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Omdat zij de theorie van de maat.achappe Lijke omwenteLi.ng is, wa:a:r
wij midden in staan, daar-om at aa t zij zelf in het rrrl dde Lpurrt van
de groote [;eesteli~ke strijd, die è.eze ekonmnische omvrenteling
gegeleidt.

HET DAR ~ I NIS M E I :\T-, DEK LAS E N S T R IJ D .

-- --

Dat het Harxisme zijn beteekonis en z ijr; aanzier.. slechts te
danken heeft aan z~n rol in de klassenstr~d van het proletariaat,
is iedereen bekend. Met het Darwinisme is het naar de algemeene
opvatting anders gesteld; want men beschouwd het eenvoudig als
een rri.euwe wetenschappeUjke waarheid, die alleen tegen godsdien-
stig vooroordeel en domheid te vechten had. 'I'och is het niet
moeilijk in te zien, dat het hier evenzoo mee gesteld is als met
het Marxisme. Ook het Darwinisme was geen abstrakte geleerden-
theorie , die zich Langz amer-nand , na crondig en obj ektief getoe-:~f·.t
te zijn, onder de mannen der vretenschap haar plaats veroverde en
zonder har-t et ocht. bed Lakus eLeer-d wer-d . Neon , dade Lijk na haar
verschijninc werd zij hartstochteLijk ;.;epropageerd en har-t etoch t e.Lljk
bestreden. Ook de naam Darwin wer-d hier hoog veref.:;;l'dJ daar di ep
verafschuwd door velen; die van zijn leer niets meer afwisten,
dan dat de menschen van de apen zouden afstammen en die zeer ze-
ker niet bevoegd war en , op wet oriaohappe.l ijke gronden over haar
juistheid te oordeelen. Ook het Darwini~me spee11e e e TI rol
i n dek 1 a s s e TI s t r lj d en daaruit laat zich zoowel
zijn snelle vcr'br-e.l.d.i ng verklaren als de hartstocht ~ waarmede het
voorCGstaan en bestreden werd.

Eet Darwin: ...me was een w a pen v a TI d e b 0 u r g e -
o i 8 i o in haar strijd tegen de feuè.ale klasson, te[;en adel,
geestelijkheid en vor-s t.endom , Dat was een gel2.eel andere strijd
dan die van het proletariaat. Do bour-ge o; sie V'Ts,sgeen urt.gebui. te
klasse, die naar opheffj Yl[ van de vi t.bu i tini:~ streIDfdej neen,
haar stond de heerschappij van de ouce macht.er; in de VletS"omdat zij
zelf' wilde heerschon • Zij Grondde haar aanspraken op he t bewust-
ztn, dat z~ de belangr~kste klasse van de maatschapp~, de leid-
ster van de produktie was" \'Jat konden de oude k.la.eeer. , dio nutte-
looze, overbodige parasieten gevJorden vrar-en , daar trjsenov.er plaat-
aen? Z:ij beriepen zi.ch eenvoudig op de ovor-Lovo r-Lng, op hun van
oudsher overgeleverd goddelijk rocht. Het de godsdienstige leer-
stellingen hielden de geosteli.]ke!! de gro8te domme voLksmas sa in
e.f'harike LijkheLd en deze Leer-et.e Ll.Lr.geri we.rdcri t egenovez- de aan-
spraken van de bourseoisie geplaa~:~.

Daarom was d.e bourseoisie in haar eigen belanG verplicht de
heiligheid van deze traditie en de waarheid. van de godsdienst te
ondermijnen. De nat.uurwet.enacnap wer-d haar wapen de vretenschap
stelJ_G zij t('!(~enover het geloof, de pas ontdekte na tuurvletten tegen-
over de openbaring. Wanneer door de resultaten van hot natuur-
onderzoek bewozen werd, dat de leeringen va~ de geestelUken
slechts 18'l.l[jC'n: en bedr-og war-en , zoo was daarmee de Goddelijl{e
autoriteit van deze Geestelljkon naar do maan en was de heilig-
heid van het tradi tioneele over[~eërfde recht (leI' feudale klassen
vernietigdo
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Daarmede waren na t.uur-Lijk deze klassen zelf nog niet overwonnen;
materieele macht kan alleen door materieele macht ten val gebracht
worden, maar ook geeAteliJke wapenen worden tot materieele machts-
middelen. Daarom hechtto de opkomende burgerijzulh: een groote
"waarde aan de natuurwetenschap.

Hier kwam nu het Darwinisme juist van pas. Want veel meer
dan eenige andere wetenschappelijke uitkomst Vlas deze leer in te'::"
genBpraak met do bijbe Leche teksten : de dierlijke afstamming van
de mensch vernietigde de -grondslag van de christelijke dogma' s.
Daarom werd het Darwinisme dadelijk met vuur door de bourgeoisie"

aanvaard.
Niet in Engeland. Daaraan kunnen"we juist zien, hoe bolang-

r-ijk voor verbreiding zijn rol in de k1assonstrijd "was0 In" Engeland
had men geen klasse, die er belang b~ had h~t als wapen in e~n
kLas ae.nat r-ijd te gebruiken. In Engeland heorschte de bourgeoisie
reeds Gen paar eeuwen, en sinds zij eenrnaal met korrl.ngache.p en
ker-k ee~ kompromis gesloten had, bewees zij hun een tradi tioneele
eerbied. Z~ had or als massa geen enkel belang b~ de 1eestellin-
gen van de godsdienst aan te tasten of te vernietigen. Daarom
"werd.de nieuwe theorie in Eï:1[~elandweliswaar veel gelezen, maar
zij bracht niemand in ber-oor-Lng, Zij bleef een theorie van geleerden,
zonder- groote praktische beteekenis. Darwin zelf be achouwde haar
ook als zoodanig en h~ vermeed opzettel~k z~n theorie dadelijk op
de menschen toe te passen om het godsdienstig vooroordeel niet te
kwetsen. Slechts aarzelend ging hIJ later daartoe over, nadat"
anderen deze schrede reeds lang gedaan hadden. In eoil brief aan
Ha.ecke L bok.Laagde hij zich .er ook over , dat zijn theorie op zooveel
vooroordeel cm onverschilligheid stiet , dat hij niet' verwachtte
haar al[;emeene erkenning noS te zullen beleven.

Maar in Duitschland, kon Haeckel hem antwoorden, was het
geJ.-;.eelanders, daar werd zij vol geestdrift ontvangen. In Duitsch-
land maakte de bourgeoisie zich juist, toen de theorie van Darwin
verscheen, tot een nieuwe strijd tegen het absolutisme en de j on-
kerheerschappij gereed. Aan de spits van de liberale burgerij
stonden do intellektueelen die zich, nog sterker dan deze burgerij
zelf, door de achterlijke toestanden beklemd voelden er; de 2,"E1este-
liJke s t.r-ijd met des te meer spektakel moesten voeren, des te flauw-
hatiger de bourgeoisie zich in de politieke str~d toonde.

E r n s t H a e c keI, een natuuronderzoeker van betee-
kenis, maar nog meer Gen koene strijdersnatuur, trok in zijn werk
"Na.tuur-Lijke Scheppingsgeschiedenis fI uf,t het Darwinisme dadelijk
de verststrekkende, tegen de godsdionst Gerichte konsekvrenties.
Zoo vond de leer van Darwin in Duitsohland weldra in breede

kringen een [:;eestnriftigo ontvangst, waar een oven scherpe be-
striJding van do andere zijde tegenover stond. En dezelfde strijd
vond ook in andere landen op het. vasteland plaats. Overal had
de voorui tstrevende liberale bur-ger-ij te[;en reaktionaire machten
te strijden, die àf de heerschappij in handen hadden ó f , steunende
op de Godsdienstige kleinburgerlijke klassen, haar trachtter.. te
veroveren. Onder dergel~ke omstandigheden werd" ook de weten-
schappelijke strijd met de hartstocht" van een klassenstrijd gevoerd 0
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De geschriften, die voor en teger.. het Darwinisme versohenen,
dr-agen zoodoende ondanks de wetenschappelijke namen van hun schrij-
vers ~et karakter van maatschappel~ke str~dschriften. Met de
maatstaf van de wetenschap cemeten' zijn veel van de, populaire ge-
schriften van Haeckel uiterst oppervlakkig, terl,;ljJl d.lkwijl s de
arGumenten en tegenv\'erpinc;en van z5jn tegenstanders in ongeloof-
Lijke domheid slechts in de strijdschriften tegen het Marxisme hun
weer-ga vinden.

Deze nauwe samenhang tusschen het Darwinisme en de klassen-
strijd der bourgeoisie heeft ook hun verdere lotgevallen aan el-
kander verbonden. Deze klassenstr~d werd, zooals bekend is, niet
ten einde gevoerd, maar verliep spoedig in het zand. In Duitsch-
land bekeerden zich voor en na '70 steeds breedere kringen van
de bourgeoisie tot aanbidders van, de R~k8heerl~kheid. De intel-
lektueelen namen gaandeweg dezelfde draai en werden gehoorzame
dienaars van de staat. Onder de geleerden ~roeide de reaktionaire
gezin~~eid; dezelfde professoren, die zich met trots de geestel:jke
Lijf'wac ht. der Hohenz.oLl.er-n noemden, verkondigden in hun redevoe-
rinGen over de grenzen der'natuurker~nis en ..de onoplosbare wereld-
raadsels het bankroet van de wot.enachappc.Lijke wereldbeschouwing,
een bewijs, hoe nauw de reaktie' op poli t.i.ek en op ,geestelijk· gebied
samenhingen. . ,

Deze c.mtwikkeling; had in meerdere of mindere mate in alle
landen plaats. Overal begon het soèialistische proletariaat op
te treden, overal bedreigde de toenemende arbeidersbaweging de
heer-achende orde, en daarmede kr-egeri de reaktionaire tendensen
in de bourgeoisie steeds meer de overhand. Zij: had geen belang
meer tl~ de bestr~ding van de godsdienst; d~ vroeger zoo heftig
gevoerde str~d tusschen de vooruitstrevonde en'de reaktionaire
r Lcht.Lng werd steeds meer een pietluttig gekibbel binnen de kring
der heerschende klasse, tot een partijruzie, waarin de partijen
weliswaar met geweldige slagwoorden om zich he~n smeten, maar in
werkelijkheid' steeds dichter bij elkaar kwaruen , De belangstelling
voor de wètenschap als rCvoluti6riair,wapen in de klassenstr~d
ver-dween , t.er-wijl, de reaktionalr-christeljjke· richting, die het
volk zijn codsdienst wilde doen behouden, steeds maoht I ger- en
brutaler optrad. .!:!iet de behoefte aar" vret enac hap veranderde ook
de waardeering van de wetenschap. Vroeger had de peschaafde
bourgeoisie op de wet enachap een materialistische, anti-godsdien-
stige vror-eLdbe sc houwLng opgebouvrd, vraa.r-Ln zij alle r-aadao'Ls der
wereld opgelost zag. Nu nam de myst:r':lk meer en meer toe; wat de
wetenschap reeds vorklaard had, leek gering, wat onverklaard bleef
en onverklaarb~ar scheen, leek reuzengroot en omvatte de gewich-
tiGste Levcns vr-ager, , Een sceptische, kritische, tvr3jfelende stem-
mint; tegenov8r dG vroeger zoo toegejuichde wetenschap won meer en
moer- ve I d , Dat bloek ook uit de' houd.l.ng tegenover, het Darwinisme.

Wat verklaarde' die leer van Daruin toch eigenl~k? De wezenlijke
raadsels liet z i] alle onopgelost! Vanwaar- kwam die wonderbaarlijke
natuur der ver er-vt ng , vanwaar het vormogen der levende wezens zich
doeLmatLg t e veranderen? Hier ligt het eigenlijke geheimzinnige
Levenar-aadae j , waar-bij men met mechanische principes niets ui trich-
ten kan.

.J
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En wat is bovendien van dat geheele Darwinisme onder de latere
kritische onderzoekinGen overgebleven?

r:atuurlijk was de wet en sc ha.p ninds Darwin niet stil blijven
staan, maar had integendeel door zijn theorie .een nor; veel sneller
tempo gekregen. De oplossing van een vraagstuk geeft steeds weer
een aantal nieuwe vr-aags t.ukker; op, die achter het eerste stonden
en nu op de voorgrond treden. De wetten der overerving, die
Dar-wi.r, eonvouci g als ;::;rondslag had moeten aannemen, werden steeds
beter onderzocht. Ovor de.aparte faktoren van de ontwikkeling
en de strijd om het bestaan werd heftiG Gestreden; terwijl sommigen
de aandacht op de veranderiE(;en'vestieden, die een gevolg waren
van de oof enLnr; .en de aanpssinggedurende het leven (dus het prin-
cipe van Lamarck) werd de erfel~kheid van dergel~ke veranderingen
door andere geleerden, zöoals Weissmann, ten stelligste ontkend.
Terrrjjl Darwin st eeds slecht s ui t.er et Langzame, gaandowe g plaats

hebbende veranderingen aangenomen had, vond de Vries gevallen van
pLot.eeLtng;e sprongsgewijs optredende nieuwe soorten. TervJijl in de
grond daardoor het gebouw van de afstammingsleer steeds va.at er- en
hechter opgebouwd wer d , maakten deze voortdurende verbeteringen
aan de afzonderlijke deèlen dikwijls de indruk; alsof die ni.euwer-e
onderzoekingen het trotsche gebouw ~an het Darwinisme geen stuk
heel lieten. Daardoor werd de 8chDngewekt~ alsof de toenemende
realüie hier aan het langste eind- trok. Elke voorui tgaan, die
een nieuw licht op de zaak liet vallen, werd dadelijk als "een bank-
roet van het Darvrinisme" uitgebazuind en in reaktionaire zin ge-
§xploiteerd. TegelDkert~d werkt de ma,atschappelljke opvatting op
de wetenschap terug. Reaktionaire geleerden halen er tot verkla-
ring van de levensverschijnselen geheimzinnige geestelijke princi-
pes bU in en beweren, dat hetb~ de lovendé wezens zonder een
niet verder verklaarbare innerlijke "doo Lat.r-evendheá d" niet Gaat.
Hieruit bl~kt de behoefte om het bovenj1atuurlljke, het onverklaar-

bare, dat Let Dar'w l n.lsme uit de ~;res geruimd had, door een achter-
deurtje weer in te voeren'- een uitvloeisel van de t.oeriemende
reaktie onder do klasse, die in het bogin de banierdrager van het
Darwinisme geweest was.

HET DAR \: I l~ I S MET r= GEN HET S 0 C I A LIS HE.

Het Darwinisme had aan de bourgeoisie in haar strijd tegen de
·oude macht.en uitstekende diensten bewezen. Eet ken dus niet uit-'
blijvon , dat zij het ook tegen haar näeuwe vijand, teGen het prole-
t.ar-Laat [~Gbrukte 0 Eiet, dat he t proletariaat het Darwinisme vij-
andig Gezind was. Integendeel; juist de woordvoerders van h9t
proletariaat, de socialisten Harx en Engels in de eerste plaats,
hadden de theorie van Darwin met de Levonat.Lg st e belangstelling
bGsroet, en de socialistische arbeiders bestudeerden het Darwinis-
me met de grootste ijver, omdat ziJ er een steun voor hun eigen leer
in zagen. Niet in de zin, 200a1s oppervlakkige tegenstanders wel
eens meenen, dat z~ het Darwinisme tot de grondslag van het soci-
alisme willen maken; maatschappelijlw eä ech en kunnen slechts op
maatschappelijke ar-gurcerrten steunen.
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~)aar weI Ln (ü)ze zin, dat De.rwt na bewijs , 'lat ook in de schijn-
baar sel~kbl~vende, orGa~iDche wereld een oTItwikkeling plaats
vind:', 1\'~[:,rx'18sr var: de voort ;;aando maat.sonappe.l tjke ontwikke-
1ing pr-acht.Lg aanvult 2Yl bevo at t.gt ,

Toch lag het in de aard V8.n de za.ak , 'dat de bourgeoisie dit
Darwinisme te~en het proletariaat aanwendde. Z lj s t rijd t
TI a art wee f ron ten en dat weten ~e reakti6naire
klassen. V{anneer de bourgeoisie een aanval doet op hun autori-
tei t, om zich in hun plaats te zet ten, dan arrtw oor-den zjj door op
het gGvaar te wijz eri , da talIe autoriteit vernietigd zal wor-
den. Z~ w~zen naar het proletariaat, dat reeds gereed staat in
de rug van de bourgeoisie op te marcheeren, en daarmee hopen zij
de bur ger-Lijke klasse van r-evoLut.Lonai r- optreden af te schrileken 0

~~atuurli.J1-carit.wo or-den dun de vortegenwoordigers van de bourgeoi-
sie: dat hoeft geen nood, O~1Z0 wetencchap weerlegt slecht s uw
onhuudbare autori tei t en z i] steunt ons juist in onze strijd tegen
de vijanden van alle orde 0

Op eer: natuurkundig kongres in het jaar 1877 bestreed de
r-ea.ktLona.Lr-e politikus en geleerde Virchow het Darwinisme met het
arr;UJ'wnt, dat, he t de baan voor het socialisme effent 0 "Heest
voorzichtig met deze theorielI, riep hij de Darwinisten toe, "want
zjj is met de theori eën verwant, di e in een na.bur-Lg Lar.d zooveel
verschrikkingen Gebracht heeft.lj Deze töesp~linG op dG Parijsche
Kommunemoest juist in de tijd van de beginnende socialistenwet
ge1t;eldig paleken • llifaa:-owat moet en vre van de 'Hetenachap van een
professor z8[,t;en, die het Dar'wLrrismo met het ar-gument, bestrijdt:
het mar; !.-:iet juist z ijn , omdat het zoo [;evaarljJk is! Dit verwijt
vs,n bondgonoo t sc hap mat die roode omver-wor-per-s è.er orde kon
l-îaeckel niet op de door hem verdedigde leer laten zitten. Hij
heeft toen da.de Lijk, en ook Lator- nog herhaalde malen op dezelfde
vrijzo , u l.t.eenge zet , dat het Darwinisme juist de onhoudbaar-hc.i d van
de socialiatiscl1e eischen aantoont en dat Darwinisme en socialisme
tl eLke.ndor- verdragen als wa ter en vuur"!

De argumenten behoeft mGn ook 'niet ver te zoeken. Juist
door de w~ze van het ontstaan van Darwins leer liggen zlj direkt
voor de lmnd. Darwin8strtd om het bestaan ~onjzljn model in
de kapitalistische konkurrentie; nu werd omgekeerd de kapitalis-
tische konkur-r-on t Le met de. strj,jd om het bestaan van de dieren
ver[~,oleka!J. er; daar-door- tot de waardigheid van een natuurwet ver-
heven. '"

"liJ willen Ha.eckoLa redeneerint";, waar-van vro de hoof'dgedac ht.e
bij de rneeet e achr-ijvor-e terugvinden, die op geljjlce vriJze he t socia-
lisme door middel van het Darwinisme bestrijden, G8!1B nagaan.

Ziet eoc i aLt.sme , zeGt hij, is een theorie, die do natuurlijke
ge LijkheLd der meriac hen vooropstelt en naar hun maatschappelijke
gelljkheid streeft: gel~ke rechten, gel~ke plichten, gel~k bezit,
~eli~ b~enot. M a a r het Dar win i s m e ~ e e f t~- u 0
j u i s t d e wet 0 n s c hap pel lj k 0 ver k 1 a -
r i ~1 [, voo r cl eon gel ij k hei d. De afstaIIlIflings-
1801.' tocrit aun , dat de orrtwi kke Ljng van de d.ier-er. pLt.a t s vindt
in de richtin~ van een steeds groot ere differentieering van of
arbeidsverdeeliL[ tusschen de afzonderl~ke orGanen.
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hoe hooger o~twikkeld, hoe volmaakter het dier, des te grooter

is deze L-;rlGrlijl<::eongelijkheid [;eworden. Ook in de maa t.aoha ppjj
zien w~ deze arbeidsverd8s1ing tusschen beroepen, klassen enz.
,311. hoe h.oo[':er ontvrikkeld Gen maatschappij i s ,des te verder heeft
zich deze irbeidsver~eelillg uitGebreid met het daarb~ behoorende
verschil in bekwaamhe l d , Lnnpann Lng, bezit en loon. Daarom is
deze a.f ot.amml nrcs Leer' Hals het be st o tegengift t egen de grenzen-
looze onzin van de socialistische gelijkmakerij aan te bevelen. n

NoS meer geldt dit voor de b~zondere selektietheorie van
Darwin 0 Eet socialisme wil de konkur-r-ent i.e , de wedstrijd om het
bestaan opheffen. ~aar het Darwi11.i~me leert, dat deze strijd
na t.uur-Lijk en onvermijdelijk is en niet s anders dan de menschelijke
vor-m van een natuurwet ) die voor de geheele organische wer-eLd
geldt ,. En hij is niet alloen natuurlijk, maar ook nut tig
011. heilzaam. Des t r ij ct s c h e p t eon s tee d s
g I' oot ere vol m a a kth e i ct end e z e vol-
rn a kin g bes t a a tin d e voo r t d u I' end e
u i t roe i r 11.g van d eon ges c hik ten .

Alleen de uitgelezen minderheid van de bevoorrechte flink-
sten is Ln staat aan de konlrur-r ent.Le het hoofd te bieden, terwijl
de groots r:::leerderhoid noodza.ke Lijk el l endá.g moet omkomen, De
stri-Jd om hot bestaan is tegelijle een Cl v C' vr ::, nni n b der
bes ten J terwijl ce slechten; de ondeugdelijken, te grande
gaan. Her, kan dat betreuren; evenals men b s v , ook betreuren kan
dat alle menschen moeten sterven, maar daarmede kan men dit feit
loochenen noch veranderen,

Hier moeten we opmer-ken , hoe een kLoi.ne verwisseling van
ongeveor [31ijkbeteekenendo woorden inderdaad de strükkin~ heeft
het kapitalisme te verdedigen. Darwin sprak van het in leven
blijven der pafl8eYlsten..van diegenen" die het best aan de omstan-
digheden zUn aangepast. Daar z~ echter te~el~kerttd in de strijd
de anderen. dOOI' hun bat er e ürgs,nüm tie verslaan, kan men er licht
toe komen hen de flink;3ten en tenslotte zelfs ;1 de bes t e n"

- deze ui t.dr ukkrnr; hec f t Herbert Spence~' hot eerst r;ebruikt - .
te noemen. Daardoor wor-don dan tegelijk de over-wi.nne.er-e in de
maatschappel~ke str~d, de grootkapitalisten; tot de beste menschen
geproklameerd.

Haeckel is in hoofdzaak steeds b~ deze opvatting gebleven~
in lB98 liet hi; zich nog als volgt uit: "Het Darwinisme - de se-
loktietheorie - vertoont zich in hot licht van ee~ onbevall~en
kri tLek als een a.rLs t.okr-at Lsch principe; het berust op de }/'uit-
vorkiezing der besten,l! De veraeeling van de arbeid, waarop
voornamel~k de voortgaande ontwikkeling van de organische wereld
berust) bewer-kt, noodzakelijk een ct eode meer ui teenloopen van
kar-alct.er , een voortdurend grooter wordende onge l ijkhe Ld 'lan de
Lndäva duen , van hun werk; van. hun ontwikkeling, van hun positie.
Hoe hoo ger- zi ch de menschelijke kul tuur verheft, des te hooger

moeton de trapsgow~ze verschillen. der arbeidersklasse worden,
die aan haar in,:;ewil\:kolde mac.h.i.ner-Lc samenwerken. Eet kommunisme
en de gel~kheid ~an bestaansvoorwaarden en van verplichtingen,
waar hot socialisme naar streeft; zouden daarentegen hotzelfde
beteekenen als toru[.;val in de bar-baar-echhe t.d , in do dierlijke
oertooEltand der ruwe natuurvolkeno"

r
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De Enge Leerio f l Los oof Ï~erbo:i.'t ;jpU:1C "~'r had reeds vààr Darwin
een maatsc~appDleer} d~e een t h oor i e van het
b u r ser 1 ~ kin d i v i d u a 1 iBm e was, op de strDd
om het be s t.aan opgebouwd en deze lat8:i.' met het Darwinisme in de
nauws t.e aarnenharig gebracht., In de cherenwo:::,old wor-een voortdu-
rend de oude, ziekelDke en zwakke dioren ui~ge~oGid, terwDl alleen
de i..;ezonde en kr ac ht.Lr;e ove:eblijven. Zoo .is d,'l at r ijd o-n het be ;
staan teGel~kert~d een z u i ver ~ n g 8 ~ r 0 ces van
het ras, dat op deze manier voor slechter worden bewaard
b.l nft . Dit is het heilzame uitv!:3rksG::_ van de strijd, waarin ieder
al vnaar zijn inspann:i.ng en geaarci..~eid mee:c of mineer sukc os heeft,
dat de grootst mogolDke volmaaktheid dOOI' eon straf rogime verze-
kerd wordt. Houdt deze wedstr~d op) en ~.A iede:::, zonder Rtr~d~
zondor inspanning van z~n levensonderhoud zeker, dan ffioet het ras
noodza.ke Lijk achterui.t gaan. Wordt het zwakke} het ondeugde l.ijke ,
het ziel:elijke kunstmat:i g beschermd OD in het leven gehouden, dan
moet Gen gGl~delDke on~aarding, een verslechtering van het ras
een oDvermljdelljk gevolg daarvan zljn. G~~t hot mpdedoogen~ dat
zich in vreldadi@1eid u.i t , ver-s t and.i ge grenzon te bui ten" dan mist
het z~n doel: inplaats van l~den te verzachten, vergroot z~ het
totaal van het lljden voor de nakomelingen. De goede uitwerking
van de meedoogenlooze strijd OIr.. het be s taa.n zien we bij de wilde
dieren: zij stralen alle van sezonclhe:J. d en kracht J omda t zij zich
alle door een har-de school van du i z eride ;:revaren en moeilijkheden
naar boven moesten wo~kenJ wa~rin alles waaraan ook maar het
minste mankeer-do . te grande g.l.nG' Bjj menscho n en h:..üsdieren zijn
ziekte en zwalct e zoo a.Lgemo en , omdat V/8,-C, ziel: en zwa k is hier ui t
menschelijke overwezinGen lruLf\tm.ü:.g :1 :~1 he t 1",ven Geheuden wcr-dt .

Het soci~lisme, dat de bestaand0 otrljd OM he~ bestaan in de men-
ac henwer-e Ld wil opheffen.' ~aJ. dae.r doo r nood za.Lo Lijk 0 e n s t e eds
voo r t g a a n d eli (' h a re e .L ij l~ Cl 0 n t a a r cl i n g
der men s c h h e ~ cl b 0 W ( r k eL.

Dit zijn de hoc:fdgedachton van de rrYlr)::leeJing.> d.lo het Dar-
winisme als wapen ter verdcdi.gi.nc dl;I' ·ourge~·.'J.ij:koorde aanwendt .

Zoo s t er-k desa ar gnmcnt.en 0) h(jt':'CrH"[~0 gczic::ü. liJken .• wae het
toch voor de socialistische wocrdvoerá8~s nj.8~ moeil~k haar on-
houdbaarheid aan te ~oonen. ~ant vcor ~üt g~00tste deel z~n
het de oude argwnent.en" die Ió.er vc.or: he t ka p.i.! ..a Li.sme tegen het
socialisme aangewoerd wor-don , a.l Leeri maar nat Da:::>winletis·.;·l1.e
uitdrukkingen n i.euw u2.tge(1cuè.) en ~ij Gt)i::.ui[~envan even groote
onkunde van het socialisme als van het kap i t.a Li sme .

Vorgelijkt men de rnaat ao hr.pptj met e on dierlijk lichaam, dan
ziet men het onderscheid over het hoofdJ dat de aparte menschen
niet, zooa18 de cellen en organen van het. lichaam. volkomen
ongelijk zijn; maar alleen ver-a ch i Ll or, in de graad hunner eigenschap-
pen. De 8.rbeidsverdeeJ.ing kan dus in de ma.at achapp ij niet zoo ver
gaan dat in ààn mensch alle andGro vermogens geheel verschrompe-
len ten bate van à~n enkele. Overigens weet ieder, die iets van
het socialisme ~fweet; dat een doolruatige arbeidsverdeeling niet
met hot soc t a l á s-uo ver-dwijnt., maar dan eerst op do juiste wijze
moge Lijk ~'Jordt "
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ldet ~10t vor~c!'.èi1 tW36C11e1:. de 8.1..••b0:Ldor~d0 men sche __, t.ue achen hun
aar.Ler; 01-: hun b.::~i;heden. zal ver-owijnen , maar- a I Leer; h G ton -
~ 9 I' G C Lei d t u s s s hen a rba i der sen
u i t b ~ i t 3 re,

Voor d·). dieren r.s het z onüer- twijfel juist, da t in de strijd
om het be s t.aar; do lichar:leli.jk vo Lmaa.ks t e , de kr-acht, i[;ste en gezond-
s t e disrel1· G.'3 over-w Lnn i ng .behalen. 1.:aCJ.rdat g;e1dt niet voor de
ka pLt.a Lá s t.Ls ó he ko!'~kL1.rr8ntie. Daar ha11f;t de overwinning niet van
els per:~()onL.~ke volmaakthAid. van J.t:) strijder af 0 MOGen vooral in
de kleinburcerljJke vrer e Ld talent in za.ken doen en er...er[;ie een
:"'01 ape Len , b:i~ de verdere o:îtvrikkelü1&; der maat schappij hangt de
Z8[0 steeds m~er va~ het k á pit a a 1 b e zit afo Het
r:rooterG l<:apttaal over-w i.nt het kleinere, ook waar hot kleinero
zl ch Li: de kna pe t.e har.don be vï.ndt , l~iet de peI':=JoonljjJcf) ei.;;en:::;chap-
pen , maar hot [.'/Hclbozi t, de ri):clom b9~lli.:)t OVGr' het sukc oe Ln de
etr~d om hst bGstaa~. De b8zitterH van het kleine kapitaal [aan
daf:1-cbi~[üot ,'3.1p· merrschor: ·~e ;;rondG, E18ar allen als 1~aDitg.li8t'3n:
z~· w 0 ~ jen n i st u i t h 9 tIe v e TI , ~ a a ~
1). i t d e b 0 u r ~~e o i s i e v 0 :;'-' vr :j der d. De kapi-
t.a Ll s t.La che konxur-r-errt l e st.r-ijd Ls du s Let s (:;Gheal ancl.,:;]':::, zoovreI
1:1 voor-waar-deri :",18 Ln r-e su Lt.aa t., .1[',:r: de strjjél. om het bo s t.aar; in
ds dierenwereld.·

De menschen, die ale m e ~ s c h 8 ~ te Gronde Saa~, z~n
1 8 d e ~ 8 3 n era TI der 0 k 1 a G se, die aa~ de kon-
ku .•...r-erit.I pstriJ''':1 .lYj no t ·r.·Anr.Al r··1 n+ de eLnemen ; De ar-be i.dez-s ,"·i=la''l. .1. _ v" _ . _ ~ b'-' J.V_J .. _ \'1-.1 __ ~ _ ..J..... .J ~J _J ••.• ..J . .,:)-' _.l.

geer'. Vï8:.t.=Jtrj:d met de ka pLtali ster: aan, maar ver-kcopen hun hun
a.r-be Lctakr-ac rrt . Zjjllel:-ben door }T'..l-D C, e mis a a n b 9 zit
r.Lot 8e~lS de [;C:.'1050nl1.eid hun misschien voor t.r-eff'e Lijke persoon-
Liike bei3E:.fdhecler:; met d.i e der kapi talistsnte met en . Zij zij!;. niet
arm en ëllendic, omdat Z1.J het door hun [orlnge "deu[).eljJl\:heid"
Lr: de konkur-r-on t.Le st.r ijd afleggen, mD,ar. omdat hun a- r b '3 i d s-
k r D,· C '-'. t tol a '':1 r: bet a a 1 Cl wordt. Daar-om r.aan hun
kirrlp,·",,';·,-; I'10r,·0'·: Z·;· van ,,·,··'+111'· ,:0 k·'·":1cl'tJ·rr en eCl'7()r.rl ziir: J' Y1 ~~··'oo·:·o"'..,_",,_.I..,',,J_ .. ", l:'-.J. ..J..IL, ,J,. __ .t.I.(..l.ou ~ .. J.r ..I. _(; .:.• (.;;;•.•.",.J_lu . .-IJ , e;l\. LJ

gota.l0 te U'()!l(J.C, t')rwijl de k.Lnd.or-en der' riJl::r:m, ook bij de o:...-~gun-
sti.[;Rte a:::;.;1l13r.;, :;~ori.·'lulciiL v'::lrpleG[;d en boac hcr-md worden . De
zwa.kt.e , d l e )11'3(' c~r:-, o::~~derr:ani.;bI:;":Jerlü, Ïf3 t~e:;->E na t.uur Li.ke , o verv-

...-~.,;:;Y'}..(-1., es a·"·1(->r » mn f·' Y' ,--'p.,... '·-1·1··" /""'1 ~;1,- oms.•.a.nr1 L,::1-1("1' ,1 Door- "ui 1- ·0' u it tn c{_.J,J_ .. ..LV (hC.!.!. Jt., ,l..N_\;_ '/'J.:.L l.. IJ -,1. .,!.. •. r-, ~:)Ul.:41 -'. __. f::-.J. v u. . _ _u _ IJ {,.,

door (ull.9"a:~·d:t>l:fÜ(Gndor- Locnon , ~ioor wer-kl.oo shef d , krisissen, .J

slechtE wontncstoestanden, lanGe arbeidst~d s~hept het kapitalis-
m~ kun G t m ~ tiG aId i eon gun s t i ~0 0 m -
o t, a. ri d i f~ h 0 do}] , waz.r door- een zoo [:;:-:,oot aantal et or-ke ,
10ven~krac~tlso kieme~ - dikw~ls de krachtiGste - tG gronde ~aan.

H,::t ·;'JaS (~U::~voor de s oc La.t Lsten niet moeilijk do onhoudbaar-
heid v-:r: rli,:; coopa s al nr; van h·:;t Dar'v.l.n l eme op de ma.at schappf aan
te toonen. kaar het ~aren niet ~lleen de socialisten, ~ie teGe~
de :r·edeYlee:::·~.:r:..;;'Ta}, (~e bouric~eoif::-DarvlinL:ten opkwamen. ~;!8Xltdoz o
red.eneerü1::; ':;,.18 n l et a Ll.er. «en ver(~eJ.iging van de b1}.::'z.;e!'lijke
maa.t sc; ....app;~, !;.GOYl, zjj va s de verdedif~in;·:· van. de nar-t.voc nt.Lr at.e
ui tzui[c:or:j, 'Jan het r;eodoo;··en1oozo n~er(cappe:r: 70.:1 al liet zVIa.kkG.

i'vi 0. c 11 t :L s r G c 1J t , Cl:;;. t VJE1,S de Lnh ou d van deze loer,
het S;l k c e G b G Vi ~j s t cl 0 vol m IJ.. a kth 0 id.
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Zlj was niet alleen tegen het socialisme, maar ook tegen alle
S 0 c i alG her v 0 I' min sen en a 1 1 e p h i 1 a n -
t rop i e Gericht, die de erGste ellende en de meest opvallende
gebreken onzer màatschappelijke orde trachten te verzachten. Daar-
om traden de sociale hervormers on de philantropen, de ethisch-
aangelegde bourgeois tegen deze leer op. Zij hadden er des te
meer rede too, omdat die leer in de grond voor de burgerlijke
maatschappij zelf zeer gevaarlijk was. Want reeds begon het
proletariaa t op te komen en beriep zich voor zijn recht op zijn
stijGende macht 0 Daarom moesten allen, die van de machtsstrijd
niets wilden weten en het proletariaat met een verbeterd kapita-
Liame trachtten te verzoenen, de leer der bourgeois-Darwinisten
beatrUden. .

2jJ le[;den daarbij na tuurlijk voor alles de nadruk op de ethi-
sehe kant van de vraag, waarin z~ door de ethische socialisten,
die het socialisme op de ethiek wilden grondvesten, werden ge-
steund. Zijn de eigenschappen, die de overwirming in de kapita-
listische konkurrentieatrijd verzekeren, ook die eigenschappen,
waarvan men de versterking in hBt belang van de vooruitgang
moet wen3chon'? Neen, juist integendeel! Sluwheid, gewetenloos-
heid, bedrOG, daarin bestaat het "zakentalent", dat in de zaken-
wereld in staat stelt om vooruit te komen. In de felle konkur--
rentiestrijd is ten slotte elk middel goed, dat juist voorbij de
poort dor Gevangenis voert, en het strafwetboek wordt de eenige
maat.at.a.f voor wat zedelijk geoorloofd is, De kapi tali sti sche strijd
om het bestaan brongt n iet de overwinning van de deugdelijk-
stOD in moreels zin, daarom is ook geen zedelljke verbeterizlS,
maar eerdsr oen verslechtering der menschheid zijn gevolg 0 Ilaa.r'
juist daarom ~oeten de menschen in deze strljd incrljpen. De str~d
om het bostaan mag in do menschelijke maatschapplj niet naa.r
de ruwe meedooGenlooze wet der dierenwereld gestreden worden. De
mensch is geen dier. Als vr~, als zedelljk wezen, dat zich een
hooger- doel voor cogen stolt, moot hij het onbeteugelde werken van
deze natuurwet opheffen. Hij kar...de strjjd verzachten en een rede-
lijke en zedel~ko wereldorde in de plaats van do dierl~ke stellen.

Blj deze laatste opvatting valt op te merkon, dat van een
ophe f'f'Lng van een natuurwet natuurlijk geen sprake kan zijn. Het
idee, da t een wet nl et gelden mag, omdat zij in tegonspraak
is met onze zedelijke gevoelens, is tegenover een vrerkelijke na tuur-

.wet onzin. lvien hoeft slechts na to Gaan, of en in vrelko mate
zU oudor verschillonde voorwaarden geldt. En in dit opzicht is
voldoende Gebleken, dat men tot foutieve en verkeerde gevolgtrek-
kL:1[el':.komt, wanneer men zonder kritiek de grondbeginselen van
het Darwinismo op de menschenwereld toepast.
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NAT U U R P 2 I Nel PEE N M A A T S C H A PP IJ LEE R .
Nu is dit resultaat niet toevalliG_ Darwinisme en Marxisme

z~n twoe verachille~de theoriegn, waarvan de eene voor de dieren-
wor-eLd en de andere voor de maat.ac happij seldt. Zij vullen elkan-
der in deze zin aan, elat de dieren~ereld zich volgens de re[018
van het arwinisme ontwikkelt tot aan de mensch en dat voor de
mensenen vanaf het oogenblik, da t zi j zich uit de Ler enwer-eLd
verheffen, het karxisme de verdere ontwikkelingswet vormt. Van-
neer mer. echter de eene leer wil overdragen op het gebied van de
andere, '.-raar Leheol andere wetten gelden, dan moet men noodzakelijk
tot valoche Gsvolgtrekkingen komen.

Dit Üj vooral hot geval, wannee r men uiteen natuurprincipe
7ri1 afleiden, welke maa t acha.ppfjvor-m de natuurlijke, met de rmtuur
Let meest in overeenstemming is. Dat was juist het s t r-even der
bourgeois-Dr;l"winisten, dat zjj uit het voor de dierenwereld gel-
dende Darwinisme afleidden, dat de kapi talistischG maatscllappi~-
orde, d i.e daarmee Ln over-eenat.emmt.ng .i.o , daar-om de na.t.uur-Lijke
orde is e~ steeds moet bl~ven bestaan. Omgekeerd zijn er ook
socialisten [cweest, die op dezelfde w~ze 7an hot socialisme
b01;'Ti~zenwildo:'l , dat het de na t.uur-Lijke or-do is. Onder het kapi-
talisme' rodenaeren z~, wordt de strijd om het bostaan, de wed-
str~d, door do mcn8ch~n niet met [;el~ke wapollsn govoord, maar met
kur.ct.raat.Lg ()n('::'~71jJkG wapenen _' Het nat.uur-Lijke ove.rwi cht van do
gezondere, Dterkere, sclloonore,intolligentere of zedel~k betore
indi vitlpéJL1,kan zich r.Let doongelden omdat geboorto, stand en
vooral 2;Gldbczit de u.lt s La.g van de strijcl beheer-cc hen , Eet soci-
a Lj.sme heft doze onna tuurlijko onr.eLtjlchoLd op, het maakt de voor-
vraar-cien voor a I Lon cv ea L;w.1stir:; en daardoor kan de vrerkelijke strijd
om Let be s t.aan , waar-Ln de rper-s oonLijke voortreffelijkheid de door-
slaG ,sooft, voor hot allereerst ~ostreden worden. Volgons Dar-
Yrirü~3:,iscLe pr-LncLpos zou dus de socialistische produktie-ordo
dE)1i8rLoLJk nat.uuurLijko en lo[;ische te noemen zijn .

/;,ls kl"itlsche togenhan[;or van de opva.t.t.Lngen van de bourgoois-
[,8,y';'ri:'ü3toL is deze recleneering niet kwaa.d, maar zij gaat oven
manl: ::::.13(;v''1o. DeZE)beide te[;enover [;8steld.e bewijzen zijn in [;e-
Lijke mate ve.Lach , omdat zij beido van hot reeds lang overwonnen
et ar.dpun t ui t;:;aan, dat (Jr è èno bepaalde natuurlijke of logische
maat.achs.ppijor-do zou bot.aan ,

det i:':arxi.3mo heeft ons [;oloord, dat zoo iet s
als eon nat u u r 1 ij k e m a a t D C hap p ~ 0 r d e
h 0 0 lom a aln iet bos t ~ a ton n iet b E) -
B t a ank a n. Uf arid8rs gezegd; dat elko maatsohapp~Qrde
natuurlijk is. rTaYltelke maatschappijordo is noo dzuko Ljjk en natuur-
li)<: onder de voorhanden voo r-waar-don, waarop zij berust. Er be-
staat niet 0G~-;' bopu aLde maat.achappijor-do , di e or aanspraak op kan
maken als clc: na tuur-Lijke te gGldon, maar de meest vor-sc.hf Ll ende
mc.a.tsc happtjor-de, __1 volgen elkander door de crrtwi.kke l t.ng der produl~:-
t á ekr-ac ht.en op on elke is op hààr tijd precies oven natuurlijk,
als de vol gcndo in oen latere tijd.
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Het kapitalisme is niet de eonf.ge natuurlijke orde, zooals de
bourGeoisie gelooft, evenmin als de een of andere socialistische
wer-e Ldor-de d e eenige natuurlijke is, zooals sommige socialisten
ons willen bewDzen. Het kapitalisme was onder de voorwaarden
van de 1rde eeuw na tuurlijk, zooals het feodalisme dit was onder
die dsr middeleeuwon en het socialisme dit zal zijn bij de toekomsti-
ge ont.wi kke Lä.ngat.r-ap der produktiekrachten •. De pog.i ng om èèn
bepaalde maatschappijorde voor de oenig na t.uur-Lijke uit te geven,
hoeft even ',winig reden van bestaan, als vranneer men rret een of
andere dier voor het volmaaktte dier uit wilde geven. Het Dar-
winisme leert ons toch, dat elk dier in z~n soort, voor z~n bij-
zonelere levensomstandigheden, even vo tmaakt gebouvld, d.vr.z. even
goed aangepast is, en op gelijke wijze leert het Mar-xi sme, dat eLke
maatschapp~orde aan haar voorwaarden aangepast en in deze zin
goeel en voortreffelijk is. .

Dat is de hoofdoorzaak, waardoor de poging der bourgeois-
Darcrinisten, om het ondergaanele kapitalisme door middel van het
Darwinisme te verdedisen, noodzakelijk most mislukl{en. Natuurv-
wetenschappelijke ar-gument.en moeten in maat sc.he.ppeLijke kwesties
bijna al tijd tot verkeerde gevolgtrekkingen leiden, want. de natuur
blijft in ho of dt.r-e kkeri Gedurende de geschiedenis der menachhe Ld
steeds gelijk, terwijl de vormen der maatschappij in deze ti~d snol
en voortdurend wä s s oLen , Vlat de maat s cha.ppij in bevregin[::,;brengt
en in de maa.tschappe Lijke ontwikkeling een rol speelt, kan slechts
uit de bestudoering van deze maatschapp~ zelf blijken. Marxisme
en Darwinismo moeten dus elk op hun ei.geri terrein blijven; zij staan
onaf'harike Lijk naast elkander en hebben direkt niets met elkander
te maken.

Nu doet zich echter een ~ewichtige vraag voor. Kunnen wij
b~ dit resultaat bi~ven staan, dat Voor de maatschapp~ alleen
het barxisme en voor de organische wereld alleen het Darwinisme
geldt, zonder dat de een zich op het terrein van de ander mag
begeven? Voor de prakt~k is het hsel gemakkel~k om èàn principe
voor de meriac henvrer-e Ld en eeri ander voor de dierenwereld te heb-
ben. liaar daarblj wordt over het hoofd gezien, dat d e
men s c h ook eon ct ier is. De mensch heaft zich
uit het dier ont.wi.kke Ld en do wet t.en , die voor de diGrenwereld
gelden, kunnen nu toch niet voor hem zoo ineens haar [;eldigheid
verliezen. Weliswaar is de" mensch een zeer bijzonder dier. Maar
dan is het ook noodig uit het bij7..ondere, dat de menach van het
dier onderschsidt, &f te leiden, waarom het voor de dieren gel-
dende prinoipe voor de mensche~ niet meer opgaat of een andere
vorm aanneemt.

:Eüer li[;t voor ons dus nog een verder probleem. Voor de
bour-ge oi s -Darwinisten bestaat dit pr-ob Leem niet; zij verklaren de
menach eenvoudig voor een dier en passen dus het principe van het
Darwinisme zonder meer op de m8Dsch toe. Tot welke onjuiste ge-
vol[:trekkincon zij daar-br; komen, hebben wij gezien. Voor ons is
de zaak niet zoo eenvoudig: wij moeten eerst uitmaken wat het ver-
schil tusschen menschen en dieren is en uit die verschillen moet
dan blijken, waarom de principes van het Darwinisme in de menschen-
wereld tot geheel andere principes veranderen, tot die van het
i:!iarxisme.

"


