
oorspronkelijke titel : Der Ursprung des Christentums 
Uit het Duits vertaald door Herman Gorter 
© 1983 EPO, Berchem; Het Wereldvenster (Unieboek bv), 
Bussum
Omslag : Drinkend Hert1
No part of this book may be reproduced in any form by print, 
photoprlnt, microfilm or any other means without written 
permission from te publisher

ISBN 90 6445 902 9 
90 293 9430 7

Wettelijk Depot D 2204-1983-8

VOORWOORD

Rudolf Boehm

Karl Kautsky (1854-1938) was, na de dood van Friedrich En
gels (1895), de belangrijkste teoreticus van de Duitse Soci- 
aaldemokratie. Hij was het die reeds in 1891, als auteur van 
het algemeen gedeelte van het programma van Erfurt, die 
partij voor het eerst een marxistische grondslag heeft gege
ven. Hij heeft ook het vierde gedeelte van Karl Marx' "Kapi
taal" uit diens nalatenschap uitgegeven. Zijn hoofdwerk is 
“Die materialistische Geschichtsauffassung" (2 delen, 1927). 
Wegens zijn kritische houding t.o.v. de kommunistische poli
tiek na de Russische revolutie van 1917 is men hem, wellicht 
ten onrechte, de scheldnaam van 'renegaat' blijven aankle
ven, ten gevolge van Lenins pamflet over "De dictatuur van 
het proletariaat en de renegaat Kautsky" (1919).

De Nederlandse vertaling (voor het eerst verschenen in 
1912) van Kautsky's "Der Ursprung des Christentums" (in 
het Duits voor het eerst in 1908) is van de hand van Herman 
Gorter. In die vertaling krijgt de taal van het werk een kracht 
en een glans die men in de droge stijl van het Duits origineel 
helemaal nietvindt. Gorter (1864-1927), een laatkomer bij de 
Nederlandse literaire beweging van de 'Tachtigers', was een 
grote dichter en taalkunstenaar. Hij was ook - samen met 
Frank van der Goes, die hem in 1896 Marx' “Kapitaal" deed 
lezen, en met Frederik van Eeden - één van de sociaal bewo
gen linksen uit de omtrek van de groep van de 'Tachtigers'. 
In 1897 werd hij ook lid van de nog jonge Nederlandse "So- 
ciaal-Demokratische Arbeiderspartij" (SDAP), en weldra 
mede-redakteur van het kaderblad van die partij, De nieuwe 
tijd. Na 1918 was hij nauw betrokken bij de “Kommunisti
sche Arbeiterpartei Deutschlands” (KAPD).

Kautsky's historisch-materialistische benadering van "De 
oorsprong van het Christendom" bracht hem tot resultaten
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sx aqDSZ^ai]^ qoo ppadsaB yaaq fiumBqasaq asadomg ap 
iooa pi aqasuoxstq afippAvafi ap pp mopuapuq axapi }aq 
ua mopuapuq pq uba sraaqapq aqfqaquoidsioo ap uassrq 
sx pqasiaA uaa ia pp apaaiuo ua; pra xaqaz qap AqspB>i

•ppqsxxaxu ap uba aqaapaB poi6 uaa 
uba .aqBxqxs, appaxuBpuxxj a6unpfiuB| uaa ubb uapiooAvpB 
-aq pM. xaoxu az :pop AqspB^ spoz 'ubb^uo iBBq hq axpnqs 
-sfiuBfiim ap uba aqqunj ux uapiOM piBBpjaA qosqsqBuapxu 
-qasuoxsxq pqua pra uBq 'fiupvBqosaq apqafi uaa iooa uafi 
-aiqafi ipaq apfxAvBBBip afixuBpoz uaa axp 'xuopuapuq pq 
sp BuxBaMaq uag -sba\ ububh pauig uba (£88T-G98T 'uapp 
£) „axusraBqsuqa np sauifiuo sap aixcqsxpp ap do qaqdaj uaa 
Ajispbji UBA pp spuaAa aqaszpxjq uba qaoq pq pp ppxu 
-I3A sdoopax qx txqiBBM jpnoq Buxuaqai 2100 usp aoq ((^681 ux 
iqxupaB piaa pq iooa '8881 UBA ‘ „puqopuv JaQ J aqaszpxjsl 
uba ap qoou (9^81 '„uoxBqa^ lap uasaA\ sbq,, ua ‘Xt'SX 
1 „ sxuxquapuqo sap uasa/y\ sbq „) qDBqianag uba uapoxzux ap 
pra qoou AqspB>j pp do laaz qoox qBA p|q -pnps poqax qao; 
qfqapupxm x xu asApuB ufxz pA\aoq qa ’sjpz }ioo UBp iaara 
iqopaM ua 'qfxuaaj spaap Bou ppjfpvvpBuo sx xuopuapxiq 
pq uba pi pq ua Buoidsioo ap ibao Bxrruxnzaq s.Aqspajf 

•uauuoBaq aqBiqxxBaixxq uaa pdbxuspb;s 
uba Auxoqdo uaBp iBBq pxu sbm - ,pbbi, iooa qosxssxxq sx 
,p[AOs, ua - .axuxxpfAOS, ad uapqaq uoq BxxraupvuaAO aqos 
-xpqBpos uaa Bdoixxg-paM xn Bou axnsxunxuraoquapBi pq 
pqua pp pfixpapiaA aapx xaq Aqspii ua xiraag uaBaj sjaaB 
-iaAai 'noqsojAj aj apuoxpxuapi aqaspsraxxxuxuox ap uba 
saiBuoq uaa fxq adV^H 3P uba apfixpiBBAaBp sp ’iapoo ipaq 
iapaa 0£6X ul ’qaoqauxiBj uba puauA ua lafiuBquBB uaa ia} 
-Bi piaM ‘puaqafi pBq qfquoosiad AqspBjj qoo axp 'lapoQ

■uapazxuo uoq pra axusqBpos pq qoo xuaq suaB 
-pA pp 'ppisaB apBiqxxBaixxq ua qpBxuspBp uba xuaaiqoid 
pq Mtxarado pqua (£X6X ux piaoAafi) qaoqauuBg pui pqap 
pp xn psq xaqpa Aqspsx -uaqoidsaBim axusranxuxuo^uapBq 
pq iooa 'qaoqauuBg fxq quaimpuBB 'piaa pq iooa qoo 3tfq 
-uaBxa qaxz uxuag qaaq pxaquaBapB ap fxg 'uazoqaB appB\ 
azap uba apfxz ap pqsaq ‘(096X-8A8X) qaoqauuBg araoxuy 
pqBpos aspuBjiapau ap ua AqsxnB>j uassxq axssnqsxp uaa
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uba BuxppjuBB ibbu uraaq qaaq '(simQ pq qn xtfqapaouuaA 
'ppBiiaA spuBpapaM pq ux laqo^ loop suaauaAa 6X6X ux) 
„aqxqoAai ua ;bbxs„ qiaM piBBiuiaA ufxz ux '£X6X ux spaaq 

Aj[spB>{-uraaq asiaAoquoq ap apuajpipq uaqap ubSbia 
aAvnaxu qoo iqoqpAV qoxz pz iaza| ap ibbxu iuapiOAvafi sx qax 
-qBai qrqs poiB uaa iooa uafqiBdsiappqiB asiapa/^ ap uba 
Buqpxsdo aBxpmq ap ux qoosp aranpfAOS 3P ux ]3avoz (uba 
-opB apqA\ pxu ibbxu) apsaaiA fp pm auaBpp sapaid pxu p 
uafisiAp qaxz pz paa^ AqspB^ uba Boopq qp uapaq ai/^ 

ufxz uaioqosaq uuq qfqaBoxuuo p| qp - sx atu 
-sxunxuxuoq pq xuaq iooa Buqpppop suam - BuxBaAvaq aqos 
-xpqBpos auiapoxu ap pp BuxBmpaAO ufxz usp AqspBX qajd 
*3<X qfqaiqooppBH '(50t' d) uaAfq ax ux iBBq fxq qaxz qaop 
‘uaiapuBiaA uaop ai iBBq qaoA aqaoqaq ap pxu iaaM qoo 
axp ibbxu 'paBxuspBp ap pxu uappuuqiapuo a} aqfqaB sp 
xuo paAoïaA pauxu ap aqopua} axp ua 'paaqoidxa ua piaaq 
-I3AO uassBp apuappqiB ap axp aqBiqxpuB uaa pjl i uaxuiOA 
aqBiqopuB aAvnaxu uaa p* 'pjooq pq ubb doqassiq ap pui 
PP^fqsisaafi ap spuaAa 'qoo pxu 6uqaqqpv\po lap doojiaA 
aiapiaA pq ux qaxz aqBiqnBamq azap pz -uaBfxiq poxu 
saxpunj aiafiqqapAaB spaap ua uaiaoïfiuBB poxu spaap 
ap ua UBq uaqnq pxu az ibbm uaBuxBxuaiaAqBA ap ux sp 
Pmoz fqiBd ap ux atpiqnBainqsdaoïaq poos uaa ‘uaapxu uau 
-bBio apuaAfqq poiB iBBq ux qaxz fxz qoo poxu xuopuapuqa 
pq spuaAg -uaqqappo uauunq (noz) laaqaxuxuo aqfqaBiap 
uaa uba uaxuapf 6ux6aA\aqsiappqiB auiapoxu ap fxq qoo„ 

uaxu pp do ppaxu AqspB^ ug ‘axuspuraBop puaioqfxq pq pxu 
pxxpjxxip aqasxpiqopuB jo aqasqBiqxxBainq uaa uafiaj pqru 
-aBux puq lappisq ipuoqnpAai ufxz pq doiBBA\ qqquaBo 
uaa do ppsqaq qaaq qfu asxuooq pq ibao BuxuuiAuaAO ufxz 
spfxziapuB pq pp ua sbav BuxBaMaq aqasuBppid uazaM ux 
uaa qfqaquoidsioo mopuapxiq pq spfxziaua pp qaj pqqnp 

„stpiqoxuappBxaos ua xuopuapuqa,, iaAO qnpppoq 
-pp ufxz qn P[fqq spoz qfqauuaq sbm 'aqsnquoiaA ua ap 
-laaupsBj qfqaBa^ xuaq py\\ 'axusqBuapxu qasuopxq uba paxq 
-aB pq do Buxuapo uaa xuo pqua pxu laqaz fxqiaxq xuaq pq 
BuxB qaoj, uapiOM piMpq laaxu pxu sppprxuux sxuapaxqas 
-aBpuaxpspoB aqasuuapBqB ap loop qoo spapuapiB axp



het daarmee eens. Maar Nietzsche zag toch ook in het 'oor
spronkelijk' kristendom dé oorsprong van wat dé moraal van 
de Westerse beschaving zou worden : een moraal, tenslotte, 
van de ‘goede wil', in tegenstelling met een 'wil tot macht', nl. 
een macht om daadwerkelijk iets tot stand te brengen in het 
belang van het aardse bestaan van de mensen. Kautsky ziet 
in die kristelijke moraal kennelijk "niets bijzonders". Hij 
schrijft; "Wat over de leer (van Jezus) wordt vermeld is zo 
weinig bewezen, zo vol tegenstrijdigheden en tegelijk zo 
weinig origineel, het zijn zulke algemene zedespreuken...” 
(p.385); betekent dat in feite niet dat ook voor hém de kriste
lijke moraal nog steeds vanzelfsprekend bleef ?

Kautsky was dan ook één van de voorlopers van de ten
dens - die zich tegenwoordig opnieuw aan de linkerzijde 
doet gelden — om alle problemen terug te brengen tot de goe
de - of slechte - wil van de machthebbers; in plaats van - met 
Marx — uiteindelijk de fundamentele onmacht van die 'mach
thebbers' aan de kaak te stellen om, 'met de beste wil’, de 
problemen van de mensheid op te lossen. Marx schreef daar
entegen : “zeker is het de wil van de kapitalist te nemen wat 
hij kan. Ons komt het er niet op aan fabels te vertellen over 
zijn wil maar zijn macht te onderzoeken, de beperkingen van 
deze macht en het karakter van deze beperkingen" ("loon, 
prijs en winst", 1865). Over dat soort problemen heeft Nietz
sche, ook m.b.t. het kristendom, dieper nagedacht dan 
Kautsky, Ik zou daarom de lezer aanraden naast Kautsky's 
"Oorsprong van het kristendom" Nietzsche's “Antichrist" te 
leggen.
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I.

De Persoonlijkheid van Jezus.

i. DE HEIDENSCHE BRONNEN.

Welk standpunt men ook tegenover het Christendom moge 
innemen, in ieder geval moet men erkennen dat het een van de 
reusachtigste verschijnselen is van de ons bekende geschiedenis 
der menschheid. Men kan zich niet verzetten tegen een gevoel 
van groote bewondering, bij ’t aanschouwen der Christelijke kerk, 
die bijna tweeduizend jaar oud is, en nog steeds vol levenskracht 
voor ons staat, in veel landen zelfs krachtiger dan de staatsmacht. 
Zoo wordt alles wat er toe bijdraagt dit kolossale verschijnsel te 
begrijpen, dus ook de studie van den oorsprong dezer organisatie, 
hoewel ze ons eeuwen terugvoert, tot een hoogst aktueele zaak 
van groote practische beteekenis.

Dit waarborgt het onderzoek naar den oorsprong van het 
Christendom een veel grootere belangstelling dan ieder ander 
historisch onderzoek, dat ons verder terugvoert dan de laatste 
twee eeuwen, het maakt echter tevens het navorschen van dien 
oorsprong nog moeilijker dan het al was.

De Christelijke kerk is een organisatie tot overheersching ge
worden, die of de belangen van haar eigen machthebbers dient, 
of die van andere, wereldlijke machthebbers, die zich van haar 
meester wisten te maken. Wie deze machthebbers bestrijdt, moet 
ook de kerk bestrijden. Zoo heeft zich de strijd om de kerk, 
evenals die tegen de kerk, ontwikkeld tot een partijzaak waar 
economische belangen van het grootste gewicht mee in verband 
staan. Dit is maar al te zeer geschikt de onbevangenheid van
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