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24.   MERKWAARDIG EN VERBLIJDEND. *) 

Uit een artikel van mevrouw Roland Holst in de Nieuwe Tijd knippen wij: 
„Maar dat falen (nl. van de sociaal democratische organisatie) „heeft nog verder strekkende gevolgen: het doet de 

grondgedachte, ,,de wereldbeschouwing of levensleer, die het geestelijk fundament ,,der soc. dem. beweging is, sidderen; het 
wekt in de menschelijke „hoofden den gezonden, den vruchtbaren twijfel, de behoefte de „oude „waarheden" opnieuw te 
onderzoeken. Met geestelijk funda-,,ment of wereldbeschouwing bedoelen wij zoowel het historisch „materialisme (juister 
het economisch determinisme) van Marx „als het dialektisch materialisme van Dietzgen. Het tijdstip van „de verstarring der 
Marxistische wetenschap is voorbij... 

„Deze geestelijke torenbouw vernieuwt zich niet per se gelijktijdig en in een zelfde tempo als de economische, politieke 
en „sociale krachten en vormen van het maatschappelijke leven. De „levensbeschouwing kan geheel of gedeeltelijk bij de 
economisch „politieke sfeer vooruit zijn of bij haar achterblijven... 

 ..... Het nieuwe socialisme.  Het vraagt niet  louter om  te ver- 
,.klaren en dat onderscheidt het van de oude Marxistische school, „maar allereerst om te waardeeren, het is niet langer zuiver 
intellectualistisch, fatalistisch, maar voluntaristisch en teleologisch ge-,,richt; het zoekt niet slechts de oplossing in 
omstandigheden, maar „ook in fouten, vergissingen, verkeerdheden — het gelooft in de „opvoeding van den wil, dat is van 
den mensch... als een factor, „die tusschen alle andere en door hen in zijn doelstellingen beïnvloed op zijn beurt weer de 
werking van dit levensproces mede „bepalen kan". 

Is het niet merkwaardig en is het niet verblijdend tevens? 
Alleen al, dat mevrouw Roland Holst in zulk een toon schrijft over de verstarring van de Marxistische wetenschap moet 

ieder treffen, die zich hare vroegere geschriften herinnert. Maar bovenal is de nieuwe geest, waarop hier gewezen wordt, iets 
om blijde over te zijn. Laten wij daarom niet vragen, hoe zij, die vóór den oorlog precies zoo oordeelden als de „nieuwe" 
socialisten thans, door hen werden bejegend, en laten wij evenmin de vraag stellen, waar het determinisme blijft van dat 
economisch determinisme, als het tempo der verandering door de zoogenaamd uitsluitend bepalende factoren niet wordt 
bepaald, als erkend wordt dat de menschelijke wil mede het levensproces vormt. Hoofdzaak is, dat de „nieuwe socialisten", 
— en dat waren toch vroeger immers juist overtuigde Marxisten? — het historisch materialisme te boven komen. Mocht dit 
ook met een vrouw van de geesteskracht en diepte van mevrouw Roland Holst blijvend het geval zijn — de intellectueele 
leiding onzer sociaal-democratie, en daarmede geheel ons geestelijk leven, zou er ten zeerste wel bij varen. 

*)   De  Schakel,   1916,  no.   11. 

 


