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De eerste
bi~ZOl~cl7)rheid, die we bij de manac h opmerlcen, is
deze, dat h~ eon m a a t s c hap
pel
~ k w e zen
is.
Daarin onderscheidt
hij zich nu welisvraar
niet
van alle
dieren,
VJ3.!.J.t
ook onder de dieren
vindt men vele soorten,
d i.e ma a tschappeIj):: samenleven.
Maar hjj onderscheidt
zich daarin
van de dieren,
zooals ','Jjj ze tot nu toe bij de uiteenzetting
van Darvrins leer op
het oog hadden,
van de dieren,
die apart,
ieder
voor zich,
tegen
alle
andere
om hun levensonderhoud
vechten.
lüet met deze dieren,
die zooals
de meeste roofdieren
afzonderl~k
leven en die de modeldieren
voor de bour2~eois-Darwinisten
zijn, maar. met de in maatac ha.ppijen samenlevonde
dieren
moet men de men achen vergelijken.
He t mas.t.sche.ppe Lijk samenleven
is een nieuwe kracht,
waar v.'ij tot
nu toe nOi; 2;oen r-ekerri.ng m.ee U-1houden hebben en. c11e nieuwe verhoud.i.ngen en nieuwe eigenschappen
bij de dieren
in he t leven roept.
Het is ook geheel verkeerd
de strDd om het bestaan
voor de
e erri.ge , alles
beheerscl1.ende
kr-acrrt te houden, dio de vormen in
de orcanische
~erold
Bchept.
De str~~ om het bestaan
is de hoofdkracht,
die het ontstaan
van nieuwe soorten
verklaart.
Haar
Dsrwin zelf wist heel goed, dat nog andere krachten
meewerkten
om de vormen, de gewoonten en eigenschappen
der levend~ wezens te
bopa l.en .
filet. name Ln zijn later
werk: IIDe af at ammi.ng van de menaoh"
he cft hij uitvoerig
de s exue e Le teeltkeus
behandeld
en uiteengezet
,
hoe de wed.strjjd van de mannetjes
om de wijfjes de oorzaak van de
bonte k l.eur-e'n der vogels
en vlinders·
en de zangs t.emmen der 'Togels
in ;:;8vreest.
Daar heeft
hi: ooh: een hoofdstuk
aan het maatschappelijke samenleven
U3"\iYijd Veel voorbeelden
vindt men daarvan
ook
in het werk van de bekende e.na.r'c h i at. l{ro,E.otkin: HWederzijdsch
dionstbetoon
als faktor
der evolutie".
/
De boste ui teenzetti.ng
van de wer-k.ï.ng van het maat s c na.ppeI ijk
lOVGn vindt men Ln Kaut aky I s boek: "Ethielc en materialistische
gesclüeder:isopvatt1ngtl
in een groep,
een kudde of een
W~nneer een aantal
dieren
z ~ des
t I' ~ dom
troep
samenleven,
dan
v 0 e r ~ n
gem
een
s c hap
het
bes
t a a n
n a a I' b u i ten
der
gel
~ keg
I' 0 e p
pel
~ k.
B i TI non
een
het
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tusschen
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d t
dos
t I' ~ dom
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rKropotkin
\'.rjjst erop,
dat het eerst
de E{ussische volgelinsen
van
Dar-wLn de aandacht
op deze faktor
der vJederzijdscl1e hulp gevestigd
hebben en hij verklaart
dit uit de omstandigheid,
da
zij de beste
gelegenheid
hadden het dierenleven
op de onafzienbare
steppen
waar t e nemen.
Do hoofdoorzaak
zal echter
weL daarin
liggen,
dat
in Rusland de kapitalistische
konkur-r-en t l e , die maakte dat in
West europa het idee van een strijd van allen
tegen allen
niemand
vreeEld was, het leven nog niet
bel1eerschte
en de geest var.. het
dorps~ommu11isr:~10,dat op vrederzijdsche
hulp berust,
de opvattingen
van alle
maa t.ac ha.ppe Lijke kringen
in Rusland nog sterk
beïnvloedde.
De mensch ziet
steeds
de natuur
door de bril
van zijn eigen maatschappelijke
verhoudingen
0

de samenlevende
dieren
bestaat
niet meer een wedstrijd,
waarin de
zwakke ondergaat.
Integendeel,
de zwakke geniet
precies
dezelfde
voor-dc e Ler; als de sterke
dieren.
'aanneer cerri.ge dieren
door hun
scherpe
r-euk , hun [rootere
kracht
of hun meerdere
er var-Lng iets
v66r hebben boven de anderen,
de beste
plaatsen
vinden om te weiden en de vj..janclen het beste
kunnen afweren,
dan hebben zij daar
niet
per-aoon l ijk voordeel
van, maar de geheele
groep,
ook de minde r- bedeelde
:Lndiv i.du en , [;enieten
deze voordeelen
mee.
Hun aarislui tÜlL bij de meer bevoorrechten
heft
dus uoor de minder bo voorrechte
Lrrd.i,v i duen de gevol,:-;en hunner minder gunstige
eigenschappen eenigermate
op.
Ivfaar het hoofdvoordeel
van dit samenleven
komt aan
a 1 1 e
leden tezamen ten goedo.
De veroenigin;;
van hun aller
kracht
geeft
aan de groep een ni eU\:v
e , veel grootere
kracht,
dan zelfs
het sterkste
dier afzollderlijk
beiit.
Door deze vereenigde
kracht
kunnen v.reerlooze planteneters
de roofdieren
afweren én deze wagen
geen aanval.
Slechts
op deze wijze is het mogelijk de jonge dieren
Genoegzaam te besch3rmen;
het samenleven
levert
dus aan alle
leden be Larigr-ijko voor-de e Len op.
Een ander voordeel
i s di t, dat bij
maatschappelijk
aamen Leven een. verdeeling
van arbei d mogel.ijk is.
Zulke dl er-en zenden apä onrien \11 t of e t e Ll.en 'Nachtposten
op,
die voor de veiligheid
zorgen,
ter~ijl
allo
andere rustig,
zonder
zich om iets
anders
te bekorruneren, de gelegenheid
om te vreten
of te p Lukker. waarnemen en zich geheel
op de wuar-s chuwLnge t eokene
van de ITachters
verlaten.
.
Een dergeljjke
dl er-emma.at.ac huppfj wordt dus reeds eenigermate
een e enhe i.d , een or-garri eme , Nat.uur-Lijk blijft
de samenhang oneindiG veel losser
dan tusschen
de cellen
van een dierlDk
lichaam;
want de leden bl~ven volkomen gel~k aah ~lkander
- alleen
bD de
mieren,
de bijen en eerü[;e andere Lns ekt.en ontstaat
een organisch
onderscheid
- en zij Zijl in staat,
al is het dan ook onder on[;unsti[;er
omstandigheden,
afzonderlijk
te leven.
Maar toch wordt
de groep een samenhangend
lichaam
en er moet een kracht
zijn, die
de afzonderlijke
Lodon samenhoud t ,
.
Deze kracht
vormen
des
0 c i ale
d rif
ten
, de
instinkten,
dio de dieren
bijoenhouden
en zoodoende het voortbestaan val'. de groep bewe nkori , E1l\: di or moet het be Larig van de
geheele
groep boven z~n eigen belang
stellen;
het moet instinktmatiG steeds
zóó handelen,
als het voor het bestaan
van de groep
noodzakel~k
is,
zonder acht te slaan op zichzelf.
Zoolanc als bij
de aanval
van een roofdier
elk der zwaklee planteneters
slechts
aan
eigen leven denkt en op de vlucht
Baat,
zoolang stuift
t~lkens
een toevallig
samengekomen kudde weer uiteen.
Lere t wanneer- deze
geweldige
drift
tot zelfbehoud
door een nog sterker
instinkt
van
bij elkander
bLiven onderdrukt
wor-dt, en het elier er zijn eigen leven aan waa g t , eerst
dan blijft
de kudde bijeen en genieten
8,11e
de voordeelen
van dit samenblijven.
Zelfopoffering,
dapperheid,
discipl:Lne,
trouw, nauwgezetheid
moeten noodzal<::elijk op deze wijzo
ontstaan,
want daar waar zij ontbreken,
gaat de aameriha ng verloren
en slochts,
waar zij krachtig
ontwikkeld
z~n, bl~ft
h~ bestaan.
Daze driften
zullen
zich in eerste
aanleg uit gewoonte en
noodzakelijkheid
orrtwLkke l d hebben.
Dan zijn zij langzamerhand
door
de strijd om Tie t be at.aan versterkt.
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11 Bij cezellig
samenlevende
dieren
zal zij (de natuurlijke
teeltkeus) elk Lnd i,vidu voor het heil
van de geheele
maat s oha.ppf geschik.t maken, z ooda t elk lid voordeel
uit deze verander ineen
t.r elct ;" schreef
Dar'w l n r-e ed.s in zijn I!Ont staan der soorten !I.
Elke kudde
van dieren
leeft
nOG steeds
in konkurrentiestrijd
met
golij]zsoorti[.;e
arider-e k"û;1dden. De kudde, die zich tegenover
de
v~anden het beste weet staande
te houden, bl~ft
in deze str~d
be8taan,
ter~~l
de slechter
uitgerusten
te gronde gaan.
Nu ech~
ter zu.l.Le-: di eger:.e z Lcn het beste
at.aaride kunnen houden, vraarin
de sociale
driften
het sterkst
ontwikkeld
z~n.
Waar deze zwak
zijn , wor-don de d.i.er-en het ma.kke Lijke t een prooi der vijand.en of
vinden z~ minder goede weideplaatsen.
Deze driften
worden de
gewichtigste
en beslissende
keY~erken,
die de doorslag
geven voor
het in leven bl~ven in do str~d om het bestaan.
D a a r d oor
wor
d 0 n cl aso
c i ale
d rif
ton
door
de
s t r ~ d D C het
bestaan
tot
cl e a 1 1 ~j r 11 0 0 Est
e g r a a ,::L a a n gek
IN a a I\: t
. Ditallos
werpt een iiGheel nieuw licht
op de opvattingen
van
dG bourÉ!;eois-Darwiniste:n.
Zij bewe er-deri , Jat alleen
de uitroeiing
van allo
zwakken
in over-e en s t emm.l.ng met de na t uur' .i s en dat zij
noodig is,
om een verslechtering
van het ras te voorkomen, terl;vijl beac.her-mt.ng van de zwakker; onna t.uur Luk :Ls en tot ontaarding
leidt.
En wat z Leri wij nu hier'?
In de natuur
zelf,
in de dierenvrerelcl vinden vrij, dat de zwa kken beschermd worden, dat zij zich
niet
door hun per-s con Lijke kracht
behoeven staande
te houden en
dat zij niet
vregens hun persoonli,jke
zwakte uitgeroeid
worden.
En
deze inrichtihg
strekt
een groep,
waarin z~ heerscht,
niet
tot
zwakheid,
maar tot kracht.
De diergroepen,
waarin het wederz~dsch
hulpbetoon
hot sterkst
orrtwLkke Ld la, houden z i ch het beste
in
de at r-ïjd om het be s t.aari staande.
Ha t bovengenoemó
e Darwini sten
Ü1 hun kortzichti(;e
opvatting
voor een oorzaak van zvra.k t e houden,
blijkt
juist
om2;ekeerd een oor-zaak van kracht
te zijn, waartegen
de
sterke
eenlingen,
die eenzaam str~den,
niet
bestand
z~n.
Wat
naar hun zo(.'.;gen een cedegenereerd
ontaard
ras zou zijn, .behaal t
de over';'J:L:::-~nin[;
en toont
zich in de praktijk
als het dougdelijkste,
het besta.
Hier komt eerst
recht
aan het licht,
hoe kortzichtlg,
hoe
bekrompen eri onwe t enec ha.ppe Lijk de beweringen
en argumenten
van
de bourgeois-Ds.rwinieten
zijn , Hun natuurwetten
en hun begrlppen
van het r.a.t.uurLijke ont.Leerien zij aan een deel van de dierenwereld,
aan df) eenzaam levonde dieren,
waa rmede de menschenwereld
hot
m.lnst. verLeleken
kan worden, terwijl
zij de dieren,
die onder ;;01ij ko omst andä ghe den als de morrschen leven,
eenvoudig bui ten
beschouwing
laten.
Dat vindt natuurlijk
zijn groncl in hun ei.gen
levem30ll1standigheden;
juist
omdat zjj zelf tot een k.Las ae behooren,
waarin i ede:;:' voor z i cn te~,;er zijn konkur-r eut.er; strijdt,
daarom
hebbon z\1 zelf
slechts
oog voor do vormen var, do strijd om het
bestaan
bjJ de dieren,
die met deze bur-g er-Lijke konkurrentiestrijd
overeenkomen.
Daarom zien z~ de vorm over het hoofd,
die juist
voor de menschen het belangr~k8te
is.
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Weliswaar
zijn zij zich bewu s t , dat n l et alles
in de dierenen menac henwer-e Ld meedoogenloos
e[;oïsme is
De burgerlijke
geleerden
vertellen,
dat aan elk menscn zoowel het
ego
ï s m e,
de liefde
tot zichzelf,
als het
aIr
t u r s m e, de liefde
tot
de naaste,
aangeboren
is.
Maar daar zij de maatschappelijke
oorsprong van dit al truïsme
niet
kenrien , wet en zij ook niets
over de
grenzen en voorwaarden
VWl deze
tevoelens
en het bl~ven va[;e idee~n, waarmee z~ in de p~akt~k niets
weten te beginnen.
Voor <le menschen geldt nu ook alles;
wat voor de sociale
dieren
geldt.
Onze aapachtige
voorouders
en deoermenBchen~
die
zich hieruit
ontwikkeld
hebben,
waren weerloozczwakke·dieren,
die,
zooals
b~lla alle
apensoorten,
oorspronkel~k
in tr~epen
samenleefdGn.
Hier moesten dus dezelfde
sociale
driften
en gevoelens ontstaan,
die zich later
bij de meriac hen tot zedelijke
gevoelens ontwikkeld
he bbon , Dat onzo .zedeliJklJ.eid en moraal niets
anders
z ijn, dan de socialo
gevoelens
der dierenwereld~
is overbe keridie ook Dar-wLn sprak reeds van de met hun sociale
ir.stellinben in verband
staande
eigenschappen
der dieren,
"die men b~ de
menschen zedel~ke
eigenschappen
zou noemen".
Het verschil
ligt
a Ll.e er; in de mat e van het bewu st z.ljn; zoodra de sociale
gevoelens
aan de menschen zelf klaar
bewuat worden, kr~gen zlj hot karakter
van z e de Lijke ge\Toelens.
Hier blijkt dus, dat dat.geric , wat burgerlijke schrIjvers
dil<.:wjjls voor het voor'naamo t.e onderscheid
tusschen
menach en dier houden,
de z edo l ijke gevoelens:,
volsterlü
niet
aan
het menschdom in het bjjzonder
eigen ~:s , maar direkt
ui t de dierenwereld afkomstig
is.
In do oorsprong
der zedelUke gevoelens
ligt
reeds opgesloten,
dat deze zich niet
verder
uitstrekken
dan over de werkelijke
mae.t.ac.ha.ppoLijke groopen,
wua.r-t.o e het dier UI de mensc h behoort.
Zij hebben tot praktisch
doel de z e groep vast bijeon te houerendaarbuiter
zijn zij doelloos.
Voor een d::"e~8oo1:'t :i.s de omvang en
de aar-d der maa.t.achappe.l.ljke gY'oop0n dot.r: ha.ar- le-..rensomstandigheden bepaald
en daardoor
stoeds
ongev~sr
geJ.~k.
B~ de menschen
daar-ent.er.en w.ls ae Len deze [TOepen~ deze maa t ac huppe Lijke oenheden ,
met de elconomá sc he ont.vd kke ï.Lng en daar-raede VJiss31 tooI;;: het ge1digheids~ebied
der sociale
driften.
De oor epr-cnko.Lijke [;roepenj
de stammem der wilde en b,):~:x~arsche volkeren,
vormen voel vastere
verbanden
dan de diergroepen:
omdat deze mensc he Lljke groepen niet
alleon
el kand er-s konkurrenten
z~n, maur elka~der
ook diY'ekt bestr~den
e~ beoorlogen.
De bekende en bowus t e familieverwantschap
en c.c) gemeenschappelijke
taal
maken ook de band YW[ veel nauwer.
Hier i2 de enl.e Ll.ng volkomen op zijn eigen stam aarigewe zen , zal hij rri.e t hulpeloos
t.o (;:::'o11.de
gaan.
Hi3r mooten zich de sociale
~riften,
de zedel~ke
G9vodlens,
het opgaan van de erike l.Lng in do gcmGei1scüap tot do hoogste
[;raad
on twä.kke Lor; e
In de verdere
orrtw i kke Lj ng van de rno.ac sc 11:::1 ppij lossen do staIIl!.'TIfY'1.
z Lch op or' wor-den tot groot ere ekonomi schc eenheden, tot 9tGdeT, en vo l ker-en , ver eonf.gd , Nieuwe cem'3enschappen
zijn dan in de plaats
van de oude [:;SkOll1JEen hun leden voeren de
strijd mrt het be e t aa.n , spec I aa I ook de str~.id tegel
andere volken,
gemeonschappeLlJk;
steeds
bepaalt
de ekononu.s che aaamho or-Lgho l d
de omvang van ~e monschongr09pen,
uaarbi!~len
do wedcrz~dsche
VJedstri~d om het bestaan
ophoudt en waar-ove.i- ele sociale
gevo c'l ens
zich uitstrekken.
0
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h.an hstei::.-":ie 'Jan het tiiclvi'.1kder oudrieä d vinden wij de geheele
bol{er:de menschJ;eid om de Middellandsche
Zee tot
èn
e erihe i.d , he t Rornljnsche ':rereldrjjl{,
vereenigd..
En in deze tijd onts t aa t OoY~ de leer,
die de zedelijke
GevoelenD tot de seheele
moriaohhe Ld uitatrekt
en als leerst e LI Lng ver-kondj gt , dat alle
meriac he n broeders
z ijn ,
',lanneer wij naar onz e tijd. zien,. dan vormt de e:el1eele menschheid ekonomisch steeds
meer een eenheid,
al is het dan ook een
zeer losse ~ in ovor-oer.s t.emmi.ng daarmee heorBcht
een, zij het dan
ook meest abstrakt
Q;evool eener wereldburgerschap,
dat zich over
alle be sc haa ï'de
vo Lkeri uitstrekt.
Veel krachtiger
is hot Tlationaliteit::J.;:;evoel,
voor-a L bij de bourgeoisie,
omdat de na t i e ' s de
vaste,
elka~der
bostr~dende
groepen der bourgeoisie
zljn.
Het
all~rsterkste
zljn de ~ociale
gevoelens
tegenover
de klassegenoot.en , omda t de k La.es en de wer-ke Lijke maa.t.schappe Lijke eenheden
z}~n, binnen we l.ke de voor-naaras t.e bo Larigen der menac hen dezelîde
z ijn ,
Op deze vrijz8 veranderen
de sociale
1~;roepel1en de sociale
gevoelenS. in de men sohe Ltjke maat s oha.pptj , a I naar de hoogt-e van
de ekonom.Lcc ne ont.wl.kke LLng .
tco1111ll3.,81s
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:ïet ma..at.so ha.ppe Lijk samen Leven met Z.i.jL uitvloeisel,
de zeded:ciftan,
is een e5_genschap, die de mans enen van e en Lge ,
maar- n l et VG,r;. 0..11e dieren
onder-scnej dt . I;aarente[;en
z ijn er 8sniz.çe
aEderobijzonderheden,
d:Le tJe menach ac her-p vvan cle geheele
dieren&oreld scheiden,
die hem alleen
eigen zijn en geen ander dier.
Daar is aJlereerst
ct eta
al,
vervolgens
het
red
e 1 ~ k d e Tl k er.
Ook is do m~nsch het eenige dier,
dat zich
van
ct oor
hom
z El 1 r
ver
v a a r d i 8 cl e w e r k t u i een
bed.ient.
'lal--:"al deze eir;enschappen
z ijn bij de dieren
de eerste
kiemen voor-handen , die zich ect.t.or bij de menac hen
tot v!'3rl':811Jkn i ouwe , kar-e.kt.ez-Ls t Leke kenmor-ken ont.wt.kko.l.d hebben.
Vele dieron be sc hj.kken o'jor e811 st orn en kunnon door v8rscllillende [slutdon
hun bedoelil1;~;en kenbaar- makon ,
Maa r' de mcn sch
alleen
heeft
deri;e15_jke geluiden
als n a. men
, die hande Lä ngcn
en din;:;en a ar, dui den • Ook de d.i er-en hebber: hersens,
waarmee zie!
denken, maar het menschel~k denken hesft,
zooa18 ue nog zullen
n i,"'UT'" kar-a kt.erda
"1::
me+
V"" r-ede
Lük.
. z~_i en.1., e er r:c_'l'.:::;,l
.::-v _' t::J.
v'.iJ
~ u de naam
_
V.iJ
of
8. b st
I' a k t
d e 1:. ~: e n aanduiden.
001>::
de d.l.er-en
gebruiken
Le ven.Looze voor-wer-pen uit hun orncevin[; voor bijzondere
do.el 3indeJ::J., b , v , om .eerirl3st
te bouwen: e.pen [jebru:Lken soms ook
s t okken of s t.eonon : maar- de menach [;ebruikt
vrerl{:t1iigen, die hij
opzettelijk
voor dit doel zelf vervaardigt.
Deze primitieve
epo~en in de dierc~~ereld
Zeven ons de overtuiging,
dat de monsch
zijn bijconder-o kenmer-ken ni e t door eon wor.der-aohappf.ng
, mas.r door
een Langzame mLV.'Jikksling gekr8Ger~ heeft.
Het vraagstuk,
op 17elke wijze zl ch de eerste
spor-on van taal,
donleen en vrerlctui6gebruik
tot zu Lke n.l euwe , alles
beheerschende
ei;:;t:y.:.schappen ontwikkeld
hebber; als vLij 'biJ de menso hen aarrt.r-ef t on , omvat het eisenl:i,]l{e
pro
bIe
G m v ,a n
dom
e n s c h wor
din
g van
het
die
r •
Lijke
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Hierb~ valt
allereorst
öp te merken,
dat de mensch alleen
a Ls maat ac.happe Lijk dier tot deze ont.wi kke l.j ng in staat
was.
Alleenleve~d8:
dieren
Ware!l daartoe
niet
in staat
geweest.
Buiten e en maatschappj~ is e en taal
eveEZOO nut.teloos,
aLs een oog
in het donker , en moet zij op d.e duur- te GroDdc? gaan , Es _ taal
is slechts
in een rnaatschappU
mos
e 1 ~ k en ook slechts
in
e er; maatschappij
n 0 0 cl i g a18 middel
tot 'over Le.; voor. haar
leden.
Alle dieren,
die maatschappel~k
namonleven,
bezitten
het
een of a~,c1e:cmiddel om hun bedoelülr.:;en uit te drukken,
omdat zij
ander's niet E[.:.areen gomeenschappelijK
p Lan zouden kunnen hand e l en ,
Bij de o er-menac hen mosten zich dan die geluiden,
waar Ln zij zich
bij de gemee::lschappeli.lke
arbeid
ver-st.aanbaar- maakt en , langzamer. hand tot namen van boz i gheder: en dan v-an dingen
ontwikkeld
hebben.
Ook voor het I::;ebruik van wer-kt.u.igen is een maa.t.schappij DOOdig, want alleon
in een maatBchapp~ kan de daarvoor
noodige kennis bewaard b.l,ijV811.
A11eenlevende
oermenschen
haddon
ieder
voor
zich ste8cl~~ W0er opn i euw ::lit gebrui]{ mo et.en uitvinden;
met de
dood van (::'e uitvinder
zou elke ui tv1r:iding 'verloren
z ijn gezraan en
ieller had van vore:n af aan Vieer moe t en beginnen.
Alleen
in een
maa't adhappsj kunnon de ervaringen
en de kennis
van vorige
geslachten bewaar-d b.l.ijvcn , z i.c h voor-t.p Lan t en ' en' das.r-door- steeds
t.oonemen ;
want van o en groep,
een stam kunnen
de a f eonder-Lzjke
Le d en s t or-ven,
maar' het z;ohsel i 3 aID het ware onsterflijk.
De kermd s van het
gebruik
der vrerktuige!l
wordt rri e t aangabor en , maar eerst
later
geleerd~
·daarom is een geostelijke
overlevering
noodig,
zooals
die slechts
bij e en maat ec hupp e.l ijke samenleving
mog.e Lijk is.
ÏJiJn (lLU3 ~lo bijzot!.c:ere kenmer-ken
van de morisch "onafscheidbaar
van z.j.~ns oc La.Le leven,
zoo f3taa.:n zij ook ond sr-Ldnr; in het nauwste
verbu~d met elkander.
Z~ hebben zichniotelk
voor zich,
maar
f.::emoo':~.s,Jllapp'-Jlj.Jk
orrtwl kke Ld , Da t
het
cl enk
enen
d 0
·c a a. 1 8.118en t.e zamer: kunrien bestaan en zich a.lleen aam en lZ1lil.non ont.w l kke Lon , moe t i,3der da.del ijk in het oog vallen,
die zich de
aar c van z.iJ!:1 ciLGn donleen he Ldor: voor Oo[;sJlstel t.
\'/ar_l1eer wij
met bewu st he Ld deriken , dus overleggen,
dan pi-at.on \7i.j eigenlijk
met ODS zelf; wJ bemerken dan, dat0~
zonder de woorden der taal
in het r;el1601
niet
he Ldez- kunnen
derilcen ., A1s '-'viiu niet met woor-den
denken , blijft
het. denken vaar; , er: kunnen vrij de afzonderlijke
gedachten
r:iGt scher-p va.st.houden .•. Dat kan ieder uit eigen ervarinG wet cn ; De oorzaak liEt
daa.r-Ln, dat het meris c.heLijke , z00.r:,:onaamdo abs t.r-akt.e , redelijke
de:-:ke;:l door
m i ct ct e 1 van
b e r; r i p P .'3 n .pl a.at s vindt.·
BOLPippen kunnen vrij echt or- alleen
door namen 3.angevel"l en va st.houdon , Elk cliGper donken, elke uitbr"()iding VL,L mIS 1::eterl.J'10et begil1nen met door namen te onderschoidon , n i.euwe namen te 2;eveYl of aan oude een meer nauvrkeur-Lge
beteel{enL~ te CSVGrt. De taal
is hot LLohaarn vvan de gedachte,
het
mat.er-Laa.l.,
·:raar~.i t de men sc.he Ljjke ~1etenscJ.lap a.L'lecn opgebouwd
kan vIorden.
<:'
Eet verschil
t us achen ho t men s ch e Lljk en het dierlijk
o.enkor;
iiJ z e or- juist
door E3c,hopenhauer L~okarakteri soerd in een citaat,
da t ook Kaut.s ky in zijn reeds
genoemd. bo ek geeft
(b l z.. 9Fj) ó··
f
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:Iet ::18:(' ç;o:rdt Ln z iji; hanc.L81i:::-l[~e~'l
bepaald
door aariac houweLijke
motiov0TI, doordat,
wat h~ ziet,
hoort,
ruikt
of hoe dan ook bsmer kt ,
Dê1<Jx'(Y(] ];;:arl men b~Jna" al tijd bij de hande l.t.ngen van een dier
z l en en Beten,
wa t llOl, c:aa.rtOG aan l e Lrt.i.ng gaf, want w5J bemo r-ken
~:C:l, eveneens,
wa,lFle,:)I' ;;rj.] er op letten.
Bij de men sc n is het geheel
n.r:.clerf3. B\i hem kunnor. 'iri,] n.i e t VC10Y'l,üt voo r-ape L'len , nat lljj doen
zal, ~1nt de bewGeg~ronden,
dis hem tot handlen
dr~ven,
z~n voor
Oj~iJ onz i cht.baa r ; het
/.:~LJngedachteYl in zjjn hoofd.
Rij over-Legd
'aut zichzelf,
w[u1rb,,: hij al ZijYl wet en , het r-oau.lt.aa t van vroegere
nr\r~l,rln:"cm, te P~)"S brengt
en :5.i t over-Le;
bepaalt
zijn beslui t om
Z(\O of 2;00 te; hande Lon ~ :dot handelen
<leI' dieren
wordt door .Qll.'1Ü:doli,IKG in O.rul\::lw
!:}, 110t n~en:c)choLjl{handelen
door abstrakte
voorst elli::::.[;en , dO("~ gGdachte~: en berrri TJen be ca.a.Ld, De menscn
t'\'!o:~dt alE'h,'J
\'rare:"oor
fjjrwre onzichtbare
draden cetrokken:
d,;"D,t"c:LOO:c
c1rD,;~';on
al z5jn be''!Jogingen hot stempel
van opzet en beclo(;linC,
'rat hom een f3()hijn, van ona t'hanke Lijkhej d 8eert,
die ze
L1 het oOf: loopend van di0 der dieren
onderscheldt
."
l,;erlsch en dler worden beide door hu:'] lichamelijke
behoeften
Cl'" t oo ,:;edreven
do be"redi[~ing
daa r van in de hen. omr-Lngende
.ia.t.uur- t.e zoel::en.
De z Lne Lndr-uk ü:: de omru dde Lijke aanlelding
O!,'. 1'-8t beeL:,
de b0vl~edigi:1C het doel en ho t einde van de doelmat Lge llr;.DclGlinr~. Bij hot dier
volgt
de handeling
onmiddelijk
op ·j,e indruk'
he t z I o t de buit of he t voedsel
on onm.ldde I ljk
'la8.rop volE~t hot t oo f3 prLngen,
het g~ijpen, het eten of d.Le hando..
linC (zooals
hot aansluipen),
~ie door de bepaalde
levenswijze
noodzakel~k
voor het grijpen is en zich als instinkt
over8e~rfd
lwuft.
Of1irel het dior hoort
een ver-dac ht. geluid,·
en dadelijk gaat
het. op do vlucht
of duikt bevJ8[;ingloos
in mekaar om onopgemerkt
te bliJvo:'I, al naa r hot door zijn 'bouw op snel loopen of op een beG0horm9ndc kI eur- aa::r;mrezer
is.
Bij de mon ac h schuift
zich t.uas cheri
dn z.Lnno.lijko waar:'1onänc en do hande Li.nr; een lange keten van gedacht.on en overwei:;iYl(:;e,n in zijn hoofd,
IJl;' al
naar het resultaat
;;~~~:l c1e:?.GOV'Jr'.ieglnr;on, k.Lo st h:ij zijn ~1.and81
ing.
;:iaar komt dit ver-s ch.i I vandaarr.
:tiot is niet moeilijk in te
Z:'L en , dat
het ten nauvrs t e me t hot gcbrullct
van we r-kt.u.lgen verbonder: is.
2:,ooals dG godachtG zich tusschGJ' de zinnelijl{e waar'rie-.
L1in[·;er:, cl,:; "eb,i1UeI
iYl/" lYlSC uift,
zoo f3CIrtÜ t ';:,'
rle'tJ vrer '-tu' g
trr::oBcl~û',J
menoc '1 C:.l het \Toorwe:cp hl, da t hjJ srjJpen
wil.
lvleçr
LOr..
0 El ét a t
zich oen 1ilerktui,g t.us schcr. hem 01'1 het: ding
bu I t en hem inschuift,
dar
0 m moet 001= de gedachte
zich tus~lCJ.'le-rl vïaari!.~;ming en uitvoering
inschui ven
Omdat do menach
zich
n i o t oLtIdcldel ~.Jk met zijn lichaam op hot dool, b , IJ'. het vijandelijke
dier' of de vrucht
wor-pt , maar een omweg neemt en met zijn hand
eorGt het vrerJctuig of het wapen (wapenen behoor-en ook tot de
vr8rkt,uiL~en) gl~jjpt en dan dit wor-kt.ut g op do vrucht
aanvrendt,
d it wapen teL:Gn het dier
richt,
daarom mag in zijn hoofd op de
z i.nne Lijko waarneming niet dadelijk de onmiddolijke daad vo'l.gen ,
maar moot ook de go out een omwog nomen: hij moet zich van de Lndr-uk
dor zintuigen
eer-at op hot wor-kt.uf.g , het wapen richten
en vC\'11dé.\ari
o e.r-ct tot
zijn doel komen.
De ma.t er-Leo l« Oiu;v"'b bewer-kt de
..,
Eco;3teLJko onrco g , do bijkomende godachte
is een no--:r'\zakol~ik
[~8volg van hot bijkomend werktuig.
Q
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rtier is het zeer eenvoudige geval van een primitief
werktuiG en van de eerst
beginnende
geestesontwikl::eling
genomen.
Hoe ingewilc1celder de techniek,
hoe grooter
de materieele
omweg,
des te gr-oot er' moet ook de geestelijke
omweg worden.
Harmeer de
7rerktuigen
zelf te vor-en worden vervaardigd,
dan moet de herinnering aan honger en strijd tot de gedachte
van het werktuig
en
deze tot do cedachte
van het vervaardigen
leiden
om het later
voor het gebruik gereed te hebben.
Hier schuift
zich reeds een
Langer-e keten van gedachten
t.us sc hen zinsindruk
en eindelijke
bevreclisll1t.; van de behoefte
in.
Komt men tenslot te tot de l1andelil1.[;e1:'.val":!.de tegenWQorclige_menschen,
dan wordt de-keten
verbázend Lang en Lngewi.kke.Ld, De arbeider,
die gedaan heeft
gekreLen en dus de honger in het verschiet
ziet,
koopt een krant om
na .t.e kljke n , waar een rri.euw karwei begonnen zal wor'den : hij gaat
op.het
spoor,
biedt
zich aan, om eerst
veel later
het geld te
krijgen om daar voedsel
voor te koopen.
Dat alles
overlegt
hij
eerst
in z~n hoofd,
voor h~ het ten uitvoer
brengt.
Wat een
lange omweg, die de geest hier door een netwerk van paden maakt,
voàr de daad tot stend komt I l\'laar het is in overeenstemming
met
de in~;ewikkelde
bouw van onze tegenvroordige
maatschappij,
'waarin
de menschen eerst
door een hoogorrtwf.kke Lde techniek
hun behoefte.l bevr'ed l.gen ,
Hier hebben -ae dus reeds datgene,
waar- Schopenhauer
de aandacht op vestigde,
die verborgen,
zich in het hoofd afspinnende
draad. der overweging,
die aan de handeling
voorafGaat~
begrepen
als een noodzakel~kuitvloeisel
van hat gebruik van ~erkt~igen.
Baar daarmee z~n we nog niet tot de kern van de zaak gekome~. De
mensch beschikt
niet
over èàn worktuig
alleen,
maar over meerdere,
die hjj ve!'schillend
kan Gebruiken en tusschen
welke hij kiezen
kan , Daarom staat
hij, met zijn vrerlüuig gewapend .• ook
niet
op ààn l~n met het die!', want het dier bl~ft
steeds met
d e zeI
d e ~ a t u u r 1 ~ k e w e r k t u i gen
e n
VJ apo
n s uitgerust,
terwijl de merrac.h zijn kuns trna t.Lge hulpmiddelen 1w.11. v,erwiDsolen.
Daarin ligt
het hoofdverschil
t.ue achen
ITle~sch en dier.
De mensch is alshetw~re
e è ti die
r ~ e t
ver
wis
s El 1 bar
e 0 r [!; a Een
'.
En daarom moe
t
h U ook
het
ver
m'o g e'n
b e zit
t e ~ t u s s c h en
z ~ 11 U e r k t u i gen
t e kie
zen.
In z~n hoofd
gaat hij verschillende
godachtereelmen
na, 'waarbij hij om beurten
zijn
geest op elk z~ner werktuigen
richt
en n~gaat,
wat elk voor effekt
heeft:
na hot resul t.aa t van zijn overvreging kiest
hij zijn handeling.
~lj past als het ware in de keten der gedachten,
die van zinsindr~kt tot handeling
voert,
om beurten
verschillende
gedachten
als
rrLsselstuklcen
in en houdt tenslotte
clie gedachte
va s t , die het
best voor het doel past.
Het overleggen,
het vr~e vergel~ken
vah eeD aantal
zelfgekozen
gedachténreeksen,
dit TIezenl~ke onderaohe t.d.lngakenmer-k tusschen
het dierlijke
en het., menschelijke
denken, is onrut.ddeLijk met het gebruik van naar willekeur
te kiezen
werktuigen
vorbondGn~
Het dler heeft
dit vermogen niet,
omdat het voor hem nutteloos zou zijn" omdat hij er niet; mee zou wet en te beginnen.
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Aan het dier zijn zijn handelingen
door z ijn lichaamsbouvl
binnen
zeer enge gronzen voor2;eschreven.
De leeuw is op het besprin~:ec van. zijn buit aan;~;OVIOZel1
er. kan er n l e t aan denken om hem door
erie L Locpen te w l l Ler inhalen.
De haa s is voor vluchten
gebouwd
en heeft
beer~.. wapens, hoe Graag h2j zich ook zou willen
verdedigeE.
Voor de z e dieren
is dus niets
and er-e te over-Leggen , dan
alleen
het oogerib Lf.k van de spr-ong of van è..e vlucht,
het oogenblik,
waarop de indrukke~
een bepaalde
kracht
bereiken,
die
nood.ig is vooi: het beginnen
van de handeling.
ElI\: dier is voor
èèn bopaa.Ldo Levenswijze
gebouwd: zjjn daden moot en zich daaraan
aanpa auen eri zijn daar-door- tot vaste
g8'\'roonten, tot instinkten
g8worcL'1l1on overgeërfd.
Natuurlijk
zijn deze niet
onver-anc.er-Lijk ,
hot dier is geer;, machine:
wanneer dieren
in nf.cuvr e levonoomstandigheuon komen, riemen zij snel' nieuwe gewocrit.en aan.
PhJ1sioloSisch,
naa.r- aan.l ag , is de vrerkin;? hunner hersens
niet
van de onze
ondcr-sc noä den , L:iJ is he t alleon
praktisch,
naar hst resultaat.
f;'iet in dG kwa.L'i tei t hunnor- hors eris , maar in, hunlich8.am
ligt
de oor-zaak hunner beperktheid:
hun handelingen
zijn hun door hun
Ll.c haamabou» en hun omgev i.ng nauwkeurig
voor-go schr-evon , waarbij
voor oen overvTGgin('j slechts
een zeer kleine
speelruimto
blijft.
Daarom
zou
v 0 ot
0 e ~
cl i or
ti ü tr
0 dol
~ k 0
ct e TI ken
v a TI d e m e.TI S c 11 e G n vol
kom
e n
11.u t t 0 1 0 0 s
0 n
doe
1 1 0 0 ,s ver
m 0 G e 11. z ~ 11.,
dat hot ni e t zou kunnen toepas sen en dat hem meer schade dan
nut zou lron;:;8il.
Daa r errt e gon hoeft
de ruenacr; dit ver-mogen 'onvoor-waar-de Ljjk
nooclic,
omdat hjj over kune t.matiF;e vrorktuicen
en wapens beschikt,
dia hij al naar h.st.: noodig is vervr Ls s e Lt , Wil hjj hot snelle
hert
1'~eerstrekk8n,
dan neemt hij de boo g ; treedt
een boor hem in de vteg,
zoo [:;rjjpt hij d~; bijl; \-:il hij oen vrucht
at.uk slaan,
zoo neemt hij
do hamer.
idordt hi~ bodr-o Lgd , zoo moot h:12bij zich z oLf overleg[):m, of hj,,; boter
doo t t o vluchten
dan wel zich met àÈln zijner
wapens te '.'lOOI' te at.e l Len , Voor de meneer, is dus liet ver-mogen
om in zij!!. hoofd :V"rijte ovcr-Le ggeri en te k i ez en e.booLuut. noodzake l.ijk , :Deze hooger-e vorm van geestenwerkzaamhèid
behoort
evenzeer bjJ ho t alleen
bjj de menach voorkomendo vrerktuiggebruik,
.a Ls do ce:estes 'JerJ<::zaarnhoid in he t a.Lgemeen bij de vrije bevregelijkhe i.d van de d i er-enwer-e Ld behoort.
Dit llauwe en vaste verband tusschen
donken, taal
en vverkt u.l gcn , dis zonder elkander
niet moge Lijk zijn , bewije t , dat ziJ zich
alle
[,oli,;lctjjdig en tezamen i:~eleidelijk hebben moot.en orrtwl kke l en ,
HOG deze ontwikkeling
in b~zonderheden
~eeft
plaats
gehad,
daarover
kunnon wij na t.uur Lijk slecht s vermoedens uä t spr-eken ,
Zonder tvri.Jfel is hot een verandering
in de levensomstandlgheden
[;8',·,~e0ot, die uiteen
a.apachtig
di er de voorvader, van de mensch
hoeft
gemaakt'.
Door uit het woud, de vroonpLaa t s der apen, naar
ue vlakte
te verhuizen
was hjj godwongen daar eon rrl euwo levens'wijze aan ,te nemen, daar moest zich toen het vers ohil ontwikkelen
t.ue achen do voet er: om t e loopon en de handen om te gr ijpen , Door
zijn afkomst bracht
dit wezen de twee hoofdvoorwaarden
tot hoorere
ont~ikkelinf
mee,
het
m a a t s c hap
pel
~ ksa
m ~ n -
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1 6 V 9 TI en
d 9 a p 8 TI h a n d , die geschikt
was voor het
~;r~JpeY-,var; voor-wez-pen ,
De e cr-s t e r-uwe voor-vrer-pon , die,
zooals
BteorlO:~~of s t.okken , bj~ de Gemeer~schappolijke arbeid
nu en dan
~:'ubruil:t wert'len, vielen
a l.r het 7ïare zonder- opzet de menschen in
~:'~:ncleE(;1:'- vrorden vreer... '.'Jegceworpcil e Werd di':' Lnut i.kt Leve , onbewuat.e Gebruik rogelmatic
her-haa Ld, zoo moe ot het gaandGVleg tot
het bowuc t zjjn door-dr-Lngon , .
Voor het d i er- i s de goheele
omr-Lngende nat.uur- àèn geheel,
van welke bnz onder heden he t zich niet
bovrust is,
Het kan ze niet
bswuct uit ëlkan::lor houden,
omdat hem de vnamen voor de afzonderljjke dooIen en voor-wer-pen orrt br-eken , die onn het onderscheiden
:ilo[:eljjl= maleen ,. vvelisvmar is deze om;:;evinc niet, onver-and er-Lijk;
..11
op cElveranc
voor h C t d
1",10r
voe d3e 1\. O,L I1 gevaar ' .f
1
1er i- ngon , cn.o
b-"teolzon'3'1,
reagoert
het doe Lmat.Lr; door eir.:~en handelingen;
maar
2',)) bljj:.f.'t e er. ongedeeld
t:~oheel, en zoo moet ,ze ook aan de. oermcncc.her- voor-r-ckomon
ztjn , Uit dit geheel tredon
nu door de arbo Ld zelf,
de 'ho 0 f'd.i.nhou.d van het menschenloven,
langzamerhand
clie dÜl[;en nan.r voren,
'liG bij het werk gebruikt
worden
Het
1:f0rktui;:', da t nu eens oen onvor-ach l Ll.Lg dood stuk va~" de bui tenvrer-eId is,
dar. weer a I.e een orgaan van ons lichaam
zelf handelt,
uoor' onze w LL bezield,
valt
zoovrel buiten
de buitenwereld,
als
bui ton het eisen
lichaam,
die de oermensch beide vanzelfsprekende
:-li!'~G;enzijn , die hij niet
opmerkt.
Als voornaam hulpmiddel
bij de
ar-be Ld, wo!'dt he t vrorktuig met een klank as.nge du'i d , die ook de
'Lezicheid. zelf aanduidt,
en door deze naam ste'Jkt het nos sterker als oen b~zonder
dine blj de overige
~ereld
af.
Zoo begint
ho t ont.Leüen van do wereld door micldol van begrippen
en namen,
he t z c Lf'berrua t z ijn bogint
te schemeren,
de kunstmatige
voorwerpen
"farde:", met opzet en bewu s t.z ijn bij he t wer-k Gebruikt.
Dit proces
- want het is een z~~r lanszaam procos
- is het
becin V8~:L do 8i~onljj}~e rnenec hwor-däng , 1iJant zoodra de werktuigen
bevruc t t00;~epaE.lt en clus opzettelijk
opgozocht
worden, kan men reeds
Ze(;[0:"1, dat ZG It geproducoerdll
'Horden: vandaar tot hun vervaardiginG i8 s Locht e oon ac hr-odo , i,~:et do e e r-at.e naam en de eerste
abut r-e.kt.o l3odac:t~t3 is do mensch in bei::;ins:o::' reeds ontstaan.
:~;r bl}J:ft clan Y.è02: een Lanr;e 'iIeg a f te log[;en:
:::le eorste
ruwe
wcrktui:::;en EIOot en al naar' het Gebruik vorschilIend
vror'den , uit
do scher-pe at.ceri ontstaat
het mes, do vrir;, de bom:', de speerpunt , uit dG verbinding
met de st ok groeit
gaandowe g de bijl.
Daar-mode 18 eorst
de wilde oormenach te;:;o:'l het roofdier
en het
voud 0PG3~as3en en kondigt
hlj zich als toekomstigo
koning der
aardo aan.
~et Qe differentieoring,
de splitsinG
van hot werktuig,
die do vo or-waur-de tot de La.t.er-e verdeeling
van arbeid
vormt,
ont.vLkke I t zi.ch ook de taal
en het denken tot rrl ouvre rijkere
vormen , t ervnjl, het meer bewus t e denken omgekeerd tot oon doelmati[;e!- gebruik
en tot ver-be t cr-Lng van de werktuigen
leidt.
Zoo dr-ijven zij elkander
voorui t • De praktijk
van het maatschappelijk
loven,
de arbeid,
is de bron, waar-ut. t techniek
en
denken; wer-kt uä g en wotenschap
opgroeien,
en zich steeds
volmaken.
Door de arbeid
heeft
zich do aapmonsch tot wérkel~ke
mensch verhe ven , Eet gebruik
van wor-kt.ui gen is de stoffelijke
grondslag
voor
hot vsrschil
t1Ï1sschen monsc hen en dieren,
dat in de loop der
ontwikkeling
steeds
grootsr
wordt.
J:>
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Zior he bber. we d:JS !:et hco îdonder-scne Ld t.us schen nerischen
o::~d.Ler-en , Eet dj.or wl: ....
t z7jn vo od s e L 81: b6strijdt
zjjr::. vijanden
met zijn '3i;:;eD 1:L c :b. a a ]TI S 0 r" f( 8. L e ';.1 , do mensch doet
dat met
kun
s t m ~~ t i (; 0
\IJ e r.k
t p i ren
• Orgaan
.
(organon)
is een Grieksch
woord, :dat werkt~i[
beteekent.
De
organeYl zijn c1e natuurlijke,
aange;::;roGide v'lr3rktui,;en van het di er.
De werl<:t.uiEen z ijn de kunat.ma t.Lgc or-ganen van de merisc h , Of
bet er nog: met :het dlerli.jl;:. orgaüTI komt a l e [;elijkvmardig
mensoho l~JJI orC8,an de. hand met :'-:l.''::It·vre:t'l.;:tl~iS
samen overeen.
Deze beide
ver-vu LLen ;,lar110nà.e fl~l1k:tie :.dtö het di'er15,jk orgaan in zijn eent je
verricht. en mo ot , De lmncl wordt tot al[:;emeoJ:i orijaan,
ds taan
[;een enke Le arbeid
in he t 'b\jzondor' aá:árjopast· is,
omdat het voor'
alle: t ezamen di.ent , omdat ho t z l.cri gêhoel t07, het vasthouden
en
het voeren van 8,1113vT\3rktuigon bekwaamt ,
Do 'JTerktuigoj'~ zijn de
doodo dingen,
cUe om beurten
in de hand genomen t'rorde::-' en du.ardoor de harid 'tot een ver-ander-Lijk
or-gaar; met veranelerli,jks
funktie
t
maken.
Met de z o doe Li nr; der funktie i 8 operrt zi.ch voor de mene oh een
o:O:'18i:C1diSf)
ont'JikkelhL,;sffio:::;e1:i.Jkheiel,
die het di:;jr niet
kent.
0:11dat de hallel z.i c h met de meest versohiller:ó.e
vrerktui.::.;en t ot è èn
~eheGl vorbindsnkan,
staat
het ielUkmet
alle
mOG9l~ke organen
van de meest versohillende
die~en.
~lk dier is' voor een bepaalde oEJ.Gevt,ng, een bopa.a Lde levenswijze
gebol.~.wden daaraan
aangepast.
De menach met zijn vJel~ktuit;eY:i j_s aan
a 1 1 e oms ta~'lj_ighGd.8n.
aanr.apa
~
--L;V
at
L S 'J<îOY> ,,11 13 'o"";"cPVl'l'!r'
+t» u i t t»
rrér-uat
.... ou.
He t paard L '" voor
cv)
de r.;rasvli-'l.k-c.o, de aa.p voor het boacri ge bouwd ; het paar-d ü} in
het bOGcL even hulpeloos
a Ls Jo aap in de vlakte.
De mer.ach neemt
in het woud de -tJj.Jl en op c~.ev La.kt.e de' s}Jé.'.cle ter ha.nd,
1.lot zi]n
kun s tma.t.Lg;e hu Lpm'Ldrl o Ler, 1\:a~1hij in e Lko streek
birmendrin[:;<:Fl en
zioh overL11 neerzetten.
Terw~l b~Da alle
diGren sleohts
in bepaalde
st.r-okor. kunnen vronen, llOE'Jft do menuch de h881e aarde
-rer :
overd.Elk
d.i er Iie e ft , zooals
,':EU dj_eror:koY"Eor z i ch oone uitdr-ukt.o , z ;,jn sterkE:; zijd'e , vraar0.(lor het zic~: in de, strjJd om hot
bostaan
at.aaride houdt,
en z~.):n zwakke zjjc.lt::;,waar-door- het ander-e
t en oîfer
va Lt e::"l vorhinc13rd VJC'rd.t zt.ch onbeper-kt te'16Y'1n8e2.~der-en , In doz o zi.n hoeft
do mensen alleeY2' ·;::;8:1 s t.cr-ko zijdE; en g08:J.
zvra.kko, Doen' zijn vIG!'ktuige:l at aa t hij [;eLjk ITH,;:"C elk di0r ,.:;!....~ omdat het ~'[~'rLtui[~ niet
goli,;l: bLji't,
maar :~tceds kan nroro.cn. VOrbf)t cr-d , p....
oei t de menac n t.ens Lo t t o bOV(31; I3l~: cli"3l' uit.
~=-,:jr''JorktuiZ maa kt, he!',i tot heer eler scr.oppLng , tot koning d.e:c aa r-de .
. In de dierenwereld
heeft
ook een· voor-t'dur-ende ont.w.ikke I iYl[:
en vo.Lma.kj.n; dor or-ganen plaats.
Laar de zo ontwikkelü'.g
is gebondon a an de voral"ld(jrin.'~; van }'lOt d.l or-Lijk lichaaEl en vindt
daa.rcdo or- me~ at) oneL'Jdi.?:e Langzaamhe i d plaats,
die de b i oLogl 30128
'Jette-î
voor-sohr-tjvon . Dut z enüe van jaren t.e Ll on Ln ds or.t.wi.kko.,
lil1g van (l~j Ol"lE'H,~··.j~:3(~1leVl~Jr'Jld nä e t s , ·Llab..I' tIe J11e~lBC!iel1 heboen
z i ch uit. het c)'·"p-·,·-ol-i
S (l<'z''''''' b i oJ or.L
door'dat
-'\.é.. .
t » L,~f.:'" we t t on bO\Tr;:rl
zjj de oJltHikl--:elin[ hunnor- orG8.non over-br-acnt.sn op Levor.Loo ze
voorwerpen
buit (;;l:; hur; Ldcha.am,
<...Nl._U,
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