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Al het handelen van de menschen geschiedt door tusschenkomst 

van de menschelijke geest. Het historisch materialisme, als weten-

schap van het menschelijke handelen, moet dus ten nauwste samen-

hangen met een bepaalde wetenschap van de geest. Het gaat uit 

van een bepaalde opvatting omtrent de verhouding van denken en 

z i j n , het omvat zelf een nieuwe wijsbegeerte ; zijn filosofische grond-

slag is de leer van de Eenheid van het Heelal, die bij Marx en Engels 

eenvoudig de naam Materialisme draagt. 

De menschelijke geest wordt geheel bepaald door de omgevende 

wereld. Alles wat in de geest is, is afkomstig uit de reëele wereld 

rondom, die door de zintuigen op hem inwerkt. In deze filosofische 

grondstelling van het Historisch Materialisme wordt niet een onder-

danigheid van de geest onder de stof vastgesteld, maar de Eenheid 

van het geestelijke met de geheele wereld. Elk deei van het wereld-

geheel wordt geheel door de overige wereld bepaalH; het bestaat 

slechts door zijn eenheid met het overige; en zijn eigen wezen, het 

t
 totaal van -al zijn bijzondere eigenschappen, is niet anders dan het 

geheel, de gezamenlijkheid van de wijzen, waarop het de inwerking 

van de overige wereld ondergaat en terugstraalt, het totaal van al 

zijn wisselwerkingen met het heelal. Wanneer wij het een ,,ding" noemen, 

dan is dit slechts een woord, een begrip, dat al deze werkingen 

samenvat, die wij als verschijnselen waarnemen. 

Zoo is ook de menschelijke geest — ook dit begrip is slechts een samen-

vatting van een eindelooze reeks van geestelijke verschijnselen — 

een deel van het Heelal, in voortdurende wisselwerking met het 
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overige; van uit deze wereld stroomen de werkingen op hem in 

en omgekeerd werkt hij, door het medium van het lichaam, op deze 

wereld terug. Natuurlijk verstaan wij onder wereld hier niet enkel 

de stoffelijke wereld. Ons heelal is niet het totaal van al wat licha-

melijk en weegbaar is, maar alles wat waarneembaar en als zoodanig 

reëel is. Daartoe behoort dus ook al het geestelijke in de hoofden 

der menschen. Natuurlijk niet de voorgestelde objekten van fantasie; 

een algemeene wereldgeest of een absolute idee behooren niet tot de 

werkelijke materieele wereld; maar de voorstellingen zelf, die in som-

mige hoofden van zulk een fantastische Geest bestaan, de fantasieën 

en hersenschimmen zelf, zijn werkelijk bestaand, dus reëel, dus materieel 

in onze zin van het woord. Deze geheele reëele wereld is materiaal voor 

onze geest en staat als materie tegenover hem. Alles wat in hem is, 

is inwerking van de omgevende wereld, en zijn bijzonder wezen is 

niets dan de samenvatting van zijn eigenschappen, de manier, waarop 

deze inwerkingen opgenomen en verwerkt worden. 

De eerste belangrijkste eigenschap is het vermogen om te verza-

melen, het geheugen. Als een eindelooze stroom vloeit het wereld-

proces voor de geest langs; als een eindelooze stroom vloeien de 

indrukken, de werkingen van de wereld, in de geest naar binnen 

en worden er opgezameld. De voorstelling, dat de stroom van de 

tijd aan ons voorbij gaat als het touw van een veerboot, waar wij 

langs drijven: steeds één punt vastgrijpend, het oogenblik van het 

nu, dat ons tegelijk al weer ontglipt •— geeft geen juist beeld; het 

eindelooze touw wordt onder het voortgaan ingenomen en daalt op-

gerold in het ruim van ons schip neer. Het wereldgebeuren stroomt 

in ons, en wij worden steeds nieuw en anders. Steeds rijker wordt 

onze ervaring, steeds voller en grooter de inhoud van het bewustzijn. 

Wat doet de geest met deze aldoor groeiende massa van indrukken ? 

De tweede eigenschap, die het wezen van de geest karakteriseert, is het 

abstractievermogen. De eindeloos gevarieerde massa der indrukken, 

die de geest binnendringen, wordt verwerkt tot een abstrakt beeld, 

waarin het algemeene van de konkrete verschijnselen tot begrippen 

samengevat is. De techniek van dit proces, de verhouding van beeld 

tot objekt, het wezen van de begrippen in tegenstelling tot de 

Werkelijkheid, is door Dietzgen in meesterlijke klaarheid uiteengezet 

en behoeft hier niet uitvoerig behandeld te worden. In het begrip 

is het 'algemeene, het wezenlijke, het gemeenschappelijke, het blij-

vende uitgedrukt van het deel van de wereld, van de groep van 

verschijnselen, waarvan het hef beeld is; van het bijzondere, verschil-

lende, wisselende van de werkelijkheid is daarbij geabstraheerd. De 

oneindige veelheid en verscheidenheid van de wereld vindt geen 
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plaats in ons hoofd; daarom moet de geest deze vereenvoudigen, 
door van verschillen en verscheidenheden, die bijkomstig en toe-
vallig zijn, af te zien. De begrippen zijn uitteraard vast, hard, scherp 
omgrensd, terwijl de werkelijkheid, die zich daarin kristalliseert, als 
een vloeiende stroom steeds anders, eindeloos verscheiden en veel-
soortig, voorbijruischt. Daaruit volgt reeds, dat de begrippen zelf 
niet rustig kunnen blijven bestaan; zij moeten steeds opnieuw gewij-
zigd, omgevormd, anders begrensd, door andere vervangen en zoo 
aan de wisselende werkelijkheid aangepast worden. 

Onafgebroken dringt de stroom van indrukken en ervaringen uit: 
de buitenwereld in de geest in, wordt daar verzameld, verwerkt, 
gedestilleerd, gegeneraliseerd tot denkbeelden, begrippen, oordeelen,. 
ideeën, gevoelens, regels, de inhoud van het bewustzijn, en zinkt 
dan weg in het onderbewustzijn en de vergetelheid. Passen de 
nieuwe indrukken in het reeds gevormde beeld, doordat de wereld-
omgeving steeds in gelijke vormen terugkeert, dan wordt dit begrips-
beeld steeds vaster gemetseld en versteent tot een onaantastbaar 
geestelijk bezit. En het gaat niet verloren met het individu; door 
het maatschappelijk samenleven en samenwerken vindt een voort-
durende uitwisseling van denkbeelden plaats ; het geestelijk beeld 
van de wereld is geen individueel, maar een kollektief bezit. Het 
geestelijk bezit, dat een samenleving in de loop der tijden verworven 
heeft, wordt aan het opgroeiende geslacht overgedragen; zoolang de 
levensomstandigheden gelijksoortig blijven, vindt dit dan steeds weer 
het overgeleverde systeem van begrippen en ideëen, de ideologie, in 
harmonie met de werkelijkheid; dan wordt deze ideologie steeds 
vaster gefundeerd en ontwijfelbaarder. Maar nu verandert de wereld; 
door de menschelijke arbeid zelf neemt de maatschappij steeds nieuwe 
vormen aan; nieuwe indrukken, nieuwe ervaringen dringen de geest 
binnen en passen niet in het oude wereldbeeld. Nu gaat de geest aan 
het opbouwen uit het oude bezit en de nieuwe aanwinsten. Oude 
begrippen worden veranderd of anders bepaald, nieuwe worden 
gevormd, oordeelvellingen wijzigen zich, nieuwe inzichten zetten 
zich vast, een nieuwe ideeënwereld ontstaat,, langzamer of sneller, 
uit brokstukken van het oude, dat min of meer aangepast wordt, 
en de nieuwe ervaring. Het is hetzelfde proces, dat in het voort-
schrijden der natuurwetenschap plaats vindt, waardoor het beeld, 
dat wij ons van de natuur maken, steeds nieuw en anders' wordt. 
Met dit verschil echter, dat de ontwikkeling hier niet komt, 
doordat de wereld zelf sterk verandert, maar alleen doordat onze 
ervaring van de wereld, door het steeds voortschrijdend en nauw-
keuriger natuuronderzoek, aldoor verandert. En bovendien vindt dit ortt-
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wikkelingsproces rustiger, bewuster en objektiever plaats, omdat het; 
buiten de maatschappelijke strijd, buiten de hartstochten, buiten de 
onmiddellijke levensnood der massa's staat; omdat het geen zaak 
der massa's is, maar studieobjekt van een klein gilde. Maar de maat-
schappij werkt op allen in; zij is de eigenlijke wereld voor de groote 
massa der menschen; zij dringt haar indiukken met reusachtig ge-
weld aan allen op, omdat hun leven er van afhangt. Over de maat-
schappij, d. i . over het eigen leven moet iedereen zich gedachten 
vormen; zij groeien spontaan, onbewust in hem op, zelden als objek-
tieve wetenschap, maar meestal als subjektieve voorstellingen. En 
voortdurend verandert de maatschappij, de omgeving, het levenslot — 
thans met reusachtige snelheid — en sleept ook de traagste her-
senen onwillig mee. In innerlijke worsteling, in felle strijd of 
rustige denkarbeid worden de gedachten gerevolutioneerd, soms 
plotseling, als met een tooverslag, als de inwerkingen van buiten 
enorm sterk zijn, soms ook langzaam en lange tijd nauwlijks merkbaar. 
In dit proces van voortdurende omvorming vindt de aanpassing plaats 
van het bewustzijn aan het maatschappelijk zijn. 

Wanneer dus Marx zegt, dat het maatschappelijk zijn het be-
wustzijn bepaalt, beteekent dit niet, dat de ideeën van dit oogenblik 
bepaald worden door de maatschappij van dit oogenblik. De 
maatschappelijke werkelijkheid van nu is het eene element, de uit 
vroegere werkelijkheid ontstane ideeënwereld is het andere element, 
waaruit tezamen het nieuwe bewustzijn ontstaat. Het eerste vormt 
de stoffelijke faktor, de inwerking der materieele wereld, het tweede 
is een geestelijke faktor, het reeds aanwezige bezit aan ideeën en 
voorstellingen. Vandaar dat burgerlijke geleerden, naar een uiterlijke 
schijn oordeelend, hieraan de onjuistheid van het Historisch Materialisme 
meenen te kunnen aantoonen: de materieele werkelijkheid alleen 
bepaalt niet het denken, maar geestelijke faktoren zijn even be-
langrijk. Zij zien daarbij over het hoofd, dat de tegenwoordige 
weréld zijn beeld niet op een schoon blad papier schrijft, maar dat 
het abstrakte beeld van de inwerking van alle vroegere toestanden 
in de inhoud van het bewustzijn neergelegd is; het bewustzijn 
wordt bepaald door het totaal van de vroegere en de tegenwoordige 
werkelijkheid. De burgerlijke opvatting gaat van de geestelijke be-
wustzijnsinhoud uit als van iets gegevens, waarvan de oorsprong 
niet nader behoeft te worden aangegeven, dat uit de „natuur" van 
de geest of uit een abstrakt buiten de mensch bestaand geestelijk 
wezen ontspringt. De Marxistische opvatting gaat uit van de over-
tuiging, dat de inhoud van het bewustzijn uit de inwerking van de 
reëele wereld moet ontstaan zijn, en het zoekt daarvan de oorsprong: 
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in de vroegere levensomstandigheden der menschen. En dit geldt niet 
alleen voor het bewustzijn; ook in de andere eigenschappen van de 
geest, in de neigingen en aandriften, de instinkten en gewoonten, 
die in onbewuste diepten van de geest verborgen liggen en als een 
geheimzinnige ingeschapen menschelijke natuur verschijnen, open-
baren zich de overgeërfde indrukken van duizenden jaren, van af 
de primitiefste oertijden. 

_ Deze samenhang tusschen geest en maatschappij geeft een inzicht 
in de oorzaken, die, zooals men het meestal uitdrukt, het revolutie-
proces van de maatschappij tegenhouden en verlangzamen. Daarmee 
wordt niet enkel het subjektieve feit bedoeld, dat het langzamer 
gaat, dan het naar wensch en inzicht van de vooraanstaande revolu-

r tionuiren moest gaan, maar ook het objektieve feit, dat de werkelijkheid 
van nu zoo weinig de geest van de meeste menschen beheerscht en 
bepaalt. Wij spreken dan van de macht van de traditie als de 
groote kracht, die de ontwikkeling belemmert. Bij een beschouwing 
yan de tegenwoordige wereld, zijn klassenstrijd, zijn geloof, zijn 
ideologie, stuit men voortdurend op deze geweldige macht, en zonder 
haar is geen verklaring mogelijk. Daarbij begeeft men zich echter 
niet buiten het Marxisme; want elke traditie is zelf een stuk werkelijkeid, 
die in^ de hoofden der menschen leeft, die hun daden bepaalt, die' 
krachtig op anderen inwerkt en zoo een groote invloed op het gebeuren 
uitoefent. 

Wat haar tot traditie maakt, haar bijzondere natuur in tegenstelling 
tot andere geestelijke verschijnselen, is dit, dat zij een stuk werkelijkheid 
van uitsluitend geestelijke natuur is, waarvan de materieele wortels 
in het verleden liggen, die dus enkel op het verledene teert en in 
de nieuwe wereld geen voedsel meer vindt. Als voorbeeld kunnen 
de beide machtige ideologieën dienen, die het sterkst de geesten der 
arbeiders beheerschen en van het socialisme afhouden : de godsdienst 
en ^ het nationalisme. Hoe de godsdienst uit de primitieve en de 
kleinburgerlijke produktiewijze opgroeide, hoe hij daarbij voortdurênd 
vorm en aspekt wijzigde, hoe hij de uitdrukking was van maat-
schappelijke organisaties, die sindsdien hun maatschappelijke basis 
steeds meer verloren, is reeds dikwijls in tal van werken en artikelen 
uiteengezet. De nationalistische ideologie onderscheidt zich van de 
andere daardoor, dat zij in het kapitalisme wortelt, voor de bourgeoisie 
een levende werkelijkheid is, dus een nog jonger en frisscher traditie, 
die daardoor op de arbeiders nog sterker kan inwerken. 

Het mag vreemd schijnen, dat een ideologie zich nog zoo lang kan 
handhaven, nadat haar voedingsbodem, haar grondslag, de werke-
lijkheid, die haar. schiep, reeds lang verdwenen is. Voor haar geldt 
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echter hetzelfde als. voor al het geestelijke in den mensch; niet alleen 
blijft het als een eigen wezen bestaan, zooals de herinnering blijft na de 
indruk en elk geestelijk beeld na een reeks van indrukken; maar het 
wordt nog enorm versterkt door de wederzijdsche geestelijke inwerking 
der menschen. Evenals in de hersenen de gevoelscentra niet enkel 
door de prikkels van buiten aangedaan worden, maar ook op 
duizenderlei wijze met elkaar verbonden zijn, elkaar beinvloeden en 
zoo een geestelijk leven van gedachtenverbindingen scheppen, dat 
voor een groot deel buiten de inwerkingen van buiten omgaat — 
zoo werkt ook in de maatschappij, wat eenmaal in menschenhoofden 
aan ideeën gevormd is, als een nieuwe kracht op andere menschen 
in. De buitenwereld, die op onze geest inwerkt, bestaat niet enkel 
uit de stomme feiten van leven en omgeving, maar ook uit wat 
anderen ons zeggen, als neerslag van hun ervaring, en uit wat zij — 
of vroegere geslachten — in boeken neergelegd hebben. Zooals het 
oorspronkelijke dunne geluid van de snaar door een klankbodem 
vol gemaakt wordt, zoo klinkt ons de leering van de feiten, van 
de materieele levensgrondslag als een vol akkoord uit de omgevende 
menschenwereld tegemoet. De nieuwe ideeën, die bij de nieuwe 
werkelijkheid passen, worden door hen, waarin ze het eerst op-
groeiden, die het eerst flauw de nieuwe tóón hoorden en onder-
scheidden, gepropageerd; hun krachtig geluid wekt de jongere en tragere 
geesten, hun propaganda voegt zich bij de direkte inwerking van de 
levenservaringen, en brengt sneller tot een begrip van het wezenlijke 
daarin. Evenzoo wordt de oude ideologie door dezelfde kracht versterkt 
en in het leven gehouden; door de geestelijke inwerking van de ouderen 
op de jongeren, van de oude geschriften op de nieuwe generatie blijft 
het oude gedachtenleven nog een tijdlang doorklinken, ook als haar 
eerste materieele oorzaak opgehouden heeft. Maar op den duur moet 
zij, dissonant geworden, te gronde gaan. Wanneer een nieuwe werke-
lijkheid dag aan dag haar indrukken in de geest inprent en ze met 
enorme kracht in de koppen hamert, bezwijkt de oude ideologie en 
moet de geest steeds meer de oude meeningen opgeven en zijn ideeën 
richten op de behoeften van de nieuwe maatschappij. Het gaat soms 
langzaam, het gaat soms aarzelend en halfslachtig, maar tenslotte 
gaat het toch. Want de propaganda van de nieuwe ideologie krijgt . 
voortdurend nieuwe kracht uit de realiteit van het leven. 

Hierbij speelt de snelheid van het maatschappelijk omwentelings-
proces een belangrijke rol. In oude tijden, toen dit langzaam ging, 
versteenden de uit de maatschappij opgroeiende gedachtevormen tot 
vastroestende dogma's. In tijden van snelle verandering wordt de 
geest meegesleurd, hij wordt soepeler en beweeglijk, en werpt sneller 
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«de oude denkbeelden weg. De achter ons liggende tientallen van 
jaren, .waarin het kapitalisme en het proletariaat tot hoogste ont-
wikkeling moesten rijpen, brachten een stilstand of verlangzaming in het. 
politieke omwentelingsproces; in dit tijdperk trad daarom ook een. 
verlangzaming van het geestelijk ontwikkelingsproces op, vooral in 
tegenstelling tot de voorwaartsstormende ideeënvorming uit de 
vorige burgerlijke omwentelingsperiode. De gevolgen waren, na de 
•schitterende konceptie van het Marxisme, een terugval: revisionistische 
twijfelingen, Opleving van burgerlijke kritiek,'bij een deel der radi-
kalen dogmatische verstarring. Nu echter breekt weereen revolutionaire 
periode aan; en zij zal zonder twijfel ook een snelle omwenteling 
•der geesten, een sterke vernieuwing der ideeën, een geweldige intel-
lektueele revolutie meebrengen. 


