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van enkele personen maar van geheele klassen. Wlj lveten daL tlie
maatschappelijke ontwikkeling plaats heeft niet trots, maar door het
willen en handelen der menschen. Wanneer tle maatschappelijke
ontwikkeling zoover gevorderd is, dat een omwenteling der productie-
verhoudingen noodzakelijk voorkomt, dan treedb dat in dezen vorm
aan den dag, dat den menschen - zoo niet de geheele menschheid
dan toch bepaalde klassen - tot bewustzijn komt: nu deugb er iets
niet met betrekking tot de maatschappij, nu is de maatschappelijke
orde niet meer goed en een andere noodzakelijk. Dan ontkiemtdus in deze klasse het verlangen naar een betere maat-
schapplj, die zii zoekt te verwezenlijken en de kracht der maat-
schappelijke ontwikkeling bestaat juist daarin, dat dit ideaal in clie
klasse opgroeit ; zoo is de gang der historische ontwikkeling. De
wil der afzonderlijke personen hangt varl toevallige, persoonlijke
omstandigheden af en is bovendien een zaak van weinig belang,
maar de wil van een klasse, die zich in een maatschappelljk ideaal
Lritdrukt, hangt af van algemeene maatschappelijke verhoudingen en
laat zich dus voorspellen. De behoeften van den maatschappelijken
vooruitgang spiegelen zich dan noodzakelijkerrvijs af in de idealen
en wenschen eener bepaalde klasse. Men denke hier bijv. aan het
socialistisch ideaal der hedendaagsche arbeidersklasse, waarin zich
de noodzakelijkheid van een maatschappelijken vooruitgang boven
het kapitalisme uit belichaamt. Andere voorbeelden kan men in de
geschiedenis vinden, waarbij opgemerkt moet worden, dat somtijds
de idealen van een klasse niet met de richting <ier ontwikkeling
samenvallen, dan zijn ze niet te verwezenlijken en de klasse, die ze
door wil zetten, wordt geslagen. Zoo ging het de boeren tegen het
einde der middeleeuwen en zoo gaat, het nu de kleine burgerij. Om
idealen te verwezenlijken is macht noodig, en die is slechts in handen
van de klassen,, weiker wenschen zich in de richting der noodzake-
lljke maatschappelijke ontwikkeling bewegen.

Beperken wij dus onze beschouwing tot de vooruitstrevende
idealen, gelijk zij vroegel in de bourgeoisie heerschten en thans in
het proletariaat heerschen, dan kunnen 'wij zeggen dat het maat-
schappelijk ideaal eener voor haar velheffing strijdende klasse de
eerstvolgende schrede in den maatschappelijken ontwikhelingsgang
aanwijst,, het spreekt uit, van rvelken aard de volgende produkbievorm
zal zijn. Daaruit woldt reeds duidelijl<, dat zulk een voorstelling
geenszins het ideaal eener kortweg onberispelijke wereld omvat,, van
de beste die er met mogelijkheid wezen kan,, waarin de ellende van
allen opholdt en alle misstanden opgeheven zqn. Zulk een ideaal is
altijd slechts betrekkelijk, het drukt slechts de beste bereikbare
maatschappelijke orde uit, waarin bepaalcl,e misstanden , bepaalde onduld-
baarheden zdn opgeheven. Niet alle misstanden zijn weggeruimd en er
ontstaat geen paradljs op aarde' waar slechts het zuiverste, ongestoorde
geluk heelscht, maar bepaalde misstanden die het sterkst om ophefling
schreeuwden en het zwaarst drukten, wolden weggenomen en de
nieuwe orde is een betrekkelijk betere, een stap voorwaarts.
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claan moet worden, clan wordt deze kennis een maatstaf voor ons

nractisch handelen ; zii' irepaatt ook otts ,einddoel"' .Ons einddoel
[""ii'i""t..ioti.i.riLn-iur,'wat volgens ons tegenwoordige weten ira

a;;' ;r;:;t;; l;ii r; i; maai;scrrappelij he on twikkelin g sebeuren zctt, en,
ffih;;.nei siecirts aooi ons handelen tot stand kan komen, gebeuren
iii{ vi", wij kunnen noi ueroe, o.v.er.cle toekomst spreken, na.meliili
ou.i Ouig.ne," wat aun n.iA., geschieden zal', wat-nog later komen
,ui rri.i nebben wil met gedn ,,Ir-oeten2' te maken' r'vant dat te
uoi*uriofi;[rn is de" taak dnzer 'irakomelingen, die veel beter en

;;;;f;itri aun wii r'jast kun-nen stellen,- w-at .dal nog aan de

;;;Ja-il;;derd moel worden. Yoor ons heeft dus het-spreken over
o. 

^ 

"*o.i uggenoe tookomst geen practisch doel, het kan niet van
irrroea zijn 5i onr. 1.g*wooidige -eischen, maar .daarom. is het nog
niet nutteloos. Hef li;Eit slechts" het theoietisch belang b-ij on-s zelf
klaarheid te scheppen ovlr wat komen 2a.1, maar dat heeft ook zijn
;;;;a;:-W;nt oiu:ridoor 

-wordt het begrijpen van ons tegenwoot'dig
ffii';;^,iG;;, * inzonderheid om alterlei tegenwerpingen en be'
,*rr.fi- van" onze tegenstanders op de iuiste waarde te schatten en

allerlei utopisrne ;;"g;-;;g.n ka, het zijn nsf fialrben. Slechts
moet men dit eene uit1A in't"oog houden: in iederevoolspeliing zib

een element Tan orr.f"uif,"ia' Naiuurlij.k - loq. beter men het r-er'
lede; ;n de wetten Oei maatschappeliike ontwikkeling kent, des te
il;a;r'-ggv;ui toopt-*enf zulte fbuten te maken. Daar men echtei'
n'i-ri-uif.'uertrouOin[en--vofieAig kent,, zal de voorspelling te moeilijker
,i:o ., te meer o"* A. waalheid kunnen afwijken' naarmate men
zich verder in de toekomst waagt'

OP den dag na de revolutie'

wij beginnen dus onze beschouwingen met de sociale revolutie'
cl. w. ii i"t de sociaiisii.ct e rovolutie, want sociale . revoluties
)ii"".i' r.uo. vere 

-geweest. Iedere revolutie in de geschiedenis is
;; sociate, cl. w. z. 'muuiJcr'appel.ijke.. omrventeling geweest' Wan'
ffi, ;tj ';r.'-in tOuE.iiif...tr gebluik over. ,,de. sociale revolutie'?

=ri.t.n. dan versta;r';ij daar'onder de socialistische revolutie, die
ioan" #i r."ilitrii.*. -L.n -".ira. zal maken. Men moet daarbil. o.nde1'

scheiden tusschen oin-poritiet el y.orm. en den economischen inhoud.
b.--pofiti.te vormen d6zer revolutie zijn zeer moeilijF ,?l te voren
t. r'up*ilr-,-z1 nange,-van te veel ver"schillende omstandighed-en af'
a;.;i;[ ;i6t iu. taiin ,roorrien; wrj zullen ons thans daarmede ook
,i.t"il,r;igh."O.r. Orr. heele aandai:ht zullen wij richten op den eco'

"o*i*.nti--introua 
dezer revotutie. Haar wezen is de verovering van

ti.-p".iiii.f.e macirU-ln Oe, staat door tle arbeidersklasse. Deze ver'
;;.fig i een langdur.ig pr..oces_,, dat zich misschien met op. en neer-

;;;;"."r;t "iiltii-rT., ;itql zai uitstrekken-; wij -kunnen daarover
echter niets zeggen en" zullen ze als een enkele handeling beschouwen,
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gram varl burgeriijke politici is. Overal blijki de -onzinnigheid van
Oe uifplunclering der groote massa cloor een hanrlvol monopolisten
te duidel[ik, dan dat men niet tot deze oplossing zijn toevlucht zou
llemen. Maar het bleef bii vrome wenschen en bii machtelooze pro'
grelmma's, de groote politieke macht der trustheeren en bezitters
van monopolies beletben tot dusver hun uitvoering en de burgerlijke
partijen zijn niet in staat krachtig in te grijpen, omdat, daardoor de
,,treitigneiA van bet eigendom", d. w. z. tie heele uitbuiterij in principe
wor.dd aangebSsi. Eer:st, cloordat. het proletariaat zich meester maakt
van de potitiet<e macht, houdb'clit beletsel op te besta.an,..want het
heeft de macht en de rvil cloot' te zetten wat verstandig lijkt, omdat
het de consoquentie,, tle ineenstorting van het geheele kapitalisme,
met genoegen-aanyaardt. De annexatie van de grootbedriiv-en d-99-r
den Sbaat wordt dan doorgezet, omdat het nu reeds ieder duidelijk
is dat ze verstandig zou zijn, maar nu kan dit verstandige nog niet
in practijk worden gebrachi, omdllt de groote kapitalisten de politieke
rnacht in handen hebben. Het nieuwe beginsel is dus niet het aan
cien Staat bren$en van bepaalde bedrijven, maar de politieke heer-
schapplj der arbeiclersklasse, die dan kan ten uitvoer brengert, wat
thans nog onmogelijk ten uitvoer te brengen is.

Dit is de eene helft van de taak, die de Dieuwe arbeidersregee-
ring zal aanvaarden. De andere bestaat, juist als deze, uit ma-atregelen,
wai,rvan de noodzakelijkheid ook nu reeds algemeen wordt erkend,
rnaar tlie schipbreuk lijden op de politieke heelschappij'def b_ourgeoisie:
namelijk uit giondige sociale hervormingen. Onmiddelllik na de revolutie
zal een grootsch sociaal hervormingswerk aanvangen, om de levens'
standaard der arbeidersklasse te verheffen en alle maatschappelijke
toestanden te verbeteren; clit zal de moeilijke maar heerlijke hoofdtaak
der aan de heerschappii gekomen arbeidersklasse zij-1r- De aandacht
moet er hier op gevbstigd worden, hoezeer zij ongelijk hebben, die
meenen dat er een tegenstelling bestaat tusschen revolutie en sociale
hervorming. Integende-el: de geheele levolutie is, zoodra zij totprac-
tische maatregelen overgaat, niets anders dan een grondig, consequent
uitgevoerd hervormingswerk. Maar wel bestaat eI een groote tegen-
stelling tusschen deze revolutionnaire, consequente sociale hervorming
en de -armzalige, weifelende, leugenachtige caricatuur, clie nu sociale
hervorming wordt genoemd. Dit blijkt reeds uit een vergeiijking
tusschen de tegenwoordige burgerldke sociale hervormingen en het
tr,veede deel van het Erfurter program. Wij hebben daar een samenstel
van eischen in elkaar gezet die nu reecls zeer goed verwezenlijkt
konden -worden, wanneer de heerschende klassen maar wildeh, een
samenst6l,, dat tevens een groot, deel der kapitalistische-misstanden zou
kuniren verzachten en opheff6n. In deze dubbele'hoedhnigh'eid ligt de
groote agitatorische waarde dezer eischen: zii ku-nnen samengaan
iret het-kapitalisme, maaf zij bereiden tevens den-weg tot een,
vreedzame verdere ontwikkeling der rnaatschappij in de richting van
heb socialisme.

Het toekomstige hervormingsrverk, in den tijd dat de arbeiders-
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Wanneel clo loonen zoo sterk stijgen, dan wordt het bedrijf vool de
kapitalisten al te onvoortleelig; zij kunnen er dan geen meerwaalde
meel uitslaan, sluiten hun werkplaatsen en laten liever den staat
voor de productie zorgen. Hier ziet men hoe maatregelen, die slechts
ten doel hebben de ergste geesels voor het proletariaat rveg te neillen'
noodzakelijk tot een snelle omwenteling der geheele productiervijze
moeten leiden. Tevens ziet men uit dit voorbeeld - men zie daarover
ook Kautsky's brochure hoe een aan de heerschappij gekomen
arbeidersklasser \\,anneer zq, zonder theoretisch begrip van haar- doel,
haar politiek slechts op de belangen van't oogenblik richt, toch nood'
zakelijk tot het socialisme moet komen.

Hetgeen wij doen zullen ,,op den dag na de revolutie" is cius niet
alle privaathedrijf opheffen, maar slechts de armoede en ellende
opheffen, de beschaving verhoogen - en dan zeggen wij: alles u'at
niet met dezen hoogeren beschavingstoestand kan samengaan moet
ondergaan. De kapitalisten zeggen: juist omdat onze tegenwoordige
productiewijze niet l<an samengaan met de opheffing der ellende.
daarom mag de ellende niet opgeheven worden, daarotn moeten de
arbeiders arm en ellendig blijven en daarom mag niet gezorgd worden
voor een riikelijke ondersteuning van werkioozen. Voot'de heerschende
l<lasse is het kapitalisme hoofdzaak, en dzraraan brengen zij cle besctra-
ving ten ofi'er. Wij zeggen omgekeerd: als het kapitalisme niet
samengaan kan met de hoogere beschaving, dan moet heb kapita-
lisme ondergaan.

En het zal ondergaan. Wanneer door het wegnemen van de directe
ellende de levenseischen en de loonen der arbeiders gerveldig stijgen,
vordwljnt de mogelijkheid meerwaarde te tnaken en dus de drijfveet',
rlie nu clen kapitaalbezitter tot produceeren aanzet. r; Voot'de ellendige
uitbuiting door zelfstanclige ondet'nemers moeten dan technisch hoog
ontwikhelde bedrijven in de plaats treden - want deproductielra€i
niet stilstaan - die eigendom kunnen zi.jn van den staat of van de
gemeente of van een vel'eeniging, die echter in een of anderenvolrn
maatschappelijk zullen zijn. Met name de kleine en middelmatige
industrie, die op de ergste uibbuitingen der arbeiders of der familie-
leclen van den eigenaar berust, zal ondergaan; de zich nu afplagende
kleine bulgers zullen er cle voorkeur aan gevenr als arbeiders in cle
groote bedrijven een goede positie in te nemen en de tallooze kleine
bedrijven, die nu nog een armzalig bestaan voorsleepen, zullen ver'
dwijnen. De oorzaak van deze verclwijning blengt ecltter mede, dat
het handwerk, voorzoover het rnet het hoogere beschavingspeil lian
samengaan, blijven kan. Niemand hoefb er iets tegen, als de een of

1) De dau aanvangende rvaardeloos-making del kapitalistische bedrijven vormt cle
,,onteigening der ontei{enaars". De onteigening'in economischen zin, zooals de_kapitalisten
riie niuitoEfenen, besiaat niet.daarin, dat zij Lun concurlentenmetgeweld,on-teigenen,
doch hun de volle lvaarde als schadeloossti:lling betalen, gelijk de gerechtelijke ont-
eigening van staatswege - m&ar zij bestaat in een 'rvaardeloos-maken van hun bezit.
Of"de s"taat dus de rvai,rdeloos gemaakte kapitalistische ondernemingen naderhand nog
koopt, is voor de toekomstige onteigening bijzaak,
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overgenomen. De staat is de groote algemeene warenproducent, hij
betaalt allen die in zijn dienst werken loon of salaris of hoe men het
noemen wil; deze koopen voor:hun loon de waren, die zij noodig
hebben. evenals nu, maar dan van den eenigen producent, die
tegelijk de eenige verkooper van waren is. De ondernemers lan
eigen bedrijven, die zelf waren verkoopen,, mogen nog voorkornen,
maar zij zijn uitzonderingen. Yoor de producten is het onverschillig
of zij nu door 66n of als vroeger dool meer ondernemers geprodu.
ceerd worden, zil gedragen zich nog steeds als r'varen, hebben een
bepaalde waarde en een bepaalden prijs,waalvoorzij gekochtworden.
Er za1. dus ook rvel geld bestaan, juist als nu, dat gebruikt rvordt
om te koopen en te rrerhoopen en er zal zelfs ais een overblijfseluit vroeger tijden verschil aan geldbezit voorkomen. Het idee van
vroegere en latere utopisten, dat in een socialistische maatschappij
aanstonds het geld afgeschaft dient te worden, komt bl[jkba,ar voortuit de kleinburgerlijke opr.atting dat ,,het Geld" de bron van alle
kwaad is - voor den kleinen burger is het geld, d. rv. z. meergeld
dan hlj bezit, het groot kapitaal, inderdaad de bron van alle kwaad;
wij sociaaldemokraten echter staan niet vi.landig tegenover het geld
op zicbzelf, doch slechts tegenover zijn gebruik als kapitaal, tegen-
over de uitbuiting. Deze is dan echter niet meer mogelijk. Er ziln
er onder onze tegenstanders, die meenen dat, wanneer in die maat-
schappij menschen met veel gelct zijn, dit geld tot kapitaal rvordten de kapitalistische uitbuiting van nieurvs ontstaat. De vraag
waarom dit onmogelijk is, zal ieder toehoorder zelf kunnen lteant-
woorden, zoodra hij bedenkt dat het kapitalisme juist door een
natuurlijken ontwikkelingsgang verdwenen is, zonder eenig geweld-
dadig ingrijpen. alleen tengevolge van de ingrijpende sociale hervor'"
mingen van een proletarische regeering.

Wanneer rvfi dus den economischen inhoutl van deze maatschappij
beschouwen, dan moeten rvij zeggen: schijnbaar is er rveinig r.er-
anderd, alles gaat zooals nu: men werkt vool loon en \-oor het loon
koopt men waren. Het eenige onderscheid is,, dat er inplaats van
een groot aantai slechts 6dn enkeie ondernemer meer is, die hooger
loon betaalt dan de tegenrvoordige ondernemers. I\Iaar voor den
economischen bourv is dit onderscheid zonder beteekenis. Zoo schijnt
het,, zoo sprelren vele tegenstanders. Hebben zlj daar gelljk in ?

Neen, zij hebben ongelijk. Dat zij dezen schijn voor werkelijkheid
nemen, be*'ijsb dat zij van het tegenwoordig kapitalisme niets be-
grijpen en bijzaken voor de hoofdzaak houden. Het kenmerkende r.an
het hedendaagsche kapitaiisme is niet, dat voor loon in dienst van
een ander gewerkt rvordt - dat trof men reeds aan, eer er' een
kapitaiisme bestond. Het kenmerkende is ten eerste, dat deze loon-
arbeid van een groote klasse der bei,olking een bron \:an meelwaarde,
een objekt van uitbuiting voor de andere klasse vot:mt en ten trveede,
dat de produktie niet ten doel heeft de consumptie, d. rv. z. de be-
vrediging der behoeften, cioch alieen de vorming van meerwaarde,
het winstbejag van enkele personen. en dat zij daalom zoncler ovelleg
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kapitalisme, nadat de revolutie al het vroegere weggespoeld en schoon
schip gemaakt heeft. Er heeft intogendeol een, of'schoon snelle,,
toch geleidelijke omvorming plaats, in dier voege, dat het den
oppervlakkigen toeschouwer aanvankelljk voorkomt, alsof slechts bij-
zaken veranderd zijn en de grondslag dezelfde gebleven is, terwijl
inderdaad in stiite, zonder dat men een scherpe grenslijn aan kan
geven, de grondslag volkomen is omgevormd. Deze ,,dialectische" l)
aard der maatschappelijke omwentelingen maakt het begrijpen ervan
voor het burgerlijke ondialectische denken zoo moeielijk. Hier heefh
men schijnbaar de meest in 't oog loopende inrichtingen van onze
huidige maatschappij behouden: koop en verkoop der producten en
tle betaling van loon voor arbeid, en in weerwil daarvan is heb een
echte socialistische maatschappij, die wij voor ons hebben, waar dezeuit het kapitalisme overgenomen instellingen slechts het bizondele
hulpmiddel, het tijdelijk mechanisme vormen, rvaardool de producten
onder de leden der rnaatschapprj verdeeld worden.

Daarin ligt een innerlijke tegenspraak; dingon die elkaar tegen-
spreken in een maatschappelijke orde zijn echter steecls de oorzaken
van haar ondergang, d. w. z. van haar onbwikkeling tot hoogere vormen.
Zoo zal ook deze maatschappelijke orde, waarvan wij tot dusver het
ontstaan beschouwd hebben,, opgeheven u,orden , zoodra de dingen
die er elkaar in tegenspreken de menschen bewust worden als iets,
rvat niet in den haak is. De tegenspraken die zich hier voordoen en
die wij nu zullen beschouwen. treden aan den dag,, wanneer het
ieder duidelijk bewust is geworden en geheel in al zijn voelen is
doorgedrongen, dat de maatschappij socialistisch is geworden. Want
dan krijgt de tegenstelling tusschen de aan het kapitalisme ontleende
vormen en het socialistische wezen, duidelljk heb karakter van een
tegensplaak.

De eerste dezer tegenspraken ligt in de loonvelhouding. In de
kapitalistische maatschappi.i was tle bebaling van loon de manier om
de arbeidersklasse haar schamel deel aan de geheele massa der con-
sumptie-artikelen te doen toekomen ; met den voortgang der kapitalis-
tische ontwikkeling krljgen steeds meer menschen, zelf's kapitalisten
en directeuren, hun deel,, rechtsl<unclig beschouwd,, in dezen vorm'
zoodat loon en dividend steeds meer de uitsluitende vormen van
inkomen worden. Deze loonvolm gaat in de nieuwe maatschapp[j
over als algemeene vorm van inkomen; men velbebert hem en in
plaats van de vele private loonbetalers, breedb de maatschappij zelve,
door haar verschillende vertegenwoordigende lichamen als loon-
betaalster op. Intusschen is daarmede het wezen van den loonarbeid
volkomen vbrandeld en ten slotte moet ieder individu tot het be-\
wustzijn komen, dat hi.j zijn verhouding tot de maatschappij niet
meer kan opvatten als vroeger de loonarbeider zijn verhouding tot

t) lialectisch wil zeggen: zich ontrvikkelend in den vorm van tegenstellingen, z6ri-
dal elke toestand in zii"i' eigen tegendeel overgaat. Ondialectisch clenEen: het"denken,'
rlat geen oog heeft vooi ,lezEn ontlrikkeling.ging. (Vert)
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spraak bestaan, die in den economischen grondslag dezer maatschappij
zelf ligt en die wij nu moeten nagaan.

Deze tegenspraak is hierin gelegen, dat de voortbrengselen van
den arbeid gekocht en verkocht worden, dus als waren behandeld
worden, terwijl zij in't geheel geen waren meer zijn. In de huidige
samenleving zijn de arbeidsproducten waren, omdat ze producten
van afzonderlijken arbeid zijn, die slechts een deel is van een maat-
schappelijke productie. Ouze huidige productie is maatschappelijk,
want de menschen produceeren de consumptiemiddelen voor elkaar
en niet voor ziahzelf. Maar tevens is zij een productie van enkellingen,
ieder produceert zelfstandig als deel van het geheel, hij moet zijn
producten ruilen tegen die van anderen en bij dezen ruil komt in
den vorm van de gemeenschappelijke waarde der producten aan den
dag heL feit, dat dit werk van afzonderlijke personen onderling
overeenkomt als gelijksoortige deelen van een geheel en o4derlingin bepaalde verhouding staat. Deze rvaarde schijnt een eigenschaple zijn, die de dingen van nature bezitten, zij is echter een betrek-
king trisschen personen, die zich slechts als eigenschap der dingen
vertoont, omdat deze personen als onafhankel[jke producenten voor
eigen rekening optreden.

Zoodra de productie rechtstleeks maatschappelijk is, houdt deze
schijn op te bestaan; de producten zljn geen \raren meer en hebben
ook niet langer rvaarde. De ruil van eigen producten,, waarin anders
de waalde als ruilvelhouding aan den dag kr,vam, is verdwenen; het
,,koopen" der producten door de letlen der maatschappij heefb met
ruiiverlieer niets te maken. Ofschoon de waalde bepaald wordt tloor
den maatschappelijken arbeidstijd, is zlj toch slechts dan de uitdrukking
van dezen arbeidstijd,, wanneer deze in verschillende arbeidsproducten
van verschillende personen steekt. Daarom was het een ntopische
hersenschim van vroegere schrijvers - die door Marx flink bespotis - dat men bij maatschappeli.lke regeling van den arbeid slechts
door zorgvuldige boekhouding het aanLal uren hoefde te meten, die ,ieder product bij zijn vervaardiging kostte, om zijn juiste rvaarde te *
bepalen. In de practijk zou men natuullijk op ieder voorwerp een
briefje kunnen plakken, waarop een zeker aantal guldens of - wat
op hetzelfde neerkomt - een zeker aantal uren geschreven staat;
maar met een warenwaarde, gelijk die in een waren produceerende
maatschappij door innerlijke krachten, zonder speelruimte voor men-
schelijke willekeur. als door een natuurwet tot stand komt, hebben
deze getallen niets te maken. In het begin van de.nieuwe samenleving
zal men, aanknoopend aan de practijk der kapitalistische producenten,
de prijzen der producten op deze wijze vaststellen, omdat dan se hijn-
baar de productie slechts een hervorming r.an de kapitalistische is.
Hoe meer echter de productie ieder voorkomt als wat zij is, d.w.z.
rechtstreeks rnaatschappelijk, des te meel zal het kunstmatige dezer
pr[jsbepaling als een product van sleursche willekeur, waaraan niets
wezenlijks ten grondslag ligt, gevoeld worden. Maar deze kunstmatige
,,prijzen" vervullen een gervichtige rol als rnaatstaf voor de veldeeling
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)igt echter niet in dit feit, maar daarin, dat het door.de opruiming
der kapitalistische beiemmeringen een ongestoorde, vrije verrlore ont-
wikkeling der productiekrachten mogelijk maakt. Wanneer het ook
aI aanstonds een hoogere productiviteit dan de tegenwoordige in-
voert - het irrengb tevens de kracht voort ciie een veel grootere,
onophoudel$ke stijging dezer productiviteit veroorzaakt. Deze krachb
worctt gevot'md doot' cle reusacfu,tige ttooru,itgang aan wetenscftup en
techniek. Oncler het socialisme zullen de algemeene wetenschappelijke
vorming en de kennis, die nu heb bezit Yan'een beperkt aantal
menschen zin, gemeengoed van ailen wordenl meer dan nu zal de
bezigheici daarmecle door de goede opleiding en door de vrije uren
van-frissche kracht, die de georganiseerde arbeid toestaat, een vreugde
zijn voor velen. Thans zijn de wetenschappelljke- opleiding en de
piactische omgang met de machines veelal gescheiden en .dat vormt
een belemmering voor verbetering der techniek; de hereeniging dezer
beiden zal de techniek een grootschen opbloei schenken. Het weten'
schappeli.jk onderzoek. dat thans het monopolie van- een kleine groep
onderZoekers is, zal dan aangevat worden door tallooze stellen ge-
zonde,, frissche hersenen, die nu grootendeels door materiflele ont-
bering ten onder gaan. Daarbij komt, dat dan de natuuronderzoeket'
clie n"ieuwe naturirkrachten leert kennen, de uitvind'er, die er een
practische toepassing aan geeft, niet meer als nu voor de weetgielig-
heid r.an een klein gilde geleerden en de verrijking van eenige groote
kapitalisten zullen werken, maar de zekerheid zullen hebben, d-at
ierier werk dat zij verlichten, onmiddell$k het geluk hunner mede-
menschen verhoogt,, hun arbeidslast verkleint en hun leven verrijkt.
Dil zal een sterke aansporing zijn tot onderzoeken en uitvinden.

Het resultaat van dien .technischen en wetenschappelijken voor-
uitgang,, waarnaast de vdelgeroemde negentiende eeuw slechts een
armzali$e aanloop zal liiken, komt aan den dag in een ontzaggelijke
stijging-van de productiviteit van den arbeid. En vooral zal een ver'-
stinOi[e toepasslng der wetenschap op het meest achterlijke maar
belangiijkste-bedrijl den landbouw, de opbrengst daarvan sterk doen
toenemen. Deze verhooging van de productiviteit van den arbeid be-
teekent echter niets dah een groote rlvervloed aan alle producten,, die
men noodig heeft. Men zal dan niet meer door nauwkeuri,ge boek-
houtling en regeling van het productieprocqs- iq. bi.zonderheden vo.or
een voldoende vergoeding bij matigen arbeidstijd hoeven te zorgen.
De arbeirl voor do gemeenschap, die eerst als plicht ieder opgelegtl
moest worden, zal n-a eenige geslachten, die de huidige arbeidskwel'
ling niet meer gekend hebben als een vreugde en e_en behoefte be-
schouwd worden. Men hoeft dan ook niet meer iedet' een bepaald
,, billiikll aandeel van den geheelen vo-orr3,ad geproduceerde. consumptie'
ihiOObten toe te meten. Waar overvloed heerscht, kan slechts de be-
hoefte van den mensch de maatstaf zijn voor zijn aandeel. Misschien
za1 iemand zeggen: ia, maar dan heeft ieder de macht meer te
nemen dan hij noodig heeft ! Maar rvaarom zou hij meer lemen ? Om
het te verkwlsten ? Dat dient nergens toe (onder het kapitalisme
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gang noodzakelijk is. Wij moeten tle politieke macht der.bourgeoisie
breken, omdat deze een belemmering vormt voor de doorzetting der
hervormingen, die voor de arbeidersklasse nooclzakelijk zijn. Wij heb-
ben zelf de staatsmacht noodig om ons aan do reeds genoemde posi-
tieve taak te kunnen zetten: het groot,e hervormingswerk, dat voor
de wedergeboorte del meuschheid en de verheffing der beschaving
noodig is, tot stand te brengen en dan, als gevolg daarvan, de regeling
tier rnaaltschappelijke productie ter hand te nemen:

Bekijken wij nu dien nieuwen staatsvorm aan den politieken
kanb, dan zullen wij iets dergelijks oprnerken als zooeven bij de be-
schouwing van den economischen bouw der maatschappij. Schijnbaaris er in den politieken vorm slech[s weinig bijkomstigs veranderd.
Het politiek stelsel dat dan zal heerschen, kan men het best consequent
volgehouden democratie noemen. l{atuurlijk moet men daarhij niet
aan tlatgene denken,, wat, nu democratie heet. Er bestaat integendeel
een groote tegenstelling tusschen de huidige burgerlijke democratie,
die een schijndemocratie is en enkel een middel om de arbeiders.
klasso van de wijs te brengen en de werkelijke, echte arbeiders-
democlatie, die dan den staatsvorm bepaalt. Een voorbeeld van deze
democratie leveren de tegenwoordige sirijdorganisaties der arbeiders-
klasse, die in 't klein reeds verwezenlijken, wat dan ,in 't groot zal
heerschen. In deze arbeidersorganisaties heerscht de democratische
regel, dat ieder persoon hetzelfde recht heeft, maar de meerderheid
heeft aitijd een recht boven de minderheid, zoodat de besluiten der
meerderheid, die als besluiten van het geheel gelden,, uitgevoerd
worden. Daarbij wordt iederen enkelling zooveel rnogelijk zijn vrijheid
gelaten, en slechts voolzoover noodzakelijk is voor eensgezind samen-
werken, wordt onderwerping van den enkelling onder de gemeen-
schap ge6ischb. Deze beginselen, die thans in t1e arbeidersbeweging
algemeen erkend en in practijk getrracht zijn, zullen natuurlijk ook
voor den toekomststaat gelden. Hierin ligt het onderscheil meb de
tegenwoordige staatvormen, waarvan geen enkele demokratisch is.
Overigens echter is de overeenkornst zeer groot, schijnbaar althans.
Men zal van bestuur en regeering spreken, men zal bestuurslichamen
en . commissies voor allellei doeleinden hebben, er zullen wetten
uitgevaardigd en waarschijnlijk afgevaardigden voor een parlement
en voor gemeenteraden gekozen worden. Alles dus namen en instel-
lingen. die men ook nu heeft, en het zal den schijn hebben, of die
staat, die dan de uiterlijke vorm van de maatschappelijke samen-
leving uitmaakt,, in den grond - afgezien dus van zijn demokratischkarakter zeer weinig van den tegenwoordigen staat verschilt.
Evenals bij de beschouwing der economische regeling moe! ook hier
rveer wolden opgemerkt, dat dit een aanvalspunt, vormb voor onze
tegenstanders, die van staatsalmacht en van hunne vrees voor
staatsslavernij spreken.

Lieden die zoo spreken, laten zich door den oppervlakkigen
schijn . bedriegen, want inderdaad, in hun wezen,, zijn die toe.
komstige en de tegenwoordige staat principidel verschiltencl. Thans
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organisaties zijn tegen een overmachtigen vijand en dus om dezen
tijdelijken reden voor een straffero discipline moeten zorgen. Maar
in elk geval kunnen ze ons belangrijke opheldering geven omtrent
de zedelijke middelen, waal'over men beschikt om een minderheid
onderwerping op te leggen, opdat de bedoolingen van het algemeen
zoo goed rnogelfik gedientl worden. Wat is heb zedelijk middel, dat
aan de huidige arbeidersbewoging haar samenhang en haar onverdeelde
kracht geeft ? De vrijwillige discipline. Deze vrijwillige onderwerping
van den enkelling aan het geheel, dezo ot'erwinning van eigen egoisme
en eigen neigingen vormt heb zedelijk bindmiddel der arbeiders-
organiiaties in heb heden. Zij wordt nu in den strijd ontwikkeld en
geoefend, rlaar iedere ervaring ons dagelijks leert, dat slechts op deze
ivlize succes mogelijk is; zoodoendo wordt zij steeds sterker en zij
zal ook het zeclelijk bindmiddel der toekomstige socialistische maat'
schappeldke orde zijn.

WaC dus onmiddellijk na den val van het kapitalisme de nieuwe
maatschappli samenhoudt, is de door verstandelijk inzicht van cle
noodzakeffiheid geloide en steeds meer tot gewoonte geworden
overrvinning van een zeel'krachtige aandlift: het egoisme. Heb egoisme
is een aandrift, die onder het kapitalisme of, nog juister gezegd, onder
de geheele periode van economisch individualisme is grootgehracht
Het- is daaiom in dit tijdperk zoo krachtig geworden, omdat het
daarin een onmisbare eigenschap vormt in denstrijdomhetbestaan;
wie in de kapitalistische maatschappij te weinig egoisme bezit, wie
zich door overwegingen van menschefijkheid, broederzin, medelijden
bij de behartiging-van zijn zaken laat leiden, die heeft allekans,als
zelfstandig producent, onder te gaan. Om vooru,it te komen en over
zijn concurlenten te zegevieren, is een ontzaglijke mate van egoisme
noodig en alle rnenscheldke opwellingen die zich daartegen verzetten,
moeten met kracht teruggediongen en overwonnen worden. Omdat
dit zoo is, daarom is het egoisme een aandrift die thans zoo vast
en diep in den mensch van onzen tijd wortelt, dat zlj als een uit
der eeuwigheid bestaande natuurdrifb voorkomt.

Het kan dan ook niet verwonderen, dat groote en scherpzinnige
denkers het egoisme voor een aandrift houden,, die met de mensche-
lijke natuur vool eeuwig verbonden is. Deze geleerden en hun na-
bauwers lachen ons uit, -als w[i zeggen dat in de toekomst, in een
socialistische maatschapplj, deze aandrift zal afnemen en zelfs ver-
dwijnen, want dat dunt<t hun een onwetenschappelijke, nergens op
steunende,, utopische 1ilaan. En toch is onze opyatting veel gegronder
en wetenschappelijker dan de hulne. Juist omdat het egoisme thans
zoo overweltiigend sterk is, mogen wij het veldw$nen el' Yan vool'-
spellen. Want"dat een aandrift,, cjie toch cloor niemand als een deugd
wordt aangeprezen, de uit de oude communistische samenleving over-
geerfde gevoelens van broederschap en gemeenschapsgevoel zoo vol'
komen omverwerpen en werkeloos maken kon, dat getuigt van de
onweerstaanbare macht van de economische noodzakelijkheid. Daarom
kan men ook met zekerheid de gevolgtrekking maken,, dat in een
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vrijheid. Haar einddoel bereikt deze ontwikkeling eerst, wanneer
onder het socialisme de volkomen beheersching der natuurkrachten,,
de gemakkclijke bevrediging van alle behoeften den materieelen grond-
slag van een maatschappij opleveren, waar geen maatschappelijke
dwang meer noodig is.

Hiermede zijn wij aan 't slot onzer beschouwingen gekomen,,
dat wil zeggen, wij moeten onze heschouwingen staken,, daar rvij
niet verder in de toekomst kunnen zien. Daarom kan het den schijn
hebben alsof in een maatschapprj, gelijk wij geschilderd hebben, een
toestand zou intreden, waaraan niets meel te veranderen zott zijn.
DiL is slechts schijn, want het spreekt vanzelf, dat daarmede niet
het einde der menschelijke ontwikkeling bereikt is en dat er dan
geenszins een tijd van strakke onveranderlijke rust zou zijn. Dat zou
een illusie wezen van dezelfde soort, als wanneer men van een hoogen
bergtop den weg in de verte zoekt te volgen. Op korten afstand
neemt men nog de verscheidenheden van het landschap waar, maarin de verste verte smelt alles samen tot een enkele lijn aan den
horizon. Toch weten wij, dat, ook daar de weg verder gaat door een
landschap vol verscheidenheid. Dezelfde schijn bedriegt ons hier:
omdat wij velder gden verscheidenheid meer zien, komt het ons voor'
dat alle ontwikkeling en verscheidenheid daar ophoudt. Inderdaad
zal de ontwikkeling, geldk verstandelijke overweging ons zegt, niet
ophouden, waar zij zal vormen aannemenr waarvan wij nu geen
vermoeden kunnen hebben. Yoor het begrijpen van de vormen van
ontwikkeling van een menschengeslacht, dat zich volkomen heeft
vrijgemaakt van de slavernij van zijn behoeften en dat werkelfik als
heer en meester over de aarde gebiedt, zijn wij te ruw en te bar-
baarsch en te zeer in barbaarsche toestanden opgegroeid. Onze groote
voorvechters Marx en Engels zeiden op hun krachtige, karakteris-
tieke wijze over deze toekomst: ,,Met de verandering der productie-
middelen in maatschappelijk eigendom sluit de voorgeschiedenis der
menschenmaatschappi.i. Daarmede treedt de rnensch voorgoed uit het
dierenrijk." Zij beschouwden dus de heele geschiedenis der mensch-
heid tot den aanvang van het socialisme slechts als voorgeschiedenis,
als het dierliik tijdvak der menschheid. Yerre van dien als zou met
het socialisme de ontwikkeling der maatschappij ophouden, mag men
dus integendeel zeggen, dat daarmede de echte, werkelijke geschiedenis
der menschheid eerst begint.
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