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belang bij, dat mijn kameraad 0:1!:er grenzen dezelfde voor-
~eelen heeft, w~nt dan kan aan industrie van mijn land
geen schandelijke concurrenti door hongerloonBn worden
aangedaan, dan wordt de vakbond dier buitenlandsche arbei-
ders s~erk, en kan ik op hun voorbeeld den mijnen sterk ma-
ken, Ja hem met den hunnen tot een international en bond
verb~nden. En als ginds de politieke arbeiderspartij sterk is,
dan IS dat een zweepslag voor onze mannen, ook de onze sterk
te ma~e~, en wij kunnen komen tot eene internationa'le aan-
eensluiting aller . politieke arbeiderspartij en met éénzelfde
doel en tot onderllDge~ steun. Maar wanneer oorlog uitbreekt,
d.an wordt de economische kracht van ons en van hen vernie-
tIg~, en wordt er door de bourgeoisie haat tusschen ons ge-
zaaid" .

Het zij~ de ontwi~eling der industrie en van den wereld-
handel, dIe. de arbeiders tot een zelfstandige macht hebben
g~m~~kt, die a 11 ~en haar doeleinden bereiken. kan. Maar
lIIJ ZIJn het ook, d~e, .doordat zij het kapitaal tot een macht
he~ben gemaakt, die lil .alle landen he~rs~ht, onderling nauw
VEI bond.en, -en overw~ldlgend reu~achtIg is, veroorzaken, dat
de arbeiders het kapitaal alleen internationaal kunnen over-
WInnen. Men kaJ?- z~ch niet denken, dat de arbeiders van één
la.nd .over de kapitalisten zouden zegevieren, zonder dat de ka-
pitalisten van ande~'e landen alles dede;n om hun klassegenoo-
ten te helpen. 1). DI~ ~omt reeds nu duidelijk in. de internatio-
nale patr~~nsvereemgIngen voor den dag. En om al die rede-
nen en daardoo~ hebben de socialistische arbeiders ingezien
~at vad~rlandshe~de gee~ leus voar hen meer is, maar dat d~
internationale sol.idar iteit d~~ arbeiders hun leuze zijn moet.

De techniek, het productieproces op zijn tegenwoordige
'hoogte, maakt het voor de kapitalisten van een fand noodza-
kelij k de markt~.n der koloniën of te monopoliseeren of er een
zoo groot mogelijk stuk van te krij gen.

De .~echniek heeft de belangen van alle ka pi talisten, hoe-
w.el ZIJ over de markt .met elkaar vechten, gelijk gemaakt op
dit punt: o~,derdrukkIng der arbeiders.

De techniek heeft de arbeiders van alle landen georo'ani-
seerd e:r: hun laten zien, dat hun aller belanc- gelijk is 0° dit
punt: internationale solidariteit aller arbeiders. p 1

1) Geschreven in 1907.
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De bezitters zijn dus ,éór den oorlog en. ar~eidersonderdruk-

kiug , de arbeiders vóór inter~a~lOnalc arbeIder welvaart en
internationale arbci<lcrsYCl'cellIg"lllg". ..

De arbeîdersk'lassl' is dus zeker n iet Y'.\llerland ·he~ell~ m
den zin der bourgeoiûc, iu den zin , l~ie onder het kL.lpItahsme
nltijd gehecht is aan .l it woo,rd, en die beteekent : hef Je voor
het eigen, geringschatting of afkeer of haat ü.lgen het vreem-

de land.
Het moderne kapitalisme is uitslu.itend :,aderlands~~evend

uit winstbejag. Het acht vaderlandslIefde nIet werkelijk een
deuad, het vaderland niet heilig. want het ontneemt
het vaderland aan de Transvalers, de J:lhi'1ippijnen, de
inwoners van Encelsch- en N ederlandsch-Indiö, de Chinee-
zen, de Marokka~.en, onz . enz. Het voert Pollen, Galliciërs,
Kroaten, Chineezeu in, om de Ioouen der eigen landgenooten,
kinderen van lwtzelfde vaderland, te dirukken.

Het vraagt vaderlandsliefde, die he! zelf .niet gevoel~, .van
de onderdruktr. klasse. De vaderlandslIefde der bourgeoisie IS
winstbejag en huichelarij. . . .

Een dergelijke ,aderlandsliefde is aan het SOCIalIstIsch pro-
letariaat zeker volkomen vreemd.

In den grond is alle Yaderlandslie:fcle, i~ den zin dien de
bourgeoisie aan het woord hecht, den arbeIder vreemd.

Vanzelf wil de arbeider zijn taal behouden, de eenige, ~aar-
mee hij werk vinden kan. Maor dat is niet de va.derlandshef~e,
die de bourgeoisie nu hem wil. Ook de arbeIder he~ft mis-
schien de natuur, het klimaat, de atmosfeer van ZIJn land
lief, waaraan hij gcwoon, is, die hij ,~an af z~jn jeugd gen?o.t.
Maar ook dat is nicl, de vaderlandsliefde, die de bourgeoisie
van hem vraarrt De vaderlands'1idde, die de bourgeoisie den
arbeider wil ~pdl'ingell, is, d~t hij .zich gewillig door haar
als oorlocswcrktuiz Iaat gebrUIken, zlCh voor haar laat slach-
ten, wa:neer zij llaar wiuRlmakerij verdcdigt of winst van
andere kapitalisten of bezit van wecIlooze. volken te rooven
tracht. Dal is <lcburgerlijke vaderlau<l::;lioïde vu ~laaraau is de
socinl iatiscue 'Il'beitlel: totaal vreemd. In 'den zrn der bour-
geoisie heeft de arbeider geen va(le.rlano. -

De arbeider vraagt bij alle inter-nationale verwikkelingen:
wat is het arbeidersbelang, en daarnaar, daarnaar alleen, oor-
deelt hij. .. 5
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En zeker zal (lai klassebelang der arbeiders in het alge-

meen wel hrL heho ud ,;1Jl den vrede z ij n, r Jl iR cl u cl r
p 0 ] i I i ('k d (' r a r b (' i d (' ]' K \I (' 1 11(' I h c S I (' lil i d-
del o m a '11 l' " a d(' r j a 11 dl' 11 I (' ] a t l' 11 1) (' s I a a 11.

\\\IllL all:> lll' Hede hled, cu, dl' u rln-idcrsk lussc koiut iu allo
landen aan (h' niaclit , dan is ('l" ge~' lIlogPlijkhl'id meer, dat
het eene land hd andere aan zich () dcrworpt , dan kan alleen
van een Iangsuam vordwijne» vat gr('llzpll PH vorschillon,
langs organische)} W('g, z01](]('r ~(' vchl , sprake zijn. Jn zoo-
verre is hel iuIPJ"lIaiionnlp l'01l111111ULSllU"dl' ('plligc handhaver
van hot bestuun <1(']'hm(I('11 en na t ios.

En ook in dip )log maal' schaar« <lpuldmre gevallen, waarin
het prolotarinat zou tocstonnncu in ('('11 oorlog, b.v. om een
despotisme als iJLRuslanrl ft' vernietigen, daal' zou hei niet
dom de vaderlandsliefde del' bourgeoisie, maar door de liefde
voor het iuternationalo proletn riaat worden gC'dreven.

De arbeidersklasse, die tot hpt socialisme is doorgedrongen,
kan rustig haal' doel: internationalo éénheid rler arbeidels
en daardoor del' meuschan , eeuwigen vrede van alle volken,
stellen tegellOV~l' de chauvinistische vuil-winstgierige liefde
voor het vaderland der bourgeoisie cu haar priesters, en te-
genover hun huichelachtige vrcdes-comcdica. Het doel der
bourgeoi~ie is bekmmpen, zooa'ls een land af landje
beperkt IS tpgello\Cl' de aarde; maar bovendien is heL'
valsch en oubereikbaar, want de kapitalistische heersêhers
der volken, die vechten om den buit, zullen met elkaar vech-
ten, zoolang cl' buit is. Hei doel van het communisms is ver-
heven en sllleHe1oos-h{,prlijk, maal' bovendien is het waarach-
tig bereikbaar, de arbeidersklasse kan niet anders willen dan
vrede tusschen de arbeiders, hij i· haal' belang, ja meer nog,
de voorwriardn van haar overwiuning.

'Yclk ecno Yl'r;]JHIl'rlllg hij V1"()('g{T!JJc arbeider toen een
slaafsch dellhr vau dl' beperkte' gedaelrten van zijn meesters.
Xu: dl' wereld, dl' gl'lleph' mcusr-lihcid omvatto nd, onafhan-
kelijk vun , sl rij dond mot zijn meestors.

En die gehede Yl'l"alldering is veroorzaakt door, te dan-
ken aan de machine, die proletariërs hij m ilhocnon heeft ge-
schapen en ze heeft georganiseerd. l]

1) Dit alles werd in 1907 geschreven. Het is bij den wereldoorlog
~ebl~ken, hoe weinig de arbeiders nog hun eigen, hoe sterk zij de
ideeën hunner heerschers hadden. De burgerlijke gedachte en cul-

•
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Opmerking.

,r~jtoonden straks .aan, ~lat HO?ger de v~derlandslic:fde d:~
arbeidende klassen met. direct u it hun eIgen belang VOOI~

kwam, maar uit het belang del' heersche~de k~as en, van WIe
zij afhankelijk waren. Dit zal men alh.J.c~_vlll.den: z~olang
eene klasse geen kracht heeft haar wezenlij kc eIgen belangen
te verdedigen, het belang van een andere kla se nog haar
belang is, zal zij ook in h~ar ~lenken de heerseliere v~lgen,
en aannemen en gclooven, ZICh lllbe~lden, wat deze h~al ~oo~~
praten. Daarvan was do va.der~?ndshefde vroeger, en IS ZIJ bIJ
velen ook nu nog, een duidelijk voorbeeld. "De h~erse~ende
i.Ieecn van een itj 11", zegt Xlarx, "waren steeds do Idee,en de,r
heerschende klasse." Maar naarmate eene klasse langzame~-
hand sterker wordt, zoodat zij haar eigen belangen ve,rd~~l-
gen kan, komt zij krachtiger, en ,~indelijk geheel openlijk,
zonder valsene schaamte, stoutmoedig, voor haar geveels- en
gedachtenleven uit. .

,Yij gaan nu over naar de ".hoogere!' gebie~en d.er zedelijk-
heid. De zucht van den arbeider naar ~mtwlkkelmg, van de
vrouw naar maatschappelij ke gelij kheid me-t den man, de
vadei laud liefde, het zlj u alle slechts lagere gevoelens verge-
leken met: onzelfzuchtig-heid, Iiefde ~t d~n naaste, zelîopof-
fering, trouw, eerl~jkheid, rechtvaardIgheId... . ..

Deze deugden behooren tot de hoogere zedelIJkheId, ZIJ zijn
de zedelijklieid zelf. .. .. ..

Hoe staat het met deze ~ Yan waal'. ~omen ZIJ? Z~~n z~~
eeuwig, altijd dezelfde in de menschebJ~~ bor~t, of zI~n z~~
even veranderlijk als al de andere geestebJke dmgen, die WIJ
hebben leeren kennen ~ ."

Deze vragen zijn eeuwen lang, sinds de Gneksche 1VIJsgeer
Sokrates en zij n tij dgenooten begonnen met ze te stellen, on-
op'loebaar gebleven voor de mens~hen. ... .

Zij hebben ook een eigen.aardlge ~oe~hJkheld.
El' is namelijk een stem in 011S, die, III vele ~evallen, ons

o n III i d de 11ij k zegt, wat goed, wat k":aad IS'd d
Daden van naastenliefde, van zelfopoffering WOf' en ge aan

tuur, berustend op de burgerlijke productiewijze, hadden hen. nog
!l:!'heelin hun macht. De gevolgen van den oorlog en de RUsB18che
revolutie. hebben daarin eerst groote verandering gebracht.

•
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)lOldaun, v n IJ 7, o ] I, op een roep van d ie stom. "\\\\al'heith-
lld(lp, ! rouw, rpl'lij kheiri, xij chrijf! 011 ze gcbiNlrnd en
y'.lllxrlf voor. (Jns p; r- w rl o n knaagt als wij naar die slem
1l1€>Iho hbcn grlnis!r]'(l. Nehaaml P vervult OIlS, als wij ,
ook al weet nicmaud hct , nipt g ()(' (1 hebben g'r(lnan. De
geboden del' P 'I i eh t , de XP de w 0 t leven' in ous, zonder
(lat opvoeding en het eigen lustgevoel ze voldoende kunnen
verklaren. 1).

Dat gebiedende en Jat van YanZeH~tstaande, dat is iels
nun de ethiek, de zerleleer, pigen. Geen ,H(ler gebied van den
p;ee~t. h('pft, hel, noch dpi wetenschap, 1 x-h het recht, noch (Ic
pnl it iok , noch de godsdionst , noch d wijsbegeerte, die allo
worden alm gelpPI tI en 001- alle anders konden zij n.

Xlcn heeft gepoogd (lp zcdcwot uit cle crvarinz van het indi-
vidu zelf af lp leiden, uil zijn opvoeding, zijn g~woonlen, zijn
Il':lphl(']]. naar geluk, uil een geraffineerd eigen belang, uil
>:yll1'pa.tllle voor anderen. }Iaar men is er 0 p' d e z e w ij z e
nooit III geslaagd den oorsprong van het geb i ede n dein
de stem, die ons tot naastenliefde roept, te verk'laren , noch
het wonderbaarlijke, dat een mensch zijn eigen bestaan weg-
werpt om dl~t van anderen te redden.

Daar men de moraal dus niet uit de werkelijkheid kon
afleiden, ,bleef er. niets over dan te gaan naar het gewone
toevluchtsoord der onwetendheid: den godsdienet Daar de
zedel i]kheid niet uit het aardsche leven kon worden vCd
klaard, moest haar oorsprong in het. bovennatuurlijke liggen.
~lod had den mensch den zin voor, het begl"ip van het goeJe
ingeschapl' IJ , !l('! ,,1('('llll' kwam uil '" Iljt'lisehl'll vlceschelijke
natuur, uit de stoffelijke wereld, uit tIl' zonde voorl. .

De onbegrijpelijkheid van Jen oorsprong van "goed en
kwaad", is een d~r oorzaken van den godsdienst. De wij s-
geeren Pluto l'11 h.Uld lu-bben (lmwojl ceue bovenxinnel ijke
wereld gebouwd. En ook nu nog, nu de natuur zooveel béter
verstaan wordt, llU het wezen del' maatschappij zooveel dui-
delijker open ligt voor de menschen, nu is nog altijd de zede-
lijkheid, de drang naar "het goede", de afkeer' van "het
slechte" voor vele mcuschcu zoo iets wonderbaarlijks, dat
zij het alleen met hulp van een "Godheid" kunnen uitleg-
gen. Hoe talrijk zijn de "modernen", die voor eel?-verklaring

1) Eerst de gewoonte kan ons doof maken voor die stem,
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del' natuurversehij usclen of van Je geschiedenis geen ~od

, behoeven - maar die beweren voor de "Yo'ldoenm~
UH cr, . h bb r ..
hunner ethische behoeften" er een noodig te e en. ~n ZIJ
hebben gelijk, z~j begrijpen oorsp.rong no~~ wezen der g-rool('
I'l'delijke geboden, en wat men ~~et begrijpt, maar toch het-
allerhoogste acht, dat yergoddehJkt men.. .. .

En toch zijn die hoogste zedeli.ike geboden siuds een vl.Jftl~
jaren in hun wez~n, in hun wer~~ing:~ verklaard. Doo~' :'Yl'~'
geleerden, een, die den mensch III Zl.1:nb~.staan als (hel ~.(-
~tudeenle, en een, die hem onderzocht 1ll zIJn maatschappclij k
xijn - Dannn en lIIarx. . ..

narwin heeft aanO'etoolld, dat alle orgamsmen een ~11'~1(1
uiu het bestaan tegen de gpheele hen omr ingeudc lU:tuU~' Y('P-

l'en, dat alleen die orgauismen in stand blijven, the. zich do
doelmatigste bijzourlere organen tot bes c h e r mln g. PIL

tot V 0 e d in g verwerven, wier organen tIe beste a I' bel d s-
ver d e e I in g! vertoonen, die zich het best a anp a s sen
aan (le buitenwereld. Hij heeft aangetoond, da~ van de orga-
nische wereld een groote groep, de dieren, el g e.~ be w {'-
ging en kenvermogen door en 1ll den sll'lJd olll.lw!.
bestaan hebben ontwikkeld, tot welk laatste wa a I' ne mln g
van de bi.izonderheden ~ler olllgevin.g, den k e;n van het
overeenkomstige en ver chillende daar~~, en her 1 n nel' e,n
van het. vroeger doorlpefde behoorl'n. HII heeft aangetoon(~, (l.IL
de driften van het z e l f b eh 0 u d en de voo. l' t P 1 a n t in g,
evenals de arbeidsverdeeling, de eigenbewpgm.g en. het den-
ken, door den strijd om het bestaan in SOlllm:ge diersoorten
sterker en sterker zijn ~eworden. Dat de drift del' moeder-
I· fil I' I'S ctectroeid /lIJ" keef] ten slolle aanqeioond,le (e 'uerrnee b t:> '
dut bij die dieren, (tie, om den strijd om liet bestWH!. te !unnm
['opren S(tllten in kleinere o] qrooiere maatschapp,lJen --:moelen
leceu '''ooals sOllt1llÎge roo/ilieren, vele plan! etende dieren, zooai«

, ~ DE socrALE DRU'TENherkauicer«, cele soorten van apen, .
u'l)rden ontwikkeld, H ij heeft aangetoond, da.! tot d te soorten
ook, de niensel: behoort, dal (Joh; (te inenscli Zich alleen maat-
s('happeliJk, in verbinding mei troepen ?I' horden »an. soor1rte-
nooten heef: kunnen staande ItOltI~en UI .. de 1ta~lIltl', en dat
daardoor ook bij hem de sociale drilten zIJn olltwlkkeld.

'Vat zijn evenwel di.e sociale dri.f~en, die door den strijd
om het bestaan zich bij mensch en dier ~ebben gevormd, en
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JOOl' de natuurlijke teeltkeus steeds sterker zIJn geworden?
Zij kunnen al naar de verschillende leven omstandigheden
der verschillende soorten ver chil'le nd zijn, maar een rij van
driften z~jn de voorwaarden iot het g'edij en van i ede 1e
maat chappij. Er zijn driften zonder welke geen maatschappij
bestaan blijven kan, en deze Dl 0 e i en dus bij elke soort, die
om te be taan maatschappelijk loven an o e s t (zooals de
menseh) zich hebben ontwikkeld. 'Welke J':ijn dit?

"Vóór al'les de onzelfzuchtigheid, het zich geven voor' de
gemeenschap." 'Vas deze drift niet ontstaan, was elk slechts.
voor zi~h blijven leven, en had men niet. de gemeenschap
boven z ich zelf gesteld, de maatschappij ware ollclero'egaull
onder de aanvallen d('r omrin,rrC'11dp, natuurkrachten bof der
naburige d{leren. Als niet, om e~n voorbeeld te noemen, van
een troep samenlevende buffels, elk individu zich geeft voor
de ge~11eenschap, ..door, als de tijger, op het punt, waar hij iu
den CIrkel van ZIJn makkers staat, aanvalt, stand te houden
- a'ls elk individu vlucht voor eigen levensbehoud, zonde:'
om de gemeensch~p te denken? dan gaat die maatschappij te
gronde. Daarom IS J':pHopoHpl'lll" (lp eerste sociale drift die
bij dergelijke soort vau (lieren moe t ontstaan. '

Dan verder ,.'.de d a p pel' hei d in de wrdediging der
gemeellschapp('h.1 ko lwl:lllg'ell; I1p t l' () uw tC'g'ellOVel' dr- op_
meenschnp , het zich schikken onder den wil der O'eme~n-
s(·.hal~, Jus gehoorzaamheid of dis r- i P I·i n e; w nar hei d s-
11 e f d e tq~pl1ovC'r do gelll C'-C'11schap , wdkpr yC'iligheitl men
0l~ hC',/'spel zet of welkei. krachton 111('JIvcrspilt als men haar
misleidt, b.v:. clao~' valscho sig'IlUlrn. Eiudo'lij l, eer J':U c h t,
de ontvankel~J.l~heHl :'001' lof en blaam der gerucenschap.

Dat .~lles zIJn. sociulc <lrif101l, (lio wij reeds 111de maat-
schappijen der (heren ontwikkeld vindr-n , dikwijls in haogen
graad.

Deze sociale. driften zijn evenwel n iot« nuders dan de ver-
heven deugden zelf, - hU11 gdlC'Hl is lliets anders dan de
ze(~p,\Vrt. 1L()~g~lrIlH outbreekt OlHIl'l' iJ('JI l1O~ (lp rC'chtvaanlig-
h(:,cl,(~a1. wil 7.C'ggr~1(1.<> dnmg nnar g<'li.jldH'id. Yoo!' (lr 0111-
wlkkC'ling (l::\3,r:~n IS 111dl' ruautscluippij cn d('l' diereu O'(,PIi
plaats, omda.l; ZIJ alleen ]~atu\lrJ ij kc'> ind ividueolc, geeJi 71001'
lllaatschappeInke verhoudingen veroorzaakte, sociale, onge-
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lijkheld kennen. De rechtvaardigheid, de drang naar sociale
gelijkheid is daarom iets bijzonders van den .~ensch. 1)-

De zedewet is van dierlijken oorspro~g, ZIJ ,,-?s .al III den
mensch toen hij nog Iochts een hordedier was, ::1.) ]S oerou.d,
zij heeft zoolang de mensch een maatsch~ppehJk wezen IS,
dat wîl dus zeggen, zoolang hij bestaat, III den mensch ge-
leefd.

Alleen dool' olkaa r te l]('}pen, hebbon de menschcn de na-
tuur kunnen ovorwin ncn. Aan dien ze(lrlijkC'n drang tot hel-
pen, aan d(" zcrlewot , nun (1(\ sociale (hiflp]] hebbeu do men-
schC'n dUf; alles tr- <1:1]]kC'11.

Van hun ()orsprong at sprak <1(,J':e<!Pw('{ijl heli. ..
"YalHlaat)' (lus ook haal' gdll'illll'lillll'igp aard, het mysterrcu-

ze van dozo stern in OUS, <lil' met gel'll u itorhjko reden, geen
zichtbnar eigenbelang samr-uhangt. Zeker C'Pll gehei~zrnllige
drang, maar niet gehC'imzinnige,r dan dl' g('s~achtshefde,. de
moederliefde, de drang tot zelfbehoud, do NgC'n bewegmg,
het wezen van het ol'O'anisme in het gelH'el C'll zoove'le andere
dingen, die niemand ~ls producten eeuer bovcnainnelijke we-
.rcld zal aansiou.

Omdat df' 7.p(h'wei. ecu dierli.ike dr.ift is, gdijlmaardig aan
de driften van hei J':elfbehou(T- en de voortpIa~.ting, vall(la~r
haar spontane drang, dien w.ij (eYC'nals van (he ande.l:e dr if-
ten) zonder belaad g:~hoorzamen; v.andaar onze dadelijke be-
slissing in afzoll<lerlqke geYa~len of een daad ln~'aad .of goed,
iieug'd7.uam of OIl(lPug'(haam JR;. vanrlnnr de 1)('s11sthe~d.. en (~e
energie van 0111'; zedplijk oordeel ou vandaal' dl' .1lloelllJkheld
hei. tt' arg'lIll1PIlI(,(,l'pll, w nuur-or 1]('1 YPl'stalitl ~).!'gllli (1<,daden
te ontleden 1'11uanr lnm non gl'ond 1(' vl'ag'('Il. .

,y'jj z icn IIU ook dni(lc,li.ik, wal lI('1 g(,yopl.\·<l1I l~l,('h!,
wat l~pt g (' \\ (' i PIl is. H<'I i~ (lp 81('111<Irl' S[I('I:I1(' (hill('11 (hp

1) Wij kunnen den lezer, vooral als hij tot de arbeidonde kla.sse
behoort, uieb genoeg aanraden !let boek v!ln Karl Kautsky, Ethiek
en Materiu.listis che GeschiedeJllsbeschouwmg (111 het Hollandsch
vertaald door den achrilver dezer brochure) te lezen. Kautsky
heeft uit Darwin deze klare gevolgtrekkingen gemaakt. De zedeleer
is het laatste bolwerk, waarachtor ~i.i, die met behulp van den
godsdienst den nrbeidor onmondig willen houden, zlO11 ver'c.~lansen.
Wanneer men den nn.rdschem oorsprong del' hoogste .~edehJk~ ~P.-
boden heeft doorz icn, dnn zulten vr-le andere gecsteh.lkc k lu isters
wegvallen. Het versterkt ook de solidariteit, als men .. 'l.tCt. hoe. deze
wortelt in de alleroudste g0\'oelell~ van het menschelijk gesln.clll.
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ons roept. Som klinkt dan tegeli.ikertijd (le stem van de drift
tot zelfbehoud of die der voortplanting, en dan gebeurt het
vaak, dat deze laatste iu stIijd z ij n met de stem der sociale
drift. Zijn voortplantiugsdi ift cu drift iut zelfbehoud dan na
eenigen tijd tot zwijgen gekomen, doordat aan hen is voldaan,
dan klinkt de sociale drift dikwijls nog door, maar nu al
berouw.

"Xiets verkeerder dan in het geweten de stem van vrees
voor de makkers, hun opinie, of nog wC'1voor hun phvsieken
dwang te 7.Ïen. Het geweten werkt ook, w~j zeiden het reeds,
in betrekking tot handelingen, die niemand te weten komt,
zelfs na daden, die aan de omgeving lofwaardig toeschijnen,
ja, het kan werken als afschuw voor daden, die men uit vrees
voor de kameraden en hun "publieke opinie" ondernomen
heeft.

De publieke opinie, lof en smaad zijn zeker zeer sterke fuc-
!oren. ~Iaar dat zij werken, onderstelt reeds eene bepaalde so-
ciale drift, de eerzucht : zij kunnen de sociale driften niet
tewceg brengen",

Zoo ziet men hoe eenvoudig dit schij nbaar zoo wonderbaar-
lij~e gebied van den geest, de hoogste geboden der zedelijk-
heid bevattend, kan worden verklaard, hoe verkeerd hei is,
daarvoor naar het bovensinnelij ke 10 eraan hoe duidelij k dl'. b' .
oorzaken der zedelijkheid in OllS eigen menschelijk, die.dijk,
aardsch leven liggen.

Dit is d.~,s het we z ~ n der zedelij kheid; het inzicht hierin
danken WI.J aan Darwin. )laar hoe komt het, dat die groote
deugden zoo veranderlij k zi.iu , bij verschil lende volken, in
vers('hi'lleudC' lijden? Hoe ii'l eh, w er k i 11g dier sociale drif-
ten telkens zoo auders ? .

Dat heeft Harwin niet oudr-rzor-h]. He! lH'gl'ip daarvan heb-
ben wij YOMal aau )Iarx te dan ken.

Het iH ~larx gewecst., rlio dl' voornuamsto oorzaken vau de
ver a n (1cri II g in elc werkingcn doi sociale driften heeft
o pge~pnnl'(l, YOOl' do or-uwen eler gcsch rr-von gCHchip(len is, voor
dClt t ijd valt lipt. ]ll'iY:lfltlwzit, YOOI' dr-n lijd (1('1' wnrr-n-
product ;('. '

Marx heelt aallge!oond, dat door hel pl"jvmt!upziL (dut zelf
weer een product is van de ontwikkeling der techniek, van de
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groeiende arbeid verdeeling, waardoor handwerken zich los-
maakten van den landbouw) kl a s sen zijn ontstaan, bezit-
tende en niet-bezittende, wier leden met elkaar, van hun oor-
sprong af tot op den huidigen dag, een st I' ij cl voeren om de
producten en de productiem iddeleu. )Iarx heeft aangetoond,
dat uit de zieh steeds verder ontwikkelende techniek een zich
steeds vorder ontwikkelende st l' ij d voortkomt. Hij heeft
daarmee aangewezen de voor den modernen tijd grootste OOl'-

zaak van de veranderingen in de wel' kin g der zedelij ke
geboden.

,Va1d - ten eerste onf staat tus-chon de privnatbcsitters.
nok al beliooren zij tot de zelfde klasse, (1e r-onourrentiostrijd .
E·n deze werkt -moordend op het hoogs te zed(~lij k geboel, daL
zegt, dat men elkander bijstaan, ja zich voor een ander opof-
feren moet. Dat gebod wordt in een maatschappij, die op con-
currentie berust, een doocle letter. Het wordt, daar hel g<'-
voeld wordt, maar niet in practijk gebracht kan worden, in
eene dergelijke maatschappij een abstracte leer, met een niet

aardsehen doch slechts hemelschen oorsprong, die schitterend
mooi is maar niet wordt toegepast, een leer eigenlijk alleen
voor Zondags als de handel en de fabriek toch stil staat, de
kerk alleen open is. Het is niet m 0 gel ij k tegelijk e~ka3t
de markt, de betrekking, den arbeid in concurrentie te ont-
nemen, en tegelijk te gehoorzamen aan de innerlijke stem,
clie ons van uit den oprtij d toefl uistert mèt onzen medemensch
te staan, omdat twee sterker zijn dan één. Het is onmogelijk;
elke leer, die zegt, dat het kan of moet, komt tot huichelarij.

In zijn analyse der waren, der kapitaulproduct ie heeft Marx
blootgelegd, hoe het karakter dier menschen, die onafhan-
kelijk van elkaar hun product als waar produceeren, nood-
zakelijk mopt worden. Elkaar vijandig, van elkaar vervreemd,
nietuueer in ecu verhouding van menschen tot elkaar, maar
als dingen, als stukken 'linncu, baleu koffie, tonnen erts,

hoop PIl geld, 7-00 heeft hi.i (1(' weze nl ijke verhouding der men-
schen tot elkaar laten zicn, IIp feitelijke, niet die alleen in do
fnutaeio dor (lirh!cn; of in dl' preeken der prie tel' ..; bestaat.

~laal' Ion twoodo hC'dL (1(' ontwikkeling dol' f celmie k (')J

de arbeidsvcrdeel inp- groepen van mensc-hon geschapen, wier
leden, hoewel onder elkaar- vaak in concurreutiestrij cl, toch
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tegenover andere groepen dezelfde belangen hebben, met an-
dere woorden de maatschappelijke klas en. Grondbezitters
hebben dezelfde belangen tegenoyer industrieelen en vjce
versa, ondernemers tpgenover arbeiders. 7,ii mogen elkaar af-
breuk doen op do markt, in den strijd voor Ïlrvoenechten op
graan hebben alle leden der eerstgenocmJe klasse één belang,
in den str ijd voor brschermende rpchten op ilHlllstrieprodue-
ten die der tweede, in den strijd tegen goede arbeidswetten
die der derde klasse. -

De ldnssenstrijd vcrmoordt (lus ook oen goed deel dr-r zede-
lijkheid, want. hel, zedelijk gt'bo(l kan lliet. gel(len tegenowr
de klasse, die de onze tracht te YCl'ni.etigcn of krachteloos te
maken, en ook die klasse kan iegCll (lr onze niet zelfopoffc-
ren~ of trO\I:v gevoelpn. AlIeen hinncn de klasse kan nog van
eelllg zodelijk gebod sprake z iju , tegenm-er do andere klasse
geldt het hoogste zedelijk gebod ovonnrin als tezenover den
,ijall(~: 7,00 min als men in den oorlog er aam del~kt zich voor
den vijand op te offeren, zoo weinig denkt men er aan den
~.p~e'lstalHl~!, del' klasse, als lcla setegenstander, bij te staan.
'Evenals bIJ ommige dieren het zedelijk gebod slechts geldt
t!'genowr dp leden dorze Hdp kudde, cve nal het bij de oude
sta~men der men chen slechts gold voor de stamgenoot en ,
zoo III de klassen-maatschappij slechts ü'gcnowr de klas ege-
nooteu en dan nog alleen 7.00,er als dl' concurrentie toelaat.

Door d~n teelmisehen vo?rnitg'lllg, door (le ophocping aan
de eene 1.'.1<1('van reusar-htig« rijkdoJllllH'll, aan rlou anderen
kant van dro~lmen hezitlooze 'proletariërs, wordt in onzen tijd
d:. klasspmd rlJ.tl I ll:-Jsdlen bèZltt('p~ 1'11 n iol-bez i! Iers. kapita-
listen en al'hrIdel's steeds scherpe, 1'1111('\'1igl'r. Er is <lus in
011Z(' dagen h~~~h\l.'ger 7.00 miudcr sprake van i o<'}m,'si11A'dr-r
hoogsic 7.('<1('1I.)kheH1t usschcn do kl:\sR('1l ondorliuc. Intes-cu-
deel, de- a II <10 r 0 groolr- driften, die YUIIz('Hbeh~ud <.'11"\-aII
zorg voor dl' lInkoJUelingschap lu-bben 11\1 in de klussen over
de oude sociale dl'\Igdrll ver de O\'Pl"lI'lIHI. lLl"( is hPL inst inct
van zr-lfbohoud , (la~ (11.' kapital i,d iHCIl('k'lusso n al I>chprpl'r ril
~clwrprr hrt n~.Olhgo doet \wig('l'<'11 ;\:111(lt' nrlwi<lrl's. ~ij
gl'\-o(,lpll, d;d, ;1,1.1:dlps znl lon m ootru ()\-('rg·(·\·(·111>i11111'11n iot.
III(>pr al tI' lallg('11 lijd, al. 111111l)('lI,il, al 1'''1Il much t , ('H llil
Y!'(>('f-; (:(111sl:lp op d icu \YPg lo 'do'('I1, wurclo n ;l,ij :·d('('llH1111\\·il-

69
liger ook maar iet' tr geyen. En geen liefde voor den naa te
voelt de :1rbeider tezeuover den kapitalist, want de driften
van zelfbehoucl en li~fue voor het kroost drijvcn hem aan om
den kapitalist, al kapitali,,~~ ten onder. te brengen en zoo
"Voor zijn klmleren een hror11,]ke geluklnge toekomst te ver-

o,eren.
Het is zoover O'ekomen met de onl wikkeling der techniek,

met den maai.flehappelijkl'n ri.jkdom, met de a1'beidsve1'dee~
ling, (10 bezittende en de niel-bezIttrndo klussen zijn zóó vel.'
van elkaar grsche<idrn, (lat do klusscneu'ij d de voornaamste,
algemeensi.e, duurzaamsl.c vorm van dcu sLri.i<l om het. be-
staan der individuen in ar maatschappij g~worden is.

)Iet do torllemrU(].o (,0I1r,ul'l·entin is ous Hociaal gevoel, ons
gevoel tegenover de llledeleden onzer 111:\lttschappij, d.w.z.
011ze zedelijkheid, in kracht. afgenomr-n. )Iet den klassen-
st1'ij d is ons sociaal geyoel tegenm'er de ledpn van andere klas-
sen, d.w.z. onze zedelijkheid tegenover hen, insgelijks ver-
minderd; maar des te krachtiger g;ewor<lpll trgenowr de leden
onzer eigen klasse.

Ja, zoover is het nio t den kh~s(,l1!:llrij d reerl gekomen, dat
het welzijn hunner klasse voor de leden der belangrijkste klas-
sen gelijk is geworden aan het algemeen welzijn, aan het wel-
zijn der geheele maatschappij. Ter wil'le van het. geheel steunt
men alleen dp klasscgvnooteu PH trekt tegPli de vreemde klas-
se vast beraden tr-u su-ij (1.

. Is l~UShel w r- z P JI der hoogste zPlll·l~ldlPitl in onzeHzuch-
tigheid , <lnppl'rhei(l, f rouw , luc-ht , waal'hr:tIslicfde, recht-
vaanligheid, en zucht naar lof en eer der men chen gelegen,
de we r kin g dezer deugden of driften wordt aldoor door
gewi.i7.ig<l. Urwi.izig(l rloor rig;rndom, oorlog, coucurrentie en
klassensuijd.

. Passen wij ~lU, om (h· zaak zoo helder mogelijk te maken,
(ht "an.))a rw m en )Inl'X g'elepnle, op een [nd ividueef voor-
bocld uit onzen ('ig<'11 i ijd , onze (.igrn onmiddellijkf' omge •..
Ylng 100.

. OIl(l.rl'~it.lll'll w i] ('('Il olldern('lilpr, <,ig·l'naar vuu ('('11fabriek,
(1:<, hl) lil hdligl' eoucurrcut ic {('gl'll klasscgcuootcu di-ij ft.
Kan (1<,1':('mu n [('!!;l'llover deze klassegcnootcn, de l'igrl,arpll
(1r1' ('011('\1n('('I'('11d(· fahr ioko 11, dl' hoogstr. volg('1I1' (IC' hour'
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~eoisie eeuwige, geboden der ze~elijkheid opvolgen?_.~ e~n,
hij moet trachten de markt voor zich t.e houden of te kIIJ~I:l~:
Hij kan dat met beter of slechter .~llddelen doen, maar,. hiJ
III 0 e t het doen. :llisschien heeft hIJ van nature veel socI~~l
uevoe'l - het doet er niet toe, het wordt ?verwonnen .door ZI.J1I
driIt naar zalfbehoud en zijn zorg voor ZIJ~ nakomelingsclmp.
lIet is in de conourt eutie een levenskwestie olll.de mal'~t '"OOI'

zich te honden, (le clientèle uit te breiden. Stilstand IS duu:
hd besrin van achteruitgang.o .

Xaarmate de concurrentie heftiger wordt,. dat wil .zeggell,
uuut: mate de techniek en de wereldmarkt zlCl~ ou twikkr-le u ,
ijl dip mate wordt deze fabrikant m intlcr socwal-gpyoe](:I.\(I,
hpv;gf'l' op zclfbohou (l, (lat wi'l zeggen: g'1:OOtst mogell.1 l«-
winst bcrl.u-h+. 'Vu·:lt. 11O\' ~cherper conourrcntio, ie groot,,!, het

gt'yaar voor ondergang.
Kan deze patroo: de h ogste g<,borlen der ,·e.delijkheid .(.'p-

volgen tegenover zijn werklieden? De "vraag IS belachp.ll.J k .
Hij rnoge van IJUturO een goed man ZIJn, zelfs :~let bU1tel~~
gewoon sterk sympathisch gevoel voor lijdenden. ~cch zal ~~I1
ziin arbeiders ren loon moeten geven zóó klem, dat z ij u
f~briek een grooto winst maakt. Geen of kleine winst is stil-
jaar buiten mededinging. De uitbuiting moet dus plaats h~b-
ben, »nders is men binnen een paar jaar ten achter, na treu
jaar buiten lllPdcding'lng-. De uitbuiting JU ,pt dus plaat'! hph-
ben en zelfs de zachtf!~e, voor de arbeiders beste, maatregelen
moeten nog zóó zijn, dat zij per slot van rekening ni~.t min-
der werk, minder winst leveren. ,Vii nemen opzettelijk een
patroon, die nog wat voor zijn volk voelt, de meesten zi.i \I

niet zoo, bij de meesten wordt ~.et ~oclaal gevoel door de
winstmakerij alvroeg gedood, en.zIJ, .dle d.e beR~e maatregelen
nemen, doen dit dikwijls nog UIt slimheid, UIt well)pgl'epelJ
eigenbelnng, om don .uhe ider des t'2 "<lql"l te hinden ao n ·tl'
fa briek, hem een neg winstgevender slaaf te maken.

Onderstel 1111, (hi de kl a A S o <lpl' arbeiders tegen die~
patroon r11 z.ijn k'l<l~~(, llf'ginL io ~dri.i.(~PII, tl~ti 1'1' vakvereen~-
gill~ell komen, sLabng'PIl, irlke1ls ]u'ILtgol' C'1f:('IIC'Il.vannu dIt
dan dat, dan vordwijut langzamerhall.cl n~!(' socl~al ge,:?d
voor dat deel zijner medemenschen die zIJn arbeiders Zlp~,
uit den patroon en zijn kla so, dan komt tegenover de arbei-
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ders kl a s s eh a a t in heru , ('11 iege!iOYer de medepatroons
(buiten de concurrentie, die blijft doorgaan) klassesolidariteit,
waar hr-t den trij d tegen de arbeiders g-eldt.

Bn ook dit wijzigt zich, deze ~erstelijke sfeer wordt andei S

g'pla(len, naarmar« de techniek zich ontwikkelt en <laardofll
.:" kl.lilsonshijd Ileyjge: -vor.lt.

Onderste~ nu, dat die patroon lid wordt van een svndican t,
trust of kartel. Ook dit moe t hij vaak doen uit zelfbehou<l.
]~~l.llkomt de man als d('spoot tegenover zijn arbeiders, die
hiJ hem, omdat zijn trust een monopolie heeft, alleen terecht
kunn"n, en dus geheel van hem afhallgen. Die patroon gaat
dan met zijn arbeiders doen wat voor het syndicaat noodig is.
Is inkrimping der productie noodig, dan wordt de slaaf wer-
keloos, komt er uitbreiding van zaken, hij wordt weer in de
ra briek geroepen: van zelfopoffering, naastenliefde is geen
sprake, de wereldmarkt beslist. Op het oogenblik, dat wij
dit schrijven, heeft misschien het ontslag van arbeiders in de
g.rootste massa's plaats dat nog ooit is geschied. Bij honderd-
duizenden zenden 'de Amerikaansche trusts hen de straat op.
Het sociaal gevoel tegenover die arbeiders leeft niet in de
massa dier kapitalisten.

Onderstel nu in de tweede plaats een staatsman, aan wien
de kapitalistische klassen hun belangen hebben toevertrouw~
in een parlement. Kan die man de hoogste, zoogenaamd eeUWI-
ge zedelijkheid tegenover de arbeidende klasse in acht ne-
men? Xeen, zelfs niet als hij zou willen. Want een gebofl
der hoocste zedelijkheid is de rechtvaardigheid, het geven van
gelijk ~echt aan allen. )Iaar de kapitalistische klasse gaat als
zoodanig te gronde, wanneer aij g-eli.ikhei(l ~an recht~~ aan
de ar ciders geeft. Gelijkheid ,a~. recht,. dat IS le. gelIjk ])0-

liti.ek recht, 20. gemE'ellschappeh.)k ~ezrt van den. grond en
de productiemiddelen, Zoolang (he met bestaan, IS er geen
hooeste recht geen hoocste rechtvaardizuc nr. hall een bur-

o '0 ~ • IJ!t'erlii.k staatsman daartoe komen? Neen, w'ant dat 18 ze L-

iTIoo;d van zijn klasso. Hij moet dat weigeren.
En naar mate de klassenatrij d door de ontwikkeling der

techniek feller wordt, naar mate de arbeiders talrijker, ster-
ker, beter georganiseerd aandringen, naar mate, de mogelijk-
heid van hun °overmacht duidelijker blijkt, naar die m~te
moet de burgerlijke politicus krachtiger weigeren, om dien
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kant uit te guan, om al vast wat van eeuige beteekenis 'Voor
de arbe iders Ir doen. De burgerl ijke politici moeien hun soci-
aal gevoel voor (le arbeiders doeJl Yl'rstommell, maar alleen
luisteren naar de 1 ()l'p:ltem van het r.eltbehotid. Het is toch
evenals hij di-u r-nkclcu patroon, \"(1(11' dl' klasse een Yraag van
leven of dood.

~Iaar in dl'r.elidc wak, w.uuiu het sociaal ge voel verstornt
voor de arbeiders, outstaat in (ïl~n bmgerlijken politicus, ver-
teg01lwoonliger, oudeustellen wij, van een der bezitteude klas-
sen, een geyorl van sol idarite it met de nnderc bezil.tende klas-
sen iegeuowr de nict-bexitters, terwijl dl' strijd eu de politieke
éoncurrentie op andere punten met hen blijft bestaan.

En zoowel die klassehaat, als die klasselie:fde worden in dien
staatsman sterker, naarmate, door de techniek, de tegenstel-
ling tusschen be~it.te11de cu niet-beziUende klassen feller
wordt,

Zoo verklaart het zich, dat staatslieden, die vóór dat zij
in de praktijk van de politiek waren (b.v. in een oppositie-
partij, of in een jonge burgerlij ke partij), vo'l waren van sociaal
gevoel voor de arbeidera, dit verliezen zoodra zij den prakti-
schen strijd tegen de arbeiders moeten beginnen. De praktijk
doet dan dit gevoel sterven, de kla e olidariteit met de be-
zitters opleven, Sterke voorbeelden daarvan zijn Kuyper in
ons land, )Iillerand en Briand in Frankrijk. 1).

Xemen wij nu hiertegenover al derde voorbee'ld een
arbeider.

Kan deze tegenover den patroon, diens klas 'e en diens staat

1) Twee geestesrichtingen zijn mogelijk voor den burgerlijken
patroon of staatsman, die door de ontwikkeling der tachniek en
der productiewijze tegenover de arbeidersklasse komt te staan. Of
hij er ken t, dat hij tegeno ver haar de geboden der hoogste zede-
lijkheid niet volgen kan en niet volgt. Dan wordt hij cynisch hij
smoort de stc m, die hem zegt, wat bij zelf weet, dat ,,~oed'" zou
zijn met een: het kan niet, Of hij zegt, dat hij de grootste zede-
lijkheid 'wèl etkent. dat hij haar volgt. Dan wordt hij een huiche-
laar, iemand wiens woorden en daden met elkaar in scherpe tegen-
stelling zijn, die zijn onsoeiale daden verbergt onder klinkende
woorden. Daarvan was in ons land van Marken een sprekend
voorbeeld. En bijzonder walgelijk wordt de huichelarij als zij
zooals bij Kuyper, met godsdienst en vroomheid gepaard gaat. ~
Zulke uitingen zijn ev~wel niet persoonlijke zonde, maar, zooals
wij aantoonden, een noodzakelijk gevolg van de ontwikkeling der
productie-verhoudingen.

,/

1
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het hooge g-ebo(l dor zelfopoffering nakomen ~ X pen dat zou
hcteekenen dat hij zich doo<1"\\erkte, dat zijn Y!'Om;' en kin-
(kl'ell vau pll{,lHk ziek ,,·('nIPII, <lat. (lP ouderdom, dl' r.iektp
dl' wl'l"kl'Jomdll'id lu-iu ('11zij u k lasso te g-.rolldt' rir-h I t ou. ])aa~·
L.ullll'J1 ook hi) lu-ru dl' lll<l('ldig(' iuxtiru-tcu vau zclf'behoud en
de Yoolt..plaldlll~Hdrift nu-t al ha.J(' aallgn'J1zcmll' ocrkrachtige
gevoelen~ van k~~der- en ouderliefde tegen op_ Hij mag niet
zeHop0Îferel;d zl.ln voor <1('11patroon, den staat, want die bren-
gpJI JH'Ill, alH hij r.(' Ollgl'bl'ei<lel<l laat ""aall, ten onder zij
maken 1~('1lI ioi sluuf , zij uiaken hem ;roeg dood. ])e' g\~-
seinedenis ]~'l'l"t., rlat , als (le arbeider niet strijdt voor beter
lot, de .. kapitalistenklasse de arbeiders brengt op de grens
wa~r Zl.l noch loven, noch sterven kunnen, en dat zelfs de
kl~lUste ~'erbelerjng' jare]~ van bloed en iuspanuing kost. Het
bestaan "'an den arbeider IS vaak zoo zwart de werkeloosheid
vrouwen- e~ kinderarbeid,·. de onde.rhevigheid aan ziekte, d~
eoneurrent.le ouder <10al'~elders zijn zoo groot en breiden zich
~Taa~ zoo uit, het proletariaat is zoo talrijk, in het beste geval
l~ ZIJn b~?taan zoo vJ'<'llgdeloos en ver van al het geestelijk en
~~chamehJk geno.t, ,~'a~ toch zoo vlakbij is, - dat zeHopoHe •.
rlllg :'001' de kapitalistische klasse en haar staat beteekent het
afspr~Dgen .yan dien riauwen rand, waarop men staat, het
afsp~·lll~en. l~ den dood. Daardoor komt de arbeider tegenover
de kapltahsbs('h~ kla~se. tot het tegenovergestelde van de
hooge z.<,dew('.~(die dl" Christenen noemen: heb uw naaste lief
als u zelf): hij komt tot bevechting der heerschende klasse.

. En. n~ar mate dc weerstand der kapitalisten en hun orga-
msatie l~ pa~roonsbondell, .trusts en pol it ieke partij en, door
de ont:vikkcllllg der te('h111ek, stel ker wordt, naar die mate
w:)]'(lt lU hei hart van don aTbe~der ook Z\ln sociale drift tegf;n-
en er ~le patroonsklasse al kleiner, en vorandert., ovcuals l)ij
dr ze, III klassehaat. .

O_nderst<"I10n ,,:i.i llU Vpnl('l> dat. deze arbeider <1eproductie-
;.n klas~(,Yl'rh()udlllg(,ll :-(J() diep gaat begrijpen, dat hij soeia-
ist ,,,?Idt, (!un zul lon 111 dez('Hde mate waarin zijn hoozste

zedd~J ko drift ('H ophouden te leven voor de ]llltroonsklasse
b

en
hun 1 tschannii 1d naa sc laprl.l, ( ('~e st{'eds warmer wordon en croeion voor
n~ klasse der lIl('t-bezlt~~nden. Als hij vannatur~ reeds een
h ~n~c~. n~et hoogc zedel ijko gevoelens was, dan zullen die door
zi~ l~ZlC t versterkt worden, dat hij en zijn kindenen en aI
, jn ameraden slechts tot geluk kunnen komen, als de ge-
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hee'le klasse, en du hij zelf ook, ten opzichte van elkander
luistert naar de stem, die roept tot trouw, wuarheidsliefde.
dapperheid, zelfopoffering, recht,aardigheid.

Eu hoe hoogcr de nood der klas e stijgt, dat wil zeggen,
hoe sterker, door de ontwikkeling der teclwiek, de behoefte
aan een socialistische maatschappij bij de arbeiders, het ver-
zet daartegen bij de bezitters wordt, des te sterker zal de
solidariteit worden, des te sterker zal de zedelijkheid in het
proletariaat spreken, des te beter zal het er naar luisteren. De
w~.r~ing der zeJelijkheid zal zich hier dus ook voortdurend
WIJzIgen.

En onderstellen wij ten slotte, dat bedoelde arbeider zijn
'geest zoover weet te brengen, dat hij zeer goed voelt, welk
een geluk de communistische maatschappij zal brengen aan
alle menschen, welk een ellende door haar voor allen zal ver-
dwijnen, dan gaat die arbeider te midden van, dwars door zijn
haat tegen de bezitte.rs en zijn solidariteit met de bezitloozen,
gevoelen een weg voor zijn hoogste zedelijk gevoel. Hij :,oeH,
dai, wanneer de arbeiders zegevieren, en de communistische
maatschappij bestaat, dat dan eerst de zedew~~ :001' .. alle~ in
ons zal kunnen bestaan, En daardoor voelt hij m ZIJn eIgen
poging, die zijner klasse, om privaatbezit, .concur~entie en
klassenstrijd te doen verdwijnen, in diepste mstanhe, ook al
was het maar een afglans, een eersten dage.raad van de hoogste
zedewet in zijn hart jegens aI I e menschen. Immers, als de
socialistische maat chappij een zegen voor allen is, .dan is o?k
in de poging haar te brengen, iets van algemeene internatic-
nale menschenliefde. 1).

Zoo ziet men uit deze voorbeelden, die in de werkelijkheid
aan elk arbeider, uit zijn onmiddellijke omgeving, bekend

1) Evenals bij de kapitalisten en bunne politieke vertegenwoor-
digers, zijn ook bij de .. lIonbeiders en ~Ilnne representanten twee
Ileeste"richtin~en mogeliJk. Of de arbeider let alleen op den d!1ge-
lijkscben strijd. Dan beperkt zijn zedelijk gevoel zich tot kleinen
krinz, b.v. alleen tot zijr( vakgenooten .. Of ~ij let v.?oral op bet
einddoel, het socialisme. Dan verbreedt zlch zIJn zedelIjk gevoel tot
bet geheele proletariaat. :en kan daa~door heen. voor .~e .!~ebeele
menschbeid in bewel[iog raken. Cymsme en hulcbelarf ZIJn twee
noodzakelijke al~emeene ver~cbijnselen onder de beerscbende, nuch-
tere beperktheid en revolutionair E'!ntbusil\sme onder de beheerechte
klasse. _ Vele tU8lichensoorten bestaan natuurlijk in beide.

I
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zijn, heel helder, hoe ook de werking, de inhoud, de wijze
van bestaan in onze hoofden en harten, ook van de zooge-
naamd hoog to en eeuwige zedelijkheid of moraal, zich wij-
zigt al naar ma!o de klassenstrijd, de klasseverhoudingen, dat
is de productieverhoudingen, dat wil dus in laatste instantie
zeggen de productie en de techniek, zich wijzigen. Onveran-
derlijk is dus ook de hoogste zedelijkheid niet, zij leeft, dat
wil zeggen, zij wijzigt zich.

En als wij nu, zooals wij in. dit boekje gewoon z~Jn, d.enken,
hoe al deze zeden, en, in het algemeen, de sedelij kheid v~r-
anderen, als de Revolutie van het Kapitalisme naar het Soc~~-
lisme werkelijk aanbreekt, zooals zij nu in 1917 werkelijk
door de ltussische omwenteling aangebroken is, dan zien wij
dat-dan, onder den drang der omwenteling der }ll"oductiekrach-
ten, wijzigingen plaats hebben van zoo oneindigen omvang en
waarde, dat alle wijzigingen uit den tijd der 'langzame cvolu-
tre-, daarbij vergeleken, bijna vordwij uen. Dan wor~1tde be-
langst~llillg in, het zich bezig houden met de publIeke zaak
bij de arbeiders algemeen, het begrip van socialisme en com-
munisme breidt zich uit bij duizenden en honderdduizenden,
era de strij d er voor wordt plicht. Dan krij gt ook de proleta-
rische massa-beweging haren werkelijken inhoud. .

De vaderlandsliefde verdwijnt geheel en maakt plaats voor
alleen klassenstrijd en in,ternationalisme.

Dan eerst komt de deugd tegenover de klasse tot vollen
bloei: er moet ge laakt worden en gedemonstreerd, er moet
gevochten worden met de wapens, de burgeroorlog ontstaat.
De onzelfzuchtigheid, de nasstenliefde, de dapperheid, de
zelfopoffering, de trouw, de eerlijkheid, de waarheidsliefde,
de discipline, de eerzucht komen plotseling, als ~en Mei van
.bloemen, voor den dag. Al die deugden, gezamenliJk de Deugd
zelf, die zoolang sluimerden en als het ware vcrbo.rgen waren
in die honderdduizenden onderdrukten, toonen ZIChop eens
a18vuur.

De eigen beweging, het keuve.rmogen, het denken van het
algemeene, nemen door clen strijd nieuwe vormen aan. •

HEltgevoel wordt ontzaglijk veel grooter, het trekt de geheele
wereld in zijn kring, het daalt tot in de diepste diepte van het
menschelijk hart en stijgt tot de hoogste hoogte. Als één golf
en één zee beweegt zich gevoel en geest van het proletariaat.

6
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}laal' ook de bezittende klassen vcraudcreu hun geesten

tegelloycr het piolornriaat. Zi.i willen hun vuile "in st behou-
den, en in dC' gJ'{IOtRÜ' woede, haat PIl nijd stoi ten zij zich
a.p dl' adwi<lpl'H .• \let <le ii.illslt, l ist «erst , daarna ml'l het
grofste geweld, traeliton zi.i hen to YCl"dl'l'h'll, en. daarna te ,('1'-

pletteren.
Dan treedt aan den dag, duidelijker, veel duidelijker nog

dan vroeger in den tijd der kalme evolutie, het verschil tus-
schon <lp zedpn der arbeiders en der kapitalisten.

De arbeiders strijden voor de vrijheid en het geluk hunner
1Jasse en der menschheid. De kapitalisten voor de slavernij en
de ellende del' massa.

In overeenstemming met hun doel zijn hun middelen, is
hunne zede en mo.raal. De arbeiders moeten in de revolutie
dikwijls strijden met dl' wapPIIPJl, pn doeden in den strijd 111111

tegenstanders. Maar na de everwinning sparen zi.j ze. Over-
winnen de kapita'listen, dan komt do witte terreur en slachten
zi.i de arbeiders bij tion-. bij honderdduizenden.

De roodo terreur ontstaat alleen clan als de contra-revolutie
het hoofd opsteekt, maar de arbeiders trachten. haar altij cl
Z{'OYPclmogol i.ik te verzachten.

Dit verschil in zede tusschon de beide strij dendo kla.ssen
wordt veroorzaakt door liun verschillend doel : geluk en vrij-
heid der menschheid van de eene, ellende en slavernij van
de andere. En dit verachi'llend doel uit de productieverhoudin-
gen van arbeiders en kapitalisten, uit de ontwikkeling dor
productiekrachton.

Hoe waar dit alles is wat wij schreven, blijkt uit de g('-
scbiedenis der Parjjsche Commune, en der revoluties in Rus-
land, Hongarije, Beieren en Duitschland, Finland en de Bal-
tische Staten. Overal zijn de arbeiders in het algemeen alleen
dan met hardheid opgotredon , als het nood ig was tegen contra-
revolutie, de kapitalisten overal en altijd met wreedheid erger
dan van wilde beesten. 1)

1) Bij de Commune doodden de arbeiders enkele gijzelaars uit
wraak. De kapitalisten 35000 arbeiders-gevangenen. In Finland
doodde de roode terreur eenige honderden, die een contra-reoolutie
beproef'den; de witte garden doodden 30,000 arbeiders, gevangenen,
weerloozen, die niet« meer konden doen. Evenzoo ging het in de
Baltische landen, Hongarije en Duitachland. - Wij spreken hier
natuurlijk niet van persoonlijke misdaden.
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De opoffering de moed de trouw zijn ook altijd, door de-
zelfde redenen, 'in de revolutie bij de arbeiders veel grooter
<lal' bij de kapital isten.

]~n wanucer wii nu dl' toekomst beschouwen, de volkomen
uitgegroeide COlll'nHmist ische )Iaatsehappij, en o.ns afvr~en
hoe dan de zede en dl' zpdelijkheid zal zijn., dan vI~de~. WIJ -
als wij slechts blijven bij de zelfde v?o:bee~de11, (he WIJ gege-
ven hebben - dat clan de belangstellIng III en het meedoen
aan de publieke zaak algemeen zal zijn, maar n iet me~r het
recht, de politiek zal rakon , doch slec~ts de pl'O(~uctIp, de
geestel .e en de stoffelijke, - den arbeid. De arbeid zal dan
(k eerste le-vensvoorwaarde en dus ook de eerste voorwaarde
Y(>or gel uk zij Jl. ..,

De' arbeid, de gemeenschappelIjke nrheid, zal de geheele
zede, de geheele Deugd bepalen.

De vaderlandsliefde is dan geheel weg en IS vervangen
door liefde voor den mensch, de wereld, het heelal, de
menschheid, .

De grootste deugden: de onzelfsuchbigheid, de na~st~nl.lef-
de, de zeHopoHering, de trouw en ee~hJkheld, de discipl ine ,
dl' waarheidsliefde bestaan nog wel, ZIJn zeHs veel grooter !?e-
worden waarschijnlijk, maar hebben een geheel anderen in-
houd geh.egen. ..

Immers, de concurrentie-strijd, de klassenstrijd en de oor-
log van natie tegen natie, groep tegen groep, z\Jn verdwene~ .•
PIl dáärin, waarin zij zich nu nu vooral openbaren, kunnen ZlJ

niet meer voorkomen.
De gemeenschap heeft de. taak van de zorg .voor het ~nd~v~du

VOOIeen groot gedeelte op ZICh genomen, of hevel' elk individu
zorgt voor de gemeenschap en daardoor d:ze voor hem. B e-
s c he rm i n g en Y 0 e d in g van allen IS. de taak. der ge-
meenschap, de beste a I' bei d. s ver d e e 11 ~ g ~v.eneens, en
eveneens de beste a a 11pas SIn g van elk indi vidu aan de
buitenwereld.

De persoon, elk persoon zorgt voor de gemeenschap, en
maakt aldus dat de o'emeenschap dit voor elk doen kan.

De vrij e ontwikkeling van een ieder is de voorwaarde ge-
worden voor de vrije ontwikkeling van allen. .

De onzelfzuchtigheid, de naastenliefde, de z~Hopo:f:fcrlng,
<11' trouwen ee,rlijkheid, de discipline, de waal'heldslwtde. kun-


