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In dien zin is ook het geheel onbekend zijn der dingen in zich zelf
bij Kant te begrijpen, en hiermee is niet in strijd, dat ze ons wel bekend
zijn als ondergrond der verschijnselen.
Ook een burgerlijk materialist
kan zich met deze gevolgtrekking
der Kantsche leer geheel vereenigen.
Bij Holbach, den bekenden Fransehen materialist der 18de eeuw lezen
we b. v.: "Wij kennen van geen ding het wezen, wanneer men onder
"het woord wezen dat verstaat, wat zijn eigenlijke natuur uitmaakt;
"wij kennen de stof alleen door de waarnemingen gewaarwordingen
en
"ideeën, die ze ons geeft; daarnaar beoordeelen we ze goed of slecht
"alnaar met de bijzondere aanleg onzer organen overeenkomt" 1) Men
ziet al zeer weinig verschil, behalve dat deze niet de uitdrukking
van geheel onbekend zijn gebruikt .. Men kan dan ook moeilijk een
beperking of grens of zelfs ontbreken der kennis noemen, dat kennis
niet meer dan kennis is, voorstellingen
nu eenmaal voorstellingen
moeten blijven en niet de dingen zelve zijn.
Wat is nu de reden, dat Kant hier op het onbekend zijn zoo den nadruk
legt? Het is dezelfde, als waarom hij tegelijkertijd, nu door deze onbekendheid de baan daarvoor vrij is, juist omgekeerd (en dit is eene werkelijke
inkonsekwentie)
zekerheid beweert te hebben over wat hij zelf geheel
onbekend noemde. Het betreft hier de innerlijke kern, of wat daarvoor
meest aangezien wordt, van zijn stelsel: de idealiteit van ruimte en
tijd. Als het waar is, wat hij daar betoogt, dat de dingen in zich zelf
ons geheel onbekend
zijn, dan kan men er ook niet van zeggen, dat
ruimte en tijd voor hen niet bestaan; deze ontkenning is ook kennis.
Kant toonde wel aan, dat de voorstelling van ruimte en tijd een noodzakelijk en onmisbaar deel van alle ervaring is; had hij het standpunt
van algeheele onbekendheid
in bovenbedoelden
zin willen blijven innemen en dit was een veilig standpunt geweest - dan ware hier
zijn taak afgeloopen, en de conclusie, dat ze dus alleen uit den geest
ontspringen
en niet aan de dingen in zich zelf toekomen, had achterwege moeten blijven. Wil men deze zelfbeperking niet, dan is evengoed
aan te nemen, dat ruimte en tijd vormen zijn, eigen aan de dingen in
zich zelf. Kant nam bij zijn theoretisch onderzoek zijn standpunt in
den menschelijke
geest, den indrukkende
ontvangende, waarvoor het
buitenliggende
eene ongeordende,
onsamenhangende
van hem afgescheiden massa was, zoodat al wat aan alles gemeenschappelijk
gevon·
') Zie Plechanow,
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Neemt men echter omd en -'Nerd , den geest moest toegekend. worden.
.'
iid
t
gekeerd aan, dat ..van de ~ereld z.elve bu~~en ons rUl.mte en tij vas e
bestaansvormen
ZIJn, dan IS daaruit dadelijk te besluiten, dat de menschelijke geest, zelf deel dezer. ~ereld en e~ geheel door bepaald, deze
vormen als noodzakelijk in al zIJn voorstellingen moet opnemen.
.
Kant trekt de velde tegen deze opvatting, die hij slechts kende III
den vorm van Leibniz, dat door Gods wijze beschikking van te voren
de menschelijke geest (gelukkig I) net met die eigenschappen
bedeeld
was dat hij harmonisch op de wereld paste. Behalve het reeds pag. 5
aan~ehaalde,
kan men b. v. lezen: nemen sommigen ~e absolut.e r~aliteit van ruimte en tijd aan "zoo moeten ze twee eeuwige en onellldl~e
voor zich bestaande ondingen (ruimte en tijd) aannemen, welke.~r zl~n
::(zonder dat er toch iets werkelijks is) e.nke~.om al het werkelijke III
"zich te bevatien"; (pag. 65 K) of nog duidelijker : "over~er:kt m~n de
"ongerijmdheden,
waarin men zic~ v~rwart, als ..t~ee oneindige .dlllgen,
,.die geen zelfstandigheden,
ook met iets :verkelIJk III de zelfstar:~lgheden
ingeslotens
maar toch iets bestaands, Ja zelfs de noodzakelijke voor"waarde vo~r het bestaan van alle dingen moeten zijn, overblijven, ook
"wanneer alle bestaande dingen opgeheven worden." (pag. 74 K.) Hier
blijkt dus de gedachtengang
deze. te zijn, dat men zich dan ruimte en
tijd als ledig en de wereld als met bestaand .zou k~nnen denken, \~at
absurd is. Nu is de voorstelling van een ledige ruimte en een ledige
tijd iets, dat te begrijpen is in den tijd, to~n men ~an de schepping
der wereld uit niets geloofde; met de opvattingen, d~~ t~ans do~r e~n
eeuw uitbreiding
der natuurwetenschap
verkregen zijn, IS afwezigheid
der bestaande wereld niet meer voor te stellen. Terwijl echter deze
argumenten voor dien tijd geldigheid konden hebben, bewijzen ze toch
niets meer, dan dat ruimte en tijd noodzakelijk aan al onze voorstellingen verbonden zijn.
Maar Kant geeft nog andere, en afdoender gronden en deze bewijzen,
dat wat later telkens in de kritiek der zuivere rede om den hoek komt
kijken, de invloed der praktische rede reeds in dit ge~eelte van het
onderzoek een beslissenden invloed doet gelden. Waar hij spreekt over
het standpunt
der natuuronderzoekers,
die de absolute werkelijkh~id
van ruimte en tijd aannemen, zegt hij: "ze winnen zooveel, ..dat ze ZIC~
"voor de mathematische
stellingen het gebied der verschijnselen vrij
"maken; daarentegen verwarren ze zich juist door dezelfde voor~aardel~,
"als het verstand buiten dit gebied wil gaan" (pag. 65 K) BUiten dit
gebied, d. i. buiten de verschijnselen,
dus zich bezighouden met het
bovenzinnelijke, met geloofszaken.
.
Inderdaad zijn het niet anders dan de behoeften der pr~ktlsc~e re?e,
die Kant er toe brachten, de onbekende wereld der dingen III Zich
zelf, buiten ervaring en aanschouwingsvormen,
op te stelle~l; en men
zal de beschouwingen
van Kant over de zuivere rede nOOIt verstaan,
en ze duister en tegenstrijdig vinden, a~s men niet in het .. oog houdt,
dat ze geheel door de eischen der praktIs~~e .rede, door Zijne zed~leer
bepaald worden. De zedeleer eischte de ':'.rIJheld ~an ~en ~ensch~hJken
wil; in het geheele gebied der verschijnselen
IS die niet te vinden,
omdat daar alles door strenge oorzakelijkheid bepaald wordt; dus moest
er plaats voor gemaakt worden. om haar als deel van het geheele

sluitende wereldstelsel op te kunnen nemen, door als ondergrond dezer
wereld van verschijnselen
een wereld van vrijheid te scheppen. In de
oplossing der 3de antinomie werd dit gedaan en de wereld der dingen
in zich zelf daartoe aangewezen. Daarom was het bestaan dezer wereld
een noodzakelijkheid,
eene vaste overtuiging bij Kant; daartoe moest
het verstand daar niets te zeggen hebben, en moest ze "geheel onbekend"
voor verstandsbeschouwingen
zijn. Deze oorsprong wordt door Kant in
de voorrede. van den 2den druk (pag. 22 K) duidelijk blootgelegd:
1)
"Maar wat IS het dan, zal men vragen, voor een schat, die wij het
"nageslacht
denken na te laten in zulk een, door kritiek gezuiverde,
.,daardoor
in blijvenden (beharrlichen) toestand gebrachte metafysica?
"Men zal bij vluchtig doorzien van dit werk meenen waar te nemen,
"dat het nut daarvan toch maar negatief is, door ons n. l. met de
"spekulatieve rede nooit over de grenzen der ervaring heen te wagen;
"en dat is inderdaad ook haar eerste nut. Maar dit wordt positief, als
"men tot besef komt, dat de grondstellingen,
waarmee zich de speku"latieve rede over deze grens heen waagt, in werkelijkheid geen ver"ruiming, maar bij nauwkeuriger toezien verenging van het gebruik van
"ons verstand tot onvermijdelijk
gevolg hebben, daar ze de grenzen
"der zinnelijkheid, waarbij ze eigenlijk thuis behooren, over alles drei"gen uit te breiden, en zoo het zuivere (praktische) gebruik der rede
"geheel dreigen te verdringen. Daarom is de kritiek, die de eerste in"toomt, wel in zoover negatief, maar, terwijl ze daardoor tegelijk een
"hindernis opheft, die het gebruik van de laatste beperkt en zelfs dreigt
.,te vernietigen,
inderdaad
van positief en zeer belangrijk nut, zoodra
"men overtuigd wordt, dat er een zonder meer noodzakelijk praktisch
"gebruik van de zuivere rede (de moreele) bestaat, waarbij ze zich
"onvermijdelijk
buiten de grenzen der zinnelijkheid uitbreidt;
waartoe
"ze wel is waar geen hulp van de spekulatieve
noodig heeft, maar
"toch tegen haar tegenstand beveiligd moet zijn, om niet met zichzelf
"in strijd te geraken",
.
De zedeleer was het dus, die de kennistheorie in een vorm drong,
welke plaats voor haar zou laten, en zij, dus onze overtuiging van
onze wilsvrijheid is de oorsprong, de bestaansgrond
der dingen in zich
zelf. De van ouds bekende tweeslachtigheid,
het dualisme in Kant's
theorie der zuivere rede, tusschen verschijnsel en ding in zich zelf, tusschen zinnelijke en bovenzinnelijke wereld, vindt zijn oorsprong in, en
is zelf niet anders, dan de tweestrijd tusschen inzicht in natuurlijkoorzakelijke
bepaaldheid
en persoonlijke
overtuiging
van zedelijke
vrijheid.
Welke is nu het wezen en de oorsprong van Kant's zedeleer, die
de spil blijkt te zijn, waarom zich een eeuw lang filosofeeren draait?
"Iedere echte filosofie," zegt Liebmann "is als 't ware de kwintessens
"van den geest van haar tijd. Zij vindt de uitdrukking voor de inzich"ten, het streven. en de idealen welke onwillekeurig en onbewust reeds
"op elk gebied van het geestelijk leven gisten, en er op wachten, dat
"ze gevat en uitgesproken
worden." Nergens blijkt zoo duidelijk de
') Het verschil tusschen den i sten en zden druk, waarover zoo dikwijls gesproken
wordt, is niet principieel;
slechts wordt er in den zden sterker de nadruk op gelegd,
dat de kritiek der zuivere rede door die der praktische bepaald wordt.
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juistheid dezer opmerki~g als bij d~ fil.osofi~ van Ka~t; zijn tij? was ~e
tïd, waarin de burgerlijke produktie zich UIt de boelen der kindsheid
l~sworstelde;
zijn tijd was vol van de idealen der opstrev.~nde bourgeoisie; zijn filosofie is de zuivere uitdruk~ing van het b~rgerlij~ denke~ ;
zijn zedeleer - en dat is het gemakkelijkst te doorzien - IS de uitdrukkina
van een typisch burgelijke moraal. Vrijheid was de groote
leuze v~n dien tijd; vrijheid, over eigen bezit te beschikken, los zijn
van elken uiterlijken dwang, vrijheid naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid deel te nemen aan de produktie:
dat had de jong~ ~urgerlijke maatschappij
noodig tot ontplooïing van alle krachten, die in haar
verborgen
lagen - vrijheid is ook de idee, waar de geheele zedeleer
van Kant om draait. De standen met formeele voorrechten werden
afgeschaft,
dè gelijkheid a~ler me~schen voo~ de wet vast.gesteld, de
rechten van den mensch'
plechtig afgekondIgd - bewaring van de
~aardigheid
des menschen was ook een ~er vormen van d~. grondwet
der praktische
rede bij Kant. Men was met meer afhankelijk van beschermende of onderdrukkende
machten, die als voogden een deel der
verantwoordelijkheid
droegen, en die in alles-regelende wetten uitdrukten;
vrij stond de mensch, voor zijn eigen daden aansprakelijk, levende in
een maatschappij
van vrije gelijke zelfstandige medeburgers,
onafhankelijke warenproducenten.
Maar daarom niet ge~eel vrij; niet bandeloos.
Niet het toevalliz eigenbelang
van den enkelmg, maar het gemeen
schappelijk
belani van de klasse der bourgeoisie, toen nog g~~lOuden
voor het aeheele volk, was het doel. Niet dat men op wat WIjZe ook
naar geluk °streefde, was goed, maar dat men dit niet deed dan langs zulke
wegen als de burgerlijke maatschap~ijorde voor elkeen openstelde; dat de
burgerlijke
rechtsorde er niet door rn gevaar werd gebracht, als elkeen
0
zoo deed plicht was de eisch, aan den zedelijken .~ensch gesteld.~
niet zijn geluk nastreven. Inderdaad bracht de burgerlijke maats~.happIJ
niet ieder geluk; velen gingen onder ; er waren reeds proleta~Iers .en
meerderen werden het. Dit was misschien onbekwaamheid,
misschien
verspilzucht, misschien luiheid, of alleen ongeluk; maar, en hen vooral
werd deze moraal voorgehouden,
ze mochten zich niet beklagen; de
klasse ging boven het individu; slechts of ze hun. plicht. vervulden,. of
ze hun vrije wil niet gebruikten, om tegen hun plicht, die hen eerbied
voor de burgerlijke rechtsorde voorschreef, hun eigen geluk boven alles
na te streven, slechts dat bepaalde hun zedelijke waarde.
De vrijheid was gebonden aan zedewet en wetboek~.n; slechts d.?or
haar tegendeel,
de gebondenheid,
werd ze verwezenlijkt als .z~delIJke
vrijheid, en burgerlijke vrijheid. Beoefening der deugd en vestigrag van
den rechtsstaat,
plichtgevoel
en gehoorzaamheid
aan de wet alleen
konden de burgerlijke maatschappij tot eene bestaanbare
maken. Want
het eigenaardig
tegenstrijdige
der burgerlijke wereld is, dat z~ slechts
bestaat uit overtredingen
van wat ze zelf als algemeen geldige regel
voor haar bestaan noodig heeft. Tegen den regel, dien Kant als h?ofdwet stelde, deed elkeen als hij kon datgen~, ~at hij rekende, dat leder
ander niet doen zou of kon, en alleen in t laatste geval doel kon
treffen. Want het bestaan der klassen sloot reeds de geldigheid van
de grondwet der zede leer uit; in deze klassesplitsing is ook de tegenstrijdigheid der burgerlijke produktie belichaamd. Reeds het bestaan der zedewet,
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dit drukte Kant zeer juist uit, en van de wetboeken, zouden wij er bij
kunnen voegen, bewijst dat ze niet vervuld werden en enkel als (onmogelijk) ideaal of (opgedwongen) richtsnoer gesteld werden.
De .inn~rlij~e tweestrijd van de burgerlijke produktiewijze was het
dus, die ZIch m de zedeleer van Kant afteekende, en deze is de diepste
gro~?s.lag van het geheele dualisme van de filosofle van Kant. In onze
partij-literatuor
golden de geschriften der Engelsche klassieke ekonom
en de politiek-lit~rai:e
geschriften der Fransche verlichters en voorlo~~
pers der revolutie m de 18de eeuw als typische vertolkingen van het
gedachtenleven
der tot macht komende bourgeoisie. Als derde mogen
we ~Ier .~aast .. zetten:
de ~losofische werken van Kant en van de
o~mlddehJ~. b~J hem aansl~Itende groot: wijsgeeren. Het is natuurlijk
met mogelijk m een vluchtIge beschouwiuj- als deze in bijzonderheden
te onderzoeken, hoe de verschillende ideologische vormen waarin zich
de bourgeoisie
in verschillende
landen uitsprak, met de ~konomische
toestanden
samenhangen.
Maar toch ligt onmiddellijk
voor de hand
dat in de .ekon?misch verst !5evorderde landen, Engeland en Frankrijk:
waar onmiddellijk g~legenheld tot l?olit!ek ingrijpen was, maar tegelijk
ook reeds de ~eerzIJde van de schittering zichtbaar was, deze vormen
~en meer pr~~tls~h, tastbaar, b:utaal karakter moesten vertoonen; terwijl
rn de achterlijkheid
van de Duitsche maatschappij,
waar van een fellen
harden klassenstrijd slechts de strijdleuzen als mooie klanken van zeer
erre gehoord werden, d~ oorsprong is te zoeken van de meer verfijnde,
Ideale vormen, waarm ZIch daar het burgerlijk aeestesleven uitte. De
revolutietijd in Frankrijk, de onbarmhartige verproletariseerinz
der handwerkers in Engeland va~t..samen met en beantwoordt aan een bloeitijd
van filosofie, een bloeitijd van kunst, de inleiding van een bloeitijd
van wetenschap in Duitschland.
J:Iet dualisme in de filosofie vraagt opheffing door verdere entwikkeling, evenals het dualisme in de produktiewijze, waaruit ze voortkomt,
door steeds naar opheffing te streven deze tot nieuwe vormen ontwikkelt. Maar de opheffing kan niet plaats vinden, een nieuwe levens beschouwing niet gegrondvest worden, voordat de vorive tot het uiterste
doorgedacht
is, en alle tegenstriidigheden,
elementen van onderzansd'
b
0
0'
le ze evat,. onthuld en in bijzonderheden
uitgewerkt zijn. Hier ligt nu
de beteekems van Kant'.s filosofie boven die van zijn voorgangers en
vol~~rs, tevens beteekenis als proces-verbaal van het toenmalige burge~lIJke denken, dat in zijn werk de tweestrijd als scherp gesteld theoretisch konflikt te voorschijn komt, waar anderen ze achter mooie
kunstige systemen wegstopten.
Kant is met strenge konsekwentie in
alle onderdeelen van het menschelijk denken van zijn tijd doorgedrongen;. zonder schipperen of verbergen onthulde hij de tegenstrijdigheden
tot in haar meest naakten vorm; en de vele tegenspraken
en duisterheden, die men in zijn filosofie zoo dikwijls aangewezen, soms ook
g.~laakt heeft zijn juist een lofspraak op de eerlijkheid, waarmee hij
zl~n ?nderzoek .~olbracht. Het onbevredigende
van zulk een teg-enstrijdigheid deed zIJn volgers streven. daaraan te ontkomen door allerlei
wegen .her- en derwaarts in te slaan; hare bevredigende oplossing kon ze
eerst VInden, en daartoe hebben deze idealistische stelsels den voorarbeid
geleverd, in het dialektisch materialisme, de filosofie van het proletariaat.
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Nu is deze tweestrijd al zoo oud als de wereld, burgerlijk gesproken:
ze wortelt in privaateigendom
en warenproduktie.
Sedert dez.e opgetreden zijn, dus sinds het begin van het tijdperk der beschaving, bestaat de tegenstelling
tusschen d: enkelheid van de? producent, en
het maatschappelijke
der produktie. De mensch arbeidde doelbewus~!
naar hij meende, in zelfgewilde vrije handeling; maar zonder d~t hl]
het verband kende, werkte hij slechts als lid van de maatsch~pplJ; en
het resultaat van zijn handelen was niet het door hem gewI~?e doel,
maar hetgeen het geheel der produktiekrachten,
waarvan hl] slechts
een klein deel was, achter zijn rug doorzette. Zoo moest de tegenstelling ontstaan tusschen wat men goed achtte, en wat men des ondanks deed, de tegenstelling tusschen goed en k~aad, tusschen praktisch handelen en zedelijk bewustzijn, allereerst III den vorm, dat de
verborgen kracht, die beschikte, waar de mensch wikte, met het gewaad
van een bovennatuurlijke
macht omhangen werd - de geheele reeks
tegenstellinaen
in de verschillende vormen van den Christelijken godsdienst hebben
dezen oorsprong.
Toen de burgerlijke
produktie
in
Europa zich de heerschappij veroverde 0~der gunstiger on~wikke~ingsvoorwaarden dan de antieke warenproduktie.
en het doordnngen
III de
geheimen der natuur een zegetocht van den mensche~!jken geest :verd,
terwijl teaelijk de natuur van mensch en maatschappij
met een dikken
sluier bedekt bleef toen moesten deze tegenstellingen
een meer th eoretischen vorm aannemen, De bourgeoisie kon haar maatschappij wel
vestigen, maar begrijpen en doorzien kan ze haar. niet. Allerminst
kende ze den oorsprong harer zedelijke denkbeelden, die naar ze meende
zelve de oorzaak waren van de maatschappelijke
veranderingen,
welke
zij tot stand bracht. Zoo moest ha~~ zedeleer . een bovenna~uurlijk
karakter verkrijgen, waar eene natuurlijke ver~lanng geheel buiten ..de
denkmogelijkheid
lag, in volkomen tegenstelllllg
met .. de .. natuurlijke
aebondenheid
der buitenwereld.
En zoo is het begnJpehJk, dat een
filosofie, die dit alles zoo voortreffelijk en juist uitsprak en ontwikkelde,
de filosofie bij uitnemendheid
moest blijven, zoolang ~: denkers ~e
gedachten
der bourgeoisie vertolkten, zoolang de burgelijke produktie
de maatschappij beheerschte, dat is tot nu toe.

rationalisme
niet anders, dan eene voortzetting III anderen vorm van
de middeleeuwsche scholastiek; deze had op het gebied der natuurleer
hetzelfde getracht n.Ldoor
enkel redeneeren, buiten de ervaring om
waarheden
omtrent de natuur te weten te komen. Het natuurweten:
schappelijk onderzoek, een der noodzakelijke arbeidsinstrumenten
van
de opkomende
warenproducenten,
de burgers der steden, begon dit
reeds door den daad te overwinnen, toen men zich theoretisch nosr
door ~et lee~~tuk der tweevoudige waarheid moest behelpen, zoo, dat
een feit tegelijk natuurkundIg waar en theologisch niet waar zou kunnen
zijn; theoretisch
werd het voorloopig door het empirisme van Bacon
te niet gedaan. Maar op het gebied van het geestelijke, van den
mensch bleef het nog welig tieren. Hier heeft Kant, mede onder den
inv~oed van Bacons v?l~elingen, de Engelsche empiristen, zijn aanvallen op
gencht!. en de bestrijding dezer leer vult een groot deel van zijn werk.
Zoo hl] het ook al voorgoed verslagen heeft: men kan niet zegaen,
dat het. duurzaam vernietigd was; hij kon hare onjuistheid aanWijzen
~a~r met veel bete~s geven; ?e eenig mogelijke uitweg was een dualistisch stelsel, dat met bevredigen kon; een soort vernieuwing van de
tweevoudige
waarheid;
en in zijne navolgers treden gelijksoortiae
aedachten telkens weer hardnekkig te voorschijn. Om het voor goebd
levensadem
te ontnemen,
was noodig, dat een betere methode de
materialistische
of natuurwetenschappelijke
met onbetwistbare
".1itkomsten te voorschijn trad, die de onjuistheid
van de enkel door
redeneeren
uit den geest gehaalde deduktieve resultaten aantoonden.
~it b.l.eef Marx voorbehouden.
Zoo had ook indertijd de proefondervindelijke natuurwetenschap
gedaan: de waarheden omtrent bijzondere
natuurdingen,
die zij ontdekte, die de uitkomsten van het redeneeren
van uit overgeleverde
vooropgezette
leerstellingen
telkens te schande
maakten,
drongen
steeds meer de waarde en de beteekenis
dezer
leerstellingen naar beneden;
Men noemt deze ontworsteling
aan oude denkvormen, die tegelijk
de strijd voor den theoretischen vorm van den maatschappelijken vooruitgang was, de worsteling tusschen godsdienst en materialisme. Naarmate
de kennis voortschreed moest het gebied van het bovenzinnelijke inkrimpen,
~~t gebi:d van het zinnelijk-wetenschappelijke
zich uitbreiden. In de burgerlijke penode, waar de wetenschap moest beperkt blijven tot de natuurwetenschap,
kon dit, in volstrekten
zin, niet geheel en al ten einde
gevoerd worden. Wel kon, waar men in de bezieling van geestdriftvolle
strijdperiodes meende, ook de maatschappij geheel te doorzien, tijdelijk
e:n materialistische
opvatting opduiken, die zich tegenover den godsdienst stelde, te meer daar de vertegenwoordigers
van den godsdienst
zich steeds tegen de nieuw opkomende en voor de ondergaande klassen
verklaarden.
Dit was ook het geval met de Fransche materialisten
in de 18de eeuw. Tegen hen was het in de eerste plaats, dat Kant
zich richten wilde. De bestrijding door de rationalisten moest hij als
volkomen mislukt beschouwen;
tegenover
elk logisch bewijs van het
bestaan van God konden de materialisten even logisch het tegendeel
bewijzen; en Kant offerde het eerste op om het tweede kwijt te raken.
Hij offerde het theoretisch weten omtrent het bovenzinnelijke op, om
in het geloof een sterker bolwerk te vinden. Hierin stond hij niet
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ieuwe denkbeelden
vallen, ook wat hun vorm betreft, niet uit de
lucht, maar moeten zich aansluiten bij de overgeleverde denkvormen
der vorige toestanden en zich geven als een kritiek ~.aarop. De op:envoloinc- der filosofische stelsels moet voor te stellen zIJn als eene logisch
sa~enhangende
ontwikkeling
dezer stelsels uit elkaar. O~danks .alle
kronkelpaden,
voor- en achteruitgangen
en doodloop~~lde zlJpade? IS er
een algemeene ontwikkelingsgang
van het menschelijk denken III a~~l
te wijzen, beantwoordende
aan den ontwikkelingsgang der ~l~atschapp~J.
En zoo rest nog, de plaats en de beteekenis van Kant s filosofie III
dezen algemeenen gang aan te wijzen.
.
Reeds werd er in de inleiding van II op gewezen,.~n wel~~ filosofische
omgeving Kant's denkwijze zich ontwikkelde. En zijne kntJs.che ~eteekenis ligt in de eerste plaats in de weerlegging ~an h~t toen \11 Duitschland officieel op de katheders
heerschende
rationalisme.
Nu was dit
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alleen; door vele denkers en schrijvers in die eeuw was reeds de moraaltheologie verkondigd,
die tegenover de overgeleverde,
door het natu'!ronderzoek
meer
en meer
ondermijnde
godsdienstleer
het onwrikbare ereloof in de zedelijke wereldorde
stelde.
Maar het was Kant,
die leze denkbeelden
het zuiverst
stelde,
het scherpzinnigst
ontleedde en in voortreffelijken
vorm en methode uiteenzette.
"Ik moest
het weten opheffen om voor het geloof ruimte te krijgen", zoo drukt
hij het in de voorrede van den 2den druk van de Kr!tiek ~er zuivere
rede uit. En hij won daarmede
inderdaad
een stelling, die voor de
toenmaliere materialisten
onneembaar
was. Daardoor
is zijn filosofie als
de eerste beslist uitgesproken
terugtocht
van den godsdienst
voor het
materialisme
te beschouwen.
Het rijk der noodzakelijkheid,
de natuur
en hare wetten
behoorde,
feitelijk al vroeger,
maar van nu af ook
volgens
de akten aan het materialisme;
aan het geloof .in ~~t ?ovenzinnelijke
bleef alleen de zedelijke wereldorde
en de wilsvrijheid . van
den mensch;
hier was het eerst door de wapenen van het Marxisme
aan te tasten.
Het kan niet in onze bedoeling liggen hier in details de ontwikkelingsgang te vervolgen, die het filosofis~h de~ken n~ ~ant genomen heeft.
Ons doel is zijn leer met het Marxisme m verbirrding te brengen, door
onmiddellijke
vergelijking
van den inhoud en het ontwikkelen
van d~n
oorsprong der verschillen;
maar niet door alle vormen na te gaan, ~Ie
de filosofie in haar historische
ontwikkeling
aangenomen
heeft. NIet
alsof de tusschenliggende
vormen niet belangrijk zouden zijn, of alsof
ze een overbodige
afdwaling
op zijpaden geweest zijn; maar alleen
omdat
het teveel ruimte
zou eischen en meer tijd, dan wij aan een
grondig
onderzoek
dezer stelsels mochten
besteden.
Want. de e.~ne
der beide groote aanwinsten,
waarmee de filosofi~ na .Kant IS .vern}k~,
de dialektiek,
is geheel het produkt van de ontwikkeling
der idealistische stelsels van Kant tot Hegel. Het is voldoende
bekend, hoe de
dialektische
methode,
door Marx van Hegel overgenomen,
zijn beste
werktuig
is geweest, toen hij door zijne ontdekkingen
beide grondslag
en inhoud gaf aan de proletarische
levensbeschouwing
en de wapenen
smeedde voor den strijd, dien wij nu voeren. Juist nu, nu Hegel vergeten
is, de dialektiek
een kunstje
genoemd
wordt en daardoor ook Marx
veelal misverstaan
wordt, nu mag er wel op gewezen worden, dat
revolutionaire
denkwijze nog altijd dezelfde groote waarde en beteekenis
heeft, en dat ze, eenmaal
door het menschelijk
denken gewonnen,
voortaan
een onmisbaar
bestanddeel
is van elke degelijke wijsbegeerte.
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IV.
De filosofische aanwinsten

van het Marxisme.

De leer van Marx, het historisch
materialisme,
is in zijn alleree.nvoudigste
gedaante,
waarin ze beter als materialistisc~e
geschiedel11sopvatting
aangeduid
wordt, en die vooral door Labnola
helder ontwikkeld is, niet anders dan de toepassing
van de methode der natuurwetenschap
op de z.g. geestelijke wetenschappen,
~ie zi~h. n:et . mens~h
en maatschappij
bezighouden.
ewton gaf 111 zIJn Principia indertijd
als een der "regulae philosophandi",
regels voor het natuuronderzoek,

zouden wij zeggen: schrijf aan de verschijnselen
slechts zulke oorzaken
toe, wa~rdoor
ze ?ok werke~yk kunnen ontsta.an zijn. Dit schijnt een
overbodige
vermanmg,
en bIJ de tegenwoordIge
praktijk van natuuronderzoek is het dat ook in 't algemeen, al was zijn uitin« in zijn tijd
geenszins overbodig, toen het nog niet zoo lang geleden ;as, dat men
lezen kon van engelen, die de sferen der planeten ronddraaiden
van
een afkeer
van het ledige, dat de natuur
bezielde,
en men' niet
schroomde,
kometen als waarschuwingsborden
te beschouwen,
die God
dreigend
uit de hemelvensters
uitstak.
Maa: .dat deze vermaning
ook
nu nog r:.cht van bestaan
heeft, leeren JUISt de geschiedenis,
de
maatscha~pIJleer,
de g~esteswetenschappen
zoover ze in burgerlijke
handen
zIJn. Nu eens IS het revolutiegeest,
die opkwam, dan weer
heet het dat de ontwikkeling
der ideeën zoo ver voortschreed'
of het
is de vrijheidszin,
het nationaliteitsgevoel,
het rechtsbewustzijn
de
logika der feiten, of de tragiek van het noodlot. 1) Alleen door moderner
vorm onderscheiden
zich deze verklaringsoorzaken
van de jaloerschheid
der go~en bij Homerus
of de ~eidende hand der Voorzienigheid
bij
de Christenen,
Anderen stellen ZIch tevreden, de feiten zooals ze zich
aan de oppervlakte
vertoonen,
zonder verderen samenhang
dan srroep.~ering ~aar tijd en plaats achter elkaar op te sommen.
Nog anderen
zIJn e.r, die voor nationalistische,
kapitalistische
of dynastieke doeleinden
de feiten pasklaar maken of verdraaid voorstellen.
De materialistische
geschiedenisopvatting
is niet een bepaald stelsel,
of eene bepaalde
theorie:
het is eene methode van onderzoek, eene
n:ethode,
die bij ~lIe geschiedkundig
gebeuren naar oorzaken vraagt;
dIe eene aannemelijke
verklaring zoekt van de opeenvolgende
voorvallen
in de maatschappij.
Nu houde men wel in het oog, wat in de natuur:vetenschap onder oorzaak en onder verklaren verstaan wordt. In den grond
IS elke z.g. oorzaak, die wij als verklaring
der verschijnselen
ereven, al
even geheimzinnig
als de verschijnselen
zelve, en daarmee in wezen
gelijk.
De onregelmatige
planetenbewegingen
worden verklaard
door
de aantrekkingskracht
als oorzaak te geven d. w. z. de wetten der aantrekkingskracht
zijn eene korte samenvatting
van deze verschijnselen, maar
de. aantrekkingskracht
zelve is ons even raadselachtig
als in de oudheid de planetenbewegingen
waren. De eigenschappen
der gassen en vloeistoffen verklaren
we door veerkrachtige
botsingen van kleine deeltjes:
maar een botsing van veerkrachtige
voorwerpen legt ons evenveel vragen
voor, als welke gedragingen
der gassen ook.
Toch hebben we wel
degelijk recht, hier van verklaren, d. i. klaar, helder maken, te spreken.
De verwarrende
veelheid der verschijnselen
wordt geordend;
schijnbaar
geheel verschillende
worden als uiteenloopende
vormen van een en hetzelfde herkend. Wanneer wij de bewegingen
der planeten, ebbe en vloed
in de zee, den omloop van de maan hebben leeren kennen als in wezen
gelijk met het vallen van een steen; als wij de spanning en de uitzetting, de diffusie en de stroomingen
en andere verschijnselen
bij de gassen hebben
leeren kennen als in wezen gelijk aan het kaatsen van
billardballen
- dan is inderdaad
het beeld der natuur voor ons overJ) Het
rede

nieuwste op dit gebied
Kernkamp
pag. 20.)

is "verlangen

naar

het geloof

in een idee"

(intree-

614

615

zichtelijker,
eenvoudiger,
helderder
geworden.
De vorm, waarin wij
deze verheldering aieten, is begrijpelijkerwijze steeds, dat we het meer
ingewikkelde, verd:r afliggende aan het me~r eenvoudig~. na?er bijlig-:
gende, juister nog het meer vertrouwde gehjkstell:n.
Poincaré, een. der
scherpzinnigsten
onder de thans levende theoretische
natuurkundigen
zegt het zeer plastisch:
het. denkbeeld,
de eigenschappen
?er gassen
door botsinaen te verklaren, IS daarom voor ons zoo bevredigend, omdat we zoo \aak
billard hebben zien spelen. Daardoor toch is het botsen
van twee veerkrachtige
ballen een verschijnsel, dat we geheel meenen
te kennen, omdat wij er vertrouwd mee zijn; door uit gelijksoortig
onzichtbaar
gebeuren bij de gasdeeltjes de eigenschappen
der gassen
af te leiden, meenen we deze ook van alle geheimzinnigheid te ontdoen.
Wel kunnen we aan de natuur hare natuurlijke wonderbaarheid
niet
ontnemen,
maar we hebben toch alle recht, hier van verklaren, verhelderen, begrijpen der natuur te spreken.
Deze opmerkingen
over wat verklaren in de natuurwetenschap
is,
zijn niet zonder belang voor de materialistische
geschiedenisopvatting,
waar die zoo algemeen misverstaan wordt.
Wanneer we op het eerste
aezicht
zoo verschillende
gebeurtenissen
als de hervorming
en de
Fransche revolutie als gelijksoortige
doorzien, als verschillende vormen
van dezelfde zaak: de machtsverovering
in de maatschappij door de
bourgeoisie; wanneer men overeenkomst ontdekt tusschen de worstelingen,
burgeroorlogen
en revoluties, die in het klassieke Griekenland en Rome, in
de middeleeuwen
zoowel als in het Europa der laatste eeuwen plaats
vonden, doordat men bij alle het volk gesplitst ziet in door hun rol in
de produktie van elkander onderscheiden
klassen, die de telkens tegen
elkaar over staande, elkaar beoorlogende
partijen zijn; wanneer men in
elke periode der geschiedenis
een gelijksoortig .verband ziet tusschen
de filosofische
of godsdienstige
opvattingen,
de kunstuitingen,
de
politieke
organisatie
en àe ekonomische
toestanden;
wanneer men
zoovele
groote
en kleine, in 't oog loopende
of meer verborgen
gebeurtenissen
in de geschiedenis
der volken in samenhang weet te
brengen met de omstandigheden,
waaronder de menschen hun levensonderhoud
zoeken; wanneer men deze geheel begrijpt door dezelfde
eigenschappen
der menschen, die wij in het dagelijksch leven in onzen
tijd waarnemen
- dan hebben we inderdaad recht hier van verklaren
te spreken, ook al bemoeien we ons niet met de psychologische vraag,
hoe het komt dat het omringende gebeuren door tusschenkomst
van
zintuig en denkvermogen
bepaalde wilsuitingen en handelingen teweegbren at. Want we hebben dan in de verwarrende veelheid samenhang
gebr~cht, en het schijnbaar verschillende en toevallige door ontdekking
van het gelijksoortige
gegroepeerd
en tot eenige weinige hoofdzaken
teruggebracht.
Maar is de materialistische geschiedenisopvatting
ook enk~l methode ze zou niet de methode geworden zijn, als ze niet tegelijk meer dan
methode
was; methode en uitkomst zijn niet onafhankelijk
van elkaar;
de bruikbaarheid
en levensvatbaarheid
van eene methode hangen af
van de resultaten, die men er mee bereikt, en zoolang deze uitblijven
kan de methode zich geen geldigheid verschaffen.
Marx was dan oo~
niet cic eerste, die deze methode verkondigde
en toepaste, maar hij
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was de eerste die met deze methode bruikbare, onbetwistbare uitkomsten
verkreeg
door zijn onderzoekingen
over de werkende
krachten
der
maatschappij.
De ontdekking
van den klassenstrijd als zrondslao der
maatschappelijke
revoluties;
van de zich onder den invloed va:; den
technischen
vooruitgang
uit elkaar ontwikkelende
productiewijzen
als
stuwkracht van alle veranderingen;
de onthulling van de struktuur der kapitalistische produktie, waardoor hij de voltooier werd van het werk van Adam
Smith en Ricardo:
al deze schitterende
ontdekkingen,
methodiscb met
elkaa.r ve.rbonden tot éé.ne samenhangende
leer der maatschappelijke
ontwikkeling,
brachten
meens
de wetenschap
van maatschappij
en
geschiedenis op eene hoogte, waarop ze zich naast de natuurwetenschap
mocht stellen, en eerst daardoor was de gevolgde materialistische methode
de juiste en doeltreffende gebleken.
Uit he~ inz.icht in deze zoo betrekkelijk
eenvoudige
zaak, dat de
rnenschheid
sinds het begin der beschaving gesplitst was in klassen
onderscheid.:n naar den rol, die ze in het produktieproces
vervulden, vloeiden belangrijke gevolgtrekkingen
voort. Deze klassen hadden verschillende
vaak tegenstrijdige
belangen, die af te leiden waren uit dezen rol' ze
stonden vijandig tegenover elkaar; daarenboven waren ook hunne zedelijke opvattingen, hun denkbeelden
over goed en kwaad verschillend en
~a.ak tegengesteld;
het moest onmiddellijk
opvallen, dat elke klasse
JUist datgene goed en heilig noemde, wat haar belang diende. Zoolang
de menschen
zichzelf niet als tot verschillende
klassen behoorend
kenden, moest hun deze strijd toeschijnen
een worstelinr- tusschen
groepen, die over wat goed was verschillend dachten en lft elk naar
eigen. inzich~ trachtte te verwezenlijken;
de strijd had voor de strijders
ee~. Ideologlsc~
karakt~r.
Wanneer
de ontwikkeling
der maatschappelijke produktie een nieuwe klasse vooruitschoof,
die de belangrijkste
rol in de nieuwe produktiewijze moest vervullen
moesten de belauzen
dezer klasse zich in sterker mate als goed opdrin'gen; deze klasse voclde
zich dagelijks gesterkt in haar krachtige overtuiging, dat hare inzichten
de beste waren;
nieuwe strijders moesten haar steeds toestroomen ;
met .hare beteekenis
in de maatschappij klom haar macht, terwijl de
belangen
der ondergaande
klasse, door 't besef harer overtolligheid,
slechts bij ~en klein aantal belanghebbenden
waardeering, bij no; mind~r geestdrift konden wekken en hare zedeleer, zoowel als hare praktische
eischen
verouderd,
belachelijk
en onrechtvaardig
voorkwamen.
Het
beste en voornaamste voorbeeld was de opkomst der boursreoisie en der
burgerlijke produktie, met de praktijk harer heerschappij e; naast gelegd
de kritiek juist der burgerlijke produktie gaf het eerste materiaal
voor de veel algemeener theorie - en deze theorie omtrent de oorsprona
der zedelijke denkbeelden
kon ook slechts ontstaan, toen de entwikkeling der burgerlijke produktie zoover gevorderd was, dat ze gegronde
kritiek uitlokken
moest; toen deed de onredelijke praktijk van het
kapitalisme Kants leer der praktische rede als eene kapitalistische ideologie kennen.
De burgerlijke en zedelijke vrijheid - vrijheid van uitbuiting en slavernij der massa's; de gelijkheid der menschen - steeds
voortgaande
onteigening en steeds schriller tegenstelling
van bezit; de
rechtsstaat
klassestaat
der bourgeoisie,
die den arbeiders zelfs het
vereenigingsrecht
betwistte;
handhaving van de waardigheid des men-
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schen ellende, ziekte, verdierlijking,
ontzedelijking
en een vroege
dood voor de proletariers.
In 't kort, die zoo verheven zede leer, die Kant
in de kritiek der praktische rede ontwikkelt, bleek in plaats van de zedelijke
gron~slagen. van he~.eeuwige en algemeene menschelijke hand:len,.slec~~s
de Ultdrukkll1g te zIJn van de beperkte klasse belangen der 111dien tijd
juist de macht veroverende
bourgeoisie.
.
.
Het was dus in de eerste plaats Kants leer der praktische
rede, die
door de ontdekkingen
van Marx onhoudbaar
bevonden
werd; hare
fouten waren: ten eerste, dat ze voor algemeen menschelijk
uitgaf, wat
slechts voor eene begrensde
en tijdelijke klasse gold, en ten tweede
dat ze den aardsehen
oorsprong
der moraal niet doorzag en dien voor
bovennatuurlijk
hield; beide noodzakelijke
fouten, voortvloeiende
uit
onkennis der maatschappelijke
klassen.
Wat voor de moraal geldt, geldt ook voor de andere uitingen van
den menschelijken
geest
(godsdienst,
kunst,
literatuur,
wetenschap,
filosofie): eerst door de ontdekking
van wat het werkelijk wezen der
maatschappij
was, kon samenhang
tusschen
beiden gevonden worden.
Wel kon nog niet, en kan ook nu nog niet, elk verschijnsel
op een
dezer gebieden
in de afgeloopen
eeuwen onmiddellijk
tot hare juiste
oorzaak teruggebracht
worden;
niet alleen werken de geestesuitingen
op elkaar in, en zijn ze ook door hun samenhang
met het geestesl~ven
van vroeger tijden ten hoogste
ingewikkeld;
maar ook de mateneele
ondergrond
is een hoogst samengestelde
zaak, waarvan onze beschrijving
van de strijdende klassen en hunne belangen, van de vormen der produktie en den stand der techniek slechts de alleralgemeenste
trekken
weergeven.
Bovendien
kunnen we dat, wat we noodig hebben slechts
met moeite en onvolledig
uit de geschiedkundige
geschriften
halen.
Elke wetenschap
is een langzaam
benaderen van haar oneindig ruim
voorwerp,
en het kan geen verwijt zijn, wanneer
ze op een bepaald
tijdstip
niet geheel af is. Toch werd door de nieuwe ontdekkingen
dadelijk een scherpe lichtstraal geworpen op enkele groote trekken in
de geestesgeschiedenis
der menschen
men denke slechts aan de
renaissance, de reformatie, de opleving der natuurwetenschap
sinds de 16de
eeuw, de Fransche
literatuur
in de 18de eeuw; - detail-onderzoekingen
van bijzondere onderwerpen door verschillende Marxisten hebben reeds hier
en daar wat aangevuld;
en de hedendaagsche
verschijnselen, waar wij alles
meer in bijzonderheden
kunnen volgen, leveren de deugdelijkste
bewijzen.
Nu werd de opvatting,
dat de menschelijke
geest in namven samenhang met de overige wereld staat, en daardoor geheel bepaald wordt,
iets meer dan een in de lucht hangende
bewering;
nu werd, wat eerst
slechts toepassing
van de methode der natuurwetenschap
op de geschiedenis was, de basis voor een geheel nieuw filosofisch stelsel. De menschelijke geest was voor het natuuronderzoek
toegankelijk
geworden,
en was als gewoon natuurvoorwerp
binnen den kring der overige natuurdingen gehaald.
Zoo werd de natuur tot datgene, waar niets buiten
was, die alles omvatte;
en wat zonder deze aanwinst de natuurwetenschap in engeren zin vruchteloos
had nagejaagd, kon nu ?ereil~t worde.~l:
de eenheid
der natuur;
een monistische
natuuropvatting
die tegelijk
een monistische
wereldbeschouwing
is.
Hier is nu de plaats om aan te wijzen wat de zwakheid en wat de
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kracht is van wat we als voor ons waardevolle kern uit Kants filesof
h
denk?eelen
overn~m~n in moderne:. wetensc?ap,
n.1. van zijn theori:~e~
e~~ann~. De ervanng IS d~ menschelijke geest 111werkzaamheid, voorzoover
hij paSSief,. beschouwend, Il1drukken-ontvangend,
kennis verwervend tegenover de bU1tenwer~ld staat; het onderzoek der ervaring is het onderzoek van
deze werkzaamheid
van den geest; zoo blijkt het ons zoodra wij d
menschelijken
geest binnen den kring der natuurvoorw:rpen
trekken
en
e~.enals van. alle andere, do?r speciale onderzoekingen
ook hierva~ ~~
bijzondere
eigenschappen
Willen leeren kennen: dat dit reeds voor een
goed
deel door Kant .geschied
is; dat wij in Kants
ervaringsleer
ree~s
een goede
detatlwetenschap
van ons nieuwe natuurvoorwerp
bezitten.
Maar Kant beschouwde
bij zijn onderzoek den menschelijken
geest als afgezonderd
van de ovenge wereld, en niet als een onderdeel
er va?; geest en natuur staan als twee buiten elkaar liggende gelijkwaardige groot~eden
scherp tegenove.r elkaar. Zoo kon. hij wel waarheid
geven, maar met de geheele waarheid,
De kunstmatige
scheiding van
het te onderzoeken
voorwerp van de rest der natuur, die ieder natuuron.derzoeker
moet maken,
om de eigenschappen
van zijn voorwerp
zuiver te ~u~nen erkennen, werd niet gevolgd door de weervereeniging,
door het inzicht, dat de sc~eiding maar tijdelijk, op formeele gronden,
ten behoe.ve va.n ~em~kkeltJker
onderzoek mag geschieden.
Maar met hierin ltgt de grootste uitbreidino
en verrijkinjr
die het
.
k
b
b'
Marxisme
~~n de
ennis van den menschelijken
geest bracht.
Inde
maatschappIJ,.
heden -en ve~leden, zijn onderzoekingsvoorwerp,
treedt
de geest
met enkel
passief, maar bovenal
aktief op, niet alleen
beschouwend,
maar ook handelend.
Werkt de wereld op hem in, hij
werkt doelbewust
op de wereld in; hij is niet enkel het verstand
dat
onderzoekt,
hij is ook de wil, die dwingend ingrijpt;
hij is niet enkel
gevolg van ~en maatschappelijken
toestand,
hij is ook oorzaak van
n:.aatschappeltJke
toestandsverandering.
Het eigenlijke wezen der actieve
zijde van den menschelijken
geest werd door Marx het eerst onthuld
toen
hij het arbeidsproces,
de handelingen
ter voorziening
in de
materiee~~ behoeften
deed kennen
als de grondslag
van alle maatschappelIJk. gebeuren.
Door de behoeften
van zijn stoffelijk bestaan
gedreven, die zoo lang ze niet bevredigd waren, zich met overweldigende
mach.~ op den voorgrond
schoven, bearbeidde
de mensch den grond
en zrjne producten.
Doch het arbeidsproces
was een maatschappelijk
proces, en het was alleen bestaanbaar
voor zoover de toevallige belangen
der enkele~. ~eken
voor de belangen
der maatschappij;
zoolang de
maatschappij
111 klassen gesplitst
was, waren dit de belangen
der
v?ornaamste,
der leide~de
klasse. Deze ruimere belangen waren het,
dIe door hare tegenste1l1l1g met de bijzondere persoonlijke
belangen in
het verheven karakter van zedelijke drijfveeren tot bewustzijn kwamen.
De ekonornische
oorspong dezer zedelijke begrippen werd te voren niet
doorzien . en zoo was hun telkens een overdreven
absolute geldigheid,
een mystieke bovenzinnelijke
oorsprong
toegeschreven,
die tegelijk hun
eeuwige waar~e ~aarborgde,
hetzij als geboden Gods, of als uitvloeisels
van een a priorr vaststaande
zedewet - totdat nieuwe behoeften God
en gebod op zij schoven.
Want, wanneer een onderdrukte
klasse zich
begon op te heffen, en de toekomst der samenleving
in haar handen
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werd gelegd,
moest het doel, de andere maatschappelijke
orde waarnaar ze streefde, in hooger mate verheven schijnen naa:mate
de noodzakelijkheid
der verandering
sterker gev,?eld, werd, en III hooger mate
als ideaal schitteren,
naarmate de werkelijkheid
verder van de verwezenlijking af was, De vroegere zede leer verklaarde
ze dan voor illusie of
~
d
'
,
afdwaling
totdat
ook haar eigen moraa~ den weg
er vonge ~lllg,
Aan deze wisseling van waan en ontnuchtenng
werd door het Marxisme
een einde gemaakt,
door het inzicht, dat de zedelijke drijfveeren en
idealen
noch bovennatuurlijke
waarheden
noch illusies waren, doch
slechts een ruimer vorm van praktisch belang, tijdelijke vormen van
ekonomisch
maatschappelijk
belang, van de eischen van het maatschappelijk arbeidsproces;
gemystificeerd,
on~?at dit arbeidspr~ces
niet gekend
werd, De tegenstelling
tusschen
zedelijk en doelrnatig IS daardoor tot
een betrekkelijk
verschil,
een verschil in graa~, en omv~ng gemaak~;
beide wortelen ze gelijkelijk in den maatschappelijken
arbeid. De arbeid
is de eigenlijke verbinding
tusschen mensch e,n natuur, waa~,voor Kant,
toen hij de "praktijk
der rede" geheel buiten
de praktijk v~n het
leven had gesteld, slechts de aesthtische beschouwing had kunnen vinden.
Voezen we hier nu nog bij, wat Marx aan Hegel ontleend had: dat
de wereld niet een geheel van dingen is, maar van processen,
eene
eeuwige wisseling en verandering;
dat niets vast ~~, alle~ in het and~re
overvloeit,
zoodat scherpe
grenzen,
onveranderlijke
dingen,
eeuwIge
waarheden
niet bestaan:
in één woord, de dialektiek - dan hebben
we de hoofdpunten
bijeen, waardoor het verschil tusschen onze filosofische opvattingen
en die van Kant geheel bepaald"worden,
De ~auwe
band van afhankelijkheid,
waardoor
de menschelijke
geest, a~~lef en
passief optredend,
aan de overige wereld, de wereld der verschIJ~~elen
van Kant, verbonden
is, maakt hem zelf tot zulk een verschijnsel.
Voor ons bestaan
de redenen
niet, die Kant tot het aannemen
der
bovenzinnelijke
wereld noopten,
daar wij ze als gemis aan inz!cht in
de betrekkelijkheid
der burgerlijke
moraal leerden kennen;
dus IS voo,~
ons die z. g. wereld der verschijnselen
de eenige werkelijke wereld. WIJ
noemen
deze opvatting
materialisme.
Historisch
is de. naam ?nt,staan
uit de tegenstelling
tegenover
de idealistische
stelsels, die alle uitgingen
van den geest als het primaire, het oorsponkelijke,
waarvan de materieele wereld slechts een uitvloeisel
is,
iet de gewone alledaagsche
zeest natuurlijk,
zooals we dien in de hoofden onzer medemenschen
~ien rondspoken,
maar een hoogere,
die wij niet waarnemen,
eene
bovennatuurlijke,
een absolute
geest, die buiten de ,:,~rschijnselwer~~d
valt. Zoolang
dit bovennatuurlijk
geloof bes,taat, blijft de n~am zijn
rechtvaardiging
behouden;
alleen houde men III het oog, dat hier o~der
de materieele wereld meer begrepen wordt, dan wat de natuurkundlg~11
stof noemen;
n. 1. al wat werkelijk is, wat verschijnsel
is, geest, ideeen
en hersenschimmen
inbegrepen.
Voor de filosofie was een nieuwe grondslag gelegd; maar het gebouW
moest nog opgetrokken
worden. Het voorwerp der filosofie was stee~~
O'eweest het absolute
zuivere algemeene
geheele weten; de waarhel
~iet van een apart ding, maar de waarheid in het algemeen. ,~en hal~
als bron der waarheid de openbaring
gehad, maar de afzonderlijke waa heden, hieruit geput, waren te dikwijls onwaar gebleken, om niet de bron
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zelve te verdenken,
Men had uit de rede stelsels opgebouwd
di
id
de a Igemeene waar helid te geven; maar elk volgend stelsel had' h let zei ' en
~Is onwaar h elid terzijiide gesc h oven. De natuurwetenschap
had onde te vonge
h
d
ind
k
"
'd
In e 111 u tie UIt ervarIng
en rechten weg zevonden gedeeltell"kr ussc en
h e d en omtrent
bte doen kennen'
d e biiIJZond ere voorwerpen
hJ e waark
' are aansp ra en, d at h are met h 0 d e de eenig juiste was op het gebied der
natuur werden door Kant als gegrond erkend'
maar niet zo d
d
k
'n
er aart'
naas 111za e~ van menschelijke
praktijk een absolute waarheidsbron
te
stellen,
wel IS waar slechts als intuïtief en niet objectief b
iisb
'.
eWIJs aar
maar d aarom niet minder vaststaand
Doch ook op dit ter ei d
'
,,'
I' 111 ron«
nu d e natuurwetenschappelIjke
methode
door'
zoowel als
db
, , h id d
kulati
,vroeger
e
onJulst:1
er spe ulatleve natuurleer
wees ze nu de onjuistheid
der
spekulatIeve
moraalleer
aan. Het absolute
weten was naa d
RI ee f er nog we I rets
'
remaan.
voor de filosofie over?
Zeer veel. De kenn!s van de, waarheid, van de absolute waarheid
komt ~eer op ~e kennis van het Instrument,
dat voor het zoeken der
waarheid
gebruikt
wordt, het denkvermogen.
Was dan ook door alle
opbouwen
afbraak
van stelsels de absolute oneindige waarheid niet
gevonden, zelfs on;-:indbaar gebleken:
de kennis van het denkvermogen
was er door verrIJ~t, ook door deze negatieve
uitkomst
zelve
dat
onbegrensde
waarheid
een hersenschim
is. Maar hiermee is de weten
schap van het kenvermogen
nog maar hoogst gebrekkig;
Voor men van
wetenschap mag sfJreken, moet aangewezen worden met welke beperkingen,
111wel~e omstandl~~eden,
on~e~ welke voorwaarden de menschelijke geest
waarheid ka.n verkrijgen. En dit IS ee~ zeer gewichtige zaak. Zoo gewichtig
als de kennis van een natuurkracht
IS, omdat ze ons in staat stelt daarmee
b~ter te werken waar we ze n?odig hebben, en in plaats van in het
blinde te probeeren
met zekerheid omtrent de uitkomst hare werkingen
te kunnen toepassen - zoo gewichtig is ook de kennis van de natuur
van ons kenvermogen,
doordat
ze ons in staat zal stellen het met
beter, gevolg te gebruiken
voor het doel waarvoor we het noodig achten,
kennis over alle dlllg~n te verwerven. In 't bijzonder ook, om ons in
staat te stellen waarheid en dwaling, niet op het zcvoel af maar met
bewuste
zekerheid
te onderscheiden.
En waar het proleta~iaat
steeds
aangevallen
wordt met alle geestelijke wapenen, waarover de machten
van ?et behoud beschikken;
waar verouderde denkvormen, nieuwe spitsvondigheden,
een overgeleverd
geloof gebruikt
worden, het van den
rechte~ weg af te brengen, daar is voor deze klasse een wetenschap, die
haar In staat stelt de sluiers te verscheuren
de maskers af te rukken
en ~e dwalingen te onthullen,
die haar in staat stelt helder de waarheid
te ZIen, bovenal nuttig, Want zij heeft behoefte aan waarheid.
Ook voor de natuurwetenschap
in engeren
zin is zulk een wetenschap 'v~n waarde.
iet alsof men zou leeren, het kenvermogen
op
dat gebied
v~)Qrtaan beter te gebruiken;
de bij natuuronderzoekers
geldende meenlllg, dat de filosofie hen in geen enkel opzicht tot betere
onderzoe~,ers
van de natuurverschijnselen
zal maken, is geheel juist.
De praktijk zelve verbetert elke verkeerde praktijk. Maar het onderzoek
v~n het kenvermogen
heeft beteekenis
om de waarde der verkregen
UItkomsten te beoordee1en;
en waar zoo dikwijls natuuronderzoekers
als
ze b. v. over de grenzen der natuurkennis,
of over de vernietiging
van
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de wetenschappelijke
stofleer spreken, hun gebrekkig
filosofisch inzicht ten toon spreiden, is wetenschap van het kenvermogen, filosofie,
zeker geen overbodige zaak. Het is hier ongetwijfeld de eigenaardige
plaats, die de menschelijke geest onder de natuurvoorwerpen
inneemt:
dat hij zelf het werktuig, het orgaan, de voortbrenger
is van alle
kennis, die hij zelf moet beoordeelen door zichzelf te onderzoeken waardoor een helder inzicht bemoeilijkt wordt.
Om al die redenen is noodig, dat de wetenschap van het kenvermogen
ontwikkeld wordt. Daardoor kan dan voor de praktische leer van Marx,
het historisch materialisme
de theoretische
basis geschapen worden.
Wat te meer noodig is, omdat juist van z. g. kennistheoretische
zijde
in den laatsten tijd herhaaldelijk aanvallen op deze leer gedaan worden.
Zulk eene "proletarische
filosofie" is door Marx zelve in systematischen
samenhang
niet gegeven, terwijl de fragmentarische
opmerkingen van
Engels in zijn Anti-Dühring
en de kritisch-historische
uiteenzetting
"Ludwig Feuerbach en het einde der klassieke Duitsche wijsbegeerte",
van hoe groote waarde ze ook zijn, op de eigenlijke kennistheoretische
kwesties niet diep ingaan.
Het is echter op voortreffelijke wijze
geschied door een Duitsch arbeider, Joseph Dietzgen. Marx noemde
hem den filosoof van het proletariaat;
Engels vermeldt hem in zijn
"Ludwig Feuerbach"
als zelfstandig ontdekker der dialektische methode.
Het vraagstuk, dat hij zich stelde; de methode, waarop hij het ontwikkelde sluit eenigszins bij Kant aan: de beschouwingen in dit hoofdstuk
kunnen opgevat worden als eene uiteenzetting, hoe de groote vooruitgang in het inzicht van het menschelijk denkproces, dat wij bij vergelijking van Kant en hem vinden, een noodzakelijk uitvloeisel zijn van
de ontdekkingen van Marx. Dietzgen is daardoor de voltooier geworden
van het werk van Kant, zooals Marx van dat van Smith; evenals Marx
kwam hij door zijn proletarisch
inzicht de grenzen over, waar de
genoemde
burgerlijke
denkers voor moesten blijven staan, omdat ze
kinderen van hun tijd en van hun klasse waren. In 1869 verscheen van hem
"Het wezen der menschelijke hersenarbeid, uiteengezet door een handwerker; eene nogmalige kritiek der zuivere en praktische rede". 1) Later,in
Amerika, waar hij aan de arbeidersbeweging praktisch deelnam gaf hij "De
aanwinst der filosofie" 2) uit, dat eene nieuwe bewerking van hetzelfde
thema
inhield.
Daarnevens
nog eenige kleinere,
maar belangrijke
geschriften over filosofie en ekonomie. In het volgende geven wij eene
korte uiteenzetting
van zijne filosofische denkbeelden,
aan den hand
dezer geschriften; niet met het doel, de lezing van het oorspronkelijke
overbodig te maken, maar enkel om de hoofdpunten zoodanig bijeen
te stellen, dat eene vergelijking met het uittreksel uit Kant in II de
groote ontwikkeling
der filosofie in de 19de eeuw helder doet zien.
Eene grondige studie van de geschriften van Dietzgen zelve is eene
onvermijdelijke
noodzakelijkheid
voor ieder, die de filosofische grondslagen van het Marxisme, van de proletarische levensbeschouwing
wil
leeren kennen.
(Wo-a: vervolgd.)
') Das Wesen der menschlichen
Kopfarbeit, dargestellt
von einem Handwerker;
eine abermalige
Kritik der reinen und praktischen
Vernunft.
Hamburg
1869.
2) Das Acquisit der Philosophte,
nebst Briefe über Logik, von J. Dietsgen.

