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begrepen
worden, die over niet veol historische
kennis 1)('schikken.
Daarom moeten zij door hun klaarheid overtuigende kracht hebben. vYij zullen dus groote verschijnselen
van
bresden omvang, dio overal zichtbaar
werken, nemen.
Als onze lc~l' waar is, dan moet zij nat uurl ijk gt'lden in de
gohoel« grl'lclued!·llis. J'~lke ld'lSsl'JJl'lüijd elk!· O't'Ooll' veraudering in het clrnk0n <lOl'klassen, del' ma:liflC'ha ;pij, moet door
haar worden verklaard.
Maar om voorbeelden
uit vroegere eeuwen met onze leer
te vorklar. 11, daadoe behoort eeu zeel' O'J'outp gesehiedkuJl(liO'f'
kennis. Wij zulle:n later er nog op wij~en, hol' gevaarlijk h"et
l~, onze lp?l' Io willen tocpasseu op l ijdeu of omstandigheden,
die m~n met. of maar weinig kent. Zoowel lezer als schrijver
van dit boekje hebben een zóó groote historische
kennis niet.
Daarom ..zullen wij niet alleen eenvoudige voorbeelden nemen,
maar WIJ zu:ll~:n ze hoofdzakelijk
zoeken in onzen eigen tijd,
grootoe verschijnselsn,
die ieder kan zien, veranderingen
in
n~aMschappelijke
verhoudingen
en in maatschappelijk
denken,
die elk levend menach moeten opvullen. Problemen
bovendie);, die voor het bestaan van de arbeidende- klasse \'an het
g~'ootste belang zijn, en al~~en door het Communisme op voor
dIe klasse heVl'Nhgende WIjZe kunnen worden opgelost.
Daarmee
zullen wij 'dan meteen nog goede propaganda
m~en.
b
Maar er worden zeer belangrijke
en schijnbaar
::epr sterke
argumenten
tegen onze leer aangevoerd.
Daaro.m z~~len wij bij elke soort van geestelijke
verschijnselen, die WIJ bespreken,
veranderingen
in politieke ideeën
godsdienstige
voor tellingen
enz .. telkens een van de beste
arg:~menten
onzer tegenstanders
laten opmarcheeren
en hestrijden, opdat de leer 7.00 gaandeweH van alle zijden bezien
kan worden 0U 01' een totale voorstelling
van worde verkregen.
De stoffolijko vcmuderiugcn
in de mcusclielijk«
verhoudingen,
di.~ dool' de YC'raJl(lering'
der techniek
plaats
hebben,
ZI.lJl het
g'C'makkt'lijkst
(I'
z ion.
In
elken
tak van illdus{ri0,
hij het vervoer
011 ook in den landbouw verandert de techniek, veranderen de productiekrachten.
Wij zien het dagelijks voor onze oogen.
H?t 7.etten. der druklett.ers,/ilet
producee.ren
Y!.I.n het drukschrift geschIedde kort geled('n nog algemeen met de hand.
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)laar de vooruitgang
deT techniek bracht de zetmachine,
die,
gehoorzaam
aan de band van den machinezetter.
letters giet
en ze op hun plaats zet.
Het glasblazen
geschiedde
met den mond.
De techniek
vindt werktuigen
om vensterglas,
f'lesschen enz. te maken .
Boter .:\eql met de hand gekarnd.
Een machine,
die in
korten
tijd groote hoe\'eelheden
melk verwerkt , is hO'evonden
.
•
en III algemeen gebrUIk.
Het deeg wordt in den kelder van den kleinen bakker met
(le hand gemaakt,
en gevormd. De machine doet het in de
fabriek.
Het licht wordt in het ouderwetsoho
huishouden
geproduceerd dool' de huismoeder.
Zij maakt de lamp schoon en
vult haar, zorgt voor de nieuwe pit. Machinaal
wordt gas of
electrische stroom geleverd in de moderne stau.
Overal, waarheen men ook ziet, verandering
van productiekracht. In alle takken van bedrijf, en steeds sneller verandering en gruei. Handgrepen,
die men voor de machine onmogelijk achtte, gelukken haai'.
En met de productiekrachten
veranderen
de productieverhoudingen,
verandert,
de productiewijze.
Wij spraken reeds
van de weefrnachine,
hoe zij andere verhoudingen
bracht tussehen patroons onde.rling en tusschen hen en de arbeiders.
Yroeger vele kleine bazen naast elkaar,
met kleine werkplaatsen,
betrekkelijk
weinig arbeiders.
Nu honderdduizenden arbeiders, betrekkelijk
weinig bezitters der fabriek, weini~ ondernemers.
De fabrikanten
als groote heeren tegenover
elkaar;
tegenover de arbeiders Aziatische
despoten.
Welk
een veranderiruz in verhouding",
en toch alleen door de malchine veroorzaakt.
'Vant zij was het, die aan hem, die haar kon aanschaffen,
de rijkdommen
bracht, hem in staat stelde de concurrenten
te verslaan. een reusachtig kapitaal op crediet te hij gen, miss:hien een trust te vonrucn. En zij was het, de. productiekracht,
,he kleine bezitters bezitloos maakte en de duizenden dwon~
in loondienst toe gaan.
.
En wat doet de nieuwe zuivelproduotiekrachtP
De machi1)C', die duizenden ljl01'8 mo lk in boter omzet, zou voor den
gemiddelden
boel' te duur zijn, hij zou te weinig melk voor
haar hebben. Daarom koepen honderd boeren haar en bewerken hun melk samen. De productiekracht
is veranderd,
maar
ook de productieverhoudingen,
de geheele wijze van produ-
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('PCl'llll: waar vroeger honderd apart werkten, waar vrouwen
eu <1och/<.'rs in de boerderij van den man clp hotel' maakten,
d,~,l1' werken HU honderd samen, door 1'001' grlll('PIl~l'llHppelij ke I'rkPlting loonarbe-iders /<.' latcu \\,p)'1,(,11,l)p hor-rr-n , hun
vrouwen, hun dor-htr-rs en pen aan/al PJ'o]P(:1I'ii'l's zi,i11in uienwe Jll'odul'll('Y('I'l!oudil1gpu tot plkaar on (Pg('llovrr (le II!U::trschapp i] gpk(IIllPlI,
De olie- ('U pet rnlr-umlamp
is (1<.'znak (lp1' 1IniRYI'01l\y, in
tI~ huize» zOl'gpn houdorrlduizcnden
vrouwen YOOI' de produohC' van lH'i Iicht. ~laa]' tIp g('llu'p)d(' bouwf r-o n J ic·hHu hrir-k ,
vun gas of l'l('p/ripiLeit.. D<.' pl'ocluetipI'Pl'holiclillgrn
zijn daarmee VI' 1':1n cl('J'(l, :N iel dl) afzonderlij
ko )1]('n81'11jlJ'odur, crt , lila 11'
PPH g]'()o( maatsrh"ppplijk
orgaan:
(lp gPlllrP1l1.r. 1<:P1111ir-uw
Roc~rt rboidcrs , Y-['org'r'l' maar schnar» to v imlon , kom ( in
111117.1')](11'11
oxornplnrcn op, de grmeelltr:\l'hei(Ipl',
die in gallf{cl!
andere verhouding
staat tot de maatschappij
dan (10 Yl'orgrl'!'
producent,
Vroeger kropen de vrachtkar.
de postkoets,
de dil igcnr-e
dom IlPt land, )I::tar dl' techniek vond de locomotief
e11 clp
telpgraaf.
En daarmee
werd het den kapi la l ist isclien staat
mogelij k ?11l het vervoer ,-an' gopder.en, menschen en tij dingen aan zich te trekken, HonrlerddUlz('nclen
arbeiders PIl beambten kwamen in nieuwe productieverhoudingen.
De massa's menschen,
d~e in dirpde productieverhouding
staan tot
de gpmepllschap
III gemeente',
provincie, rijk, zijn yppl grooter danvrooger dl' gpwapende Iegers.
.
"
F.Jr IS g'l'('ll bedrijf', waarin cle tochniok niet een nieuwe producti~\,ii7.e brengt.. Yallar het hoogste, liet wcteuschappeljjke
chemisch proefstation,
(le werkplaat« 1'001' electrisolie u itvi n(h.ng~n, tot hot laa~gstp, tot den g'l'ringstrn
nrbcid , den vuillllsd1ellR~ ecner mo.leruo stad, word! do technÎpk en dl' werk,,·ijzp irllwlls
voi audord.
In elk bcrlri if hebben revoluties
plaats, 7.ÓÓ,dat uitvindinzsn
niet meer zi iu het werk van het
toeval of van geniale ruenschen, maar Yal{ opzettelijk
daartoe
?,pschooldl'n, 'die bewust zoeken in van te voren bepaalde
richting.
. Stuk voor tuk worrlt elke productietak
uit e lkaar zenomen
afgebrokcn,
terzij geworppn. Het economisch leven b van pel~
modern kapitalistisch
Iand gelijkt een nieuwe stad, die dwars
door d~ gebouwen
der twaalfde,
dertiende,
veertiende,
tot
)lpgen~~ellde eeuw. toe, wordt (pgebouwd,
en gaanclerweg alle
overbhJfsels,verdnngt
en op3!ol:t. En evenals die oude-huizen

\I ()!'(kll Yl'nhollgell,
zoo vordwijuen
dool' IIc \\"erl~Îng der
ureuwe productickrnchten
gaallllewpg all« oude productieverhou!lillgell.
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De nieuwe toclmiek vormt lipt groote kapitaal.
:r.ij vormt
dus ook het moderne bank- en credietwezen,
de bron, waaruit
de kracht vloeit voor wéér nieuwe techniek.
Zij vormt den modernen handel, zij vormt den export van
massagoederen
en van reusachtige
sommen kapitaal,
waardoor de zee('l1 bedekt worden met schepen en verre tropische
landen en gehpele werelddoelen worden ontgonnen voor mineralen of landbouwproducten,
Zij vormt de groote kapitalistische belangen, die alleen de
staat sterk genopg' is tr vl'rclrdigen.
7Jij vcrrut dus den modernen staat met zijn militarisme,
mar-inisme, . oloniale politiek Pti im pr-riu lismr-, llIl'i ziju 110alllh(P1!leg'er, en zij u bureaukratie.
Behoeven wij er, met deze voorber-ldcu in dl' hand, den
arbeider nog op te wijzen, dat dip nieuwe prorluctieverhoudingen tevens nieuwe eigendomsverhoudillgCJ)
zijn? Het aantal
bezitters van productiemiddelen nam in dertien jaar tij ds in
het Duitsolie
rijk, terwijl de bevolking
sterk steeg, met
l·jO.OOO af, het aantal m ensclien , diè niets bexit+cn dan hun
arbeidskracht,
met twee millioen toe. Dat is pen wijziging'
niet alleen in de productie-,
maar evenzeer in d~ eigendolllsyerhouclinO'en, - veroorzaakt door de nieuwe techniek. d ie het
klein bedrijf varmoordde
en honderdduizenden
kinderen va'n
kleine burgers en kleine bopren arbeiders deed worden.
En
wat is de zoogellaamdp nieuwe middenstand
nndcrs (lau een
klasse in nieuwe eigendomsyerhoudiugen?
De enorm vermeerderde
beambtenst aud , de officieren,
de g'l'lcCJ'dc heruepeu , de iutcllcctuceleu,
de beter bezoldigde oudcrwijzcrs,
de
illg'puipurs, sclu-i kuurl igcn , a dvocaten , dnkters,
kuustcnaars,
cle filiaalhoudel",
ag'l'lllCn, rpilligers, de k lci uo wi nkel icrs afImnkl'lijk van hd groot kupitaul , di(' a llo van tl bourgeoisie
vour h un d i('1]/;j('11 Inti 10011 nntvnugen , lll'/zi,i din-ct van de
hOlll'w'oi:;ie, 1Iplzi.i indirect dool' 'dl~ll staat, q>l'k('pri in eeu
alldl'l'(' pigell(lllm:;\'l'rllOuclil1g' (lal 1 de oude micl(l(·)lsluJHl. 1'~1l
!lp lllodernp groot-kapitu'liaten,
clif mrt .huII, banken , svudikalpll, trusts Pil karlr-la, dt- wnell] 1'11 dl' '\'('l'l'ldpolilid;:
1)('·,
1I,l'e1':;chen, zij slaan tot dl' maalschappij
in gdll'P} andere
p Lg'l'll<lomsYl'rhnu(li lIgPJl (1a 11 dl' F'lorout ij nscho
of Y cnot inau-
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seho of Hall~cstad- of Vlaamscho of Helland
koopman en llldustrieel in vroegere eeuwen.

iclu. 01: EllgPlH('bl'

Witzeid~n
zoo straks, product ie- en eigendomsverhouding'en zlJn mei alleen verhoudingen
van personen,
maar van
klassen.
De nieuwe t('chniCik nu schep~. de volgende
verhouding.
Aan den eenen .l~ant een steeds stIjgend aantal van niet-bezitters, sneller stijgend ?an de beyolking,
de meerderheid
der
bevolking wor.dend, .?le va~ den uiaatechappelijkon
rijkdom
zoo goed als mets krij gen. "' erder een zeer groot aantal kleine
burger.s en b~ren
en ?eambtel~ ~n leden van beroepen van
all~~lel slag, dia l1le~.Ulters~ WClllll{ worden afgescheept.
EindehJ k een. b~trekk:€l~J.I\: kleine menigte van grootere en Meinere kapital isten , (he door hun economische
en politieke
macht het ?vergroote
deel van den maatschappelijken
rijkdom naar zich toe halen.
.
En wat zij ~lk jaar aan. grooter overschot vergaren,
wordt
opm~l~w tot u~t- en afpersing van niet- en weinig bezittenden,
arbeiders, klelll~ bo~r~n en burgers,
en vreerade bevolkingen
III nog met kapitalistisch
ontwikkelde
landen gebruikt,
zoo~at er progressief stij gen.de accumulatie,
interest op interest,
komt, zoowel van ontboring van maatsohappelijken
rijkdom
aan den eenen als van overvloed aan den anderen kant.
De vooruitgaandr,
techniek
schept dus niet slechts nieuwe
uroductio,
en. C'lgel}(~oms.v('orhoudingen, maar teven
nieuwe
klasscvcrhoudingsn,
JJl dit gf'val grootere
s('hC'i(ling der klas-·
sen, grootf'J'r11 k lnasenst ri.i d.
EI~\:een ziet dal. IIf'l is waarlijk niet moc ilijk het ic ondersc:heldeu; De klas~rn staan vorder VUlI el kaar , er is O'roOÜ)r,
Ultgebre~dc:l' er~ (hepe~' kla senst.rijd dan vijftig jaar ;rlC'deJl.
De scheiding
IS elk par
grooter geworden en wordt steed
grooter. En de techniek is duidelijk (bar de oorzaak van.
En nu de eerste wereldoorlog
juist voorbij is, wie kan twijfelen dat hij door de ontwikkeling
der techniek werd voortg~bl:acht? 1>001' de groote'!e macht en r!.ikdo~ en het imperia.lismo van a11(' fdalrll, (he van (1('outwikkclinrr
del' techniek
het gevolg waren"?
b
. En wie ziet niet, dat de heftige klassenstrij d en de revolutie door den oorlog, door het fillperialismo
zijn ontstaan,
rll
dus door de ontwikkeling
der techniek?
I

De stoffelijke
kant der zaak, die wij willen uitleggen,
.is
dus, 0 zoo gemakkelijk
te zien. Zijn er ved woorden noodig
om het kind van den Friesehen of Over~jsselschen of Brabantschen boer, die textielarbeider
werd, of bootwerker in Rotterdam of Amsterdam,
te verklaren,
dat hij dat moest worden
door de techniek, door de nieuwe productiewijze.
Dat er voor
hem' in h et kleinbedrij f geen kans meer was, dat de eo~currentiestrijd
tegenwoordig
te zwaar, het henoodigde
kapitaal
te groot was, dat maar enkelen in het kleinbedrijf
nog ~lage~,
de groote massa niet meer slagen kan?
Groot k~pItaal IS
~roote techniek, wie kan het leg'en de grcote techniek opnemen?
De moderne arbeider voelt wel, dat zijn heele st 0 ff e I ij k e toestand, zijn schamel eten, zijn geringe woning, .de
onaanzienlijke
ldeeding van hem. en zijn vr~uw en ZIJn kr.nderen en zijn klasse een gevolg IS. van de lC~we :productIeverhoudingen,
zooals die door de nieuwe tee ~lek .\Irt de ~ll:?e
productiiwerhoudingcn
zijn gegroeid. En het IS met. mO.~lh~k
om het s tof f e' 1 ij k bestaan van a 11 e klassen chu:del1]k Ul
verband
te zien met de eigen.doms- en productieverhoudingen en dus met de productiekrachten.
Xie~an.~ kan m~er
de rijke kleeding, het goede voedsel, de aanZlenhJk~ wo~mg
van den fabrikant
een gave Gods noemen, want het IS ~U1deIijk hoe hij sijn welvaart en zij!!: vermogen, door k~evelmg ~n
uitbuiting,
heeft verworven.
~ Iemand kan meer in ~et f.a~~liet van den koonman nf den speculant de "paedestmatIe
.
de "voorbeschikking"
zien, want het is in de goecleren- en
de fond enmarkt wel te vinden, waardoor zijn val veroorzaakt
werd; niemand kan meel' van toorn des hemels spreken, als
een arbeider door maandenlange
werkeloo heid, ziekte zijner
kinderen,
vonrtd u.roudc 1'1]C')](le, ~ctro:fïen w~rdt, want de
11 a t u u 1'1 i i k l' of 1ievcr III a a t. s c hap
p e lIJ k e oorzaken
daervan , alle in de nieuwe techniek geworteld,
zijn, ten II~.,inste aan den arbeider,
O'elloegzaam bekend.
En persoonhJke
geestesgave
of karakter'
alleen
verantwoordelijk
te maken
Voor welvaart of ongrluk, gaat ook niet meer, daar in het al~es
verdrinzendo
eroot- bedrij • f millioenen met de beste gaven niet
b
ö
omhoog kun n en komen.
.
En de revol utic , dil' na C'1Idool' den wereldoorlog IS ontstaan,
kan niemand meer toeschrijven
aan de slechtheid
der m.enschelijke natuur, nu de arbeidende klaseen onder het kapitalisme geen bestaan meer hebben.
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. Do maatsdlappij
he:~ft een hoogte bereikt van outwikkeIiug , dat de s tof r. e lIJ k e oorzaken van ons s tor rel ij k her~~n
evengoed
III de natuur als in de maat chapp~j hloot
~o,...en.
.
Eve,ngoe~. als wij weten, dat de zon de bron is van alle
na t.n u r lIJ kc leven op aarde, evengoed weten wij, dat het
arbeidsprocss
en de product~~verhoudi~gen
de oorz aken zijn
dat ons m.a a t s (, hap p e lIJ k stoffelijk leven is zooals 't is.
De ~~'belder aanschouwe met een rustig, va t oog zijn eigen
stoffelIjk bestaan, dat zijner kameraden
en van de boven hem
~t~an~e kb sen, en hij zal vinden, dat, wat wij hier zegg2u,
JUIst IS. ])a~. zal heglllnen hem van veel vooroordeel en bij geloor te bevrij den.
~roeilijker wordt het vraagstuk eerst, als het or op aankomt
het verband tuss.chen stoffelijken
arbeid en productieen
e~gendomsverhou(hng,
cu g e est o I ij k bestaan te zien. De
zIel, de geest, het gemüed, het verstand, zij zij n ons en onze
voorou.ders zoo lang als het eigenlijke,
het ·be-t~re, het oppermachtige (soms ze~s als het éénige) voorgesteld !
Eu toch ..... als WIJ zeggen het maatschappelijk
zijn bepaalt
h~t .be~YustzlJn., dan zegg~n wij w~l iets, in dien omvang, in
d~~ g~ootte van waarheid,
- meuws, maar er was toch
voor l'Jngels en ~rarx reeds zeer veel gezegd en aangetoond
en algemeen aaugenomen,
dat in diezelfde richting
laO' en
een vo?rbereiding
was voor de 'door hen gevonder, lfo~"ere
waarheid.
,El

per, als het zegt: ma.at ichappclijke
e:·.\'aring, maats '!lappeIiike gewoonte, opvoed~~g, omgevi~g. ZH worden z e l t ,~~er
dnor den maatschappelijken
ar b e i d, en de maatschappelijke
pro d u ct i e ver hou d i n gen bepaald. Deze bepalen het
c-eheele geestelijk zijn. De arbeid is de wortel van den geest.
Op dien wortel groeit de geest.
Op één gebipd HU het geestelijk [even is d~! he~. Remakkelijkst te onderscheiden,
en daarom zullen WIJ, bIJ het bewij~en onzer theorie door middel van voorbeelden,
dáármee
beginnen.

Gelooft, ja wee t b.v. niet elk beschaafd mensch tezenwaardig, hadden velen vóór ~rarx en Eneels niet reeds duidelijk bewezen, dat gewoonte, ervaring,
o~voeding, omgeving,
d~-';1men eh ook geestelijk
vormen? En zijn onze gewoonten
met produc~en der maatschappij?
Zijn de menschen,
die ons
0p'voedetn.' met zelf door de n:~atschappi.i. opgevoed, en geven
ZIJ om met J3en-maatsc.~appelIJ~e opvoeding P ~s onze ervaring
met .een maatschappel ijke P 'VIJ leven toch niet eenzaam als
:aobllls~n? Onze ~mgeving is toch in. ~e eerste plaats de maatschappij , eerst mét ome maatschappij
leven wij in de natuur.
Dat alles
wordt en werd ook door niet-Marxisten , niet-oom.
llill11l'sl'('11

aallg't'1I011H'1I

.'V.elnu, het
al die vroegere

.

historisch
materialisme
wetenschap samen{maM'

gunt verder, het vat
het gaat teg lijk <lie.

V.
Het Maatschappelijk
A.

Zijn bepaalt den Geest.

De wetenschap, het kennen en leeren.

Het is een gewichtig gebied van den gees~ al omvangt het
hem lang niet geheel. Hoe wordt zij n inho~ld bepaald?
De arbeider-lezer
'lette eens eerst op zIrh zelf. Hoe komt
het, dat zijn geest vervuld is van juist die hoeveelheid
en die
soort van wetenschap,
die hij heeft P
..
.
Hij heeft, - in 't algemeen gespr.oken, WIJ sp~ek~n hier
immers over het gewone lid der arbeHlersklas
~, die III geen
uitzonderingspositie
is - hij heeft wat ken~.ls va?- lezen,
schrijven
en rekenen. In zijn jeugd heeft hl] wellicht nog
iets meer gehoord, iets van aardrijkskund~,
yac1erlands~~e. ~escliiedenis, maar dat is vervlogen.
Hoe komt het, dat hIJ JUist
dat heeft, en niet meer?
Het
productieproce~
':lllet z ij n p~odt~ctieverhouclin~eI~
b~paalt dat. De bourgeoisie,
'de kapltahstellklas
e, die 111 ne
zoogenaamd beschaafde landen heerscht, had voor haar .werkplaatsen arbeiders noodig, die niet geheel en ~l OJl?ntwlkkrld
waren. Daarom voerde zij voor de prolrtanël'skll1cler,en
dl"
lagere scholen en den leeftijd van b.v, twaalf jaar, tot aan
welken onderwijs
wordt gegeven,
in.
])aal'<lo~r hebben de
arbeiders die hoeveelheid
en dat soort van ken ms. De bourgeoisie, die ·de macht heeft en door de wetgeving
kan doen
wat lIi,j wil, had zulke arbeiders nocdia. Het was haer b ehoe f, t o in het productieproces
zulke arbeiders. 1.e hebben,
niet dommer en niet wijzer, Dommer zou hen niet winstgevend genoeg, wijzer te duur en te yeeleischend·h,ebben
ge-
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maakt. Evouuls het moderne produdieprcces
behoefte heeft
aan bepaalde werktuigen,
altijd sneller draaiende, meer product. leverend, zoo heeft het be~oefte. aan een bepaald soort
arbe~ders, het moderne proletariaat,
dat zich van vreezere
arbeidera onderschnirlj,
Het productieproces
dringt die l\e_
hye:fte op, het vcrint door zijn aard die behoefte. In de achtile~de e!'u:v b.v. had het zulke arbeiders nog niet noodig.
E:n zoo .IS ~ei. (ok met het weten dor anders klassen.
De kapitalisi i.rho grootilluustrie,
het verkeer en de landbouw b~ruste!l a.ldoor meer op de natuurwetenschap.
Het
p~'oductIep~o~cs IS een bewust, wetenschappelijk
proces.
De
nieuwe techniok heeft zelf den grondslag VOOl'de moderne natuurwetenschap
gelegd, door weil'ktuigen voor haar uit te vinden, ~n door haar verkeersmiddollse, te verschaffen, die haar
matenaal brengen uit alle landen. De productie wendt de natuurkrachten
bewust aan.
Het productieproces
heeft dus
beh 0~
e aan mensc~en, die de natuurwetenschappen,
de
werktUlgKu~l{le, de scheikunde kennen, want die alleen kunn~ de leidmg der productie
nemen en nieuwe methodes
~~e~we werktuigen vinden. E~ daarom, uit die maatschappe~
Iijke behoeite van het productieproces,
worden middelbare en
~lOoge.rescliolen tegenwoordig ook, en clikwiils voornamelijk
lllgench~_ tot de studie der natuur, en wordën er die wet~n~
schappen oll'ae,r~ezen, die voor de leiding en de uitbreiding
Van het pr9(l:uctIeproces nooclig zijn.
Het wt e ten, ~e k e. II nis
van al die werktuigkundigsn
scheeps?ouW'el~s, rngemeurs,
landbouwtechniei,
scheikundi~
gen, w isknud igon, ouderwijzers in natuurwotonschnppon,
is
dus b ep a a I cl door het productieproces.
En, o~ l'en ander voorbeeld te kiezon uit dezelfde maatschappell~lke. klassen: onderstelt het bestaan van advocaten,
professoren III rechten en economie rechters notarissen
etc
m.et een bepaald eigendomsrecht,
'bepaalde' e,jgendoms~ d~t
wil ~us ..zeggen, .zooals wij boven zagen, productie-verho~dingen. ~lJn.n~tal'lssen,
advocaten, enz. niet menschen, aan wie
de kapItahstls.che maatschappij behoefte heeft om haar eigendomsrechten ll~ stand te houden en te heschermen?
Is hun
(~enken hun niet 0001' d~ bu:gerlij ke klasse ingegeven,
en
komt dus~un
denken n iet uit het productieproces,
dat dio
klassen schiep, voort?

Î!
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Ondcn;ieli het vorstendom, de bureaucratie,
het parlement
niet eigen:doms- of klassebelangen,
op productieverhoudingen
gegron.d, die beschermd moeten worden, naar binnen tegen
andere kla sen , naar buiten tegen andere volken? Is de regeering niet de centrale commissie der bourgeoisie die de eigendommen en belangen der bourgeoisie verdedigt? Zij, en het
weten, rle kennis, die zij heeft, komen uit maatschappelijke
behoeften, behoeften van het productieproces
en het eigendom voort. De kennis harer leden dient er toe om de bestaande
productie- en eigenuomsverhoudingen
in stand te houden.
En wat is de rol der geestelijkheid,
van domiué's eon priesters? Voor zoover ûj reactionair zijn, doen zü- openlijk dienst
om, door het eischen van volstrekte onderwerping
aan godsdienstige
dogma's en bepaalde zedelijke Eeboden, de oude
maatschappij
in stand te houden. Hun weten dient daartoe,
er bestaat een maatschappelijke,
een klassebehoefte aan menschen, die die dingen prediken. Voor zoover zij vooruitstrevend zijn, verkondigen
zij de. heerschappij van God over de
wereld, der ziel over de zinnen, van den geest over de stof, en
helpen aldus de bourgeoisie, die hen daartoe opleidde, de heerschappij over d n arbeid te behouden.
.
Bet op de techniek gebaseerde productie- en eigen domsstelsel had op een bepaalde hoogte van ontwikkeling behoefte
aan zulke vorsten, priesters, l:-echtsgeleerden, natuurkundigen, technici. Het schiep ze, en door de maatschappelijke
behoefte stroomen der maatschappij de dragers, de spellers dier
maatschappelijke
rollen voortdurend
toe. Hei individu verbeeldt 7.i('11, (lat hi.i uit vrijen wil (lip beroepen leiest 1'11 dat
de denkbeelden, die daar gekoesterd worden, de "eigen1tike
bepalende oorzaken on het uitgangspunt
van zijn handelen
zijn!' In werkelijkheid
bepaalt het productieproces
die denkbeelden, en, in do eerste plaats, zijn keus.
En om een laat te en beste voorbeeld te kiezen: Heeft het
proletariaat
nu niet een bepaalde kennis noodig, de kennis
der maatscliappij ? Heeft het deze niet eIken dag meer noodig?
En hoe komt dit? Immers door den steeds grooteren druk,
waaronder deze klasse ligt, door den steeds fellereu klassenstrijd, door de revolutie die uitbreekt,
door het communisme
dat vlakbij IS! Moet het proletariaat nu niet voortdurend zijn
denken wijzigen, nu de revolutie komt? Moet het niet de ar-
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beidersradan, de dictatuur van het proletariaat
ijl zijn rleuk e.i,
zijn weten opnemeu ~
"In de maatschappelijke
productie
van hun Ieven ", zegt
)Iarx, "treden de menschen in bepaalde, noodzakelijke,
van
hun wil onafhankelijke
verhoudingen,
productieverhoud ingen".
Zeker. zoo is het. Die verhoudingen
zijn noodzakelijk
en onafhanke'[ijk van onzen wil. Zij waren er voor wij geboren
werden en groeien door krachten buiten ons. Wij moe ten
in die verhoudingen
treden, de maatschappij
met haar productieproces,
haar klassen, haar behoeÏten,haar
verandering,
haar omwentoling , heeft de overmacht over ons.
En elk van die beroepen hee:f'l. oen bepaalde hocveelheid en
bepaalde soorf kennis llooclig om zijn funct ie in de maatschappij te vervullen. E,n elke verandering
d ie het 'p!,oductieproces
ondergaat,
brengt een verandering
in de hoeveelheid
en het
wezen van dip konnis cu dat wetcu. Hrt is (lus dui(lelijk, dar,
evenals de functie zelf, ook de kennis die er voor noodig is,
door het maatschappelijk
produçtieproces
wordt bepaald.
Eerste

legenwf'rjJing

oneer teqenstanders.

'Yij hebben in deze eerste redeneering
over de kennis een
ding genoemd dat in de maatschappij
en dus ook in onze leer,
die een waarachtic
beeld der maatschappij
is, ecu groote rol
speelt, en dat wij dus nog dikwijls zullen moeten noemen.
Het is de b e hoe f t e.
Dp b.e h () e ft e is evenwel iiets geestelij ks, z.ij wordt ~evoeld , ,,-aargenomen,
gedacht
in de ziel, het gemoed, den
geest, de hersens van den menseh.
Hioruii' smeden de tegenstanders van liet coïum uuismo (,Pil
"'aprn.
Als de organen van het protluct.icpruces,
zl'gg'~'n zij, g'l'sl'La]ll'll worden dool' l'en behoe:f'ie del' ruensclu-u , dan is dl' eerste
oorzaak
toch weer
geestelijk,
PIl
niet llluatschappelijkstoHelijk
.
])I:'Zl' lt'g'l'II\IT1ï)illg' won!i g'Plllakkpli.i k \\,l'pl'h,/.(·d. \\';1 II t
w a ark
0 inc Jl d e b c' hol'
f ten
v a 11d a u 11 ~ Un tstuau
:tij dOM den viijen wil, zijn zij op tre opilJie g'egTontl? Ziju
zij een zelf'iandige
uitwerking. van den geest:' Xl'l'l1, dp hl~"
hoeHen zijn vast geworteld in' het productieprocos.
De student
heeft behoefte, het is waar, aan kennis van werktuigkunde,

1'311 de r('('ldCll, <lp thoolog ie, de Inntswetenschap,
.. Hl a.~ r
w a t gaf
Ii e m die b e h o e f t e ? De.maatsC}lappI.J,
ZiJn
maat:-;chappij, mot haar lwpa:li1d pr.odllrtlel~roe~s. Tn pen al?del'e JllH;ds('!tappij had lli.i nanr cl I o koun is uic+ g'pbald, in
1'1'111'alld('l'p hurl !ti.i Yrl'1aIl~(,11 nuar ('rll(' :llldpl'P g'<,II:'Hlof naar
in hot g'l'hpl'l gl'('II(·.
.
De u rho irlor !tppft ook lwhodtr
aan k:1ll1l~. Pil \\'(:1 aan dl'
kcn n is (lpr maatschuppij , (10 kcun is, d lP "''.I op d d oOgp!lhl ik prOlll'('I'('1l IH'lll it· g(''''ll,
- 1'('11 g'<'hr(' I :l1I(]r.]'e kr-u n is ,
rl.i n dit' dl' ]'('g'pp]'('llllp kla:-;,;(' IH'llI op d~' schonl g'pdt, .-- ruaar
wnardnor
ollt,spl'illgt dil' l)('hodt('~
t'd hd. prod uct icproces.
,,'a11 I d it III:1:dd d('11 :1l'hpidN i ot ('IPll 1i.I vun ('('11 k lassc van
1l1illio('IIPII, dil' ,;tl'ijd('ll moet ('11 nvo rw in m-n kn n . \\T:1f; (lat
n iet zoo, dl' urbe ider zou dCll,r konn is I\ipt ZOCkPll. Til lip .achtI ipl](1e eeuw (]prd hij heL llOg II iet. 0md:d
(1(, p~'o(luf'i,eY~rhoud inrrcn
(oen
JH)O' anders
waren,
d
ie
behoefte
IJl hem u iet
h"
I:>
<1('(le11opkomen.
. .
En nu de revolutie, nu, in 1020, "au kap ital isme naar communisme gekomen is en komt, nu dl' eindstrijd
t~lss('he11 kapitaal en arbeid is aangeYaJlgen, nu heeft de..arbeider hohoefip aan nog grDotere kennis der maatschappij, .~l('r k~~SSeT('l'houdinzen
der middelen en van het doel van ZlJn strijd.
En ;aar' mate de overwiuning nader komt en hij voelt dut
hij overwiunen zal, krijgt hij behoefte aa~. het volkomen weten, de volkomen kennis der maatschappij,
der natuur,
van
het heelal. Rn als hij overwinnaar
is, zal hij die heb~en.
.
En waardoor (lit. alles? Door dl' 011 iw ikkel iug (lel' industrie
eu van hei impr-rial ismo. ])0<11' het RlnfÎt'lijk n-aatschappe'lijk
zijn.
..
.
Het I ij kt dus maar, dat de behocfte , het gel'~tehJk ..zielsgevoel ons van zelf leidt. Bij dieper nadenken zren WiJ, dat
f1et ons door stoffelijk-maatschappelijke
verhoudingen
wordt
iugeg even.

.

Het is niet all een bij de "hooge"
geestelijke behoefte .~n
kpnnis zoo. Ook bij heel wat "lagere"
dingell;
(le stoHe]jJ!m
behoeÏten worden ook dikwijls door de techniek, de 'producheril l'igendomsvÛ'rhoudingen
ingegeven. De arbeider heeft b.v.
zd,er als ie.der menseh behoefte aan voedsel, maarheeÏt
hij
b~hoe:f'te aan margarine)
aan surrogaten
voor voedsel, kleedmg, comfor-t en schoonheid?
'Y'aarachtlg
niet. Men zou eer-
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der kunnen zeggen, dat de menach van nature stevig voedset
en e?hte, le~kerp, warme kleed ing verlangt. }Iaar het produehe- en elgeEdomsste]sel
had behoefte aan O'OCdk.lO]l voedsel, voor de arbeiders, het had behoefte om l~lassa-artikelen
te kunnen verkoopcu,
het schier ze en eer t daarna en daardoor kreeg de arbeider
(lP behoefte
aan die g'ocdkoopere en
slechte massa-artikelen.
Zo.o heeftniemand
~ehoe:fte u i t. zie h z e If aan een produotie van hondenlchuzencl
stuks m het uur of een snelheid
van honderd kilometer,
de concurreerende
producent heeft er
behoefte aan door het productiestelsel,
dit schept de maclrines; die die snelheid en óe productie bereiken, en eerst daarna en daardoor wordt de behoefte dool' alle individuen
der
maatschappij
gevoeld.
Zoo zouden wij honderden
voorbeelden
kunnen geven. De
lezer zal ze gemakkelijk
zelf vinden, als hij maal' om zich
heen ziet.
"H.et systeem der ma~tsehappelijke
behoeften in zijn geheel IS me~ op de mcelllng, maar op de geheele organisatie
der product~e gegrond. I~ de meeste gevallen ontspringen
de
behoeften UIt de productie of uit een op de productie gegronden. algemeenen
toestand. De wereldhandel
draait bijna uitsluitend om beho~:ften - niet der consumptie
van enkelen,
maar der productie." - En zoo ontstaat de kennis ook uit de
behoeften der productie.

vruchtbaren
bodem en klein boet-en bedrijf kunur-n de inwoners hon.derden jar~? i~ dezelfde verhoudingen
blijven. Xieuwe kennis zo~ken ZIJ Jl~et. ~r. a. '~. hun kenni is precies, wat
hun produetIp.Yerl~oudmA'en noo<l!g maken. Is die voldoende
voor hun ~~erl~?Udlllgell, dan Y.~rlangen zij niet meer.
..Eeu dUl<!ehJk \'Ool'beyld, WIJ vergaten nOK het te noemen,
ZIJn ook. (~le Yolk~Jl, (he, daal' z~j landbouw beoefenden
bij
groote 1'1V1e1'en,(he op gezette tijden overstroomden,
hierdoor
gedwongen
waren tijdrekening
te hebben,
en daarvoor
de
hemell ichamcn te bestudeeren.
He~ :Yarell. de inwoners T~an Eg~'pte, van Mesopotamië
en
van China, die dool' den :NIJl, den Euphraat
en den Hoangho
tot de sterrenkunde
kwamen. Andere volken, die de noodzakelijkheid
dier kennis niet hadden, kwamen er niet toe.'
Het zijn dus de productieverhoudingcu,
die tot keunis drin ..
gen en de hoev~elheid en de somt van kennis bepalen.
Laait de arbeider, om de waarheid
hiervan te zien, maar
~:·ede.r eens go?d ?p zijn omgeving 'letten. 'Welke arbeiders zijn
]J~Pl'lg,. weetgl~l'lg, vo~ van dr~ng naar maatschappelijke
ontwlkkelmg?
DIe arbeiders,
die door
het
pro d u e t i eP l' 0 C e. s de. rol van het proletariaat
leeren begrijpen,
d.w.z.
de arbel?ers in de stad en in de groot-industrie.
De techniek,
de ma?~llle zel~! zegt hun, dat een socialistische maatschappij
1ll0gehJk zou ZlJn, het groote productieproces
voor hun oogen
l~~rt hun, dat de oude productieverhoudingen
te bekrompen
ZIJn voor de krachten der machine. Er moeten nieuwe verhoudingen komen, als gelijken moet gij zelf die productiemiddelen bezitten,
dat is de taal, die de moderne stad hun toeroept. En door d~e taal van het productieproces
ontstaat hun
d~'ang naar kennis, veel sterker dan bij den landarbeider
b.v.,
dIe .. Y~orloopig 'de nieuwe productiekrachten
nog niet zóó
nabij zict.
En wanneer zij eenmaal de overwinning
behaald hebben,
on hc~. COJlllllUllisuw is g'psticht, en de arbeiders
beginnen
'~'.a~trll.lk heer Pil meester f (' worden van natuur en maatschapPlJ, zooals nu in Rusland reeds, dan willen zij, omdat het prodt,dippl'oc(,s dl' hoogstp konnis "au allen eil:l~hi. ook die twee
volkomen
kennen.
Dan ontstaat
daardoor
]l~n alzen.eene
weten'ldrang.
0

J

Tweede tegenwerping.
}laar er besta~t, ze.ggen onze tegenstanders,
een algetueene
drang naar ken,lllS, die ~an alle m~nsc~en e.i.~en is. De drang
naar e~n bepa~lde kennis moge tijdelijk
ZIJh, de algemeene
drang IS eeu wIg.
Volstrekt
niet .. Er bestaan :volken, die in hert geheel geen
drang naar kennis hebben, die volkomen tevreden zijn met
het. weimge, dat
hun voorvaderen
hun
aan wetenschap

I

I·

nalieteu ,

-

In een rijke tropische streek, waal' (le natuur alles o'eeft wat
de inwoners noodig hebben, zijn zij tevreden met het kunnen
planten van sagopalmen,
het-maken
van een loofhut en noz
'enkele
oeroude overgeleverde
bezigheden.
In landen

mC't
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Üpmerklnq.
rii he.i voorbeeld der lropj~che streken, waar hei productiepr?ces niet, en der groot~ rivieren, waarbij het wél tot kennis
drmg't .z iet de aandachtige lezer, dat het historisch materiali~lllc ,1~ieLliet productieproces a 11 een
als florzaak van ontwlkkeiIlIg" keut.
Cleo::.?afische (aardrijkskundige)
fartoren
hpblwll g"l'Ooic betr-ekr-u is. 7Joo zou om lIog or-n iuatst ~l'oot
voorbecld
fe nemen, hot produ?tieproees zich iu l~ul'Opa nooit
wo ~p\\·pldlg PILzoo liliel ollt.\\ïkkt·ld II('hllt'Jl, als lipt k limuat
tropiseh W;tS ('11de grond haast wllIll'r bewcrkiug ovcrvloer]
van \T\IC·ht,PIIgaf. H~',tz ij n jllisto 0 k de g<'matigde temperatuur P!I dl' het.re kkol ij k u rmo horlo m , die den n.onsch hiel' lOL
hard werk hobhr-n g-edrongPll ('11 duurdnor (ot lip! leereu keunen 11 el' natuur.
.De beschul~iging,
u~t voor ..den com.:t.tlUnist hei prud uctioproces de ee~llge~ onafhaukelij ke,
drijfkracht
is, treft d us
met ". Het historisch materialisme sluit alle stoffelijke invloe(lp11111. I-I<>t leert (lat dp gE,pst dool' stoffcl ijks invloeden volkomen w~l(ll bepaald. ,Yij zullen el' behalve de natuurl ijk!' C'('steldlieid van ~Iet land, het k'limaat, de invloeden Yal{ hod~'m
Pil atmosfcor-,
III de n loop van ons bctonz UQO' meerdere le('J'pJl
kennen.
t>
e

B.

De

II

u vind ingen

E~'.beslaat .intuss?hen een gebied der wetenschap, Jat afzou,1~rhJk ,?og iets uit v?eriger. m.oet. worden besproken. Het is
het $ebred der technische uitvindingen.
:' IJ hebbeu gpzegd: Op. dr tecliuiok berusten de protluctie\erh?udmgen .. Hebben WIJ daarmee niet erkend, dat <le productreverhoudmgen
ook op den zeest berusten?
d.Zeker, dat heb~én \vij. De te~hniek is de bewuste uitvinlllg en aanwendm~
va,? werktuigen
door den denkenden
mensch , en als. de. ~1~tonsc}1-materialistcn
zcgg'en dat de gel~éele maatsehappl]
berust op de techniek
ti;n z~O'o·pn 7.ij
(abt ~debgeheeIe maatschappij
op stoffelij ke'n en O"e~;teI iJ'l:c~
al' el
erust.
b
'
. Maar iarlat niet in strijd met wat wij beweren? 'Yordt
h~lerdoorl'''?k1etde &,eest .weder de eerste drijfkracht
der maatsc lappe IJ te ontwikkeling P
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Als toch de geest de techniek maakt en de techuiok de
maatschappij,
dan is de geest de eerste schepper.
Zien wi] hier nog eens wat scherper toe.
Het historisch materialisme
ontkent volstrekt niet, dat de
geest tot ~e techniek behoort. Hoe zou ..het dit kunnen?
De
techniek IS menschenwerk.
Menschen ZIJn denkende wezens.
Productieverhoudingen,
eigendomsverhoudingen
zijn verhoudingen van menschen;
er wordt dus in gedaan en gedacht.
Techniek, eigen doms- en productieverhoudingen
zijn èn geestelijk èn materieel.
Het is niet dit 'dat wij ontkennen.
Wij ontkennen slechts het z e l f sta n d i ge, het e i g e nm ach iJ ig e, het v I' ij w i 11 i g e, het b u :i, ten nat u u r1ij k e, het 0 nb e g I' ij pel ij k e van den geest en. zijn daden .
Wij zeggen: als. de geest ~~euw.e wetenschap,
me~we techniek vindt, dan
doe t hIJ d i t n i e tuit
z 1 c hz elf
a 11 e eln, m a a r d(0 0 r een
m a a t s c h ap p e I.ij ken
dra n g 0 f b e hoe ft e.
Hoe
geschiedden
vroeger de meeste technische uitvindingen?
Door . menschen, die in het productieproces
zelf bezig
waren.
In hen 'die daar zaten aan hun werktuig:. leefde dan de
drang:
ach, ging dit werk maar beter, sneller, wat zou i~
meer en beter produceeren, rijker worden, .of hoe zoud~n ~IJ
allen te samen rijker worden. Het toeval d~~n.de .daarbiJ dikwijls dien vaak onbewusten drang, en de ultvmdmgen
waren
dikwijls zeer klein en gradueel.
Hoe dan de maatschappij
ook. was, klein of groo~,. hor~e
nog of stam, leodale of kapitalistische,
maatscha~pIJ,
ale
drang was maatschappelijk,
ontstond door ecOnOmI~?h.e 15~hoef te. In de maatschappij en met gemeenschappehJ k beait
door socialen drang- iets te doen voor de geIp.oenschap, in .de
klassenmaatschappij
en met .privaatbezit
door 'den maatschap-pelijken drang iets te doen voor het maatechappelijk
individu,
den. privaafbeaiter
zelf, of voor de ldlj,ssë der privaatbezitters .
Geen wonder. Daar de mensch een maatschappelijk
wezen
en de arbeid. der menschen maatechappelijk
is, ~s ook de, drang
naar verbetering van arbeid niet iets, wat. uit eigen--geest-yanden-mensch-alleen
opkomt, maar uit zijne maatschappelijke
3
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verhoudingen.
De drang naar :erbeterde
techniek, naar uitvindingen, is een maatschappclij ke drang, ontstaat door maatschappelij ke behoeften.
. .
..
Dat is wat de historisch-materiali
ten zeggen: ZIJ ontkennen de z~lfstandigheid,
de eigenmachtigheid,
de opp~~nachtigheid van den geest, zij zeggen, dat man:tscha:ppehJke behoefte, wanneer zij bestaat, den geest dWl,ngt III bepaalde
banen en dat ook de behoefte geschapen wordt door bepaalde
stoffelijke
productieverhoudingen.
~ij ontkennen
dus ook
hier, dat de geest absoluut heerscher IS..
.
'Deze zaak, de samenhang van techniek em.wetenschap, IS
zóó belangrijk,
dat wij er wel langer bij strl mogen staan,
hetzelfde nog wel wat dieper mogen beschouwen.
Geven wij dus nog een paar uitvoerige voorbeelden.
Onderstellen wij een handwever in de middeleeuwen.
Het
han'dwoofgetouw voldoet in 't algemeen aan de maatschappelijke behoeften. Handel, verkeer, buitenbndsche
markt, zijn
nog niet zoover ontwikkeld,
dat nieuwe g r 00 te productiekrachten noodig zijn. Daaraan wordt geen behoefte gevoeld.
~faar de aandacht van een scherpzinnig wever IS toch op zijn
werktwg gespannen, omdat hij weet, Jat vóór hem persoonlijk, sneller, gemakkelijker
productie eenig voordeel beteekent. Hij vindt een kleine verbetering
en brengt die aan.
Binnen zijn kring wordt \deze bekend en nagedaan. Daarbij
blijft het. Een kleine, haast niet voortselirij dende verandering in het productieproces,
die misschien tientallen,
honderdfallon van jaren de eenige verandering
blijft.. Ontstaan
door de maatschappelijke
behoefte van een enkeling.
Onderstel evenwel, dat verkeer en hande'l (b.v. in 15de,
16de en ~7de eeuw) zeer zijn toegenomen, dat de buitenland- _
sche markt enorm is uitgebreid,
dat koloniën zijn gestioht,
die manufacturen
uit het moederland verlangen, - dan wordt
de maatschappelijke
behoefte en drang naar verbeterde techniek, naar grooter voordeel, algemeen, dan peinst niet één,
maar honderd man op verbetering,
dan ontstaat door snel
opgehoopte kleine veranderingen
een nieuw werktuig.
Onderstellen wij een der vroegste uitvinders van het stoomwerktuig, een Papin bijvoorbeeld.
Hij is geboren met ren bijzonderen technischen
aanleg.
De c1ieren maken reeds woningen en gebruiken
steenen en
stokken. De menach maakt werktuigen en er zit in talrijke

menschen een bijzondere aanleg en liefde. voor de techniek,
de m il lioencn jaren JIlPJlscldll'1lI01111\ ikkelmg hebhen ons dat
overgeërfd, en i~ sOlllmjg~n komen die liefde en aanleg, wanneer de productieverhoudingen
meewerken, als groote :lam~
men te voorschijn.
De maatschappij
of kla se, waarm DJ
leven heeft al een ontwikkelde techniek, zij zinnen op verbeteI:ing, die de ma?tsc~a.ppelijke
productie nog be~er zou
maken. Hun in die richting gespannen, maat eliappelijk denken, wordt getroffen door de kracht van samellgeper~te wa.te~damp. Zij bedenken op de basis van oude werktuigen,
d ie
<1001' menschen , dieren,
water of wind bewogen werden, een
nieuw toestel. Hun sociaal gevoel is zoo groot, hun genot en
verlangen om zoo iets te produceeren zoo sterk, dat zij. tij cl"
gezondheid, fortuin opofferen, om het te volmaken en III te
voeren.
)Iaar de alg e mee n e behoefte bestaat nog niet, de z e
vooruitgang der techniek is te groot, de kosten misschien te
hoog. De uitvinding wordt niet aangenomen, de proeven moeten gestaakt worden, en raken in het vergeetboek.
De ui!~
vinder sterft 'dikwijls als een te gronde gericht man.
IJ
had wel de sociale behoefte gevoeld, maar de maatschappij
deze nog niet of althans niet voldoende, hij was iets te vroeg
geweest.
Xemen wij een zroot uitvinder van onzen tijd, een E.dis?n._
Hij is ook een technicus van geboorte, zijn leven is denlien·
aan techniek. )Iaar hij is geen eerste zwaluw, die denkt aan
wat nog niet kan. Zij geheele maatsehnppij , althans
de
geheele bezittende klasse, wil wat hij wil. Voor duizenden
lkapitalisten
is verbeterde techniek enorme verhocging van
winst.
Elke uitvinding,
die sneller, goedkooper productie
.mogelijk maakt, wordt, in de industrie althans, Jadelijk gr.accentreerd. Dat versterkt zijn werkkracht en maakt dat hij zich
ze~f zijü problemen kan opgeven, dat hii niet meer van het
tr eval maar van zijn, eigen wil afhankeJ~k wordt.
De uitvindingsdrang
van een Edison JS een sociale d.rang,
zijn liefde voor techniek een. maatschappelijke,
'door en in
de maatscIiappij
ontstane Iiefde, de basis wnaro hij werkt
maatschappelijk,
rijn welslagen en dat hij zicK bewust, van
te voren, zijn doel stellen kan, aan deze maatschappij
te
tlanken.
Zoo komt het tegenwoordig toch ook nog wel voor, dat uit-
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vii-dingen worden gedaan, maar de nieuwe machines niet worden ingevoerd, omdat zij te duur zijn. Voor den landbouw b.v,
bestaan de prachtigste machines, die in ons land in 't ~ehHul
of bijna niet gebruikt worden.
De productieverhoudingen
zijn nog te eng voor de nieuwe krachten, maar de uitvinders
hebben ze toch gemaakt door de algemeene sociale behoefte,
die in hun kapita!listischen tijd bestond.
Ontstaat dus een
uitvinding
in 't algemeen
door in het individu gevoelde
maatschappelijke
behoefte,
op grond van reeds bestaande
techniek - alleen die worden aangenomen,
aan welke de
maatschappij
practisch behoefte heeft en die zij in haar bepaalde verlioudingen invoeren kan .Dus zoowel oorsprong als
ontwikkeling
van het werktuig is maatschappelijk.
Om ze te
vinden moet men niet in den geest van één, doch in de maatschappij zoeken.
Ten slotte een voorbeeld uit den tijd, toen de mensch pas
zijn eerste werktuigen te maken be~on. Wii ontl~e~e~ het
aan het boekje van Xautsky:
"EthIek
en materialistische
.geschiedenisoeschouwing".
Daarin lezen ~j .:.
Zoodra de mensch de lans bezat, was hl] m staat op groote;~ dieren te jagen. Had tot dusver zijn voedsel voornamehjk
uit boomvruchten en insecten, en waarschijnlijk
vogeleieren
en jonge vogels bestaan, nu kon hij groote dieren dooden, het
vleesch weid van nu af belangrijker
voor z~n voedsel. :pe
meeste groote dieren houden zich echter op den grond, met
in de boomen op; de jacht bracht dus den mensch van uit de
takken (waar hij vroeger woonde) op den grond.
Meer nog. De het best te jagen dieren" de herkauwers, zijn
in het oerwoud maar schaarsch;
zij geven de voorkeur aan
groote grasvelden, prairiën. Hoe meer de mensch een jager
werd, des te eer kon hij uit het tropisch bosch, waarin de
oermensch nog bevangen was.
Deze voorstelling
is zuiver op vermoedens geg.rond.
De
gang der 'ontwikkeling kan ook omgekeerd geweest zijn. Evengoed als de uitvinding van het werktuig en van het wapen
den menach er toe brengen kan, uit het bosch naar de vlakte
~e verhuizen, evengoed kunnen oorzaken, die den oerm~n~ch
uit sijn oorspronkelijke woonplaats verdrongen, de aanleidmg'
tot uitvinding van wapens 'en werktuigen. zijn geweest. Nemen
wij b.v, aan, dat de menigte van menschen grooter werd dan
het voedsel toeliet ... of dat eene toenemende droogte de oer-

wouden deed sterven ... In al deze gevallen werd de oermensch
edwongen zijn leven in de boomen vaarwel te zeggen, en kon
voeden.
De
j zich niet meer zoo veel van boomvruchten
. we levenswig'ze bracht hem er toe, meermalen steenen en
meu
. h
t d e UIit stokken te gebruiken en ?racht hem zoo die ter to
vinding der eerste werktuigen en wapens.
Welken ontwikkelingsgang
men ook moge aanneme~, den
eersten of den tweeden - en beide kunnen ol? verschillende
plaatsen onafhankelijk
vaD: el~~ar ~ebben plaats .gevonde~ uit elk van beide wordt duidelijk ZIChtbaar d,e WISS elwerkr';l ..g ,
die tusschen nieuwe productiemiddelen
en nieuwe levenswijze
en behoeften, bestaat. Elk van deze factoren brengt met na.tllurlijke noodzakelijkheid
den andere.n tewee~, elke wordt
noodsakelijk de oorzaak van verandermgen,
die dan op hun
beurt weder nieuwe veranderingen
in hun .~cho~t bergen. ~oo
brengt
elke
uitvinding
onverrnijdel ij k w o r k i ngen
v o o r t,
die
d en
a a n s t oot
g e ven
tot
andere
uitvindingen,
en daarme~
weer
t.ot
n i e uwe
be hoe f ten,
die
wed er n i eu w e VI ndin gen
te v o o r s c h ij n roe pen,
enz: - een keten
van oneindige ontwikkeling,
die te veelvoudIger en sneller
wordt, naar mate zij verder vordert, en ho~ meer ?a~rd~or
de mogelijkheid
en gemakkel~ikheid
van nieuwe uitvindiagen groeit".
.
Kautsky verhaalt dan verd.~r, hoe, toen de mensch eenmaal
in de vlakte was gekomen, hIJ daar tot landbouw, het bouwen
van woningen, het gebruik van vuur en tot veet~elt kwam,
en hoe dus "het geheele leven va?, den mensch, Z!Jne behoeften, zijne "Woonplaatsen, zijne middelen to.t le:vens~nderhoud
veranderd werden en hoe
d e een e UIt VI 11 d in g t a lr ij k e a n der e 'u i t v i n d i n gen met
z i ?h bra c h .t,
zoo dra
cl i e één e van
s pee ren
b IJ 1 gel u k t
was.
En zoo zal eenmaal, om weder een voorbeeld uit het l?-u
ontbloeiende communisme te nemen, wanneer het commumsme gesticht is, de behoefte aan. p;oductie en geluk Z~? g,r~ot
en algemeen, bij honderden mIlllOe~en. m:nschen., ZIJn, dat
deze ontzagl ijk talrijke ('11 zroote u itviridinjren voortbrengt,
en deze weder enorme behoeften, en deze weder uitvindingen
en zoo tot in het oneindige, zoover wij zien kunnen,
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Opmerking.
De uitvinding
der nieuwe techniek,
waarop,
zooals wij
zagen, de wetenschap berust, geschiellt dus door maatschappe1ijken drang en door maatschappelijke
behoefte in het individu, en slaagt eerst vo'lkomen, als de behoefte algemeen~aatschappel~jk
is. De ge vol gen evenwel, die de uitvindmg zou hebben, konden tot dusver door den geest van den
uitvinder g-ewoonlijk niet worden voorzien.
Zagen de uitvinders der stoommachine, ja, zien <deuitvinders der geweldige techniek van onzen tijd nu zelfs, den klassenstrijd tusschen arbeid en kapitaal, die hunne uitvinding
aldoor ontketent en scherper toespitst? Zien zij de socialistische maatschappij, die ook door hun vinding verrijzeu moet P
ImmCl:s neen: De mensch, zelfs de geniaalste, leefde tot nu
toe blind vo~:' het worden der maatschappij.
Hij werd gedI:?ugen tot ZIJn daden door maatschappeEjke
behoeften. DikWIJls kende hij onder het. kapitalisme deJle maar duister doch
nooit ,,:ist hij onder het kapitaîisme,
waarheen de be~redigm~ der behoofte 'de maatschappij zou voeren. De maatschappelijko krachten overheerschten hem. Hij leefde in het rijk
der uoodsakelijkheid.
.Eerst in, eene socialistische maatschappij,
als de productiemIddelen 'rn het bezit der gemeenschap zijn, bewust aangeweurl en behcerscht worden, dan zal de menach niet alleen
de maatschappelijke
krachten en behoeften kennen door welke hij tot ~.
zij n handelen gedwongen
wordt maar ook het doel
El,
waan-toe zIJn handelen hem voert, de gevolgen, die uit. zijn
handelen
voortkomen.
~Ule verbetering
van techniek za'l
groot.er ge.luk, meer vrijheid voor geestelijke en lichamelijke
('11 t ,qkk~'llllg- te~lgeyolge hebben.
Geen n.ieuwe vinding zal
~mY.o~rzlene heillooze ,rampen brengen, maar elke zal den
iudividusn tot volleeligei- ont.wikkeling de vrijheid geven, en
daarmes de voorwaarde voor het geluk van allen aldoor volkomener maken.

o ~eker, Iele.productiekraehten, de materiecle productieverhoudingen dringen ons naar het socialisme, en ook in de
SOCIalIstIsche m?a~sc!lappij zullen "'ij van do productiekrachten, van. de ~oCla~lstlsche productiewij ze afhan.kelij k zij n. In
z~ove~'! m (hen ZIn, zal ook dan, zal altijd het maatschappeIijk ZIJn den geest beheerschen, zullen wij nimmer vrij »ijn.

-.r
.;.uaar wanneer wij dit niet meer. blind . ondergaan, hiwenneer wij
niet meer door de teugellooze bewegmg van mac mes en p:oa'ls arme "verstrOOIde
1 t en worden meegesleept, niet meer
nuc
1"
h 1
" produceeren
doch bewust a s een ge ee , wan n e e r
e
t
a om n,
h
1" k
w ii d e g' e vol gen
van .. 0 n z~, ~ a a t sc.. ~ p p e IJ - e
da.Jden
kennen,
dan ZIJn W1J.:n vergehJkl~
van nu
Y I' ij, dan zijn. wij u.it het som~er~ rijk van het blinde noo~~
lot in het heerlijke Iicht der vrijheid gestapt. Dan. hebben W,IJ
de absolute vrijheid niet, - die bestaat slechts m het brem
van anarchisten en mystieke klcrika'len of liberalen, - .~a~r
wij hebben ue van de prdductiekrachten
afhangend~ vl'lJhe~d
om deze te gebruiken nll:~r on~en gemeens?happehJke~.
wi'l,
voor ons gemeenschappelIjk
herl. En dat IS al ~,"at WIJ begeeT!~n.

Tweede opmerking,
Het spreekt van zelf, dat, wan~eer eenmaal e.~n.wetenschap
door maatschappelij ke behoefte IS ontstaan, ZlJ, wanneer ze
tot een zekeren trap van ontwikkeling
is gekomen, zelfstandig, zonder 0 n m i clcle 11 ij k verband met de, maatschappelijke belioefte kan doorgroeien. Hoewel het b~glI~..der sterre,nkunde uit maatschappelijken
nood ontstond, IS ZIJ nu ook uitgebreid buiten 'cl i r e ct verband met de behoeften van h~t
maatschappelijk
leven. De samenhang tusschen zelfstandig
geworden wetenschap en techniek en behoefte is evenwel alltijd t-e vinden, als men slechts niet bij de uiterste takken of.
bloemen blijft, maar den wortel der wetenschap wekt.

O. Het Recht.
Het recht handelt over het mijn en dijn. Het recht is de
algemeene opvatting eeuer maatschappij over wat van u, van
hem .en van mij mag zij n. Zoolang productiekrachten
en prod~ctieverhoudingen
vast zijn, zijn ook die begrippen over het
elgendom vast, maar wanneer gene beginnen te wankelen,
wankelen ook deze. Geen wonder. Productieverhoudingen
zijn
Immers tegelijk eigendomsverhoudingen,
zooals wij boven
duidelijk hebben aangetoond.
•
. ",Yij zullen eenige groote voorbeelden van die verandering
uit onzen tij cl geven, die aan iedereen bekend zijn.

