want alles wat geboren wordt, draagt
de kiem van het sterven in zich - of, gelijk de
oude wijsgeer Heraclitus het zeide: Alles vloeit
en vervloeit! Een levensinzicht in het denken,
dat latere wijsgeeren tot hun fundamenteele
denkwijze hebben gemaakt om het proces des
levens te verklaren; men noemt het de dialee- .
tische denk- en beschouwingsmethode. Het was
de Duitsche wijsgeer Hegel, die deze beschou-
wings- en denkmethode weer in de wijsgeerige
wetenschap bracht, maar slechts zóó, dat zij
bruikbaar waren zoowel voor de rechtvaardi-
ging van het behoud" als voor hén, die het be-
houd van onrecht, ellende enz. wilden vernie-
tigen. Eerst Karl Marx heeft deze "dialecti-
sche" methode van denken en verklaren tot een
reëel-werktuig voor een zich bevrijden willende
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-klasse gemaakt, door deze dialectische metho-
de aan het algemeen historisch en sociaal mate-
rieel leven der menschen te toetsen. Hieruit en
hiermede kon K. Marx tevens het burgerlijk
,.Materialisme" omvormen tot dat, wat deze
zelve noemde het dialectisch of historisch mate-
rialisme.

schen. levende in social 1

in angst en vertwijfelin
om zulk "een held"; he
riool-atmosfeer.

en geestelijken nood,
vragen en smeeken
is de held-rat dezer

Hoorderessen en

Hoorderessen en hoorders!
Denkt U toch eens in de geestelijke sfeer van

de West-Europeesche menschen, vooral sinds
den oorlog, tijdens en vóóral er na, en bovenal
in landen als Duitschland met hun ekonomi-
sche, politieke en geestelijke ontwrichting, ja
ontaarding in de laatste, nu bijnà 20 jaar.

Welk een ontaardende praktijk doorleefden
deze menschen niet, vooral de jeugd! Maar te-
vens, moet men het nog steeds in het Duitsche
volk kiemende onderdanigheidsbe ef (of slaaf,
of tiran), dat het volk in den loop :van zijn ge-
schiedenis is in-gegroeid, niet uit het oog ver-
liezen.

Evenwel, ondanks dat, kenmerkte het Duit-
sche volk, zelfs onder het pretentieuze en ver-
waande keizersdom, zich vóór den oorlog nog
niet door zulk een ontaardenden, zenuw-ver-
warden verwordingsgeest als thans!

Welk vooraanstaand mensch van eenige voor-
name geste in alle regionen van politiek en
wetenschap, kunst en kerk enz. zou vóór den
oorlog zich met een type als Hitlee) , om te

Alleen door U te laten leiden door dezen
denkgids, zult gij in staat zijn de doolhoven van
het geestelijk leven der menschen, en de slop-
pen, waarin de menschen sinds hun bestaan
zoo vaak vastliepen, evenals het proces van Nu
en zijn bittere ellende, smart, misdaad en ra-
zernij, te doorgronden en te verstaan. Want,
aanwezigen, de domheid, de onkunde vormen
een geweldige satanische kracht voor de men-
schen; de domheid, schreef Karl Marx eens,
heeft méér jammer en smart gebracht, en zal
nog menigmaal meer bitterheid en droefheid
brengen dan de stoutste verbeelding van de
Grieksche treurspeldichters in hun drama's
van het noodlot zouden hebben kunnen uit-
heelden."

Het tijdperk, waarin wij leven en waarin wij
met bitterheid moeten aanschouwen, welk een
satanische kracht die domheid en verbeelding-
razernij ons nog brengen, dienen wij, zonder
beangst te zijn van te moeten gaan wanhopen,
in zijn zwarte diepte te bespieden. Deze tijd is
een periode, waarin een moeraslucht heerscht,
een rioollucht nà een lange periode van sociale
en politieke regen. De stank, die daaruit op-
stijgt, vergiftigt het leven der menschen, en het
is alleen in een dergelijke sociaal-geestelijke
riool-Iuchtperiode, die zoo menigmaal de
menschheid heeft geteisterd, dat de mensch-
:atten geboren worden en te voorschijn komen;
Ja, waarin de geestelijk vergiftigde menschen
dergelijke ratten zelfs als hun "Verlosser", hun

_"Messias" aanschouwen. Deze vergiftigde men-
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1) Deze Hitler, wiens oorspronkelijke familienaam
Scblcklgrüber was, welke naam door zijn ouders door
verwantschappelijke betrekkingen, bij toeval, met den
naam Hitler werd verwisseld, deze Hitler, die nu door
groene, gele en zwarte reaktie, en literaire kletsma-
joors, politieke beunhazen enz. vermythologiseerd
wordt, volbrengt, wat in diens karakteriologisch ver-
langen van jongs af, lag opgesloten. Hochstaplerei!

Wij kunnen er hier geen overzicht van geven, maar
de Duitscha schrijver Konrad Heiden heeft in zijn bock
"Geschichte des Natlonal-Sozialismus" (uitgave van Ro-
wohlt, Berlin 1932) een complex van den historischen
ontwikkelingsgang dezer persoonlijkheid gegeven; de
geschiedenis dezer partij en haar excessen vóór de
machtsverovering. Na lezing van dit boek vraagt een
normaal mensch zich af: Is Duitschland één en onver-



Hitler-horde ook de joden aansprakelijk is gaan
stellen voor de sociale en politieke ellende van
Duitschland?"

Om U dat duidelijk te maken zou ik U een
overzicht van dat bewegelijk volkje, van zijn
oertijd en zijn geweldige dramatische geschie-
denis, in den loop van eenige duizenden jaren,
moeten geven. Gij begrijpt wel, dat dat, zelfs al
zou het in mijn vermogen liggen, niet gaat in
een voordracht van een paar uur. Wat ik wèl
doen moet en kan, is met een nog grootere
snelheid dan waarmee het snelste vliegtuig door
het luchtruim gaat, een schema geven van deze
geschiedenis, en U de factoren doen verstaan,
die haar bewerkstelligden.

Hoe ontstond het jodendom en waarin onder-
seheidt het' zieh van de overige mensehheid?

Zoo men de geschiedenis van de menschheid
van den buitenkant, d.W.Z. uit haar daadzake-
lijke werkzaamheid beziet, zonder nader onder-
zoek van den oorsprong en de bron(nen), waar-
uit deze werkzaamheid (daden) ontsprong en
zich vormde, dan begaat men een groote denk-
fout en ziet men den sehijn aan voor het wezen
der dingen. Al wat is heeft een wordingsproces;
zoowel in het algemeen proces van de natuur
als in dat van de menschheid.

Het Hitler-gedrocht is niet te verklaren zon-
der de riolen te onderkennen en zijn samen-
vloeiingselementen te ontleden; zoo moet men
ook de vervolgingsrazia, waaraan eeuwen aan
eeuwen de joden blootstonden, zien. De Duit-
sche geschiedschrijver Mommsen zeide niet ge
heel onjuist: sinds de diaspora (verstrooiing)
intrad. Maar vóór de eigenlijke diaspora, nà de
2e tempelverwoesting (70 jaar ná Chr.) waren
er reeds groote aantallen joden in de vrijwil-
lige diaspora. Dit volkje, de joden, was oor-
spronkelijk een van de vele Nomadische (van
vlek tot vlek trekkende of zwervende) herders-
stammen; die gelijk bij alle volkeren van de
aarde, in Azië zoowel als in Australië, Amerika
enz., in den aanvang van hun wordingsgeschie-
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zwijgen van vuilaards. Is Goering enz., hebben
geëncanailleerd? Zou Hen "Kommerzienrat",
Herr Doktor, Profess ren voor een sujet als
Goering eenig wezen jk zedelijk woord hebben
overgehad? '" Terwjil nu de uilen van Miner-
va, de Egyptologen1Assyriologen, de Professo-
ren en de geheele !!pper-ten van KuItur-Deutsch-
land het befaamde "Horst Wessel"-lied, het
lied gewijd aan den nat. soc. held, den soute-
neur en beroeps-inbreker van het riool Alexan-
derplatz te Berlijn, meezingt! Zou zulk een ver-
schijnsel vóór den oorlog mogelijk geweest zijn?

Deze nationaal-socialistische held, het a-mo-
reel uitwerpsel van de kapitalistische vuilnis
van het SO~ial-geestelijk riool, is de meest
trouwe psyc ologische gade van de politieke
rat van dit tijdperk: Hitler-Goering-Goebels!

Hoorderess n en hoorders!

WaarscJijnlijk zijn er onder U, die mij zullen
vragen: "Maar hoe is het te verklaren, dat deze

deeld gekkenhuis? Is dat "Ras" nu inderdaad normaal?
Zijn dat nu de nakomelingen van Hegel-Kant-Fichte-
Goethe-Schil}er-Heine en zooveel anderen?

Voor zijn vader was Adolf Hitler een sociaal ver-
loren" wezen, tot niets in staat. Het doet ons denken
aan P. C. Hooft (17e eeuwsche burgemeester van Am-
sterdam) die tot zijn zoon, die ook tot niets in staat
bleek, zeide: "Ga in de politiek, daar behoef je niets
voor te kenneni"

Deze Adolf Hitler, voor wien thans "de grooten"
kruipen, liegen, likken, en van wien men geen kwaad
mag zeggen op "poene" van.... voor het beleedigen
van het hoofd van een "bevrienden staat".

Zegt mij wie Uw vrienden zijn, en ik zal U zeggen
wie gij zijt I

Adolf Hitler, wiens "duistere levensweg" deze klare
karaktertrekken openbaart: wraakzuchtig, eerzuchtig
heeft het anti-semietiseh ras-sisme van den beruehten
Oostenrijkschen Christelijk-Sociaal Anti-Semiet Dr. Lue-
ger als opium gesnoven. Men leze het werk van Konrad
~eiden, om deze, bij gebrek aan zwaartekraeht, uit het
riool des tijds omhoog gewaaide figuur (en zijn maats)
te kennen!

De geheele burgerlijke geleerdheids- en reaktie-rim-
ram is weer in touw om deze figuur te ver-mythologi-
seeren!
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denis en op een bepaalde trap van sociale ge-
schiedenis, in gezins- en familiegroepen (Horde-
Sippe-Totem-Clan-Gens enz.) gemeenschappelijk
in hun bestaanonderhoud voorzagen. 1)

Ofschoon dit geheel buiten het verband van
ons onderwerp staat, moet ik U er op attent
maken, dat de menschheid niet in gesloten co-
lonne het leven betrad als een "nieuwe soort"
in het algemeene rijk van de organische wezens,
maar dat zij zich (zeer waarschijnlijk) in het
zeer-warme klimaat als groepje uit een of an-
der, uit een haar biologisch gelijk zijnde dieren-
groep heeft opgewerkt. Zij was daartoe alleen
in staat door zich, ter onderscheiding van de
dieren, zelfstandig voedsel te verschaffen, dus
zelf-voortbrengster te worden van het door haar
benoodigde voedsel. Karl MaI'x heeft ons ge-
leerd, dat het feit dat de mensch zich tot een
nieuwe soort heeft kunnen vormen, te danken
is aan de omstandigheid, dat hij de natuurstof-
fen heeft weten om te vormen tot natuurkrach-
ten. waarmede hij als soort een zelfstandige
kracht verkreeg tegen de overmachtige natuur-
krachten. De groote socioloog van het midden
der vorige eeuw, Lewis H. Morgan had er reeds
op gewezen, dat als het de menschheid gelukt
is een machtige rol te spelen in het algemeen
proces van de natuurlijke soorten, zij dat te
danken heeft aan haar vinden en steeds meer
verbeteren van de bronnen van haar levens-
onderhoud. Hierdoor kon zij zich van uit haar
geboorte-klimaat en omgeving verspreiden over
geheel de aarde en volkrijke staten vormen.

Dit zij-sprongetje wilden wij maken om U te
doen beseffen, dat in de lange perioden van
menschelijke geschiedenis, aanvangende op het

peil van ontwikkeling en begaafdheden der die-
ren, op de onderste trap van de Wildh~id, alle
levende menschengroepen, zoowel SOCIaal als
geestelijk dezelfde kenmerken hadde~ .. Hadden
kleinere of grootere groepen of te wetrug voed-
sel, of werden zij bedreigd voor het bestaan,
dan heeft het steeds tot een krijg geleid tus-
schen de sterkeren en de zwakkeren, of, het-
geen ook wel gebeurde, enkele groepen, in het
bezit van betere werktuigen, verplaatsten zich
naar een ander klimaat; dan voltrok zich een
volksverhuizing, In de oudheid, voor duizenden
jaren, voltrokken zich meermalen dergelijke
volksverhuizingen. Karl Kautsky heeft ze "de
sociale revoluties dezer tijdperken" genoemd.
Het tijdperk, waarin de Israëlieten, als groep of
groepen van een semietischen stam, (zooals men
van Germanen en Romanen spreekt), oprukten
vanuit Arabië of Afrika door de West-Jordaan-
sche bergpassen, tusschen den Euphraat en den
Indischen Oceaan, dit tijdperk kenmerkte zich
weer als een dezer periodieke volksverhui-
zingen.

Hoorderessen en hoorders!

Gij ontslaat mij wel van de details van dit
groote historische wordingsproces. Deze Isr~ë-
lietische herdersstammen stonden, cultuur-his-
torisch gezien, toen zij het forum van de ge-
schiedenis betraden, op de hoogste trap van
de barbarij. Als Nomadische herders met hun
kudden de Syrische en Palestijnsche gebieden
betredende, van weide tot weide trekkende,
was de vlek of het stadje (of wat men dien tijd
daarvoor aanzag) "Gosen", een pleisterplaats.')

Vandáár uit kwamen zij in aanraking met
toenmaals hoogere sociale en geestelijke kul-1) Hoewel er een geweldige literatuur bestaat, die alle

onderdeelen bestrijkt van deze geschiedenis der Joden,
ontbr~~kt er nog steeds een algemeen ethnologische
vergelijkends s.tudie vaJ~ modern Marxistisch standpunt
over de wordmgsgeschledenis van dat herdersvolk in
d.e Klein- en Centraal-Aziatische geslachts- familie- of
sIppen-organisaties. '

1) Daar de ruimte ontbreekt in dit beperkt geschrift
het aardrijkskundig, klimatologisch en algemeen volken-
kundig milieu van de Mesopotami.sche .gebie<;len te ~e-
schrijven, verwijzen wij voor de UItVOerIge.uiteenzettin-
gen daaromtrent naar de volgende geschriften: Eduard
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heerschende krachten en machten voelden en
zagen; waar de groepslelders als "medicijn-
mannen" en waarzeggers, ja zich reeds tot
priesters hadden gevormd en hun Totem ele-
menten bezat, waaraan de offers moesten WOl'-

den gebracht, (die vaak door deze priesters
voor zichzelf werden verdonkeremaand).

Deze woestijn was omringd door geweldige
bergen, (waarvan die van Sinaï de beroemste
was) als verblijfplaats van het Israëlietische
Totem-beeld, dat Jahve of "het wezen dat dool'
het luchtruim zweeft", gelijk de schrijver Well-
hausen opmerkt, werd genoemd... dat alles
weet de historische overlevering met zekerheid
te vertellen.

Het verblijf van deze Hebreeuwsche semie-
tische Nomaden binnen het Pharaonisch ge-
bied van Egypte, gelijk dat in den Talmoed en
Kommentaren is "verdicht", waarin het be-
roemde verhaal van Mozes als "Stichter" van
dat Jodendom, door samenvoeging van "de
tien stammen", is historiografisch tot nu on-
bewijsbaar, en schijnt slechts als wijsgeerig, ná
de 1e ballingschap, voor de literaire compositie
van het Geschiedverhaal bedacht te zijn.

Trouwens, de in dat verhaal zoo wonderbaar
passende, gebeurtenis van het rendez-vous, dat
Mozes met Jahve had in het doornenbosch, is,
volgens de terzakekundige historici een ideolo-
gische bewerking van de Talmoedisten ge-
weest. Zelfs de figuur Mozes als "stichter" is
historisch zeer twijfelachtig; naar verluidt zou
deze een Egyptische priester kunnen zijn ge-
weest.

Er zijn een enorm aantal verklaringen, ver-
onderstellingen en wetenschappelijke stellingen,
die met elkaar in strijd zijn over de vraag of
deze Israëlietische herdersstammen reeds tijdens
hun Jordaan-reis of tocht "handelaars" waren
of niet. Het is zeer waarschijnlijk en aanvaard-
baar wat Kart Kautsky (door andere schrijvers
daarin bevestigd) zeide, n.l. dat deze bewege-
lijke Beduinen, rijk aan wol enz., van hun na-
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tuur groepen, vooral die der kanaänietische
menschen-groepen. Mogen wij hun latere
menschkundige kenmerken, als reeds in dit
tijdperk gevormde eigenschappen aanzien, dan
waren deze Israëlietische en Judaische herders
en herderinnen "een beweeglijk volkje". Be-
weeglijk in de beteekenis van rumoerig en
energiek. Dat was en is een psychologisch ken-
merk, dat bij alle levende elementen en wezens
voorkwam, en steeds zal voorkomen: n.l. dat
de vooruitspringenden, de begaafden, de scher-
pe aanvoelers, de top-wezens in sociaal en gees-
telijk opzicht zich zullen onderscheiden en de
leiding nemen. Vóóral als het een groepseigen-
schap gold, zal zich zulk een kenmerk alléén
dan zich doen gevoelen, wanneer de sociale
(d.w.z. algemeen stoffelijke en politieke) voor-
waarden haar gunstig zijn, om tot de leidende
groep van de omringende menschen te kunnen
worden. Wij veroorloven ons deze hypothese
als grondslag voor de verklaring van het his-
torisch merkwaardige feit, dat juist deze groep
van den, uit zeer vele groepen bestaan heb-
benden grooten semietischen stam, de Israëlie-
ten en Judaïeten, (die in den loop van dat pro-
ces tot een eenheidsfront kwamen) naast en
zelfs boven de geweldig groote volkeren-ver-
zameling van af 1500 jaar vóór onze jaartel-
ling, in dat groote rijk van klein en centraal
Azië, historisch zoowel als sociaal en psycho-
logisch zich blijvend wist te onderscheiden.

De Israëlietische en Judaïsche stammen,
horde of sippe; (het woord "Mischpaget", dat
geslachts- of familiebond beteekent, leeft nog
in het jiddisch-idioom) waren herders en vee-
fokkers in de Syrische en Palestijnsche Jordaan,
waar zij, evenals alle toenmalige menschen-
groepen de natuur-elementen als de hen be-

Meyer "Gesehichte des Altertums" (1913) "Die Ent-
stehuug des Judentums", (Eine historische Untersu-
chung) (1896) Entstehung des Christentums (Dl. 2).

J. Wellhausen "Prolegomena zur Gesehichte Israëls"
(1899) en "Israëlitische und Judische Gesehlehte",

12



•

burige volken waren ruilden, vóóral waren, die
gemakkelijk transportabel (te dragen enz.) wa-
ren, en daarmede een nieuwe bron voor hun
levensonderhoud en vermeerdering hunner rijk-
dom verkregen. Hierdoor werden zij hande-
laars of kooplieden. De Davidistische Judaïe-
ten leken meer op de Aziatische Mongolen van
de Dshingi Khans in de Russische geschiedenis,
die ook herders waren en tegelijkertijd de na-
burige volksgroepen beroofden en schatplich-
tig maakten. Zeker schijnt te zijn geweest, dat
deze Israëlietische Semieten reeds vóór hun
vaste woonplaats bezetting in Jeruzalem, den
ruilhandel kenden en uitoefenden; dat zij, voor-
al de Davidistische Judaïeten (voor zoover dat
volgens econ. politiek begrip voor dien tijd
past) feodale koloniaal politiekers waren van
de in Jeruzalem werkende landbouwbevolking.
waar zij als vroonheeren optraden; ook dat zou
kunnen worden aangenomen. Karl Kautsky
heeft in zijn voortreffelijke studie over Israël's
geschiedenis (in het boek "Het ontstaan van
het christendom") opmerkingen gemaakt, wel-
ke wij hier mogen herhalen:

aristocraten en hun vazallen, de meerderen in krijgs-
techniek, tegen de naburige volkeren, om bij hen
slaven buit te maken. Dan begint de dwangarbeid
en drijft de maatschappij op hetzelfde doode spoor,
waar later de maatschappij van het Romeinsche
keizerrijk eindigen zou. De vrije boer gaat ten onder
en wordt vervangen door den dwangarbeid. Maar
daarmee verdwijnt ook de grondslag, waarop de
oorlogsmacht van het rijk berust. En tegelijkertijd
verliest de aristocratie, ondanks de vergevorderde
wapentechniek haar overwicht in krijgszaken, omdat
zij door de toenemende weelde ontzenuwd wordt.

Zij bezit niet langer de eigenschappen, die zij noo-
dig heeft tot het uitoefenen van dat beroep, waaruit
haar maatschappelijke positie ontstond; het verde-
digen van de gemeente tegen invallen van roofzuch-
tige naburen. Dezen leeren hoe langer hoe meer de
zwakheid van den zoo rijken en aanlokkelijken buit
kennen, steeds dichter dringen zij naar de grenzen
toe om ten slotte het land te overstroomen, en ver-
oorzaken zoo een algemeen trekken, waardoor
steeds verder wonende volkeren worden aangetast,
en dat langen tijd geen einde neemt. Een deel der
indringers neemt bezit van het land en vormt zoo
een nieuwen vrijen boerenstand. Anderen, sterkeren,
vormen een nieuwe krijgshaftige aristocratie. Daar-
naast kan de oude aristocratie, in wie de kunsten
en wetenschap en der oude cultuur nog voortleven,
tegenover de barbaarsche veroveraars altijd nog wel
een overwegende positie innemen, maar niet meer
dan een kaste van krijgers, alleen nog als eene van
priesters.

Is de volkerenbeweging tot rust gekomen, dan
ontwikkelt zich deze kringloop weer van voren af
aan; men zou hem kunnen vergelijken met de af-
wisselende perioden van bloei en crisis in de kapi-
talistische maatschappij, wel is waar geen cyclus
van tien jaar, maar vaak een cyclus van veel hon-
derden jaren; een cyclus, die eerst werd overwon-
nen door de kapitalistische productiewijze, evenals
de steeds terugkeerende crises van tegenwoordig
eerst zullen worden overwonnen door de socialisti-
sche productie. De Hebreeuwsche of semietische no-
maden-geslachtsbonden (sippe enz.) kwamen in dat
Palestijnsche gebied (waarschijnlijk nadat zij reeds
honderden jaren in Egypte zwierven, en, gelijk
Kautsky aan Ed. Meyer ontleende, waren zij onder
den naam "Amu" toen bekend), waar een legio
aantal, uit alle oorden gekomen, elkander bekamp-
ten om het bestaan of om "meer macht". Deze be-
wegelijke Israëlieten waren in het Palestijnsche en
Syrische gebied noch de uitviuders of scheppers
noch de eenige groep, welke zich met haudel bezig
hielden.
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"In veel vruchtbare stroomgebieden van het Oos-
ten ontwikkelde zich reeds vroeg een akkerbouw,
die een aanzienlijk surplus aan levensmiddelen op-
bracht, waardoor het mogelijk werd, dat naast de
landbouwers nog een talrijke andere bevolking leef-
de en werkte. Dan bloeiden de ambachten, kunsten
en wetenschappen, maar er vormde zich tevens een
aristocratie, die allen tijd kon gebruiken om te lee-
ren omgaan met de wapenen, een stand, waaraan
steeds grooter behoefte bestond, naarmate de rijk-
dom van het stroomgebied de naburige oorlogszuch-
tige nomadenstammen meer tot roofzuchtige inval-
len verlokte. Wanneer de landbouwer in vrede zijn
grond wilde bewerken, had hij den steun van die
aristocratie noodig en moest dien koopen. Werd de
aristocratie echter krachtiger, dan lag voor haar de
verzoeking voor de hand haar krijgsmacht te ge-
bruiken om haar inkomsten te vergrooten, des te
meer daar de bloei van handwerken en kunst aller-
lei soorten van luxe in het leven riep, waarvoor
groote rijkdommen noodig waren. .

Zoo begint dan het onderdrukken van de boeren,
en beginnen tegelijk ook de krijgstochten van de
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De beroemde Phoeniciërs, die, als gezegd, in de

zeekustplaatsen zaten en uitmuntende zeevaarders
waren, waren hen voor en even gewiekst.

In zijn geschiedenis van den handel der joden in
de oudheid behandelt Herzberg uitvoerig de kara-
vanen wegen, die Palestina doorsneden of dicht er
langs liepen. Hij is van meening, dat die verkeers-
wegen in de oudheid wellicht van nog grooter ge-
wicht voor den handel waren dan nu de spoor-
wegen. Langs een zoodanigen weg voerde men uit
het Zuidwesten van Arabië, langs de kust van de
Roode Zee en Elanitische Golf, de producten van
het gelukkige Arabië zoowel als van Ethiopië en
van eenig daarachter gelegen landen tot Sela, het
latere Pet ra, ongeveer 70 kilometer ten Zuiden van
de Doode Zee. Een andere karavanenweg bracht de
voortbrengselen van Babylonië en Indië dwars door
Arabië, van Gerrha aan de Perzische Golf ook naar
Petra. Van hieruit liepen echter drie andere wegen;
één naar Egypte, met aan den rechterkant vertak-
kingen naar de Arabische havens aan de Middel-
landsche Zee, een tweede naar Gaza, met een voort-
zetting naar het Noorden, die van zeer groot belang
was; een derde langs de Oostelijke oevers van de
Doode Zee, en de Jordaan naar Damascus. Tevens
was Ailat, in het verste hoekje van de daarnaar ge-
noemde Elassistische Golf, reeds een stapelplaats
geworden voor de waren uit de Zuidelijker landen,
terwijl een korte weg het verbond met Petra. De
reeds vermelde weg van Gaza naar het Noorden
leidde door de vlakten van Judea en Samaria en
liep in de vlakte van Jisreël uit op een andere, die
van het Oosten naar Acco voerde. Van de goederen,
die op deze zoo verschillende wegen werden aan-
gevoerd, haalde men die, welke naar Phoenicië
moesten, met schepen deels in die Arabische havens,
deels in Gaza en Acco, want vandaar naar 'I'yrus en
Sidon was de streek slecht.

De reeds meermalen vermelde druk bezochte ka-
ravanenweg uit het Oosten liep van Babylon aan den
midden-Euphraat, dan door de Arabisch-Syrische
woestijn, waar toen Palmyra schitterde, trok dan
een eind verder aan de Oostzijde van den boven-
Jordaan deze rivier over, en liep door de vlakte van
Jisreël naar zee. Kort voordat de weg den Jordaan
bereikte, liep er de weg van Giliad op uit, dien wij
reeds ten tijde van Joseph zagen gebruiken; ook
hebben wij gezien, dat in de vlakte van Jisreël de
weg van Gaza er op uit liep, vermoedelijk begon
de weg, die volgens Mozes 1, Mozes 37, 25, 41, 57
van Palestina naar Egypte leidde, ook in Gaza. _..
De invloed hiervan op de Israëlieten uit een han-
delsoogpunt (van deze handelswegen en de markten,
die op de kruispunten ontstonden) kunnen wij wel
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is waar gedurende langen tijd nog niet aantoonen
of bepalen door geschiedkundig overgeleverde fei-
ten, maar door inwendige noodzakelijkheid bestaat
hij ongetwijfeld, en door hem aan te nemen zullen
wij op menige oude mededeeling van schijnbaar
geeneriei waarde een licht zien vallen, dat ons het
bestaan van dien invloed doet erkennen.

De weelde- en export-industrie en de kunst bloei-
den daarentegen bij de Israëlieten veel minder dan
de handel. Waarschijnlijk omdat hun opkomst viel
in een tijd, dat de ambachten overal rondom reeds
een hoogen trap van volmaaktheid hadden bereikt.
De luxe-voorwerpen waren beter en goedkoop er,
wanneer men ze verkreeg door den handel, dan
wanneer ze door inheemsche werklieden werden ge-
maakt. Zelfs bij de Phoeniciërs, die veel vroeger al
een cultuurvolk waren, werd de opkomst van de
industrie tegen gehouden door de concurrentie van
de Egyptische en Babylonische waren, die zij ver-
handelden. Het is waarschijnlijk, dat de Phoeniciërs
op het gebied van industrie de overige bewoners
van Syrië vroeg de baas zijn geweest. Veeleer zal
Herodutus gelijk hebben als hij de eerste Phoeni-
ciërs, die landden op de kust van Griekenland, wa-
ren te koop laat bieden, die niet in hun eigen land,
maar in Egypte en Assyrië, dat wil zeggeu in het
Syrische binnenland zijn gemaakt. In de eerste
plaats industriesteden zijn de groote steden van
Phoenicië pas geworden, nadat zij hun politieke on-
afhankelijkheid en een groot deel van hun handels-
betrekkingen er bij ingeboet hadden."

Om dat groote historische proces van dat "be-
weeglijk volkje", de Israëlieten en J udaieten, te
verstaan, zult ge door zijn uiterlijke bewustzijn-
kenmerken, gelijk deze in zijn dogma van ver-
bovenzinnelijkte beelden en gedachten in het
Oude Testament en de bijzondere Joodsche
"wet" enz. zijn neergelegd, moeten heenzien,
dat slechts het resultaat van zijn historisch
worden en vorming was, en dient ge de alge-
meene politiek en ideologische kenmerken te
onderzoeken, waardoor het in het Klein- en
Centraal Aziatisch leven van vóór een 3112dui-
zend jaar is begonnen zijn levensdrama heeft
gespeeld tot aan de geboorte van het Christen-
dom. .

iet uit en door haar religie, maar uit en
door haar ethnologie en politieke partij- en
staatsvorming kunt en moet gij dit proces lee-
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ren doorschouwen. Deze onderzoekingsmethode,
die wij aan Marx' groote kennis ontleenen,
wordt de dialektische materialistische genoemd.
De Joodsche partij- en staatsvorming in het
Palestijnsche gebied, met den sociaal-politieken
bestaansstrijd aangevangen en de Davidistische
inbezitneming van "Jeruzalem", de schepping
van het Koningdom, is, onder de loupe van de
sociaal-historische belichting een doodgewoon
logisch proces van het maatschappelijk leven
van ieder volk.

De profanatie of geheimzinnigheid is slechts
op de trap van de algemeen menschelijke kul-
tuur en ideologieën van de toenmaals levende
volken zeer logisch bemanteld in de verboven-
zinnelijking van de natuur en sociale elementen.
De spontane list van een Débora zoowel als de
greep der zieners naar de macht en de slimme
omkooppolitiek van de machtige vorsten maak-
ten het voor de psychologie van de massa Is-
raëlieten mogelijk het Davidistisch koningdom
te verstaan en te steunen. De uitbouw van den
Jeruzalemsehen staat, onder leiding van de
priesters, profeten enz., vertoont dan ook de-
zelfde kenmerken als alle andere volken, de-
zelfde materieel-ekonomische bronnen voor het
bestaan, waarbij zij, deze vereenigde Israëlieten
en Judaieten ook in den handel geen bijzondere
beteekenis hadden in tegenstelling met b.v. de
Phoeniciërs, die een voornaam handelsvolk
waren.

Zoowel hun Godsvoorstelling als hun kultus
dragen de kenmerken van de denk- en bewust-
zijnswereld der omringende volken. Zoo was
b.V. het Passafeest ontleend aan het tuin- en
veldbouw-offerwijdingsfeest van de Egyptena-
ren. Zeer juist schreef Wellhausen, dat zij dezen
kultus niet uit hun Nomadentijd in de Arabi-
sche Woestijn zouden hebben kunnen be-
denken. 1)

De godsvoorstelling van de Israëlieten was
als van alle andere Bedoeïenen zwevend. Er wa-
ren een aantal plaatsen, waar de godheid werd
aangeroepen evenals de Australische negers
hun totembeelden in de nabijheid van hun ver-
blijfplaatsen heiligden en vereerden.

De verdogmatiseering van den Kultus en de
vermetaphyseering van Jahve tot hoofd en al-
léén-God, zonder bepaalde verplichting alleen
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geestelijk leven niet dankt aan onverklaarbare profa-
naties van z.g. Godsmacht (in dat geval aan de macht
van het uit hun Totemistischen tijd overgeleverde ver-
eeringsdier, den stier "Jehova"), maar dat het de ver-
geestelijking van zijn belangen was, waaraan zijn leiders
het cachet, dogma, gaven, blijkt uit zijn werkelijke ge-
schiedenis.

Het waren Esra en Nehemia, die, dank de hulp van
Artaxerxes, de werkelijke grondvesters van het joden-
dom werden." (J. Wellhausen. Pag. 173). Zelfs in ver-
scheiden woorden en elementen bespiedt men de so-
ciale en politieke logische wortels van dat proces. Zoo
is de saba th viering (ook bij hun naburige volken reeds
bekend) de lithurgische sanktie geworden van den voor-
mali gen wekelijkschen offerdag aan "J ahve" uit den
Nomadentijd.

De Synagogen, de vervanging van de voorm~lige p.laats
van de offerbijeenkomst in den Tempel; de hthurgIsc~.e
wekelijksche plaats van bijeenkomst om de schare bIJ-
een te houden, de z.g.n. vergaderplaats. Zoo is de (nu
nog op de hoogtijdagen als Nieuwjaar en Groote V~r-
zoendag gebruikte) hoorn of Schophar, de voormalige
Herdershoorn om de gemeenschap bijeen le roepen,
een soort stormklok van de Nomadengroep, zoo zijn
de woorden van den krijgsdienst en meerdere in de li-
thurgie, dus vergeestelijkt overgedragen.

Het niet huwen met "heidenen", opdat de bloedver-
wantschappelijke reinheid niet verloren zou gaan, was
een oud-Oostersche maatregel, welks historische wor-
ding uit de vóórhistorie, de Totemistische periode, is
behouden.

De imitatie van deze anti-cultureele methode wordt
opnieuw betracht door de Don Quichotten van "Het
Derde Rijk", waar "Ariërs" niet met semieten mogen
huwen.

De Joden kunnen tegen dezen Hitlerschen reaktion-
nairen waanzin niets inbrengen - bij hen wordt nu
nog aan deze melhode met antiek-versleten dogmatische
halsstarrigheid vastgehouden.

Zoo zij dat nog zouden vermogen, worden degenen,
die zich daaraan (aan het gemengde huwelijk) schuldig
maken op de klassieke wijze gesteenigd en gebanvloekt,
met allen malerieelen boycot, die cr aan vastzit.
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1) Dat het Jodendom, evenals "het christendom" en
allen z.g.n. god dienstgroepeeringen, in de. geschiedenis
van het sociale en politieke leven zijn "bewustzijn", zijn


