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TER INLEIDING.

De schrijver van dit boek, Robert Wilbrandt, is een der
bekendste Duitsche wetenschappelijke socialisten. Geboren
in 1875 te Weenen, als zoon van een bekenden dichter en
een beroemde tooneelspeelster, studeerde hij te Berlijn wijs
begeerte en economic. In 1908 werd hij hoogleeraar in dit
laatste yak te Tubingen en in 1929 te Dresden.
Wilbrandt is nooit lid van de sociaandemocratische partij
geweest. Maar de beginselen van deze partij waren ten
nauwste met de zijne verwant. Groote belangstelling heeft
hij, evenals de meeste staathuishoudkundigen van zijn tijd,
steeds gehad voor de sociale politick. Zijn boeken over de
bescherming van de huisarbeidsters en over de wevers zijn
welsprekende, wetenschappelijk gefundeerde, pleidooien voor
een vergaande sociale politick. Warme lief de draagt hij
vooral den verbruikskoOperaties toe. Nog dit jaar verscheen
een nieuwe druk van het voortreffelijke werkje, dat hij over
dit onderwerp schreef. Na den oorlog heeft hij over het
socialisatievraagstuk geschreven.
Dat Wilbrandt kunstenaarsbloed in de aderen heeft, blijkt
uit al zijn geschriften. Zijn voortreffelijke stijl zoowel als
zijn origineele denkbeelden treffen den lezer voortdurend.
Ook in deze Marx,biografie, welke in het Duitsch den
ondertitel „poging tot een waardeering" draagt, spreken deze
eigenschapppen sterk. Niettemin komen juist in dit bock
gedeelten voor, welke den Nederlandschen lezer min of
meer vreemd zullen aandoen.
Zeer sterk is, om een voorbeeld te noemen, de philoso
phische inslag van het boek. Dit is niet uitsluitend het gevolg
van de stof, welke de schrijver behandelt. Ongetwijfeld is
een beschrijving van Marx' leven en werken niet mogelijk
zonder aandacht te schenken aan de wijsbegeerte van zijn
tijd, in het bijzonder aan die van Hegel. Maar in de meeste
hoof dstukken van dit boek ziet men duidelijk, dat Wil.
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brandt, typisch Duitsch, Marx' theorie bijna voortdurend
door een philosophischen bril beziet.
Een andere opmerking, welke hier niet mag ontbreken,
heeft betrekking op de passages, welke de schrijver
wijdt aan de Duitsche sociaalodemocratie. Bij de vertaling is
er geen rekening mede gehouden, dat de sociaalodemocrao
tische partij in Duitschland niet meer bestaat. Terecht, naar
het mij voorkomt. De invloed, welke deze eens zoo macho
tige beweging ook buiten Duitschland, en niet in het minst
in ons land heeft gehad, rechtvaardigen het opnemen van
deze zinsneden ten voile. Wat Wilbrandt hierover zegt is
immers niet bedoeld als geschiedenis, maar als een uiteeno
zetting van de beteekenis van het Marxisme in deze
Duitsche partij. Dat verschillende van zijn opmerkingen
vele lezers in het licht van de gebeurtenissen der laatste
maanden niet juist zullen voorkomen, spreekt bijna vanzelf.
Voor een fout hoede men zich echter: voor de gedachte,
dat met de Duitsche partij ook de sociaal,democratie en het
Marxisme zouden zijn vernietigd. Evenmin als men de
theorie van Einstein zou kunnen vernietigen door Naar aanhangers te dooden of uit te bannen, evenmin kan men de
theorie van Marx van de aarde wegvagen door sociaalo

democraten uit te moorden.
In deze korte inleiding kan moeilijk ingegaan worden op
de vraag, of alle onderdeelen van Marx' theoretisch stelsel
houdbaar zijn gebleken. De principieele grondslag ervan,
welke gevormd wordt door de geniale ontleding van de
kapitalistische maatschappij en de profetische visie op de
historische ontwikkeling, is onverwoestbaar, voor zoover dit
Van menschenwerk gezegd kan worden.
Vijftig jaren zijn voorbijgegaan sinds Karl Marx stierf. In
dien tijd hebben zijn inzichten hun stempel op de sociale
wetenschappen gedrukt. Haar beoefenaars zijn, zooals Somo
bart eens gezegd heeft, alien door Marx heengegaan. Zij, die
zich minachtend van Marx hebben afgewend, zijn de weg:
bereiders geworden van een beweging, welke zich anti.
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Marxistisch noemt, maar in werkelijkheid den socialen
vooruitgang in zijn wezen aantast.
De theorieen van Marx zijn geen dogma's. Indien zij
onjuist of door de sociale ontwikkeling achterhaald zijn,
zullen zij wetenschappelijk kunnen worden weerlegd. Wie
het boek van Wilbrandt leest, ontmoet een aantal malen
kritische opmerkingen. Nergens echter neemt de schrijver
de houding aan van zoovele Marm,bestrijders, de meenen
Marxr.dooders te zijn. Naast den eerbied, welke hem Marx'
persoon afdwingt, staat bij hem de bewondering voor zijn
wetenschappelijke prestatie.
Zoo moge dan de Nederlandsche vertaling van dit boek,
in dit jaar van Marx%herdenking en Marx%verguizing, bij:
dragen tot een beter begrijpen van dezen man en zijn werk,
die — zooals Wilbrandt terecht zijn boek besluit — geen
god was: „hij was een mensch, doch een, die het waard is,
gekend te worden".
De vertaling van dit boek geschiedde naar den vierden
Duitschen druk. Het werd wenschelijk geacht een aantal
verklarende noten bij te voegen, vooral ter nadere ver%
klaring van de in den tekst genoemde personen. Deze noten
S. M.
zijn zoo beknopt mogelijk gehouden.

....3■...
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HOOFDSTUK I.
PERSOONLIJKHEID.

K

Marx werd den 5den Mei 1818 geboren, dus
arl
115 jaar geleden. Noch te vroeg, noch te laat om

juist in de ontvankelijke jeugdjaren den revolutio,
nairen geest van voor 1848 in te ademen, als 300jarige 1848
mee to strijden, zijn geheele leven een wrokkende revolu,
tionair te blijven en zoo de beweging te leiden, w'aarvan
hij de schepper is. Zijn geboortestad is Trier, in het
Pruisisch geworden Rijnland; toen het nog Fransch was
heeft de revolutie van 1789 Marx' vaderland doorploegd.
Zijn ouderlijk huis eindelijk: dat van een Joodschen
advocaat, doortrokken van ,den 18den eeuwschen geest.
Zijn vader, leerling van Voltaire en Leibniz, „kende
Rousseau, Locke en Lessing van buiten", hij leefde in den
geest van de verlichting, van het liberalisme. In politick
opzicht was hij evenwel eerder conservatief, zijn overtuiging
was het patriotisme, hij hield van Pruisen, was monarchis,
tisch gezind.
Toen Marx zes jaar oud was, in 1824 ging zijn vader over
tot het Christendom. Deze stap is dikwijls verkeerd uito
gelegd: als gedwongen. Dit is niet het geval. Hij deed het
vrijwillig. Het was bedoeld als uittrede uit de isoleering van
het Jodendom, als intrede in de Europeesche wereld. De
Joden in Rijnland waren, dank zij de Fransche revolutie,
reeds bevrijd. Toch leefden zij nog in een aparte wereld.
In de eerste plaats economisch: als geldleeners, woekeraars.
Doordat zij eeuwenlang van anderen afgezonderd waren
geweest, waren zij geworden, wat het Ghetto van hen
gemaakt had. Het Ghetto uit, de Europeesche cultuur in,
dat is hier, evenals bij anderen, de roden voor den overgang
geweest. Marx' vader was reeds zoo: meer Franschman
dan Jood.
Zijn moeder, een Hollandsehe, was een eenvoudige, goede
9

vrouw, liefdevol bezorgd, evenals de zwakke vader; de
broers en zusters onbeteekenend, hij alleen was daartusschen
het raadsel van het genie.
Zijn jeugd was gelukkig. Vooral tot zijn vader voelde hij
zich sterk aangetroldcen: hij las met hem Voltaire, Racine,
sprak met hem over philosophie, godsdienst en geschiedenis:
dit legde den grondslag voor zijn neiging voor de philosoo
phie, zijn eerste lievelingsstudie.
De jonge Marx wordt geschilderd als krachtig, onafhankeo
lijk, heftig en onstuimig — door zijn goede ouders weinig in
toom gehouden; in den grond echter als een rijk begaafde
natuur, met het hartstochtelijke temperament van den
kunstenaar. Goede vrienden van de ouders versterkten dit
en voegden aan de Joodsche aristocratic van den kleinzoon
van generaties van rabbijnen een druppel blauw bloed toe.
Een hooggeplaatste Pruisische ambtenaar, Baron von West%
phalen, werd zijn vaderlijke vriend. De Westphalens stamp
den van moederszijde uit Schotland, waren nakomelingen
van ide graven van Argyll. De dochter, Jenny von Westo
phalen, die, beeldschoon en vier jaar ouder dan Marx, reeds
als kind met hem heel bevriend was, wordt de gelijkwaardige
levensgezellin van den revolutionair. Baron von Westphalen
las den kinderen voor uit Homerus, Shakespeare en Cervano
tes; hij versterkte Marx' neiging tot de poezie, zooals zijn
vader die tot de philosophic had aangewakkerd. Zijn geheele
leven hield Marx van Goethe, Lessing, Shakespeare,
Cervantes en Dante. Hij maakte zelf al op school satirische
gedichten, vol spot op zijn kameraden: de bijtende spot, die
hem altijd eigen was, triad naar voren. Daarmede was echter
verbonden: „een hartstochtelijke neiging tot altruisme". Zijn
vader voorspelde hem, dat hij er toe bestemd was, de
menschelijkheid to dienen.
Hij studeerde rechtswetenschappen, naar den wensch van
zijn vader; •aarnaast, naar zijn eigen zin: philosophie en
poezie.
Reeds op zeventienjarigen leeftijd student geworden,
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bracht hij zijn eerste studiejaar in Bonn door; het was
oogenschijnlijk zoo onvruchtbaar als het eerste jaar meestal
is. Toch behaalde hij reeds een beslissende triomf: hij vroeg
de hand van Jenny von Westphalen, „het mooiste meisje
van Trier", en niet zonder ongunstig resultaat; niettegen:
staande zij vier jaar ouder was, wachtte zij, tot de jonge
student zich geheel ontwikkeld had.
Het was een moedige verloving: de negentienjarige en de
drieoenotwintigjarige. Alhoewel in het geheim, slechts toeo
vertrouwd aan zijn ouders, zelfs geheim voor de Westo
phalens en dus drukkend voor hem, heeft de verloving toch
niet verhinderd, dat zijn studie, thans in Berlijn, verward
en enkel gisting was. Ontwerpen, een heel systeem van recht
en metaphysica, ontelbare studies, waarvan echter niets
practisch bruikbaar was om spoedig een eigen thuis te
stichten. Zijn vader wijst hem op zijn plicht tegenover zijn
verloofde en bij den vader ontwaakt een „groeiende angst
voor de radicale uitlatingen van zijn zoon en het gevoel
dat zijn zoon, zooals bij idealisten het geval is, geen oog
zal hebben voor de practische zijde van het leven".
Aandoenlijke vermaningen van den vader kunnen er
niets aan veranderen, dat de zoon — die als een plant al
zijn wortels en bladeren naar voedsel uitstrekt — ongeloofo
lijk veel studeert en ook produceert, daar zijn aangeboren
productiviteit dit verlangt, echter zonder uiterlijk vooruit te
komen. Een brief uit deze eerste studiejaren, opgenomen in
Die Neue Zeit van 2 October 1897, is zeer karakteristiek.
Behalve uitgebreide juridische lectuur, die later haar vrucho
ten draagt, werpt hij zich op hoogere wiskunde, geschiedeo
nis, literatuur, leest Engelsch en Italiaansch, leest Latijn,
schrijft schriften vol gedichten, ontwerpt drama's en denkt
dramatisch dichter te worden. Zijn talent blijkt later als hij
in Parijs Heines raadsman wordt en het blijft hem trouw;
hij wordt een dichterlijk gevormd schrijver. Maar zijn natuur
is te stormachtig om zich door het schrijven van gedichten
uit te leven. Een gedicht zegt het:
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„Nur nicht briitend hingegangen
Angstlich in dem niedern Joch,
Denn das Sehnen and Verlangen,
Und die Tat, sie blieb uns doch.” 1)
Hij heeft aanleg voor een actievere rol. Hij verbrandt zijn
dichterlijke ontwerpen. De overspanning, waarin hij geleefd
had, leidde echter tot ziekte — nu eindelijk bracht hem het
bevel van den dokter naar buiten. Hij ging naar Stralau,
maar alleen om zich weer op alle mogelijke studies en
plannen te werpen, zonder practisch bruikbare, uiterlijke
resultaten. Zijn vader beleefde geen resultaat. Hij stierf in
het voorjaar van 1838. Zoo werd een ontroerend mooie
verhouding tusschen vader en zoon vroeg beeindigd. De
woorden van een tijdgenoot, uit latere jaren, getuigen voor
de vereering, die hij voor zijn vader en moeder voelde:
Karl Marx heeft drie heiligen, die hij vereert: dat zijn zijn
vader, zijn moeder en zijn vrouw.
In Berlijn sloot hij de eerste vriendschap met oudere
doctoren en docenten, die hem in de philosophic van Hegel
betrekken, in het bijzonder met Bruno Bauer), van wien hij
zich echter zakelijk afkeerde, toen Marx zelf boven de
gemeenschappelijke gedachtenwereld uitgroeide. Hun ge,
meenschappelijke wereld was een radicale jong,liegeliaan,
sche denkwijze, gericht op academische doeleinden: beiden
streefden naar een professoraat, Bauer als theoloog, Marx
als philosoof. Echter: Bruno Bauers vrijzinnige theologie
werd niet geduld. Hij was privaatdocent geworden in Bonn,
doch verloor in 1841 het recht van aan een universiteit
college te geven. Marx' eigen plan, zich aan de academische
loopbaan te wijden, bleek hierdoor onuitvoerbaar te zijn.
Een reactionaire minister van Onderwijs, met Frederik
1) Loop niet somber peinzend, angstig in het lage juk, want het vero
langen en de daden bleven ons toch.
2) Bruno Bauer, 1809-1882, oorspronkelijk theoloog, later philosoof en
historicus, een van de leiders der Jong,flegelianen. In zijn later leven
werd hij weer conservatief.
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Wilhelm IV aan het bewind gekomen, gaf aan zijn leven
een andere richting. Maar slechts uiterlijk: hi het diepst
van zijn wezen was hij niet alleen revolutionair, maar ook
een groote professor. Hij heeft, ieder noodlot ten spijt,
gesteund door de ,opofferingsgezindheid van zijn vrouw en
door onzelfzuchtige vriendschap, zonder de plichten van
een leerstoel, zooveel te dieper gegraven, zelfstandig samen,
gevat en in de wetenschap een nog grootere revolutie
teweeggebracht dan in het leven.
Intusschen duurt het, daar hij meer theoretisch dan prac,
tisch is aangelegd, zooveel te langer voor hij promoveert.
Steeds weer meegesleept door de zaak, die juist zijn harts,
tochtelijke belangstelling tot zich trekt, herinnert nu zijn
vriend, zooals vroeger zijn vader, hem aan het examen. Deze
wijst hem ook op den beleefden vorm, waarin men aan een
uitgever, aan wien men zijn proefschrift aanbiedt, moat
schrijven: „Op die wijze kun je ongeveer schrijven aan de
waschvrouw," aldus wijst Bauer den jongen Marx terecht,
„maar niet aan een uitgever, dien je probeert voor je te
winnen." Dit is zeer teekenend voor Marx' karakter: voor
diplomaat was hij niet in de wieg gelegd.
Eindelijk, in het voorjaar van 1841, promoveert hij tot
dokter in de philosophie.
Wat nu? Evenals voor Bruno Bauer, was voor zijn radi,
cale opvattingen een academische loopbaan gesloten. Hij
wordt medewerker aan de Deutsche Jahrbacher, die Arnold
Ruge 3) uitgeeft; maar de censuur duldde zijn oppositio,
neelen Loon niet. De strijd tegen de censuur werd zoo de
eerste politieke strijd van zijn leven. Hij wordt medewerker
aan de Rheinische Zeitung, opgericht door de burgerlijke
radicalen uit de Rijnprovincie, en spoedig reeds in den herfst
van 1842, .dus Coen hij 24 jaar oud was, hoofdredacteur. De
innerlijke rijkdom, verzameld in zijn ongeregelde, schijnbaar
3) Arnold Ruge, 1802-1880, dernocratisch Duitsch schrijver en Tong,
Hegeliaan, redacteur van het orgaan der Jong%Hegelianen Die Hallischen
Jahrbilcher.
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onvruchtbare studiejaren, komt nu te voorschijn in schitte,
rende opstellen. Scherp aanvallend, daarbij poetisoh van
vorm, een paraphrase van Hegels gezegde: „Het karakter
van den geest is de vrijheid", begint hij zijn strijd voor de
persvrijheid: „Gij bewondert tde verrukkelijke verscheiden,
heid, den onuitputtelijken rijkdom van de natuur, gij vm
langt niet, dat de roos net zoo zal geuren als het viooltje,
maar het rijkste, de geest, zal slechts op een enkele wijze
mogen bestaan?" De censuur was echter sterker: in het
begin van 1843 wordt het verschijnen van de Rheinische
Zeitung bedreigd. Marx moest uit de redactie treden en
zelfs dit offer kon het blad niet meer van den algeheelen
ondergang redden.
Marx zoekt nu in het buitenland een vrijere atmosfeer.
Samen met Arnold Ruge begint hij in Parijs —destijds de
intellectueele hoofdstad, niet alleen voor Marx, die uit een
grensstreek kwam, maar voor de geheele wereld — met het
uitgeven van de DeutschoFranzäsische Jahrbacher. Zijn bij,
bedoeling is het bestudeeren van het socialisme. Het boek
van Lorenz von Stein 4) over socialisme en communisme in
Frankrijk was versehenen. Als redacteur van de Rheinische
Zeitung heeft Marx over dergelijke onderwerpen moeten
schrijven; hij vond het noodig, ze te bestudeeren. En reeds
werd hem een gevoel van de sociale ellende en de sociale
onrechtvaardigheid opgedrongen. Hij doorziet de drogrede
nen van het belangenstandpunt en de klasse,ideologieen.
Hiertoe werken ondervindingen mede, welke hij satirisch
weergeeft in zijn artikelen over den houtdiefstal en de
ellende van de wijnbouwers uit Rijnland en de behandeling
hiervan in den Landdag. Het gaat er om dem ondm
vindingen uit te breiden.
4) Lorenz von Stein, 1815-1890, hoogleeraar in de Staathuishoudkunde
te Weenen, schreef tal van sociaabwetenschappelijke boeken. Van groote
beteekenis was het in den tekst genoemde werk Der Sozialismus and
Kommunismus des heutigen Frankreichs, dat in 1842 verscheen en een
modernen kijk op het Fransche socialisme van dien tijd gaf.
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Hij trouwt in den zomer van 1843. Het jonge paar gaat
naar Parijs. In den herfst van 1843 begint daar het tijdperk
van geestelijke aanraking met Heinrich Heine; hij brengt
dagen door met mede to vijlen aan diens gedichten. Verder
gaat hij om met Bakoenin 5), den Russischen anarchist, met
Proudhon 6), den Franschen aanklager van den eigendom en
met Cabet 7), den utopist. Vriendschappelijke discussies
vereenigen deze en andere revolutionaire geesten tot het
gemeenschappelijk optreden in Marx' en Ruges Deutsch:
Franzeisische Jahrbiicher, waarvan echter slechts een num%
mer is verschenen. Hierin stonden opstellen van Marx: de
inleiding tot een critiek op de Hegeliaansche rechtsphilo,
sophie en „Over het Joodsche vraagstuk"; ook een opstel
van Friedrich Engels, een jongen Duitscher, die in Engeland
woonde: „Schetsen voor een critiek op de staathuishoud,
kunde".
Van stonde of aan begint de vriendschap met Friedrich
Engels en dit was een vriendschap voor het geheele leven.
Met Ruge was de vriendschap spoedig uit door Marx' omme,
keer naar het socialisme en door zijn teleurstelling over
Ruges karakter. Met Proudhon was hij kwade vrienden ge,
worden door een literairen twist, of juister: door een prin,
cipieele uiteenzetting, welke bij Marx den vorm aannam van
een literaire vernietiging. Met Bakoenin stond hij later altijd

in de scherpste persoonlijke en politieke tegenstelling. Door
Cabets utopian was hij zoo afgeschrikt, dat hij practische
pogingen niet leert waardeeren — in Friedrich Engels heeft
hij, naast zijn vrouw, den vriend gevonden, waarmede hij in
volledige harmonie samenwerkte.
5) Michael Bakoenin, 1814-1876, Russisch edelman, theoreticus van het
anarchisme met de daad.
6) P. J. Proudhon, 1809-1865, Fransch schrijver, de eerste theoreticus
van het anarchistische socialisme.
7) E. Cabet, 1788-1856, Fransch utopistisch socialist, vooral bekend als
schrijver van den staatsroman Voyage en Icarie (Reis naar Icarie), welks
denkbeelden hij in de practijk bracht door het stichten van een kommuo
nistische kolonie in NoordAmerika, welke mislukte.
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Engels was twee jaar jonger dan Marx; hij was zijn „schild,
knaap" of beter: zijn werkelijk trouwe, onzelfzuchtige, toe,
gewijde vriend, die hem als den grootsten van beide zonder
afgunst bewondert. Hij was meer: zijn gelijkwaardige raads,
man, zijn medestrijder en medewerker in die mate, dat de
toekomstige Marx,philologie moeilijk ooit zal kunnen vast,
stellen, wat in bijzonderheden van Marx en wat van Engels
afkomstig is. De vrienden hebben alles gemeenschappelijk,
Marx was echter meer dichter en denker, terwijl Engels
praktikus en schrijver was. Tot rechtvaardiging van het
opgegeven auteurschap kan slechts aangevoerd worden, dat
over het algemeen Marx de door hem en Engels de door
Engels onderteekende werken geschreven beef t.
Engels is de studentikoos optredende, maar diep voelende
noon van een fabrikant uit Barmen van streng pietistische
richting. Zijn vader is mede,eigenaar van een fabriek in
Manchester, waarin de jonge Engels werkt. Hij ziet Enge,
land dus, leeft het moderne kapitalisme en het proletariaat
van nabij mede, en krijgt reeds daardoor belang voor Marx:
Engels is zijn oog voor de werkelijkheid. In ledige uren is
hij, evenals Marx, Jong,Hegeliaan, hij is echter, daar hij
minder philosophisch onderlegd is, oppervlakkiger en ge,
makkelijker in den vorm, dus beter leesbaar, de beste popu,
larisator van de moeilijke schrijfwijze van Marx. Door zijn
leven in de fabriek van zijn vader in Manchester, is hij van
die wereld de kenner met practische ondervinding.
Spoedig zijn beiden samen aan het werk voor de bevrij,
ding uit deze ellende. Uit Parijs verbannen wegens opposi%
tioneele artikelen tegen de Pruisische regeering, die zijn
verbanning bewerkte, verhuist Marx met zijn vrouw en een
jong kind naar Brussel, waar hij drie jaren bleef, tot ook
hier de „lange arm der Pruisische regeering" zijn verbanning
verkreeg; hij ontmoette bier Engels en gemeenschappelijk
rijpten bier bun ideeen en plannen.
„Communisme" was destijds de algemeene leus: de be%
naming van een radicale door arbeiders gedragen beweging,
16

waarmede Marx en Engels in Brussel in nauwere aanraking
kwamen. Onderbroken door een gemeenschappelijke refs
naar Engeland, welke echter voor Marx veel minder een
kennismaking met de in het oog loopende Engelsche werke,
lijkheid, dan met de Engelsche staathuishoudkunde betee,
kent, heeft de gemeenschappelijke tijd in Brussel den grond,
slag gelegd voor de politieke leidersrol van beide jonge
mannen. Hier ontstond in 1847 door gemeenschappelijken
arbeid het Communistisch Manifest, dat tevens beider ge,
meenschappelijk standpunt, het historisch,materialisme, tot
uitdrukking brengt. Hier werkte Marx ook in radicale
arbeiderskringen als leeraar in staathuishoudkunde, welk
vak hij zich nauwelijks eigen had gemaakt.
Het stormjaar 1848 brengt hem weer naar Duitschland.
Hij neemt de redactie van de Neue Rheinische Zeitung op
zich, om aldus de revolutie mee to strijden, tot het blad in
1849 onderdrukt wordt.
Dat is het keerpunt van zijn leven. Hij wordt aangeklaagd
en verdedigt zich in een schitterende rede voor de Keulen,
sche jury, voor welke hij geen schermkunsten a la Lassalle
maakt, maar een toepassing geeft op de revolutie van 1848
van zijn historisch,materialisme. Hij wordt vrijgesproken,
maar — verbannen (hij was geen buitenlander geworden,
maar zijn Pruisisch burgerrecht werd hem wegens vertrek
naar het buitenland ontzegd; zoo kon hij dus verbannen
worden).
Het laatste, dat hij kon redden, was de eer. Hij betaalde
alle schulden van zijn blad. Zelf bleef hij zonder honorarium.
Alweer bleek, dat alle nuchtere levenswijsheid hem verre
was: hij had een vrouw en Brie kinderen! Alle schulden,
honoraria en arbeidsloonen werden betaald, daarvoor wer,
den erfstukken en meubilair verkocht.
Daar hij uit Pruisen en uit Parijs verbannen was, ging hij
naar Londen. Een mijlpaal in zijn leven. Zijn leven lang
bleef hij een man van 1848: een verslagen, doch niet over,
wonnen rebel.

Hem wachtte de ellende van den vluchteling. Begeleid
door het „trouwe Leentje" — een als kind in de familie Von
Westphalen opgenomen goedig schepsel — trekt het gezin
Marx, zooals vele andere, naar de millioenienstad aan de
Theems. Hier moet het den nood niet slechts meevoelen,
maar zelf beleven. Marx staat hier radeloos en hulpeloos
tegenover. Slechts aan zijn heldhaftige vrouw hebben wij het
te danken, dat hij niet trachtte zijn levenstaak ten offer te
brengen aan het overwinnen van dezen nood.
Was Marx gebroken, evenals de beweging van 1848? Van
tijd tot tijd wel, maar slechts in sehijn. Veeleer was het
proletariaat, waartoe hij zelf vervallen was, zijn hoop voor
de toekomst, zijn strijdgenoot. Aangrijpend mooi zijn een
brief en dagboekbladen van zijn vrouw uit die jaren. Zij zegt
van Marx: „Hij heeft nog nooit, zelfs niet in de ergste oogeno
blikken, de zekerheid voor de toekomst, zelfs niet den vr000
lijksten humor verloren. ..." Dat was, weliswaar, toen zijn
zoon nog leefde. Zijn kinderen stierven door den nood, er
was geen wieg, geen grafsteen — het geld daarvoor ontbrak.
En daarbij was Marx, volgens woorden van zijn dochter:
„....de goedhartigste, de beste vader, die er kon zijn. Hij
was in het geheel niet streng, er was niets autoritairs in zijn
wezen." Warm, zonnig, hoewel driftig, maar nooit knorrig of
verdrietig, had hij, niettegenstaande al zijn werk, steeds tijd
voor de kinderen; hij was hun kameraad en speelgenoot. Ook
aan vreemde kinderen heeft hij steeds zichzelf en zijn geld,
dat hij zelf noodig had, gegeven, hij was altijd bereid riddero
lijk te helpen om bijna gelyncht te worden, waar hij zoo vlug
mogelijk bijsprong.
Zijn beroepsarbeid, welken hij gelukkig vond, bestond in
het medewerken aan een Amerikaansch blad. Dat bracht, in
het gunstigste geval, een arbeidersinkomen op. Zijn maato
schappelijke positie was die van een thuiswerker: hij werkte
thuis voor een krantenuitgever, wien hij van zijn Londensch
kamertje uit, iedere week een artikel leverde voor een goudo
stuk. Hij werkte thuis voor alle mogelijke andere uitgevers,
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die zijn voornaamheid en hulpeloosheid eveneens wisten uit
te buiten. Hij was blij, wanneer niet artikel na artikel ongeo
drukt bleef, doch bij wijze van uitzondering de chronische
werkloosheid veranderde in werk. Nochtans heeft hij geen
opdrachten aangenomen, die hem buiten zijn overtuiging geld
konden opbrengen. Ook nam hij van arbeidersvereenigingen
geen honorarium.... Trotsch, voornaam, tot het allerlaatste.
Engels helpt, zoodra hij kan. Hij helpt steeds weer, met
geld en met werk; hij schrijft artikelen voor Marx, die onder
Marx' naam naar Amerika gaan, zoolang Marx de Engelsche
taal niet kent en wanneer hij het onderwerp niet beheerscht.
Met het inkomen, dat Engels als employe en later als
mede%eigenaar bereikt, stijgt zijn hulp in contant geld.
Aileen in het jaar 1868 heeft hij — volgens de briefwisse%
ling —9700 Mk gezonden, daarna jaarlijks een vast bedrag
van 7000 Mk overgemaakt en dikwijls nog aangevuld, later
heeft hij in een jaar 15.000 Mk bijgedragen voor Marx' hero
stellingsreizen. Het grootste wat hij echter heeft gedaan is,
dat hij, geheel tegen zijn neiging in, koopman is gebleven,
zelfs zonder het voor zijn onderhoud noodig te hebben,
slechts om Marx te kunnen ondersteunen; hij offerde zijn
persoonlijke prestatie aan de gemeenschappelijke groote
zaak, om die van Marx daardoor mogelijk te maken.
Het gezin Marx, dat van burgerlijke en aristocratische
afkomst was, moest voor alles proletarisch leven; dit was het
echter niet mogelijk. De nood keert steeds weer, de schuldo
eischers houden aan en Engels moet helpen, zoo vaak de
levenswijze geen rekening houdt met den werkelijken toe.
stand of Marx meer weggeeft dan hij bezit. Hij rookt de
slechtste sigaren, werkt de nachten door, wordt door den
nood achtervolgd. Dit alles doet zijn gezondheid sterk
achteruitgaan. Hierdoor lijdt zijn scheppend werk; dit blijft
een torso.
Toch heeft de verbanning, die Marx in zijn studeerkamer
terugdreef, ons den grooten economist gesehonken, die hij
eerst zoo geworden is. De werkeloosheid, waartoe hij geo
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doemd is, d.w.z. de onmogelijkheid in zijn beroep ooit weer
een betrekking te krijgen, welke inkomen gaf, ,doet zijn
drang tot arbeid de wetenschap to dienen. De onmacht van
den revolutionair is de stilte voor den geleerde. Hij trekt
zich in het Britsch Museum terug, waar hij, evenals in zijn
eerste Berlijnsche semester, ongelooflijk veel ,studeert en
zich in al ,de oude economische schrijvers verdiept, hij leest
de enquetes over arbeidsverhoudingen in het Engelsche
parlement en leeft de geheele politiek mede van de studeer,
kamer van den banneling uit, als haar geschiedkundige en
theoreticus, tot eindelijk zijn eigen werk rijpt.
In 1859 verschijnt een eerste deel „Zur Kritik der politi:
schen Dkonomie", in 1867 „Das Kapital", eerste deel. Dertig
jaar later verschijnt door de hand van den vriend, het derde
deel, het sluitstuk van het werk, dat eerst de mogelijkheid
tot begrijpen ervan opent. Marx had het ontwerp in zijn
geheel geschreven; tot het uitwerken er van is hij niet meer
gekomen.
Hij is zijn zaak zoo trouw als ooit een mensch geweest is,
met elken vezel van zijn hartstochtelijke persoonlijkheid.
Maar juist ,deze hartstocht voert hem van het eene probleem
en van het eene gevecht tot het andere. Steeds weer, evenals
toen hij jong student was, meegesleurd door een zaak, is het
hem geheel onverschillig of het practisch, nuttig en doel,
matig voor het door hem beoogde doel in politiek en weten,
Schap is, zich zoo geheel te geven. Zoo worden zijn ge,
schriften meesleepend, doorgloeid van hartstocht, zijn inner,
lijke rijkdom wordt uitgebreid en verdiept, maar de tijd gaat
voorbij en zijn kracht wordt verbruikt. Op 50,jarigen leef,
tijd leert hij nog Russisch om Russische onthullingen, die
onderdrukt werden, zelf to kunnen lezen. Hij leest alle
Europeesche talen, schrijft even goed Fransch en Engelsch
als Duitsch en wordt in alle literaturen een groot literator en
geleerde. Zijn verbazende belezenheid groeit tot souvereini,
teit, tot superieure beheersching van de economische ge,
schiedenis en economische theorie van den lateren tijd.
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Maar zijn eigen werk moet hij, alhoewel niets hem heiliger
is, onvoltooid achterlaten. Hij is verbruikt.
Geboren theoreticus, die nooit het voor een practisch doel
noodige onderzoekt en daarnaar handelt, heeft hij zelfs in
zijn levenswerk, evenals in zijn leven, geen oog voor de
practische behoeften, ook niet voor die van zijn theoretische
prestatie. Hij is volkomen zuiver in zijn hartstocht voor en
zijn overgave aan de problemen en aan de dikke boeken,
die hij schrijft ter verdediging van zijn eer, tot discussie
met zijn oude vrienden en nieuwe tegenstanders. Maar het
leven vliedt heen. Zijn historischomaterialisme mist de uito
werking, over het belangrijkste resultaat spreekt hij slechts
in enkele regels.
Van 1864 tot 1872 leidt Marx de Internationale Arbeiderso
associatie; hij heeft veel moeite met Bakoenin, tot eindelijk
op voorstel van Marx de zetel der organisatie naar New
York wordt overgeplaatst. Marx heeft nu — na nieuwen
strijd — eindelijk rust. Maar het is to laat. Van 1870 of is
hij ziekelijk. Zijn laatste dertien levensjaren zijn een Lang:
zaam sterven. Den 14en Maart 1883 sterft hij, nadat zijn
vrouw reeds in 1881 is voorgegaan: de innigste verbintenis,
welke ook nog laat haar lentelied zong, heeft een einde
genomen.
Een trotsch, heldhaftig, voornaam !even, stormachtig, ono
verbiddelijk, kwetsend, ruw, dikwijls onrechtvaardig en
voorbarig, lichtgeloovig, , dwalend, in den strijd mateloos, in
den grond echter zachtmoedig en bezield door het edelste
vuur voor de Zaak. De verstandige oogen zijn vol spot en
werkelijkheidspolitiek, ja Macchiavellistisch zonder gewe
tensbezwaren soms; de briefwisseling vult aan, wat de welo
sprekende oogen zeggen; zelfbewust gaat deze krachtige
natuur haar weg, voor de groote zaak. Een leeuw — ook
op zijn laatste portret, doch bier meer opgeruimd en goedo
hartig, een lieve, goede oude beer. Hier treedt zijn innerlijk
echt naar voren: ,doodeerlijk — dat is de beste uitdrukking.
Met , de kinderen kinderlijk, zijn vrouw noemde hem zelfs
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haar leven lang „mijn groot kind", kan men zijn persoon%
lijkheid in Shakespeare's woorden samenvatten: „Hij was,
ales bijeengenomen, een man."
Dit alles is zijn innerlijk wezen, bedekt door zijn uiterlijke
houding als denker, welke ons nu zal bezig houden.
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HOOFDSTUK II.
WERELDBESCHOUWING.
A. Het idealisme van den strijder voor de vrijheid.

W

ij hebben Marx leeren kennen. Zijn leven heeft
zijn persoonlijkheid voortgebracht. Wij zullen
deze steeds weer vinden.
Hoe nu echter de bestanddeelen, waaruit zijn denken
groeide, zich vermengden, hoe zijn eigen aanleg verwante
stof in zich opnam en assimileerde, hoe zijn vurig tempe,
rament, te vergelijken met dat van een Nietzsche, naar alle
kanten om zich heengreep en in alles tot op den bodem
doordrong, zoodat de uiterste consequenties uit elkaar
liepen — dat is een nog ongeschreven stuk geestesgesehie,
denis, dat bier slechts vluchtig kan worden aangeroerd.
Had Marx een „wereldbeschouwing"? Neen en ja. Het
neen geldt de verwisseling van zijn „historisch,materia,
lisme", dat betrekking heeft op de verklaring van het verloop
der gesehiedenis, met ide materialistische wereldbeschou,
wing. De philosophische alledaagschheid hiervan werd van
tijd tot tijd door Engels gedeeld, door Marx echter ter,
nauwernood. Het „ja" slaat op de wereldbeschouwing in den
letterlijken en algemeenen zin van het woord: de wijze, de
wereld te beschouwen of: de bewuste houding tegenover de
wereld. Zoo iets heeft ieder van ons, oak de meest seep,
tische, modernste, ontwikkeldste idenker; ieder op zijn
manier. Alleen niet steeds op dezelfde, niet uitsluitend op
een enkele manier, laat staan dus op een systematisch vol;
komen consequente wijze, want dat is niet mogelijk. Zooals
Dilthey ons heeft aangetoond, voegt zich, aan elke der drie
mogelijke, zich steeds weer herhalende wijzen van wereld,
beschouwing, .de tweede en derde wijze aanvullend toe.')
1) Wilhelm Dilthey, Duitsch philosoof, 1833-1911. Hij onderscheidde
drie typen van wereldbeschouwing: het naturalisme, het idealisme der
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Zij staan tegenover elkaar, zij Lassen elkaar af, verpersoon,
lijkt door versehillende denkers, of volgen in een denker
op elkaar, zooals bij Nietzsche, of zij liggen in lagen boven
elkaar, ,afstammend van achtereenvolgende invloeden, doch
samenwerkend; zoo was het bij Marx. Men kan idus de
geschiedenis van zijn wereldbeschouwing schrijven; men kan
hem echter niet MI der mogelijke wereldbeschouwingen
toeschrijven.
Laten wij aan zijn ouderlijk huis terugdenken. Vat daar
op Marx invloed moest oefenen was niet het dankbare
staatsburgerschap van zijn ouden vader, maar diens even
trouw bewaarde wereldbeschouwing. De ideale wereld van
Rousseau, Lessing en Locke, wier werken Marx' vader van
buiten kende: het ongekunstelde menschdom, zuiver ont,
wikkeld en godsdienstig en politiek vrij — dat wordt het
doel van het streven, uit de jeugd van den vader op die
van den zoon overgebracht.
Rousseau, die Kant — zooals deze zelf in een nagelaten
geschrift bekent — op weg gebracht heeft, heeft ook hier
den grondslag gelegd: de mensch wordt gewaardeerd, niet
als onderzoeker, als generaal, maar den mensch als zoodanig

vinden wij terug in de jeugdwerken van Marx en in Het
Kapitaal. De mensch: dat is sedert Rousseau de eenvoudige
menschelijke natuur met haar slechts tot ontplooiing te
brengen ethischen aanleg, welke door te veel cultuur en
pronk verborgen, ja verstikt wordt, zich echter openbaart
in den goeden wil. Volgens Kant echter, die dit ontkent,
openbaart deze zich in de „practische rede", in de autonome
leiding van zich zelf, in het geweten; in tegenstelling tot
stand en geboorte, in tegenstelling tot kunst en wetenschap,
het reservoir der beter gesitueerden, de vroegere grenzen
van het menschzijn. Deze eenvoudige menschelijke natuur
is in ons alien voor de vrijheid geboren; zooals het protes,
vrijheid en het objectieve idealisme. Zie zijn Gesammelte Schrif ten, deel 8,
1931.
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tantisme als beweging voor geestelijke vrijheid het gewild
heeft en juist daarom door vader Marx gewaardeerd werd.
De vrijheid van een ieder, slechts aan de voorwaarde van
de vrijheid van ieder ander gebonden, is dus de — in den
geest van Kant geformuleerde — eisch, waarin de toekomst
droom van het Communistisch Manifest weerklinkt. In Het
Kapitaal komt dit in talrijke zinswendingen terug; b.v. daar,
waar de slavernij der arbeiders in het moderne Engeland
geschilderd wordt en dan — in de voetnoot — den door
portwijn beschonken, naar huis waggelenden kapitalist,
ironisch het oude vrijheidslied in den mond wordt gelegd:
„Britons never, never shall be slaves!" 2) Vrijheid in een
woord, als het ideaal, dat het burgerlijke denken in het
ouderlijk huis den jongen Marx inprent, de brutale beer.
schappij van den omhoog gekomen burgerstand echter aan
het proletariaat weer onthoudt.
Het is de stemming en de leuze van den tijd; vooral in het
industrieel vooraanstaande Rijnland, dat de tradities van de
Fransche Revolutie in een vroeg sterk geworden burger •
stand voortzet. In den strijd met het oude despotisme van
voor de Maartrevolutie moet het burgerlijke vrijheidsideaal
eerst verdedigd worden. Marx vecht den strijd mede, als
journalist tegen de censuur, dan als revolutionair in 1848
tegen den ouden staat en de oude maatschappij en zoo zijn
geheele leven — echter niet zonder den strijd daar weder
op to nemen, waar het burgerlijke denken de vrijheid laat
vallen: in den vrijheidsstrijd van het proletariaat. Zoo is Marx
liberaler dan Locke en Lessing, die zijn vader evenzeer van
buiten kende als Rousseau. Maar hij is het ook daar, waar
het liberalisme een leemte beef t, in het arbeidersvraagstuk.
Hij vindt in het proletariaat een nieuwe klasse, uit den
schoot van den burgerstand geboren, echter economisch van
dezen afhankelijk, overheerscht en uitgebuit; e'en tyrannie
dus binnen den burgerstand zelve, die zich in onderdrukten,
2)

De Britten zullen nooit, nooit slaven zijn!
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de proletariers, en onderdrukkers de bourgeoisie, gescheiden
heeft; en met denzelfden haat, waarmede hij de opkomende
burgerlijke vrijheid bevochten heeft tegen de oude dwinge
landij van de vorsten en heeren, Wendt hij zich nu tegen
de nieuwe, in den burgerstand zelve opgekomen heerschappij,
de bourgeoisie. Ja, in den strijd tegen de oude onvrijheid
vindt hij den hoopvolsten steun in de nieuwe, economisch
afhankelijke, sociaal onderdrukte klasse: de toekomstige
stormtroepen, die eens dezen strijd kunnen uitvechten,
worden hem gegeven door de economische ontwikkeling,
welke het proletariaat als nieuwe klasse ontstaan, groeien
en steeds meer toenemen doet. Deze klasse, welke door haar
geheele positie, zonder wortels in den overgeleverden maat
schappijvorm, gedwongen is naar een nieuwen, hoogeren
maatschappijvorm, te streven, is daardoor van nature revolu%
tionair. De toekomstige zegenvolle revolutie van deze klasse
wordt voor Marx de lichtende hoop, ook voor zijn oov
spronkelijken strijd om geestelijke vrijheid, en bet idealisme
van dezen vrijheidsstrijd is aan den zijnen verwant:
„Men moet de studie, de weetgierigheid, de zedelijke
energie en den rusteloozen drang naar ontwikkeling van
de Fransche en Engelsche arbeiders hebben leeren
kennen, om zich van den menschelijken adel dezer
beweging een voorstelling te kunnen maken." (Nachlass
Bd. II, biz. 185).
Zoo is zijn intrede in de politiek en later zijn levensstrijd
voor het onderdrukte en revolutionaire proletariaat, reeds
voorspeld door de ontplooiing van zijn onafhankelijke,
sterke persoonlijkheid in de frissche lucht van den vrij%
heidsstrijd van voor Maart 1848. Het eerst toonde zich in
de geestelijke atmosfeer van het ouderlijk huis, welke vrij%
heidsgedachte — voor alles gedachtenvrijheid — het uit%
gangspunt van zijn willen is. En dat bleef het zijn geheele
leven: dat alles, wat hij in de jaren veertig van de eeuw
zeide, ondervond hij bij Het Kapitaal; het lag daaraan ten
grondslag.
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Deze wereldbeschouwing van den kampioen voor de vrij
heid treedt steeds in Marx' geheele houding, zijn daden,
gezindheid en oordeel over anderen naar voren; later in
principieele uitlatingen echter zelden. In jeugdwerken
(Nachlass Bd. I blz. 68, 360, 366 ff, 370, 385 ff, 397 f) wordt
zij verkondigd. Bijvoorbeeld in zijn philosophische disser%
tatie (over Demokrites en Epikurus), welker voorrede de
revolutionaire beteekenis van Epikurus met de volgende
woorden naar voren brengt:
„De philosophie zal, zoolang nog een druppel bloed
in haar wereldbedwingend, geheel vrij hart stroomt,
steeds de tegenstanders met Episkurus toeroepen:
„Goddeloos is niet hij, die de goden der menigte ver%
acht, maar hij, die de meeningen der menigte goden
aanhangt." De philosophie verheimelijkt het niet. De
bekentenis van Prometheus: „Met sobere woorden,
tegen alle goden koester ik haat," is haar eigen be%
kentenis, haar eigen leus tegen alle hemelsche en
aardsche goden, die de menschelijke zelfbewustheid niet
als de hoogste godheid erkennen.... Prometheus is de
voornaamste heilige en martelaar van den philoso%
phischen kalender."
Tot dezelfde trotsche, revolutionaire denkwijze als deze,
in 1841 geschreven zinnen behooren de volgende, die bij
Feuerbachs critiek op den godsdienst aansluiten: „De critiek
op den godsdienst", schreef Marx in 1843, „eindigt met de
leer, dat de mensch het hoogste wezen voor de menschen
is, dus met den categorischen imperatief, alle verhoudingen
omver to werpen, waarin de mensch een verlaagd, geknecht,
verlaten, verachtelijk wezen is...." Een imperatief van de
door Feuerbach vernieuwde, doch reeds van Rousseau
stammende, in de ethiek wortelende waardeering van den
mensch; een revolutionaire toepassing als het ware van dien
categorischen imperatief van Kant, welks diepste begrip
immers leerde, den mensch nooit slechts als middel, maar
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steeds tegelijk als doel op zichzelf te beschouwen. En met
Kant stemt overeen, wat hij in 1845 als Randglosse zu
Feuerbach 3) schreef:
„Het hoofdgebrek van al het materialisme tot nu toe
— dat van Feuerbach inbegrepen — is, dat het vooro
werp, de werkelijkheid, zinnelijkheid, slechts onder den
vorm van het object of van de aanschouwing wordt
begrepen; niet echter als menschelijke, zinnelijke werko
zaamheid, practijk, niet subjectief."
In denzelfden Kantschen geest, van het zich van de
theorie tot de practijk wendende subject, dat zichzelf, zijn
eigen daad, tot hoofdzaak maakt, becritiseert hij de
Owensche, materialistische leer van de almacht van het
milieu over de menschen; en hij eindigt met de, ook bij
andere jonge tijdgenooten te vinden passage: „De philoo
sophen hebben de wereld slechts op verschillende wijzen
verklaard, het is echter zaak, haar te veranderen."
Deze zinnen, die een wilsidealist, een volgeling van Kant
of van Fichte had kunnen schrijven, zijn, misschien geheel
zonder zoodanigen invloed, ontstaan door den toestand,
waarin de jonge politicus en philosoof tegenover de poli,
tieke armoede en geestelijke onvrijheid van Duitschland in
de veertiger j aren stond, onder den indruk van het contrast
tusschen deze ellendige werkelijkheid en de trotsche strijdo
stemming van zijn onversaagden wil, die op uitgebreide
emancipatie — sociale en politieke — van de onderdrukte
menschheid gericht was. Evenals bij de philosophen van het
practische idealisme was bij Marx de waarde van de menschelijke natuur tot bewustzijn gekomen, en daarmede de
taak, de werkelijkheid in overeenstemming met deze hooge
opvatting te vormen.
Een passage uit een brief, waarschijnlijk geschreven in
zijn twintigste levensjaar, toont echter aan, dat de vero
3) Kantteekening bij Feuerbach.
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wantschap met het idealisme van Kant en Fichte niet zono
der aanraking daarmede ontstond; wij vernemen, dat de
jongeling zijn idealisme „met dat van Kant en Fichte heeft
vergeleken en gevoed," en ook dat hij een geheele rechts,
systematiek op papier heeft gebracht, welke „in haar
grondslagen aan die van Kant grenst."
Aldus is zijn jeugd, thuis en nog in Berlijn, ten minste de
eerste twintig jaren, den grondslag geweest van dat prac,
tische, strijdlustige idealisme, dat ook later — onuitgesproo
ken of met geweld uit zijn binnenste oplaaiend — zijn werk
doorgloeit. Dat blijft, al komt ook jets anders naar voren.
Dit eerste was weliswaar niet het laatste woord van Marx'
ontwikkeling. Hij was geen Kantiaansch plichtmensch, Zelfo
tucht, strengheid, kenniscritiek — dat staat van zijn wezen
van nature even ver af als de stille philosophische zelfbe,
zinning. Wat zijn stormachtige persoonlijkheid voortbrengt,
zijn hartstochtelijk neergeworpen ideeen, constructieve
speculaties, welke den dichter, die hij in zijn slechte verzen
niet werd, maar in den grond van zijn wezen was, eer am,
den aandoen. Een zeker gebrek aan Kantiaanschen geest is
zijn veeleer artistiekogenialen, door invallen, impuls en
temperament gedreven aanleg, aangeboren. Dit herhaalt zich
in zijn werken. Alleen Kant heeft ten voile de grootte van
den menschelijken aanleg, tegelijk met het wrangste realisme
en de bitterste zelfbeperking doen aanschouwen. Een aanvulling door Kant is niet terug te wijzen; hoe foutief het
ook is het met Kant verwante element bij Marx over het
hoofd te zien. Nog verder van hem af staat Kants eel',

zijdige voortzetting: Fichte.
De philosoof Fichte heeft eens gezegd: „Ik ben geheel en
al mijn eigen schepping. Ik had blind den weg van mijn
geestelijke natuur kunnen volgen. a wilde geen natuuro,
maar mijn eigen werk zijn; en ik ben het en ik ben het
daarom geworden, omdat ik het wilde."
Op Marx toegepast, is deze wilsphilosophie onbruikbaar.
Bij hem is het eigen subject niet het onderwerp van zijn
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bemoeiingen. Zijn scheppende kracht is naar buiten gericht.
Het object, de wereld, het buiten hem liggende: dat is het,
wat hij erkennen en veranderen, wat hij veroveren wil, als
een geliefde vrouw, innig verbonden met de levende werkeo
lijkheid, hartstochtelijk ook in den haat tegen al het geo
meene, verachtend en spottend, maar ongebroken in zijn geo
meenschap met het leven.
Als Prometheusnatuur, schept hij de menschen naar zijn
beeld — en hoeveel heeft hij er geschapen! Maar hij vormt
niet zich zelf. Hij werkt, als medeschepper aan het object,
waarin wij als willende individuen geboren zijn: aan de
maatschappij. Hooge idealen, waarvoor hij strijdt om ze in
de maatschappij door te zetten; voor de wereld werken,
zooals zijn motto was, vreugde in al het cultureele, zooals
Hegel deze had: dit alles leidt uit zijn eigen binnenste, van
het subject zelf, naar het object en het objectieve: tot het
„objectieve idealisme", zooals Dilthey in tegenstelling tot
het subjectieve of „idealisme der vrijheid" een tweede type
van wereldbeschouwing aanduidt. Zooals voor gene Kant en
Fichte, zoo zijn voor deze Goethe en Hegel, de dichters en
de met hen overeenstemmende denkers, karakteristiek. Van
gene komend, gaat Marx naar deze; de voltooiing onbewust
zoekend, welke zij aan zijn wereldbeschouwing verleenen.
B. Marx en Hegel.

„Van het idealisme, dat ik, terloops gezegd, met dat
van Kant en Fichte heb vergeleken en gevoed, kwam ik
er toe, in de werkelijkheid zelf de idee te zoeken. Hadden de goden vroeger boven de aarde gewoond, zij
zouden nu het centrum er van zijn geworden.
Ilc had fragmenten van de Hegeliaansche philosophie
gelezen, welker groteske rotsachtige klank mij niet be.
behaagde. Nog eenmaal wilde ik in de zee onderduiken,
maar met het vaste plan het geestelijke even noodzakeo
lijk, concreet en afgerond te vinden als het lichamelijke,
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niet weer schermkunsten uit te oefenen, maar de zuivere
parel in het zonlicht te houden.
Ilc schreef een dialoog van ongeveer 24 vel: „Kleantus,
of over het uitgangspunt en den noodzakelijken vooruit;
gang der philosophie." Hier vereenigden zich eenigszins
kunst en wetenschap, welke geheel uit elkander gegaan
waren, en als een stoere zwerver ging ik aan het werk
zelf, aan een philosophischAdealistische ontwikkeling van
de godheid, hoe deze zich, als begrip op zichzelf, als
godsdienst, als natuur, als geschiedenis, openbaart. Mijn
laatste zin was het begin van het Hegeliaansche
systeem...."
Ook natuurwetenschap, Schelling 4), geschiedenis, heeft de
nauwelijks twintigjarige voor dit werk bestudeerd. Het drijft
hem, zooals hij in den jeugdbrief zegt, den vijand in den
arm: den instinctief afgewezen en toch onvermijdelijken
Hegel. Deze vormt in zijn leven een periode: de tweede
periode van zijn wereldbeschouwing van het twintigste tot
ongeveer het vijfentwintigste jaar, maar evenals de eerste
nooit geheel eindigend, doch in zijn innerlijk verder wer%
kend.
Marx geraakte in afhankelijkheid van Hegel, geheel tegen
zijn wil, niet alleen door studie, welke hem gedurende een
ongesteldheid Hegel „van het begin tot het einde, benevens
zijn meeste volgelingen" leert kennen, maar ook door
debatten, waarin zijn Berlijnsche vrienden, waaronder jonge
docenten, hem betrekken. Hij wordt Hegeliaan. De invloed
van Hegel vast samen met zijn eigen geestelijke ontwikke%
ling. Des te vaster zit, wat deze invloed, begeering opgeno%
men door het tegemoetkomende rijpen van zijn eigen ont%
wikkeling, hem beslissend geeft. Ja, zijn innerlijk wezen
komt Hegel tegemoet: het ethos van het vrije, zuivere ge%
voel en het speculatieve in zijn geest. Slechts uit zijn ras
4)

F. W. J. von Schelling, 1765-1854, Duitsch wijsgeer.
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zijn beide geheel to begrijpen: het speculatieve als neiging
en sterkte van het ras, de gevoelswereld echter als de z00%
veel sterker en hartstochtelijker gevoelde tegenstelling tegen
het raswerwante.
Marx was een Jood. Hij was een van die groote, het anti,
semitisme diep beschamende Joden, die zelf veel hartstoch%
telijker en diepere antisemieten zijn. Hij verachtte met haat
en weerzin de drogredeneering van het egoistische eigen,
belang, welke hij, als jong journalist in de beraadslagingen
van den Rijnlandschen Landdag over den houtdiefstal kon
volgen: de naieve drogredeneering van dat eigenbelang, dat
de innerlijke gemeenschap van de menschen verscheurt, j a,
deze niet vermoedt, niet voelt, daar het rusteloos gedreven
wordt door eigen voordeel, in onzen tijd door honger naar
meer geld, door de tot einddoel geworden j acht naar kapi,
taal, naar rente en winst. Als eeuwige sjacher en woeker,
als een in onze maatschappij ingevreten Jodendom, als een
„verjoodsching" van ons Leven — zoo voelde en noemde
de profetennatuur van dezen edelen Jood de winstbegeerte
van ons kapitalistische zakenleven. Ik geloof, dat dit gevoel
voortkwam uit hetzelfde bloed, uit dezelfde door contrasten
gestegen reinheid en lief de, als het geheel overeenkomstige
gevoel bij de profeten van het Oude Testament en bij Jezus
van Nazareth.
Voorzoover wij wten zijn Marx' voorvaderen van vaders
en moeders zijde alien Joden, en wel: uitsluitend rabbijnen.
Geen kleine handelstradities zitten in zijn bloed; maar een
tegenstelling tot datgene, wat zich als Jodendom historisch
heeft ontwikkeld: eeuwenlang afgesloten in het ghetto, door
den druk der omstandigheden tegengehouden in de ont,
plooiing van andere talenten dan van het eene, waarvoor
hun een privilege was gegeven: van den woeker, en sjacher,
geest, welke de Joden gevreesd, gehaat en veracht maakte.
De overgang van de ouders tot het Christendom bewijst
de tegenstelling en versterkt haar. Napoleon had tegen de
woekeraars ingegrepen, een congres van Joodsche notabelen
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had zich van hen losgemaakt. De ervaring van de tegen zijn
rasgenooten als woekeraars gerichte verachting, moest hem
smartelijk aandoen. Deze kon Marx slechts mede,ondervin,
den en zij was geschikt, hem dubbel gevoelig to maken voor
dezen geest van sjacher en woeker, waardoor hij zich voor
zijn rasgenooten moest schamen. Daardoor ontstond een
haat tegen zulk een denkwijze; een haat, waarvan zijn
levenswerk vervuld is: „Het Kapitaal" is een vlammend
protest tegen hen. En dat hij zich zoo ingraaft in deze hem
vreemde wereld, het kapitaal achtervolgt in al zijn schuil,
hoeken, dit bewijst zijn grondgedachte.
Het is een diep gevoel, een medegevoel, als het ware orga,
nisch gevoeld, dat zijn pen leidt, wanneer hij het kapitaal,
wanneer hij alle uitbuiting aanklaagt. Dat is het, wat zijn
Kapitaal zoo pakkend maakt. Het richt zich tegen den altijd
gelijken geest van het kapitaal, van Shylock tot den fabri,
kant,uitiuiger. En het toont aan, dat deze sjacher, en woe,
kergeest thans meer dan ooit heerscht; ook in de productie
beveelt thans Shylocks geest. Dat is de roode draad in zijn
werk: het kapitaal is nu zooals altijd, het is sjacher en woeker.
Dit leidt reeds in zijn jeugdgeschrift Zur Judenfrage 5)
tot de origineele zinsnede: Wat geeft het, wanneer wij de
Jodenemancipatie voltooien, doordat wij ons zelf van het
Jodendom religieus en cultureel emancipeeren; ondertus,
schen is de geheele maatschappij economisch toch zoo ge,
worden! Niet meer alleen de Joden zelf — de geheele maat,
schappij moet zich van het Jodendom emancipeeren!
„De Jood heeft zich op Joodsche wijze geemancipeerd,
niet alleen doordat hij zich de geldmacht toeeigende,
maar doordat, door hem en zonder hem, het geld tot
een wereldmacht en de practische Joodsche geest tot
practische geest van de Christenvolkeren geworden is.
De Joden hebben zich in zooverre geemancipeerd, dat
de Christenen tot Joden geworden zijn."
5) Bijdrage tot het Jodenvraagstuk.
4
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Marx bewijst dit aan de Amerikanen, ja, aan de burgerlijke maatschappij in het algemeen, waardoor „de menschew
wereld zich in een wereld van atomistische, vijandig tegeno
over elkander staande individuen" heeft opgelost. Hij vev
volgt:
„De emancipatie van den sjacher en van het geld, dus
van het practische, werkelijke Jodendom zou de beste
zelhemancipatie van onzen tijd zijn. Een maatschappe
lijke organisatie welke de voorwaarden van den sjacher,
dus de mogelijkheid tot sjacher, ophief, zou de Joden
onmogelijk gemaakt hebben."
Zoo is het socialisme de oplossing van het Joodsche
vraagstuk, het anti%semitisme echter volgens Engels —
bet isocialisme der dommen. Marx is dus Been anthsemiet
in den zin van den rassenhaat. Integendeel, hij was gevoelig
en verontwaardigd, wanneer men het ras beschimpte, in
plaats van de omstandigheden op te heffen, welke daarop
en vervolgens op de maatschappij, , dit stempel gedrukt
hebben. Hij was, met zijn vriend Engels, vreemd in de voor
hen beiden weerzinwekkende wereld, welke Engels in Man.
chester, Marx in het ghetto kende. Deze „zakenwereld",
het object van die Manchestersche staathuishoudkunde,
welker criticus de jonge Engels als kenner en vijand van
deze werkelijkheid was. In Marx heeft deze wereld een nog
veel hartstochtelijker tegenstander gevonden. Hij wordt
het met semietischen haat, doch in den dienst der lief de.
Hij is gevoels,aristocraat. Lassalle wilde het zijn, hij vied in
het duel, om in evenwicht te komen. Marx was in evenwicht
door zuivere instinkten.
Het is echter een nog niet gedaan, slechts door philcw
sophen te volbrengen werk, de anti4capitalistische gedachte
van Marx tot in de diepste wortels te volgen, om te onder;
zoeken hoever zijn eigen zieleleven ten grondslag lag en
hoever het het droomen van den jongen Hegel, in het semi.
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narium in Tubingen, geweest is, welke 'de dichterlijke denic
wijze van Schiller en Goethe in philosophischen vorm bracht
en daar later overging op den jongen, in Hegel verdiepten
Marx, om nu, naar Dilthey's woorden, 6) verder to leven als
het edelste in ‘de sociale democratie.
Wilhelm Dilthey en zijn leerling Hermann Nohl hebben
ons den jongen Hegel en zijn jeugdwerken gereconstrueerd.
Zij hebben ons daarmede den nog onbedorven mensche,
lijken inhoud, het onvergankelijke in Hegel, gegeven en ons
in den jongen Hegel denzelfden geest geopenbaard, welken
wij dan in Marx' jeugdwerken weervinden, ja, waarvan
Marx' levenswerk doortrokken is.
Deze geest, zoowel bij Marx als bij Hegel, is die van het
vanzelfsprekende eenzijn met dien andere, den geest van
het onmiddellijk medegevoel, dat gem plichtgeboden noodig
heeft, maar er eenvoudig is en handelt, zooals bij Schiller
de „schoone ziel". Dat was er en bleef, hetzij als Marx' eigen
hatuur, hetzij als invloed van Hegel of als beide, een inner.;
lijke drijfkracht. Feuerbachs „humanisme" (welks invloed
in bet strijdgeschrift ,,Die heilige Famine", het duidelijkst
is) versterkt het nog tot natuurlijke, eenvoudige menschelijk,
heid. Een vrije, reine, ongekunstelde, ons tot elkaar brerp
gende menschheid (Rousseau!) is voor Marx ideaal en
maatstaf. Daarnaar oordeelt hij over de persoonlijk,egois,
tische bekrompenheid der naief,burgerlijk denkende Fran,
`sche revolutie, daarnaar veroordeelt zich geheel van zelf
,de principieel scheidende, egoistische verhouding tusschen
de menschen in het economisch leven van dezen tijd.
Toch waardeert Marx de groote prestatie van dit burger;
lijke, in zijn hoogste volmaking noodzakelijk kapitalistische
tijdperk: de stijging van de productiekracht. Hij ziet daarin
een historische roeping van het kapitalisme; maar slechts
een historische roeping, een voorbijgaande, die op den duur
,slechts blijft als grondslag van een hoogere ontwikkeling.
6) Dilthey (zie noot 1) van dit hoofdstuk) schreef de geschiedenis van
Hegel's jeugd. (Gesammelte Schriften, deel 4, 1925).
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En daarmede staan wij bij den tweeden, ditmaal zonder
twijfel Hegeliaanschen inslag in het weefsel der Marxistische
ideeen: bij de ontwikkelingsgedachte, bij de zoogenaamde
dialectiek.

Deze Hegeliaansche dialectiek is gemakkelijk te begrijpen
wanneer men van haar eenvoudigste bestanddeel uitgaat.
Dat is de „waarheid als een koe" van de elementaire en toch
!zoo vruchtbare grondgedachte: iedere uitdrukking voor de
volledig uit te spreken waarheid is steeds onvolledig; zij is
niet fout, maar zij is toch niet de geheele waarheid. Zij
geraakt daardoor steeds verder tot voortdurend vernieuwde
tegenspraak, welke het uitgesprokene door een tot nu toe
verwaarloosde zijde van de zaak tracht aan te vullen. Zoo=
als in een gesprek ontwikkelt zich daardoor het menschelijke
inzicht. Zoo ontwikkelt zich de historische vooruitgang tot
steeds hoogere redelijkheid. Zoo vergelijkt de Hegeliaansche
dialectiek de ontwikkeling van de menschheid en van haar
bewustzijn met een gesprek, waarin door tegenspraak voor
iedere stelling een tegenstelling ontstaat, om opgeheven te
worden in een hoogere eenheid van kennis, welke echter
opnieuw den kiem van een tegenstelling in zich draagt, en
zoo verder, steeds hooger. De Hegeliaansche dialectiek trekt
dienovereenkomstig uit ieder standpunt en uit iederen toe=
stand de daarin liggende consequenties. Doordat deze dui=
delijk gemaakt worden wordt alles wat gedacht en alles wat
geweest is weliswaar historisch beoordeeld, maar ook, door=
dat zijn consequenties naar voren treden, in zijn verganke=
lijkheid begrepen.
Marx' levenswerk is van deze denkwijze ,doortrokken. Zij
is hem steeds gebleven de verdieping in de historische ont=
wikkeling, waarvoor niets eeuwigs bestaat, maar slechts
worden, slechts voorbijgaande onontbeerlijkheden, slechts
een kiemen, uitloopen, bloeien, rijpen en doorbreken van
(een nieuwe vrucht, evenals in het organische leven, in de
dieren= en de plantenwereld. Zij is de bakermat van deze
wereldbeschouwing en dus ook van de vergelijkingen, waar=
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van Marx zich bedient om ze duidelijk te maken. Het is
tegelijk de wereld, waarin van zelf het waardevolle en ge,
wenschte werkelijkheid wordt, van zelf datgene ontstaat,
wat doelmatig en zinvol is: de organismen, het leven, onze
eigen levendigheid. Uit deze kunstige, door Hegel gesyste,
matiseerde wereldbeschouwing, spruit bij Marx en , de zijnen
de op de, ontwikkeling gerichte blik voort, welke van deze
zelf de komst van het heil verwacht. En uit Hegels monis,
tische ontwikkelingsphilosophie is de ontwikkelingshisto,
rische en tegelijkertijd abstract dialectische opbouw van
Marx' hoofdwerk te verklaren.
Ja, de verklaring van het werk is verbonden aan deze
voorwaarde: dat men den Hegeliaanschen grondtoon hoort
doorklinken. Marx wil niet nets bewijzen, maar defecten zoo,
danig aan het licht brengen, dat zij als noodzakelijk onder,
vonden worden.
Uit de stof zelf, aldus meent Hegel, is alles of te leiden.
Toch is de uiteenzetting eerst volmaakt, wanneer het gelukt,
de werkelijkheid als noodzakelijk aan den menschelijken
geest begrijpelijk te maken. Het gaat er volgens Hegel om
„zich aan het leven van het onderwerp te geven of, wat heb
zelfde is, de innerlijke noodzakelijkheid daarvan voor zich
te hebben en uit te spreken."
Zoo eischt Marx ook reeds in dien jeugdbrief, dat „de
zaak zelf zich zal ontwikkelen als een rijk ontplooid leven",
„dat men het object zelf in zijn ontwikkeling zal nagaan".

„De rede van het voorwerp zelf moet als met zichzelf
strijdend voortrollen en in zich zijn eenheid vinden."
Het zich zoo aan de stof overgeven, „zich slechts door
de zaak zelf te laten beheerschen", zoo het subject en het
object te laten samensmelten. dat wordt ook voor Marx, in
wetenschap en politiek, richtinggevend.
Het is de samensmelting van het subject met het object,
van het denken met het zijn, van den denker met zijn
onderwerp, dat den grondslag vormt voor deze onmetelijke
verhooging van de werkelijkheid tot noodzakelijkheid. Het
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is, schijnbaar aanmatigend, de vrucht van een wereldbe,
schouwing. Evenals in de Hegeliaansche ethiek, waarvan
wij den kern bij Marx terugvinden is ook in Hegels kunstige
doorvoering van de logica in zijn dialectiek de werkelijk
aesthetische wereldbeschouwing troef. Zich in iemands ge,
voelens indenken, deze medevoelen, dat is bier zoowel als
daar de methode. Zij voert als medegevoelen tot bet eenzijn
met den ander, tot het onverplichte handelen van de
„schoone ziel". Als overgave aan de stof tot het levend
worden daarvan, tot zijn, het begrip nadergebrachte, dick,
terlijk aanschouwde, door kunst opgeroepen en in dezen zin
schijnbare noodzakelijkheid.
Ook voor het denken geldt, volgens Hegel, evenals voor
het handelen, dat „de hardheid van het zelfzuchtige, boven
zijn afzondering staande gemoed" gebroken, dat „heb ik in
zijn afzonderlijkheid of stand van zich zelf moet doen."
(Plenge, Hegel and Marx, biz. 24, 32, 82, 118). Het denken
is voor Hegel slechts in het levensproces van de soort
mogelijk. Het is de uitwerking van den gemeenschappelijken
aanleg. Zich verdiepend in het gemeenschappelijke van de
denkende personen, vindt de denker de innerlijke nood:
zakelijkheid, welke in de zaak zelf ligt.
Zoo wordt, overgebracht op de uitwendige werkelijkheid,
voor Marx het doorslaggevend beginsel, dat eerst het
feitelijke als noodzakelijk begrijpen beteekent, dat men het
heelemaal begrijpt. Het historische wordt hem theoretisch,
het feitelijke tot een natuurwet; zij het ook in schijn. Zoo
ontstaan zijn ontwikkelingsreeksen, waarvan de waarheids,
kern de feiten zelf zijn, maar voorgesteld als een „moeten",
dat slechts zoolang juist is, als de feiten werkelijk dezen
weg gaan!
Voor Marx als schepper van een nieuwe practijk en een
nieuwe theorie, vormt Hegel den dragenden grondslag, al is
deze dan ook wankelend en bedriegelijk. Hegel heeft Kant
uit Marx verdreven. Zoowel ethisch als practisch; de Cate:
gorische imperatief, het behooren, verdwijnt uit de wereld;
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Ook kennis,theoretisch: de kenniscritiek is „overwonnen",
vergeten; aan het denken wordt geen grens van het kenbare
meer gesteld.
Practisch is nu, voor den scheppenden mensch de taak
gesteld zich universeel,historisch „in te voelen", de nood,
zakelijkheid om de eigen levenstaak in den wereldhistori,
schen, samenhang te begrepen. Derhalve is de hierop
ingestelde Marxistische practijk steeds in den ondergrond
theorie; nauwkeuriger: Hegeliaansch voorgevoel of dichter,
lijke intuitie. Evenzeer is theoretisch voor het Marxistische
denken, ook waar het ten onrechte Hegeliaansch gebleven
is, nu die levendigheid van het object het verleidelijke be,
ginsel geworden: „Er worden geen doode feiten na elkaar
opgeteld, maar alles gaat in elkander over en het eene komt
uit het andere voort."
„Maar deze dialectiek", zegt Plenge, „spiegelt slechts, door
haar schematiek een leven voor, dat niet het leven van de
zaak is en die eigenaardig „enkelsporigheid" van de dialec,
tische noodzakelijkheid is den werkelijkheidsonderzoeker
Marx noodlottig, daar slechts in de wereld van de redelijk;
heid, van het denken zelf, zijn recht heeft, wat Marx tot
beginsel van zijn wijze van voorstellen maakt: het Hege,
liaansche denkersideaal, de dingen „noodzakelijk" te vinden.
Dit ideaal is den hartstochtelijken denker gebleven. Het
denken is zijn hartstocht en de hartstocht drijft zijn denken.
Geboren voor de theorie, evenals Aristoteles en Hegel, voelt
Marx zich thuis in deze wereldbeschouwing van het be,
spiegelen, het bewustzijn, het bewust worden en bewust
maken, het geestelijke leven, dat in de wereld opgaat, niet
om slechts het exact kenbare te kennen, maar om te doors
gronden, om, „noodzakelijk" te vinden, wat als zuiver
feitelijk den menschelijken geest nog niet bevredigt.
Daarvan bleef hem het of stand doen van een behooren,
dat te stellen is tegenover het werkelijke, dat immers veel,
eer als noodzakelijk moet worden begrepen, van elk voor,
schrijven van een subjectief bedachte toekomst, welker
39

komst veeleer uit het slechts bewust te maken feitelijke
gedrag van de menschen afgeleid moet worden. Haar hood:
zakelijke, diep te begrijpen ontwikkeling komt in ons tot
de erkenning van haar wettelijkheid en zoo tot zelfbewusto
zijn. Daarvan bleef Marx de taak, waaraan zijn denken,
boven alles zijn voornaamste werk, naar Max Adlers
woorden, gewijd was: „Een denkende herschepping van het
werkelijke ontwikkelingsproces tot dat punt te geven, waar
deze nieuwe schepping in de door het kennen geleide be:
wuste handeling van den mensch omsloeg."
Van Hegel hield hij eindelijk het belangrijkste over: het
historische denken, dat hij tegenover het naieve geloof aan
eeuwigheid en onveranderlijkheid van ons economisch stelo
sel stelde.
VOOr alles voelt hij voor dezen revolutionairen kant van
Hegel: nooit rustend, het bereikte steeds weer omverwero
pend, gaat de ontwikkeling, zoowel van de werkelijkheid
als van de gedachten, verder. Zoo gebruikt de revolutionair
de Hegeliaansche dialectiek, die, zooals hij in het voorwoord
tot Het Kapitaal zegt: „in het positieve begrip van het bestaande, tegelijk ook het begrip van zijn ontkenning van zijn
noodzakelijken ondergang insluit, iederen gewordenen vorm
in den stroom van zijn beweging, dus ook van zijn vergano
kelijke zijde opgevat, zich door niets laat overbluffen, naar
haar aard critisch en revolutionair is."
Een practische consequentie van deze wereldbeschouwing
is evenwel ook, dat de ontwikkeling tijd noodig heeft om
de dingen te laten rijpen; dat dus een nieuwe maatschappijo
vorm eerst wordt geboren, wanneer deze in den schoot van
den ouden riip is geworden, en dat men „natuurlijke onto
wikkelingsphasen overslaan noch wegdecreteeren kan." Dit
zijn allemaal consequenties, welke later den ouderen Marx
onder den druk van politieke onmacht zeer gemeenzaam
moesten worden. Zoo verliest de revolutionaire denkwijze
gemakkelijk haar vloeiende beginwoorden, revolutie wordt
tot evolutie, omwenteling tot ontwikkeling.
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Naast het „omverwerpen", dat het idealisme van de daad
in 1843 tot categorischen imperatief verheft, is onder invloed
van Hegel niet slechts de zachtere voorstelling van een af te
wachten rijpheid getreden, welke eerst een ingrijpen moge
lijk moet maken; naar een gaarne door Marx gebruikt beeld:
door alleen bij de geboorte te helpen, het overige echter
aan het organische worden over te laten. Maar daar boverp
uit komt reeds door Hegel een overweldigende noodzakelijk%
held in Marx' begrippenwereld: de uiterste tegenstelling tot
de actieve houding in de revolutionaire uitlatingen van de
40er jaren.
Wij leerden de noodzakelijkheid kennen als het eigenaar%
digste van de Hegeliaansche onderdompeling in den ons
alien gemeenschappelijken redelijken aanleg. Weliswaar is
deze het eerst door Marx ook toegepast op het begrijpen
van de vreemde werkelijkheid buiten ons, maar door Hegel
zelf reeds, zij het op andere wijze, in de ontwikkeling van
de menschheid geinterpreteerd. Wat in de ontwikkelings
voorwaarden tot het bereiken van het ontwikkelingsdoel —
dat is voor Hegel de ontplooiing van de rede, het rijpen
naar vrijheid als zin van de wereldgeschiedenis — onont
beerlijk is, dat is, in dezen teleologischen van het doel af

gedachtenzin, noodzakelijk. Het „moet" daarom zijn, de ont%
wikkeling heeft het noodig, zij gaat naar Naar doel toe,
zonder te letten op den enkeling, de volkeren, de klassen,
welke daarbij zouden kunnen worden opgebruikt. Daarvan%
daan de groote, bijna vreeselijke trek van de historische
noodzakelijkheid, welke offers eischt en al het remmende
tot puin maakt in den maalstroom van den vooruitgang, bij
Hegel en ook bij Marx.
Dit heeft evenwel weer ten grondslag het dichterlijke en
het profetische, zoowel bij Marx als bij Hegel: want dit is
niet kennis, maar — wereldbeschouwing. Voor een of ander
stilzwijgend, maar ook slechts onbewust vooropgesteld
ontwikkelingsdoel wordt iets voor onontbeerlijk en daarom
voor „noodzakelijk" aangezien. Men spreekt dan van de
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„historische roeping” hiervan, als van iets, dat zeker gekend
wordt. Zoodat de dialectiek in een dubbel gevaarlijk spel
met „noodzakelijkheden" geraakt, die een willekeurig gesteld
doel en de hoogst onzeker blijvende eenigheid van den
schijnbaar alleen daarheen leidenden weg tot voorwaarde
hebben. Zoo komt door Hegeliaansch construeeren iets
flikkerends, verblindends in het denken van Marx. Een
geestig vangen, schitterend intuitief vatten, maar zonder
kenniscritische tucht, laat deze artistieke wereldbeschouwing
gemakkelijk noodlottig worden voor daad en kennis; vooral
bij volgelingen, die het willen hanteeren zonder het meester
te zijn. Reeds Marx zelf, daarin een Jood, geraakt in
het gevaar van ver van de werkelijkheid staande over.
peinzingen; van een hopen, speculeeren in plaats van veilige
kennis en practische daad. Daarin verstrekt hem de Hege
liaansche leer van de onzinnigheid iets uit het hoofd te
willen ontdekken. Slechts in de werkelijkheid als uitgangs
punt vinden, wat begint te worden, is passend tegenover de
historische ontwikkeling, welke dus buiten het tijdperk van
de uitvindingen, van de techniek, wordt gesloten. Deze
Hegeliaansche leer was Marx uit het hart gegrepen. Niet
practisch=constructief, zooals de techniek of de organisatie
het eischt, voor positieven opbouw, maar slechts theoretisch,
speculatief, maakt hij uit den flood een deugd, uit het gebrek
aan begaafdheid een beginsel. Zoo wordt zijn socialisme in
plaats van practisch slechts theoretisch. Onder Hegels
duurzamen invloed blijft levende natuur, het tehuis van
van Hegel's wereldbeschouwing, het orienteerende oerbeeld
voor Marx en het wachten op Naar rijpen het richtsnoer voor
zijn aanhangers.
Nog verder leidt, in dezelfde richting de verandering van
de wereldbeschouwing van Marx. Weliswaar blijft de onder
grond. Daarboven echter voegt zich, na Hegels invloed, nog
een geheel andere derde soort, welke nu als zoldering er
over been ligt. Niet alleen, dat de in het leven getreden,
teleurgestelde student, zich met behulp van Feuerbach van
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de Hegeliaansche metaphysica bevrijdt, veeleer maakt hij er
zich schijnbaar geheel van los, om in een derde periode een
geheel andere verhouding tot de wereld te proclameeren.
C. Marx als positivist.

De ommekeer begint in 1843. De ondervinding van den
jongen journalist heeft gewerkt. De vijf en twintig jarige
komt naar Parijs, uit de stilte van de studeerkamer, uit
Hegels verheerlijking van de geschiedenis en van den staat
in de werkelijkheid, welke in het geheel niet tot denken
drong, zooals een zucht van teleurstelling toen bekende. De
revolutionaire gloed in hem is door de onderdrukking van
den geest tot kookhitte opgevoerd. De revolutionairste uit
latingen dringen uit hem naar voren. De theorie is niet vol
doende. Alles dringt hem naar de practijk.
De practijk: dat is in de eerste plaats critiek, revolutionaire
critiek. Zij argumenteert nog met Hegeliaansche idealen;
maar de te hulp geroepen bondgenooten, de eveneens voov
revolutionaire Fransche materialisten uit de 18de eeuw, ge
raken in de hoof den van de radicale Jongdiegelianen met
Hegel zelf in tegenspraak.
„Toen kwam Feuerbachs Wesen des Chrislentums.7)
Met een slag vernietigde het de tegenstelling, terwijl

het het materialisme zonder omslag weer op den troon
verhief. De natuur bestaat onafhankelijk van alle philo
sophie; zij is de grondslag, waarop wij menschen, zelf
natuurproducten, zijn ontstaan; buiten de natuur en de
menschen bestaat niets, en de hoogere wezens, die onze
religieuse fantasie geschapen heeft, zijn slechts de
fantastische weerspiegeling van ons eigen wezen. De be
toovering was gebroken; het „systeem" had men doen
springen en terzijde gesteld, de tegenstelling, welke
7) Ludwig Feuerbach, 1804-1872, Duitsch wijsgeer, belangrijkste der
Jongoliegelianen. Zijn Wesen des Christentums (1840, zie tekst), is zijn
hoof dwerk.
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slechts in de verbeelding bestond, was opgelost. — Men
moet de bevrijdende werking van dit boek zelf door,
leefd hebben, om zich een voorstelling daarvan to maken.
De geestdrift was algemeen; wij waren op dat oogen,
blik alien Feuerbachianen. Hoe enthousiast Marx de
nieuwe opvatting begroette en hoe zeer hij — trots alle
historische voorbehoud — door haar werd beinvloedt,
kan men in De Heilige Familie lezen."
Aldus vertelt Engels in zijn werk over Feuerbach. Hoe
deze op Marx werkte toont zijn Inleiding tot de critiek op
de Hegeliaansche rechtphilosophie (1843):
„De grondsiag van de ongeloovige critiek is: De mensch
maakt den godsdienst, de godsdienst maakt niet den
mensch. De godsdienst is het zelfbewustzijn en het ge,
voel van eigenwaarde van den mensch, die zich zelf of
nog niet gevonden, Of reeds weer verloren heeft. De
mensch is echter geen abstract, buiten de wereld staand
wezen. De mensch, dat is de wereld van de menschen,
staat, maatschappij. Deze staat, deze maatschappij bren,
gen den godsdienst voort, een verkeerd wereldbewust,
zijn, daar zij een verkeerde wereld zijn. De godsdienst
is de algemeene theorie van deze wereld, haar ency,
clopaedie, haar logica in populairen vorm, haar spirit
tualistisch point d'honneur, haar enthousiasme, haar
moreele sanctie, haar plechtige voltooiing, haar alge
meene troost, en rechtvaardigheidsgrond. Hij is de fan,
tastische verwerkelijking van het menschelijk wezen,
omdat het menschelijk wezen geen echte werkelijkheid
bezit. De strijd tegen den godsdienst is dus onmiddellijk
de strijd tegen die wereld, waarvan de godsdienst het
geestelijk aroma is.
De religieuse ellende is ten deele de sprekende trek
van de werkelijke ellende en ten deele het protest tegen
de werkelijke ellende. De godsdienst is de zucht van het
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verdrukte schepsel, het gemoed van een hartelooze
wereld, terwiji hij de geest van geestlooze toestanden
is. Hij is de opium van het yolk.
De opheffing van den godsdienst als het bedriegelijke
geluk van het yolk is de eisch van zijn werkelijk geluk.
De eisch, de illusies over zijn toestand op te geven, is de
eisch, een toestand op te geven, welke illusies noodig
heeft. De critiek op den godsdienst is dus in wezen de
critiek op het jammerdal, waarvan de godsdienst het
aureool is.
De critiek heeft de denkbeeldige bloemen aan den
krans uit elkaar geplukt, niet opdat de mensch den
fantasieloozen, troosteloozen krans zal dragen, maar
omdat hij den krans zal afwerpen en levende bloemen zal
plukken. De critiek op den godsdienst stelt den mensch
teleur, opdat hij zal denken, handelen, zijn werkelijk,
heid inrichten, als een teleurgesteld, tot inzicht gekomen
mensch, opdat hij zich om zichzelf en daarmede om
zijn eigen zon bewegen zal. De godsdienst is slechts de
denkbeeldige zon, welke zich om den mensch beweegt,
zoolang hij zich niet om zichzelf beweegt.
Het is dus de taak van de geschiedenis, nadat het
hiernamaals voor de waarheid verdwenen is, de aardsche
waarheid te vestigen."
Zoo wordt door Feuerbach de reeds voorbereide omme,
keer wakker geroepen: van het hiernamaals van den gods,
dienst en de metaphysica naar den wereldschen arbeid en
daardoor naar het werkelijke kennen van de wereld. In een
woord: naar de werkelijkheid in den gewonen zin. Het de
werkelijkheid verheerlijkende idealisme had Marx teleurge,
steld, zooals de religeuse mensch — in hoeverre Marx dat
was, blijve in het midden — door den in den weerschijn van
zich zelf opgelosten godsdienst. Hij had, overeenkomstig
Hegels staatsphilosophie, van het algemeene belang uit
geoordeeld; de werkelijkheid verbittert hem: „het indivi,
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dueele belang beschouwt zich als het einddoel der wereld".
De toestand van Duitschland dringt hem „rationale
schaamte" op; en daarmede hoop: „schaamte is een soort
toorn, de in zich zelf gekeerde. En wanneer een geheele
natie zich werkelijk schaamde, zou zij de leeuw zijn, die zich
voor den sprong in zich zelf terugtrekt." Maar: „zelfs de
schaamte is in Duitschland nog niet aanwezig; integendeel,
deze ellendigen zijn nog patriotten." En dat alles had Hegel
verheerlijkt! In de kookhitte van deze teleurstelling breken
niet alleen de viammen van den hartstocht naar vrijheid naar
voren, in Naar wordt het denken van Marx omgesmolten.
De geestverwanten uit het Jong-Hegeliaansche kamp stel
den hem niet minder to leur. De studeerkamerlucht hangt
aan hen. De werkelijkheid is zoo heel anders! Zelfs de zelf.
bewuste, eenzijdig Fichteaansche wijze, waarop Bruno Bauer
den nadruk legde op het spiritualisme, gaat van dit bestand:
deel van het Hegeliaansche systeem over naar de uiterste
tegenstelling: naar het „materialisme" als het nadruk leggen
op de stof in den zin • van de onafhankelijk van ons denken
en buiten ons bestaande werkelijkheid. In De Heilige Familie,
een uiteenzetting met Bruno Bauer, wordt aan Hegels doen
herleven der metaphysica en daardoor aan alle metaphysica
de gehoorzaamheid opgezegd. Zij zal voor alijd voor het nu
door den arbeid der speculatie zelf volbrachte en met het
humanisme samenvallende materialisme bezwijken. Zooals
Feuerbach op theoretisch gebied, vormde het Fransche en
Engelsche socialisme en communisme op practisch gebied
het met het humanisme samenvallende materialisme! Slechts
een tweetal uit de Hegeliaansche school kunnen hem helpen:
Lorenz von Stein, die in Parijs met Hegeliaansche intultie
in de levende werkelijkheid van het Fransche socialisme en
communisme doordringt en de Fransche revoluties met de
geschiedschrijvers uit den tijd van St. Simon als klassenstrijd
heeft leeren begrijpen, ja, het communisme als het noo&
zakelijke ideaal van het proletariaat begrijpt; en Friedrich
Engels, die uit Engeland geheel overeenkomstige kennis van
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de werkelijkheid medebrengt. Spoedig is ook Marx, dronken
door de nieuw ontdekte werkelijkheid, door den blik achter
de coulissen, realistisch opgevoed. Hij staat door werkelijk,
heidszin boven de in Duitschland en bij Hegel gebleven
Jong,Hegelianen, j a, hij stort zich in een werkelijkheidsfana,
tisme, dat een redding uit Hegel beteekent.
„Wij staan voor het schokkendste beeld van onze nieuwe
geestesgesehiedenis. De titanenval van het Duitsche idea,
lisme!" Aldus Plenge (Marx and Hegel, blz. 54, 120, 156). En
het is waar: er gaat daarbij 'oppervlakkig onzegbaar veel
verloren. Als door een tooverdrank tschijnt nu alles ver,
geten, wat in Marx zelf leefde en dat hij zoo vurig had uit,
gesproken. Evenals Siegfried van Brunhilde, weet de
Marxistische leer nu niets meer van het heiligste en hoogste,
waaraan zijn jonge ziel zich had toevertrouwd.
Wij kunnen 'dit slechts begrijpen, wanneer wij met Marx
binnentreden in dat stelsel van wereldbeschouwing, dat zijn
blik wegwendt van het eigen innerlijk naar de buitenwereld;
naar de buitenwereld, welke hem des te vollediger gevangen
nam, naarmate zijn ziel zich hartstochtelijker aan haar
vervorming en daarvoor aan haar erkenning overgaf.
Volgens Max Adlers treffende beschrijving is Feuerbach
„de stichter van een nieuwe denkwijze in de Duitsche
philosophie, het natuurwetenschappelijke positivisme", en
het denken van Marx is, onder Feuerbachs invloed „een
soort natuurwetenschappelijk positivisme, ongeveer op de
manier van Ernst Mach") (Marxistische Probleme, S. 62,
71). Marx moet dus niet tot de Comtisten, maar heel alge,
meen tot het positivistische wereldbeschouwingstype, dat
naar de natuurwetenschappen georienteerd is, behooren. En
dat is juist. Als is hij ook ver verwijderd van de scherpe
kenniscritiek en de uiterste zelfbeslissing van het denken,
die de grootsten van deze richting tot beroemdheid gestrekt
8) Ernst Mach, 1838-1916, natuurkundige en philosoof hoogleeraar
te Weenen, leerde, dat alle kennis slechts op ervaring berust en ontkende
elke metaphysica.
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hebben, heeft hij met deze de werkelijkheidszin en de rein,
heid van den wil tot kennen, het zich zelf vergetend terug,
treden van het eigen ik en de onderwerping ihiervan aan
het object, gemeen.
Daarheen voerde hem niet alleen de anti,theologische en
anti,metaphysische theorie van Feuerbach. Niet alleen de
eveneens naar de positieve wetenschap voerende leer van
St. Simon') en zijn beroemd geworden leerling, Auguste
Comte 10) en de St. Simon volgende historici en socialisten;
het was de Parijsche werkelijkheid, die nu op Marx in,
stormde, haar geestelijke atmosfeer. De sociale vraagstukken
waren er veel verder ontwikkeld dan in Duitschland en voor
alles was het de voor de oplossing er van bereide methode,
welke destijds in Parijs het denken van Marx revolutio,
neerde.
Het sociale vraagstuk van dezen tijd, niet opgelost, maar
slechts geopenbaard door de op elkaar volgende revoluties,
was bier als zoodanig bewust geworden. Socialistische aan,
klachten en droomen klonken luid. De organisatie der maat,
schappij werd als taak erkend.
Hoe moest echter dit probleem, de organisatie der maat,
schappij, opgelost worden? Niet anders dan al de pro,
blemen, die reeds opgelost zijn, luidde het antwoord, dat
Marx bier vernam, niet anders dan door de wetenschap, die
ons de wetten der natuur toonde en ons dus ook de wetten
der maatschappij, de ontwikkeling en de noodzakelijke toe,
komst er van, zal laten kennen.
Dit antwoord op de sociale vragen werd aangewezen door
de positivistische, door de natuurwetenschappen geboren
en gevoede traditie, die Marx in Parijs aantrof. Deze tra:
ditie had in de Renaissance haar aanknoopingspunt gevonden
9) C. H. graaf de Saint Simon, 1760-1825, utopische socialist, in wiens
werken de kiemen van het historisch materialisme en de klassenstrijdleer
reeds aanwezig zijn.
10) Auguste Comte, 1798-1857, Fransch philosoof, grondlegger van de
sociologie in zijn hoofdwerk: Cours de philosophie positive, 6 dln. 18300'42.
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aan Demokrites, Protagoras, Epikurus en Lucretius, zij was
geproclameerd door Bacon, door d'Alembert, Turgot en
Condorcet voortgezet en toegepast op de politieke en ge,
sehiedkundige wereld; en eindelijk had de polytechnische
school in Parijs deze traditie aan graaf St. Simon en aan
diens leerling Auguste Comte overgeleverd, die haar dan
verder gaven. De natuurwetenschappelijke geest, voor de
taak gesteld, de maatschappij te reorganiseeren, bewerkte
nu ook de sociale wetenschappen naar de natuurweten,
schappelijke methode.
In Auguste Comtes Politique Positive (1882) hebben wij
de kern van deze natuurwetenschappelijk gedachte maat,
schappijleer. Ik neem de beslissende zinsneden er uit:
De beschouwing van de ontwikkeling der kultuur toont
een noodzakelijke keten zonder ruimte voor toeval en
geniaal ingrijpen. Uit deze natuurwettelijke gebondenheid
van elke cultuurfactor vloeit voort, dat Been politieke macht,
hoe groot ook, de door eigen aandrift vooruitgedreven cul,
tuurontwikkeling willekeurig voor of achteruit vermag te
drijven. De macht van den mensch ligt in zijn intelligentie:
in het kennen der wetten en van het vooruitzicht van haar
uitwerking. De maatschappij beweegt zich weliswaar vol,
Bens eeuwige en onveranderlijke wetten voorwaarts, on,
verschillig wat de mensch daarvoor doet; maar terwiji hij
zich van deze op het oogenblik op een doel geriehten gang
bewust wordt, zich van zijn oorzaken rekensohap geeft, kan
hij zijn vooruitgang gemakkelijker maken, hindernissen uit
den weg ruimen, de onvermijdelijke schokken temperen tot
een eenvoudige, regelmatige, geestelijke beweging, tot een
recht, doelbewust vooruitgaan van de opstijgende •sociale
krachten. Zoo is de dringende taak van de sociale reorga,
nisatie als een in wezen theoretische herkend: wetenschap
der waarneming, natuurwettelijkheid van de geschiedkundig
maatschappelijke ontwikkeling, onderschikking onder deze
erkende natuurwetten en speciaal de bewegingstendentie.
Een geheel andere noodzakelijkheid , dan , de door FIegel

bedoelde wordt hier over ons beschikt: niet de intuitief op
te vatten noodzakelijkheid van datgene, wat als redelijk, als
de ontplooiing der rede, uit den aardbodem opstijgt; niet
de noodzakelijkheid van datgene, wat onontbeerlijk is voor
een vooropgezet hoog en schoon ontwikkelingsdoel; maar
de noodzakelijkheid daarvan, wat met de zekerheid van
astronome natuurwetten over ons losbreekt: niet de rede,
lijke of teleologische noodzakelijkheid, maar de causale.
Wat psychologisch zeker vooruit te zien is kan in haar
besloten zijn; niet echter het redelijke, hoe dan ook waardeo
voile, hoogere, maar slechts het voor de strenge kennis
zekere. „Savoir pour prevoir" (weten om te voorzien), het
streng gekende alleen behoort den grondslag van het voor:
zien te worden.
De vijfoenotwintigjarige Marx was in Parijs in deze geo
dachtenwereld binnengetreden — dat toont reeds de destijds
geschreven uiteenzetting met Bruno Bauer") aan — en geen
deskundige kan de verbluffende overeenstemming loocheo
nen, die bestaat tusschen zijn van nu of geforceerd „weten,
schappelijk", n.l. natuurwetenschappelijk georienteerd deno
ken en tusschen de positivistische philosophen. De wetten
van de maatschappij en haar ontwikkeling kennen; „de ecoo
nomische bewegingswet van de moderne maatschappij onto
hullen", verklaring van de bijzondere wetten, die ontstaan,
bestaan, ontwikkeling en dood van een zeker maatschapo
pelijk organisme en zijn vervanging door een ander, hooger,
regelen; voorspellen, wat komen zal, zoodat men zich daarop
inrichten kan, zooals op een vooruit geweten natuurvero
schijnsel, dat noodzakelijk moet intreden; in het algemeen:
„de ontwikkeling van de economische maatschappijvorming
opvatten als een natuurgeschiedkundig proces, de wetten
leiden, die niet alleen van den wil, het bewustzijn en het
voornemen van den mensch afhankelijk zijn, maar integeno
deel omgekeerd diens wil, bewustzijn en voornemens be.
11) Die heilige Familie (buitengewoon aardig, Nadilass Bd II, blz.
232-240).
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palen....", dat wordt nu voor Marx in dit derde tijdperk
de principieele, al het persoonlijke negeerende, geheel
natuurwetenschappelijke houding.
Het individu, tdat zich in het voortschrijden dezer wereld,
beschouwing oplost in de kruising van vele causale ketens,
verdwijnt uit den gezichtskring. Het subject wischt zich in.,
derdaad zelf uit. Slechts het object, dat gekend moet worden,
blijft over; het heeft ook het te kennen subject in zich op,
genomen. De blik in het eigen innerlijk valt weg. Beschou,
wing alleen, zooals die van de natuur, doorgrondt ook de
maatschappij. Deze wordt een groot mechanisme, evenals
de natuur en Ricardo's abstracte ruiltheorie, alsmede de
economische vervulling van het positivistische ideaal: na,
tuurwettelijkheid, mechanisme. En zoover deze van de
doode natuur, haar vaderland, op de levende kan worden
overgedragen heeft deze wereldbeschouwing in Darwins
ontwikkelingswetten voor Marx de vervulling van datgene
geleverd, wat hij als vereeniging van de Hegeliaansche ont,
wikkelingsleer en de positivistische natuurwettelijkheid
moest verlangen: Ontwikkelingswetten. Zij zijn het doel van
zijn kennis; en zijn eerzucht. Voor Darwin, die hem bevel,
tiging van de Hegeliaansche ontwikkelingsidee op streng
natuurwetenschappelijken weg bracht, de voortzetting te
vormen, die zijn wetten op de geschiedenis der menschheid,
ja op haar toekomst, tot overeenkomstige toepassing
brengt.
Zoo treedt thans de wetenschap in haar rechten. Werke,
lijke kennis, zooals de natuurwetenschap deze bereikt heeft,
wordt het ideaal; natuurkennis het lichtende voorbeeld.
Naar haar beeld gevormd, wordt het socialisme tot een
wetenschap. Zoo leidt, nog boven Hegel uit, het derde en
laatste tijdperk tot een sociale wetenschap in den zin der
natuurkennis, in plaats van dien eener practische weten,
schap. Slechts te voorspellen, niet zelf te vormen is thans de
toekomst. Slechts natuurwetten, die van een maatschappij
en die van den overgang van de eene naar de andere, zijn
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te ontdekken; het object van onderzoek is niet de organio
satie der nieuwe maatschappij, maar de tegenwoordige
maatschappij en haar ontwikkelingsgang in een bepaalde
richting.
Wij weten van Lafargue, die als schoonzoon den ouderen
Marx goed kende, hoe zeer de algemeene geldigheid, de
strenge kennis — op grond van studie der geschiedenis en
der staathuishoudkunde — ook voor zijn eommunistisch
standpunt door Marx te hulp is geroepen: „Hij beweerde,
dat elke onpartijdige geest, die niet wordt beinvloed door
eigenbelang en niet verblind is door klasseovooroordeelen,
onvoorwaardelijk tot idezelf de gevolgtrekkingen moet
komen." Hij schreef met den vasten en bepaalden wil,
de socialistische beweging, die zich tot in zijn tijd in utoo
pische wolken verloor, een wetenschappelijken grondslag
te geven."
Het sterke naar voren treden van dit „wetenschappelijk
socialisme" dateert ongeveer van 1846 af. Het beteekent:
men kan niet, als utopisten, de wereld door droomen vero
beteren, door een beroep op den geestdrift een omwenteling
tot stand brengen. De voorwaarden voor het slagen van
eenige hervorming — en hoe velen streden om den palm!
— zijn veeleer in de werkelijkheid te zoeken: slechts z00%
ver deze zelf „zich tot denken dringt", slechts in zoover
heeft het zin, haar de gedachte op te dringen. Marx heeft
de geniale practische denkbeelden der „Utopisten", de kern
van hun wezen, geen recht laten wedervaren. Met een
hoogerstaand realisme echter tracht hij die droomen een
grondslag te scheppen door inzicht in de zich door de ecoo
nomische ontwikkeling voordoende factoren der verwerkeo
lijking. Hierdoor wordt de achtoenotwintigojarige een leider.
Wanneer hij nu daarbij, in het derde en langste tijdperk,
een bittere ironische taal spreekt, die niets anders van
den actieven drang van zijn ziel verraadt dan de teleurstelo
ling, die hij door de grondig doorleefde werkelijkheid ondero
vond, dan is dat slechts uiterlijk. Juist de starre, natuuro
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wettelijke noodzakelijkheid wordt in den vuurgloed, die
meer dan ooit in Marx' innerlijk laait, gesmeed tot een
werktuig van het revolutionaire denken. Zij geest de zeker:
heid. De kenniscritiek, die Hegel reeds in Marx tot zwijgen
heeft gebracht, laat de voor de hand liggende vraag achtero
wege, of en in hoeverre bij maatschappij en geschiedenis
voorspelling mogelijk is; zij wordt, ofschoon door Hegel
afgewezen („het toekomstige is niet absoluut"), door Marx
hartstochtelijk aangegrepen als een schild in den strijd. Alle
beweegredenen voor of tegen het socialisme worden hem
nu bespaard. Er behoeft niet meer om idealen gestreden te
worden. De toekomst is zeker, deze is natuurnoodzakelijk.
Kennis is voldoende. De werkelijke machten moeten worden
opgeroepen. De natuurwettelijk zekere ontwikkeling komt
hen te hulp. Meer is niet noodig.
Zoo is de revolutionair als positivist. Dat blijft de in het
Communistisch Manifest en vooral in Het Kapitaal nooit
afgelegde wapenrusting. De vrijheid komt — onafwendbaar!
Dit is nu de naar buiten vastgehouden positie, die eigen
heldendom verbergt en eigen strijd vergeet: slechts die van
den wetenschappelijken onderzoeker, die een geheel van
hem gescheiden onderwerp wil kennen.
Weliswaar niet zonder onderbrekingen door die positie
van den toeschouwer, welke wenschend en hopend de geo
schiedenissen medebeleeft, in haar ontwikkeling zelf de
kiemen van datgene zoekt, wat hij verwezenlijkt zou willen
zien; niet zonder vermenging van datgene, wat zeker te
verwachten is, met datgene wat redelijk en slechts voor een
of anderen vooruitgang „noodzakelijk" is; en niet zonder
dat tusschen de regels door steeds weer de geheel niet
natuurwetenschappelijke innerlijke verontwaardiging oplaait,
die Marx tegen de bestaande toestanden gevoelt.
Het was een niet uitvoerbaar pogen, alleen als natuuro
onderzoeker tegenover de menschelijke wereld te willen
staan. Het was een ondragelijke inperking en verminking
van den Marxistischen geest, over het vuur in eigen boezem,
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het dek van de zuiver verstandelijke beschouwing te leggen.
Ook was het onmogelijk deze wereldbeschouwing van het
kennende verstand door te voeren, zonder in conflict te
geraken met de beide andere mogelijkheden van wereld,
beschouwing, die Marx eveneens eenzijdig tot in de laatste
consequenties had uitgevoerd: met de liefdevolle onder,
dompeling in de ontwikkeling, in haar waarde en haar on,
ontbeerlijke hulpmiddelen, evenals met de trotsche, oprechte
waardigheid van het bewust geworden menschdom.
Wilhelm Dilthey heeft ons geleerd een nog ver boven
Kant uitgaande zelfcritiek te oefenen op onze neiging tot
systematische, eenzijdig doorgevoerde wereldbeschouwing.
Dilthey heeft aangetoond, dat de meerzijdigheid van ons
wezen en de daarmede verbonden noodzakelijkheid van een
meerzijdige verhouding tegenover de wereld een eenzijdige
wereldbeschouwing niet toestaat. Marx is — naast Nietzsche
— het beste voorbeeld van een koenen geest, die onver,
schrokken en onverbiddelijk ieder der drie mogelijke ge,
dachtenbanen tot het einde afgaat, zonder toch zijn voile,
complete persoonlijkheid zoo in te binden en te verminken,
dat een onverdeelde, consequent doorgevoerde wereldbe,
schouwing mogelijk geworden was. Hij geraakte, hoewel
onbewust, met zichzelf in conflict. Juist omdat hij een
compleet, gecompliceerd, veelzijdig mensch was, die noch
naar verstand, noch naar wil, noch naar bespiegeling, be,
perkt kon worden. En hij vond ook de eenige mogelijke
oplossing in het leven: dat hij, zoover als de omstandigheden
het toelieten zoo hoog en veelzijdig mogelijk zijn geheele
menschelijke aanleg tot verwezenlijking bracht. Hij was
revolutionair, zette onbevreesd zijn heele persoonlijkheid op
het spel voor de verheffing van de onderdrukte mensch,
heid. Als strijder was hij trouw tot in den dood, fier en
van een innerlijke waardigheid, zooals slechts bij deze hou,
ding tegenover de wereld en een sterken reinen wil mogelijk
is. Hij hoopte en zag uit, als een geslagen maar niet over,
wonnen rebel, naar alle voorteekenen van een economische
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en sociale ontwikkeling, die van zelf nader tot zijn doel
moest komen. Hij probeerde wetenschappelijk te onderzoeo
ken welke de inwendige structuur van onze tegenwoordige
maatschappij is, hoe doze zich daardoor noodzakelijk in een
bepaalde richting voortbeweegt, welke tegenstellingen daaro
uit moeten ontspringen, welke belangen als sterke machten
op het spel gezet kunnen worden; dienovereenkomstig orgao
niseerde hij de door haar toestand revolutionaire klasse, het
proletariaat, tot het behartigen van haar eigen belangen en
daarmede samengaande tot verdedigen van zijn idealistisch
revolutionair streven.
Wanneer nu heden de epigonenstrijd 12) „Marx of Kant"
als een storm in een glas water woedt, wanneer zijn aanhano
gers zelf critiek uitoefenen op de Marxistische wereldbeo
schouwing, moeten wij om een en ander beter te begrijpen
den veranderden toestand voor oogen houden, die in de
socialistische beweging een veranderde stemming en wereldo
beschouwing met zich medebrengt.
De situatie, waarin Marx verkeerde, toen hij in Londen
zijn groote hoof dwerk schreef, was die van een ouder woro
denden, machteloozen banneling, die zijn leger eerst moet
vormen voor gestreden kan worden. Het proletariaat was
een machtelooze speelbal van maatschappelijke toestanden
en machten, heen en weer geworpen en misvormd door het
geweld der uiterlijke omstandigheden. Dit is ten deele nog
het geval, maar het is toch reeds eenigszins anders geworden.
Juist door Marx zelve. Uit het „lijdende en droomende"
proletariaat groeide het strijdende, in plaats van een aano
voerder zonder soldaten een georganiseerde, offervaardige

en strijdvaardige massa, die evenals iedere gevestigde beweging, duidelijke leiding naar een doel noodig beef t. Het
is niet meer het uitzien naar een goede, van zelf gaande
ontwikkeling, maar eigen handelen, niet meer alleen het
kennen van datgene wat geschiedt en zal geschieden, maar
12)

Epigoon, volgeling.
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voor alles datgene, wat gedaan moet worden. pit wordt nu
door de vercnderde machtspositie vereischt. Dienovereen,
komstig wordt nu in de socialistische beweging zelve, even,
als ook buiten haar, critiek uitgeoefend, zoowel op de van
Hegel afkomstige speculatie op de juistheid van de ontwik,
keling zelf als ook op de positivistische „natuurnoodzake,
lijkheid", waarmede het socialisme zoogenaamd komen zal
— een critiek, die zich op het derde der mogelijke stand,
punten stelt en daarom aan Kant vastknoopt.
Evenals voor de burgerij ten tijde harer vrijheidsstrijd, is
nu voor het zich bevrijdende proletariaat het Kant,
Fichteaansche idealisme van de daad de aangegeven geestes,
stemming.
En weer heeft nu de aansluitng bij een der mogelijkheden
van wereldbeschouwing plaats. Als een eenheid en Bienovereenkomstig eenzijdig wordt zij door de Nieuw,Kantia
nen en NieuwFichteanen tot een systeem uitgebouwd. Wat
Marx zelf in zijn strijdlustige jeugd met gloeiende woorden
heeft uitgesproken en wat daarna onder Hegeliaanschen en
positivistischen invloed, onder den druk van de politieke
machteloosheid en het ouder worden, in zijn innerlijk
gloeide als een vuur onder de asch, treedt nu als eenzijdig
systeem tegenover het Marxistische denken op. Het was
alsof het in zijn borst geen plaats had gehad, alsof hij niet
juist de mensch was geweest, die meer dan anderen juist dit
beleefde, wat anderen nu onderwijzen. Het was alsof een
Marx of een Kant in het algemeen beschouwd konden worden
als een eenzijdige verscherping van een wereldbeschouwing,
alsof niet bij den een zoowel als bij den ander de rijkdom
van den natuurlijken aanleg boven de armzaligheid had uit,
gedreven, die de aanhangers, met verminking van den mees,
ter, dan tot nauwe en beperkte systematiek uitbouwen.
Even weinig als Marx is Kant vertegenwoordiger van een
wereldbeschouwing. Naast zijn overheerschend idealisme
van den wil, waarin hij aan Plato verwant is, staat zijn zeer
realistisch critisch verstand, dat hem dikwijls en nauw met
56

het positivisme verbindt. Ook de Hegeliaansche ontwikke,
lingsteleologie 13) heeft bij Kant haar geschiedphilosophische
kiemen, ofschoon Kant relatief het armst is aan dit kunst,
zinnig beschouwen en voelen. In een woord: de complete
Kant en de complete Marx staan elkander veel nader dan
de door Marxisten en Kantianen uit elkaar getrokken rafels
van hun denken.
Wanneer wij echter door menschelijk begrip tot een weten,
schappelijke waardeering willen geraken, dan moeten wij
ons het volledige beeld voor oogen houden, dat deze schets
van een geschiedenis der Marxistische wereldbeschouwing
heeft opgeleverd. Het vurige temperament in de eerste
plaats: dezelfde kracht, die hem actief deed worden met
wereldhistorischen invloed, was het ook, die hem voortdreef
in de een of andere richting, zij liet hem eenzijdig en conequent iederen gedachtenweg ten einde gaan. De geestige en
krachtige beknopte formuleering dreef de op het oogenblik
juist naar voren komende opvatting op de spits, zoodat aan
iedere door hem uitgesproken eenzijdigheid later de tegew
gestelde ter completeering toegevoegd is.
En hoe moet onze verhouding tot hem dus zijn? Niet als
een van die steeds to vreezen aanhangers, wier rechtzinnig,
heid het beste in den a angebeden leermeester doodslaat,
maar als dankbaar ontvankelijke leerling, die het geheel van
den man op zich laat inwerken. Zoo meen ik moet men hem
naderen.

13)

Teleologie, op het doel der dingen gerichte leer.
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HOOFDSTUK III.
HET BEVOCHTEN STANDPUNT.
A. Het „historisch materialisme".

W

at is „historisch-materialisme"? Is het een nieuw
standpunt? En een juist? Wij hebben het reeds
toegepast: op veel plaatsen, in het bijzonder aan
het slot van het vorige hoofdstuk, waar wij het geestelijk
leven verklaarden uit den socialen toestand, welke zich
sinds Marx veranderd heeft. Dat is een gedeeltelijke toe
passing geweest. Een anderen keer kan men den socialen
toestand uit zijn economischen ondergrond begrijpen. Het
oogenschijnlijk geestelijkste begrijpen wij uit het oogen
schijnlijk materieelste, het heel gewone economische, welks
vooruitgang zooveel andere dingen met zich medebrengt:
dat is materialistische opvatting der geschiedenis of his
torisch materialisme.
Dit alles is een algemeen gehandhaafde methode geworden.
Dit is de verdienste van Marx. Het begin is ouder. En in hoe,
verre de methode vruchtbaar is, in hoeverre manier, zonder
diepere waarheid, wat zij eindelijk als kiem voor nieuwe, fury
damenteele kennis beteekent, zal nu er uit gelicht moeten
worden.
Een onmetelijke hoeveelheid literatuur is over dit Marxis
tische standpunt bijeengebracht. Deze groeit dagelijks opnieuw aan. Hier kan slechts getracht worden de inleiding to
geven, welke dit boekje ten doel heeft.
Wij zijn in de wandeling door de Marxistische wereldbe
schouwing reeds dicht bij den oorsprong van het historisch
materialisme gekomen. Want wij leerden de toepassing van
de methode der natuurwetenschap op de geschiedenis ken%
nen, zooals het positivisme deze toepaste en Marx ze mee
maakte. De wortel van de materialistische opvatting der ge
schiedenis ligt hierin, dat men de geschiedenis in de natuur
nivelleert, heeft Hermann Cohen in zijn werk over de ethiek
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van den zuiveren wil gezegd. Ook nuchtere literatuur,ge,
schiedkundige onderzoekingen vinden bij St. Simon en
Comte den eersten kiem.
Weliswaar heeft Marx, zooals hij zeif zegt, in de uiteen,
zetting met Hegels rechtsphilosophie zijn standpunt ge,
vonden. Ook Feuerbachs herleiding der godsdienstige voor,
stellingen tot den mensch, die god naar zijn beeld schept, in
plaats van door God als zijn evenbeeld geschapen te zijn,
heeft zich reeds verspreid. Feuerbachs „de speculatieve
philosophie slechts omkeeren", wordt bij Marx het onderste
boven keeren van Hegel: „Voor Hegel," zegt Marx, „is het
denkproces, dat hij zelfs met den naam idee in een zelf,
standig subject verandert de schepper van het werkelijke,
dat slechts de uiterlijke verschijning er van vormt. Bij mij is
omgekeerd het ideeele niets anders dan het in het menschen,
hoofd overgebrachte materieele." Ja Feuerbachs Wezen van
het Christendom (1841), verbonden met de door Hegel ver%
kondigde opvatting van den mensch als een sociaal, in de
maatschappij wortelend, slechts met deze en uit deze te
begrijpen wezen, leidt recht naar de Marxistische opvatting.
Feuerbach 'verklaart den godsdienst uit den mensch, wiens
wezen zich Haar buiten projecteert. Marx vraagt niet: uit
welken mensch? Maar wel: hoe hij historisch, hoe hij mast,
schappelijk wordt. Dienovereenkomstig verschillend wordt
ook de aard van 'den godsdienst. Zoo dringt het terugvoeren
van den godsdienst op den „mensch" tot het terugvoeren
daarvan naar den maatschappijvorm. De godsdienst wordt
zoo voor Marx de fantastische weerspiegeling daarvan, de
idee wordt diens reflex. Het bewustzijn, voor Feuerbach
slechts reflex van de behoeften van de soort, wordt het ook
voor Marx, maar al naar derzelver historische toestand, in
den maatschappelijken levenssamenhang, zooals Hegel het
uitdrukte. Zoover voert bij Marx de uiteenzetting tusschen
Feuerbach en Hegel.
„Het maatschappelijke 'even echter," zoo concludeert
Marx verder, „is in wezen practisch. Alle mysteries, wake
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de theorie tot de mystiek verleiden, vinden hun rationeele
oplossing in de menschelijke practijk en in het begrijpen
dezer practijk." De verklaring der ideeen uit den mensch,
wordt zoo tot verklaring uit de maatschappij en daarmede
uit de practijk der menschen. Zoo voert de critiek op den
godsdienst weg van de ideeen. Zij voert echter Marx' eigen
medevoelende, actieve, vurige geest naar het omwentelingso
proces, naar de revolutionaire practijk, midden in den klaso
senstrijd. Zij voert ver af van Feuerbachs studeerkamero
wijsheid: „de menschen behoeven elkaar slechts lief te
hebben." Zij voert zoo tot een „nieuw materialisme", dat
Marx in 1845 1) aldus noemt en uitspreekt. Dit „nieuwe
materialisme" is Hegeliaansch in het op den voorgrond
brengen van de maatschappij, Feuerbachiaansch in het op
den achtergrond plaatsen der ideeen, Marxistisch in het
verheffen der practijk tot voornaamste gedachte. De idee
wordt naar beneden gehaald voor de practijk, de practijk is
de nieuwe idee.
Wij zien, hoe Marx zich losworstelt, hoe hij een nieuw
standpunt bevecht. Voor onze oogen bereikt hij het inhoudso
voile begrip der practijk. Uit dit begrip der practijk — ik
loop hier vooruit op de verdere, niet duidelijk zichtbare onto
plooiing van Marx' denken — kon hij het begrip krijgen
voor de in de practijk onontbeerlijke betrekkingen, idealen,
instellingen, enz., welke wij anders geneigd zijn uit de
„ideeen" af te leiden.
Beslissend wordt, wat de menschen telkens moeten, omo
dat de practijk van het dagelijksch leven het noodig maakt,
niet wat zij idealistisch willen. Omgekeerd zelfs wordt de
sleutel tot het begrip van hun „ideale willen", wat zij willen
moeten om in het algemeen in de practijk, zooals deze is,
iets wat zij willen te kunnen bereiken. En wat is dat, de
practijk? De practijk leert het: de mensch moet voor alles
'even. Daartoe dient zijn practijk: door productie. Het ma.
1) In de kantteekeningen op Feuerbach (afgedrukt in het aanhangsel
op Engels' boek Ludwig Feuerbach.)
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terieele leven, de materieele productie, met haar productie,
krachten en productieverhoudingen; dat is in de taal der
destijds door Marx gretig ter hand genomen staathuishoud,
kunde, de elementairste menschelijke practijk. Het laatste
antwoord op alle vragen is de staathuishoudkunde, die
Engels hem bracht. De laatste beweegreden is de economi,
sche geschiedenis; hij heeft de werkelijkheid duidelijk voor
oogen.
Zoo zien wij Marx, zich door een berg van idealistische
vooroordeelen heenworstelend, een realistisch inzicht
naderen. Maar van den anderen kant kwam hem reeds een
mijn tegemoet. Marx moest op dit licht stuiten wanneer hij
de literatuur, die hij in Parijs vond, niet geheel versmaadde.
Nog voor de inhoud van zijn begrip der „practijk" hem
geheel bewust werd, zooals dat met ons — die met zijn
eind,resultaat beginnen — het geval is, kon hij gebruik maken
van den volledigen vorm, welken zijn gedachtenembryo
reeds in de literatuur had.
Voor de rechtbank van het literatuurgeschiedkundig
onderzoek zijn geheel oorspronkelijke „eigen" gedachten
zeldzaam. Marx las alles. Hij, die tot oververmoeidheid toe
des nachts doorwerkte, heeft daarmede niet het verwijt der
onzelfstandigheid, maar de erkenning van den arbeid van
een waarlijk wetenschappelijke geleerdenarbeid verdiend. Hij
gebruikt ook alles. Hij is een mensch geworden encyclo,
paedie van de nieuwe denkbeelden van zijn tijd. Zoo groeit
ook zijn materialistische opvatting der geschiedenis naar
de literatuur van zijn tijd toe. Haar samentreffen met Marx'
doordringen tot zijn „nieuw materialisme" schijnt den
eersten vorm daarvan bepaald to hebben.
Causale kennis der geschiedenis, zoeken naar de beslis,
sende drijfkracht in de innerlijke kern van het sociale ge,
beuren is reeds St. Simons, door de polytechnische school
opgewekte, natuurwetenschappelijke denkwijze. Hij vindt
eerst in den vooruitgang der wetenschap, later echter in den
arbeid („industrie", die bij St. Simon alle sociaal nuttige
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arbeid of productie, met de theorie, de techniek, het gebruik
door ruil ervan, naar de beteekenis omvat) de leidende faco
toren, die Marx na hem naar voren bracht. „Hij heeft waar%
genomen," zegt Muckle, „dat in Frankrijk binnen 25 jaren
10 verschillende politieke instellingen bestaan hebben," en
beschouwt nu „de politieke inrichting slechts als een secuno
daire schepping, niet als de basis der sociale organisatie,"
die hij veeleer in de eigendomswet vindt. En ten slotte
„wordt naar de tweede opvatting van St. Simon de maato
schappij in tegenstelling tot de ideeele op materieele"
factoren opgebouwd, voornamelijk op de industrie. Want
de vooruitgang der industrie is de fundamenteelste, de
industrie is de eenige waarborg voor het bestaan der
menschelijke maatschappij, de eenige bron van haar rijkdom
en haar geluk. De „industrieele ideeen vormen den band
welke de maatschappij bij elkaar houdt, en de naties zijn
niets anders dan industrieele maatschappijen. „C'est dans
l'industrie que resident, en derniere analyse, toutes forces
reelles de la societe". 2)
St. Simon, vertelt Muckle verder, heeft in vluchtige toeo
spelingen, zooals zijn manieT was, „aangetoond, hoe de geo
schiedenis van het einde der middeleeuwen en de nieuwe
tijd wordt gekarakteriseerd door de zich tot steeds grootere
tegenstellingen uitbreidende tegenstelling van twee sociale
systemen. Deze krijgen hun karakter niet door het verschil
in intellectueele grondbeginselen, maar door de economische
principes, die hen beheerschen. In het van steeds grootere
beteekenis geworden industrieele stelsel groeit een gevaar,
lijke tegenstander van het feudale stelsel, dat ten slotte op
zijn grondvesten wankelt. Er bestaat bijgevolg een sociaal
conflict, welks wezen daarin bestaat, dat het „hoof d" van
den maatschappijvorm, zooals St. Simon het eenmaal noemt,
feudaal was, terwiji het fundament der maatschappij steeds
sterker industrieel werd. Met andere woorden: het sociale
2) In laatste instantie zetelen alle werkelijke krachten van de mastschappij in de industrie.
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conflict berust op een strijd tusschen de oude rechtsbegin,
selen en den nieuw ontstanen economischen grondslag van
het sociale levee. Zoodoende moest dus het streven der
industrieelen op een verandering van deze rechtsorde ge,
richt zijn. Dit najagen van hun politieke belangen, welke
dus uit economische belangen geboren waren, geschiedde in
den vorm van klassenstrijd. Waarin lag nu de grondslag van
de vooruitdringende kracht van de industrieele klasse? Men
hoore deze zeer moderne uiteenzettingen: Het feit, dat de
industrieelen niet alleen in het bezit kwamen van een groote
sociale macht, welke op voortdurend groeienden rijkdom
rustte, maar ook begrepen hoe de positieve wetenschap aan
hun doeleinden dienstbaar te maken, verleende hun zoo dat
cultureele overwicht, dat hun, als opkomende klasse, de
kracht voor zegevierend handelen gaf. Zoo was de politieke
vooruitgang eenvoudig het gevolg van den ieconomischen.
Ja, in sommige gevallen voelt St. Simon zich geroepen de
metaphysica van de 18de eeuw in verband te brengen met
de belangen van de opkomende nieuwe economische ver,
houdingen, dus ook de intellectueele feiten op te vatten als
in haar wezen bepaald door economische beginselen."
Auguste Comte volgt ook hier St. Simon, zijn leeraar: af,
hankelijkheid en noodzakelijke verbondenheid van ide socials
organisatie met den „meewerkenden cultuurtoestand"; nood,
zakelijke, natuurwettelijke voorbeschiktheid van den ont,
wikkelingsgang der menschheid. De „cultuur", in haar
breedte, opgevat als invloed van den mensch op de natuur
heet bij St. Simon en bij Marx de arbeid; wij zouden thans
zeggen de techniek. Zich voltrekkend in wetenschap, kunst
en „industrie", bepaalt zij telkens door haar stand de doel,
einden der individuen en als de resultants daarvan het doel
der maatschappij en daarmede haar wezen. Zij schept de
feitelijk domineerende isociale krachten en klassen, waat,
aan de uiterlijke macht moet toevallen, zooals den vorm
van de maatschappij en de maatschappelijke organisatie.
Tot zoover Comte. „De handmolen leidt tot een maat,
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schappij met leenheeren; de stoommolen tot een maat,
schappij met industrieele kapitalisten", heet het bij den
jongen Marx.
De nauwe verwantschap is niet te loochenen: de eiero
schalen, die hem nog aankleven wijzen op de literaire afo
komst van dit eerste, eenigszins vermetel uitgevallen voor.
beeld. In het tegen Proudhon geschreven boek De ellende
der Philosophie (1846 '47) komt het voor. De productie
schept de maatschappelijke aaneenschakeling en zoo de
politieke en intellectueele geschiedenis, dat is (in Mehring's
korte formule) de meening. Tegen Proudhons onverteerd
Hegelianisme gericht, 'onthult zij den boven genoemden ino
houd van het Marxistische begrip der „practijk", waarmede
hij zich van Hegel losworstelde. Zij toont tegelijk, hoe de
economische geschiedenis voor Marx het ideaal_en de sleutel
tot het begrijpen der beginselen of ideeen werd:
„Nemen wij Bens met den heer Proudhon aan, dat de
werkelijke chronologische geschiedenis de historische
opeenvolging is, waarin de ideeen, de categorieen, de
beginselen zich geopenbaard hebben.
leder beginsel heeft zijn eeuw gehad, waarin het zich
onthulde. Het autoriteitsbeginsel heeft b.v. de llde eeuw
gehad en het beginsel van het individualisme de 18de.
Dientengevolge behoort de eeuw aan het beginsel en
niet het beginsel aan de eeuw. Met andere woorden: het
beginsel maakt , de geschiedenis, de geschiedenis maakt
het beginsel niet. Wanneer men zich, om beginselen
zoowel als geschiedenis te redden, eindelijk afvraagt,
waarom dit beginsel zich juist in de 11de of 18de eeuw
en niet in een andere openbaarde, dan is men noodo
zakelijkerwijze gedwongen in bijzonderheden te ondero
zoeken, welke de menschen van de lide en welke die
van de 18de eeuw waren, wat hun toenmalige behoeften,
hun poductiekrachten, hun productiewijze, de grondo
stoffen van hun productie waren en eindelijk hoe de
verhoudingen van mensch tot mensch waren, die uit al
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deze bestaansvoorwaarden voortkwamen. Al deze vra%
gen doorgronden, beteekent dat niet de werkelijke, pro%
fane gesehiedenis van elke eeuw nasporen, deze men%
schen uitbeelden, alsof ze tegelijk schrijver en tooneel.%
speler van hun eigen drama waren? Maar van het
oogenblik of waarop men de menschen als de spelers
en schrijvers van hun eigen gesehiedenis voorstelt, is
men langs een omweg naar het werkelijke uitgangspunt
teruggekeerd, daar men de eeuwige beginselen, waar
men van uitging, heeft laten vallen."
„....De heer Proudhon, de econoom, heeft heel goed
begrepen, dat de menschen laken, linnen en zijden
stoffen onder bepaalde productieverhoudingen fabrio
ceeren. Maar wat hij niet begrepen heeft is, dat deze
bepaalde sociale verhoudingen even goed producten van
de menschen zijn als laken, linnen enz. De sociale vero
houdingen zijn nauw verbonden met de productieo
krachten. Met het verwerven van nieuwe productieo
krachten veranderen de menschen hun productiewijze,
en met het veranderen van de productiewijze, van de
wijze, waarop zij hun levensonderhoud verdienen ver,
anderen zij al hun maatschappelijke verhoudingen....
Maar diezelfde menschen, die de sociale verhoudingen
overeenkomstig hun materieele productiewijze vormen,
vormen ook de beginselen, de ideeen, de categorieen
volgens hun maatschappelijke verhoudingen.
Bijgevolg zijn deze ideeen, deze categorieen even
weinig eeuwig als de verhoudingen, die ze uitdrukken.
Zij zijn historische, vergankelijke, voorbijgaande pro:
ducten.

Wij leven in een bestendige beweging van het aan:
groeien der productiekrachten, van het vernielen van
sociale verhoudingen, van het vormen van ideeen; ono
bewegelijk is slechts de abstractie van de beweging —
mors immortalis.")
3) De onsterfelijke dood.
5
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Een toepassing van het historische materialisme op den
tegenwoordigen tijd vindt men dan in het Communistische
Manifest, dat, naar ik aanneem, zich under het bereik van
den lezer bevindt. 4) Dit is de kern van het geheele Marxis,
me in zijn jeugdig onbehouwenste, overmoedig geniaalste
levendigheid; wij komen in het volgende hoofdstuk daarop
terug.
Een toepassing op de revolutie van 1848 komt voor in de
Keulsche verdedigingsrede, waar Marx voor de gezworenen
geheel in den geest van St. Simon de modern burgerlijke
maatschappij tegenover de middeleeuwsche productie, en
verkeerswijze stelt, benevens het noodzakelijke op elkaar
botsen harer vertegenwoordigers:
„Daarvandaan de revolutie." En het recht? „De maat,
sehappij berust niet op de wet. Dat is een juridische in,
beelding. De wet moet veeleer op de maatschappij be,
rusten, deze moet uitdrukking geven aan de gemeen,
schappelijke, uit de geldende materieele productiewijze
voortkomende belangen en behoeften tegen de willekeur
van het afzonderlijke individu. Hier, het Code Napo,
leon, 5) dat ik in de hand heb, dit heeft de moderne
burgerlijke maatschappij niet voortgebracht. De bur,
gerlijke maatschappij, die in de 18de eeuw is ontstaan
en zich in de 19de eeuw verder heeft ontwikkeld, vindt
veeleer in de Code slechts een wettelijke uitdrukking.
Zoodra het niet meer aan de maatschappelijke verhou,
dingen beantwoordt, is het nog slechts een prop papier.
Zij kunnen van de oude wetten geen grondbeginselen
van de nieuwe maatschappelijke ontwikkeling maken,
evenmin als deze oude wetten de oude wettelijke toe,
standen gemaakt hebben. Uit deze oude toestanden zijn
zij voortgekomen, met hen moeten ze ondergaan. Zij
veranderen noodzakelijkerwijze met de wisselende
4) Uitgave N.V. De Arbeiderspers. Vertaling F. van der Goes, 1930.
5) Burgerlijk Wetboek van Napoleon.
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levensverhoudingen. De handhaving van de oude wetten
tegen de nieuwe behoeften en aanspraken van de maat,
.schappelijke ontwikkeling is in den grond niets anders
dan de schijnheilige handhaving van afzonderlijke be,
langen, welke niet in overeenstemming zijn met den
tijd, tegen het algemeen belang, dat bij de tijd past."
Er volgen toepassingen in de kleine historische brochures:
Die Klassenkampfe in Frankreich (1850) en Der 18. Brumaire
des Louis Bonaparte (1852).
Eindelijk, in 1859, in het voorwoord van zijn geschrift Zur
Kritik der politischen tikonomie, formuleert Marx het rijpste
begrip, ja den eenigen — daarom „klassieken" — vorm, wel,
ken hij zelf aan zijn historisch,materialisme heeft gegeven. Ilc
vestig op de belangrijkste woorden door cursieven druk de
bijzondere aandacht.
„Het eerste werk, ondernomen om den twijfel, die mij
bestormde, op te heffen, was een critische herziening van
de Hegeliaansche Rechtsphilosophie, een werk, waarvan
de inleiding in de in 1844 te Parijs uitgegeven Deutsche
Franzeisischen Jahrbilcher verscheen. Mijn onderzoek
had tot resultaat, dat rechtsverhoudingen zoowel als
staatsvormen noch uit zichzelf te begrijpen zijn, noch uit
de z.g. algemeene ontwikkeling van den menschelijken
geest, maar veeleer in de materieele levensverhoudingen
wortelen, wier geheel Hegel, naar het voorbeeld van de
Engelschen en Franschen der 18e eeuw, onder den naam
„burgerlijke maatschappij" saamgevat heeft. De anatomie
van de burgerlijke maatschappij is te zoeken in de staat,
huishoudkunde. De studie hiervan, welke ik te Parijs
begon, zette ik te Brussel voort, waarheen ik ten gevolge
van een uitwijzingsbevel van Guizot geemigreerd was.
Het algemeene resultaat, waartoe ik kwam, en dat een,
maal verkregen mijn studie tot leidraad diende, kan in
het kort als volgt worden geformuleerd:
67

In de maatschappelijke productie van hun leven treden
de menschen in bepaalde, noodzakelijke, van hun wit
onafhankelijke verhoudingen, productieverhoudingen,
welke overeenkomen met een bepaalde ontwikkelings:
vorm van hun materieele productiekrachten. Het ge:
heel dezer productieverhoudingen vormt de economische
structuur der maatschappij, de redele basis, waarop zich
een juridische en politieke bovenbouw verheft, en waar:
aan bepaalde maatschappelijke bewustzijnsvormen be:
antwoorden. In het algemeen bepaalt de productievorm

van het materieele leven het sociale, politieke en geesteo
lijke levensproces. Het is niet het bewustzijn der men:
schen, dat hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappe:
lijk zijn, dat hun bewustzijn bepaalt. In een bepaalde
periode van hun ontwikkeling geraken de materieele pro:
ductiekrachten der maatschappij in strijd met de aan:
wezige productieverhoudingen, of, wat slechts een juri

dische uitdrukking daarvoor is, met de eigendomsver,
houdingen, waarbinnen zij zich tot nu toe bewogen hebo
ben. Uit ontwikkelingsvormen der productiekrachten
slaan deze verhoudingen in boeien daarvan om. Er
treedt dan een tijdperk van sociale revolutie in. Met de
verandering van den economischen grondslag wentelt
zich de gansche kolossale bovenbouw langzamer of snel:
ler om. Bij het beschouwen van dergelijke omwentelino

gen moet men steeds onderscheid maken tusschen de
materieele, natuurwetenschappelijk betrouwbaar to constateeren omwenteling in de economische productievooro
waarden en de juridische, politieke, godsdienstige,
artistieke of philosophische, in het kort ideologische vor:
men, waarin zich de menschen van dit conflict bewust
worden en het uitvechten. Evenmin als men dat, wat een

individu is, beoordeelt naar datgeen het zichzelf dunkt,
evenmin kan men een dergelijke omwentelingsperiode
uit Naar eigen bewustzijn beoordeelen, maar moet veeleer
dit bewustzijn uit de tegenstrijdigheden van het mate:
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rieele leven, uit het aanwezige conflict tusschen maab
schappelijke productiekrachten en productieverhoudin.0
gen verklaren. Een maatschappelijke formatie gaat nooit

ten onder, voor alle productiekrachten, waarvoor zij
ruimte bevat, ontwikkeld zijn en nieuwe, hoogere pro%
ductieverhoudingen komen nooit in de plaats, voordat
haar materieele bestaansvoorwaarden in den schoot der
oude maatschappij zelf uitgebroed zijn. Daarom stelt

de menschheid zich altijd slechts een taak, die zij vol.
voeren kan, want nauwkeuriger beschouwd zal steeds
blijken, dat de taak zelf slechts ontstaat, waar de
materieele voorwaarden voor haar volvoering aanwezig
of tenminste in het proces van haar wording vervat zijn.
In groote trekken kunnen Aziatische, antieke, feudale
en modern%burgerlijke productiewijzen als progressieve
tijdperken der economische maatschappij%formatie aan
geduid worden. De burgerlijke productieverhoudingen
zijn de laatste antagonistische vorm van het maatschap%
pelijke productieproces, antagonistisch niet in den zin
van individueel antagonisme, maar een antagonisme, op%
groeiend uit de maatschappelijke levensvoorwaarden der
individuen, maar de in den schoot der burgerlijke mastschappij zich ontwikkelende productiekrachten schep
pen tegelijk de materieele voorwaarden tot oplossing
van dit antagonisme. Met deze maatschappij,formatie
sluit daarom de voorgeschiedenis van de menschelijke
maatschappij af."
Het Kapitaal is weer een — nu tot wetenschappelijk werk
uitgebreide — toepassing op onzen tijd. Slechts van tijd tot
tijd vindt men principieele — ten deele zeer gewaagde — opl
merkingen over het historische materialisme. Ondertusschen
is in 1859 Darwin's werk begonnen te werken. In Het Kapi:
taal vindt men bijgevolg de neiging, in Darwin's geest de
aanpassing ook bij den mensch, in zijn werk, als drijvenden
factor te doen uitkomen. Zoo wordt de ontwikkeling der
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menschheid in de ontwikkeling der natuur ingelijfd. Zoo ziet
Marx zich door Darwin bevestigd: het deel door het geheel.
Later heeft Engels nog dikwijls, gedeeltelijk in vlakkeren,
gedeeltelijk in milderen vorm, het gemeenschappelijke stand%
punt verdedigd. Nog in 1890 brengt hij als het wezenlijke
naar voren: „Volgens de materialistische opvatting der gel
schiedenis is de in laatste instantie beslissende factor in de
geschiedenis de productie en reproductie van het werkelijke
leven. Meer heeft Marx noch ik ooit beweerd."
Wanneer men 6) de laatste werken van Engels leest, vindt
men de reeks verschillende oorzaken (economische, sociale,
politieke en ideologische) niet meer zoo eenzijdig doorgeo
voerd. Verschillen openbaren zich bij de volgende punten:
oorsprong en werking der ideeen; beteekenis der traditie;
wisselwerking in plaats van de causale reeks in slechts Peen
richting; eigen ontwikkeling van den geest (kennis); werking
van dergelijken op de toestanden (arbeidersbescherming);
waardeering van het ras. Er blijft over, dat er „in laatste
instantie", dus ten slotte ddn factor is, die noodzakelijk het
geheele verloop bepaalt; evenals de „noodzakelijkheid" in
verschillende beteekenis. Deze wordt meer natuurweteno
schappelijk dan Hegeliaansch. Verder blijft over: de
ideologie (onbewuste weerspiegeling van economische vero
houdingen of van klassenposities); de klassenstrijd in plaats
van voorlichting, welke als factor gering geschat wordt met
pessimistische waardeering van de menschelijke motieven;
de natuurwetenschappelijke beschouwingswijze (zonder innerlijke ervaring, zonder navoelen, medevoelen enz., zonder
waardeering, zonder ideaal); de geringe waardeering van de
„groote mannen" en van de „politiek" in den zin van ruw geo
weld, zooals deze door Rodbertus, Diihring en Oppenheimer
naar voren gebracht is.
De critiek wordt ten deele door Engels' concessies onto
wapend; zij is echter legio. De aanhangers zijn verdeeld. Er
6)
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Met Woltmann, Der historische Materialismus (blz. 239 tot 250).

zijn orthodoxe waarop Woltmans critiek doelt: „In de plaats
van de zelfontwikkeling der ideeen is als noodzakelijke basis
van de geestelijke geschiedenis de zelfbeweging getreden van
de economische belangen en productiekrachten." Verder zijn
er critische jongmarxisten, zooals Max Adler, die voor een
zoodanig historisch materialisme waarschuwt, waarbij nets
overblijft dan „een nieuwe metaphysica, waarin de dingen
zelf de rollen overgenomen hebben om die spookachtige be%
weging voort te brengen, waar vroeger de absolute geest bij
Hegel voor zorgde". Een terugval, waartegen Max Adler op
den woordelijken tekst van Marx opmerkzaam maakt: „De
productiewijze van het materieele leven bepaalt in het alge%
meen het sociale, politieke en geestelijke levensproces, maar
zij brengt het niet voort. Maar het komt veeleer op de men%
schen aan, die dit proces voortbrengen. Of, zooals Adler,
met een variatie op Kant zegt: „Het ideeele zonder het
materieele is zonder uitwerking, het materieele zonder het
ideeele is zonder richting."
Marx en Engels hebben zelf, in reactie op Hegels ideeen:
geschiedenis, de door dezen slechts begonnen aanloop voor
realistische cultuur, technische, economische en sociale ge
schiedenis, tot hoofdzaak gemaakt. Dat is hun verdienste en
hun zwakheid. Wat Hegel meesterlijk heeft gezien: de yolks%
geest, de ontplooiing van den menschelijken aanleg, het ont%
staan en werken van idealen, die bij niemand sterker zijn
geweest dan bij Marx en Engels zelf, dat ging nu verloren.
Daarmede ging voor de toepassing van Darwin op de ge%
schiedenis der menschheid ook diens sterk den nadruk
leggen op de erfelijkheid: den geerfden menschelijken aan,
leg, zijn ontplooiing in rassen, volken en individuen, de
traditie in den ruimsten zin, verloren. Waar zich een groote
nieuwe kennis losworstelt, heeft men geen open oogen voor
al het andere; men is te sterk geconcentreerd. Zoo bewaar%
heidt zich aan ieder van ons, ook aan Marx, de dialectiek in
het voortschrijden der kennis: eenzijdigheid — dan weer
eenzijdigheid — en eerst lateren rangschikken alles.
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Wij kunnen met Georg Simmel, ja reeds met Marx zelf,
als verlossend woord de aanwijzing geven hoe het histoo
rische materialisme toe te passen is: niet als dogma, niet als
verklaring van alles, maar als zoekend (heuristisch) beginsel
(Kant) of in het Hollandsch: als leiddraad, zooals Marx het
zelf in 1859 uitdrukte. Zoo begrepen, is de materialistische
opvatting der geschiedenis vruchtbaar, zonder door eenzijo
digheid op dwaalwegen te leiden.
Met Simmel kan men nog verder gaan. Kant heeft er op geo
wezen hoeveel werkzaamheid van ons denken in de vorming
van het wereldbeeld door z.g. „ervaring" schuilt. Dit past
Simmel in den tweeden, met Kant verwanten druk van zijn
philosophie der geschiedenis op de geschiedenis toe. Dat
verlost ons van den druk der „geschiedenis". Deze „is" niet
eenvoudig zoo of zoo, zooals het toevallig in het cen of
andere geschiedenisboek verteld wordt. De geschiedenis
ontstaat veeleer door datgene, wat ons denken, of juister,
wat de historicus bij het geschiedschrbven uit de feiten naar
voren haalt. Hij moet niet alleen dichten, ontbrekende geo
deelten aanvullen, dus de geschiedenis uit zijn hoofd maken;
maar hij maakt deze ook door zijn keuze en door datgene,
wat hij weglaat. Aldus geeft iedere opvatting der geschiedeo
nis slechts een gedeelte, met weglating van andere factoren.
De principieele beteekenis van de productiekrachten, van de
economische grondoorzaken, heeft niets neerdrukkends,
niets verlammends, geen verstikkende „noodzakelijkheid"
meer op zich zelf, wanneer het ons duidelijk is, dat het op
den voorgrond stellen van deze krachten in de geschiedschrijo
ving slechts een abstractie is, slechts het weglaten van de
onontbeerlijke tusschenschakels, zonder welke niets vero
andert: ons denken, onze kennis, onze persoonlijke daden.
Dat is slechts een vormen van de geschiedenis, die onze
geest tot stand brengt, terwijl hij de geschiedenis schrijft —
waarbij hij stilzwijgend datgene veronderstelt, wat hij wego
laat. De abstractie wordt slechts dan noodlottig, wanneer zij
leidt tot een vereenvoudigd, bedriegelijk toekomstbeeld:
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alsof zonder al deze schakels een enkele toekomst bereikt
wordt, alsof zij — daar de schakels onzeker zijn — ooit met
zekerheid voorspeld kunnen worden, alsof zij ten slotte niet
door ons te maken en een vraag van de daad is.
Dit is het gevaar, waaraan ook critische aanhangers, zooals
Max Adler, bloot staan. Zij zien over het hoof d, dat het
niet voldoende is te weten, wat de menschen, gedwongen
door de algemeene economische en speciale klassentoestan,
den, moeten willen, maar dat men om de toekomst van te
voren te weten, ook moet kunnen vaststellen of hun kennis,
hun moed, hun karakter enz. voldoende zal zijn om het nood,
zakelijk gewilde ook te kunnen volbrengen.
Stelt men zich echter tevreden met het inzicht in datgene,
wat werkelijk te kennen is, dan opent het historische mate,
rialisme het uitzicht op ongedachten rijkdom van kennis.
Hypothetische wetten, zooals in de natuurwetenschap, blij,
ken voor de geschiedenis te bestaan: afhankelijkheid van het
geheele maatschappelijke leven van den bepaalden sociolo,
gischen vorm van de maatschappij, zooals de wil en de
andere vormen, die hier historisch aan voorafgaan of er op
volgen. De groote lijn van de geheele ontwikkeling der
menschheid of de ontwikkelingstendentie — maar zonder
een bewering er over, in hoeverre het gelukken zal deze in
de toekomst voort te zetten — kan worden vastgesteld. In
de plaats van de Hegeliaansche bleeke, kleurlooze redelijk,
heid treedt wat men moet willen, wat de collectiviteit moet
willen en vooral de klasse, in het concrete geval, waarin men
zich bevindt. Dit leidt tot den zekeren eerstvolgenden stap
vooruit, waarnaar gestreefd moet worden en tot den onver,
mijdelijken strijd, wanneer twee klassen het economisch
tegenovergestelde moeten willen. Waarbij de eene dan vOOr
de andere in tegenstelling tot dat, wat de collectiviteit moet
willen, stelling moet nemen, bijgevolg voor den vooruitgang
of er tegen, dus door dezen gedragen of door dezen in het
nauw gebracht. Ja bewust geworden brengt het economische
de vervulling van dat Hegeliaansche „zelfbewustzijn", waav
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in vrijheid en noodzakelijkheid vereenigd zijn: met bewusto
zijn dat to doen, wat moet zijn.
Weliswaar is de formuleering van Marx in tegenstelling
tot Hegels spiritualisme 8) nog niet de juiste. Niet het
„materieele" in tegenstelling tot het ideeele maar het
objectieve in tegenstelling tot het subjectieve moet helder
uitgewerkt worden; daarvoor ontbreekt bij Marx nog de
systematische beschrijving van een bepaalde economie. Hij is
socioloog van het economisch leven. Hij gebruikt de econoo
mie hier en daar als beoordeelingsmaatstaf en grondslag voor
practische voorstellen (b.v. in Het Kapitaal deel I, 5de druk
blz. 448 f, 453 ff), maar slechts onbewust past hij de economie
als 'norm der maatschappij toe. Wat hij daar toegepast
heeft is de juiste kern in den bolster van een foutieve formuo
leering. Wat zich daar aankondigt is het begrip van een van
klassenkleur gereinigde, onafhankelijke, allesomvattende
economie. Terwig hij ethische maatstaven afwijst — „Wat is
rechtvaardig?" vraagt Marx en Engels ziet ethische verooro
deeling slechts als een teeken van economische overleefdheid
aan —, veroordeelt Marx toch wat in de maatschappij geo
schiedt. Hij kan dat, evenmin als iemand van ons, nalaten:
een economisch oordeel komt daarin tot gelding. Hij wilde
de maatschappij slechts „als een natuurhistorisch proces"
beschouwen. Zijn grootheid echter toont zich hierin, dat hij
het niet kon! Zijn eigen natuur was niet slechts natuurweteno
schappelijk, maar door en door sociaalwetenschappelijk: beoordeelend, maar objectief, van het standpunt der maato
schappij, economisch. Dat is zijn profetennatuur, niet het
vooruit zien, dat slechts als uitvloeisel van verhoogde juiste
beoordeeling — met gevoel voor de verder gaande gevolo
gen — profetisch is. Politiek, diep in zijn ziel geinteresseerd,
practisch deelnemend en dat onder algemeen economische,
zoowel als sociaal politieke gezichtspunten, gericht op ecoo
8) Spiritualisme, leer, dat de geest de werkelijkheid is, waarvan de
stof slechts een verschijningsvorm is.
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nomische bevrijding, op het mogelijk maken der economic,
waar zij thans onderdrukt is: zoo heeft Marx niet zijn zwalc%
heid, maar zijn grootheid geopenbaard, wanneer hij de
natuurwetenschappelijke houding niet kan doorvoeren. Zijn
object verdraagt deze niet. Het heeft een geheel andere be%
handeling noodig. Zijn object, de maatschappij, dat zijn wij
zelf: als willenden zijn wij een deel daarvan, hebben wij be%
hoefte aan de gemeenschappelijke, objectieve, algemeen gel%
dige kennis voor de practische vragen van de maatschappij,
ter beoordeeling en regeling in haar gemeenschappelijk be%
lang. Dit inzicht heeft ons tot dusverre ontbroken. Het is
tot nu toe niet geformuleerd geweest. Slechts in ons, in
vleesch en bloed, was zij levend: door traditie van niet
systematisch gegrondveste, maar objectief juiste idealen.
Marx, daarin een profetennatuur, was vervuld van deze
objectieven ter beoordeeling. En daarom: zijn geniaal
instinct heeft hem verhinderd zich op het standpunt van
den natuuronderzoeker (zijn wereldbeschouwing) te be%
perken!
Hij heeft zelf in innerlijken tweestrijd geleefd. Marx is
een profeet, maar wil er geen zijn. Hij wil wetenschappelijk
zijn. En door valsche analogie, door de wetenschappelijke
stemming van den tijd, door de triomfen van de kennis der
natuur als lokkend voorbeeld meegegrepen, gelooft hij, daar
de eenige wetenschappelijkheid te vinden. Met natuur%
wetenschappelijken trouw wil hij zijn object, dat hij juist
door de geschiktheid daarvoor liefheeft, in tegenstelling tot
dat, dat voor een dergelijke behandeling niet geschikt is,
behandelen. Slechts in zijn innerlijk blijft hij, wat hij is: de
groote revolutionair. Maar zijn eigen idealen, waarvan hij
door de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing kramp
achtig alleen waarnemer, afkeerig geworden is, ja, waarvoor
zij opvatting der geschiedenis zoo weinig juist is, dat hij al
dergelijke afwijst: zijn idealen zijn half subjectieve eerste
stappen tot zuiver economische subjectieve kennis. De eerste
schreden hiertoe zijn ook de eenzijdige „materieel" gefor%
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muleerde economische pogingen van Marx. De eerste stapo
pen van beide: in hem verbonden, in hem oneens. Een geval
van innerlijke dialectiek, waarbij de oplossing van de tegeno
spraak in hoogere eenheid niet meer in den denker zelve
kon gelukken.
Marx begrijpt reeds de beteekenis van het economische,
maar slechts critisch, al het andere vernietigend, afwijzend;
nog niet als norm, nog niet als systeem. Daarom werkt zijn
historisch materialisme als een negatief gedrag, als godslastering, als verwerping der idealen, en daarom ontbreekt
hem voor zijn profetennatuur de economischosystematische
uitdrukking, de formuleering. Daardoor leeft ook in hem de
tweestrijd tusschen de profetennatuur en het historischmaterialisme, dat dergelijke dingen afwijst.
Marx is principieel op den weg naar het objectieve. Daaro
door is hij afkeering van alle geloof, van alles wat subjectief
is. De objectieve kennis treedt hem echter slechts natuuro
wetenschappelijk, slechts als waarneming en voorspelling,
tegemoet; nog niet sociaalowetenschappelijk: als objectieve
oplossing van practische vragen der maatschappij. De grondo
slag voor dergelijke kennis is door Marx aangewezen: het
maatschappelijk zijn der menschen. Niet hun bewustzijn,
maar hun maatschappelijk zijn. Dat is de diepste zin van
het historisch materialisme.
De geheele onmacht van het streven naar „objectieve
waarden", zooals b.v. bij Rickert 9), naar een maatschappelijk
ideaal, dat zoo leeg aan inhoud is als bij Stammler "), wanneer het uit de zuivere rede voortkomt en zoo ideologisch in
den zin van Marx is als bij Kant, wanneer het onbewust
gevuld is met de naieve spiegeling van eigen omgeving —
dat alles openbaart het schandaal van onze wetenschap:
dat wij niet kunnen zeggen, waarom wij onderzoeken, waaro
om de maatschappij feitelijk dit of dat noodig heeft, waarom
9) Heinrich Rickert, Duitsch philosoof, thans hoogleeraar to Heidelberg.
10) R. Stammler, Duitsch rechtsphilosoof.
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het eene voor alien goed, waarom het tegenovergestelde
voor ons alien slecht is. Men doet in zijn onmacht een
beroep op de wereldgeschiedenis, op het bewust worden van
de ideeen of waarden; men doet zoo ten slotte een
beroep op de maatschappij, maar slechts op haar bewust,
zijn, niet op haar zijn. Bereikt men zoo het objectieve?
De verdienste van Marx is, dat hij, in plaats van op de
„ideeen", in plaats van op het „bewust worden", de aan,
dacht heeft gevestigd op de grondslagen zeif. Hij was
onbewust van de draagwijdte, welke dat kan hebben. De
ruimte laat slechts toe het te noemen. Tot de waardeering
van Marx' prestatie zou echter behooren, het economische
als het objectieve in de maatschappij uit te werken, zoodat
de groote greep, die Marx gedaan heeft, duidelijk wordt. De
economie, in het verleden reeds, feitelijk, zij het ook onbe,
wust, het nuttige voor alien, zich doorzettend en steeds weer
andere maatschappelijke vormen van het economisch Leven
eischend — en daarom andere menschen, andere opvoeding,
andere idealen, instellingen enz. — door te vechten in gees,
telijken en in klassenstrijd, in alles door Marx gewaardeerd,
deze economie zal in de toekomst als norm der mastschappij het toonaangevende, objectieve, algemeen geldige
zijn, dat bewust te maken Marx voltooien beteekent.
„In de practijk moet de mensch de waarheid, dat is de
werkelijkheid en de macht, de „Diesseitigheit” ") van zijn
denken bewijzen." Deze zin van Marx, als kantteekening bij
Feuerbach geschreven, is de quintessens van het door
Bacon 12) geproclameerde technische bewijs der kennis, door
beheersching van de gekende werkelijkheid. Beteekent dit
positieve ideaal vervullen voorspellen, wat dan niet ge,
schiedt, doch op zich laat wachten, zoodat de wachtenden
") Tegenstelling tot „jenseitig", tot het hiernamaals behoorend. Hier
dus aardsch, wereldsch.
12) Francis Bacon van Verulam, 1561-1626, Engelsch staatsman en
philosoof, die de natuurwetenschap als den grondslag van alle weteno
schappen en daarom de inductieve methode als de eenig juiste beschouwde.
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in het geheel niets hebben? Is dat macht? Of beteekent de
vervulling van dit ideaal: de tot voorspelling onvoldoende
economische grondslagen gebruiken voor een gebouw, dat
theoretisch het objectieve vestigt en practisch door de toe
passing ervan de oplossing van de maatschappelijke proble
men mogelijk maakt?
Het systeem der methoden, waardoor het gelukt het ge
brek aan middelen to voorkomen, dat het doel onbereikbaar
zou maken: in een woord de zekerstelling der middelen, in
tegenstelling tot willekeurige ideeen, idealen of doeleinden;
dat is de werkelijke tegenstelling, de in de toekomst eerst
vruchtdragende kern van het „historisch materialisme". Het
ongewilde, maar in de middelen (techniek) en haar ver:
schaffing (economie) liggende, zoodat het object in de plaats
komt van het subject, de materie of de stof, welke onze wil
wil vormen, die echter omgekeerd voor onzen wil verschil
lend wordt; het rijk der middelen, zegevierende over het
rijk der doeleinden — het objectieve in plaats van het sub
jectieve — dat is de sterke kern in de schaal van een slechts
literair,historisch begrijpelijk, en oneindig veel verwarring
stichtenden en misleidenden naam.
B. De klassenstrijd van het proletariaat.

Wat is de eigen schepping van Marx, naast het „histo
risch materialisme"? Het ligt in de woorden: de klassenstrijd
van het proletariaat. Wat daar alles in schuilt, zal moeten
worden aangetoond.
Daarmede is het bijzondere van Marx' standpunt uitgeput.
Marx is in onderdeelen zelden oorspronkelijk; daartegenover
scheppend in de geniale samenvoeging van een verbazend
trouw verzamelde massa feiten en gedachten. Voor de
arbeidersbeweging is hij de systematicus van haar theorie,
door het vlammenschrift van zijn pen, de boven alles
uitstekende agitator en zoo de organisator van het prole
tariaat tot een klassenbewuste arbeiderspartij.
Marx kon de verstrooide, maar rijke ideeeninhoud van het
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socialisme en de arbeidersbeweging, reeds eeuwen lang aan,
gegroeid, overnemen, tegelijk met het sociale vraagstuk en
het proletariaat. Ontwikkelingshistorisch denkende socialis,
ten, zooals St. Simon, Bazard 13) in het bijzonder echter
Pecqueur, 14) hadden de ontwikkeling reeds van economisch
standpunt in de richting van de socialistische droomen be,
schreven. Zij hadden het kapitalisme niet slechts gecritiseerd
en aangeklaagd (zooals Fourier, 15) Sismondi 16) en alle
Engelsche socialisten, Hodgskin, 17) Thompson 18) enz.), maar
ook de beweging er in aangetoond: naar het socialisme toe.
Marx neemt dit alles over: de critiek, de ontwikkelings,
gang, het doel van de ontwikkeling en van het noodzakelijke
streven. Zijn verdienste is niet het stellen van het doel, niet
de onthulling van het heden, ja, zelfs niet het begrijpen er
er van als ontwikkelingsproces, dat door den gang van
zaken bij de opeenhooping van het kapitaal de ellende en
door de concentratie van de productiemiddelen de econo,
mische voorwaarde voor de overname daarvan in gemeen,
schapseigendom schept, dat alles is reeds bij Pecqueur to
vinden. Ja zelfs de „Arbeiderspartij" — dit is een woord van
St. Simon — wordt door Pecqueur als reddingsanker gegre,
pen, die, „wanneer alle vooruitgang en overreding op de hard,
nekkigheid van de bezittende klasse zou afstuiten, de revo,
lutionaire stormloop van het onderdrukte proletariaat tegen
het bolwerk van het kapitalisme als de heilige plicht van een
13) St. A. Bazard, 1791-1832, volgeling van Saint-Simon, die zijn leer
samenvatte.
14) C. Pecqueur, 1801-1887, Fransch socialist, die Saint-Simons leer
vooral sterk economisch ontwikkelde en daardoor nader bracht tot het
historisch,materialisme.
15) Charles Fourier, 1772-1837, een der groote Utopische socialisten.
16) J. Sismonde de Sismondi, 1773-1842, Geneefsch historicus en staat,
huishoudkundige, een der eerste bestrijders van het liberalisme
17) Thomas Hodgskin, 1787-1869, Engelsch socialist, verdediger van
een individualistisch socialisme.
18) William Thompson, 1783-1833, Engelsch socialist, bepleitte een
coOperatief socialisme.
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om de hoogste goederen der menschheid strijdende en
daarom voor de rechtbank der geschiedenis gerechtvaar,
digde klasse prijst." (Muckle).
De verdienste van Marx is echter, dat hij van „den strijd
van het proletariaat tegen de tot rijkdom en politieke macht
gekomen plebejers" (Pecqueur) niet slechts als noodhulp
gebruik maakt, in het uiterste geval, wanneer de kinderlijke
hoop op de algemeene geestdrift, op patriarchale voorzorg
en leiding, sociaal koningschap, nieuw Christendom enz.
waarmede St. Simon, Pecqueur, Carlyle 19) e.a. nog rekenden,
afdoende zal zijn teleurgesteld. Maar even vastbesloten als
helder grijpt het geniale instinct van den grooten revolutio,
Hair naar den klassenstrijd van het proletariaat.
De „klassenstrijden" waren in Parijs in de veertiger jaren
het wachtwoord. De Franschen, geestig en geschoold door
de politieke ondervinding, hadden reeds lang doorzien, wat
achter de wachtwoorden der partijen steekt. Nieuw was
echter de practische toepassing van deze leer: op het prole,
tariaat, als het eenige doelmatige middel tot de verlossing
daarvan, ja tot verlossing in het algemeen.
Niet alleen de — juist toen! — nauwelijks denkbare zelfo
bevrijding van de ongelukkige, ongeschoolde, door het hoodlot heen en weer geworpen, afhankelijke en door de staats,
macht onderdrukte massa: een weg naar emancipatie, op
zichzelf reeds stoutmoedig, ja verwonderlijk genoeg; neen,
de bevrijding der wereld wordt daarmede verbonden: haar
bevrijding van het kapitalisme met al zijn economische
kwalen, en van de oude heerschappij van het verleden, waar,
tegen deze klasse, tegelijk met haar eigen bevrijding de ge,
heele revolutie tot een overwinning zal leiden. Ja van het
antagonisme der klassenstrijden moet deze klassenstrijd
voor altijd bevrijden: hij is de laatste, hij is de opheffing van
de klassentegenstellingen en de klassen in het algemeen, hij
19) Thomas Carlyle, 1795-1881, beroemd Engelsch historicus en scherp
criticus van de sociale toestanden van zijn tijd.
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stelt de vrije ontplooiing van alien er voor in de plaats; en
daarmede bevrijdt hij van het „materialisme" der klassen,
belangen, waaronder het ontgoochelde idealisme lijdt. Dit
alles is de „historische roeping" van het proletariaat. Het
wordt overladen met een historische zending; zoo echter
ook idealistisch gevleugeld.
Zoo wordt voor Marx de sterkste factor datgene, wat
de bitterste teleurstelling voor hem was: het particuliere
belang. Dit „verworpen materialisme", zooals de eerste
kreet van zijn gekwetst idealisme het noemt, wordt nu
realistisch opgevat als betrouwbare drijfkracht.
In Parijs is het klassenbelang hem gemeenzaam, ja van%
zelfsprekend geworden. Hij rekent er mede als met een
vaste grootheid. Hij wordt nu eerder geneigd in plaats van
de materieele belangenconflicten te idealiseeren, veeleer al
het valsche idealisme te ontbinden, te toonen, wat daarachter steekt, het te materialiseeren, zooals Plenge zegt; ja,
hij grijpt den naam en zijn methode: „materialisme", bittere
waarheid.
Zoo geeft het inzicht, dat steeds weer particuliere be%
langen van de klassen er achter steken, voor Marx niet de
stemming der gelatenheid, maar een nieuw middel. In zijn
hand wordt alles tot middel. Iedere wereldbeschouwing,
ieder verworpen standpunt, iedere nood, ieder kwaad —
alles wordt hem tot wapen in zijn strijd. Niet wat teleoloo
gisch 20) noodzakelijk gewild moet worden, daar bet voor
alien goed is, maar wat psychologisch noodzakelijk gewild
moet worden, uit massaal gelijk gericht eigen% of klassen,
belang, wat dus bij de meesten veel eerder werkzaam kan
worden, wordt nu zijn steun. En ter verscherping van den
prikkel: de economische crisis van dezen tijd, waarop Marx
en Engels — na de ondervinding voor en na 1848 — onver,
moeid hoopten, als zekerste basis der revolutie; in het alge%
meen de ellende, die „de oude maatschappij overhoop zal
20)
6

Teleologisch, op het doel gericht.
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gooien." Zoo verschuift alles in Marx' denken: wat slecht
is wordt hem dialectisch datgene, wat als onverdragelijk
verder drifft, dus hoop Beef t; zoo voor alles dat eene, waarin
alles wordt samengevat: de toestand van het proletariaat.
Hoe kan in Duitschland, vraagt Marx in 1843 in de Inleio
ding tot de critiek der Hegeliaansche Rechtsphilosophie, ooit
de revolutie, waarop gehoopt wordt, gelukken? Na een reeks
pessimistische zinsneden, enkel zweepslagen op de met spo
ren niet in galop te brengen werkelijkheid, vraagt hij ten
slotte: „Waar is dus de positieve mogelijkheid der Duitsche
emancipatie?" Antwoord:
In het vormen van een klasse met radicale ketenen,
een klasse der burgelijke maatschappij, die geen klasse
der burgerlijke maatschappij is, van een stand, die de
ontbinding van alle standen is, van een sfeer, welke een
universeel karakter door haar universeel lijden bezit en
op geen bijzonder recht aanspraak maakt, daar tegen
haar geen bijzonder onrecht, maar eenvoudigweg het
onrecht gepleegd wordt; een klasse, welke niet meer kan
uitdagen op een historischen maar nog slechts op een
menschelijken rechtsgrond, welke in geen eenzijdige
tegenstelling tot de consequenties, maar in een alzijdige
tegenstelling tot de voorwaarden van den Duitschen
Staat staat, van een sfeer ten slotte, welke zich niet kan
emancipeeren zonder zich van alle overige sferen van de
maatschappij en daarmede alle overige sferen van de
maatschappij te emancipeeren, welke in een woord het
volledige verlies van den mensch is, dus slechts door de
volledige herwinning van den mensch zich zelf kan win.
nen. Deze ontbinding van de maatschappij als een bi.j
zonderen stand is het proletariaat.
Het proletariaat begint eerst door de opkomende
industrieele beweging voor Duitschland te worden, want
niet de in de vrije natuur ontstane, maar de kunstmatig
geproduceerde armoede, niet de mechanisch, door den
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druk der maatschappij onderdrukte, maar uit haar acute
ontbinding, vooral uit de ontbinding van den middeno
stand voortkomende menschenmassa vormt het proletariaat, ofschoon langzamerhand, zooals van zelf spreekt,
ook de in de vrije natuur ontstane armoede en de
ChristelijkoGermaansche lijfeigenschap in zijn rijen
plaats nemen.
Wanneer het proletariaat de ontbinding van de beo
staande wereldorde verkondigt, spreekt het slechts het
geheim van zijn eigen bestaan uit, want het is de
feitelijke oplossing van deze wereldorde. Wanneer het
proletariaat de ontkenning van den privaateigendom
eischt, verheft het slechts tot beginsel van de maato
schappij, wat de maatschappij tot haar beginsel verheven
beef t, wat daarin als negatief resultaat der maatschappij
reeds zonder zijn toedoen belichaamd is.... Zooals de
philosophie in het proletariaat haar materieele wapenen
vindt, zoo vindt het proletariaat in de philosophie zijn
geestelijke wapenen, en zoo gauw de gedachtenflits diep
in deze naieve volksbodem is ingeslagen, zal de emano
cipatie der Duitschers tot menschen plaats hebben... .
Het hoofd van deze emancipatie is de philosophie, haar
hart het proletariaat. De philosophie kan niet verwezeno
lijkt worden zonder de opheffing van het proletariaat,
het proletariaat kan zich niet verheffen zonder vero
wezenlijking der philosophie.
Wanneer alle innerlijke voorwaarden vervuld zijn, zal
de dag der Duitsche opstanding verkondigd worden
door het gekraai van den Gallischen haan."
De revolutie, het werk van een philosoof, zooals Marx in
zijn jeugd hoopte, evenals de Hervorming het werk van
een monnik was, werd bier het werk van de arbeidersklasse;
of juister het verbond tusschen deze beiden, de denkenden
en de lijdenden, wordt zijn hoop.
De philosoof van de revolutie vindt zijn grooten bond.
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genoot in het proletariaat. Hij overschat de nabijheid daar,
van. Eerst een Lange ontwikkeling kon hem dezen bondgenoot
brengen. In 1843 was de kiem daarvan in Duitschland, dat
vergeleken met Engeland en Frankrijk, daarin een menscheno
leeftijd ten achter was, nauwelijks de moeite waard. Maar
Marx, daarin groot, begrijpt den werkelijk stuitenden toe,
stand voor deze nieuwe klasse der maatschappij en daarmede
ook de socialistische literatuur, juist als uitvloeisel van
dezen toestand. Hij had in Parijs, in Brussel, in Engeland
— op zijn reis met Engels — het ontstaan van het moderne
proletariaat gezien, het lijden er van leeren kennen, vooral
door Engels, wiens boek over den toestand der arbeidende
klasse in Engeland (1845) een aanklacht uit eigen aan,
schouwing was. Met de afhankelijkheid van vreemde
particuliere belangen, de absolute onzekerheid van den
economischen toestand, de economische heerschappij van
den fabrikant of handelaar over het van hem afhankelijke
fabrieks, of huisproletariaat, dat in ellende omkwam, terwijl
nieuwe rijkdommen aanzwollen bij hen, die in de gelegen,
heid waren de machtelooze ellende uit te buiten, met dit
dies voor oogen, verbindt Marx de Hegeliaansche dialectiek
met de in Parijs overgenomen leer van den klassenstrijd, in
De Heilige familie (tegen Bruno Bauer en zijn aanhangers,
1845) tot een begrip van de sociale tegenstelling van den
tegenwoordigen tijd en de beweging daarvan in een bepaalde
richting om zoo te zeggen als een wilsnoodzakelijkheid der
practijk:
„p roletariaat en rijkdom zijn tegenstellingen. Zij
vormen als zoodanig een geheel. Zij zijn beide vormingen
van de wereld van den privaateigendom. De privaat,
eigendom als privaateigendom, als rijkdom, is gedwongen
zichzelf en daarmede zijn tegenstelling, het proletariaat
in het leven te houden. De in zich zelf bevredigde
privaateigendom is de positieve zijde van de tegenstelling.
Omgekeerd is het proletariaat als proletariaat ge,
84

dwongen, zich zelf en daarmede de hem bepalende
tegenstelling, die het tot proletariaat maakt, den privaat,
eigendom op te heffen. Het is de negatieve zijde der
tegenstelling, zijn onrust in zichzelf, de opgeloste en
zich oplossende privaateigendom.... Het proletariaat
voltrekt het oordeel dat de privaateigendom door het
voortbrengen van het proletariaat over zichzelf uit:
spreekt, evenals het het vonnis voltrekt, dat de loon,
arbeid over zich zelf uitspreekt, doordat deze den
vreemden rijkdom en de eigen ellende voortbrengt....
Omdat in de levensvoorwaarden van het proletariaat
alle levensvoorwaarden van de tegenwoordige maat,
schappij in Naar onmenschelijke scherpte zijn samen,
gevat, omdat de mensch zich zelf in het proletariaat
verloren heeft, maar tegelijkertijd niet alleen het
theoretische bewustzijn van dit verlies heeft gewonnen,
maar ook direct door de niet meer of te wijzen, niet
meer te vergoelijken, absoluut gebiedende nood — de
practische uitdrukking van de noodzakelijkheid — tot
verontwaardiging tegen deze onmenschelijkheid ge,
dwongen is, daarom kan en moet het proletariaat zich
zelf bevrijden. Het kan echter niet zich zelf bevrijden
zonder zijn eigen levensvoorwaarden op te heffen... .
Het gaat er niet om, wat deze of gene proletarier of
zelfs het geheele proletariaat zich voorloopig als doel
voorstelt. Het gaat er om, wat het is, en tot wat het
volgens dit zijn historisch gedwongen zal zijn te doen.
Zijn doel en zijn historische actie is in zijn eigen levens:
situatie evenals in de geheele organisatie van de tegen,
woordige burgerlijke maatschappij waarneembaar, on,
herroepelijk voorgeteekend."
Zoo treedt, naar den vorm Hegeliaansch, als uiteenzetting
met de onbekend met de wereld gebleven bespiegeling der
oude vrienden van jonghegeliaansche richting, het doe! en
de weg, economisch gegeven, in de algemeenste trekken, uit
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de geschiedkundige positie naar voren. Het proletariaat moet
zoo willen: daardoor gedwongen door zijn klassenpositie,
welke het, zooals Marx voorbarig aanneemt, ook de kracht
tot datgene zal geven, wat het moet.
Met zulke hoop treedt Marx de optrekkende revolutie
tegemoet. Aan den vooravond er van publiceert hij met
Engels, wat in den storm der revolutie verloren gaat, maar
toch niet in den wind gezaaid is: het Communistisch
Manifest. Het is een beroep op de arbeiders als kiasse,
zooals dat, wat Weitling 21) in 1842 tot haar gericht beef t,
door Marx met de geestdriftige woorden begroet:
„Wanneer men de sobere, moedelooze middelmatig,
heid van de Duitsche literatuur vergelijkt met dit
onmetelijke en brillante literaire debuut der Duitsche
arbeiders, wanneer men deze reusachtige kinderschoenen
van het proletariaat vergelijkt met de dwergachtigheid
van de uitgeloopen politieke schoenen der bourgeoisie,
dan moet men de Duitsche Asschepoester een athleten,
gestalte voorspellen."
Maar in plaats van Weitlings wilde moord, en brand.
plannen, in plaats van Herweghs 22) revolutie,romantiek, in
plaats van alle overijlde staatsgrepen, kwam nu bij Marx en
Engels rustige en langdurige voorbereiding. In plaats van het
moraliseeren over en tegen het mammonisme, in plaats van
de verwerping van het standpunt van het in de jaren veertig
door het kapitalisme in massa in de ellende gestorte hand,
werkslieden, vindt men bij Marx en Engels: het economische
begrijpen van het kapitalistische tijdperk als noodzakelijke
trap. Het kapitalisme wordt schitterend beoordeeld en zoo
wordt de terugweg versperd: voorwaarts, omhoog, moet, met
de economische ontwikkeling, de strijd van het proletariaat
21) W. Weitling, 1808-1871, Duitsche socialistische arbeider, schreef in
1842 het boek Garantien der Harmonie and Freiheit, waarin een toekomsto
staat geteekend wordt, welke door revolutie moet worden verkregen.
22) Georg Herwegh, 1817-1875, Duitsch revolutionair dichter.
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voeren, naar een hoogeren, niet terug naar den overwonnen
vorm. Met meesleepende waarheid wordt aangetoond, hoe de
geheele wereld verburgerlijkt wordt, hoe overal kapitalisme
en proletariaat en daarmede de — ongetwijfeld te jeugdig
vereenvoudigd! — klassentegenstelling van dezen tijd naar
voren komt. Het ook heden nog blijvende handwerk voor
alles ver van het verkeer, en juist de meer dan ooit plaats
winnende zelfstandige boerenstand wordt onderschat, in het
algemeen wordt de harmonisch gedijende zelfstandigheid ter
wille van de tegenstrijdige afhankelijkheid en onderdruk,
king vergeten. Maar de jeugdige eenzijdigheid, die slechts
klassenstrijden ziet, weet zooveel te overtuigender van de
algemeenheid van het antagonisme als beginsel van de
dialectisch voortschrijdende geschiedenis te overtuigen: „De
geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de ge,
schiedenis van klassenstrijden." En waar Rousseau de
onrechtvaardigheid als grondslag van iedere maatschappij,
Adam Smith de uitbuiting als verbonden met den vooruit,
gang had aangenomen, trachten de beide jonge strijders de
uitgebuiten een theoretisch en practisch programma te
geven, dat de rechtvaardigheid leert te overwinnen.
Zij monsteren met prachtigen spot a! de oude partijen,
welke met hun wachtwoorden ook in de arbeidersklasse
aanhangers worven, en verwijzen het proletariaat naar zich:
zelf: als klasse, die zich zelf moet bevrijden; in overeenstem,
ming met de economische ontwikkeling, die het kapitalis,
tische grootbedrijf en als zijn schaduw het proletariaat doet
toenemen, zoodat het tot de groote meerderheid aanzwelt.
Het behoeft slechts van zichzelf als klasse bewust te wor,
den, zich als klasse tot een arbeiderspartij te constitueeren
om de door de economische ontwikkeling voortgebrachte
rijpe vrucht te plukken: in den staat de macht te veroveren,
de grootbedrijven in staatseigendom over te brengen, en zoo
de democratie op de plaats van de sociale heerschappij van
de particuliere bezitters te stellen — dan is zijn emancipatie
gelukt.
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Zoo blijkt, „dat de eerste schrede der arbeidersrevolutie
de verheffing van het proletariaat tot heerschende klasse, de
verovering van de democratie is."
„Het proletariaat zal zijn politieke macht gebruiken,
om de bourgeoisie stuk voor stuk al het kapitaal te onto
rukken, alle productiemiddelen in de handen van den
staat, d.w.z. van het als heerschende klasse georganio
seerde proletariaat te vereenigen en de hoeveelheid prop
ductiekrachten zoo snel mogelijk te vermeerderen.
Dit kan natuurlijk in het begin alleen geschieden door
middel van willekeurige inbreuken op het eigendomso
recht en op de burgerlijke productieverhoudingen, door
maatregelen dus, die economisch onvoldoende en ono
houdbaar schijnen, die evenwel in den loop der onto
wikkeling zich zelf voortstuwen en als middelen tot
omwenteling der geheele productiewijze onvermijdelijk
zijn. Deze maatregelen zullen natuurlijk naar gelang der
verschillende landen verschillend zijn.
Voor de verst ontwikkelde landen zullen echter de
volgende vrij algemeen kunnen worden toegepast.
1. Onteigening van den grondeigendom en aanweno
ding der grondrente tot staatsuitgaven.
2. Zware progressieve belasting.
3. Afschaffing van het erfrecht.
4. Confiscatie van den eigendom van alle emigranten
en rebellen.
5. Centralisatie van het crediet in handen van den
staat door een nationale bank met staatskapitaal en
uitsluitend monopolie.
6. Centralisatie van het transportwezen in handen van
den staat.
7. Vermeerdering van staatsfabrieken, van productieo
middelen, ontginning en verbetering der landerijen
volgens een gemeenschappelijk plan.
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8. Gelijke arbeidsplicht voor alien, oprichting van
industrieele legers, vooral voor den landbouw.
9. Vereeniging van nijverheid en landbouw. Bevorde
ring van de geleidelijke opheffing van het ondep
scheid tusschen stad en land.
10. Openbaar en kosteloos onderwijs van alle kinderen.
Afschaffing van den kinderarbeid in fabrieken en
zijn huidigen vorm. Verbinding van de opvoeding
met de stoffelijke productie enz.
Zijn in den loop der ontwikkeling de klassenverschil
len verdwenen en is alle productie in handen der vev
eenigde individuen samengetrokken, dan verliest de
openbare macht haar politiek karakter. De politieke
macht in den eigenlijken zin is de georganiseerde macht
van een klasse tot onderdrukking van een andere. Wan%
neer het proletariaat in den strijd tegen de bourgeoisie
zich tot een klasse vereenigen moet, door een omwente%
ling zich zelf tot de heerschende klasse maakt en als
heerschende klasse met geweld de oude productievey
houding opheft, houden de bestaansvoorwaarden der
klassentegenstelling, de klassen in het algemeen en
daarmee zijn eigen heerschappij als klasse op.
In de plaats der oude burgerlijke maatschappij met
hare klassen en klassentegenstellingen treedt een ge%
meenschap, waarin de vrije ontwikkeling van een ieder
de voorwaarde voor de vrije ontwikkeling van alien is."
Voor Duitschland was in de eischen van de communisten,
die Marx in de plaats van Herweghs fantastische krijgstocht
naar Duitschland liet treden, o.a. begrepen:
„Afschaffing der monarchie en uitroeping van de
republiek; bezoldiging der parlementsleden, opdat ook
arbeiders gekozen kunnen worden; verandering van het
feudale grootgrondbezit in staatseigendom; naasting van
alle verkeersmiddelen, zooals spoorwegen, kanalen,
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stoomvaart; afschaffing van het erfrecht en de erfopvolo
ging, invoering van hooge progressieve inkomstenbelaso
tingen; afschaffing van alle indirecte belastingen; oprich%
ting van staats%werkplaatsen, garantie van den staat voor
tewerkstelling van alien, verzekering tegen ongevallen,
ouderdom en ziekte; ten slotte algemeene vrije opvoeo
ding."
Het manifest eindigt:
„In Duitschland strijdt de communistische partij, z000
dra de bourgeoisie revolutionair optreedt, gemeenschapo
pelijk met de bourgeoisie tegen de absolute monarchie,
den feudalen grondeigendom en de kleine burgerij.
Zij last evenwel geen oogenblik na bij de arbeiders een
zoo helder mogelijk besef to vestigen van de vijandelijke
tegenstelling tusschen bourgeoisie en proletariaat, z00%
dat de Duitsche arbeiders terstond de maatschappelijke
en politieke veranderingen, die de bourgeoisie met haar
heerschappij moet aanbrengen, als even zoo vele wapens
tegen de bourgeoisie kunnen keeren, zoodat na de omo
verwerping der reactionaire klassen in Duitschland,
dadelijk de strijd tegen de bourgeoisie zelve begint.
Aan Duitschland besteden de communisten hoof dzakelijk hun aandacht, omdat Duitschland aan den
vooravond van een burgerlijke revolutie staat, en omdat
het deze omwenteling onder verder gevorderde omstano
digheden der Europeesche beschaving in het algemeen,
en met een veel verder ontwikkeld proletariaat yob
brengt, dan Engeland in de 17e en Frankrijk in de 18e
eeuw, kan de Duitsche burgerlijke revolutie dus slechts
het onmiddellijke voorspel eener proletarische revolutie
zijn.
In een woord, de communisten ondersteunen overal
iedere revolutionaire beweging tegen de bestaande
maatschappelijke en staatkundige toestanden.
In al deze bewegingen brengen zij het eigendoms
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vraagstuk, welken meer of minder ontwikkelden vorm
het ook moge aangenomen hebben, als het voornaamste
vraagstuk der beweging op den voorgrond.
De communisten werken eindelijk overal aan de
onderlinge verbinding en verstandhouding der democra,
tische partijen van alle landen.
De communisten versmaden het, hun overtuiging en
hun bedoelingen te verheimelijken. Zij verklaren het
openlijk, dat hun doel slechts bereikt kan worden door
de gewelddadige omverwerping van alle tot nu toe beer,
schende maatschappelijke orde. Dat de heerschende
klassen sidderen voor een communistische omwenteling.
De proletariers hebben niets te verliezen dan hunne
ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariers
aller landen, vereenigt U!"

Ilc heb met opzet slechts weinig geciteerd, alleen zooveel
er uitgenomen als voor den gedachtengang van deze inlei,
ding en den geschiedkundigen samenhang noodig is. De lezer
neme zelf het kleine boekj e in handen om het in een paar
vrije minuten eens door te lezen. 23) Het geniaalste pamflet
van de 19de eeuw, zooals Sombart zegt, die bekent het wel
honderd maal gelezen te hebben, heeft een critischen lezer
noodig (de schrijvers maken het zich al te gemakkelijk met
het spottend uit den weg ruimen van alle „bedenkingen der
bourgeoisie tegen het communisme", met het verlagen van
alle idealen tot „ideologie", in Napoleons minachtenden
toon). Daar het agitatorisch grootsch en vol inzicht, ja van
een geniale profetie is, is het inhoudrijke boekje het lezen
waard.
Het pessimisme of liever, voor Marx' doeleinden, het opti
misme, waarmede het Manifest het letterlijkste ellendiger
worden, als teeken van de onbekwaamheid van de bour,
geoisie tot verdere heerschappij en de op handen zijnde zoo,
wel sociale als politieke revolutie in letterlijken zin voor,
23) Vertaling van F. van der Goes, Uitgave N.V. De Arbeiderspers.
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spelt, heeft later voor mildere formuleeringen plaats ge%
maakt. Het „ellendiger worden" wordt, zooals wij zullen
zien, reeds in Het Kapitaal een niet meer staande gehouden,
daarom wat moeilijk hoofdstuk. En van de revolutie hebben
zoowel Marx als Engels, de strateeg der revolutie, steeds
weer gedroomd, op crisis en oorlog als haarden van revolutie
gespeculeerd. Toch hebben zij meer en meer de practische
eischen der arbeiderspolitiek tot hoofdzaak laten worden.
Uitgegaan van de revolutie, waarvoor de arbeiders het
sterkste hulpmiddel zijn, heeft Marx meer en meer de revo%
lutie daarnaar beoordeeld, of deze harerzijds een hulpmiddel
voor de arbeiders kon zijn of niet. Zoo heeft Marx in het
jaar 1872 te Amsterdam verklaard "), dat het in landen als
Engeland en de Vereenigde Staten mogelijk is, de socialis
tische hervorming Tangs wettelijken weg tot stand te brelp
gen en de landheeren in Engeland zouden het goedkoopst
afgekocht kunnen worden.
Engels heeft in 1895 in het voorwoord van een nieuwe
uitgave van de Klassenstrijden in Frankrijk geschreven:
„De ironie van de wereldgeschiedenis zet alles op zijn
kop. Wij, de „revolutionairen", de „omverwerpers", wij
gedijen veel beter bij de wettelijke middelen dan bij de
onwettelijke en de omwenteling. De ordepartijen, zooals
zij zich noemen, gaan te gronde door den door hen ge
schapen wettelijken toestand. Zij roepen, met Odilon
Barrot vertwijfeld uit: La legalite nous tue, de wettelijk
lijkheid is onze dood, terwijl wij bij deze wettelijkheid
stevige spieren en roode wangen krijgen en er uitzien
als het eeuwige leven. En wanneer wij zoo waanzinnig
zijn, ons om hun een genoegen te doen in den strijd te
laten drijven, dan blijft hun ten laatste niets anders
over dan zelf de hun zoo fatale wettelijkheid te very
breken."
24) Volgens Ed. Bernstein Zur Theorie and Geschichte des Sozialismus
II, blz. 107.
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De revolutionair Marx heeft zelfs reeds onmiddellijk na de
revolutie van 1848 in Londen weer, alle populariteit ver,
achtend, de neiging tot relletjes, samenzweringen, revo,
lutietjes enz. moeten bestrijden. In het jaar 1850 gaf hij door
deze handelingen aan wild geworden emigranten ten slotte
het volgende te verstaan:
„In de plaats van de critische beschouwing stelt de
minderheid een dogmatische, in de plaats van de materia,
listische een idealistische. In plaats van de werkelijke
verhoudingen wordt voor haar de enkele wil tot drijf,
veer der revolutie. Terwijl wij tegen de arbeiders zeg,
gen: Gij moet 15, 20, 50 jaren burgeroorlogen en volken,
strijden doormaken, niet alleen om de verhoudingen te
veranderen, maar ook om u zelf te veranderen en voor
politieke macht te bekwamen, zegt Gij integendeel: „Wij
moeten dadelijk tot de macht geraken of wij kunnen gaan
slapen." Terwijl wij speciaal de Duitsche arbeiders op de
onontwikkelde figuur van het Duitsche proletariaat
wijzen, vleit Gij op de grofste manier het nationale ge
voel en het standenvooroordeel van de Duitsche arbei,
ders, wat ongetwijfeld populairer is. Zooals de democra,
ten het woord Volk tot een heilig wezen hebben ge,
maakt, doet Gij dit met het woord Proletariaat. Evenals
de democraten dicht Gij de revolutionaire ontwikkeling
de phrase der revolutie toe."
En hij heeft zijn strijd in de „Internationale", welke de
eerste uitvoering van het Communistische Manifest is ge,
worden, vooral tegen Bakoenins anarchisme, dat direct naar
de vrijheid voortstormde, zonder tusschenstadia, moeten
uitvechten. Hij houdt hem de noodzakelijke discipline van
de strijdende klasse voor:
„De anarchie, dat is het groote paradepaard van haar
meester Bakunin, die van alle socialistische stelsels alleen
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de opschriften in zich heeft opgenomen. Alle socialisten
verstaan onder anarchie dit: Is eenmaal het doel van de
proletarische beweging, de afschaffing der klassen, be,
reikt, dan verdwijnt het geweld van den staat, dat er
voor dient, de groote produceerende meerderheid onder
het juk van een weinig talrijke uitbuitende minderheid
te houden en de regeeringsfuncties worden in eenvou,
dige administratieve functies veranderd. Het verband
pakt de zaak aan het omgekeerde einde aan. Het pro,
clameert de anarchie in de rijen der proletariers als het
onfeilbaarste middel om de geweldige, in de handen der
uitbuiters geconcentreerde maatschappelijke en politieke
machtsmiddelen te breken. Onder dit voorwendsel
eischt het van de Internationale, dat deze, op hetzelfde
oogenblik, waarop de oude maatschappij haar tracht te
verbrijzelen, haar organisatie door de anarchic vervangt."
Zoo wordt in den klassenstrijd, welken de revolutionair
voor de revolutie wilde gebruiken, de uit deze practijk voort
spruitende noodzakelijkheid van doeltreffend handelen, dat
de Marxistische leer bewaarheidt, zelf over den meester
de baas. Zij maakt hem tot den autoritairen, discipline
eischenden leider. Zij begraaft hem onder dagwerk (corres
pondentie met ontelbaren, die om raad vroegenl), j a zij
dwingt hem het inzicht in het verwaarloosde en onderschatte
kleine werk van de sociale hervorming op. De Engelsche
tietpurenwet (beperking van den vrouwew en kinderarbeid
in de textielindustrie op den tienurendag, geheel in tegenstelling tot de economie van de Manchesterleer) wordt als
overwinning van een beginsel gevierd: „Voor de eerste maal
dolf op klaarlichten dag de staathuishoudkunde van de
bourgeoisie het onderspit tegen de staathuishoudkunde van
de arbeidersklasse." De wettelijke bescherming der arbeiders,
in het begin geheel vergeten, ja economisch verkeerd begre
pen, wordt thans hoofdzaak. Het Kapitaal is uitdrukkelijk
aan de propaganda hiervan gewijd. De revolutie treedt terug.
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De evolutie van de sociale practijk wordt de inhoud van den
klassenstrijd en de „revolutionaire evolutie" de lievelings,
uitdrukking.
De hoofdzaak blijft: de organisatie der klasse tot partij.
Nog algemeener: de beweging. Ja Bernsteins woorden: „Het
einddoel is niets, de beweging alles", schijnbaar het toppunt
van reformistische ketterij en ontaarding, kan Marxistisch
worden genoemd. Marx verklaarde herhaaldelijk: „Iedere
schrede vooruit van een werkelijke beweging is belangrijker
dan een dozijn programma's." Of ook: een beweging is „tiers
programma's waard."
Zoo heeft hij in een nog heden zeer lezenswaardigen
brief "), dien hij voor den partijdag in Gotha (1875) als
critiek op het eenheidsprogramma naar Duitschland zond,
weliswaar de Lassalliaansche phrasenwereld veroordeeld, die
daar als programma van de volgelingen van Lassalle in dat
van de Marxisten (Bebel, Liebknecht) overgenomen moest
worden; want al de snuisterijen en opschik — overgenomen
uit een lang overwonnen burgerlijke staathuishoudkunde —
werkt den hier ver boven verheven theoreticus op zijn
zenuwen. Dat hindert hem echter niet in de gedachte van een
„overeenstemming van actie tegen den gemeenschappelijken
vijand". Een dergelijk bondgenootschap van practische poli,
tiek beantwoordt alleen aan zijn overtuiging, juist daar deze
het „beginselengesjacher" energiek afwijst.
Marx heeft de overwinning van zijn eigen denken, in het
Erfurter programma van 1891, niet meer beleefd. Maar ook
het latere bleef hem bespaard: het zich afwenden van hem,
zoodra datgene wat destijds gepresteerd kon worden, door
hem was volbracht en dus zijn historische roeping vervuld
was. Ook hem treft het noodlot van een nooit rustende, over
de personen heenstapnende, Naar eenzijdigheid to boven
komende dialectiek.
Wij slaan de steeds hernieuwde misleiding door Marx'
eigen bescheidenheid over, welke de arbeiders de taak van de
25) Afgedrukt in Die Neue Zeit, Jaarg. IX, 1/1891, blz. 561.
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zelfbevrijding, ja de historische zending, die wij schilderden,
opdroeg — in plaats van zijn eigen medewerking zoo te
schatten, als hij het nog in 1843 deed — zoodat hijzelf en
Engels en al hun echte geestelijke erfgenamen in gevaar ge%
raakten, door de slechts uit arbeiders samen te stellen be
weging als vreemden uitgestooten te worden. Wanner wij
deze werking van hun aan de proletariers gerichten oproep
als tragi%comedie van de gestudeerden in het proletariaat
overslaan, dan zijn het drie andere consequenties van dezen
oproep, welke tot den ontrouw aan Marx leidden: de beper%
king van het socialisme tot den klassenstrijd; de beperking
van het socialisme tot een klassengedachte in tegenstelling
tot staat en yolk; de beperking van het socialisme tot politiek
en theorie in plaats van onmiddellijk opbouwende practijk.
Met een woord: de verkorting van het socialisme ten gunste
van zijn onderbouw „klassenstrijd", welke het niet verwezery
lijkte, doch medewerkers deed verliezen, het practisch niet
dieper maakte, maar het organisatorische vraagstuk onder
politiek en theorie liet wegkwijnen.
Wat Marx en zijn vrouw, die in alien levensstrijd naast
hem ging, nog beleefden, was het eerste opbloeien van de
beweging, vooral in Duitschland. Wat echter na zijn dood
kwam, was een heel andere triomf van zijn zaak: de socialis%
tenwet en haar val, machtelooze socialistenvervolging, zooals
eens die van de Christenen in het oude Rome, die Engels
voor zijn dood nog overmoedig en zeker van de overwinning
daarmede vergeleek; ergste verbittering van de sterk ge%
troffenen, des te wilder in opstand komende en zooveel te
vaardiger gerust te stellen vervolgden, aan alle prikkels van
den klassentoestand nog die van het martelaarschap toege%
voegd; de machtsgedachte natuurlijk gevonden voor de onder
de voet getredenen en mishandelden, aan de gebrandmerkten
met het merk van de verbanning ook de klassenstrijd, het
klassenbewustzijn en de bitterste ontkenning van de staats
gedachte ingebrand — en een jaarlijks groeiend aantal aan%
hangers van deze richting. Dit was het hoogtepunt van het
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Marxisme. De stemming van 1848 in heel andere afmetingen.
Marx' levenswerk had zijn uitwerking; aan zijn levenswerk
werkten millioenen verder.
De dialectiek echter van het nauwelijks merkbare worden
van een innerlijke tegenstelling, die plotseling opvlammend
omhooggroeit, komt ook bier tot gelding.
Nauwelijks groot geworden, begint de beweging de innev
lijke tegenstrijdigheid te bespeuren. De klassenstrijd heerscht
weliswaar, de partij bereikt bewust en onbewust veel: het
sussen van de massa door sociale verzekeringswetten als vol,
tooiing van de door Bismarck uitgedachte Socialistenwet, is
aan de sociaaldemocratie te danken, waartegen deze gericht
is. Doch wie kan, wat niet — zooals nog het begin van
energieke arbeidersbescherming door Wilhelm II — vrijwillig
gegeven wordt, bevechten? De agitatie versterkt de partij,
maar niet haar practische werking op den toestand der arbei,
ders. De partij groeit, echter niet haar positieve scheppende
invloed. De dictatuur van het proletariaat is ver weg; is de be
reikte klassenbeweging dus vergeefs? Slechts veroordeeld tot
verder ageeren en wachten? Of toch door geweld, bijvoor.
beeld door algemeene staking, tot overwinning te brengen —
geheel in tegenstelling tot Marx, die voor te vroeg optreden
waarschuwde? Het slop, waarin men geraakte, is dus onmis,
kenbaar. De klassenstrijd wordt schema, inhoudsloos, for,
meel en op zichzelf; het resultaat blijft ver verwijderd van het
socialisme! En daarbij voldoende algemeen belang, dat voor
het socialisme spreekt, maar anderen nemen den wind uit de
zeilen! De grondhervormers, met hun door Marx terecht
bespot, maar practisch succesvol gedeeltelijk programma:
vertegenwoordigers van datgene, wat ook Marx als eerste
stap van de bij den grondeigendom te beginnen omwenteling
meer dan eens aanduidt, maar waaraan hij slechts voor het
tijdstip van de „dictatuur van het proletariaat" aandacht
heeft geschonken. Verder het woningenvraagstuk, niet al,
leen op de arbeiders, maar ook op de andere bewoners van
de huurkazerne rustend; door een groote beweging van alle

groepen op touw gezet, geheel onafhankelijk van den „klas%
senstrijd". Het verbruikersvraagstuk, door arbeiders, bedieno
den, maar ook door andere, groote kringen als een druk ge%
voeld door vertegenwoordigers van verbruikersbelangen aan%
gepakt, in verbruikersvereenigingen naar een oplossing ge%
leid. Louter gevolgen van het kapitalisme, voor alien merk%
baar, daarom echter aan den klassenstrijd onttrokken; zoo,
dat de innerlijke tegenspraak van het Marxistische stand%
punt naar voren treedt: het kapitalisme is een boei voor het
leven van alien, en slechts die eene klasse wordt tot zijn
afschaffing opgeroepen!
Marx had, reeds in de uiteenzetting met Proudhon, in de
vrijhandelsrede en in het Communistisch Manifest bewezen,
dat het socialisme practisch onontbeerlijk is: om de juiste
verhoudingen, in de plaats van de tegenwoordige productieo
anarchie en Naar crises, maar ook om de geweldige productie%
krachten te kunnen hebben, die het kapitalisme tot onto
plooiing bracht. Niet alleen sociaalopolitiek, voor den toeo
stand van het proletariaat, maar voor een gezonde economie
van de massa was het socialisme hem teleologisch noodzake%
lijk en daarom als zekere toekomst verschenen. Moet steeds
de klassenstrijd nog er bij komen, om het economische alge%
meene belang door te zetten? Naar het scheen waren de
menschen niet te overtuigen, de ideeen krachteloos; is ook de
economische ontwikkeling zonder kracht? Moet zij eerst
door tegenstellingen dialectisch worden, om aan een schema
te beantwoorden, dat door de leer van den klassenstrijd uit
de Parijsche atmosfeer in de materialistische opvatting der
geschiedenis was terechtgekomen?
Deze merkwaardige tweeslachtigheid heeft er practisch
toe geleid, dat de productimnarchie, voor den klassenstrijd
slechts agitatiemateriaal, de door de productieve krachten
van dezen tijd vereischte organisatie door kartels en trusts
kreeg, welker economische roem juist dat is, wat zonder
particulier monopolie, zuiver in het algemeen belang, het
door den klassenstrijd niet bereikte socialisme moest vero
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wezenlijken. De klassenstrijd is te nauw voor het socialisme!
Dit is niet alleen kiassenbelang, het is gemeenschapszaak.
Zoo treedt naar voren, dat de klassenbeweging alleen niet
tot voldoende macht en in naam van de klasse ook niet tot
den invloed is gekomen, welke aan de pogingen tot oplos,
sing van kapitalistische, op de gemeenschap drukkende
vraagstukken, werkelijk toekomt. Aldus kwelt de eigen
onmacht en de overmachtige concurrentie van het beroep
op het gemeenschappelijk belang, dus dat, wat niet te ver.
werkelijken scheen. De vraag van het hernieuwde beroep op
het teleurgesteld verlaten gemeenschappelijk belang, de
vraag van de bondgenooten — regeering of andere partijen
— duikt op om niet weer te verdwijnen. Het programma, op
een snelle ontwikkeling ingesteld, die het proletariaat tot
overwinning leidt als de groeiende macht van de uitgebreide
massa, wordt er van verdacht, de werkelijk bestaande, ja zich
vermeerderende middenstandsbaantj es in stad en land, in
het bijzonder de boeren, niet voldoende in acht genomen te
hebben. Het succes van den strijd schijnt in het programma
afhankelijk gesteld te zijn van een er buiten liggende factor:
van het voldoende aangroeien van het proletariaat, in ver,
houding tot de zelfstandigen in stad en land. Dit wordt nu
problematisch door het minder worden zoowel van de ver%
meerdering van de bevolking als van de concentratie der
ondernemingen. Alles, waarop men gebouwd heeft, is dus
onzeker geworden. Het heele gebouw begint te wankelen.
De twijfel knaagt aan de zekerheid der overwinning. Het
heden lijdt. De ellende heeft geen tijd om te wachten — op
onzekerheden! Het socialisme is weer een onvervuld ver,
langen, een door de klasse niet doorgezette behoefte van
haar zelf voor alien. Doch ook van de massa. De oude
utopisten, die op deze een beroep deden en niets bereikten,
zijn weliswaar „uit den tijd" maar niet ten gevolge van den
vooruitgang, want Marx schijnt ook niet meer te bereiken!
Dit is in het kort de crisis der partij, het zoogenaamde
revisionisme.
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Daarnaast gaat voort, wat slechts een andere zijde van
dezelfde taak is: de „vaderlandsloosheid", als verwijt, als
zelfcritiek, als bewustzijn der verwaarloozing van het alge%
meen belang, dat buiten de klasse den mensch beweegt,
wanneer hij het vaderland, de taal, de cultuur, de natie en
den staat, waarin hij geboren is, evenals in de klasse, als de
zijne beschouwt. Wederom wreekt zich, wat juist de grooto
heid van het nieuw verworven standpunt was: het afzien van
alles, wat van het eene, den klassenstrijd, weghaalt. De partij
als klasse — een innerlijke tegenspraak! Zij is vertegenwooro
diging der gemeenschap, nimmer slechts dienares van een
klasse, alle vraagstukken van den staat duiken op. De
sociaaldemocratie stond afzijdig. Zij telde niet mede. Omdat
zij zelf niet meetellen wilde in gemeenschapsvragen! Haar
bleef als Marxisme, als consequentie van den klassenstrijd,
de Marxistische leer: „De arbeiders hebben geen vaderland".
Dit stootte echter af. Het versterkte de buitendien door de
propaganda voor den klassenstrijd ook bij de overige deelen
van het yolk reeds verscherpte klassenstrijdstemming.
Duitsch openhartig, realistisch, wrang, bitter, een schreeuw
van inzicht, ja tenslotte ook een Duitsch idealisme geworo
den, heeft deze wegwijzende ster „klassenstrijd" niet alleen
het sterkst licht gegeven, maar ook de andere sterren, welke
aan den hemel van het proletariaat niet ontbreken, doen
verbleeken en daarmede schijnbaar verdwijnen. Het zijn de
sterkst doorleefde, dock in het klassenstrijdsdogma vergeten
strijdersdeugden, welke voor de overwinning noodig zijn;
met een woord, de ethiek welke zulk een beweging noodig
beef t, zelfs in het woord klassenstrijd ligt, maar door zijn
leelijke naturalistische waarachtigheid verborgen wordt.
Voorts de niet minder in de menschen van de traditioneele
maatschappij levende gevoelens, van het gezin via het geo
boorteland tot de overgeerfde cultuur en taal, tot de alien
bindende oude gemeenschapsgeest in yolk en staat. Wano
neer dat overstraald, ja verduisterd wordt door de leidster
of uitdrukkelijk terzijde geschoven, zooals in het Commuo
100

nistisch Manifest, leidt dat op dwaalwegen. Er is een onto
breken van het nationaal gevoel bij den schrijver zelf uit
of te leiden. Een onjuiste gevolgtrekking! Want eenige jaren
later, in ballingschap, heeft Marx een dergelijk gevoel
geopenbaard. Liebknecht vertelt hoe op een avond in Lono
den gastvrije Engelschen door hun praatjes over Duitscho
land het patriotisme in Marx wakker maakten:
„Marx hield een enthousiaste lofredevoering op de
Duitsche wetenschap en muziek. Geen ander land heeft,
zoo zeide hij, toonkunstenaars als Beethoven, Mozart en
Haydn kunnen voortbrengen en de Engelschen, die
geen muziek hebben, staan in den grond ver beneden
de Duitschers, die tot heden door de ellendige politieke
en economische toestanden verhinderd zijn groot
practisch werk te doen, maar alle andere volken vooruit
zullen komen. Ilc heb hem nog nooit zoo vloeiend
Engelsch hooren spreken. 1k van mijn kant zette in
drastische woorden uiteen, dat de politieke toestanden
in Engeland geen haar beter zijn dan in Duitschland. . . .,
het eenige verschil is, dat wij Duitschers weten, dat ons
staatswezen miserabel is en de Engelschen het niet
weten. Hieruit vloeit voort, dat wij de Engelschen in
politick inzicht de baas zijn."
Dus in den grond van zijn ziel nationaal bewustzijn. Ook
is Marx een gloeiende verkondiger van de Duitsche eeno
heidsgedachte geweest.") Het was bijgevolg niet zijn eigen
26) Ferdinand TOnnies, Marx (Leben and Lehre), Sozialistische
Biicherei, bd. 5, Lichtensteins Verlag, Jena blz. 49: „Zijn Duitschheid en
zijn plicht tegenover het Duitsche yolk en vaderland heeft de banneling,
de „semiet", nooit vergeten. De Amerikaansche redacteur van de Tribune
gaf hem in 1860 het getuigschrift: De eenige fout waaraan ik bij u aan%
stoot nam was, dat u van tijd tot tijd voor een Amerikaansche krant een
te Duitsche toon aansloeg. Dat is zoowel met betrekking tot Rusland als
tot Frankrijk het geval geweest. In vragen, die op Tsarisme en Bonapar%
tisme betrekking hadden, heb ik somtijds gevonden, dat u te groot belang
en te veel zorgen voor de eenheid en onafhankelijkheid van Duitschland
aan den dag legde."
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nood, maar de diep ondervonden nood in den toestand van
het proletariaat, die hem tot den zin bracht: „De arbeiders
hebben geen vaderland". Het was de, door afhankelijkheid
en hopeloosheid in feite van het yolk als geheel gescheiden,
toestand van deze nieuwe klasse, die Marx' pen leidde. Bij
Engeland was dit het duidelijkst zichtbaar: het rijkste yolk
der wereld, de halve wereld veroverd, het proletariaat echter
juist in dien tijd werkelijk (textielindustrie, vrouwen% en kin%
derarbeid in de fabrieken, thuisweversellende) in steeds
diepere ellende, in massa werkloosheid en chronisch wego
kwijnen verzonken, derhalve zonder aandeel aan den
„nationalen rijkdom", slechts het voetstuk daarvan, waarop
de nieuwe rijkdom met voeten treedt. En deze toestand,
slechts door aaneensluiting van de proletariers te verandeo
ren, is in alle moderne landen dezelfde, het proletariaat —
boven de niet door hem gedeelde volksgemeenschap uit —
verbindend tot een nieuwe, bovennationale gemeenschap.
De proletarische politiek is daarin dus geteekend: zich
vereenigen, niet echter zich tegen elkander laten drijven
door de in het geheel niet gedeelde belangen van de hoogere
klassen, die alleen den „nationalen rijkdom" genieten; dus
tegen de alleen deze belangen bevorderende oorlogen der
staten onder elkaar, tegen de uitbreiding daarvan (imperiao
lisme), waaruit twist en oorlog voortspruiten, voor het
proletariaat zonder nut en slechts tot schade voor de proleo
tarische eenheid. Daarom wordt de internationale arbeiderso
associatie, door Marx geleid, van te voren tot waakzaamheid
tegen de regeeringen aangezet ten einde deze in alles, wat
conflicten medebrengt, te hinderen. Daarom vindt men bier,
in tegenstelling tot de geproclameerde ideaalloosheid („De
arbeidersklasse heeft geen idealen te verwezenlijken"), de
opstelling van ethische normen, waarnaar de staten zich
moeten richten. En daarom als grondstelling: dat slechts
verdedigingsoorlogen te rechtvaardigen zijn. Een grondstel,
ling, die Marx in 1870 toepast: hij stempelt den oorlog tot
verdedigingskrijg van zijn vaderland, waarschuwt echter
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tegen een aanvallenden oorlog en annexatie (een publicatie
van dezen inhoud bracht zijn aanhangers in Duitschland in
de gevangenis 27). En als dan het nieuwe Duitsche rijk onto
staat, leidt de diepe wrok aan de terzijde geschoven mannen
van 1848 tot een tegenstelling ook met het rijk, welks zoo
geheel anders gelukte stichting — van de oude machten, de
vorsten, door den grooten jonker, Bismarck — door den
geslagen rebel in zijn ballingschap niet medegevierd, doch
spottend begroet wordt: „Zelfs de geluksvogels van het
nieuwe heilige Pruisisch—Duitsche rijk zal de komende
algemeene economische crisis dialectiek instampen", heet
het in het voorwoord tot de tweede druk van Het Kapitaal
(1873).
Zonder vrede te hebben gesloten met Bismarck, dapper,
rechtop en onomkoopbaar niettegenstaande Buchers hang
dige bemoeiingen 28 ), heeft Marx het geheele geluk, de jubel
der verlossing, niet kunnen medegevoelen, welke in die
generatie de verloste martelaren voor de overeenstemming
vervulde, toen zij eindelijk de verlangde machtige eenheid
verwezenlijkt zagen. Tegenover Lassalle had Marx in den
brief aan het Gothasche congres van 1875 het verwijt bij de
hand, dat deze „in tegenstelling tot het Communistische
Manifest en al het vroegere socialisme de arbeidersbeweging
van het engste nationale standpunt opvat", terwig hij zelf
slechts naar de belangen der eigenlijke beweging zijn gunst
verdeelde. Marx heeft onder de erbarmelijkheid van de
Duitsche toestanden geleden als geen ander. De staatkuno
dige bevestiging naar buiten, haar wordende vrijheid van
binnen, daaraan heeft hij niet kunnen medewerken, ja als
„trotsch rebellenlijk" (zoo lag hij evenals zijn Neue Rheio
nische Zeitung verslagen buiten) niet kunnen medegevoelen.
27) Het mooie Marxboek van 'Pinnies toont op biz. 65 den even pros
fetischen als vaderlandslievenden zin van deze waarschuwing, die maar
al te zeer juist was.
28) Pogingen van den schrij ver Lothar Bucher om Marx tot aanhanger
van Bismarck te maken.

103

In het Duitsche rijk daarginds groeide intusschen zijn beo
weging, trots alles. Langzamerhand werd de baan vrijgegeven
voor eigen hulp der arbeidersklasse, staatshulp en broedero
hulp -(zooals Naumanns 29) Hilfe het heeft uitgedrukt), de
klassen overbruggend, met staat en volksgemeenschap in
den geest verbindend, de „vaderlandsloosheid" practisch
overwinnend; zoo groeide een nieuw geslacht op. Het wist
van datgene, wat geweest was (socialistenvervolging!); maar
het voelde het niet meer zoo sterk. Het was niet meer
slechts proletariaat. Het was aan het stijgen, in succeso
voile practijk en in het beleven van een verandering van
den staat, door eigen medewerking verder to voeren,
tot een staatsburgerschap van gezindheid gekomen. De
wereldoorlog openbaart dat. Weliswaar woordelijk genomen
als verdedigingsoorlog (aldus ook voor de broeders in het
buitenland door hun regeeringen smakelijk gemaakt en op
deze wijze de Internationale scheurend), kon hij volgens het
Marxistische recept door zijn aanhangers medegevochten
worden. In zooverre was hun houding voor kenners van de
grondstellingen der beweging niet verrassend. Doch dieper
waar is de verrassing, ja de openbaring, die de 4e Augustus
1914 gebracht heeft:
„Dass dein armster Sohn auch dein treuester war,
Denk' es o Deutschland" 30)
Zoo heeft er tweemaal, zij het ook niet woordelijk, maar
toch in dieperen zin, afvalligheid van Marx plaats gevonden:
het revisionisme en de houding der meerderheid in iden
wereldoorlog. Het eerste verandert, het tweede verdeelt de
partij. En beide tezamen hebben tot gevolg voor de sociaalo
2 °) Friedrich Naumann, 1860-1919, protestantsch theoloog en sociaal%
politicus, sterk nationaal gezind, doch tevens zeer democratisch. Hij was
jarenlang lid van den Rijksdag voor de Vrijzinnige partij; na den oorlog
stichtte hij de Democratische Partij, welke hij in de Weimarsche Nationale
vergadering vertegenwoordigde.
30) Dat uw armste zoon ook uw trouwste was, bedenk dat, o
Duitschland.
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democratie, dat zij niet slechts de uitbreiding van de werk,
zaamheid van den staat in de volkshuishouding moet willen,
zooals de toekomst van het proletariaat dat eischt — in de
plaats van de sociale onderdrukking door privaten willekeur
der economisch heerschende klassen — maar dat de voor,
opgestelde bekentenis tot den staat, de trouw in het uur
des gevaars, dezen nu tot drager van den op zich genomen
plicht tot dankbaarheid tegenover de onvoorwaardelijk
achter hem staande massa der onterfden gemaakt heeft. Het
staatsgezag, door het proletariaat niet feitelijk, maar moreel
veroverd en actief mede ter hand genomen, opent het uit,
zicht op een misschien den oorlog overlevende nieuwe ver,
houding: „de staat het ouderlijk huis van hen, die in de
vrije volkshuishouding alles verloren hebben: bezit en eco,
nomische zekerheid, vrijheid en vrucht van den arbeid, de
wortels in de aarde en dus het vaderland." 31)
Deze ongewilde consequenties van het Marxistisch stand,
punt, noodlottig voor het Marxisme als practijk, bevestigen
theoretisch zijn methode: de dialectiek, die in beide stand,
punten „consequentie", en daarmede het verder stuwende
bloot legt. De beperking tot den klassenstrijd leverde, bij
alle succes, te weinig macht op. De beperking tot klassen,
denken leverde een doctrinaire, Duitsch,eerlijke en Duitsch:
theoretisch bekende, afstootende gedragslijn, welke sterk
aan zekere echt Duitsche doctrinaire idealisten der werke,
lijkheidspolitiek herinnert. Deze maken uit de „werkelijk,
heidspolitiek" een ideaal, dat zij even idealistisch als on,
practisch dienen, de geheele wereld kwetsend door een ten
toon gespreid ruw beginsel, dat ten slotte op het eigen
wezen en voelen past als de vuist op het oog. Zoo ongeveer
heeft tot aan den wereldoorlog ook de door Marx geprocla,
meerde „Vaderlandsloosheid" gewerkt: de belangen van het
proletariaat in het vaderland zoo onhandig behartigend, dat
men neiging gevoelde, hem toe te roepen:
3!) R. Wilbrandt, Staat and Volkswirtschaft, in de Neue Rundschau,
Februari 1918.
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„Ans Vaterland, ans teure, schliesz' dish an!
Da sind die starken Wurzeln deiner Kraft')
Doch eerst de derde gewelddadige inperking is het
zwakste punt: de beperking tot de politiek en dus tot af.,
wachtende theorie, waar onmiddellijk practisch naast de
politiek opbouwende arbeid werkt, die mogelijk is, zooals
het gelukken ervan bewezen heeft.
Marx was theoreticus en politicus. Hij was niet alleen
theoretisch, maar zelfs in de techniek van het gobruiken van
verkregen en van het verwerven van nieuwe macht be,
kwamer dan Lassalle, in zooverre hij — in den bekenden
brief inzake het program van Gotha — uitdrukkelijk
protesteerde tegen de van Lassalle afkomstige phrase van
de „eene reactionaire massa”. Ondiplomatiek als hij was
heeft hij weliswaar de bourgeoisie en haar ongetwijfeld zeer
twijfelachtige „broederschap" reeds in 1848 voor het hoofd
gestooten, ja — zooals Karl Schurtz vertelt — zijn haat reeds
in den verafschuwenden toon, waarmede hij het woord
bourgeoisie uitsprak, tot uitdrukking gebracht, toen hij dezen
bondgenoot nog noodig had. Doch even weinig als hij voor
diplomaat, voor handig politicus deugde, zoo realistisch wist
hij gegeven machtsconstellaties als zoodanig te behandelen.
Hij streed, om zoo te zeggen op twee paarden rijdend, een
dubbelen emancipatiestrijd: die van de burgerij tegen den
feudaal overheerschten staat der oude maatschappij en die
van het proletariaat juist tegen deze burgerij. Dat was de
historische toestand, in Marx belichaamd: Dat is politiek
het hem eigene, zijn grootheid, dat verheft hem boven
Lassalle, die met de aristocratic knipoogt. Dat opent hem
practisch en principieel het begrip voor bondspolitiek: in
het voile bewustzijn van den komenden tegenstander eerst
den gemeenschappelijken vijand overwinnen. Dit echter
62) Sluit u bij het dierbaar vaderland aan 1 Daar zijn de sterke wortels
ewer kracht.
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heeft hem al van te voren zoo geheel in den politieken strijd
doen opgaan, dat hij ook de arbeidersbeweging, zelfs het
socialisme daarmee vermengde.
Door Engels, zijn politieken raadsman, daarin gesterkt —
Engels zag in Engeland de Chartistenbeweging (de strijd om
het kiesrecht van het proletariaat) en de Owenistenbeweging
(het socialisme van de maatschappelijke hervormers) als
twee tot een geheel samensmeltbare bestanddeelen aan, —
heeft Marx, zooals wij gezien hebben, vOOr alles het proleo
tariaat in dienst van zijn revolutionaire politiek gesteld, als
bondgenoot en toekomstig doorslaggevende factor. Hij
heeft het socialisme als het noodzakelijk gestelde doel van
dezen bondgenoot mede opgenomen. Zoo werd voor Marx
de politieke strijd, waarvan hij uitging, onwillekeurig ook
tot den eenigen weg voor het proletariaat om tot zijn be=
vrijdingsdoeleinde, het socialisme, te geraken. Zoo very
warren socialisme, klassenstrijd en politick zich tot een niet
te ontwarren kluwen, ja schijnbaar tot een noodzakelijk
verbonden geheel. Zoo komt het socialisme in de rol van
datgene, waarvoor men strijdt, omdat het zelf een machteo
looze, alhoewel in het hoofd van den arbeider noodzakelijke
idee is. Dat het socialisme ook langs anderen, onmiddellijk
practischen weg in daden omgezet kan worden, blijft buiten
beschouwing. Ja, het zou de eenheid van den gedachtengang
storen. Als alleen politick te bereiken doel van den klasseno
strijd is het socialisme in de oorspronkelijk leidende revoo
lutionaire gedachten ingevoegd. Het mag niet opstaan en
zich zelf een eigen altaar oprichten, tot schade van de ijvcro
zuchtige godheid, den politieken strijd: dan zouden er
andere goden naast hem bestaan. Aldus wordt in het hoofd
van den revolutionair onbewust zijn einddoel, de revolutie,
tot het schijnbaar eenige middel voor het socialisme en den
politieken klassenstrijd van zijn revolutionairen bondgenoot,
het proletariaat, de schijnbaar eenige tot het socialisme leio
dende weg, waarop, na voldoende lang wachten, agiteeren,
voorbereiden en laten rijpen, de economische ontwikkeling
107

de laatste etappe bereikbaar zal maken: de revolutie met
den prijs der overwinning, het socialisme. Een gedachten,
verwikkeling, die door de onrijpheid van het socialisme voor
de hand lag. In. 1847, waar deze tot programma wordt is de
eens zoo practische oude Owen zoo diep gezonken, dat hij
onder drang van Cabet na de utopie „Icarie" de kolonie
Texas aanbeveelt, waarheen Cabet met eenige honderdtallen
socialisten inderdaad afreist, om de socialistische idee te,
zamen met haar mislukkende verwezenlijking te begraven.
Onrijpe fantasieen, die in het Communistisch Manifest als
een teeken van een nog niet bewust geworden klassenstrijd
afgedaan worden.
Zoo wordt uit Owen, Proudhon, Fourier enz. niet de
practisch bruikbare kern gehaald (de kiemen van het coO,
peratieve en gemeentelijke socialisme, de verbruikscoOpe,
raties, de verzekeringsidee, de gemeentebedrijven), maar
alleen theoretisch hun optreden als uiting van een tot zulke
ideeen dringende klassentoestand begrepen. Zoo wordt het
socialisme teruggebracht tot een niet nader te onderzoeken,
doch als noodzakelijk begrepen einddoel, dat men alleen
Tangs een heel anderen weg, den politieken, practisch nader
kan komen.
In het practische Engeland heeft echter, onbekommerd om
een dergelijke theorie, de arbeidersklasse, verbonden met de
wilskracht en het inzicht van menschenvrienden in het
begin mislukkende, dan echter gelukkende methoden uito
gevonden, om de socialistische gedachte in daden om te
zetten: de „pioniers van Rochdale", de uitvinders van de
succesvolle techniek van een verbruikersorganisatie, met het
succes van een wereldomvattende, de toekomst opbouwende
verwezenlijking van het socialisme. De bouw, en kolonisatie,
vereenigingen, de tuinsteden, de vakvereenigingen, de onder,
linge verzekering, de uitbreiding der gemeentewerkzaam,
heden en van het gemeenschapsbedrijf in het algemeen —
een wereld van grondslagleggende practijk, die even ver
van politick, revolutie en dictatuur van het proletariaat of
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is als zij dicht bij het socialisme is, n.l. het Engelsche prac,
tische socialisme.
Een half jaar na den dood van Marx wordt in Londen
de Fabian Society gesticht, zonder samenhang met Marx,
bijna zonder hem te kennen, als bewuste samenvatting van
het naar voren dringende practische socialisme. Evenals
Fabius Cunctator") wil het aarzelen, zich niet vastleggen,
maar practisch toegrijpen, waar de gelegenheid zich voor,
doet. Deze geest wordt door Eduard Bernstein naar Duitsch,
land overgebracht: de geest van het practische of het orga,
nisatorische socialisme, zooals Plenge het noemt, het direct
opbouwende socialisme, in tegenstelling tot politiek, af,
wachten der rijpheid en klassenstrijdtheorie, die enkel en
alleen agitatie toestaat. Want dat is de nog niet onder het
oog geziene consequentie van het zuiver politieke stand,
punt: daar voor hem, maar alleen daarvoor, moet het rijpen
der ontwikkeling worden afgewacht, dat eerst de massa der
proletariers tot meerderheid aanzwellen, tot zegenrijke
revolutie en tot dictatuur doet schrijden en de onderne,
mingen zich zoo laten ontwikkelen, dat zij rijp worden voor
de onteigening. Niet het socialisme eischt wachten, maar
slechts de ontwikkeling er van langs- dezen weg. Die andere,
direct te verwezenlijken methoden eischen geen wachten.
Zij eischen de dood. Zij zijn — daar de practicus Engels,
eenvoudig afkeerig van „gesjacher", in plaats van het prac,
tisch in een hoogeren vorm te gieten, uit de hoogte de
zakelijk vooreerst onmogelijke ideal" afwees, en Marx ze
daardoor verachtte, zelfs vernietigend bestreed zij zijn
in tegenstelling tot het Marxisme naar voren gekomen, tot
levensvatbare gestalte gekomen en ten leste zoo overtuigend
sterk geworden, dat zij erkend, ja, in den dienst van de
klassenstrijdgedachte overgenomen werden. Waarmede zij
echter hun kracht op den duur alleen ten koste van hun
eigenlijk socialistische prestatie vergrooten. Zij verliezen
33)

Een Romeinsche veldheer, die overwon door uit te stellen.
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namelijk de alles omvattende basis van het algemeen belang,
dat haar ten grondslag ligt, dat ze tot organen van een
nieuwen hoogeren vorm der maatschappij maakt. De klas,
senstrijd is weer te bekrompen voor het socialism. De
politiek is te bekrompen, de theorie is te bekrompen; het
is ingespannen en ingeperst in dit schema, het eischt ruimte,
het is algemeen belang, het verlangt organisatorische ver,
dieping en dan de daad.
Doch het zou onrechtvaardig, zelfs ondankbaar zijn, daar,
mede te besluiten. De klassenstrijdleer van Marx is voor
ons inzicht, gebleken niet alleen theoretisch vruchtbaar te
zijn: in het begrijpen van alle politiek, in ide critische ver,
houding tot ideeen, eigen zoowel .als vreemde, in het be,
grijpen van de economische theorieen; in de door Marx zoo
diep omgeploegde staathuishoudkunde, waarvan hij de
groote criticus werd, als leeraar en vertegenwoordiger van
den klassenstrijd, als voorvechter van het proletariaat.
Wij zullen dat alles nog leeren kennen. Maar de be,
teekenis practisch, voor ieder van ons als sociaalpoliticus!
Zonder Marx geen sociaaldemocratie. En zonder deze naast
ons staande macht, die een Moltke, die het zwaard zwaait,
noodig heeft, maar in Marx den Bismarck had, die het ge,
smeed heeft, wat zouden we daar zonder zijn! Machteloos
in de goedbedoelde poging om de ongelukkige massa te
helpen, tevergeefs een beroep doende op het slechts zelden
met macht verbonden inzicht en de zienswijze, welke hen,
die niet zelf lijden tot daden geschikt kan maken, zich
stootend aan de bekrompenheid van de in het kapitalisme
mogelijke sociale politiek en aan de bekrompenheid van het
denken van de bij het bestaande belang hebbende klassen,
met hun klassenbelangen, die het . denken stuurt — zoo
zouden wij idealisten dan nog in het stadium der utopisten
zijn, wanneer het idealisme van Marx niet het bittere inzicht
in de realistische, moedige Prometheusidee der zelfbevrijding
gebruikt had. Daarom kon Engels bij den dood van Marx
zeggen: „Wat wij alien zijn, wij zijn het door hem, en wat
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de tegenwoordige beweging is, zij is het door zijn theoretio
sche en practische werkzaamheid; zonder hem zaten wij nog
steeds in de ellende der verwarring."
Dit betreft den man, die de arbeidersklasse geleerd heeft,
voor alles politieke macht te veroveren, zonder welke al het
andere door den staat verboden en vernietigd kan worden.
Dat betreft hem, die de hulpelooze zwakken opriep om
zich aaneen te sluiten, alleen op zich zelf te vertrouwen, zich
zelf te bevrijden. Dat was moedig, geniaal, dat was groot.
slechts een karakter als dat van Marx heeft zoo kunnen
spreken; hij was er de man naar, dan ook zoo te handelen:
zijn leven voor deze zelfbevrijding, die hij proclameerde,
op te offeren, als onversaagde leider, als een geheel voor de
zaak levende strijder. Aileen zoo kan een dergelijke bevrij,
dingsstrijd gevoerd worden. Daarin leeft Marx verder.
Want alleen zij, die zoo kunnen handelen, hebben hem
begrepen. Heldhaftig is zijn werken en zijn invloed. En
wanneer heden ten dage de staat niet meer de klassenstaat
is, als hoedanig Marx en Engels hem aanklaagden, wanneer
daarom de arbeiders nu een vaderland bezitten, dat zij ook
als zoodanig lief hebben, is het niet juist aan den klasseno
strijd van het proletariaat te danken, die er toe drong —
of door zijn macht, of door den preventieven angst er voor
— den staat te veranderen? Heeft het socialisme, dat het
staatslichaam begint te doordringen, niet den weliswaar niet
eenigen maar in wezen sterksten factor der verwezenlijking
ontvangen, toen de groote opwekker van het proletariaat dit
zijn klassenstrijd bewust gemaakt heeft?
Zelfbewustheid, vertrouwen, met opgeheven hoof d naar
de overwinning schrijden, dat heeft Marx, die de op de
hoogte van het kapitalisme ontstane voorwaarden voor de
verwezenlijking van het socialisme aantoonde, aan de zelfo
bevrijding in het bloed gebracht. De zelfbevrijders zijn
weliswaar niet altijd door Marx gewaardeerd! De strijders
voor arbeidersbescherming eerst laat, de vakvereenigingen
— in tegenstelling tot Lassalle, die ze miskende — wel
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steeds, maar niet in haar voile beteekenis; de coOperatoren
zeer weinig, de grondhervormers in hun strijd tegen de
grondrente niet voldoende. Maar de wegwijzer naar zich
zelf, dat is Marx voor de arbeidersklasse geweest. Hij heeft
deze er voor bewaard, als aanhangsel van andere klassen
voor vreemde, ja vijandelijke belangen gespannen te worden,
zooals de politiek dat anders zoo goed kan. Hij heeft de
onvermoede bekwaamheden van de arbeidersklasse tot
ontplooiing gebracht, juist voor en door middel van dezen
strijd. Hij heeft gewacht tot zij groeide en rijpte, en de strijd
gevoerd, terwifi hij er bijna door te gronde gin; nooit anders
dan geheel voor de zaak en daardoor de grootste persoon%
lijkheid, was hij in staat nog eenmaal tot waarheid te maken,
wat Goethe over Blucher gezegd heeft:
„In Harren und Krieg,
In Sturz und Sieg,
Bewusst und gross,
So riss er uns
Vom Feinde los." 34)

,..,...9\....,

34) In afwachting en oorlog, in val en overwinning, bewust en groot,
zoo scheurde hij ons van den vijand los.
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HOOFDSTUK IV.
DE KRITIEK OP DE BURGERLIJKE WETENSCHAP.
A. Het object van de critiek.

W

IJ komen tot het verreweg moeilijkste hoofdstuk,
tot het vurig bestreden, oneindig moeilijk objec,
tief te begrijpen levenswerk van Marx voor de
wetenschap. Nog meer dan anders geldt bier ook voor hem:
„Von der Parteien Hass and Gunst verwirrt,
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." 1)
Wanneer men Marx' Kapitaal inziet, dat zijn levenswerk
samenvat en belichaamt, dan is men steeds weer overwel,
digd door de hoeveelheid stof en geest, verkwistend over
ons uitgegoten door dezen onvermoeid verzamelenden, alles
gebruikenden, scherpzinnig doordenkenden en verder in
den geestigsten, vol humor, maar ook krampachtigsten vorm
tot uiting brengenden geleerde.
Waar is de vereenigende band? Waar is de innerlijke
samenhang, waarvoor hij dat alles gevormd beef t?
II( tracht dat uit zijn geheele levenswerk te begrijpen, uit
alles, dat wij leerden kennen. Daar is de strijd, dien hij
strijdt, eerst op zichzelf aangewezen, dan met zijn bond,
genoot, het proletariaat. Daar is het zelf veroverde stand,
punt, dat het bewustzijn der menschen het karakter van
ideologie, van onbewuste weerspiegeling der economische
omgeving, ja het klassenkarakter opdrukt. Dat maakt te,
zamen het eigenaardige van zijn levenswerk: de critiek. De
critiek van den strijder, die tegenover een tot nu toe ono
bewuste burgerlijke staathuishoudkunde een ditmaal bewust
proletarisch georienteerde stelt. En de critiek van den his
1) Door der partijen haat en gunst verward, staat zijn karakterbeeld
onvast in de geschiedenis.
8

113

torischen materialist, die al de ontelbaar vertakte ideologieen
van de economen steeds naar denzelfden wortel terugbrengt:
naar de economische omgeving, welke zij niet doorzien, maar
onbewust weerkaatst zien.
Een kunstgreep, welke den uiterlijken vorm van Marx'
werken bepaalt, komt hierbij. Marx ontleent dezen aan de
practijk van de Engelsche socialisten en handhaaft hem met
Hegeliaansche dialectiek: zij toont de consequenties aan,
welke zich voordoen, wanneer men de heerschende leer
aanneemt. Deze kunstgreep laat Marx op een voor den
tegenwoordigen tijd bijna onverdragelijk groote schaal
schijnbaar zonder critiek de klassieke staathuishoudkunde
overnemen. Hoe dit echter gemeend is, toont een in zijn
boek tegen Proudhon geciteerde aanhaling uit een Engel
schen communist, Bray 2) wiens methode door Marx over.
genomen, in zijn critiek opgenomen en gehandhaafd wordt
als een nieuw, hem in de hand gegroeid wapen:
„Terwiji wij de economen op hun eigen gebied en met
hun eigen wapens bestrijden, verhinderen wij het absurde
geklets van de verdeelers en de doctrinairen, waarbij zij
steeds geneigd zijn zich aan te sluiten. Wanneer zij de
erkende waarheden en beginselen, waarop zij hun eigen
argumenten baseeren, niet ontkennen of afkeuren, zullen
de economen niet in staat zijn, de gevolgtrekkingen, tot
welke wij door deze methoden geraken, te bestrijden."
De eerste gelegenheid om aldus te handelen, biedt een
aanval van de Engelsche vrijhandelsschool of juister van de
belangen der Engelsche fabrikanten, welke er aan gelegen
lag, Europa tot den vrijhandel te bekeeren. Een „rede over
het vrijhandelsvraagstuk" (gehouden in 1849) gebruikt Marx
om deze prive,belangen te ontmaskeren, terwijl hij hun op de
2) John Francis Bray, 1809-1895, Engelsche socialistische schrijver,
volgeling van Owen. Zijn voornaamste boek verscheen in 1839 en was
getiteld: Labours wrong and Labours remedy (de kwaal van de arbeiders%
klasse en het geneesmiddel daarvan).
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algemeenheid, in het bijzonder tot de arbeiders gerichte
goede lessen met die van den theoretischen halfgod der vrij,
handelsschool. den beroemden econoom Ricardo, confron,
teert. Daarbij wordt aangetoond, uit hun eigen theoretici,
wat bij het gelukkig maken van de wereld door vrijhandel
voor het als medestrijders opgeroepen proletariaat over,
schiet. Ricardo leert, wat Lassalle dan als „ijzeren loonwet"
verdedigde: dat het arbeidsloon steeds alleen met de kosten
van het levensonderhoud overeenstemt. 'Wanner de levens,
middelen goedkooper worden — door vrijhandel — daalt het
loon, tot voordeel van de fabrikanten. En wat heeft de arbei,
der daarvan?
Zoo begint Marx, volgens de methode van Bray, de in den
dienst der bourgeoisie misbruikte staathuishoudkunde, met
haar eigen theorie te bestrijden. Sterk theoretisch, afkeerig
van alle practische handelspolitiek, heeft hij evenwel aan
haar feitelijke werking op het Engelsche industrieele prole,
tariaat geen recht gedaan. Niettemin oefent hij critiek in den
diepen, revolutioneerenden zin, welken wij zagen. Hij wil niet
slechts als geloovige leerling — dat is hij in de eerste plaats
— de „klassieke staathuishoudkunde" van Engeland over,
nemen, maar aan de heele wereld toonen, wat dan te voor,
schijn komt, dus graag zich zoo veel mogelijk aansluiten, om
in een als het ware indirect bewijs zijn aanval te doen, door,
dat of de heerschende leer, of de door haar vertegenwoor,
digde maatschappelijke ordening ad absurdum wordt ge,
voerd.
Ricardo, aan wien Marx zich hield, werd het voorwerp van
critiek in zijn volgende werk: Zur Kritik der politischen
Okonomie (1859) 3); een eerste deel, dat niet wordt voortge,
zet om daarna als begin van Het Kapitaal (1867) voor het
grootste deel onveranderd weer te worden opgenomen.
Ricardo's theorie van het geld wordt aan het slot van dit
deel aan een diepgaande critiek onderworpen. Op den
3)

Bijdrage tot de critiek der Staathuishoudkunde.
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achtergrond staat datgene, wat Marx ver doet uitsteken
boven de geheele „klassieke staathuishoudkunde": de wijde
blik van zijn historisch denken. Dit wordt in het, in het voorwoord van dit werk geformuleerde, historische materialisme
als volgt uitgedrukt: de geheele economische geschiedenis
is een groot ontwikkelingsproces; in het overzien hiervan
kwam Marx in aanraking met Schmoller 4), met wien hij ver,
bonden is door den gemeenschappelijken oorsprong uit
Hegel. De economische vooruitgang is een ontwikkeling van
vorm tot vorm, waarin deze zich, door het grootere econo,
misch handelen en de nieuwe behoeften, door al de verder
stuwende consequenties van de afzonderlijke economische
vormen, langzamerhand doorzet. Om zoo te zeggen iedere
vorm is de maatschappelijke omlijsting, en, zoo gauw deze
te nauw wordt, de boei, waarin de maatschappij, in het
bijzonder de productie, moet worden bevrijd, wanneer de
vooruitgang der productiekrachten daarboven uitgroeide.
Zoo de oudere vormen, waarboven het liberalisme, het
ruilverkeer propageerend, terecht tracht uit te komen en
waarover het uit de hoogte glimlacht, zoo echter ook de
tegenwoordige vorm: de ruilmaatschappij.
Deze werd door Adam Smith en zijn school, ook door
Ricardo, verheerlijkt en tegenover al het vroegere als het
natuurlijke voorgesteld; door vrijhandel en vrijheid van be%
drijf eerst volledig te brengen, was zij reeds doordacht in de
theorie, welke een beeld ontwierp, hoe het zou zijn als de
storende inmenging van den staat zou zijn opgeheven. Deze
theorie heeft in Ricardo den abstractsten, nog heden gewel,
digsten en invloedrijksten vertegenwoordiger. Alle werke%
lijkheid is voor zijn gesloten oogen even onzichtbaar, alsof
hij van nature blind was. Hij abstraheert, deduceert, specu,
leert, evenals aan de beurs, zijn eerste werkterrein, ook in de
economie met succes. Marx echter ziet, dat het economisch
4) Gustav Schmoller (1838-1917), bekend Duitsch staathuishoudkundige,
hoof d van de jongere historischoethische richting in de staathuishoudo
kunde, welke de sociale politiek sterk verdedigde.
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hooger staande inzicht van deze theoretici weliswaar tegen,
over de practijk van het z.g. „mercantilisme" — de werke,
lijkheid van de middeleeuwen tot aan den wereldoorlog —
een geheel gerechtvaardigde critiek stelt, maar toch miskent,
wat eerst Marx het levendigst duidelijk maakt: dat ook de
economisch werkelijk hoogere vorm, de ruilmaatschappij,
toch slechts een vorm is, waarin de economische vooruitgang
zich slechts zoo ver voltrekken kan, als deze vorm het toe,
staat. De verder gaande consequenties hiervan zijn, dat zich
ook in dezen vorm geheel tegenstrijdig moet ontwikkelen
wat louter economisch gedacht er heel anders uitziet. Het
is de vergissing van de liberale theorie, dat zij het volgende
verwisselt: de louter economische gedachtengangen en de
practische verwezenlijking hiervan in den historisch,juridi,
schen vorm der ruilmaatschappij. Wat daar ondenkbaar is,
omdat het vol tegenstrijdigheid is, is bier de werkelijkheid.
Men kan de oogen er voor sluiten. Maar dieper begrip zal
niet alleen de feiten zien, welke de andere theorie niet zien
wil, maar deze feiten ook begrijpen: juist uit den daaraan
ten grondslag liggenden economischen vorm, de ruilmaat,
schappij.
De beroemde economen, die Marx voorafgingen, zijn niet
in staat, dezen stap te doen. Zij zoeken nog steeds alles, wat
niet klopt, op foutieve, op zichzelf verkeerde staatsinmenging
terug te brengen. Aileen naar hervorming of liever afschaf,
fing hiervan wordt gestreefd. Zij zijn niet in staat, den maat,
schappijvorm, den wil, als zetel van het kwaad te begrijpen.
Zij zijn met den wil, als vertegenwoordigers van de met
dezen naar boven gekomen bourgeoisie, vergroeid. Zij den,
ken burgerlijk. In Marxistischen zin, zooals deze in het voor,
woord tot den tweeden druk van het Kapitaal geformuleerd
is .
„voor zoover zij burgerlijk is, d.w.z. de kapitalistische
orde in plaats van als geschiedkundig voorbijgaanden
ontwikkelingstrap, omgekeerd als volstrekte en laatste
gedaante van de maatschappelijke productie opvat...."
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Dit geldt reeds van de klassieke economic, die „den
innerlijken samenhang van de burgerlijke productieverhouo
dingen onderzoekt, in tegenstelling tot de burgermanso
economic, welke zich slechts beweegt binnen den schijnbaren
samenhang voor een aannemelijk begrijpelijk maken van de
om zoo te zeggen grofste verschijnselen en voor het burgero
lijk huishoudelijk gebruik het materiaal, dat de wetenschapo
pelijke economic allang heeft geleverd, steeds opnieuw
herkauwt, en overigens echter zich er toe beperkt, de banale
en zelfingenomen voorstellingen van de agenten der burgero
lijke productie van haar eigen beste wereld te systematio
seeren, te pedantiseeren en als eeuwige waarheden te
verkondigen. Deze burgermanseconomie keurde Marx,
evenals de klassieken nauwelijks ernstige critiek waardig,
maar een spot en hoon, die de diepste verachting uitdrukt.
En nog lager achtte hij de economic van zijn tijd in Duitsch.
land. Zijn critiek op de Duitsche staathuishoudkunde, in het
voorwoord tot den tweeden druk en op veel plaatsen van
Het Kapitaal, in het bijzonder tegen Roscher5), is buiteno
gewoon scherp. De Duitschers konden nog heelemaal geen
eigen staathuishoudkunde hebben, toen de klassieke econoo
mie in het buitenland reeds bloeide, daar, zooals Marx het
pakkend uitdrukte, de historische omstandigheden nog „de
ontwikkeling der kapitalistische productiewijze bij ons in
Duitschland tegenhielden en dus ook den opbouw van de
moderne burgerlijke maatschappij. De groeibodem van de
staathuishoudkunde ontbrak derhalve. Zij werd als gereede
waar ingevoerd uit Engeland en Frankrijk. Haar Duitsche
professoren bleven leerlingen. De theoretische uitdrukking
van een vreemde werkelijkheid veranderde ander hunne
handen in een verzameling leerstellingen; door hen uitgeo
legd in den zin van de kleinburgerlijke wereld die hen
5) Wilhelm Roscher, 1817-1894, bekend Duitsch staathuishoudkundige,
hoofd van de oudere historische richting in de staathuishoudkunde,
typische vertegenwoordiger van de burgermanseconomie en als zoodanig
fel bestreden door Marx.
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omringde, dus verkeerd uitgelegd. Het niet geheel te onder%
drukken gevoel van wetenschappelijke onmacht en het
onaangename besef op een werkelijk vreemd terrein te
moeten schoolmeesteren, trachtte men te verbergen onder
den praal van literair%historische of door bijmenging van
vreemde stof aan de z.g. kameralistiek 6) ontleend: een
mengelmoes van kundigheden, welker vagevuur de ongeluk%
kige candidaat voor Duitsche bureaucratie te doorstaan
heeft." En toen ook in Duitschland de moderne tijd aanbrak,
was intusschen de daarmee samengaande klassenstrijd tus%
schen kapitaal en arbeid in het buitenland reeds in de
wetenschap binnendrongen en had haar tot het strijdperk
der belangenvertegenwoordigers gemaakt.
De onpartijdigheid der klassieken was verloren. Wat men
nu als het nieuwste uit het buitenland te hooren kreeg,
begeerig, het op de rijpende verhoudingen in eigen land toe
te passen, was het tendentieus gebruikte namaaksel, de
burgermanseconomie.
Een der weinigen, die zelfstandig dachten — begin van
een eigen Duitsche wetenschap, zooals wij deze ook thans
in de staathuishoudkunde bezitten — de eenzame denker
Rodbertus 7 ), een voorlooper van Marx, heeft zich reeds
bevrijd van het nalef%burgerlijke denken, terwijl hij buiten
onze verkeersmaatschappij ook de socialistische gemeen%
schap, zonder privaateigendom van grond en kapitaal,
onderzocht en de zuiver economische categorieen van de
historisch%juridische scheidde, waardoor hij volgens Wagner
„rechtstreeks fundamenteel gewerkt heef t."
Hiermede schreef Rodbertus echter voor een latere gene%
ratie. Zijn eigen generatie leef de, niettegenstaande de
6) Kameralistiek, staathuishoudkunde in de letterlijke en verouderde
beteekenis desnoods, waarop de definitie, in den tekst gegeven, volkomen
slaagt.
7) Karl Rodbertus, 1805-1875, Duitsche staatssocialist, een der belang%
rijkste tijdgenooten van Marx. Hij wilde een socialisme, dat tot stand zou
komen door een sterke sociale politiek van den regeerenden vorst.
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terugkeer van een enkeling naar het eenige bruikbare en niet
voor twee uitleggingen vatbare kapitaalbegrip van het
spraakgebruik, in de naiefste vermenging van die categoo
rieen. De zuiver economische verhouding, waarom het bij
den arbeid en bij de voortgebrachte, zoowel als bij de door
de natuur geschonken productiemiddelen gaat, werd vero
mengd met de sociaalojuridische verhouding tusschen de
moderne klassen, de loonarbeiders, kapitalisten en grondo
bezitters. In een slechts literairohistorisch te begrijpen vero
warden chaos werden de drie bronnen van inkomen:
arbeidsloon, kapitaalwinst en grondrente als de betaling
voor de „diensten" van die „drie productiefactoren" aan.
gezien. Zoo schenen grondrente en kapitaalwinst gelijko
waardig aan het arbeidsloon. Men verwisselde de „productio
viteit" der productiemiddelen met de beteekenis van hun
bezitters voor het productieproces. Bij den bezitter van
„kapitaal" (waaronder men „wetenschappelijk" alle geproo
duceerde productiemiddelen, volgens het spraakgebruik
echter tegelijkertijd ook de rentegevende of eenig ander tot
vermeerdering van verdienste aangewende vermogen in geld
verstond) kwam bij die „productiviteit", welke iedere leeno
rente en kapitaalwinst moest verklaren, nog het „onthouden"
van eigen genot, het sparen, de onthouding of ontzegging,
die sedert de Physiocraten en Adam Smith bij de „kapitaalo
vorming" verheerlijkt was en nu ter rechtvaardiging van de
kapitaalwinst en de rente moest dienen.
Want dat was het nieuwe; het ging niet meer alleen om
verklaring, maar om rechtvaardiging, om apologetiek. Say,
Bastiat, Senior en anderen trachtten aldus de socialistische
aanklachten of te wijzen, welke in hun landen weerklonken
en daar in het proletariaat reeds een gevaarlijken klanko
bodem gevonden hadden. In Duitschland ging men of tot
apologetiek over, zooals bij voorbeeld bij Roscher en
Schulze—Delitzsch 8) bijzonder duidelijk was, Of men trachtte
8) H. Schulze—Delitzsch, 1808-1883, Pruisisch liberaal politicus en
voorstander van de coOperatie.
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te bemiddelen. De eene partij schaarde zich, volgens Marx,
om het vaandel van Bastiat 9), „den oppervlakkigsten en dus
den besten vertegenwoordiger van de burgermansoeconoo
mische apologetiek; de anderen, trotsch op de professorate
waardigheid van bun wetenschap, volgden J. St. Mill") in de
poging om het onverzoenlijke te verzoenen. . ." Marx besluit:
„De eigenaardige historische ontwikkeling van de
Duitsche maatschappij sloot bier dus alle oorspronkeo
lijke verdere ontwikkeling van de burgerlijke economie
uit, maar niet van haar critiek. Voorzoover zulke critiek
over het geheel een klasse vertegenwoordigt, kan zij
slechts de klasse vertegenwoordigen, Welker historische
roeping de omwenteling van de kapitalistische produco
tiewijze en de eindelijke afschaffing van de klassen is —
het proletariaat."
Marx is zijn Duitsche tijdgenooten reeds door de Engelo
sche werkelijkheid een eeuw voor. Het Kapitaal kon destijds
slechts in Londen geschreven worden. De spot over de
kleinburgerlijkheid in de hoofden van hulpeloos achterlijk
gebleven kamergeleerden liet hem weliswaar de kiemen van
zelfstandige Duitsche wetenschap over het hoofd zien. Toch
was het werkelijk, in het inzicht berustend overwicht, wat
hem het recht geeft tot zijn neerzien op de onzelfstandig
gebleven wetenschap in zijn geboorteland.
B. „Het Kapitaal" als critiek der staathuishoudkunde.

Eerst in de tweede helft van de 19de eeuw werd het
kapitalisme inheemsch in de Duitsche bedrijven; nog moest
om de vrijhed van bedrijf gestreden worden, nog was de
stijging van de opbrengst der productie inderdaad, zooals de
9) Fr. Bastiat, 1801-1850, Fransch econoom, typische vertegenwoordiger
van het liberalisme.
10) John Stuart Mill, 1806-1873, beroemde Engelsche wijsgeer van de
positivistische school en staathuishoudkundige van de liberale school,
die echter de noodzakelijkheid van sociale politiek inzag.
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Duitsche vrijhandelsschool als echo van de Engelsche leerde,
belangrijker dan de verdeeling er van, nog was de econoo
mische „productiviteit van het kapitaal", die abstracte mis,
vorming, practisch van grootere beteekenis dan de uitbuio
tingstendentie van de kapitalistische geldmakerij. De beide
zijden van het kapitalisme schenen nog onscheidbaar.
Strijdend voor de goede, verdedigde men de slechte zijde.
Toen kwam de „inbraak in de maatschappij", zooals
Rodbertus Marx' Kapitaal genoemd beef t, dat hem later
toch ook meesleepte. Dit theoretische en toch historische
werk, dat de kapitalistische productie als ten uitvoer geo
bracht stelsel aanneemt en onderzoekt, daardoor woeker
en handel als zelfstandige kapitaalsoorten vOOrkapitalistisch
noemt en slechts historische verhandelingen waardig keurt,
tegelijk echter het kapitalisme in zijn ontwikkeling nacono
strueert, het laat opgroeien uit zijn burgerlijke kiem, den
eenvoudigen ruil, welke zich ontplooit tot steeds hooger
ontwikkelde ruilverhoudingen met behulp van geld en van
crediet, tot eindelijk in den schoot van deze ruilmaatschappij
de ruilverhouding tusschen arbeider en kapitalist, die
dezelfde regels volgt en toch zoo anders is, rijp geworden
is, welke den arbeider zijn arbeidskracht betaalt overeeno
komstig den regulateur van alle prijzen der vrije concurrentie,
volgens de kosten van voortbrenging, daarmede echter een
prestatie van hem trekt, welke meer producten voortbrengt,
dan de voortbrengingskosten van zijn arbeidskracht uit.
maken.
Dit verschil tusschen het gewone arbeidsloon en de geo
bruikelijke prestatie van den arbeider valt als „meerwaarde"
aan den kapitalist ten deel, die daarvan handelswinst, rente,
pacht en belastingen doorgeeft aan handelaren, renteniers,
grondbezitters en den staat en zelf de rest als zijn winst
in den zak steekt. Om het verschil tusschen loon en prestatie
to vergrooten, wordt de arbeidsdag verlengd, de arbeidso
kracht tot op het hoogste opgevoerd en de inrichting der
productie in alles zoo in elkaar gezet, dat de prestatie van
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den arbeider verhoogd en op de kosten bespaard wordt, hoe
ook de arbeider daaronder lijdt. De geschiedenis van de
Engelsche fabriekswetgeving, volgens louter ambtelijke
onderzoekingen verteld, geeft de aangrijpende en huivering:
wekkende bevestiging van de leer weer, waarin Marx ze
invlecht. Het ontstaan van de meerwaarde wordt zoo tot
in de productie gevolgd, welke reeds een roof aan arbeids:
kracht, gezondheid en leven is, een uitbuiting, die het haar
ten grondslag liggende onrecht in de verdeeling ver te
boven gaat.
En hetzelfde werk toonde, hoe de economische zending
van het kapitalisme juist boven het private kapitaal uitgaat:
de productiviteitsstijging van deze kapitalistische productie
wordt meesterlijk geanalyseerd. Marx begrijpt de fabriek
zooals Smith de manufactuur; de machine wordt onderzocht,
evenals bij Smith de arbeidsverdeeling; zij is het voorwaarts
stuwende element, want zij vergroot de productie met een
verminderd aantal arbeiders, zij schept steeds weer over:
tollige arbeiders, een reserveleger, een oogenschijnlijke over:
bevolking, die in de periodieke crises geweldig aangroeit en
steeds op de loonen drukt, zoodat met het toenemen van
het proletariaat ook druk en ellende toenemen; terwijl
tegelijkertijd dezelfde stijging der productiviteit van den
arbeid het grootbedrijf bevoordeelt en het kleinbedrijf ver,
nietigt, een concentratie, welke met die van het vermogen
hand in hand gaat, tot eindelijk een klein aantal bezitters
door de velen, die door hen bezitloos geworden zijn door
middel van onteigening hun bezit wordt ontnomen. Een
doel, waarheen de kapitalistische stijging der productiviteit
van den arbeid ook daardoor dringt, doordat zij een geheel
andere organisatie noodig beef t, om niet door gebrek aan
afzet in haar voile ontplooiing gehinderd te worden.
Aan het slot van dit eerste deel, dat in 1867 verscheen,
schetst Marx den historischen ondergrond, waarop zijn
geheele constructie berust: de volledige koionisatie van den
grond, zoodat de mogelijkheid tot zelfstandige nederzetting
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niet meer bestaat. Waar nog vrije grond is, zooals in de
kolonien, is de ontwikkeling voorloopig anders. Ook de
veronderstelling van een uitgevoerd kapitalisme, gaat, zooals
Marx zelf opmerkte, niet overal, of liever nog nergens op.
Even weinig echter de veronderstelling van vrije concur.
rentie. De beperking hiervan door de organisaties van
arbeiders en ondernemers beteekent, in tegenstelling tot de
veronderstellingen van Marx, afnemende mogelijkheid tot
uitbuiting van de arbeiders, evenals van alle anderen als
consumenten. De kern van Marx' opvatting van het wezen
der kapitalistische productiewijze wordt evenwel daardoor
niet aangetast.
Niet als een boek, dat op het dagelijksch leven direct kan
worden toegepast, had Het Kapitaal door vriend en vijand
gelezen moeten worden, niet als een bewijs, niet als star
dogma, maar als een abstractie, als een ontwikkelingsbeeld.
Maar het eerste deel, waarop eerst na tientallen jaren de
andere volgden, gaf zoo weinig vingerwijzingen voor het
juiste begrip, dat het verkeerd begrepen moest worden, zoo.,
lang men het derde deel nog niet had. Toen dit na bijna
dertig jaren volgde, zag men het voor tegenspraak van het
eerste aan. Zoo weinig had men uit het eerste deel alleen
kunnen opmaken, dat dit den goederenruil eerst onder
abstractie van de eerst later to verklaren dingen, zooals
nivelleering van de winstgraden en den grondprijs, be,
handelt. Men had niet gezien, dat het bier dus slechts de
historische waarheid wil geven voor het v6Orkapitalistische
tijdperk, en dat de leer van den goederenruil eerst in het
derde deel naar tegenwoordige werkelijkheid wordt geleid
en daarmede eerst het ontwikkelingsbeeld wordt voltooid,
dat met de kiem van alle burgerlijke ontwikkeling, met den
eenvoudigen ruil, het eerste deel begint.
De merkwaardige lotgevallen van dit buitengewone werk
zijn nog ingewikkelder. Het was oorspronkelijk bedoeld als
eerste van zes deelen, die in 1859 in het voorwoord als volgt
beschreven zijn: „Ik beschouw het systeem van de burger.
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lijke staathuishoudkunde in deze volgorde: Kapitaal, grondo
eigendom, loonarbeid, staat, buitenlandsche handel, wereldo
markt. Onder de drie eerste rubrieken onderzoek ik de
economische levensvoorwaarden van de drie groote klassen,
waaruit de moderne burgerlijke maatschappij bestaat; de
samenhang van de drie andere rubrieken springt in het oog."
Zoo is het eenige, door Marx zelf uitgegeven deel I van
Het Kapitaal in den dubbelen zin van het woord een torso:
slechts het eerste van verschillende deelen, zonder welke
het eerste niet te begrijpen is, een misleading voor een
menschenleeftijd, tot na Marx' dood eerst het tweede en
eindelijk, in twee dikke halfbanden, ook het derde deel
nakomt, als „tegenspraak" tot het eerste wordt opgevat en
eindelijk, den onjuisten indruk van deel I herstellend, te,
zamen met dit als geheel begrepen wordt. Ten tweede is
het slechts het eerste deel van een werk, dat zijnerzijds deel
van een geheel is: het eerste van zes deelen, die alle door
den schrijver mede zijn gedacht als oplossing van veel
problemen, waarvan hij in het eerste deel van het gezamen:
lijke werk, in Het Kapitaal opzettelijk nog afziet, om ze —
stilzwijgend of uitdrukkelijk — aan de andere deelen voor
te behouden.
Zooveel te moeilijker is het datgene, wat voor ons ligt,
recht te laten wedervaren. Vooral bier, waar slechts vol.,
doende plaats is, om in het kort den werkelijken gedachten,
gang naar voren te brengen. De rijkdom blijft onuitputtelijk.
Juist op de armoede, zooals bij het populariseeren zoo vaak
geschiedt, wordt in de schematische weergave zoo sterk
den nadruk gelegd: de formulerommel, die weliswaar door
Marx en door Engels, den uitgever, ja medeschrijver van de
latere deelen, zoo hoog wordt aangeslagen, dat de lief de
van de vergrijsde priesters der partij voor deze formules in
de heilige boeken even begrijpelijk wordt als de vervreem,
ding van levenskrachtige practici van het geheele Marxisme.
Wij kunnen deze door den schrijver zelf overschatte uiter,
lijke vormen der voorstelling niet geheel over het hoofd
125

zien. Zij moeten zelfs, karakteristiek voor hem, hier de
groote, maar dunne lijn van het geheel vormen. Eerst de
lectuur kan van het levende werk, in welks begrijpen hier
slechts ingeleid wordt, een voorstelling geven. Evenals bij
een dom, welks plattegrond in de reisgids staat, eerst de
beschouwing van alle kanten van den geweldigen bouw
zelve den indruk Beef t, die den kunstenaar recht doet.
Hier kan den lezer slechts de noodzakelijke inleiding
gegeven worden, om te kunnen lezen, wat voor lezing
bestemd, doch door den schrijver niet bepaald gemakkelijk
gemaakt is. Marx zelf heeft voor de vrouw van een vriend
de volgende aanwijzing gegeven: „Zoudt u uw echtgenoote
als best leesbaar de hoofdstukken over den „arbeidsdag",
„coOperatie, arbeidsverdeeling en machines" en eindelijk
over de „oorspronkelijke accumulatie" willen aanduiden?"
Ook Kautsky waarschuwt er tegen aan te vangen met Marx'
begin. En Engels, de beste popularisator, heeft in zijn
Engelsche bespreking van Het Kapitaal de Engelschen een,
voudig midden in het voornaamste deel gevoerd. Het begin
is bij Marx niet alleen moeilijk, zooals het aambeeld, dat de
dief het eerst stal met het spreekwoord: „Alle begin is
moeilijk" in den mond, maar juist de Achilleshiel, de vero
wondbaarste plek voor iedere critiek, niet alleen de moeio
lijkst te begrijpen, maar ook de zwakste: de waardetheorie,
waarover men gewoonlijk van te voren struikelt om, evenals
de typische lezer van Kants critiek van de zuivere rede,
niet door de eerste hoofdstukken heen te komen. Die zijn
dan „bekend", ook critisch gemakkelijk „overwonnen", maar
even ver van den kern verwijderd, als de bolster waarop
men gekrabd heeft.
Het Kapitaal begint in deel I („Het productieproces van
het kapitaal") met de waar:
„De rijkdom der maatschappijen, waarin kapitalistio
sche productiewijze heersoht, verschijnt als een enorme
massa waren, de afzonderlijke waar verschijnt als zijn
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elementaire vorm. Dus onderzoek begint daarom met
de analyse van de waar."
Dit beteekent, dat de „kapitalistische productie" het
onderwerp is van dit eerste deel; voor de kapitalistische
productie echter is de waar de belichaming van de sociale
betrekking, waaruit ook de betrekkingen, die wij kapitalis,
tische of „kapitaal" noemen, zijn voortgekomen, evenals de
gecompliceerde voortbrengselen van de dieren, en planten,
wereld uit een eenvoudige kiem, waaruit zij zioh ontwik,
kelen. De kiem van de burgerlijke en daarmede ook van de
kapitalistische maatschappelijke orde — reeds herhaaldelijk
genoemd — is de eenvoudige ruil, het allergewoonste en
abstractste, gemeenzaam voor ons door de belichaming er
van, de waar. Want „waar", dat is een voor den ruil gepro,
duceerd product en door dezen bepaalden maatschappelijken
samenhang van alles gescheiden, wat niet tot dezen econo,
mischen vorm behoort, welken Marx hier behandelt. Het is
deze economische vorm, die in de middeleeuwsche steden
opkomt, tezamen met de bourgeoisie en de burgerlijke
denkwijze en door zijn verdere ontwikkeling tot kapitalisme
in den eigenlijken zin voert.
Dat is de bedoeling van dit begin, dat is ook de diepere
zin en de rechtvaardigingsgrond voor de op zichzelf erg
zonderlinge behandeling, die hem ten deel is gevallen.
De waar is, als belichaming van het ruilverkeer in het
algemeen, het algemeenste, abstractste, primitiefste, eenvou,
digste, eerst langzamerhand, in het geheele werk, te ont:
wikkelen, het historisch vroegste, langzamerhand te brengen
tot de werkelijkheid van het heden. Dit is in overeenstem,
ming met de door Marx uitdrukkelijk verkondigde methode,
niet met het concrete te beginnen (want het concrete is
alleen concreet „omdat het de samenvatting van vele be,
stemmingen is, dus eenheid van het veelvuldige"), maar
deze veelvuldigheid in het concrete, slechts in schijn een,
voudige, om zoo te zeggen voor onze oogen uit het eenvou,
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digste, algemeenste, eerst weer op te bouwen, door repro,
ductie van het concrete langs den weg van het denken".")
De waar wordt geanalyseerd als het eenvoudigste element
van den tegenwoordigen economischen vorm. Haar „fetisj,
karakter 12) wordt aan den dag gebracht, zooals later ook
dat van het geld, het kapitaal, de grondrente: zij is geen
eeuwige categorie van de leer der volkshuishouding, zij is
niets, wat aan de als waar bedoelde dingen zelf aankleeft.
Zij is slechts de uitdrukking van den maatschappelijken
samenhang, die zich in den ruil voltrekt, en niets dan de
maatschappelijke betrekking van een zeker soort, zekere
historische trap van ontwikkeling, is de door de analyse
aan te toonen inhoud van zulke begrippen.
De analyse van de waar toont „in de eerste plaats" aan:
zij heeft igebruikswaarde (bruikbaarheid, nuttigheid, hoe,
danigheid). Zij heeft ook ruilwaarde (betrekking hebbend op
haar ruilverhouding, het quantitatieve). Deze ruilverhouding
is voortdurend wisselend naar tijd en plaats. Maar: dat zij
tegen elkaar geruild worden, wijst op een gelijk iets, dat in
de waren steekt. De ruilwaarde als zoodanig is de uitdruk,
king van een waarde: van den arbeid, die in de beide
dingen, welke geruild worden, steekt. Slechts de in de waren
belichaamde hoeveelheden arbeid, volgens welke de ruil,
verhouding in het algemeen gevormd wordt, kunnen het
gemeenschappelijke in hen zijn.
Dat is de werkelijk zeer zonderlinge behandeling, die juist
dit grondbegrip ten deel valt. Zij ziet er uit als een bewijs,
is er echter geen. De ruilverhouding is ook anders verklaar,
baar: uit den wil van de ruilenden: ieder verlangt het goed
van den ander, heeft het noodig en is bereid, zoo en zooveel
daarvoor te geven: dit is het gemeenschappelijke! Wat wets:
11) Marx, Einleitung zu einer Kritik der politischen Okonomie, afgedrukt
in de Neue Zeit, XXI I, blz. 772 ff; bij Max Adler, Marx als Denker,
blz. 90 f; ook in Zur Kritik der politischen Okonomie, uitgave van
K. Kautsky.
12) Fetisj, afgod.
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kelijk in de waren, die geruild worden, steekt, is de econoo
mische waarde er van: dat ze a. verlangd worden (noodig
zijn) en b. niet zonder meer aanwezig zijn maar ontbreken

of kunnen ontbreken. Er behoeft dus heelemaal geen arbeid
in hen belichaamd te zijn. En slechts wanneer wij weten,
wat de schrijver voor oogen heeft: de werkelijk arbeids.
producten ruilende burgers en boeren van de opkomende
burgerlijke maatschappij, in de middeleeuwsche stad, slechts
dan begrijpen wij het historische recht, dat alleen deze
logisch zeer betwistbare plaats, juist aan het begin, kan
rechtvaardigen.
Daarmede echter naderen wij het begrip. Met behulp van
Hegel! Wij herinneren aan Hegel: alles moet noodzakelijk
schijnen te zijn, dan is eerst de voorstelling voltooid. Dit
was de grondstelling, die Marx had overgenomen, en welke
hij uit de wereld van de rede, waaruit zij afkomstig is en
waarin zij thuis hoort, op de uitwendige werkelijkheid, waar:
aan zij vreemd is, heeft overgebracht. Dit verklaart ons den
valschen schijn, die hier in Het Kapitaal ontstaat, juist aan
het begin en daarna nog dikwijls. Steeds weer zien wij
schijnbaar gevolgtrekking na gevolgtrekking op elkaar
volgen; met uitzondering van eenige louter historisch ge,
houden verhandelingen over handel, woeker, enz. in vOOr,
kapitalistische tijdperken, gelijkt het geheel een opgestapelde
massa bewijzen, waarbij de eene deductie de andere draagt
en met de hierop rustende last ineenstort, zoodra een van
de er aan ten grondslag liggende stellingen er wordt uit,
genomen of een van de eerste gevolgtrekkingen als niet
bewijskrachtig vernield wordt. Doch dat alles is slechts de
inkleeding, waarvan Marx zegt:")
„Ongetwijfeld moet de wijze van inkleeding formeel
verschillen van de wijze van onderzoek. Het onderzoek
moet zich van de stof in onderdeelen meester maken,
hun inwendig verband opsporen. Eerst nadat deze arbeid
13) Voorwoord tot
9

Het Kapitaal,

2e uitgave.
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volbracht is, kan de beweging overeenkomstig de wer,
kelijkheid worden voorgesteld. Gelukt dit en weer,
spiegelt zich nu het leven van de stof in de ideeen, dan
kan het er uitzien, alsof men met een constructie a
priori te doen heeft."
Dat is Hegel! Dat is precies idatgene, wat wij bij de wereld,
beschouwing (zie biz. ....) leerden kennen, de oogenschijn,
lijke „constructie a priori", in het Hollandsch de oogen,
schijnlijke opbouw uit zuivere rede, zonder eenige ervaring.
In waarheid ligt er zeer veel ervaring aan ten grondsiag
(geschiedkundig feitenmateriaal, de „stof"), en slechts de
Hegeliaansch gevormde eerzucht van den schrijver is niet
tevreden, voor dien schijn van de noodzakelijkheid, van het
uit de rede afgeleide „Het moet zoo zijn", hem „gelukt" is.
Doch waarom juist deze „noodzakelijkheid", dat „arbeid"
het gemeenschappelijke in de waren is? Waarom door het
heele werk been deze „waardewet", die ons voortdurend
voor den gek houdt, terwijl zij — wij zullen het zien —
steeds weer opgeheven, doorbroken en toch altijd weer als
een alles beheerschende „wet" van de kapitalistische pro,
ductie en den ruil in het algemeen behandeld wordt?
Het zou voor de hand liggen er aan te herinneren, dat
deze waardetheorie, voor het verschijnen van nieuwe, de
heerschende was, schijnbaar onomstootelijk, de leer van de
klassici. Allen knoopen hierbij aan. Ook talrijke socialisten,
Engelsche, Fransche, Duitsche, die Anton Menger in zijn
werk Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag") alle opsomt.
Dit was ook het geval met Marx: hij neemt dit, evenals
zooveel, over. Hij neemt ook de x over, waarmede de een,
voudige arbeid vermenigvuldigd moet worden om bij den
ruil igelijk gesteld te kunnen worden met ingewikkelden,
hoogeren arbeid; woordelijk evenals Ricardo (een dieper
14) Het recht op de geheele arbeidsopbrengst, 1886. Anton Menger
(1841-1906) was hoogleeraar in de rechtswetenschap te Weenen, en
bestudeerde het recht van sociaal standpunt. Hij was anti%Marxist.
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ingaan hierop zou waarschijnlijk in het deel over loono
arbeid hebben moeten plaats vinden). Hij vijlt slechts bij,
wat Ricardo reeds had. Het begrip van den maatschappelijk
noodzakelijken arbeidstijd (voor te stollen met den maato
schappelijken doorsnedegraad van bekwaamheid en inteno
siteit) is een dergelijke bijvijling van de overgenomen leer;
met de noodgedwongen , dubbele beteekenis (van een onbeo
wuste concessie aan de nieuwe waardetheorie) dat slechts
de aan het verlangen naar of behoefte aan waren voldoende
hoeveelheid arbeid „maatschappelijk noodzakelijk en daaro
om waardevormend gebruikt is — waarmede de lezer nu
voldoende van deze broodelooze scholastiek getoond is, om
hem een idee van den bij dezen voorstellingsvorm beh000
renden geest en van de gedraaide redeneering te geven,
welke Marx, hier weliswaar talmoedistisch „scherpzinnig",
maar niet zeer vruchtbaar in een dergelijk begrippenspel
voor ons ontvouwt.
Dit alles is echter reeds voldoende om het eerste antwoord
hoogst onvoldoende te vinden. Want een dergelijke inspano
ning, zulk „gedachtenplooien", zooals men het analoog aan
verwante neigingen van Simmel 15) ook bij Marx geneigd kan
zijn te vinden, is toch bij Marx, dien wij leerden kennen, niet
goed te begrijpen. Deze vurige geest, die in zijn drang naar
daden een eeuw vormt, zou hier slechts leerling, slechts
goochelaar met gedachtenkunstj es zijn? Psychologisch onmogelijk. En wij komen op de juiste verklaring, zoodra wij
de eenvoudige critische vraag stellen: Is het juist, wat Marx
daar op zulk een zonderlinge wijze schijnt te bewijzen? Het
antwoord is: het is onvolledig, maar niet fout. Het is onvolo
ledig, omdat het te algemeen uitgesproken en daardoor
schijnbaar een algemeene theorie is, waarvoor veel dieper
op de zaak zou moeten worden ingegaan, zooals bij de
nieuwere waardetheorieen het geval is. Het is echter niet
fout, wanneer er bij gedacht wordt, wat de schrijver helaas
15)

Georg Simmel, 1858-1918, Duitsch socioloog en philosoof.
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heeft nagelaten hieraan toe te voegen, namelijk dat de monopolies, welke hier buiten beschouwing moeten worden gelao
ten, uitgezonderd moeten worden. Eerst veel later worden
de voorwaarden voor gelding opgegeven, welke de schrijver
zelf hierbij in het hoofd heeft.
In deel III, I, schrijft hij:
„Opdat de prijzen, waartegen waren onderling ge
ruild worden ongeveer aan hun waarde beantwoorden,
is niets anders noodig, dan le dat de ruil van de vero
schillende waren ophoudt een Touter toevallige te zijn
of slechts bij gelegenheid voor te komen; 2e dat in zooverre wij den directen warenruil beschouwen, deze
waren beiderzijds in de hoeveelheden worden geproduz
ceerd, welke ongeveer met de wederkeerige behoeften
overeenstemmen, hetgeen de wederzijdsche ervaring
van den afzet meebrengt en wat zoo als resultaat uit
den voortgezetten ruil van zelf voortspruit; en 3e dat,
in zooverre wij van den verkoop spreken, geen natuuro
lijk of kunstmatig monopolie een van de contracteerende
partijen in staat stelt boven de waarde te verhoogen of
deze dwingt daaronder van de hand te doen. Onder een
toevallig monopolie verstaan wij het monopolie, dat
voor den kooper of den verkooper ontstaat uit den toevalligen stand van vraag en aanbod."
'
Deze vluchtig neergeschreven, in de tekst niet juist overeenstemmende, maar door Engels met pieteit zoo gelaten
passage beantwoordt de vraag. Wij hebben tegenover deze
opvatting geen reden, aan de juistheid van datgene, wat
Marx beweert, te twijfelen. Zelfs de nieuwe waardetheoreo
tici, die van heel andere overwegingen uitgaan, zijn niet in
staat dit feit te loochenen, maar het slechts in hun systeem
over te nemen, dat, wanneer al Marx' voorwaarden gegeven
zijn, de ruil zich op den duur, afgezien van schommelingen
der marktprijzen, naar de „waardewet" regelt, welke de ruil
van gelijkwaardige of gelijke hoeveelheden arbeid als de het
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gemiddelde vormende, aanduidt. Engels heeft eens op het
volgende de aandacht gevestigd "): „Slechts door daling beneden of stijging boven de waarde wordt den afzonderlijken
waardeproducenten aan het verstand gebracht, wat en hoeveel de maatschappij ervan wel of niet noodig heeft." Doch
deze grondslagen voor de prijsbepaling, waarover Marx in
de genoemde passage in deel III, I, zooveel voortreffelijks
wat nog niet voldoende is toegepast, gezegd heeft, verandeo
ren niets aan de groote lijn van den door al dergelijke
schommelingen heen eerst resulteerenden doorsnedeprijs of
waarde van de waren, die onder een beslissende voorwaarde
vervaardigd en daardoor practisch aan het eldorado van de
klassieke staathuishoudkunde ontleend moeten zijn: in vrije
concurrentie, waarnaar de liberale school streeft en welke
deze tot voorwaarde harer theorieen gemaakt heeft.
In vrije concurrentie! Dat is de vrijheidsformule van de
vrijhandelsschool, waartegen reeds Marx' eerste critiek geo
richt was; de vrijhandelsschool, waarop hij steeds weer
critiek uitoefent: zoo is de wereld, wanneer de vrije concur=
rentie bereikt is! Dat is uw wereld, uw ideaal, uw werk!
Engels schrijft reeds in de Umrissen zu einer Kritik der
Nationaldkonomie") over de concurrentie: „Zij is de voornaamste categorie van den econoom, zijn liefste dochter, die
hij aan een stuk door streelt en liefkoost — en pas op, wat
daar voor een medusakop uit zal voortkomen!" Dat is, wat
Marx in Het Kapitaal betoogt: datgene, wat het liberalisme
geeischt heeft en wat er nu was, vooral in Engeland, waar
„de invoering van het duizendjarig rijk van den vrijhandel
sedert in 1846 de burgermanseconomie het laatste toevluchtsoord heeft afgesneden." Hoe het dan is, wanneer dat
bereikt is, dat is het thema van Marx' critiek op de staato
huishoudkunde, en daarom is de „waardewet", de door de
16) Voorwoord tot Das Elend der Philosophie, blz. XVII.
17) Schets van een critiek op de staathuishoudkunde (Nachlass, bl. I,
blz. 447).
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heerschende leer juist van deze wetenschap opgestelde wet
het geschikte houvast voor hem om ze weer, volgens het
recept van Bray, met hun eigen wapens op haar eigen terrein vernietigend te verslaan. Want deze waardewet is voor
Marx, streng doorgevoerd, hetzelfde wat bij consequente
toepassing op het proletariaat het lot hiervan op een onnao
volgbare, van haat vervulde, van verontwaardiging siddeo
rende en toch heel normaal schijnende vorm als noodzakelijk
gevolg van de tegenwoordige, op ruil berustende, maat:
schappelijke ordening, tot uitbeelding brengt. Dat is de

reden, waarom Marx dezen zonderlingen verwarrenden, hem
niet geheel waardigen gedachtenvorm op den drempel van
het begin van zijn werk aanbrengt: het is de drudenvoet,
men komt er in, doch niet meer er uit. Wanneer men eenmaal gevangen is in dezen voorstellingsvorm, is men, en met
het volste recht, overgegaan aan de zich werkelijk zoo volo
trekkende wereld van de vrije concurrentie, die in dezen
voorstellingsvorm uitgedrukt wordt. Naar beneden gedrukt
tot de voortbrengingskosten, evenals bij vrije scherpe cono
currentie, bewegen de prijzen van alle waren zich slechts
parallel hiermede. Evenzoo die van de waar arbeidskracht,
waarop het bier aankomt.
Maar de kosten van voortbrenging toegegeven, komt —
schijnbaar onverwachts voor Marx, die in werkelijkheid dit
probleem reeds door Ricardo grondig kende, tientallen j aren
volgde en het bier in dialectischen vorm tot ontplooiing
brengt — de bedenking op, dat in de arbeidskosten, waarvan de waardewet spreekt, de kapitaalwinst ontbreekt,
welke in de tegenwoordige prijzen een noodzakelijk bestanddeel is. Voetnooten, verwijzingen, reeds in deel I, hebo
ben niet verhinderd, dat zelfs de aanhangers, zooals kautsky,
een zich vastzettende, niet meer uit te roeien valsche voorstelling bijgebracht kregen, die bij de tegenstanders, Bohm.
Bawerk, Masaryk en anderen tot het verontwaardigd
beweren van een tegenspraak leidde, toen een menscheno
leeftijd later deel III verscheen en met de vastgewortelde
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valsche voorstelling in het geheel niet klopte. Een tegen%
spraak in Marx' werk, Marx zichzelf ontrouw geworden, de
waardewet later omvergeworpen, de onhoudbaarheid daarvan ingezien, enz. — dat was het resultaat van de late recti%
ficatie van een 30 jaar oud geworden fout van den lezer.
Had Marx nog gedurende het werk een verandering in
den bouw aangebracht? Vandaar innerlijke tegenstellingen?
Lafargue vertelt, dat Marx steeds aldus handelde, ja, dat hij
onder het eeuwige veranderen van het werk te lijden had:
„Nooit was hij met een werk tevreden, steeds weer
veranderde hij er aan, en steeds vond hij, dat de uiteew
zetting bij de voorstelling achterbleef." . . . . „Een psy%
chologische studie van Balzac maakte diepen indruk op
hem, daar deze ten deele gevoelens beschreef, welke hij
zelf ondervonden had. Een geniaal schilder wordt zoo
geplaagd door den drang om de dingen precies zoo weer
te geven, als zij zich in zijn brein weerspiegelen, dat hij
aan zijn schilderij steeds weer vijlt en retoucheert, tot
hij eindelijk niets anders geschapen heeft dan een vorm,
looze kleurenmassa, die echter in zijn benevelde oogen
de volmaakste weergave van de werkelijkheid is."
Is dit ook het lot van Marx' voornaamste werk?
Even aanlokkelijk als het zou zijn, deze psychologisch zoo
interessante gebeurtenis te schetsen, even onmogelijk is
literair,historisch het aannemen er van. Reeds in 1847 in
Das Elend der Philosophie (blz. 155) wordt het probleem
van Ricardo betreffende de nivelleering van de winstvoeten
genoemd. VOOr 1859 heeft Marx de „tegenspraak" reeds in
het manuscript Zur Kritik opgelost"). VOOr 1865 was deel III
reeds geschreven, reeds eerder dan deel I (het was alleen
nog niet klaar om gedrukt te worden). De „tegenspraak" is,
zooals Engels bevestigd heeft, geen logische, maar een
18) Engels in het voorwoord tot deel II van Het Kapitaal en in Die
Neue Zeit, 1896.

135

dialectische: het logische blootleggen van een historische
ontwikkeling. Dit moet nech alleen historisch, nOch alleen
abstract worden opgevat: tijdelijk en abstract, van het
abstracte naar het concrete, van het verledene naar het
tegenwoordige, een ontwikkeling in den Hegeliaanschen
dubbelen zin van het werkelijke worden en de uiteenzetting
van gedachten, een gedachte,reconstructie van de historische
totale beweging — zooals ons dat alles sinds Hegel ver,
trouwd is geworden. Zoo is to begrijpen wanneer in deel III,
I, voor den tegenwoordigen tijd, in tegenstelling tot het in
het begin van deel I gekozen uitgangspunt, de productie,
kosten tezamen met de thans vanzelf sprekende kapitaal,
winst den warenprijs vormen, wanneer uit den eenvoudigen
ruil of de burgerlijke kiem van het kapitalisme, het geheel
groeit, wanneer langzamerhand, tot aan de gecompliceerde,
concrete werkelijkheid toe, de historische gang van zaken
wordt opgebouwd, langs louter historische treden naar
boven, zooals deze in de waardeleer en dan bij geld en
crediet steeds weer vermeld worden (Genesis van den geld,
vorm, ontwikkeling van de waardeuitdrukking „van haar
eenvoudigste, nietigste gestalte tot den verblindenden geld,
vorm", de „eenvoudige waardevorm, deze kiemvorm", enz.
enz.). Zoo moet het begin van deel I niet als beeld van den
tegenwoordigen tijd worden opgevat, zooals al de critici
verkeerdelijk aannamen, maar eerst deel III, I (blz. 120-179)
leidt tot aan den tegenwoordigen tijd en toont aan (blz. 155
e.v.), hoe het begin bedoeld was: als beeld van het histo,
rische tijdvak voor de kapitalistische productie — het ruil,
verkeer tusschen de handwerkers en de boeren — zoodat
„niet alleen logisch, maar ook historisch" (deel III, I, biz. 156)
de „waarde van alle waren als het prius 19) van de productie,
prijzen" (inbegrepen kapitaalwinst) moet worden beschouwd.
Doordat deel III, I, dit aantoont, wordt geopenbaard, wat
19)
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Prius, eerder.

de lezer van deel I ook reeds moest weten om niet in mis,
verstanden verward te raken: de kapitaalwinst komt niet
geheel den werkgever alleen toe, bij wien zij ontstaat; maar
de concurrentie van de kapitalen om de gunstigste gelegen,
heid om winst te maken, bewerkt, dat daar, waar gemakke,
lijk winst is te maken, met minder kapitaal, het kapitaal
zich daarop werpt en door wilde concurrentie de verkoops,
prijzen tot dalen brengt tot ver onder de „waarde" (gelijk
aan de in het product belichaamde hoeveelheden arbeid);
terwijl omgekeerd overal, waar veel kapitaal, belegd in
groote ondernemingen, slechts weinig uitzicht op winst
biedt, het kapitaal terughoudend is, tot de verkoopsprijzen
stijgen, ver boven de „waarde", zoodat ook bier het kapitaal
zijn winst bereikt: de vereffening van de winstvoeten door
de concurrentie der kapitalen. De winst verdeelt zich aan
de takken van industrie, ieder kapitaal heeft het uitzicht
op de gemiddelde winst.
Deel II voegt hieraan toe, dat in het algemeen door den
producent aan den handelaar onder de waarde verkocht
wordt, zoodat diens winst zich als een aflegger van die,
welke in de productie ontstaat, voordoet. Dee! II en deel III,
I, samen toonen aan, dat niet tegen de waarde, maar in het
algemeen, ten behoeve van korting ten gunste van het koop,
manskapitaal, onder en voor het overige boven of onder de
waarde verkocht wordt, slechts bier en daar toevallig ook
tegen de waarde. En in deel I wordt ook de bekende gang
van zaken, dat heel erge uitbuiting van den arbeider in den
norm van beschamend lage verkoopsprijzen den consument
ten deel valt, tot een verdere doorbreking van de waardewet.
Wat voor waarde heeft de waardeleer dan? Waartoe dient
dan de heele kunstige opbouw met de zoo moeilijke con,
structie?
Het doel is weer duidelijk uit deel I. De toepassing van
de waardeleer op de waar arbeidskracht brengt bier de op,
vatting van Marx, hoe de kapitaalwinst ontstaat, in Bien
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vorm, welke een behandeling uit een stuk van de geheele
ruilmaatschappij mogelijk maakt, tot aan het kapitalisme als
hoogste trap van het ruilverkeer. Daarin openbaart zich de
beteekenis van de waardeleer als uitgangspunt voor zijn
groote schilderij van het sociale vraagstuk der ruilmaat:
schappij. De waardeleer, toegepast op koop en verkoop van
de arbeidskracht, leidt tot de meerwaardeleer; en daarmede
blijkt haar eigen beteekenis voor het Marxistische systeem.
Ook de waar arbeidskracht is, in vrije concurrentie op de
„arbeidsmarkt" aangeboden, aan de waardewet onderwor:
pen. De verkoop er van geeft de ruilwaarde van de arbeids.,
kracht: deze stemt overeen met de hoeveelheden arbeid, die
voor de vervaardiging van de middelen tot levensonderhoud
(voedsel, kleeding, woning, enz.) en zoo voor de productie
(opvoeding) en het herstel (dagelijksch onderhoud) van de
arbeidskracht noodig is. Dat moet het arbeidsloon mogelijk
maken, zij het ook niet in elk afzonderlijk geval (Marx
behandelt hongerloonen en de werking er van), maar dan
toch in het algemeen, anders zou er geen arbeidersklasse
bestaan. De koop van de arbeidskracht geeft den kooper,
die deze gebruikt, den „werkgever", de beschikking over
haar gebruikswaarde: deze stemt overeen met de hoeveel:
lieden arbeid, die zij hem voor de vervaardiging van pro:
ducten kan geven. Ruilwaarde en gebruikswaarde van de
waar arbeidskracht zijn dus twee grootheden, die Marx op
den gemeenschappelijken noemer van „hoeveelheden arbeid"
brengt: de eene noodzakelijk voor het voortbrengen van de
arbeidskracht (belichaamd in het dagloon), de andere te
nemen uit de eenmaal aangekochte arbeidskracht (in den
loop van den arbeidsdag er uit te halen), dus twee vergelijk
baar gemaakte grootheden, die echter zoo verschillend
kunnen zijn als gebruikswaarde en ruilwaarde maar zijn
kunnen. Daarom heeft Marx dit punt met bijzondere trots,
als zijn eigen, ja als „het middelpunt, waarom het begrip
der staathuishoudkunde draait", aangeduid. Want dit ver:
schil tusschen gebruikswaarde en ruilwaarde van de arbeids:
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kracht onthult hem het geheim, hoe de meerwaarde (tezamen
met al haar volgelingen: kapitaalrente, handelswinst, grond:
rente, belastingen) ontstaat: slechts uit het verschil tusschen
die twee hoeveelheden arbeid, n.l. die, welke voor het voorto
brengen van de arbeidskracht noodig zijn en die, welke uit
dezelve, eenmaal voortgebracht, kunnen worden genomen.
Laten wij aannemen, zegt Marx, dat zes uren arbeid per
dag noodig zijn om de arbeidskracht tot stand to brengen.
Deze wordt echter door den werkgever, die immers de
beschikking er over voor een arbeidsdag gekocht heeft,
twaalf uren gebruikt. Dat geeft dus een verschil van zes
uren ten gunste van den werkgever en de genoemde mede:
verteerders van de meerwaarde; zes uren zijn in het loon,
dat de voortbrenging van de arbeidskracht mogelijk maakt,
betaald, de andere zes uren zijn onbetaalde arbeid, meer,
arbeid, meerproductie, meerwaarde. En dit alles geheel in
den juridischen vorm. Dat de arbeider meer werken kan,
dan hij zelf aan arbeid kost, is een geluk voor den kapitalist,
die het verschil krijgt. Het is geen onrecht voor den arbeider,
die zijn waar betaald krijgt, evenals iedere andere waar
ook, overeenkomstig de algemeene waardewet, welke het
ruilverkeer op de markt regelt. „Alle voorwaarden van het
probleem zijn opgelost en de wetten van den warenruil op
geen enkele wijze geschonden." De „sleutel voor het be;
grijpen" van de tegenwoordige maatschappij is gevonden.
VOOr alles volkomen begrip voor het kapitalistische streven
naar vergrooting van bovengenoemd verschil: of door ver;
grooting van de gebruikswaarde der arbeidskracht, door
verlenging of intensiveering van den arbeid; of door inkrimo
ping van de ruilwaarde der arbeidskracht, d.w.z. verlaging
van de productiekosten door goedkooper maken der levenso
middelen, der woning, enz. door vrijhandel, arbeiders-vero
bruiksinrichtingen, bouwen van arbeiderswoningen, enz.
Marx is aan het doel. Zijn kunstige constructie is hem
gelukt. Engels viert hem daarom als een groot natuuro
onderzoeker, die door een reddenden inval een probleem
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oploste. De reddende inval is hier: de invoeging van
„arbeidskracht" in plaats van arbeid. Ook Marx hecht
daaraan de grootste waarde.
Hij is weer de in het kleed der theorie gehulde historicus,
de Hegeliaansch verkleede economische en sociale onder.
zoeker, de philosoof van de economische geschiedenis, die
met zijn rijkdom aan ideeen verkwistend het gebouw tooit,
dat hem als eenvoudig feitenmuurwerk, al is het in de
duidelijkste, schoonste lijnen van de kennis, niet voldoende
is. De artistieke, dialectische voorstelling, die Hegeliaansch:
„noodzakelijk" werkte, heeft hem pas bevredigd.
Aileen de bruikbaarheid van zijn gedachtenbouwwerk
lijdt er onder. De „arbeidskracht", in plaats van arbeid,
zooals anders gezegd wordt, maakt weliswaar de meer:
waardeleer mogelijk, tezamen met de (schijnbaar) to ver.
gelijken hoeveelheden arbeid: gebruikswaarde en ruilwaarde
van de arbeidskracht. De naieve opvatting van het loon als
een met de prestatie overeenstemmende betaling van den
arbeid wordt uitgeschakeld. Maar de huisarbeider, een
minstens even erg uitgebuit arbeiderstype, in de tegen:
woordige wereld nog even talrijk als het zand in de zee,
kan volgens dit schema niet behandeld worden (en daarom
ook zijn sociale politiek niet, die, geperst in het schema
van de fabrieksarbeidersbescherming, haar doel mist). Hij
verkoopt zijn arbeidskracht niet, slechts gereede producten
of hoogstens arbeidsprestaties verkoopt hij. Slechts de
fabrieksarbeider verkoopt zijn arbeidskracht, slechts voor
hem geldt de Marxistische leer, die Marx zelf tot den
economischen philosoof en sociaalpoliticus van het fabriekso
tijdperk stempelt.
En zelfs hier: wat zegt zij? Schijnbaar bewijs, daar zij
slechts van een veronderstelling is uitgegaan. Deze veronder.:
stelling wordt in den loop van het werk tot axioma, tot
dogma; zij is niet bewezen. Ja, zelfs de vergelijkbaarheid
van de hoeveelheid arbeid wordt in twijfel getrokken,
zoodra wij ons de x herinneren (vgl. boven blz. 30), welke
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eerst de vergelijkbaarheid van hoogeren en lageren arbeid
mogelijk maakt. Daarbij de uitsluiting van alle andere
mogelijkheden tot verklaring van de kapitaalwinst, door
inkrimping van het tooneel, dat plotseling fabriek wordt,
omdat zich daar „eindelijk het geheim van de winstmakerij
onthullen moet", benevens de herleiding van alle kapitaal
winst, ook van de handelswinst, de rente, ook van de
staatsschuld en hypotheekrente, de huur, de grondrente —
in het kort alle „inkomens en vermogens" -- alleen tot dit
verschil van loon en prestatie; dat is een gewelddadige
constructie, die weer noodzakelijk laat schijnen te zijn, wat
slechts in feiten wortelt. De „proletariers aller landen" staan
Marx voor oogen: diegenen, die hij leidt, uit alle uitbuiting
en ellende, zij, die inderdaad in elk geval op zichzelf en in
Marx' oogen zoo diep onderdrukt en uitgeperst zijn, dat
zelfs deze theorie nauwelijks voldoende is, om de vreeselijke
werkelijkheid recht te doen wedervaren. Dat is ook ditmaal
weer de waarheid, die zonder twijfel in de leer steekt; de
lezer leze nu zeif de „illustratie", in waarheid de bewijs
voering door, die Marx in zijn historische deelen („de
Arbeidsdag") aan de theorie toevoegt. Zijn leer zou te be
wijzen zijn door drie historische feitenreeksen:
1. De pacht en de rente zijn zuiver een belasting van
kleine pachters en met schuld beladen handwerkers aan de
eigenaars van grond en kapitaal en worden door deze histo
risch slechts daarom in den vorm van loonarbeid veranderd,
daar op deze wijze de heffing kan blijven en verhoogd kan
worden, in versluierden vorm, zooals duidelijk blijkt uit de
verandering van den middeleeuwschen handwerker in den
ellendigen huisarbeider.
2. De hoogst betaalde en door korten arbeidstijd ge
spaarde arbeider, blijkt dikwijls de goedkoopste to zijn,
door nog meer opgevoerde productiviteit van zijn eerst zoo
tot Tolle ontplooiing gebrachte arbeidskracht, die aldus een
nog grooter verschil tusschen loon en prestatie oplevert.
Dus schijnbaar de kleinste uitbuiting geeft de grootste meer.
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waarde, waardoor deze inderdaad als algemeene mogelijk:
heid (niet alleen als beeld van de meest krasse uitbuiting)
bewezen is.
3. De in de eerste plaats en ook thans nog de den onge,
schoolden werkgever zich opdringende en eveneens succes:
voile uitbuitingsmethode in den volsten zin van het woord,
heeft door te groote verlenging van den arbeidstijd, te
sterke intensiveering van den arbeid, hongerloonen, mis,
bruik van vrouwen, en kinderarbeid, arbeidsonlust, beroeps,
ziekten en ongevallen ten gevolge van roekelooze inrichting
ten bate van de winst enz. enz., een zoo huiveringwekkende
bevestiging van de Marxistische leer medegebracht, ja is
eigenlijk de weer de theorievormende en hierin zoo levendige
stof, dat wettelijke arbeidsbescherming, die door deze feiten
overal vereischt is, ze, terwijl zij deze beperkt, nog heden
bewijst.
Aan den strijd der fabrieksinspecteurs tegen de steeds
weerkeerende pogingen, de arbeidersbescherming door
„kleine diefstallen", boven den toegestanen arbeidstijd uit
te komen, voegt Marx de opmerking toe: „Men ziet, dat in
deze sfeer de vorming van de meerwaarde door den meer,
arbeid volstrekt geen geheim is. „Indien gij mij toestaat",
zeide mij een zeer achtenswaardige fabriekseigenaar, „dage,
lijks slechts 10 minuten te laten overwerken, steekt gij jaar
lijks 1000 pond sterling in mijn zak."
Niet minder 'duidelijk is het belang van den werkgever
bij de verlaging van de productiekosten der arbeidskracht,
door goedkoope levensmiddelen, goedkoope woningen, enz.
waarop reeds in de vrijhandelsrede de aandacht werd ge,
vestigd. Aileen laat Marx zich verleiden, door constructie
van een „relatieve meerwaarde" de geheele geschiedenis van
de moderne techniek zoo te doen voorkomen, alsof zij
slechts voor dit eene doel — de productiekosten van de
arbeidskracht te drukken — haar zegetocht zou hebben
aangevangen. („Het is daarom de immanente 20) drang en de
20) Immanent, er in zittend.
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voortdurende neiging van het kapitaal de productieve kracht
van den arbeid 'te vergrooten, om de waar en, door het
goedkooper maken van de waar, den arbeder zelf, goed,
kooper te maken.") Geheel in tegenstelling tot de fijne, in
deel III, I, blz. 157 uitgewerkte onderscheiding der „pro,
ductiekosten" in die der best uitgeruste ondernemingen met
overeenkomstige extrawinsten, die van de slechtst toegeruste
ondernemingen (handwerkers, ondergaande middenstand),
met verlies van de mogelijkheid, de bij hen gekweekte meer,
waarde geheel te realiseeren, en die van de groote midden,
groep, welker technische uitrusting, de markt bedienend,
feitelijk den „maatschappelijk noodzakelijken arbeidstijd"
en daarmede de prijsvorming bepaalt. Hieruit blijkt een
beter begrip (ook op andere plaatsen) voor de uiterst
belangrijke, want massale en economisch voorwaarts
stuwende „extrawinsten" van hen, die juist door het vooruit,
zicht op zulke „extrawinsten" den — volstrekt niet altijd
met arbeidsonlust verbonden — technischen en organisa,
torischen vooruitgang den voorkeur geven boven het uit,
buiten en afbeulen van hun arbeiders. Hiermede valt ook
aan de door Marx terecht bestreden en volkomen weerlegde
verklaring van de kapitaalwinst uit de „productiviteit van
het kapitaal" haar betrekkelijke juistheid — als gedeeltelijke
waarheid — ten deel.
De ruimte verbiedt, het veelbestreden uitzicht op de
toekomst („Verelendungs,", concentratie, en ineenstortings,
theorie) diepgaand te onderzoeken. Den lezer wordt slechts
in het kort een inleiding in deze drie theorieen gegeven.
Het inkomen, dat de arbeider als meerwaarde voor den
kapitalist geproduceerd heeft, treedt het volgend jaar als
nieuw gevormd kapitaal tegenover dengene, die er voor
werken moest, den arbeider. Het werft weer arbeiders aan;
en wet bij den opbloei der industrie, wanneer arbeidskracht
ontbreekt, bij stijgend loon, waarop nadrukkelijk de aan,
dacht wordt gevestigd. Maar het kapitaal verandert. Het
stelt machines in de plaats van menschen. Juist de kapita,
143

listische toepassing van den technischen vooruitgang, om
bovengenoemde „extrawinst" begonnen en door de concur.;
rentie aan alien, die nog meeconcurreeren willen, opge;
dwongen, heeft aan de arbeidsbesparende instrumenten, de
machines, niet alleen den arbeidstijd mateloos uitgebreid,
dus de kapitalistisch aangewende in tegenstelling tot hun
economischen zin veranderd; maar nog meer: de stijging
van de productiviteit van den arbeid, kapitalistisch toegepast,
stort den werkloozen arbeider in de ellende. Marx heeft nog
beleefd, dat de 800.000 handwevers in Engeland door den
mechanischen weefstoel tot ongeveer 200.000 fabriekswevers
— en dat meest vrouwen! — teruggebracht werden; evenals
de eveneens hierdoor getroffen, chronisch wegstervende,
uit Gerhart Hauptmanns historisch getrouwe drama bekende
handwevers uit Silezie en evenals de volgens ambtelijke
opgave acuut hierdoor verhongerde wevers in Indie („De
beenderen der handwevers bleeken in de Indische vlakten").
Een reserveleger werkloozen, die waardeloos zijn geworden
door de machine, in tijden van opleving aangetrokken, in
crisistijden weer afgestooten, treedt achter ieder, die een
betrekking heeft, dreigend zijn plaats in te nemen, wanneer
hij zich verzet. De „vrijheid" wordt voltooid: concurrentie
der fabrikanten, tot iederen last op de arbeiders dwingend,
concurrentie der arbeiders om de betrekkingen, alle weer,
stand brekend. De arbeider steeds weer arbeider, ja met de
ophooping van den rijkdom en de groeiende vraag naar
loonarbeid vermeerderend („Opeenhooping van kapitaal is
dus vermeerdering van het proletariaat"); doch slechts in
zooverre hij juist onontbeerlijk is voor het kapitalistische
streven naar zoo hoog mogelijke winst. „Onder proletarier
moet economisch niets anders verstaan worden dan de
loonarbeider, die „kapitaal" produceert en voordeelig ge;
bruikt wordt en op straat gezet wordt, zoodra hij voor de
productiebehoeften van „Monsieur Capital", zooals Pecqueur
deze persoon noemt, overbodig wordt.") Daarom schijnbaar
steeds weer te talrijk, een „overbevolking", die dan op de
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teugellooze vermeerdering van de proletariers (Malthus) 22)
of later op het grootgrondbezit, dat hieraan alleen schuldig
is (Franz Oppenheimer), 23) wordt teruggebracht. Aileen
deze „vlucht van het land", van het achtergehouden, door
het grootgrondbezit gemonopoliseerde land, moet de oorzaak
van de voortdurende overstrooming van de stedelijke
arbeidsmarkt zijn.
Marx stelt terecht de bijzondere bevolkingswet van de
kapitalistische productie voorop: de schijn van overbevoh
king, welken het kapitaal steeds weer schept, die ontstaat
door afvoering van het kapitaal naar ander gebruik, dat
meer opbrengt. En dat, aldus concludeert de voortstormende
dialectiek verder, geschiedt des te meer, naarmate het
kapitaal door eenvoudige ophooping (concentratie) en eerst
recht door vereeniging (centralisatie), zooals naamlooze
vennootschappen, sterker in staat gesteld wordt van alle
arbeidskrachten besparende methoden op groote schaal
door overeenkomstige groote kapitaalbeleggingen een mas,
saal gebruik te maken, waardoor zeer vele arbeiders ont,
slagen en in ellende gestort warden. Wanneer dan ook de
arbeiders zich verbinden „om de verderfelijke gevolgen van
die natuurwet in de kapitalistische productie op te heffen
of te verzwakken, raast het kapitaal en zijn pleitbezorger,
de burgerlijke economist, over verstoring der „eeuwige" en
ongeveer heilige wetten van vraag en aanbod." Marx besluit:
„Hoe grooter de maatschappelijke rijkdom, het werk,
zame kapitaal, de omvang en de kracht van zijn groei,
dus ook de absolute grootte van het proletariaat en de
productieve kracht van zijn arbeid is, des te grooter is
het reserveleger van de industrie. De beschikbare
22) Thomas Malthus, 1766-1834, Engelsch staathuishoudkundige, be%
roemd geworden door zijn werk over het bevolkingsvraagstuk.
23) Franz Oppenheimer, geb. 1864, Duitsch liberaalosocialistisch staathuishoudkundige, oorspronkelijk arts. Hij ziet de oorzaak van het kwaad
der maatschappij in de onvrijheid van den grond.
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arbeidskracht groeit door dezelfde oorzaken als het uito
zettingsvermogen van het kapitaal. De betrekkelijke
grootte van het industrieele reserveleger neemt dus toe
met de voortbrengende kracht van den rijkdom. Hoe
grooter evenwel dit reserveleger in verhouding tot het
actieve leger is, des te massaler is de geconsolideerde
overbevolking, welker ellende omgekeerd evenredig
groeit met de onlust van den arbeid. Hoe grooter eindeo
eindelijk het aantal ellendigen in de arbeidersklasse en
het industrieele reserveleger is, des te grooter is het
officieele pauperisme. Dit is de absolute, algemeene wet
van de kapitalistische accumulatie. Evenals vele andere
wetten wordt hare werking door velerlei omstandigo
heden gewijzigd, welker ontleding bier niet thuis hoort."
Wanneer men deze „Verelendungstheorie" philologisch
nauwkeurig leest, vindt men: feiten, waarheid, diep begrijpen
en slechts deze eene afwijking (een terugval naar het Como
munistisch Manifest, onontwikkeld orgaan van de hoop op
revolutie ve•Or en na 1848, welke in „Verelendung", evenals
in economische crises en oorlogen Naar steun zocht): de
literairhistorisch begrijpelijke, maar dubbel onlogische afwijo
king, de relatieve grootte van het reserveleger in vergelijking
met de arbeidersklasse in te voegen en deze relatieve grootte
dan weer omver te werpen door den bijziii: „des te massaler
de geconsolideerde overbevolking", waardoor weer op den
absoluten omvang daarvan de nadruk wordt gelegd, in plaats
van dat hij logisch verder gaat: des te lager in het algemeen
het loon, dat door de verhoudingsgewijs groeiende werklooso
heid noodzakelijk moet worden gedrukt. Deze logisch alleen
mogelijke gevolgtrekking wordt uitgesloten door het vaststaande historische inzicht, waardoor Marx geleid wordt, n.l.
dat het loon niet daalt, de „Verelendung" niet zoo intreedt
als in het Communistisch Manifest wordt aangenomen. Van,
daar bier onlogische redeneering, onduidelijkheid, overgang
naar een ander punt van beschuldiging: „de productiviteit
146

van het kapitaal", de extrawinsten van de groote onder,
nemingen opleverend, heeft niet alleen tot gevolg de werk,
loosheid van overtollig geworden arbeiders, maar de „Ver,
elendung" van den arbeid zelf:
„Binnen de grenzen van het kapitalisme komen alle
methoden tot verhooging der maatschappelijke produc,
tiviteit van den arbeid op kosten van den individueelen
arbeider tot stand, alle middelen tot ontwikkeling der
productie slaan om in middelen tot verdrukking en uit,
buffing van de producenten, verminken den arbeider tot
een half mensch, verlagen hem tot een aanhangsel van
de machine, vernietigen met de lasten van den arbeid
den inhoud daarvan, ontnemen hem de geestelijke krach,
ten van het arbeidsproces, naarmate de wetenschap als
zelfstandige kracht in dienst van het arbeidsproces
wordt gesteld; zij misvormen de voorwaarden, waar,
onder hij werkt, onderwerpen hem gedurende het
arbeidsproces aan de hatelijkste en kleingeestigste
tyrannie, veranderen zijn levenstijd in arbeidstijd, slinge,
ren zijn vrouw en kind onder het moordende rad van het
kapitaal. Maar alle methoden tot productie van meer,
waarde zijn tegelijkertijd methoden tot accumulatie, en
iedere toeneming van de accumulatie wordt omgekeerd
een middel tot ontwikkeling van die methoden. Daaruit
volgt, dat naarmate het kapitaal zich accumuleert, de
toestand van den arbeider, hoe ook zijn betaling moge
zijn, hoog of laag, slechter moet worden. De wet einde,
lijk, welke de relatieve overbevolking of het industrieele
reserveleger steeds in evenwicht houdt met den omvang
en de kracht der accumulatie, smeedt den arbeider vas,
ter aan het kapitaal dan eertijds de wiggen van
Hephaistos Prometheus aan den rots. Zij roept een
accumulatie van ellende in het leven, welke overeenstemt
met de accumulatie van kapitaal. De accumulatie van
rijkdom aan den eenen kant is dus tegelijkertijd accu,
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mulatie van ellende, arbeidsonlust, slavernij, onwetend,
heid, geweld en zedelijke vernedering aan den anderen
kant, d.w.z. aan den kant van die klasse, welke haar
eigen product voortbrengt als kapitaal."
In dezen vorm, gezuiverd van iedere tendentie van
dalende, — want door relatief stijgende werkloosheid ge,
drukte — loonen, is de „Verelendungstheorie" als blijvend
juist door Marx staande gehouden (vgl. Gothabrief, waarin
alleen nog deze vorm overblijft). Wel nog niet gerectificeerd
door de nieuwste ontwikkeling in de eenzijdigheid, waar;
mede de nadruk wordt gelegd op de slechte sociale gevolgen
van den economischen vooruitgang, welke bijvoorbeeld de
stompzinnigheid van den handlangersarbeid door automa,
tische machines en geestelijk hooger staanden arbeid weer
opheft, is overigens de groei van de door Marx op den voor,
grond gestelde nevenverschijnselen van den kapitalistischen
vooruitgang eenvoudig juist. Niettegenstaande de vijftig
jaren van opbloei, welke sedert dien, onderbroken door
crises, de Europeesche industrie begunstigde, is, absoluut ge,
nomen, de grootte van de ellende toegenomen, zooals
S. Webb voor Engeland bewezen heeft. Dit is voor Duitsch,
land reeds to zien aan het aantal moederlooze kinderen,
waarvan de moeders door ambtelijk vastgestelden nood ge,
dwongen naar de fabriek moeten omdat het loon van den
vader voor het gezin niet voldoende kan zijn. Destijds was
dit nog in het beginstadium; thans is deze „vooruitgang" tot
de kinderen van honderdduizenden van dergelijke vrouwen
uitgebreid.
Deze tendenties — tegengewerkt door andere — die eigen
zijn aan den kapitalistischen vooruitgang, heeft Marx juist
waargenomen. Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat
hij ruil en techniek in hun tegenstelling begrepen heeft; een
tegenstelling, waardoor de vooruitgang van de techniek in
het systeem der ruilmaatschappij altijd tot het in gevaar
brengen van menschenlevens, tot het ondergaan daarvan
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onder den druk der concurrentie en het storten in ellende
moet leiden. Tot de „historische strekking van de kapitalis,
tische accumulatie" eindelijk ook de omhooggekomen groat,
heden onzeker maakt. Op de „onteigening van den directen
producent, dat is de ophef fing van den op eigen arbeid be,
rustenden privaateigendom", tezamen met bekrompen hand,
werk en „algemeene middelmatigheid", volgt met de „omzet,
ting van het dwergbezit van velen in den massalen eigendom
van weinigen" de veel eenvoudiger taak van de onteigening
van den kapitalist, die vele arbeiders exploiteert:
„Deze onteigening voltrekt zich krachtens de werking
der immanente wetten van de kapitalistische productie
zelve, door de centralisatie der kapitalen. Een enkele
kapitalist slaat telkens vele anderen dood. Tegelijk met
deze centralisatie of onteigening van vele kapitalen door
weinigen, ontwikkelt zich de coOperatieve vorm van
het arbeidsproces op steeds grooteren voet, evenzoo de
bewuste technische toepassing der wetenschappen, de
stelselmatige exploitatie van den grond; de verandering
van de arbeidsmiddelen in slechts gemeenschappelijk
bruikbare arbeidsmiddelen; het zoo voordeelig mogelijk
gebruiken van alle productiemiddelen door hun gebruik
als productiemiddelen van gecombineerden, maatschap,
pelijken arbeid, de opneming van alle volken in het net
van de wereldmarkt, en daarmede het internationale
karakter van het kapitalistische stelsel. Met het gestadig
afnemende aantal kapitaalmagnaten, die alle voordeelen
van dit omwentelingsproces usurpeeren en monopoli,
seeren, groeit de massa van ellende, van druk, van
knechtschap, van ontaarding, van uitbuiting, maar groeit
ook het verzet der steeds aanzwellende en door het
mechanisme van het kapitalistische productieproces zeif
geschoolde, vereenigde en georganiseerde arbeiders,
klasse. Het kapitaalmonopolie wordt de boei van de
productiewijze, welke met en door het kapitaal is op%
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gegroeid. De centralisatie der productiemiddelen en de
vermaatschappelijking van den arbeid bereiken een
punt, waar zij onvereenigbaar worden met hun kapitao
listisch omhulsel. Dit omhulsel barst uit elkander. Het
laatste uur van den kapitalistischen privaateigendom
slaat. De onteigenaars worden onteigend.
De uit de kapitalistische productiewijze voortgekomen
kapitalistische toeoeigening, dus het kapitalistische
privaatbezit, is de eerste ontkenning van het indivi,
dueele, op eigen arbeid berustende privaatbezit. Maar
met de noodzakeijkheid van een natuurwet schept de
kapitalistische productie haar eigen ontkenning. Het is
de ontkenning van de ontkenning."
Aan het uitzicht op een tijdperk van „coOperatie en geo
meenschappelijk eigendom van de aarde en van de door den
arbeid zelf voortgebrachte productiemiddelen", waarmede
Marx bier eindigt, wordt dan in deel III, I, nog dienstig
gemaakt de „ineenstorting", uit het in verhouding tot het
totale kapitaal kleiner geworden aantal te werk gestelde en
uit te buiten arbeiders, uit de daardoor dalende winstvoeten,
waaruit ter vereffening een zooveel te wildere overproductie
en gebrek aan afzetgebied wordt afgeleid. Zoogenaamd —
volgens Engels — het allerbelangrijkste, want Marx heeft
nooit zijn communistische eischen gemotiveerd op de feiten,
die in strijd zijn met ons zedelijk gevoel, „maar op de
noodzakelijke, zich voor onze oogen dagelijks meer en meer
voltrekkende ineenstorting van de kapitalistische productiewijze"; in waarheid echter een ineengestorte ineenstorting
evenals de omvergeworpen omverwerping, evenals de tot
evolutie geworden revolutie, ja alleen nog de speelplaats
van de critiek, die reeds in de „dalende winstvoeten" een
rekenfout en aan Marx in het algemeen een wat ongelukkige
liefde tot de mathematische voorstellingswijze, die hij niet
beheerscht heeft, aantoont (volgens prof. Bortkiewicz, die
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Marx' afdwaling van de juiste grondgedachte op scherp,zinnige wijze volgt).
De „met bronzen noodzakelijkheid werkende en zich
doorzettende tendenties", die tot het socialisme moesten
leiden, heeft Marx ten deele juist, ten deele half juist, en
ten deele geheel verkeerd voorgesteld. De „ineenstorting"
heeft niet plaats. De „concentratietheorie" is voor den land,
bouw heelemaal niet, voor de industrie echter -- behoudens
uitzonderingen en een langzaam tempo -- juist gebleken.
De „Verelendungstheorie" in de eerste formuleering heeft
Marx zelf reeds in Het Kapitaal ten gunste van een tweede,
welke veel waarheid bevat, op zij gezet. En de grootere
prestatie, dat hij zelf de stemming teweeg gebracht heeft,
die hij voorspelt, juist door dit moeilijkste en bemoeilijkte
en toch werkzaamste eenige werk! Dat is zijn profetennatuur
en profetenprestatie.
Geen „noodzakelijkheid" — dat is ook bier het resultaat,
en in zooverre is de critiek op het schijnbaar geleverd bewijs
gerechtvaardigd — is het inzicht tot hetwelk Marx gekomen
is; maar historisch juiste weergave van hetgeen hij door,
leefd heeft en daarboven een profetische blik, die zooveel
te juister wordt, des te meer Marx, de agitator, datgene er
bij haalt wat Marx de ziener aanschouwd heeft.
Er sluipt de hoop op een Messias en de den werkelijken
stroom van ontwikkeling ver te boven gaande dialectiek,
die zuiver wetenschappelijk moest zijn en toch zoo harts,
tochtelijk bewoog. De ouder wordende revolutionair zonder
politieken invloed, zoekt de kans om toch nog eens de
zegenrijke omwenteling te aanschouwen. Of nu steeds meer,
die van de bevrijding der arbeiders, van het socialisme. Het
vuur van den klassenstrijder ontlaadt zich vulkanisch, niet
in organisatorisch afgeschilderde toekomstbeelden — waar,
van de afwijzing bij hem evenals bij Bakoenin, die dit uit,
spreekt, de revolutionaire kracht tegen verbrokkeling in
hervormingsplannen beschermt — maar in profetie, in aan,
klacht en critiek; niet de critiek op personen, maar op de
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hen sturende verdoudingen en de vergoelijking er van door
de staathuishoudkunde.
De vernietiging van alle economische pogingen van
degenen, die uitgebuit worden door de maatschappij, die
hun niets daarvan overlaat, ja hun persoonlijk economisch
bestaan met het eenige, dat zij hebben, de arbeidskracht,
door overheerschende uitbuitersmacht to gronde richt, dat
is de groote critiek op de geheele economie, die Marx hier
oefent: het economisch goede is in de tegenwoordige maat,
schappij niet van nut voor de groote massa, integendeel.
Bijgevolg zijn de voorwaarden en de grondslag van alle
economie, welke algemeen geldend het economisch goede
wilden vernietigen, geschokt. Zelfs de wereld, nu eens van
onderen met de oogen van het proletariaat beschouwd, staat
niet vast meer; het geheele object van de tot heden uit,
sluitend en met verliefde oogen de ruilmaatschappij be,
schouwende staathuishoudkunde, wordt in twijfel getrokken
en daarmede de staathuishoudkunde zelve.
Zij kan op zekeren dag zonder inhoud worden. Zij heeft
slechts dezen economischen vorm bepleit, verdedigd en
verheerlijkt, slechts dezen eenen vorm onderzocht en tot
het object gemaakt, zij sterft met hem. Zij eindigt met dezen
geliefden en verheerlijkten vorm, waaruit al de uitgebuite
ellende en daarmede ook het noodzakelijke streven naar
Naar overwinning door een hoogeren vorm noodzakelijk
voortspruit. Terwijl zij zelf dweepte met gerechtigheid en
harmonie, wordt deze burgerlijke wetenschap — aan het
slot van deel I — reeds door de realistische voorgeschiedenis
van het Kapitaal (inplaats van het suikerwater, dat men in
flauwe verhaaltjes opdischte) terecht gewezen; en wel in
het bijzonder door de aanklacht, die Marx naar de tegeno
woordige maatschappij — en Naar wetenschap! — slingert.
In dit alles ligt de waarheid van den ondertitel, die Marx
bij den titel Het Kapitaal voegt: Critiek op de staathuiso
houdkunde.

Zijn critiek is geen kenniscritiek, zooals tegenwoordig de
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jongeren in de staathuishoudkunde op de practisch,politieke
prestatie en op de „waardeoordeelen" oefenen; geen nieuwe
vorming van de waarde, en prijstheorie, zooals de Oosten,
rijksche school door de grenswaardeleer geprobeerd beef t;
geen opstelling van een heel andere — historische— methode,
zooals Schmoller tegenover de abstract,deductieve van
Ricardo stelde. Maar al het overgeleverde gebruikend als
bouwsteenen, welke hij slechts voor zijn nieuw doel pasklaar
maakte, de staathuishoudkunde voltooiend, maar als haar
Hegel, die uit haar deelen een groot dialectisch bouwwerk,
een ontwikkeling vormt en de methode van de klassieke
staathuishoudkunde uiterlijk voortzettend, maar daarbij de
werkelijkheid ziende, van onderen af, en den theoretici in
het gezicht slingerend, wat hij aan krasse werkelijkheid uit
het geweldige materiaal der officieele onderzoekingen, aan
historische feiten, voor het heden en het verleden ontleent
— zoo is de groote criticus der staathuishoudkunde. Hij
oefent zijn critiek niet alleen door uiteenzettingen met de
heerschende school, niet alleen door kleine verbeteringen in
bijzonderheden, maar door het trekken van alle in de
klassieke leer stekende consequenties, en vOOr alles volgens
de andere, de opbouwende begaafdheid in hemzelf, door de
schildering der werkelijkheid. Veel minder ligt hem de
Kantiaansche wijze van critiek, nauwkeurig de zwakheid
van een bewijs aantoonen, zuiver de grenzen van het zicht,
bare trekken; en aldus rechterlijk beslissen. Het kennis,
critische ontbreekt bij Marx. Zijn critiek is spot, op grond
van hoogere, intuitieve kennis, die op feitenmateriaal berust.
Zijn eigenlijke wezen is stormachtig er op los gaand, be,
vechten van nieuwe waarheid, niet critiek op de oude.
Indirecte critiek: door het nieuwe! Zoo is zijn Kapitaal een
critiek: door de nieuwe waarheid.
Deze nieuwe waarheid is de sociale politick. Heden ten
dage reeds bijna „verouderd", was deze destijds nog onge%
boren. Voor Duitschland was zij nog onbegrijpelijk. De
„normale arbeidsdag", die Marx naar het voorbeeld van
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Engeland als onontbeerlijk bewezen heeft, heeft Roscher nog
in 1874 in zijn geschiedenis van de Duitsche staathuishoudo
kunde met de volgende woorden afgemaakt: „Men heeft
vergrooting van de productiviteit anders algemeen voor
belangrijker gehouden." Nog zonder eenig besef, welke taak
voor de staathuishoudkunde in de problemen der industrie
gegroeid was, ja hoe juist in de sociaalopolitieke oplossing
van deze problemen ook de tot gewoonte geworden beo
moeiingen inzake de productiviteit van den arbeid begrepen
was, in zooverre intensievere arbeid op deze wijze eerst
mogelijk gemaakt werd — zonder begrijpen en zonder besef
stond het oudere deel van de eerwaardige kathedergeleerdo
heid in Duitschland tegenover het nieuwe, dat daar door.
brak. De jongeren, destijds Wagner") en Schmoller, Breno
tano 25 ) en Biicher 26 ) waren eerst langzamerhand in staat het
ongehoorde, dat uit Engeland doordrong, tot navolging en
begrip to brengen. Nog heerschten in Duitschland napraters
en volgelingen van de „burgermanseconomie" van Engeland
en Frankrijk. Nog moest in Duitschland, dat 50 jaren ten
achter was, om datgene gestreden worden, wat in Engeland
reeds bereikt en de oorzaak van nieuw leed en nieuwe proo
blemen geworden was: de groote industrie, de moderne
techniek, in het kader van de tegenwoordige maatschappij
niet anders mogelijk dan als kapitalisme met den schaduw
van het massaproletariaat. Deze toestanden waren in
Duitschland nog door de sluier van het niet onderzochte
bedekt.
Wat Marx in het voorwoord tot Het Kapitaal eischt, is
daarna door Schmoller en zijn school, door de Vereeniging
voor Sociale Politick, tot stand gebracht: de tot dien tijd
24) Adolph Wagner, 1835-1917, Duitsch staathuishoudkundige en
kathedersocialist.
25) Lujo Brentano, 1844-1931, Duitsch staathuishoudkundige, voor%
vechter van arbeidersbescherming en vakbeweging.
26) Karl Bucher, 1847-1930, Duitsch staathuishoudkundige en socioloog,
sterk beinvloed door Marx.
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geloochende monsters werden zichtbaar gemaakt, door
onderzoekingen, door onderzoekingsreizen naar het bin%
nenste van Duitschland — dat alles is de sedert de 70er
jaren in Duitschland stig geworden uitvoering van het door
Marx opgestelde programma. En tientallen jaren later is
onder Wilhelm II, ook in Duitschland werkelijkheid gewor%
den, wat Marx als het voorbeeld van de Engelsche arbeiders%
bescherming aantoonde. Eerst na den val van Bismarck, die
dit nooit begrepen heeft, heeft Wilhelm II, in strijd met
dezen, dit doorgezet. Deze verdienste van zijn jonge jaren,
met het geweldige pleidooi voor arbeidersbescherming
brengt hem in een ongewone, ongewilde en niet vermoede
verbinding tot Marx' Kapitaal.
C. De criticus zelve.

Het is, evenals in alles, ook bier niet heel eenvoudig,
zooals Marx zich voordoet: een in de toekomst werkende
criticus, doch oogenschijnlijk critiekloos oude dingen ge%
bruikend; zelfbewust, doch slechts voor bijzonderheden, niet
voor het geheel. Laten wij hem dialectisch uiteenzetten: van
de critische ader tot de „critiekloosheid", van de scherpte
van blik voor anderen tot de zwakheid van oordeel over
zich zelve.
Engels' neiging tot studentikoze superioriteit, die zoo nood%
lottig was voor de „Utopisten", welker practische beteekenis
zijn critiek ontkende, heeft de critische ader bij Marx ver%
sterkt. Van nature echter zeer sterk, had deze dit nauwelijks
noodig. Terwijl in de briefwisseling Engels' brieven feuille:
tons zijn, zijn die van Marx trappen naar alle kanten. Zijn
spot ontaardt in schimpen, zelfs in het voorwoord tot Het
Kapitaal spreekt hij van de „papperige leuteraars van de
Duitsche burgermanseconomie". Hij wordt zelfs, bijvoor%
beeld tegen Lassalle, van tijd tot tijd persoonlijk, onrecht:
vaardig en kleingeestig. Daar is hij niet voornaam, en wat
hem ontbreekt, is Kant: hij is tuchteloos. Aldus verdwaalt
zijn neiging tot critiek, hij viert den teugel, zonder zelfcritiek.
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Ook in zijn onderschatting van Napoleon III, van Pruisen
en de Hohenzollerns, in zijn onderschatting van vakgenocw
ten, die hij in de voetnoten van Het Kapitaal verachtend
behandelt of heelemaal verwaarloost, alsof zij in het geheel
niet bestonden. En deze zelfde critiek, zoowel op literaire
en politieke tegenstanders, regeeringen, fabrikanten, oefent
hij ook uit op de arbeiders, op de mede q.evolutionairen, van
welke Marx en Engels ongetwijfeld de eenigen zijn, die
tegenwoordig nog beteekenis hebben. Zij leefden, zooals de
briefwisseling aantoont — deze is daarom dikwijls geen
prettige lectuur —, zelfs bewust als critici, zoo mogelijk niet
actief, niet door medewerken 'aan practische doelstellingen,
maar superieur, olympisch. Zij lijden onder de vereenzaming,
maar de trouwe trooster Engels verheerlijkt deze als een
„splendid isolation" 27) : wat zou men wel zeggen wanneer
Marx met zijn economic naar voren komt! En daar kreeg
hij gelijk. Wanneer de langademige gedachtenwisseling met
socialistische tijdgenooten en de critiek op zijn vroegeren
vriend Bruno Bauer voor vreemden dikwijls weinig vrucht
baar was — zelfs Mehring spreekt kwaad van de „poging tot
zelfverduidelijking" en van de „Heilige familie" —, is dit alles
toch opheldering en voorbereiding geweest, welke in Het
Kapitaal toegepast wordt. Hier kan de neiging tot critiek
niet meer alles overdekken, zij is alleen nog ornament aan
de dragende zuilen van den tempel, en de zwaarte, grootte,
lief de, verontwaardiging, die het werk doorsidderen, verwant
aan de tragedie, die Marx' dichterlijken aanleg niet gelukte
en hem toch in het bloed zat, adelt de critiek, waarvan het
bock vervuld is. Hier in het lijvige hoof dwerk zullen spot
en hoon, gelijkmatig over Jood en Christen uitgegoten, wel
iswaar nog dikwijls als ruw gevoeld warden; maar genuan%
ceerd naar zijn instinct voor echt en onecht.
Met dezelfde minachting als voor alles wat theatraal, ijdel
en onecht is, trekt hij tegen de „burgermanseconomie" ten
27)
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Heerlijke afzondering.

strijde, die alleen copie en geen wetenschap meer is. „Het
was er," schrijft hij in het voorwoord tot Het Kapitaal, „nu
niet meer om te doen, of een of andere stelling waar was,
maar of ze nuttig of schadelijk was voor het kapitaal, gemak,
kelijk of lastig, staatsgevaarlijk of niet. In de plaats van
belangeloos onderzoek kwam betaalde afmakerij, in de plaats
van onpartijdig wetenschappelijk onderzoek, het kwade ge,
weten en de slechte bedoelingen van de apologetiek. En
dienovereenkomstig onderscheidt zich ook zijn critiek van
die van de „klassieke economie". ten deele diepste ver,
achting, persoonlijk (b.v. tegen Malthus), ten deele respect
(b.v. tegen Ricardo); al naar de waardeering van de reinheid,
die hij in doel en uitvoering van den wetenschappelijken
arbeid bij Malthus en bij Ricardo aantreft.
Waar zijn ethisch gevoel niet gekwetst is, neigt hij eerder
tot het economisch geboden gebruik, tot het Hegeliaansche
onderbrengen van alle betrekkelijke waarheden, ieder op
haar eigen plaats.
Zoo verschijnt hij als bouwmeester, systhematicus, kunste,
naar. Slechts voor een geoefend oog is de moedige, overrijke
geest herkenbaar, die de dubbele taak op zich neemt: „door
critiek een wetenschap eerst op een punt te brengen om
deze dialectisch te kunnen beschrijven." Aldus wordt hij
schijnbaar, ten deele werkelijk, voortzetter van de klassie,
ken — alleen in een anderen geest. In het bijzonder Ricardo
wordt gaarne overgenomen. De zwakheid van Marx is mis,
schien juist zijn aan Ricardo verwant Jodendom, zijn mijme,
ren, ver van de werkelijkheid, zijn overname en voltooiing
van het klassieke systeem; zijn Hegeliaansche wijze om de
stof te vormen tot een schijnbaar a priori.
Volgens Lassalle is Marx een socialist geworden Ricardo
en een econoom geworden Hegel. Van Hegel neemt hij het
zoo juist aangevoerde, de dialectiek, over. Van den talmoe,
distisch scherpzinnigen Ricardo neemt hij de uiterst abstracte
formuleering over, waarin hij zijn nieuwe wereld van ge,
dachten en gevoelens, van feiten en voorvallen tot uiting
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brengt; met de vreugde van een leerling, den onderwijzer
aan te toonen tot welke gevolgtrekkingen men, wanneer
men hem geheel trouw blijft, moet komen!
Dat Marx echter zonder critiek de klassieke staathuishoud%
kunde (in het bijzonder Ricardo) zou hebben overgenomen,
kan slechts diegene meenen, die nooit een blik in de
„Theorieen over de meerwaarde" geslagen beef t. De ge
dachtenwisseling met Ricardo vult daar alleen twee deelen!
In lange besprekingen, weer voor zelfverduidelijking op
papier gebracht, neemt hij de verschillende schrijvers onder
handen, verdiept hij zich in de meest vergeten eerste uitin,
gen van later belangrijk geworden leerstellingen (zoo citeert
hij in Het Kapitaal steeds den oudsten auteur, die een leer
voor de eerste maal bracht). In deze manuscripten groeit een
literatuurgeschiedenis van de staathuishoudkunde. Anders
meest het terrein van onbelangrijke auteurs, die over anderen
schrijven, omdat zij zelf niets te zeggen hebben, bij Roscher
zelfs ontaard in de muggenzifterij van allerlei onbelangrijk,
heden, terwijl hij groote persoonlijkheden als Marx, in een
voetnoot met een schop afdoet. Bij Duhring "), die dat
terecht bespot, is ze tot belangrijke, maar allereenzijdigste,
op schelden uitloopende subjectiviteit uitgegroeid. Bij Marx
is de literatuurgeschiedenis, ondanks eveneens hartstochte,
lijke, ja zelfs onrechtvaardige mishandeling van de offers
van zijn toorn, toch stralend belicht door zijn ontdekking, hoe
in de politieke doeleinden, in overeenstemming met de klas,
senbelangen en in de kinderlijke weerspiegeling van den
historischen toestand, in het bijzonder van de overgeleverde
economische vormen, altijd weer de factoren zijn te vinden,
welke het denken en het ethische oordeel van de staathuis,
houdkundigen vormen. Zoo is het — verbonden met onmete,
lijke belezenheid, geschiedkundige kennis en studentikoze
28) K. Eugen Duhring, 1833-1921, Duitsch philosoof en econoom, liberaal%
socialist. Hij dankt zijn bekendheid ten deele aan het boek, dat Friedrich
Engels tegen hem schreef (Duhrings Omwenteling der wetenschap, 1878).
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vermetelheid — Marx' standpunt, dat zijn behandeling van
de verschillende auteurs, de bijzondere aantrekkingskracht
verleent, ja Marx eenig maakt als literairhistoricus van de
staathuishoudkunde. Het is historisch of juister: economisch:
en sociaalhistorisch begrijpen, wat hij ons daar aanbiedt.
Weliswaar slechts in aanloopen, die alien slechts dat eene
tot onderwerp hebben: de „meerwaarde" de lievelingstheorie
van Marx, welker vroegere behandeling hij tot het eenige
onderwerp van zijn literairgeschiedkundigen ijver maakte.
Daarom zijn deze nagelaten manuscripten door den uito
gever Kautsky als Theorieen over de meerwaarde betiteld
(Marx zelf had ze als deel IV van Het Kapitaal bedoeld en
aangeduid).
Marx beheerscht de oudere literatuur volkomen, dringt er
in door tot op de kern, tot hierin steeds weer onbewust
kiassenbelang en onbewust spiegelen aan de overgekregen
economie bewezen kon worden. Zoo voltrekt hij Naar volkoo
men overwinning. Reeds in zijn critiek op Proudhon (1847),
wiens kleven aan de verouderde wereld van het ruilverkeer
hij als ideologie van de kleinburgerlijkheid betitelt: van de
kleinburgerlijkheid, welke niet in staat is zich theoretisch of
practisch to bevrijden van de eigen bestaansbasis, den ruil.
De hoogste voltooiing hiervan in het kapitalisme wordt bij,
gevolg door deze denkwijze reactionair bestreden, maar niet
overwonnen. Dit vindt men later in zijn meesterlijke critie,
ken in de voetnoten van Het Kapitaal en in de Theorieen
over de meerwaarde, die ons menige oudere richting, zooals
het mercantilisme en de physiocratische school eerst goed
begrijpelijk maakten. Zoo in de incidenteele toepassing van
zijn literairhistorische kennis op Henry George 29), die hij
als echo van verouderde doctrinen karakteriseert. Zoo ten
slotte tegenover Lassalle, dien hij in den brief met critiek op
29) Henry George, 1839-1897, Amerikaansche voorstander van het
agrarische socialisme. Hij ziet de oorzaak van de klassentegenstellingen in
het monopolistisch karakter van den grond. Zijn bekendste boek is:
Vooruitgang en Armoede, (1880),
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het eenheidsprogramma van Gotha als de vertegenwoordiger
van deze burgerlijke economie, die hij juist overwonnen
heeft, mede overwint. Hier treft de lezer de kern aan van zijn
critiek en van het nieuwe, dat hij in Het Kapitaal gebracht
heeft. Hij heeft aangetoond, dat de loonarbeider alleen ver,
lof heeft, voor zijn eigen leven te werken, d.w.z. te leven,
voor zoover hij zekeren tijd voor niets voor den kapitalist
werkt (dus ook voor diens medegenieter van de meerwaar,
de). Hij heeft aangetoond, dat het geheele kapitalistische
productiestelsel er om draait dezen gratisarbeid te verlengen
door uitbreiding van den arbeidsdag of door ontwikkeling
van de productiviteit, resp. grootere inspanning van de
arbeidskracht, enz. Verder toonde hij aan, dat dus het stet,
sel van den loonarbeid een stelsel van slavernij is en we! van
zoodanige slavernij, die des te harder wordt, naarmate de
maatschappelijke productiekrachten van den arbeid zich ont,
wikkelen, onverschillig of de arbeider betere of slechtere be,
taling ontvangt. En nadat dit inzicht in de partij meer en
meer veld heeft gewonnen, keert men terug naar de dogma's
van Lassalle, alhoewel men nu moest weten, dat Lassalle
niet wist, wat arbeidsloon was, maar in het gevolg van de
burgerlijke economen den schijn voor het wezen der zaak
nam. Het is, alsof onder slaven, die eindelijk achter het ge,
heim der slavernij zijn en in opstand gekomen zijn, een in
verouderde voorstellingen bevangen slaaf over het pro,
gramma der rebellen schreef: „De slavernij moet worden af,
geschaft, omdat het onderhoud van slaven in het slavernij,
stelsel een bepaald laag maximum niet kan overschrijden!"
Deze hartstochtelijk neergeschreven passage openbaart,
hoe Marx zelf opgevat heeft, wat hij in Het Kapitaal kon
aantoonen en hoe hij daarbij vorm en inhoud verwisselt. De
inhoud, dat is het zware, als aanklacht opgenomen, en
ethisch werkende onderwerp, dat hij bier op een aan zijn
eigen gevoel beantwoordende wijze onder woorden brengt.
De vorm, dat is weer het invoegen van „arbeidskracht" in
plaats van arbeid. Deze lang niet overal toe te passen ver,
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betering der terminologie is bedoeld met het met nadruk uit%
gesproken verwijt, dat „Lassalle niet wist, wat arbeidsloon
was...." Terwiji het overwicht over Lassalle geuit wordt in
den gerechtvaardigden spot over diens hoogst oppervlak%
kige, critiekloos neergeschreven „ijzeren loonwet", welke
aan het slot gemeend is.
Voor ons echter bewaarheidt zich aan Marx, dat de eigen
kracht nauwelijks bewust wordt, terwijl daar, waar men zich
inspant, de voldoening het grootst is. Marx is — ook de brief%
wisseling met Engels bewijst het — als literairhistoricus het
zwakst in de beoordeeling van zich zelf. Dat is gemakkelijk
te verkiaren. Hij domineert door zijn historisch materialisme,
door zijn werkelijk historisch overzien van de elkander op%
volgende sociologische vormen van het economisch leven,
door zijn persoonlijkheid, zijn ontwikkeling en zijn verstand.
In de economische theorie echter is hij leerling, bijgevolg
scholastisch trotsch op nieuw ontdekte fijnheden in de ont
wikkeling van de leer. Men moet zich Marx voorstellen, in
het Britsch Museum, uitgesloten van ieder optreden, de
heerschende leer (Ricardo) bestudeerend en annoteerend,
torenhoog boven zijn tijd uitstekend, en toch in zijn tijd, als
„groot kind" en als kind van zijn tijd blij met de kleine
vooruitgangen, welke hij in bijzonderheden uitwerkt. Daarbij
verraadt hij nauwelijks een bewustzijn er van, hoe geweldig
en groot zijn werk als geheel is.
Laten wij tot besluit trachten hem in dit eene te over%
treffen: hem recht te doen wedervaren, meer dan waartoe hij
£elf in staat was.

..„9....,

HOOFDSTUK V.
HET WERK.

M

arx is noch practisch droomer, plannenmaker voor
uitvoerbare werken, noch technicus voor de maat%
schappij, organisator, practicus, noch politick
tacticus, noch machtsvirtuoos; dus niet dat alles, wat de
„Utopisten", zooals Fourier, wat de practische Engelsche
socialisten, zooals Owen, wat de arbeidersleiders, zooals
Lassalle en Legien 9, gepresteerd hebben. Grondslagen
leggende practijk, bouwend aan het socialisme, bewust steen
voor steen geduldig plaatsend, de vrijmetselaarsgedachte in
daden omzettend, dat lag Marx niet. Hij zag niet eens, dat
zoo, „in den schoot der oude maatschappij de nieuwe rijpt",
zooals hij het als voorwaarde voor de intrede van het socia,
lisme zoo treffend heeft uitgedrukt. Steeds theoreticus,
daarbij hartstochtelijk, voorbarig voorspellend, evenals Bebel,
wien hetzelfde vuur tot geboren leider en tot dikwifis uitge
lachen profeet gemaakt heeft, zoo heeft Marx opgebouwd,
maar alleen dialectisch, niet organisatorisch. Zelf maken,
met inspanning van alle krachten van een heilig willen, dat is
nu het parool. En beide hebben nu de leiding van anderen
noodig: het practische werk den rijk aan ideeen organisator,
de krachtsinspanning het ideaal. De bespotte „ideologic"
wordt weer noodzakelijk om het troostelooze dilemma to
overwinnen: of Marxistische eierdoppen Of revisionistisch
opportunisme, zonder programma, zonder ideeen, been en
weer geworpen door den dagelijkschen arbeid en zonder
doel. Dat is het bereikte punt in de ontwikkeling van het
socialisme — van het socialisme als droom over het socia
lisme als kennis naar het socialisme als daad —; dat stemt
tegen Marx, bij wien het socialisme kennis was, heden ten

1) Carl Legien, 1861-1920, stichter en eerste voorzitter van het moderne
Duitsche vakverbond.
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dage ondankbaar. Dat doet zijn werk bijna vergeten.
Practisch onvruchtbaar, ja een afschuiven van het socia,
lisme op het doode spoor van de theoretische staathuishoud,
kunde, heeft Marx' theorie geen practici en organisatoren,
maar theoretici en critici voortgebracht. Dit heeft Max Adler
bij zichzelf en de andere Marxisten zoo treffend opgemerkt:
„Tegenwoordig kenteekent op in het oog vallende wijze
iederen Marxistischen politicus, dat hij zich in de eerste
plaats theoreticus voelt, dat zijn principieele houding tegen,
over de taak der politiek vOOr alles die van de theoretische
critiek is." Wat dan — volgens Marx zelf — het Duitsche
proletariaat tot „theoreticus van het Europeesche prole,
tariaat" gemaakf heeft, dus tot nu toe de zending der
Duitschers ook in het socialisme bepaald heeft.
Het Kapitaal is in wezen zuiver professorenwerk, slechts
in den zin van den klassenstrijd politiek en slechts bij de
arbeidersbescherming ook practisch gedacht. Het heeft niet
de practische prestatie van het kapitalisme en de uit zijn
gebreken voortvloeiende practische taak op den voorgrond
gesteld, maar de zijde, welke naar den klassenstrijder, den
criticus en den theoreticus was toegekeerd: de uitbuiting,
de noodzakelijke klassenstrijd, de met den verderen voor,
uitgang verbonden gevaren en benadeeling, maar ook het
uitzicht op overwinning van het proletariaat. De figuur vol
tegenspraak van den „Kapitalist", die bij Marx alle mogelijke
leidende en controleerende functies uitoefent, maar daarbij
toch slechts als uitbuiter wordt geteekend, die zelf niets
presteert, zich door zijn chefs als hommel moet laten be,
handelen, is geen waardeering van de organisatorische
prestatie, welke daar to zien is. Het arbeidersvraagstuk in
grooten stijl theoretisch ontvouwd, dat is het feitelijk be,
handelde thema. Hier evenaardt niemand den socialen
onderzoeker Marx.
Marx daalt politiek. Wetenschappelijk en menschelijk
stijgt hij. Het is zijn schuld wanneer de sociaaldemocratie
van dezen tijd een practisch stelsel van socialisme ontbreekt.
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Hij is echter als opvoeder op den weg van het proletariaat
naar de leerstoel, naar zijn eerste beroep. Na den dood
professor voor professoren en — men schrikke! — ook voor
studenten zal hij langs dezen omweg ook politiek werken,
ja misschien met nog grooter succes. Want wie van onze
staatslieden heeft den toestand van de arbeiders begrepen?
Wie de sociaaldemocratie? De studie van de kern van deze
dingen, in Het Kapitaal, zal ook tot de persoonlijkheid leiden
en een man toonen! Zijn voorbeeld, de revolutionaire
dapperheid, zooals slechts weinige geheel oprechten ze
hebben, zal een nieuwe jeugd niet bederven. Zulke mannen
hebben wij noodig.
Maar wat Marx presteert, is weer. De synthese van ge,
schiedenis en theorie, waarnaar thans gestreefd wordt, heeft
hij reeds bereikt. De methodenstrijden der staathuishoudo
kundigen: geschiedenis of theorie — heeft ons doen vero
geten naar welk werk van Marx to zien waarin beide vero
eenigd waren: de gladde bolster van de theorie en de
vruchtbare pit van de geschiedenis. Hij dacht historisch als
Hegel en tegelijk theoretisch als Ricardo. Hij vereenigde
beiden. Hij stelde natuurwetten van het economisch leven
op maar slechts voor tijdvakken; hij heeft historisch ondero
zocht maar niet in geschiedschrijving, maar eerst in de
theoretische contructie de voltooiing gevonden. Zoo heeft
hij de tijdvakken met eigen wetten, overeenkomende met
een bepaalden economischen vorm op den voorgrond geo
steld. Zoo bij voorbeeld de kapitalistische, Welke Marx als
eerste tegelijk gewaardeerd en aangeklaagd, doorzien en als
tijdvak begrepen heeft, dat noch ontbeerlijk, noch ook de
laatste in de economische geschiedenis is. Een begrepen van
het tijdvak als tijdvak, dat ook opgang baart in de weteno
schap. Sedert Marx, ten slotte ook in de officieele weteno
schap, is het kapitalistische tijdvak zich van zich zelf beo
wust geworden. Sedert Marx, wiens popularisator daarin
Sombart is, is dit het object van een tegelijk historisch en
theoretisch onderzoek.
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Marx heeft voor dit object ook den stijl geschapen. Zijn
schrijftrant past buitengewoon goed bij den opgewonden,
rusteloozen, voortstuwenden dialectischen aard van het
moderne economisch leven. Marx, daarin kunstenaar, zooals
Sombart, die zelf kunstenaar is, het treffend naar voren
brengt, vormt de dramatische tegenstellingen van de tegen,
woordige maatschappij ook in Het Kapitaal op een levendige
en pakkende wijze tot drama, overtuigd door datgene, wat
den ouderen staathuishoudkundigen zoo dikwijls ontbrak:
de werkelijkheid. En wat hij critiekloos bewaart: de
Hegeliaansche dialectiek — dat is toch, niettegenstaande alle
daarmede samengaande gevaren voor daad en exacte kennis,
een winst voor ons, juist bij het economisch leven als het
object, waarmede eerst Marx het verbonden heeft. Mee,
sleepend, voorwaartsstuwend, spiegelt zij weliswaar een
beweging voor, die niet zoo is; zoo, door de zelfbeweging,
de daad verlammend, welke tot datgene kon leiden, waar de
dialectiek slechts schijnbaar heenleidt. Het opwindende aan
de dialectische voorstelling, die een voortdurende omver,
werping, een revolutie in permanentie is, laat nuchtere rust
niet tot gelding komen. De economische ontwikkeling echter
van probleem tot probleem, van vorm tot vorm, tot het
economisch hoogere, dat het door de naar voren tredende
gevolgen — economisch gebrek — weer verder opdrijft, en
juist het tegenwoordige economisch leven, dat is het voor,
beschikte onderwerp voor deze behandeling, eerst daardoor
beantwoordt de voorstelling aan de stof.
Weliswaar behoeft dit kunstenaarschap, niet alleen in de
voorstelling, maar in den genialen inval en de neergeworpen
geestige wending, de critiek, welke het zelf niet oefent. Het
heele stelsel is voorstelling, geen bewijs. Men moet altijd
eerst vragen: Is dat historisch juist? En het Hegeliaansche
vermoeden, de intuitie, het kunstige algemeene beeld, er zit
waarheid in, maar ook gemakkelijk dwalingen!
En daar is nu de strijd, de hartstocht, de hoop, zuiver
„emotioneel denken", er naast treffend, evenals in de hitte
165

van het gevecht tegen menschen (Bakoenin, Herwegh, Las:
sane, enz.) zoo ook in zijn werken. Daarom is het onmogelijk
de heftig neergeworpen opmerkingen te onderdrukken.
Daarom is het beroep op Marx met het middeleeuwsche
„de philosoof heeft het gezegd" scholastisch. De geniale
opzet van Marx' ideeen, theoretisch overvloedig, zonder
kenniscritiek, daarin steeds de afhankelijkheid van Hegel
openbarend, die tot de „noodzakelijkheid" leidt, waar slechts
feiten waar zijn en steeds van de jeugd of onstuimig op het
geheel wordt afgegaan, verdraagt niet de vorming van
dogma's (Moi, je ne suis pas Marxiste2), verklaarde hij zelf),
geen plotseling einde, dat hem, den dialecticus, even weinig
als zijn leermeester Hegel goed staat, maar slechts de vrije
ontwikkeling. Zooals ongeveer de nog altijd sterk Niarxiso
tische Weensche JongoMarxisten, o.a. Max Adler, Otto
Bauer, Hilferding, Renner probeeren, met de van Marx
geerfde diepte en volkomenheid, tegenover oppervlakkig
knoeiwerk maar ook de eveneens Duitsche zelfstandigheid
van het eigen denken en doen te verbinden.
De verdienste van de Marxisten is, dat zij steeds weer
datgene aan de vergetelheid ontrukken, wat wetenschapo
pelijk nog een onopgegraven schat is. En zelfs wanneer
ergens heelemaal geen schat te vinden is, helpt het graven
er naar Loch. Evenals de schatgravers, die den beloof den
klaarliggenden schat, in goud en zilver, weliswaar niet
vinden, maar, het „graaft, graaft!" van hun stervenden vader
volgend, de vrucht van hun arbeid op den diep omge%
ploegden akker zien groeien, zoo hebben de Marxisten de
zending vervuld, bij het zoeken naar niet te vinden gereed:
liggende waarheid het verkrijgen van nieuwe te bevorderen.
Daarmede wordt een begrijpelijke, ja gerechtvaardigde
woede van juist wetenschappelijk gevoeliger tegenstanders
opgeheven. Zij zien in Marx den bederver, den verleider
der massa, den dwalenden en misleidenden, wiens uitwer,
2)
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Ilc ben geen. Marxist.

king op critiekloozen het verderfelijkst is, omdat Marx zelf
zonder zelfcritiek is.
Is deze uitwerking een veroordeelend vonnis? Is wijn
slecht, omdat velen zich er aan bedrinken? Kan hij geen
lafenis, versterking, geneesmiddel zijn? Is water slecht,
omdat men er in verdrinkt? Kan het ook geen zuivering
zijn? En is deze bij het steeds dreigende klassenkarakter
juist van onze wetenschap niet altijd noodig? En wel nu
meer dan ooit?
Men moet, om een woord van Naumann aan te halen,
door Marx heengegaan zijn. Als door een stortbadi Wie
er levenslang in blijft, wordt nooit meer droop achter zijn
ooren. Wie er nooit in ging, wordt nooit schoongewasschen
van al de naleve klassenvooroordeelen, van de veronder:
stellingen van het burgerlijk denken.
Marx moet zich laten welgevallen, dat zijn methode zich
ook aan hem zelf bewaarheidt. a heb dit uitgedrukt door
te wijzen op de weerspiegeling van de economische tijds:
omstandigheden (Verelendungs:theorie in de eerste formu:
leering, tendentie tot grootbedrijf van den landbouw van
dien tijd, gebrek aan afzetgebieden voor de wereldconjunc:
tuur van de laatste decennia, toenmalige krasse uitbuiting,
die het mogelijk maakt alles uit de arbeiders of te leiden,
vooral voor Engeland, waar geen boeren zijn) en door te
wijzen op het klassenstrijdkarakter ook van de Marxistische
theorie. Doch na aftrek van dit alles blijft: de overvloed
van positieve kennis, die ik naar voren bracht (in het
historisch materialisme, door te wijzen op den klassenstrijd
van het proletariaat, in de critiek op de oudere staathuis:
houdkunde, in den bier ternauwernood aan te duiden over:
vloed van economische feiten en economisch begrijpen, dat
zelfs bij de arbeidsverdeeling, het beginsel van Adam Smith,
na hem de eerste, meestal over het hoofd geziene vooruit:
gang brengt).
En waar de wereldbeschouwing begint, herhaalt zich het
talent van zijn bewustzijn om onmetelijk veelvuldige be.;
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standdeelen op te nemen en te verwerken. Marx is de
mensch geworden synthese, de samenvatting, in de veel
vuldigheid de eenheid; door de kracht van den arbeid aan
het vele, dat hem niet verscheurt, maar steeds verrijkt, ja
in de kern van zijn eigen wezen steeds weer den noodigen
weerstand vindt. Marx kleeft niet aan zijn woorden, maar
in zijn wezen is hij — onbewust — trouw: dat helpt hem
verder, dan de eenzijdigheid, die hij juist opneemt of zelf
wegwerpt, hem zou veroorloven. Zoo tegenover het posi
tivisme, waarbij hij, teleurgesteld door de verheerlijking der
werkelijkheid, eindigt. De werkelijkheid staat hem tegen,
bitterheid vervult hem, de mildste beschouwing wordt de
natuurwetenschappelijke, die ook de menschen als sociaal
product van een natuurwettelijke ontwikkeling beschouwt
(„Minder dan ieder ander kan mijn standpunt, dat de
ontwikkeling van den economischen maatschappijvorm als
een natuurwetenschappelijk proces opvat, den enkeling
verantwoordelijk stellen voor verhoudingen, welker schep:
ping hij sociaal blijft, hoezeer hij zich ook subjectief er
boven kan verhef fen".) Maar zijn grootheid is, dat hij door
diepste innerlijke deelneming steeds boven de aangenomen
natuurwetenschappelijke houding uitgroeit: door practisch
waardeoordeel, waartoe hij in staat is, vooruit te nemen,
wat algemeen geldend is, maar tot nu toe niet geformuleerd
en slechts in dergelijke naturen levend was; en door innerlijk
eenzijn met zijn sociaakvetenschappelijk object. Zijn diep
medevoelen brengt hem tot voelen van datgene, wat ieder
naar zijn positie psychologisch noodzakelijk moet willen en
zoo tot de geniale profetie. Zoo komt hij weer, instinctief,
boven de bekrompenheid van de natuurwetenschap uit. Niet
handelend volgens deze methode, maar volgens de slechts
in de sociale wetenschap toepasbare, welke hem veel meer
bereikbaar maakt dan de beschouwing van den natuur.
onderzoeker alleen, slechts naar buiten gericht, kon be,
reiken. Zoo slaagt de vermetelheid: zuiver theoretisch —
want het proletariaat was nog niets, van zich zelf nog
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nauwelijks bewust, ja in Duitschland eerst in het begin van
zijn ontstaan — niet alleen de uit de economische ontwikke,
ling of te leiden vermeerdering (bij het doorwerken van het
overwicht van het grootbedrijf, wat niet overal plaats heeft)
maar ook de verontwaardiging en de opstand van het
proletariaat te voorspellen, die deze klasse in staat stelt tot
partijvorming in grooten stij1 en aldus tot zelfbevrijding,
ja tot vervulling van de van haar verwachte historische
zending.
Zoo is Marx zelf altijd rijker, dan elk der eenzijdigheden,
waarin hij zich zelf en anderen gestort heeft, wil toestaan.
Zoo ontplooit zich de veelzijdigheid van zijn volle men,
schennatuur: als kunstenaar, profeet, strijder, en als onder,
zoeker en geleerde. Dat alles is in hem een geheel. Anders
dan een wetenschappelijke notenkraker, die bevredigd is,
wanneer hij eenige noten der kennis kan kraken, is hij inner,
lijk rijk tot aan den innerlijken tegenspraak. En zoo is zijn
werk. Alle kanten van alle mogelijke wereldbeschouwingen
zijn, evenals in Marx zelf, te vinden in het eene werk, zijn
Kapitaal. Deze „bijbel der arbeidersklasse" is:
1. Strijdgeschrift, evenals het Communistische Manifest,
gericht tegen de bourgeoisie, tegen de staathuishoudkunde,
die haar belangen behartigt, tegen den geheelen Shylock,
geest van het kapitaal, dus tegen het onderwerp, dat het
werk behandelt, en tegen de verdedigers en verheerlijkers
er van;
2. Ontwikkelingsbeeld, naar Hegels wijze, kunstwerk, een
groote dialectische constructie, een stuk wereldgeschiedenis
in anderen vorm; en
3. Wetenschappelijke prestatie, als critiek, dus negatief,
zuiverend; en positief, het werk van een grooten geleerde,
als feitenbron voor het arbeidersvraagstuk, als diepste be:
grijpen van den toestand der arbeiders, als sociale ge,
schiedenis, ook voorgeschiedenis van het kapitalisme, als
opheldering van het heele raderwerk van de tegenwoordige
kapitalistische wereld (deel II en deel III). Maar gereed is
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alleen deel I, Het productieproces van het Kapitaal, de aan
klacht en voorspelling. Eerst Sombart (een verwaterde
Marx), brengt de andere zijde van het Communistische
Manifest tot breede uitvoering in bijzonderheden: de zegeo
tocht en de economische prestatie van het kapitalisme.
Sombart, de aan Marx verwante kunstenaarsnatuur, heeft
Marx' werk weer opgenomen en voortgezet; slechts zonder
diens diep gevoel en verontwaardiging, zonder zijn profeteno
natuur en strijdkracht, daarom naar de mooie kant gekeerd,
slechts van tijd tot tijd een verzuchting over den bourgeois,:
tijd, waarin hij zich bevindt.
• In plaats daarvan vindt men bij Marx de strijdpositie als
leider der onderdrukten, naar het beloofde land, doch eerst
na veertig jaren in woestijn en strijd. „Den vermetelen,
trouwen, edelen voorvechter voor het proletariaat", een
evenals hij in ballingschap gestorven vriend, Wilhelm Wolf,
is Het Kapitaal opgedragen. De opdracht is als in steen
gebeiteld. Deze teekent hem zelf. En al heeft hij de
concrete werkelijkheid geweld aangedaan, doordat hij alles
in de hedendaagsche wereld op dat eene, de uitbuiting van
de door hem verdedigde arbeidersklasse, terugbrengt; al
is zijn leer van den klassenstrijd eenzijdig en noodlottig
voor het practische, voor zooveel deze leer het gemeeno
schappelijk belang bij het socialisme verwaarloost, ja al de
andere wegen hiertoe verspert, ten einde den klassenstrijd
van het proletariaat als den eenigen weg tot het doel aan
te wijzen; zijn leer van de klassengedachte is toch gebleken
theoretisch vruchtbaar te zijn. Deze leer heeft zuiverend
gewerkt en de feitelijk in de wetenschap ingedrongen
klassenstrijd, zoo al niet er uit verdreven, maar dan toch
onthuld, aan de kaak gesteld en den zelf hartstochtelijk
medegestredenen toch principieel in Naar overwonnen.
Zijn persoonlijkheid is van gevoel doorgloeid. Zijn groot%
heid is juist de sterkte van zijn gevoelens en sociale aangeledenheden; datgene, wat den staathuishoudkundigen in
de meeste gevallen ontbreekt, zoodat zij enkel en alleen als
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mensch geworden registrators werken. Hij echter voelt
mede, en voelt het onrecht, dat aan de ellende ten grondslag
ligt. Zoo wordt hij criticus van onze maatschappij en van
de wetenschap er van. En van den beginne of aan werkt
het verplichtende in hem: hoe hij voor de zaak, voor de
bevrijding der onderdrukten streed, leefde — dat veroorzaakt
het slechte geweten in al diegenen, die niets daarvan in zich
hebben en Marx daarom instinctief p aten en aan zijn dwao
lingen hechten. Zijn persoonlijkheid scheidt de menschen;
in diegenen, die hem lief hebben, omdat de uitgesproken en
nog meer de onuitgesproken werkende basis van zijn critiek
hen naar hem toe trekt en in diegenen, die tegen hem inge,
nomen moeten zijn, omdat hun ontbreekt, wat het diepste
motief van zijn critiek is.
Alhoewel zich in het binnenste van zijn persoonlijkheid,
in de wereldbeschouwing, in zijn arbeid en zijn werken de
samenvatting bevindt van veelzijdigen rijkdom, heeft hij zijn
geesteshistorische daad toch eerst volbracht, doordat hij al
de in hem vereenigde mogelijkheden als niet aanwezig ter,
zijde stelt, om dat, wat hij wil, in het geheel niet meer op
ideeen, op wereldbeschouwing to grondvesten, maar op
objectiviteit. Deze objectiviteit is stevig uitgevallen (histo,
risch,materialisme); zoo formuleert hij het in het losworste
len van het Duitsche idealisme, verblind door het licht van
de nieuwe kennis. Doch hij wees den weg. Geen philosophie
meer, maar staathuishoudkunde, en daarmede een positieve
wetenschap. Dat werd de grondslag voor het socialisme, voor
de politiek. Algemeen geldige kennis! Geen geloof, geen
sub jectiviteit! Daarom moet de wetenschap Marx dankbaar
zijn. Want het positivisme heeft weliswaar hetzelfde pro.
gramma opgesteld (positieve wetenschap in plaats van
metaphysica en religie); maar wat is er uit voortgekomen!
Nieuwe metaphysica, nieuwe religie. Bij Comte is de geeste,
lijke erfenis van Saint,Simon programma gebleven. Eerst
Marx heeft het positivistische programma ook kunnen uito
voeren: door zijn overgang naar een positieve wetenschap,
171

en wel naar de juiste, de staathuishoudkunde, die hij onder
den invloed van Hegels philosophic der geschiedenis, tot
zulk een veelomvattend overzicht uitwerkt, dat zij bruikbaar
werd in de plaats van de philosophic. Dit vindt men in het
Communistisch Manifest, in het levenswerk, waardoor hij
het doorgezet en algemeen gemaakt heeft. Dat kon hij
slechts door zijn rijkdom, zijn synthese van philosophie,
positieve wetenschap (staathuishoudkunde, geschiedenis,
rechtswetenschap) en politieken invloed. Zoo is de groote
ommekeer, — van de philosophic naar de sociale weten,
schap, van het bewustzijn naar het maatschappelijk zijn —
een feit geworden, dat mogelijk gemaakt is door het
opnemen, verwerken en vereenigen van alles, wat daartoe
in een hoofd verzameld moest zijn. Zoo treedt de sociale
wetenschap in de plaats van de philosophie.
Marx heeft zichzelf en ons vervuld met het bewustzijn van
den onwaardigen toestand, hoe wij beheerscht worden door
onze eigen producten, die van onze maatschappelijke daden
en die van het menschelijk brein: hoe deze eigen gemaakte
maatschappelijke machten ons noodlot verheffen en vernieti,
gen. Wij zijn zelf een speelbal van spookachtige machten,
die eerst overwonnen worden, wanneer wij zelfbewust en
duidelijk de samenhang herkend en gemeenschappelijk ter
hand genomen hebben. Zoo heeft Marx het socialisme zoo
sterk mogelijk gegrondvest. Dat is het onsterfelijke in het
wetenschappelijke socialisme. En dat is de wijding van onze
wetenschap tot een hooge zending.
Het denken „zijn hoogste genot", zijn hersenen „met een
ongelooflijke hoeveelheid historische en natuurwetenschap,
pelijke feiten en philosophische theorieen gewapend"
(Lafargue), in het samenbrengen van de bouwsteenen een
groot geleerde, maar kunstenaar in het vormen van het
werk. Verwonderlijk groot boven alle huiselijke ellende heen
de ellende van millioenen meevoelend, ja ongewild een
ethisch opvoeder, omdat geen onderdrukbaar ethisch gevoel
door de gewilde wetenschappelijkheid heenbreekt — zoo
172

zijn hij en zijn werk niet samen te vatten in een uitdrukking:
dat bewijst zijn rijkdom. Hieruit te putten zal de beste
dankbaarheid zijn.
Slechts de wetenschap, waarvan hij de groote criticus was,
is in staat zoo te danken. Zij is er mede begonnen, zij zal
echter eerst leeren, ondanks politieke tegenstellingen en
zonder schroom, die haar slecht staat, den schat bloat te
leggen.
Geen enkeling kan dat. Den veelzijdigen groote kan nier.
mand door en door leeren kennen: daar niemand alle zijden
recht kan doen wedervaren. Slechts voor mijn y ak Wilde ik
jets van het puin wegruimen, dat op zijn nagedachtenis is
opgehoopt. De principieele bestrijding of „overwinning", het
vermijden van de compromitteerende aanraking, die niet
anders dan vijandelijk mag zijn en de eveneens op dwaal. •
wegen leidende vergoding, of om hem daarna te weerleggen,
zoodat men nog genialer is, Of om aan hem te gelooven, aan
de nieuwe godheid van een nieuwe kerk van de onterfde
massa — dat alles raakt hem niet. Hij was geen godheid, hij
was een mensch, dock een, die het waard is, gekend te
warden.
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