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De eerste uitgave van dit boekj E

dateert van 1908. Het veroverde
zich terstond een vooraanstaan-
de plaats in d.emarxistisohe li1-
terntuur, zoodat al heel spoedi~
een Duitsche en een Engelsche

,vertaling volgde.Dit werkje is onmisbaar voor
ieder, die zich van de marxisti
scha mantschappijbeschouwing op
de hoogte wil stellen. Daarom
bevelen W0 het in het bijzonder
aan voor proletarische scholing -

:j cursussen.
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HET DAR WIN , S M E D

Men zal moeilijk twee denkers kunnon noemen, die zoo zeer het
geesteslevon der menschlwid in de tweede helft der 19de eeuw be-
heerschen, als Dar win en lVI a r x e wat zij leerden, bracht
een orrunekeer in de wereldbeschouwing der groote massa's .• Sinds
een ha Lve eeuw zijn hun namen in aller mond, hunne theorieën staan
in het middenpunt van de geestelijke et r-ijd, die de teijenwoordige
maatschappel~ke str~d begeleidt. De oorzaak hiervan is in de eerste
plaa ts de groote vretenschappelijke waarde van hun leerstellingen.

In hun ,wetenschappeljjke beteekenis komen het Dar win i s-
m e en het :M a r x i s m e ·ten nauwste met elkaar overeen. In
beiden is het ontwikkelingsbegrip uitgewerkt en kcnsekvrent toege-
past, b~ de een op het geb~ed der organische wereld, van de levende
wezens, bij de ander op het gobiod van de maatschappîj. Nu Vlas dit
ontvrikJzelingsbegrip niet rueuw; ook vroeger had het reeds aanhan-
gers gevonden en de wijsgeer Hegel had het. zelfs tot het kernpunt
van zijn filosofie gomaakt. Daarom is het noodj g, namvkeuriger
uiteen te zetten, waarin de b~zondere verdiensten 'van Darwin eD
'lviarx op di t gobi ed be staan o '

De leer, dat de planten en de dieren zich uit elkander ont-
wikkeld hebben" dateert pas u i t de vor-Lge eeuw. Vroeger:, wer-d op
de vr-aa g , waar,,,':, (1".e dul zenden , ja honderdduizenden soorten van
dieren en planten vandaan komen~ geantwoord: b~ de schepping heeft
God ze alle, elk naar z~n aard, geschapen.DeZ~ pr~mitieve theorie
was in overeenstemming met do er-var î.ng , dat alle beleende dieren en
planten, naar de .oudste berichten te oordcielen, s~eeds volkomen
geljjk gebleven zijn. Wetenac happe Lijlc wer-d deze ervaring in de stel-
ling uitgedrukt: dat a 1 1 e s oor ten 0 n ver a n d e r-
1 ij);;: zijn, omdat de ouders hun eigenschappen steeds op de kinde-
::.-en overerven.

Nu vras er echter een eigenam'digheld bij dG planten en dieren,
die ls,ngzamerhand'een andere opvatting deed ont~taano Z~ lieten
zich zoo mooi tot een systeem ordenen, ~at het eerst door de
Zrreedsche na t.uur-vor-scher- Lä nna eue opgesteld werd. Daarin 'worden
de dieren in hoofdafdeelingen, deze in klassen$do klassen in orden,
de ordon in familieB en de families in geslachten verdeeld, waarvan
elk meordere soorten omvat, Eoe meer twee dieren in eigenschappen
met elkaar overeen komen , des te dichter staan 2''7 bil ellmnder in
hot ay et eem, des te kl e i.ner- is de groep vraartoo ze gezamelijl{ be-
hooren. Alle dieren, die tot de klasse der zoogdieren behooren,
toonen hetzelfde algemeene lmrakter Ln hun L~.M.haamsbomv. Volgens
minder gewichtige kenteekenen onderscheiden zich do hoefdieren, de
roofdieren) de apen enz. van elkaar) d1e ioder een orde vormen; de
ber-en , de hondon en de ka t c en , die alle roofdieren zijn , hebben veel
meer overeenkomst in lichaamsbouw met eLkander , dan met de paarden
of met do apen. Nog voel grooter 1S de overeenkomst tusschen de
verschillende soorten van het~elfde geslacht: de kat, de t~ger en
de Leeuw hebben a.lLor'Lo t gelijke kenmerken, waar Ln zij van de hon-
den en de beren verschillen. Wannoer w~ nu van de zoogdieren tot
andere klassen, zooals de vogels of de visschen overgaan, dan vin-
den we reeds veel gr-oot or-e ver-sc h'LLl.en , dan bij de leden van een
zelfde klasso.
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Toch vormen. bijhen alle het geraamte en de ligging van het zenuw-
steLe cI aan de rugzijde hetzelfde grondkarakter in lichaamsbouw.
Dit karakter verdwijnt eerst, wanneer vre van deze hoofdafdeeling,

die alle gewervelde dieren omvat, tot de weekdieren, de gelede
dieren of poliepen overgaan. .

Zoo laat zich de geheele dierenwereld als het ware in vakjes
en laatjes indeelen en ordenen. In de vormen heerscht geen wille-
keur, maar orde. Was elke diersoort geheel onafhankel~k van alle
andere geschapen, dan was daar geen enkele reden voor te vinden.
Dan was niet in te zien, waarom er niet ook zoogdieren met b.v.

6 pooten konden bestaan, tenz~ men wilde aannemen, dat de Schepper
zich bij de schepping van te voren het [;eheele geordende stelsel van

.Linnaeus in zijngeest als voorbeeld had genomen. lviaarer was ook
nog een andere verklaringswijze . De verwantschap in lichaamsbouw
b~ de dieren kon ook voortkomen uit een w e r keI ~ k e
f a mil i e ver wan t s c hap. Volgens deze opvatting
is de meerdere of mindere overeenkomst in eigenschappén een tee-
ken van nauwere of meer verwijderde familievervrantschap, evenals
broers en zusters meer op elkander l~ken dan verdere verwanten.
De diersoorten zijndan niet afzonde r-Lijk geschapen, maar zijstam-

rren van elkander af. Zijvormen een stamboom, die, beginnend met
eenvoudig gebouwde oerdieren, zich steeds meer vertakt en waarvan
de kleinste laatste takken de thans bestaande soorten voorstellen.
Alle kattensoorten stammen van een- oerkat af, die evenals een

oerhond en een oerbeer van een oorspronkel~k eerste roofdiertype
afstamde. Het oerroofdier, het oorhoefdier, de oeraap zljnalle
in nog oudere t~d uit een primitief oerzoogdier ontstaan, en zoo
gaat het steeds verder terug.

Deze a f sta m min g s 1 eer werd in de eerste helft
van äe 19de eeuw vooral door Lamar-c k en door Geof'f'r-oy St .Hilaire
verdedigd, maar z~ vond geen algemeene aanhang. ~~ bleef een ver-
nuftige gedachte, maar niet meer. Haar juistheid kon door deze
geleerden niet bewezen worden, zljbleef een hypothese, een onder-
stelling. Toen Darwin echter in 1359 met z~jnhoofdvlerk "Het ont-
staan der soortenll voor de dag kwam, veroverde het zich als door
een tooverslag onder de massa der geleerden en intellektueelen het
aanzien van een vast bevrozen vretenschappelijke waarheid. Van deze
tiJdaf is de afstammingsleer onver-br-eekbaar- met de naam Darwin
verbonden. Hoe kwam dat?

Voor een deel las het daaraan, dat intusschop steeds meer
ervaringsmateriaal tot steun voor deze leer opgehoopt was. Zoo
had men dieren leeren kennen, die niet goed in het systeem pasten,
zooals eierleggende zoogdieren, longvisschen en ~ewarvelde dieren
zonder wervels; de afstarr~ingsleer verklaarde ~e ee~voudig als
overgebleven overgangsvormen t.uescnen de hoofdgroepen. BjJ het
doorwoelen van de aardlagen werden steeds meer overblijfsels van
voorwereldl~ke dieren gevonden, die er anders uitz~gen dan de
tegenwoordige dieren. Voor ee:n deel bleken zijde stamvormen van
de tegenwoordige dieren te zijn,anderdeels vertoonden zijook in
de op elkander volgende vormen juist zulk een reeks, alsof zich
de oudste Langzamer-hand tot de latere omgevormd hadden.
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Bovendien was ook de cellentheorie gegrondvest; elke plant, elk
dier bestaat uit millioenen cellen en heeft zich uit èèn
eicel door onophoudelijke deeling en differentieering gevormd.
In het licht van deze theorie was ook het denkbeeld, dat de hoo-

gere organismen van primitieve èèncellige wezens afstammen, niet
meer zoo dwaas.

Maar al deze nieuwe feiten konden toch de theorie nog niet
tot een vaststaande waarheid verheffen. Een onmiddelijk bewijs
voor haar juistheid zou daarin bestaan hebben, dat zich inderdaad
voor onze oogen de een e dierBoort in de andere veranderde. Maar
een dergelijke waar-nerni.ng is buitengesloten • Hoe~~~ishet dan toch
mogelijk te bewijzen, dat diersoorten zich werkelijk tot nieuwe vor-
men omvormen? Door d e oor z a a k, d e d rijf k r a ç h t
tot zulk een omvorming te onthullen. Dat is het, wat Darwin ge-
daan heeft. Darwin heeft het mee h a nis m e van de
dier;.Lijkeontvrikkeling ontdekt en op deze wijze aangetoond, dat
onder bepaalde omstandigheden zich n 0 0 d zak e I ijkuit
de eene diersoort een andere moe t ontwikkelen. Dit mee h a
nis m e zullen we nu uiteenzetten.

De eerste grondslag vormt het wezen van de erf ~ 1 ijk -
hei d , het feit, d~t de ouders weliswaar hun eigenschappen op
de kinderen overer~n, maar dat tegelijkertijdde kinderen in bij-

.zonderheden steeds van de ouders en van elkander afwijken. Daar-
door zijndieren van dezelfde soort niet volkomen aan elkander
gelijk, maar wijken zijin allerlei opzichten een beetje van het
doorsneetype af e Zonder deze zoogenaamdo ver a n der 1 ijk -
hei d (variabili teit ) zou het heelemaal onmogelijk zijn, dat zihh
ooit een diersoort uit een andere veranderde. Voor een derge -
lijkenieuwe soortvorming is dan verder alleen nog maar noodïg,
dat een bepaalde afwijking van het gemiddelde type steeds grooter
wordf, steeds meer in dezelfde richtig doorgaat; tot zijzoo groot
geworden is, dat het dier niet meer tot de vroegere soort te r~ke-
nen is. Waar vipden wij echter de kracht, die zulk een steeds
verder gaande verandering in dezelfde richting zou kunnen teweeg-
brengen?

Lamarek had ze daarin gezocht, dat de organen, die het meest
gebruikt en dus het meest geoefend 'Horden, daardoor steeds vol-
maakter worden. Evenals bij een mensch de beenspieren door veel
loopen krachtig wor-den , zoo heeft ook de leeuw zijn sterke spieren,
de haas zijnvlugge pooten door het gebruik gekregen. Zoo hebben
ook de giraffen hun lange hals gekregen, doordat zijom bij de hooge
boombladeren, die zijeten, te kunnen komen, probeeren met hun kop
steeds hooger tereiken en zoo hun hals uitrekken. Daardoor is
hun hals steeds langer gewor-d en en heeft zich uit het een of an-
dere antilopeachtige dier met krote hals de zonderlinge lang-
halalge giraffe ontwikkeld. Deze verklaring moest menigeen
ongelooflijk voorkomen; en als verklaring van de groene .kleur
van de boomkikvorsch b.v. die het dier als besshermende kleur
zoo uit stekend te pas komt, schoot zijook te kort.

Darwin we~dde zich tot oplossing van deze kwestie tot een
ander terrein van de ervaring. Dierenfokkers en plantenkweekers
ztn in staat steeds nieuwe en bepaalde rassen en varieteiten
kunstmatig te kweeken.
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Wanneer een t.uinman van een br-paaLde plant een varietei t met groote
bloemen wil kwe eken J dan behco rt hij sLectrt s van een blcembed alle
planten m8~ kleine bloe~en llit te trekken en alleen de planten
met de grootste bloemen te l~ten staan. Wanneer h~ dit elk jaar
herhaalt, dan worden de bloomen steeds grooters want in doorsnee
is elk geslacht aan zUn grootbloemige ouüers gel~k, en wat van het
geslacht overblIjft) heeft dus telkens Vleer groot ere bloemen dan
de vorige generatie" Door deze wijze van handelen, ten deele on-
bewust, ten deeJ.e bewust t.oegepu st ~hebben elernenschen bij de
huisdieren en elekultuurplanten een groote massa rassen gekweekt~
die van hun stamvor-men soms meer a.f'wijkeri, elanw i Ldc soorten on-
derling verschillen.

Wanneer mon aan een dierfokker opgaf om uit een korthalzige
antilopesoort een langhalzig dier te fokken" dan zou hem dit in
principe volstrekt ni et onmogelijk lijken. Hijbehoefde slechts
steeds de exemplaren mot elelangstehalzen te behotiàan, ze met
elkander to kruiBen; en alle ande~~, voor ze volwassen z~n weg te
doen, Hor-haa.Lthjj dit bij elke volgende generatie, dan moet de
hals steeds langer worden en m08t op deze wijze een giraffeachtig
dier ontstä,an~

Hier wordt dit pesultaat ber-eLkt , omdat een bewus t e wil met
opzet een bepaala doel nastreeft en daarnaar de voor het fokken
bestemde dieren uitkiest. Eon dergelijke wiJ. is echter in de na-
tuur niet voorhanden. In de natuur moeten dus de naar alle kan-
ten gerichte afwiJkinc;ènelkander vreer (opheffen: zoodat geen en-
kele al gr-cot or en gro.oter kan w rden . Of, als dit soms niet juist
is, waar is dan de kr-aorrtLn ce natuur, dio Gen keuz e doet?

Darwin heeft lange t~d voor een raadsel gestaan, alvorens
hlj de oploGsing ervan in ds s t r ljdom h G t bes t a a n
vond. In de3e theorie vnden wlj de tljdwaarin hlj leefde, de toen-
malige produktiewijze klaar weerspiogeld? want het vras de kapita-
list~sche konkur-r-ent.Lestrijd, die hem tot voorboeld voor de strijd
om het bestaan in de natuu'" he8ft gediend. Niet zoozeer uit eigen
onmiddelijke waar-nermng , als w81 uiteen o081{ van de ekonoom
Malthus leerde hij deze strijd kermen. Mëüthus trachtte het feit,
dat in de burgerlijlw wereld veel honger en ellende heerscht
en dat vele in de konkuriontiestr~d cmkomen~ daaruit te verkla-
ren, dat d8 bevolking steeds sneller toeneemt dan de hoeveelheid
voorhanden levensmidd:;'en. Voor al :iemenschen is er dus geen
voedsel en zijmoet en mot eLkande.r- om het bestaan vechten, waarbij
een groot aantal ellondig te gronde gaa~. Door deze theorie wer-
den zoow8l de kapitalistische konb~rrentie ~ls de ellende tot _
een onver-mijdeLijke nabuurwet. verklaard, Dar-win deelt in zijnlevens-
beschrljving mede, bDe dit ~'erk hem op de gedachte van de
strijd om het bestaan heeft gebracht : I: In October' va.ihet jaar
1838, dus 15 maanden nadat ik mijn systematische onderzoekingen
begonnon vras, las Lk t.oevalLtg tot ontspanning het werk van Mat.hus
11 OV8r de bevolking" .•en daar ik lang de levenswijze van dieren en
planten nagegaan had, was ik goed voorbereid om de str~d om het
bestaan) die ovoral plaats vindt, maar de juiste waarde te schat-
ten, en het trof mij da.deLijk, dat onder zulke omstandigheden
nuttige af'vrijk'l.nger.kans hebben om bewaar-d te blijven en schade-
lljke om te gronde ~o gaan~
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Het resultaat zou daarbij het ontstaan van een nieuwe soort zijn.
Hier had Lk dus c1indelijl;;:eeL t.hebr-äe gevonden, waarmee ik verder

werken kon. 11

Voor de dieren is het inderdaad een feit, dat door de geboor-
ten hun aantal sneller groeit, dan het voorhanden voedsle toe-
laat. "Er is geen uitzondering op de regel, dat alle organische
wezens op natuurlijke wijze zich zoo snel in aantal trachten te ver-
meerderen, dat de aarde speedig door de nakomelingen van èèn
paar geheel overdekt zou zijn, 'wanneer ze niet vernietigd werden."
Zoo moet een heftiGe strDd om het bestaan ontstaan. Elk dier

tracht daardoor in het leven te ~l~ven, dat het zelf steeds ge-
noes te eten heeft en niet door andere opgegeten wordt. Het strljd
met z~n b~zondere eigenschappen en wapens tegen de ~eheele
vijandelijke we:e:eld: t.egen (le hem beloerende roofdieren, tegen kou,
çiroogte, hitte, overstroomingen en alle andere mogelijke natuur-
ver-schijnáeLen , die het dreigen te vernietigen. Vooral strijd het
tegen zijn soortgenooten, die dezelfde levenswijze" dezelfde wapens
en vermogens, hetzelfde voedsel' en dezelfde vijanden hebben. Na-
tuurlijk is dit geen onmiddelijk vechten met eLsa nder-: de haas vecht
niet direlü met ,'.3 haas, de leeuvr niet met de leeuw - behal ve in
de strijd om de vri.',jes - maar deze strijd omhet bestaan is een
wed e r t ij ei , een konkurrentiestrijd. Niet alle kunnen de
vo.Lwa s aen Le ef t ijd ber el ken , de meeste moeten te voren omkomenen
slochts diegene, di e in de wedstrijd overwinnen blijven over. Wie

zljn het, die in deze wedstrUd overwinnen? ZD, die het. beste
door hun. eigenschf.1ppen, door hun Lf.ohaarnabouw voedsel vinden,
en het beste aan de vijanden weten te ontkomen) die dus voor de
gegeven levensomstandigheden het .:sunstigste gebouwd zijn. D e
ges c hik s ten z uIl end e 0 ver 1 e ven den
z D n. Des t r D cl 0 m het bes t a a n b e w e r k t
een nEl. t U u r keu s. "Omdat steeds meer exemplaren van
een soort geboren worden, dan in het leven kunnen blijven en daar-
uit steeds opnieuw de strijd!) w.i e zal blijven bestaan, moet ont-
branden, spreekt het vanzelf, dat een wezen, dat zich ook maar
in een enkel opzicht in zijn voordeel van zi~n soortgenooten onder-
scheidt, de meeste kans zal hebben de anderen te overleven en dus
door de natuur zelf voor de voortplanting uitgelezen wordt. En
doordat de afvhjkiDr:;enovererven; is dit uitverkoren individu de
oorzaak, dat het ras in zulk een nieuwe, veranderde vorm blijft /
bestaan. I!

Hior heeft men dus een andere verlüaring voor- het ontstaan
van een giraffe. Wanneer in een s t.r-eek geen gras groeit, moe-
ten de dieren zich met boombladeren voeden, en alle, wier hals
te kort is om er bij te komen, gaar. te gronde. De natuur zelf
doet'een keuze en laat steeds slech~ de dieren met de langste
halzen in het leven~ In overeenstemming met de teeltkeus, die
eeE kweeker of Gen fokker doet) noemue Darwin dit proces de
"n a t u u r 1 ~ ket e e 1 t keu su.

Door dit proces moeten nu noodzakelijk steeds nieuwe diersoor-
ten ontstaan" Want, omdat van een soort steeds te veel'exempla-
ren wor-don gebor en , trachten zjj zich steeds buiten de grenzen van
hun eigenlijlz::e gebieËi uitte breiden. \... \
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Wat in het bosch woont, trekt naar de vlakte; wat op het land
leeft, gaat in het water; wat op de grond leeft, klimt in de boo-
men om in eon nieuwe omgeving zijnlevensonderhoud te vinden.

In deze rri ouwe omgeving blijlü vaak een aanleg of een verandering
doelmatig te z~n, die het te voren niet was en z~ ontwikkelt zich;
de orGanen veranderen met de levensw~ze; z~ passen zich aan· de
nieuwe levensomstandigheden aan en uit de oude soort wordt een
nieuwe. vorm geteeld. Brengen de duizenderlei levensvoorwaarden
op aarde reeds duizenderlei daaraan aangepaste diervormen met zich
mede',zoo bewerkt het onophoudelijk heen- en weerverhuizen van de
bestaande soorten en hun komen in steeds nleuwe levensomstandig-
heden, dat dit aantal vormen zich nog verhonderdvoudigt.

Terwijl dus op'de.zewijze de theorie van Darwin de gemeenschap-
pelijke afstamming der dieren, hun verandering en hun ontstaan uit
eenvoudiger wezens wordt verklaard, verklaart z~ tevens de won-
de~baarl~ke doe 1 mat i g hei d , die w~overal in de na-
tuur vinden. Vroeger kon men deze alleen uit oen wijze voorzorg
van de schepper verklaren; hier deed zich haar nat.uur-Lijke oor-
sprong geheel vanzelf aan de hand. Want deze doelmatigheid is
niets anders dan een a anp a s sin g aan de levensvoorwaar-
den. Elk dier, elke plant is precies aan de voorhanden omstandig-
heden aangepast, omdat alle, die m~nder doelmatig gebouwd, minder
Goed aangepast zijn, in de strijd om het bestaan uitgeroeid wor-den .
De groene boomkikvorsch, eenmaal uit de bruine kikvorsch ont-

staan, moet de groene beschermende kleur behouden, omdat elk exem-
plaar dat. daarin arwijkt, eerdér in het oog valt. Hij wordt dus of
gemakkel~ker door de v~anden gezien en opgegeten, of door de in-
sokten gemeden, zoodat h~ geon .voedsel vindt.

Op deze w~ze toonde Darwin voor de eerste maal'aan, dat zich
steeds r.Leuwe soorten uit de oude moe t en ontwikkelen. V/as te vo-
ren de af'e t.amm.LngeLeor- niet meer dan een zeer waarschijnlijke ge-
volgtrekkinc uit vele afzondorl~ke versch~nselen, die op een an-
dere manier niet goed te verklaren waren, zoo kreag z~ thans ineens
de stelligheid van een noodzakol~ke werking van bepaalde a~n te
w~zen krachten. Dat was een van de hoofdoorzaken, waardoot zij
zoo snel de vrc,c,'mscl1appeliJke diskussies. beheerschte ende, c\penbare
aandacht trok.

\

)

HET M A R X I S ME.

Wanneer we nu overgaan tot het Marxisme, dan vinden we dade-
l~k een groote overeenkomst. Evenals b~ Darwin bestaat de weten-
Jchappeljjl~ebet.eekcru e van JiiarxBaarin, dat hij de drijfkracht, de
oorzaak, hot mechanisme van de maatschappelijke ontwikkoling heeft
onthuld. ~/eliswaar bohoefdo hijni et meer te bewijzen, dat een
dergelijke oYltwikkelin[;plaats vond; ieder 'wist, dat vanaf de oud-
ste ti~d steeds nf.euwo maatschappijvormen de vroegere hadden ver-
vangen. Maar de oorzaak van dGze ontwikkeling werd niet door-
zien, dus ook niet haar vordere ga:ng•

.Harx sing bij zijntheorie van de ervaring van zijntijduit.
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DG groote politieke omwenteling, w~ardoor het toenmalige Euro-
pa haar po l rt Leke vorm [;ekrer;Em had, de Fransche revolutie, was
algemeen als ee~ k I a s sen s t I' ~ d bekend. Ieder wist,
dat zij lLn de Grond niets anders dan eon strijd om de heerschappij
van de burGerij tegen adel en konf.ngaohap was gewee s t . Daarna
waren reeds nieuwe klas'ser.strijclen ontstaan; in Engeland werd de
ploitiek door de strijd ~ler inductrieële bourgeoinie tegen de
grondbezi tters beheerscht, en tegelijkertijd kwam de arbeiqersklas-
se reeds tese:-: de bouageo l.s t e in verzet. Wat waren nu eigenlijk
die klassen? ~aari!1 onderscheiden z~ zioh van elkander? Marx
toonde aan, dat het onderscheidt ligt in de verschillende funk-
ties, die' deze ]:\:18.8S01: in het produktieproces ultoefenen. Geen
voorrechten van f:ltand of reldbezi t, maar heel alleen de rol, die
2~ in het m a uts c hap pel ~ k b pro d u k tie -
IJ I' 0 C e p spelen, bepaalt tot welk~ Klasse de menschen behoo-
ren. Uit deze pzodukt.Le komen de klassen voort, deze bepaalt
haar wezen, haar kar-akt.er . De pr-odukt.Le is niets anders, dan
het'maatschappel~ke a 1" bei d SpI' 0 ces , w~ardoor de
meneonen uitje natuur hun levensondorhoud wä.nnen . Deze produk-
tio van het stoffelijk levensonderhoud vormt het fundament van de
maa t schappij, die de politieke verhoudingen, de maat.ac happ e.Iijke
strijd en de vormen van het [;ee~lteliJk leven bepaalt.

De vormen van dit arbeidsproces hebben zich in de loop des
tjJds steeds veran ~erd, ~aar kwam dezo vorandering vandaan? De
vor-mer; Val: de arbeid, d epI' 0 d u k tie'" 0 r hou d i n-
gen h a n g e TI va n d e W 0 r k t u i gen af, waar-
nee r;6arbeid wordt, zi,; han["en af var1 de techniek, v~n de :Rroquk-
t:i.:2krachten in het algemeen 0 Doordat in de mlddoleeuwen met .
kleine v..•.erktO,1gen en nu met groote machines gewer-kt 'wordt, dààr-
dool' hL{:;I'~,C;~-:':'u "i1:" ',::,gL' "h.. :: ','.:;ino handwer-k en f euda.Läsme en te-
[elmoordig het [rootkapitalisme; daardoor waren vroeger feudale
adel en kleinburgerdom, en z ijn nu bourgeoisie en proletariaat de
voornaamste klas ser:. " .

D e 0 TI t wik k a l'i TI e v ~ n d 0 wel" k t ~ i -
S e TI, V a TI ' d è t G C h is c h e hul p m i d del e TI ,
W a a I' 0 ver d 8 men s c 'h,c n bes 0 hik ken,
v 0 rmt d ti S des ron d oor z a a k, d e d I' ij f
k I' ach t der [0 h e e I ~ ~ a a t 8 C hap pel ~ k e
o n t wik k e'l i TI g •

De meriachen doen na t.uur-Lijk hW1 best hun werktuigen te ver-
bot.er-en, opdat hun arbeid gemakkelijl{er wor-dt, e~J.meer oplevert;
dIJ ar-be i.d zelf, het hanc1teeren van, de vrerk:l;juigen, brengt hun ge-
dacr.t.en steeds variz eLf' op zulke ni eUVJeverbeteringon. Daardoor
heeft eor: vcor-t.dur-onde , anoLl.or-e of Langzamor-o vooruitgang der
t.oohn.l.ek pLaat s , d.ie tou~lijlcertijd de maatschappelijke vormer: van
de arbeiè. revolutioneert. BI' ontstaan nieuwe prouuktieverhoudin-
gon, rri.euwe rnaa'taoha.ppeLjjke instellinr;en en ei....komen nei uwe klas-
Don naar-bovon , 'I'e Lkoria ontbrandt daarbij een rü.euwe maatschappe-'
Lijke , d.':'!';z. politieke 3~rijd. 1)ant de klassen, die onder een
ou.lc pr-odukt.Lernjz o heor-achon , trachteil de oude instellingen kunst-
~atis in stanQ te houden.
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Daar-tegenover- trachten de naarboven komende k.Laasen de nieuwe
pr-oduktLewijze te bevorderen; terwijl zijde klassenstrijd voeren
tegen de eerst heerschende klasse en de~e overwinnen, maken z~
voor de nieuwe produktiewijze vrije baan en daarmede tevens voor de
ongestoorde verdere ontwikkelil1t.:var. de techniek. .

Zoo heeft de theorie van karx de dr-nf'kr-acbt.en het mechanisme
van de maa t acha.ppeLljke orrtwl.kke Li.ng opengelegd. Daardoor werd
bewezen, dat de geschiedenis geen bonte opeenvolginö van allerlei
~erschillende maatschapp~vormen ts,maa~ een regelmatige ontwik-
kelinG, die in het algemeen benomen een bepaalde richting vOlgt.
Daarmee werd tegelijkertijdaangetoond, dat de maa.tschappe'lijke

ontwikkeling met de tegenwoordige orde van zaken niet ophoudt,
want ook in de toekomst zal de techniek zich tot steeds hooger
volmaaktheid ontwikkelen.

Op doze wijze hebben beide theorieën, het Darwinisme en het
1arxisme , de een in de organische wereld, de andere in demensche-
lijke maatschappij, het orrtwäkke Lj.ngabegr-Lp tot de algemeen heer-
schende opvatting gemaakt en het tot een onomstootel~ke weten-
schap verheven. Daarmee hebben zij d eon t VI i k keI i 11. 8 s
leertot de grondslaG v a nd e w er e I d -
bes c h 0 u VI i 11. g der breedste volkskringen gemaakt.

HET ~ A RX I S MEI N DEK LAS SEN S TRY D •
Dit list echter niet alleen aan de wetenschappelijke beteeke-

nis van dezo theorieën. OngetwDfeld moet een leer van goote weten-
schappelijke waarde zijn om inderdaad op de duur de opvatting der
menschen te beheerschen, maar dat alleen is niet voldoende. Want
het is reeds dikw~lsvoorgekomen, dat een wetenschappel~ke leer
van het grootste gevricht was voor de vretenschap er; dat haar t och ,
beha Lve binnen een kLeLrie kring van geleerden, nauwelijks eenige
aandacht werd geschonken. Zoo is b.v. de leer van Newton over
de aant.r-ekktngakr-aont het fundament van de sterrenkunde·, waarop
al ons vreten en al onz e voorspellingen aan de hemel berusten. En
toch vond zijbjjhaar ver-ecnijnf.nr;slechts enkele aanhangers onder
de Engelsche Geleerden en eerst een halve eeuw later vrerd zijdoor
een populair geschrift van Voltaire in breedere kringen bekend.
\Vetenschap is een hu Lpmi.ddol, van het produktieproces in de ruim-

ste zin des woords; z~ is in dat proces een specialiteit van een
b~zondere groep van geleerden, evenals het smeden een specialiteit
van de smeden is; en haar vooruitgang gaat vooreerst alleen de
wet enuc ha.ppeLjjke vakmenschen aan, evenals een nieuw soort ijzer
vooreorst alleen de smeden aangaa t , Slechts datgene, vrat een
geheele menschenklasse praktisch gebruikeE kan, wat elk lid als
oen levensbelang voor zich voelt, slechts dat dringt in ruime
kring door. 'Janneer wo zien, dat de een of andere wetenschappe-
lijke leer de ijver en de hartstocht van een groote massa menschen
opwekt, dan ligt d.at daaraan, dat deze leer voor hen o.e h w a -
pen i 1'1 dek I a s sen s t I' ~ d oplevert. Want het is
de klassenstrljd, dia de geest der mOEschen het heftic~t beroert
e~ hUL harten vervult.
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Het duidelijks is dat aan het Marxlsme te zien. Ware de eko-
nomische theorie van klar-x voor de tegenvJoordige klassenstrijd niet
van beteekenis seweest, dan zoude~ zich er hoogstens een paar
vak.;eleerden mee beziG· houden. Offidat echter de Marxistische leer
een wapen iIl de kla8senstr~d van hst proletariaat is, daarom staat
z~ in het midder: van een felle wetenschappel~ke strijd, daarom
wordt de naam Marx door millioenen vereerds di~ van zijn leer slechts
enkele algemeene trekke~ kennen; en door duizenden bitter gehaat,
die er heelem~al niets van afweten. Dat het Marxisme door groote
massa Is geestdriftiG wordt bestudeerd en de geestelijke strijd van
onze t~d behoerscht, ligt aan do beteekenis, die het voor de pro-
letarische klassenstriid heeft.

De klassenstr~d ;an het proletariaat bestond reeds vóór
Ma.r'x , warrt hij ontstaat vanzelf ui.t de kapitalistische uitbuiting.
Bij de arbeiders moest bjj hun verzet noodzakelijk de gedachte en

de e.isoh van een arider-e maatschappelijke orde opkomen, waarin de
ui tbui ting opgeheven zou zijn. lviaar verde:' dan eischen en hopen
en droomen kon het toenmalige sociali sme niet komen. Eerst i',1arx
gaf aan de arbeidersbeweging en het social:sme een theoretische
grondslag. Zijn rnaa t scha.ppjjl.e er' toonde dat de maatschappij zich
in een voortdurende ont.wf.kke l.î.ng bovLndf ~ waa.ri n ook het kapi ta-
lisme slechts eer! tijdelijke vorm is 0 Uit zi)'. onder-zoek naar de
orrtwj.kke Ltnge t endens en van het kapi ca.L'i sme bleek, dat het kapi-
talis~e zich noodzakelijk, door de gevolgen dor steeQ~ toenemende
voLmakLnr; der techniek, . tot het Soe-ialisme meet ont.w.i.kke.Len , De
nieuwe pr-odukt î ewijae kan daarbij aL'leer door de arbeidersklass e
in een str~d met de zich verzettende bourgeois~e, die belang heeft
bij de instandhouding van de oude produktiewijze , veroverd worden.
Het socLc.Lisme zal op deze nijze de vr-ucht, CE dus ook het doel

van de klassenstr~d der arbeiders z~n.
Hierdoor kr-eeg de stri~d de' arbeidel's zelf eon nieuwe gedaan-

te. Het iIarxisme werd een wapen in de handen van het proletariaat;
het gaf aan het vage hopen .een ache i-p oralijnd doel ~ het maakte de
strijders door helder inzicht Ln de maa.t echappc Lijkc ontwikkeling
sterk en schiep daarmee do grondslag voor Gen juiste taktiek. Aan
de hand van het Marxisme konder. de arbeiders aan ieder de vergan-
kelijkheid van het kapitalisme en de noo dza.keLijkho î d en de zeker-
heid van hun (Y\l()r?r:;l"l::~:.LC:: bewijzen . Tege::'ijkertijd ruimde het Marxis-
me de oude utopische voorstellingen op, die hot socialisme van het
inzicht en de Goede wil van alle verstandige menschen verwachtten,
het als een eisch van recht en zede Lijkhel d be schouaden , of meendon,

.. da t het binG om de Lnvoer-Lng van een vo Lme.a.kt.e maatschappij zon-
der gebreken. Recht en zed.e L'jkheLd veranderen zelf met de pro-
duktiewljze en elke klaose hoeft daarovor haar eigen opvat t.Lngen 0

Alleen de klasse, die belanG b~ het socialisme heeft, kan het
veroveren; het gaat daarbij ook niet om een volmaakte wereldorde,
maar alleen om de omwenteling 'van de pr-odukt.Lewijze tot èèn trap
haoger, tot de maat sohappe Ltjko produktie.

Omdat dus de ope t ijgendo arbeidersklasse de maatschappijleer
van Har-x voor ha ar- strijd noodä r; heeft, daarom wordt doze leer in
steeds hoogere mate tot gemoengoed van de voLkamaaaa , daarom be-
he er-eoht. zjJ steeds moer- haar denken; haar voelen, haar geheele
wereldbeschouwing .
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