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!OORWOORD

De "philosophie van Dietzgen" als eer. waven
in de klassenstrijd .

....J.:le "philosophie van Dietzgen") zooals hij vaak wordt genoemd)
is voor de arbeidersklasse van gro ot e bet eeken ie , omdat hij in wer-
kelijkheid niet de "ph iLo soph áe van D'iet zgen'", maar de lip h ilo -
sop h i e van het pro 1 eta r i a a t 11 is) zoo-
als ook Dietzgen zelf uitstekend tot uitdrukking bracht.

In de kapitalistische klasse-maatschappij is het denken tot
een monopolie van de bezittende klassen geworden. De arbeiders "mo-
gen" alleen nadenken) wat de bou r geo is ie hen heeft voorgedacht . En
wat denkt de bourgeoisie hen voor? -

Omde "philosophie van de bourgeoisie "t e begrijpen) moeten
we teruggaan naar de tijd van de Fransche Revoltie van 1789) die
een einde maakte aan de heerschappij van+de adel. Deze heerschap-
pij was een overblijfsel uit de tijd van de Middeleeuwe11) die ech-
ter niet meer in de toenmalige maatschappij paste) evenmin als d~
hee rschapp ij van de bourgeo is ie in de tegenwoord ige maat.schapp ij
past. Voor de handhaving van zijn heerschappij maakte de adel na-
tuurlijk gebruik van het geweld) evenais de bourgeoisie dat nu doet.
iaar) alweer) evenals de bourgeoisie nu) had hij daaraan niet ge-

noeg. Ter "rechtvaardigingfl van zijn heerschappij had hij ook nog
een ·eigen wereldbeschouwing) "ph a.Lo soph äe " noodig. Deze hield in)
dat de rechten van de adel van goddelijke oorsprong waren. De ko-
ning regeerde "b i j de gratie goüs v , het geboorterecht van de adel
berustte op "godde Li jk e beschikking". De toenmalige heerschappij
van de adel werd door hem en zijn handlanger) de geestelijkheid)
voor heilig) goddelijk en onaantastbaar verklaard. Het gel 0 0 f
was een wapen in handen van de adellijke klassen.

Maar de bourgeoisie) toen een klasse in opkomst , had hier-
tegen z .i jn e :'gen wapen. De opkomst van de bourgeo Ls i e ging hand
in hand met de opkomst van de techniek en de wetenschap. De weten-
schap vas het wapen bij uitnemendheid ir. hander- van de bourgeoisie.
Tegenover het gel 0 0 f van de reactionaire klasse stelde hij
de red e . En met dit wapen versloeg hij de philosophie van
de heerschende klassen.

Weliswaar kan de kapitalistische maatschappij niet bestaan
zonder wetenschap) speciaal nat u u r -wetenschap) maar daar-
mee is deze wetenschap nog niet tot maatschappelijk eigendom ge-
worden. De wetenschap in de kapitalistische maatschappij heeft
geen ande re funct ie dan die van product iemiddel, hij is niet prin-
cipieel verschillend van een kolenmijn of een locomotief. En even-
als deze is hij geen maatsohappelijk bezit) maar privaatbezit in
handen van de kapitalisten. En evenals de bourgeoisie er met al
zijn macht voor vecht) het privaatbezit aan kolenmijnen en loco-
motieven te handhaven) zoo moet hij er ook voor vechten de weten-
sc~ap als een monopolie vocr zich te behouden. Daarom geeft hij
a.ar; d.e wet en schap een godoel j jk e sch .i j n , stelt hem voor al s iet s
buitengewoons) waar de arbeiders met hun profane hanier- t0~ben
af te blijven. De ffreueff werd voor de bou r geoLs ie n::'e~ a~_:Leeneen
we.pen . maar ook ee n god. Het is de zl31f de god) di.? nog -~ij iE'- DG de
Fl'o..:18che rcvoj ut re i.n de c+ re.t cn van Parijs werd rOT àgsT81~('n) al s
de bev r ijde r van de bour geo is ie en die nu in de ke rk en wordt aanb e..
den.



De wetenschap in het kapitalisme is vak -wetenschap) is
de funct ie van een bepaal d so ort) gekwal if icee rde a r be id. In het
kapital isme reproduceert elke a r be idskracht) ook de "wetenschap-
pelijke") zich zelf. Of) met andere woorden) de wetenschap in
het kapitalisme is in handen van een bepaalde kas t e van
"wet e nschappe Lá jke " arbeiders) Lrrt eLj e ct ue eLer; . De breede~sa
wordt hier verre van gehouden. Daardoor krijgt de beoefen.Lng van
de wetenschap onder het kapitalisme het karakter van een gods-
d~~nst) ~vsnals de kerk heeft de wetenschap zijn hoogepr:esters)
zlJn domlne's en zijn massa geloovigen.

1Nant het is niet zoo) dat de wetenschap in het kapi t aI Lsme ,
in te genotelI ing met de godsdienst zoekt naar de "waa rhe idi

') de
getrouwe weergave van de werke j Ljk he id . Dat is s.lecLts in zooverre
het geval als de klassebelangen van de bourgeois~e dat noodig en
mogelijk maken, b .v . bij de natuurwetenschap. 5:en groot deel van
d~ offic ieele wetenschap heeft echte I' op de naam "VJetenschapH
n i.et eens recht) de t.heo Logie , de bu r ge r l d jk e e ccncm ie , de bur-
gerlijke geschiedschrijving,·de burgerlijke philosophie. Uit de
boeken waarin deze worden behandeld kan men heel veelleeren over
de klassebelangen van de bourgeoisie) maar heel weinig over de on-
de rwe rpe n die zij zeggen te behandelen. En zelfs bij de nat uu r..
wetenschap) die in veel mindere mate door de klassebelangen van
de bourgeoisie en in veel mindere mate door de werkelijtheid
wordt bdpaald) blijft het waar) dat de breede massa slechts kan
aanv aa rde n "wat de heeren w i j ze rr'' zonder in staat te zijn weten-
sohappelijke hypothese van speculatieve onderstelling te onder-
ac he î de n . ~

En juist daardoor doordat de beoefening der wetenschap ge-
schiedt in de V01~ van ~en godsdienstoefening) waar ock de dominé
de een Lge is die denkt daardoor wordt het de bourgeois ie ook mo-.

" . )gellJk de wetenschap zelf tot god te maken. Het gebouw) de kerk)
wordt geleverd door de kapitalistische productieverhoudingen. De
god levert de bourgeoisie hierbij) door de wetenschap en de lIrede"
voor te stellen als zelfstandige machten en te vergeten dat deze
hun beteekenis slechts ontleenen aan de hen omringende mat e r iee Le
wereld) dat zij zonder deze niet kunnen bestaan.

De arbeidersklasse kan hier echter niet mee tevreden zijn.
Hij moet de wetenschap) zooals alle productiemid.delen oI~Gigenen
en tot maatschappelijk bezit maken. Hij moet de reproductie van
de wetenschappelijke arbeidskracht) zooals die van el~e arbeids-
kracht) tot een maatschappelijke functie maken. In de revolutie
vernietigt het proletariaat de kerk die de vergoddelijkte viTeten-
schap herbergt.

Maar wil het proletariaat deze kerk inderdaad durven ve rn+e..
tigen) dan moet het allereerst weten) dat deze kerk a:leen een
burge rl ijke fet isch bevat. Het moet dus de wetenschap de goddel:}jke
schijn waarmee de bourgeoisie hem heeft omkleed) orrt nernen en I at e n
zien) wat de wet enschap is. Eie ytoe dient het werk van Djet zgen.

~aar bovGnal) zooals d9 bOlirgeoisie het wapen van de natuur-
wet en achap nco dLg had om z i ch van de a.deLl I jk e klassen te bevri r-
den) zoo ne e tt het p ro j ec a.ri aa t het wapen van de, wet e n s c hap
i n het alg e mee n ncodig.

Do wetenschap van de bou.rg'~oisi9 kan nooit á n overeenstemming
z lJn met de we1'k81 ijkhe .id , De "NSI'L.:01 .i jk he id is waarde- en mee rwaa rde-
p:'C'J.uc"'G Le , uitbuiting) aoc umuj at Lc 'fan be zi t en van ellende. Maar



deze werkelijkheid heeft een andere werkelijkheid tot gevoLg j däe
van de klassenstrijd en deze kan de bourgeoisie niet zien) omdat
hij zijn heerschappij in gevaar·brengt. Daarom kan de bourgeoisie
geen wetenschappelijke econorrie hebben. Het proletariaat echter
hoeft zijn oogen voor deze werkelijkheid niet te sluiten) integen-
deel. En daarom kan pas het proletariaat een wetenschappelijke
economische theorie ontwikkelen - en als 'wapen gebruiken tegen
de bourgeoisie) door hiermee de onvermijdelijke' ondergang van de
bourgeoisie en de zekere overwinning van het proletariaat te voor-
spellen) door hiermee de bewegingswetten van het kapitalisme en
die van de komende co~munistische maatschappij te,ontdekken.

De we rke Li jkne id is) dat de geschreven geschiedenis tot OP"
dit oogenbl'ik een geschiedenis v:an klassenstrijden was en dat
deze klassenstrijd voortdurend omwentelingen van de rmaat schappá j
heeft teweeg gebracht) een oude hee rschende klasse overwonnen en
exn nieuwe maatschappij opgericht. Maar I(llweer)de bourgeoisie
kan dit ,niet zien en het proletariaat moet dit zien. Daarom kan
all~en het proletariaat een wetenschappelijke geschiedschrijving
he bbe n . :

De werkelijkheid is) dat de' maatschappij- zich ontwikkelt
door klassenstrijd en niet doordat de menschen steeds "beter" err
"brave r" worden. De maatschappij ontwikkelt zich door de werking
van grijpbare krachten en niet door die van geheimzinnige maohten.
Maar terwijl de bourgeoisie daar zijn oogen voor moet sluiten) i8
dit inzicht juist één der grondslagen van de proletarïsche bevrij-
d ings st rijd. Daarom kan niet de bourgeoi si e , maar alleen het pro-
letariaat een wetenschappelijke philosophi~ hebben. ,

De'werkelijkheid is) dat de wereld éen ge~eel is) alle din-
gen aame.nhangen . De bourgeoisie kan dit niet zien) want deze samen-
hang voorspelt en bewerkt zijn eigen ondergang. }..1aarhet prol-eta-
riaat moet zich van deze sanenhang bedienen. Het moet weten) dat
het de bourgeoisie slechts kan verslaan) ~ls het hem verslaat
o ver al) 0 pel k geb i ed. Tegenover de burger-
lijke mystiek van het ve rhef f err-van de geest boven de stof) van
het "hoogere "boven het "lagere") moet het, een philosophie ontwikke-
len die de eenheid van de wereld leert. Tegenover de burgerlijre'
my at tek , die de geest verheerlijkt en ve rgodde Li jkt en daarmee
de burgerlijke maatschappij-orde) het bestaan van hoogepriesters
van de gee st "rechtvaard igt '",moet het proletariaat zi jn philoso-
phie stellen) die de "geest" uit,zijn goddelijke afzondering neer-
haalt en hem toont in relatie met de overige wereld.

Het proletariaat moet de bourgeoisie verslaan en heeft daar-
bij een machtig wapen in zijn proletarische wetenschap, zijn eco-
nomische theorie) zijn geschiedenisverklaring) zijn philosophie.
Maar dit wapen kan slechts dienst doen als het een k 1 a s s e -
wapen is) gehanteerd wordt door de k I a s se. Het proletari-
aat kan niet zijn e igen ho ogeprie ste rs scheppe.g . De proletari sche
wetenschap kan slechts een wapen zijn als hij door de heele klasse
wordt begrepen en gehanteerd. Daarom is het de taak van ieder ar-
beider zich de beoefening van deze proletarische wetenschap eig3n
te maken en hem verder te verbreiden.

Septerr..ber1935

G. I.O •
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HET ·~VEZENVAN DEN MENSCHELIJKEN HOUFDARBEIDt

VOORREDEt

Hier mocht de plaats z~n, om tot den welwillenden lezer zoo-
wel als tot den onw(;lwill~nd(jn kritikus eenig8 opholderende
woorden te richten, die de pe r soon Lijke verhouding van den- schrij-
ver tot zijn werk be t r-ef'f'en s Het é..::rste verwijt, dat ik verwacrrt ;:
is gebrek ~an gele~r~heid, dat zich meer nog indirekt, tusschen
de regt:ls, dan in het werkje zelf direkt verraadt .Hoe durft gij,
vr aag ik mij zelf af , het publiek uw bewerking van Gen onderwerp
voorleggen, dat door de helden der wetenschap, o.a. door Aris-
t.ot eLes , Kant, Fichte, Hege L, enz. bewerkt geworden is, zonder
nog aLLe werken van uw be ro emde voorgangers grondig te kennen?
Zul t gij niet, in het be st e geval, het r.:::eds lang volbrachte
herhalen?

Ik antwoord :H0t zaad, dat dé; filosofie in het aardrijk der
we ten schap heeft geplant, is lang reeds opgegroeid en heeft zijn
vruchten gedr-agen; Wat de ge scm.edem.s aan den dag brengt,
ontwikkelt zich geschiedkundig, drijft, groe i t en vergaat, om in
ver n i e u w d 8 n v 0 r m e(;uwig voort te leven.De oor-
'Rpronkelijke daad, hot or-Lg.i.neeLe werk is slechts vruchtbaar in
kont.akt mct de ver-houdengen en be t.r-ekkä.ngen van den tijd, die
het baarde; ten sLott e echter wordt het tot é:8n leege schaal,
di,e haar kern aan de ge sch i.eden.l.s he ef t ·afgegeven. Wat de wet(jn-
schap van ht:t ver18do;:;n positiefs produceerde, leeft niet meer
in de l~tter van d.en schrijver, maar- is rl0ér dan geest, is
vlG0sch en bloed geworden in de tegenwoordige wetenschap. Om
b.v. de produkten der natuurkunde te kennen en d~arbD iets
nieuws te pr-oduceer-en , is het geen ver-oi scht.e , eerst de geschie-
denis van deze wetenschap te bGstud~0r(jn en de tot nu toe ont-
dd-::te wet.t.en aan de br-on te acheppen , Integendeel, het geschied-
kundig onderzoek zou waarschijnlijk voor de oplossing van 82n b2-
paa Ld natuurkundig vraagstuk s l ech t s hinderlijk zijn, daar de ge-
concentreerde kracht ncodz.ake Lijk meer tot stand brengt, dan de
verd0Blde. In dezen zin reken ik mij hot gebrek aan ander soort
kènnis ten g08d~, omdat ik juist daardoor ae~ de kennis van
rn~n bep~Rld objekt des t~ zekürder ben gewDd. Dit objdkt te
cndcr-z.ooken en aLl.e s ue Lecr-cri , wat ~r in mijn tijd van bekend
is, heb ik mD ernstig t08gelegd. De g0schiedenis d~r filosofi0
heeft zich in zoo ver in mijn Lndá.v.i dua.Li t.e it herhé,al'd, als ik
raet d,~ behoefte naar- hm kompakte , systematische wçr01db~schou-
wing sedvrt mijn vrU(jg0 jeugd te speku Lecr en uitging, en ten
slotte de bevredi6~ng in de induktivve k~rulis Vffil het mènsche-
Lijk denkve rrnogen g.rvonden Vermdl.m.

En he t is niet he t denkvormogen in zijn me:aigvuldigen
vt:rsci~ning, het z~n n i 6 t d ~ v ~ r s c h i 1 1 end e
man ier end El. Ft r van , Jilaar zijn alg e m ~ ,J n -
s t t::: V 0 r m ,zijn. a.l.gemcen wezen , dat mij bevr ed i.gde en wat
bloot te; lL.gg8n mijn doel is .]lJiljnobjekt is der-he Lve zoo e~n-
voudig en spec LaaL mogeLijk , zoo absoluut eenvoudá.g , dat mij zijn
menigvuldige blootlegging moeilijk en vee I vu Ldi.ge herhalingen
bijna onver-mijde.Lijk wer-den ,



Tegelijker tijdis dG vraag naar het we zen van den gU8St (jun
populair onderwerp, dat niet slechts door filosofen van het
vak, maar door de wetenscn:"lpin het algemeen is ontgonnen.

Derhalv« mo ':;took, W13.ttot di:;kennis van het onderwerp de
g.:::schiedenisder w'Jtenschap heeft bijgedragen, in de w,~tenschap-
peLijkebeschouwing van den,tegenwoordigen tijdalgemeen Levend
zDn. Aan deze bron moch~ ik genoeg hebben. '

Zoo mag ik dus trots mijn,auteurschap bekennen, geen pro-
fessor d~,rfilosofie:, maar TanprQfessi~ een handwerker te zijn.
Aan di.egeneri die rmjdaar-en,de oude waar-schuwi ng mochten toeroe-
pen :11 schoenmaker , blijfbij je leest!"antwoord ik met Karl Marx:
"U'Li.eder :nee plus ultra van handwerkmatige wijsheid werd tot een
vreesel~ke dwaasheid Tan het oogenblik af, dat de horlogemaker
Wa~t de stoommachine, ,de barbier Arkwright den kettingstoel,
de juwelier~arbeider Fulton de stoomboot ,heeft uitgevonden."
Zonder ..mijtot deze grooten te willen rekenen, mag toch hun voor-
g::,:illmij'tot naijvering di.eneniBovendien ,isook de natuur van mijn
onderwerp nog in het bDzonder op de klasse aangewezen, wRartoe
te behooren ik, zoo al niet de eer, dnn toch het genoegen heb.

Ik ontwikkel in dit geschrift het denkvermogen 0.19 orgaan
van het a.l.gemecne.De lijdende~ de vierde, de arbeiders-stRnd is
in zoover pas de ware drager.vp~ dit orgaan, als ~e h eer -
s c hen d e stRnden Joor hun bDzondere klassebelangen ver-
hinderd zijn,het p,:tigemeenete erkennen.Wel heeft deze beperking
in de eerste plHéLts betrekking op de wereld der men s c h e -
1 i~k e ver hou din g,e n .Maar zoolang deze verhou-
dingen niet 8. 1 gem een mens chelijk, maar kLasaeverhoud.Lngen
zDn, moet ook de beschouwing der dingen door dit bekrompen
str~dpunt z~n bepRald.Objektieve kennis verond~rstelt subjek-
tief theoretische vr~heid.Voordat Kopernikus de ~de zich be-
wegen en de zon stil staan zRg, moest hijvan zijnaar-dsch stand-
punt i"'.bstrrilieeren.Omdatnu voo.rhet denkvermogen a 1 1 e ver-
hou'Li.ngen voorwerp zijn,moethet VRn R 1 1 e s abs+r-aheer-en,
ome z i c h z elf rein of Wé'.arte begrijpen.Omdo..twij aLLes
slechts door m~ddel V2~ het denken begrDpen, moeten w~ VRn al-
les afzien om het reine,het denken in het Rlgemeen te erkeunen.
Deze 'taak was te mceilDk, zool<illgde mensch zich ~~~ een be-
~erkt klasse-standpunt gebonden vond.Eerst een historische ont-
wikkeling die zoover gevorderd is, om nRar de oplossing der
1 a ~ t s t e h eer - enk ti e c hts c hap te streven,
kan zoover de vooroordeelen ontbereh, om het oordeel in het alT
gmueen, het kenvermogen, den hoofdarbeid wanr of naakt te be-
grDpen.Eerst een historische ontwikkeling, die de direkte 0.1-
geme ene vrijheid der mas sa in het oog hebben kan-en daar-roe be-
hooren wel zeer miskende historische voorwR13.rden-eerst de nieu-
we aera van den vierden stand vindt het geloof aan spoken zoover
ontbevrlDk, om den laatsten schepper van 13.llespokerD, om den
reinen geest te kunnen ontmRskeren.De mensch van den vierden
stand is eindelijk"r e i n "meriach,Zijnbel.angis niet meer klas-
se-,ma~ massa-belGilg, belang d~r menschheid.Het feit, dat ten
allen t~de het bel[~g der massa met het belang der heerschende
klasse verbonden was ,dat niet slechts ondanks, ma13.rjuist door
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Verbeteringen.

VerschiLlende regels zfjnbfjhet afdrukken niet duidelfjk
overgekomen.Wfj verzoeken dit als volgt aan te vullen.
Blz.~ geheel bovenaan moet zfjn:
materieele dingen verlaat en zich tot de abstracte zoogenaamde
filosofische onderwerpen wendt,in zaken van algemeene wereld-
Blz.~ geheel bovenaan moet zfjnl

bfjzonder gilde worden overgelaten. Wel zegt Lasalle met recht
"het denken zelf is in dit tijdvak der verdeeling van arbeidto-t

Blz.4 geheel bovenaan moet zfjn:
die het zelfstandig naamwoord van het werkwoord sCheidt,zal
daar even als hier met GEL~ ZEKERHEID &uderscheiden.
Blz.k7~ 4e regel van boven:
GEESTELIJKEN, ENKELVOUDIGEN VORM
Blz.17,11e regel van bovenaf:
het denkvermogen maakt uit ieder zinnel~ deel een abstraot

I

geheel.
Blz. 17, 7e regel van onderen:
verschijnsel is product van subject en object.
Blz.29, 4e regel van onderen:
••om werkelijk te zijn,een voorwerp, stof ,materiaal noodig.
Blz.31,bovenaan moet zfjn: slechts van vormen wisselt, ••••
Blz.35,geheel bovenaan moet zfjn:
Het denkvermogen in contact met de verschijnselen van de
VOORWOORD blz. 11 ragol ~~ van bov en af moet zijn:

dia in vool moerder0 mate door do work01ijkhüid ....


