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Chinese omwenteling

in april 1949 d.e legers van Mao-Tse-toeng en generaal f sjoe Teh oirer d-e
rivier d.e Jangtse waren getrokicen werd.en aI spoed.ig d.aarna d.e troepen van generallssimo Tsjiang Kai-sjek verslagen. Ztln macht stortte j-neen" Nog voor d.e
herfst was het regÍem van d.e Kwo Min Tang weggevaagd. van het Chinese vasteland-"
De wereld- sprak van tteen zege van het kommunisme in Chinatr.De Koeng Tsjang Tang,
d.at wiI zeggon d.e rrkommunistischetr partij van China d.eed. d.at zeJ,f n i e t . Zij
karakteriseerde haar militaire overryinning op d-e Kwo Min Tang als: trd.e zege van
d-e nationale, burgerli jk-d.emocratische omwenteling" I d-ie 18 Ja.a,T tevoren was begonnen. lrlat d-e Koeng Tsjang Tang voor ogen weefd-e, wat Mao Tse-toeng als haar
eerstvolgend.e taak be schouwd.e , d.at was; een voorwaarts stuwen van het revolutionaire ontwikkelingspïoce s . 0p d-e burgerli.lk-d.emocrati sche- zou :naar ltaar overtuiging d-e proletari-sch-socialistische omwenteling volgen. Daarna zou in een nog
I^Ieer latere fase' sprake ztjn van een overgang naar het ttkommurtismerr. Vilat aan_ deze
d.enkbeeld.en van Mao en van d.e Koeng Tsjang [ang omtrent China' s maatschappelijke
ontwikkeling terstond. opvalt, i s hr:n d.uid-eli jke verwantschap met de opvattingen
van Lenin en d-e bolsjewisten over het verloop van d.e revoLutie in Rusland-"
2. Die overeen-lcomst i-s niet toevallig. Zii spruit daaruit voort, dat d.e revo1uties in Rusland. en in China ztclt vol-trokken hebben ond-er vooïwaard.en en omstand.ighed-en, d.ie in zeeT veel opzichten op elkaar gelijken. Rus1and. en China waren beid.e in het begin van d.eze eeuw in ontwikkeling achtergebleven rijken. De
landbouw was er het voornaamste mid-d-el van bestaan. De boeren vormd-en er d.e verreweg talrijkste klasse in d-e maatschappij. Er heersten feod.ale-, hal-f-feod.ale of
aan het feod.alisme verwante prod.uctieverhoud.ingen en uitbuitingssystemen. Er bestond. een geestelijk klimaat, dat rnet d-ie sociale omstand-ighed-en correspond.eerd.e:
in Rusland- d.e gri-eks=orthod.oxe kerk; in China het Confucianisme. In bei.d-e land.en
vormden o.e vergelijkbare maatschappelijke verhoud-ingen ' t fiindament voor vergelijkbare politieke onderd.rukkingsvormen: in Rusland- het absolutisme van d.e tsaren;
in China het absolutisme van d.e Mand-sjoe-keizers.
1, ZoweT in Rusland. als in China had. d.e revolutie, economj-sch en politiek, dezelfd.e problemen op te lossen. De omwenteling moest het feod.ali-sme vernieti:
gen; zL j moest d-e agrarische productiekrachten bevrijd.en vari d.e kl-uisters, waarin
d-e bestaand.e prod.uctieverhoud.ingen hen gevangen hield-en; z\) d.iend-e d.e weg te banen voor een industriële ontwikkeling en ztJ moest tensl-otte het absolutisme vermorzelen en vervangen d.oor een ïegeringsvo:m en d-oor een staatsmachine, d.ie d.e
1

.

Toen

2

va^rr d-e economische taken der revolutie politiek verzekerd-en. A1 d-eze
problemen zijn:d.e economische- en politieke vraagstuJ<ken van d.e b u r g e r I ïk e revol-utie, dat wil zeggen van d.ie revolutie , welke het kapitali sme tot heersend-e productiewijze maakt.

oplossing

4. Dat d-it voor wat China betreft zo was, wordt ond.er meer bevestigd. d.oor het
pïograrn van practische taken, d-ie ztch d.e Koeng Tsjang Tang in d.e herfst van
1949 ste1d.e. Zij keerd.e ztch tegen d.e Chinese sociale trad.itie, zoals die verankerd. lag in de Chinese familie-verhoud.ingen en in d-e loka1e- en regionale voflnen
van bestuur " Zlj streefd-e naaï 'n agrarj-sche hervorming d.oor invoering van mod.erne prod.ucti-emethod.en en - waaï nog mogehjk - uitbreid.ing d.er bebouwd-e oppervlakte, ZtJ, d.e Koeng Tsjang Tang, wif d.e China' s kolossale reserrye aan menseli;ke arbeid-skracht mobiliseren en d.oor uitbreiding en verbetering van 't ond.e::v,rijs voorbereid.en op haar taak in een z:-clt. j-ndustrialiserend-e maa.tschappi j. Zíj verlangd.e
voor China een bmikbaar net van verkeerswegeorwaard.oor d.e rijkd.om aan grond.stoff en - voor I n belangrijk d.eel- te vind-en in tot d-usver moeilijk toegankelijke gebied.en - d.ichter bij d.e sted-elijke en ind.ustrië}e centra zou komen te liggen" Bovenal
d.iend-e er volgens d"e Koeng Tsjang Tang tn mod.erne industrie te word.en geschapen.
In één woord.: het progïam van lviao en d.e z\:non voor d.e period.e nó hrm machtsveroveringwashet prograJnvanhet zegevierend.e kapi t a 1i sme.
De kLas severhoud-ingen
d.er Chlnese revol-utie

5. De economische- en politieke vraagstukken van d.e burgerlijke revolutie waren
Ín hun algemene vorm ook aan d.e ord.e in Frankijk in lT19.Niettemin verschillen d,e burgerlijke revol-utie in RusLand. en d.e burgerlijke revolutie in China in
zeer belangri jke mate varr d.e Franse. Juist in het opztcht, waari-n d.e -Russische-

en d.e Chinese omwenteling van d-eze eeuw ónd.ers ztjn dan d.e Franse omwenteling van
eind.e der 1Be eeuw lijken d.e Russische- en d-e Chinese revofutie op elkaar" In
Frankrijk voltrok d-e burgerlijke revolutie z:-cLt in 1789 en volgend,e jaren op klassieke wijze . Zii narn er de voïm aarr. vaír een strljd- van d-e burgerlijke kl-asse, van d-e
bourgeoisiertegen d-e heersend-e klassen van het feodale ti;dperk. Dat was noch in
Rusland., noch in China het gevaI, omd-at een burgerlijke klasse welke d.ie taak zot;.
hebben kr-rrnen vervullen of tot een d-ergelijke stri jd in staat zov z\Jn geweest, in
Rusland.enChinaniet bestond.. Het typi
s che kenmerkvan zowel- deRussiomwensche- als d.eChinese revol-r-rtie is d.it,d-athet beid.e bu r ge r1ilke
telingen ztjnrwaarin a n d. e r e klassen d.e ro1 vervullen, d.ie in het 18e-eeuwse Franhri jk d-oor d.e burgeri j vervuld. werd.. Die merkwaard.ige klasseverhoud.ingen
zijn het, d-ie zowel- in r1usland. aIs in China het aarrzaen hebben geschonken aan het
bolsjewisme" I'iiet omd.at i{ao Tse-toeng en zijn geestverwanten bolsjewisten zin Ujken d.e Chinese- en d.e Russische revoiutie op elkaar, nee, omgekeerd-z zlj z\y). bolsjewisten ómd.at in China soortgelijke klassenverhoud.ingen bestond.en a1s in Rusland "
Zowel in Rusland- als in China kon d.ientengevolge het kapj-talisme alleen
maar zegevieren in zijn trolsjewistische vor3n.
6. Zowel in Rusland. als in Chína was weliswaar het f eod-alisrne (of wat d-aarnee
overeenkwam) blijven be staan, omd-at d-oor bepaald-e oorzaken de agvavLsche prod.uctie eï op zekere trap d-er ontwikkeling stagneerd-e, in beid.e landen ontstond.
ni-ettemin - d.oor wat men externe oorzaken zou kunnen noemen - I n begin van kapitali sme en d-aarmee ook I t begin van een proletartaat en een bourgeoi sie. In Rusland- geschled-d.e d-at al-s gevolg var] d.e militaire behoeften van het tsarj-sme; in
China a1s gevolg van d.e kol-onial-e expansie van het westerse i-mperialisme. In St'
Petersburg, in lvioskou, in d.e kol-enbekkens bij d.e Don en op d.e petroleumveld.en van
Bakoe was een begin van ind-ustrie ontstaan. In China was dat I t geval in d.e stcd.en van het kustgebied. zoals ond-er and.ere S janghai, Kanton en Nangking. De daarin^werkzaÍne arbeid.ersklasse was in Rusland. klein in aantal vergeleken met d-e grote massa varr d.e boeren.fn China vormd.en d.e arbeiders ten opzi-chte van d.e boerenmassa een nog vé6I geringer percentage.Die and-ere getalsverhoud-ing tussen arbei-

het

z

ders en boeren j-n Rusland. en in China vormt in sterke mate d.e verkl-ari-ng voor
d.atgene rwaarin d.e Chinese revolutie, bij all-e overeenkomst, va^n d.e Russische ver-

schilt.
jk met het begin ener j-nd-us7. De rrbourgeoisi-err, d-ie in Rusland- en China tegeli
I'derd.e
stand-", d.ie in I'rankrijk
trie zlclt gevormd. had., geleek in niets op d-e
aan d.e vooravond. d er br::cgerli jke revol-utie fier haar aanspraken op heerschappi j
verkond-lgd.e . Door de omstand-ighed.en waarond er ztJ in Rusland. en in China optrad-,
te weten al-s een klasse op uiterst small-e economische basis, ontl-oken met d.e financiële sterm van het buitenl-and.se kapitaal en in d.e schad.uw van het absolutisme, d.at a.an d.at buitenland-se kapitaal concessies had- verleend, l^Í'as zti va,:r d.at absoluti-sme niet de natuurli jke vi jand.in, maar zoclnt, ztJ er integend.eel politieke
steun bi j. Zíj was er d-e innigste bond.genote vafi. of wel ztj sehrok, wanneeï ziclt
tussen haar en het absolutisme onvermijdel{jke belangentegenstellingen voord-ed.en,
tel-kens in laatste instantie voor d.e revolutionaire konsel§^renties daarvan terug.
Voor zover ztJ te zwak was om ztclt politiek te roeren kan men ze1gan, d.at d.e ïevol-utie z o n d. e r Ltaar moest word-en d-oorgevoerd.. Voor zover ztj ztch politiek
roerd.e was zt) niet revol-utionair en d.iende d.e revolutie ztch vierkant t e g e rL
haar te keren.

Het verloop der revolutie
i-n Rusland. en in China
B. In Rusland- was het proletarj-aat klein, maar als gevolg van d-e tsaristische
verhoud-ingen bijzond.er strijd.baar. Dóór d-ie strÍjd.baarheid. en ook d.oord-at het
in bepaald.e gebied.en was geconcentreerd. en d65r ztJn stempel op d.e gebeurtenissen
d.rukte heeft het in d.e Russische revolutie ( zowel in 1905 a1s in 1911) een rol
van betekenis gespeeld, zoals de boeren een belangrijke rol vervul-d.en d-oor hun
aantal. Daarnaast bezat Rusland. een kl-einburgerlijke intelligentsia ,waaTaan eveneens in het omwentelingsproces een rol toeviel. Uit d.e rijen d-er intel-lectuelen
ontwikkel-d-e zich het revol-utionaire beroepskad-er cler bolsjewistische partij,waarvan Lenin eens treffend-er d.an hij ze1,f bevroed.d-e gezegd. heeft, dat het bestond. uit "met d-e massars verbond.en Jacobijnen't, d.at wiI zeggen uit revolutÍonairen van een uitgesproken burgerlijk type en met een typisch burgerlijke organisatievorm. Dle bolsjewistische Jacoblnen d.rukten hun stempel op d.e Russische ïevolutie, gelijk omgekeerd- d-e Russj-sche verhoud.ingen hr.rr stempel op hén d.rukten. Z\,
d.e bolsjewistische Jacobijnen, steld.en in overeenstemming met d-e behoeften der
Russische revoLutie d.e leuze varr d.e zogenaamd-erfsmytschkattop.Onder ttSmytschkarr
verstond- men het trkl-asseverbond. tussen arbeid.ers en boerenrt , d.at wi1 zeggen een
monsterverbond- tussen twee klassen, die eigenlijk totaal verschil-lend-e belangen
had.d.enrmaar d-ie elk op ztchzelf niet Ín staat waren hun speciale e i g e n belangen duurzaam te verwezenli jken. De bol s j ewieken " overbrugd-en'r d.i e belangentegenstelling. Dat l«,uam er in d.e praktijk op neer - en moest er historisch Sez:-en
op neeÈomen - d.at hun partij b o v e n d-e twee klassen troond-e en d.e d.ictatuur
uitoefencle. Dat d.uurd-e net zo1ang totd.at, a1s resultaat van d.e maatschappeli jke
ontwikkeling, een n i e u w e k I a s s e op het toneel verscheen, d.ie werd.
geborenuit d.e na-ïevolutionaire, s t aa t s kapl
t aI i s t i s c he productieverhoud.ingen en d-ie in conflict kwa.n met d-e bestaand.e partijd.ictatuur.
9. In China herhaald-e ztclt d.e geschied-enis, maaT zt) herhaalde ztclt niet in precies d.ezelfd.e vorm. De Chinese revolutie verliep, in grote lijnen, para1leI
met d-ie in Rusland-, maar toch ook weer in een aantal opzichten volkomen and.ers.
Er was in d-e eerste plaats een aarLztenli jk verschÍl in tempo. De Chinese revolutie brak uit in 1911, zes jaar eerder d-an d-e Russische ? maar zLJ d.eed. in d-en beginr:e, afgezi-en van enkele gebeurtenissen in 1913 en 1915/ 16, weinig meer dan
pas op d-e plaats maken. Toen ztj begon.namelijk waren - gans am.d-ers d.an in Rusland.
d.e massa' s nog niet op het toneel verschenen. De val van d-e Mand.s joe-dynastie
beter gezegdl Ltaar aftred.en - was een l-ate echo van vroegere massa-bewegi-ngen
zoals d.e Taiping-revol-te en d-e Boxer-opstand., maar gebeurd.e niet ond-er d-e d-ruk

4van opstand.ige beweging'en. China kreeg d.e republiek op een pïesenteerblaad.je va,rn
de keizerlijke t'Zoon d-es HemeIs[ aangebod.en. De keizerlijke autoriteit werd- niet
zoais met het koningsschap in Frankrijk of I t tsarÍsme in Eusl-and. het geval was
afgeschaft, d.och bij kelzerldk decreet vermaakt aan Joean Sji-kai. Hem heeft men
weI eens trd.e Chinese Napoleonrf genoemd., vanwege zijn misl-ukte pogingen om het keizerschap te vervangen d-oor een mil-itaire d-ictatuur. Ten onrechte " Napoleon was
d.e testa.urentsvoltrekker d-er burgerlijke revolutie. Joean Sji-kai d.aarentegen was
d.e executeur-testamentair eneï fail-l-iete keizerlijke boed.el en a1s zod.anig een
barrière op d.e weg naaï een revol-utionaire ontwikkeling. Niet met Bonaparte kan
men hem vergeli jken, maar met d-e Rus si s che generaal Kornilof , d.ie in d-e nazomeï
van 1917 een contra-revol-utionaire staatsgreep voorbereidd.e " Tegen dat l(ornilofgelvaar riepen in Rusland. d-e bolsjewiki toi verzet op" De arbeid-ers van Petersburg kwamen in beweging om d.e revolutie voorwaarts te d-rijven. In China ge schied.d.e iets clergelijks niet" De Chinese arbeid.ersklasse, voor zover ze bestond-, was
daarvocï nog veel en veel te zwak. Om d.ie red.en werd- in China d-e voortgang d.er
burgerlijke omwenteling verd-aagd-.
10. And-ers dan in R.us1and bestond. er jn China geen aa:n d.e historische omstand-ighed.en aangepast rrJacobijnendomr' , d.at Joean S j i-kai d-e voet zou hebben kunnen
dwars zetten. Er was wél een klei-nburgerli;ke intel-Iigentsia, d.Íe republikeins en
rad-icaal was. Haar rad.ical-isme was echter zeer betreklcelijk en het vief eigenlijk
al]een maar te constateren in vergelijking met d-e positie d.er reactionaire, met
het keizerrijk of met Joean Sji-kai fl-irtend.e Chinese bourgeoisie. Dï. Soen Jatsen, d.ie d.at kleinburgerd.om vertegenwoorCiSde , volgd-e d-e voetstappen van C onfuoius, d-ie d.e filosoof van d.e lil.assenverzoening was geweest, Soen Jat-sen streefd.e ernaar een soort van compromis te vind.en tussen I t oud-e China en een mod-erne,
dat vril zeEgen: burgerl:jke, republiek" Dergelijke illusies waren ui-teraard allermi-nst bevord.erlijk voor een revolutionair optred.en. Vand-aar d.at Soen Jat-sen, d-ie
d"oor d-e gebeurtenissen van het jaar 1911 een ogenblik op het eerste plan geschoven werd., zond-er enige weerstand- capituleerd-e voor Joean Sji-kai" lJat d-eze niettemin géén succes had. kwam, d.oord-at d.e d.ecentraliserend.e en onti:ind-end-e krachten
d-ie het voortbestaan van d-e monarchie onmogeli jk hadd.en gemaakt r €r all evenzeer
rn belemmering voor vormd.en om d-e verhoud-ingen van vroeger in enigszi-ns gewilzigde voran te }aten voortbestaan.
11" Er ontstond. in China vooralsnog geen national-e burgerhjke staat, zoals d-estijd-s in Frankrijk of na d-e burgerli;k-d-emocrati-sche revoluti-es in Duitsland.
en Italië. Iiet gevolg vÍas, d.at China ten prooi viel aarr een kliek van generaals
al-s tr'eng, Tsjang f so-lin en Tsjoe Pei-teh, d.ie als militaire potentaten elkand-er
tientallen jaren lang beoorlogd.en.In ifusland. verschenen d-e generaals - Koltsjak,
Denikin, VIrangel , Petl- joera 6ók ten tonele; maar pas n6, de oktoberrevolutie
van 1917" Zij vochten er tegen d-e arbeid-ers, tegen d-e boeren en tegen d-e bolsjewistische partij. In China trad-en d-e generaals op nog eer er van een soortitoktoberil sprake vlas geweest. \rlat zti beoogd-en was niet "oktober"-gebeurtenissen ongedaan te mal<en, maaT ze te voorkómen d-oor hun nacht uit te breid-en over een groot
d.eel van het Chinese gebieC; iets, waartoe geen hunner in staat bleek. Pas tegen
het eind.e d-er 20-er en het begin der JO-er jaren zov C.at min of meer gelulcken
aan Tsjiang Kai-sjek, omd-at toen d-e Chinese revolutie i-n een nieuwe fase rdas gekomen. Ts jiang Kai- sjek i.ras niet zomaer een Chinese generaal uit vele. Hi j was
geen feodaal legeraanvoerd-er zoal-s Tsjang Tso-l1n, noch een representant der beter gesitueerd-e boeren, zoals f'eng. ilij was d-e generaal der Chinese Girond.ijnen,
d.e generaal van d-e Kwo l[in Tangrde partjj waavaart ged-urende een uiterst korte period.e tijd-eIÍjk'n revol-utionaire rol was toebed.eeld- onCer d-e d.ruk der in beweging
gekomen massar s. Na 'n kleine kwarteeuw van stagnatie bevond- ztcLt d.e Chinese revolutie eind.elijk d-aar, waar z:-clt d"e *Russische bevond- in februari 1917t zi het
d.an, dat d.e maatschappelijke verhoud.ingen in China nog altijd veel en veef primi-
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Partijgroeperlngen in
de Chinese revoluti-e
12. De Kwo Itin Tang (Nat:-onaListische Partij van China) is d.e oud.ste der partijen
d.ie in d.e Chinese revolutie optrad.en. Ze is voortgekomen uit de Toeng lviin
Hoei (Eenheid.sliga van Revol-utionairen), d.ie op haar beurt weer de tradj-ties
voortzette van d.e Sjing Tsjoeng Hoei (Uet Ontwakende China), een genootschap d.at
Soen Jat-sen Ín 1e94 buiten China stichtte met steun van uit ' t Land geëmigreerde kooplied.en. Hand.eld.rijvenden en neringd.oenclen, mitsgaders d.e met die gïoepen
verbond-en intel]ectuelen, bleven door d.e jaren heen Ltaar eigenlijke kleinburgerlijke klassebasi's vo:rnen, Maar ook ambtenaren en in hun carrière beknotte militairen - waalanee de Eenheid.sliga sterke verbindingen had. - drukten med.e op haar een
stempel " Daarenboven vloeid.en haar d.an nog echt burgerli jke elementen toe uit d.e
rijen d.er Langzaan zteh vormend.e, nog in d.e kind.erschoenen staand-e, Chinese bourgeoi sie

"

De opvattingen d.er Kwo Min Tang waren zo vaag a1s men op grond. vart haar heterogene samenstelling mocht ve::wachten. Dat d.e economische ontwikkeling
van China een agrari sche hervorming voorop s tel-d.e , d.at d.e bevri j d.ing der boeren
uit de "feodalert eigend.omsverhoud.ingen, gelijk bij ied.ere burgerlijke revolutie, d.e
eerste taak was d.er Chinese omwenteling, dat alles ontging d.e Kwo Min Tang ten
enenmal-e. Dat moest haar ook wel- ontgaan, omd.at d.e boerenbevrijd.ing onverbrekelijk
verbond.en was met d.e ond.ergang der oud.e Chinese familieverhoud.j-ngen, d.ie voor de
kleinburger Soen Jat-sen óók het fimd.ament vormd.en van het China waarvan hij te
dromen placht. De Kwo Min Tang was republikeins en nationalistisch. De u-it het
Chinese nationalisme logrschervrijze voortvloeiend.e strijd. tegen het buitenl-and.se
imperi-aLisme echter kon zij niet of nauwelijks voeïen d.oord.at ltaar burgerlijke aanhang met d-at imperialisme nau\^Íe bind.ingen ond.erhield-. Z6 ve:r^rard. en hersenschimmig waren d.e d.enkbeeld.en van Soen Jat-sen, d-at hij 1n alle ernst geloofde een Ie=
venskrachtig en ond.er een sterk centraal- gezag verenigd. China tot stand. te kwtnen brengen met d.e hulp van het buitenLandse kapitaal, d.at natuurlijk juist bij d.e
zwakte van China het meest gebaat was. Tenslotte werd-en d.e opvattingen van Soen
en d.e Kwo Min Tang bovenal gekennerkt d.oor het id.ee etnex' algemene klassenverzoenÍng. Dat id.ee strookte weinig met d-e realiteit, paste echter d.es te beter bfj
het f eit, dat hi.i en ztJrr partij d.e politieke uitd.rukking waïen varíi in beginsel tegenstrijd.ige belangen.

11.

Pas toen op d.e drempel d.er jaren twintig d-e Chlnese massas in beweging kuramen om zich te verzetten tegen het imperialisme, waarvan ztJ d.e gevolgen aa^n
den lijve ond-ervond.en, maakte de Kwo lvlin Tang een mk naar links" De partij werd.
gereorganiseerd.. Soen Jat-sen schorrlc haar een nieuw progïaJny waarin voor d-e eerste keer- het agrarische probleem aLs een d.er kernvraagstukken d-er Chinese samenleving werd. aangesned-en. Tegelijkertijd echter werd- alles weer overwoekerd. met het
onknrid. van het Confuciani-sme, d.at ied.er werkelijk revolutionaire uitleg van het
pïograrn verhind.erd.e en het nogelijk maakte, dat zoweL d.e linker- a1s d.e rechter-
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vleugel der parti j er zich met evenveel recht op kon beroepen. Niettemin voerd-e
d.e Kwo Min Tang,opgestuwd. in d.e vaart d.er gebeurtenissen, een tijd.lang strijd t zowe1 tegen het imperial-isme als tegen d-e reactionaire krachten, die als gevolg
van het stagneren, d.er revol-uti-e in China nog altoos even sterk gebleven waïen
al-s op d-e d.ag d-at zrJ begon. Het had- er een ogenblik d-e sch{jn varo,, d.at ztch toch
zoiets aIs een Jacobijnse d.emocratie in de schoot van de Nationalistische Partij
zou kristalliseren. De revolutie raakte in een stroomversnellÍng. Juist diezelfd.e stroomversnel-ling echter was er de oorzaak van, d.at d.e tegenstellingen tussen
d.e d.iverse sociaLe groepen d.ie d.e basis d.er Kwo iviin Tang vormd-en scherper d.an
ooj-t tevoorschijn trad.en. 0p hetzelfd.e ogenblik, d.at d,e br:rgerlijke omwenteling
een pas voo:rnraarts d.eed. keerd.e aI wat burgerlijk was in China ztcLt tegen d.e revo-

lutie.

6

De Koeng Tsjang Tang, d.e Chinese bolsjewistische partij, ontstond in d.e jaren 1920/21 om sootgglijke red.enen als een kleine twintig jaar tevoren d.e
j
bols ewi stische partij in Rusland- was ontstaan. Toen het burgerlijke China verstek
l-iet gaar werd.en ook hier d.e arbei-d.ers en d.e boeren de heerscharen der revol-utíe.
Daar rt echter om d.e b u r g e r I U k e omwenteling gingr niet om d-e proletarische , d.ie nog in d,e verste verte niet aan de ord.e was, nam d.e van revoLutionaire d.aad.kracht en van revolutionaire geest vervuLd.e organisatie, d.ie in d-i-e
strijd. geschapen werd- toen de Kwo Min Tang een volstrekt ond.eugd-elijk werktuig
bleekronvemijd.elijk een b u r g e r 1 ij k e ged.aante,d-at wiI zeggonz d.e parti;|vorm aan. Voor d.ie organisatie stond- d.e partij van Lenin mod.eL, omd-at deze juist
voor verhoud.ingen zoals ze ook in China bestond-en werd- gevormd-. Aan d-ergeli jke
verhoud.ingen beantwoord.d.en zoweL haar structuur als ltaar sociale- en politieke
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d.enkbeel-den.

16. De Chinese geleerd-e Tsjen foe-sjioer di-e d.e Koeng Tsjang Tang gesticht
heeft,maakte haar.tot een getrouwe copie van d-e partij d.er Russi-sche bolsjewieken. Dat zegt ook itrtao Tse-toeng. In een red-e, gehoud-en in juni 1949 ter gelegenheid- van d.e 28ste verjaard-ag van d.e Koeng Tsjang Tang op 1 juli varr d.at Jaar,
ve-rkl-aard.e hij: ItDe Chinezen werd.en het marxisme meester d-oor d.e toepassing ervan
d.oor d-e ilussen. Voor d-e oktoberrevolutie had.d-en d.e Chinezen niet al-leen nooit

van Lenin gehoord- 7 trtààT ook d-e nanren van lviarx en Engels waren hun onbekend-. Het
ged.aver van d.e kanoruren der oktoberrevolutie bracht ons het marxisme-leninisme.
Wij noeten d.ezelfd.e weg als d.e Ilussen volgen t zo luidd-e d.e conclusie "'? De concl-usie was juist. Iïaar alleen omd-at het zogenaamd-e marxisme-leninisme met het marxisme d.e theoretische uitd-rukking der in 't kapital-isme bestaand.e kl-asseverhoud.ingen niets geneen heeft d.an op zijn hoogst d.e terminologie. Iíaar d-e inhoud. is
het leninisme: een aa.npassing van sociaal-d-emokratische opvattingen aan d.e br;zond.ere Russische omstand-ighed-en en d-j-e opvattingen d.rukten er in veel geringer mate een stempel op d-an d.ie omstand.ighed.en.!/are het leninisme inderd.aad marxisme g+
weest, dan zoud.en d.e Chinezen het niet bruikbaar hebben bevond-en, dan zou. voor
herr ook ten aanzten d5.6rran hebben gegold-en,wat iriao Tse-toeng in 1949 over ónd.ere lrlesterse theorieën zei, naneli jk: ttDe Chinezen hebben van het Westen veel gefeerd-7 TÍrààT niets van a1l-es wat ze l-eerd-en kon in d-e praktijk verwezenlijkt worden.

f
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17. De Koeng Tsjang fang kon d-e Russi-sche partjjvorm en d.e Russische parti.lopvattingen oveïnemen omd-at de vó6r-revolutionaire maatschappi;verhoud.ingen in
China met d-e vóór-revolutionaire maatschappijverhoud.j-ngen in tlusland. grote overeenkomst vertoond.en. Bij alle overeenkomst echter waren ztJ niet precies gelijk.
Dat had tot gevolg, d.at het leninisme aaJr. d-e Chinese omstand-1ghed.en moest word.en
aangepast, zoal-s eens Lenin aan het westen ontl-eend.e opvattingen aanpaste aan. d-e
omsta,nd-ighed-en in ilusl-and-. Doord-at Rusland. en China in bepaald.e opz)-chten sterk
op elkaar leken sterker bijvoorbeel-d- d.an Fusland- en het kapitalistlsche l^JestEuroparbahoefd-e er niet zoveel te word-en verand-erd-. Niettemin zLJn d.e verand-eringen onmiskenbaar. Het Chinese bolsjewisme bleef wel bol-sjewisme, maar het
kreegin sterkermate een b o e r enk a rak t e r d.anhet ooit inRusl-and.
heeft bezeten" Die aanpassing aan primitieveÍ omstand-ighed.en geschied-d.e in China
niet bewust . ZLj kwam ond-er d.e d.ruk van d-e werkelijkheid- tot stand.. Het naar buiten zichtbare gevolg ervan was, d-at de parti j ztclt rond. 1927 tota.al vernieuwd-e.
Zolang ztj d-e getrouwe nabootsing d-er Russische partij geweest was, bleef zU in d.e
d.raaikol-k d-er Chinese omwenteling een volkomen steriele factor. Pas toen zrJ ziclt
duid-elijker verbond. met het 1ot d-er boerenmassats slaagde z\ er in een factor van
betekenis te word-en, D56r ligt d.e d-iepere verklari-ng voor het feit, dat Tsjen
Toe-sjioe j-n 1927 uit ltaar geled.eren werd- verbannen. Bij d.e verni-euwing van ltaar
kader marcheerd-en d.e rebellen van het platteland. haar geled.eren binrren. In d.e
plaats varr d.etrmarxi-stischefr professor Tsjen trad. Ivlao, d-e boerenzoon uit d-e provincie Hoenan.

1

Een d-erd.e in d-e Chinese revoLutie optred-ende partij was d.e Democratische Li#t d"ie gesticht werd in 1941.Va.n meet af aan beoogd.e zti een soort van buffer te zrjn tussen enerzijd-s de Chinese bolsjewieken en and-erzijd.s d-e regerend-e Kwo
Min Tang. trVa^rr*haar stichting af heeft d.e Ligat', aldus een uit haar krj-ngen afkomstige verklaring in het desti jds te S janghai verschijnend.e, onafhankelijke dagb1ad. Ta Koeng Pao van 21 januari 1947,'rgeijverd- voor d.e ver^rezenlijking van d-e democratie d-oor op te tred.en als bemid.d-elaarster tussen de Kwo Min Tang en d.e bolsjewieken met het d.oel tot (nationale) eenheid. te geraken.'t Op een and.ere plaats
omschreef d.e Liga haar eigen activiteiten aIs rrgericht op een beéind.iging van d.e
burgeroorlog, gericht op d.e vred-e.ttJuist een dergelijk streven echter bevatte
a}le elementen voor een mislukring.Het is onbegonnen werk te trachten om het onveTzoenlijke te verzoenen.Een compromis als de Democrati-sche Liga vooï ogen stond.
(tret woord. "compromis" werd in hàar politieke propagand.a oo]< ind-erd.aad- gebruikt)
was een variant in het ( burgerli jk) politieke schaapspel r d.ie v6ór het Jae;r 1927
in d.e loop van de omwenteling a1 herhaald.elijk was beproefd. en d.ie onmogelijk was
gebleken. foen Soen Jat-sen in 1912 vrijwillig of ond-er d-nrk van burgerlijke
groepen, d.at d.oet weinig ter zake het veld- ruimd.e voor Joean S ji-kai, toen
heette het, d.at zulks geschied.d.errom d.e burgeroorlog te vermijd-en.rrMaar toen d.e
revolutie eenmaal was begonnen, kón d.e br.rrgeroorlog nj-et ver:meden word.en. Pogin=
gen daatoe, zowel toen als later, verhaastten juist het uitbreken ervan of leid.d.en tot zijn verscherping.

18.

19. Van d.e Democratische Liga tot stand. gekomen uit een fusie van d.iverse
kleinere partijen en groeperingen - is gezegd.rdat d.e meeste harer led.en professoren en stud.enten waren, d.ie ond-er trd.emocratietf d.atgene had-den leren verstaan, wat men, d.at wil zeggen de burgerij r r in het Westen ond-er verstaat. Hiervan is in d.e eerste plaats waar, dat de partij hoofd.zakelijk bestond. uit d.e regelrechte opvolgers d.er geleerd-e Mandarijnen, die China meer d.an ,000 jaar lang had-d.en bestuurd-. Wat d-eze ook varr d-e burgerlijke d.emocraten in het !íesten geleerd
mochten hebben, het was sl-eehts een d.un vernisje, d.at maar ternauwernood. d.e Conf,ucianistische filosofie verborg. Net aIs bij Soen Jat-sen, wÍens hoogste wijsheid.
het was d-e klassenstr4d. ond.er aIle omstand.ighed.en te vermljden, was ook bij de Democratische Liga het streven naar 'rvrederr een erfstuk d.er klassieke Chinese wijsbegeerte . Dat erf stuk was onuitroeibaar, omd-at de rtlviand.arijnent' d.er Democratj-sche
e

Íga d-oor economi sche band-en en familiebetrekkingen nauvÍ verbond.en waren met Chinars bovenste 1aag, d.at wil zeggen met d-e maatschappelijke kl-asse, d-i-e wel-isr^raar
met één been op burgerli jke-, maar met het and.ere been nog stevig op f eodale bod-em stond.. In d-e politiek van d-e Liga kwam d-eze sociale basis natuurlijk d.irect
tot uitd.rukking" Ond.anks ltaar schijnbaar felle kritiek op d-e Kwo ivlin fang en op
Tsjiang Kai-sjek beperkte ztJ ztch. bij haar optred.en tot - uiteraard. vergeefse
pogingen de Kwo Min Tang te reoïganiseren. De 'tgebrekenrt d.er Kwo i'tin Tang kond.en
niet word-en opgeheven zond-er d.e maatschappelijke toestand.en op te heff en, waaïvan

L

Min Tang, maar niet mind-er ook d-e Democratische Liga, het prod.uct wàs.
20. De beëind.iging van d.e burgeroorlog in China, waarrrarr d.e Democratische Liga
d-roomd.e, kon noch in d-e 20-er, noch in d.e {O-er jaren bereikt word-en langs
de weg van d-e (t<tassen) vred-e, d.och alleen maar d-oor d.ie burgeroorlog konsekwent
tot het eind.e toe te voeren. Ofschoon men beweerd- heeft, d-at in d.e rijen van d.e
Democratische Liga trd-e bekwaamste leid-ers van 't mod-erne Chinatr te vind.en waren,
heeft d.e Liga d-at nooit begrepen. In theorie heeft ztj Lraar "vred-el-i-evendtf stand.pr;nt ni-mmer losgelaten. Omd.at echter de praktijk nu eenmaal- boven d-e leer &att
heeft zLJ op een gegeven moment, ond.er d-e hard.e d.ruk van d.e werkelijkheid., practiseh },aar houd.ing moeten wi j zlgen, Aarzelend. en geenszins van harte verklaard.e
zti Tsjiang Kai-sjek de oorlog. Dat geber.rrd.e toen het te laat wasld.at hebben achteraf de leid-ers va:n d.e Llga zéLf erkend.. Tsjiang Kai-sjek, cloor hen in politieke verblind.ing altijd als'?een gematigd. element" gekarakteriseerd, had. toen ztjn
traditioneel hartdwerk, namelijk uitroeiïng Cer gematigden, slechts tijd.elijk onder-

d.e Kwo
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broken d.oor d.e Japanse oorlog, al ]ang weer opgevat" Het gevolg was d.at d.e "gematigd.etr Liga, tusscn rrllnksrr en Itrechts" in d.e Chinese politiek staand-e, tussen
d.e molenstenen d.er historische ontwikkeling werd- fi jngewreven en ond erg'ing. Ivlen
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ifl.,EIN jaar geleden d.e Statenverkiezingen 1966 werd-en gehoud-en was
d.at voor ons aanleid.ing om rn beschouwing te wijd-en aarr d.e ontwikkeling d.er politieke partijen in d.e huid.ige maatschappU.Het klassj-eke tijd.perk d.er reëIe politieke tegenstellingen en,u-an d-e politieke toernooien,zo ze:-den we, ligt achter ons.
De scheid.slijnen van voorheen, d.ie eens d.e min of meer d.uidelijke grenzen hebben
gevormd. tussen aanwijsbare belangenversehillen, zijn vervaagd. of hebben soms zel-fs
geheel opgehoud-en te bestaan. Naarmate d.e samenl-eving meer en meer het kar"akter
aarrneemt ven d.e managersmaatschapp:j gaat I t in het parlement hoe langer hoe minder om bela^rrgrijke beleid.slcresties, word.t het zogenaamd-e politieke werk vels/angen
d.oor een jurid-isch- of economisch-technlsche arbeid.. De politicus maakt plaats
voor d.e socioloog of d.e planoloog, d.ie ook in d.e r[jen van het ondernemerd.om zot n
belangri jke plaats is gaan bekled-en. De parti j en verliezen hun rrprofi-eIrr , raken
steed.s meer hun'reigen gezichtrrkwijt en word-en, wat een land.elijk d.agblad. destijd.s
ftond.erling uituisselbaarrr heef t genoemd.
natuurlijk - is al-'t Verschijnsel op z:.chze1.f niet ónze verkl-aring ervoor
ttmode" geword.en van een
of
feit
sind.sd-ien
mln
meer
Het
is
a1s
aanvaard-.
temeen
rrgebrek aan d-uid.elijkheid.rrin de politiek te spreken.Daarbi.l d.eed. men het d.an echter vooriromen alsof d.e ónd.uid.elijkheid een fout of een gebrek, in elk geval rr1
persoonlijke eigenschap was van de politieke woord-voerclers. I',[en zet niet: d-e Pvd.A
en d.e KVP of d.e KVP en d.e WD zijn hoe langer hoe meer op elkaar gaan lijken en
d.ientengevolge zijn er tussen d.ie organisatj-es nauwelijks nog verschillen waaï te
nemen; nee, men zei; Sehmelzer is ond.uj-d.e1ijk, of Den Uyl of Toxopeus. En het was
d-aarbij zel-fs zírdat Schmel zer h& van Den Uy1 zeí, Den Uyl van Schmelzer en Toxopeus vaï] alfebei.
Men had. het niet over d.e politieke contouren, maaï over het
jargon, waar'rayl d-e politieke sprekers ztcLt bed-iend-en. Bij gebrek aarr een verklaringrd-ie op d.e maatschappelijke wetmatigheid steund-e of zelfs maar zijd.elings verband. d-aarmee hield. s zàg men van ied.ere poging tot verkl-aring af om z:-clt over en
weer te beperken tot kibbelarijijes en verwijten Ín het ind-ivid.uele en persoonl-ijke
vlak.
Natuurlijk zo\L d.at onmogelijk zin ger,,reest wanneer d e politici ztclt niet ind-erd.aad. van een afgrijselijk rrvakrr-taaltje plachten en plegen te bedienen, waaraarl d.e
gewone ste:sreling aI l-arrg geen tour^i meer kan vastlcropen. I'faar niemand-, d.ie d.e
vinger op de rrwond-e plek" 1egd.e heeft ztch d.e moeite getroost ook d,àt feit uit
d.e bestaand-e maatschappelijke verhoud-ingen te verklai:en. Zodra d.ergelijke feiten
in het ged.ing raakten, hield.en d.e sociologen en planologen op om sociologen te
ztin en werd-en zrJ psyehologen. Sl-echte psychologen wel te verstaan, die hrm eigen
psychologie aI even sl-echt bl-eken te verstaan als d-e psychologre d-er massars.
V,Iaa:mee niet gezegd. wil ztJn overigens, d.at wij van hen aJs socioiogen een bed.uid.end. betere ind.ruk hebben.
Hoe komt het, d.at bij alle geïoep om'rd.uj.d.elijkheid." d.e d-uid.elijkheid., óók van
d.e politiei
al gaat het niet dóórom in de eerste plaats
verd-er d-an ooit te
zoeken is? Wij menen het antwoord. op d-eze vraag in het bovenstaand-e grotend.eel-s
TOEN EEIS

-9de mafi.agersmaatschappij of op d-e d-rempel d-aanran vraagt om een 6nder type parle-

mentariër d.an in het verled-en. De man van d-e algemene politieke lijn, zoals een
Benjamj-n Disraëli of een Lfoyd. George, een CLémenceau of een Aristid-e Briand.,
een Troelstrs of een Yand.erveld.e, een Abraham Kuyper of een mgr. Nolens heeft
plaats gemaakt voor rrd.e speci-a1ist", omd.at d.e huid.ige maatschappelijke verhoud-ingen om It speciali-sten'r vragen, omd-at d.e ontwikkeling van d.e samenleving d.e politici tot figuren van het tweed.e of d.erd-e plan gemaakt heef t, d.ie niet zozeer meeï
in het parlement te vind.en zLJr1, maar b'ijvoorbeeld- nog in d-e partijformaties en in
kiesverenigingen. Hier ligt d.an tevens d-e verklaring waarom - in vergelijking met
d-ie er nog zijn ind.e ?'hel-Cenf' uit
d.e parlementaire glansperiod.e d.e politici
d-erd.aad. tweed.e- of d.erd.erangs f iguren kr.rnnen word.en genoemd-. Ge en trred.enaarsrf
schitteren er meer op d-e parlementaire tribrrne; verd.wenen Ís de ttgloedfr,d.ie eens
het politieke leven kenmerkte,ja het politieke l-even is zélf gestorven. IIet "geord.end.e kapitalisme'r of ' t I'staatskapitalisme'r heef t ook d.e politieke betrekkingen verzakelijkt"
werd-en,
Kwam het in het verleden voor d.at ingenieurs politici
in d.e tegenwoord-ige fase van het kapitalisme ztjn d.e politici tot 'ringenieursrf
geword.en, d-1e ztch al-leen nog maar kururen uj-td.rukken in d.e termen, nee, niet van
d.e politieke-, maar van d.e bestuurlijke- en economisch-financiëIe techniek.

I{ET HEEFT ER op het eerste gez:-cht de schijn van alsof d.e gang van zaken tij
jongste Kamerverkiezingen onze zienswijze volkomen weerlegt. Het politieke 1even d.ood-? Maar is de achter d-e nlg zijnd-e verkiezingscampagne d-an niet felIer en
levend-iger gevoerd- dan in ve1e, vele jaren het geval was? IIeef t het optred.en van
nieuwe en jonge partijen d-an nlet het effec'b gehad. van een steen, d-ie in het dode
en rimpelloze water van Ned.erland-s politieke vijver werd- gegooid.? fs er niet zoiets als een politieke aard-verschuiving geweest, d-ie al-Ies op losse schroeven
heeft gesteld-, wat gj-steren nog van d-e lfed-erlandse politieke verhoud-ingen beweerd- kon word-en?
Wij geloven, dat al d,eze vïagen ontkennend- moeten word-en beantwoord. wanneer
men d.e d.ingen op d-e keper beschouwd-.
"Het enige wat d.uid.elijk i-s geworÀn", schreef "Het Parool'r na d.e verkie zurlgenrrris d-at er een bred-e ond-erstroom van ontevred.enheid- met het partr.lstefsel bestaat . rr In Vrij Ned-erl-and. verklaard.e Mathieu Smedts : De berg heef t een mui s gebaard., de ond.uid-e1i jkheid. is nog groter geword-en.rr Het d.agblad- I'Het Centrrmrt betoogd.e: rrHet is overd.uid-elijk dat jongeren en oud-eren ztch vooï tn groot d-eel afkeren van d-e trad.itionele partijen en hun politiekrof d-ie nu links of rechts is.'t
De hoofd.red.acteur van d.e IIR.O-televisierubriek'rBrand-puntrr zeLZ trDe kj-ezers hebben d.e vijf grote partijen in hrrn hemd- gezet. "Waarin al d-eze -en soortgeli jke- commentaren met el-kaar oyereenstemmen is d.it, d-at d-e jongste verkiezingen het licht
geworpen hebben op een situatie, d-ie ook vorig jaar bij d-e Statenverkiezi-ngen al
bestond.; een situatie, waarvan ftHet Paroolrt toen schreef, d.at ztJ d-oor d.e ond-erlinge verwi sselbaarheid. der parti..len werd- yeÍoorzaakt .
Nad.at er el-f maand-en lang om het hard.st om duid.eli jkheid- geïoepen is, is er
arayt d-ie verwissel-baarheid- d-er partijen, aarL d-e vaagheid- hurrner contouren, aan hun
gebrek aan profiel r nog niets verand-erd-. Vraagt men om een bewi js? Men kon het
vind.en in d-e kolommen van "Het Centrumr', d-et d-e I{\IP karakteriseerd.e a1s rr?n partij met een prograrnna d-at vooruitstrevend- i s en die met recht I t vertrouwen mocht
vragen van aIIen, die niet tevred-en zijn met ons huid.lg staatsbestel.rt Dat is een
omschrijving, d.ie Toxopeus of Den UyI zond.er aarzeling 66k zoud-en geven, wanneer
men hen naar het karakter van hÍn partij zou \ÍTagen. Vraagt men d-an óns hoe of t t
komtr d.at alles bfj het oud-e is gebleven en of de les van d.e Statenverkiezingen
1966 d-an niet groot genoeg was, d.an zeggen wi j r d.at het geen kwestie is yatrr een
trlesjett 1eren, maar van een sociaal ontwikkelingsproces,
waarvan het verloop bed.e

rf
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paald. nlet afhankelijk is van d.e goed.e of krnrade wil der d-aarbÍj nauw betrokken personen.

Er is niemand, d.ie ontkénd. heeft d.at er roeeï d.uid-elijkheid. moest komen, óók,
ja vooral - naar men meend-e in het politieke jargon. iuïaar d.e commentatoren ztjn
het er opvallend. met elkand.er over eens, d.at d.at jargon even onbegrijpelijk gebleven is gedurend.e d.e verkiezingscampagne als het tevoren ïras. lviensen als Den Uyl
en Schmelzerrr, schreef rrHet Parool-tr, ttbeschouwd-en d.e verkiezingsstrijd. als een
d.iseussie oveï aflerl-ei d.etails van het economi-sch leven. Zij gebruikten daarbij
een soort economisch d.ieventaaltje, vol van moeilijke technische termen, d-at over
d.e hoofd.en van d.e kiezers heenpraat." Het j-s di:-id.e1ijk, d-atrfHet Paroolf'd-a.t a1s
een misverstarrd- beschouwt van Den Uy1 en Schmel-zer. Naar ooze menJ-ng berust het
misverstandbijrrHetParoolrt, d.ateen politieke
d.iscussiewil, te::r,rijI
eï juist geen politieke problemen meeï aan d-e ord.e ztJyr, d.och al-Ieen maar in
hoofd.zaak economische , Dàt, weten Schmelzer en Den Uyl op grond. van hun parlementaire praktijk beter dan mr. Sand.berg. Hiín rnisverstand. echter bestaat hierin, dat
zlj schijnen te geloven, d-at d.e problemen van het managerd.om, d.ie in d-e Kamer d.oorlopend- aan d.e ord-e komen ook enige belangstelling zou wekken bfj d.e niet tot d.e
rf

managersklas se behorend.e arbeid.er en ge\^rone man.
+

IVIAAR D 66 DAN? , zaL d.e )-ezer vïagen. Is d-eze komeet aan d-e politieke hemelniet het overtuigende bewijs, d.at er tóch iets aan het verand.eren is? Heeft men
ged.urend.e d.e campagne varr d.e l eid-er d-ezer ni euwe parti.l r Dr. Hans van Mierlo , d-an
niet verstaanbare taal vernomen, d.ie zi-clt d.uid-eIijk onderscheid.d.e van d.e priet|

praat varr d.e meeste kand.id.aten?
Ons antwoord- luid-t, d.at het succes van D t66 in d-e eerste plaats alleen
a 1 g e m e e n gemaar a1les wat wij hierboven varr. d-e partijen i n h e t
steld- hebben bevestigd. In d-e tweed.e plaats is D t66 een spiksplinter nieuwe
groepering en is mr. Hans van Mierlo een nieuwbaklcen rrpoliticusrr r nog geenszins
eenttspecial-istrt. Het is niet verwond-erlijk en het zeg-v op ztchzelf niets, d.at
iemand-, d.ie nog maar cp weg is omttd.iefjesmaat" te word-en ztch de trd.ieventaalrl
nog niet heeft eigen gemaakt, Ten d-ercle en tensl-otte: men kam mogelijk d-e woordvoerd.ers van D | 66 "prij zeyltt om hun rtduid.eli- j}<heid.'t , men kan nu al niet beweren,
d.at hun partij in geen enkel opzicht met een and-ere |tverwisselbaarrt zov ztjrt.
D | 66 is een partij met duldelijke republikei-nze trekken of sympathieën, ook
aI heeft ztJ d.e republiek d.an nlet tot d-e :-nzet, van haar verkiezingsstrljd. gemaakt. Zij is tegen d-e Amerikaanse poiitiek in Vietnaln, ztj is voor d.e erkerining
van d.e D. D. Ii" , de Oostd.uitse republlek. ZIj heef t nóg een aantal programmapunten,
d.ie men vri jwel net zo terugrrind.t bf j d.e P. S. P. Het enige eigenlljk, waarin D | 66
en d-e PSP ztch. d.uidelUk van elkand.er onderscheid.en is, d.at d.e PSP een'rsocialis=
tj-sche'r partij wil- ztJn Aan d.ie zq h,et d-an ged-eeltelijke rrverwisselbaarheid-rr
heeft D t66 het te d.anken en heeft d-e PSP het te wijten, d.at D 166 vele kiezers
van d.e PSP heeft afgesncept. De PSP-leid-ers zi.1n het z:-clt bewust; Lankhorst heeft
het in d.e nacht na d-e verkie z:-ngen openlijk uitgesproken.
+

om d-aarmee deze losse notities over d.e jongste Ka,merverkieOVL-RIG0IS i-s
zingen te besluiten - de opvallencle ned.erlaag van d.e PSP niet in hoof d"zaak op d.eze ged-eeltelijke rrverurissel-baarheid.r' terug te voeren. Het fal-en van d.e PSP spnrit
r:aaÍ onze mening voort uit het f eit, d.at z\J zogenaamd- vonn wil geven aan rrsocialistischerr principes. Misschien zal Lankhorst ook d.at ond-erschrijven" Hij heef t na
het bekend word.en van d.e verkiezingsuitslag met bitterheid geconstateerd., d.at
t'het sociallsme in Ned-erland. blijkbaar geen haalbare kaart isrf o Maar wij bedoelen

11

het gans and.ers dan Lankhorst het bed.oeld. heeft, omd.at wij ond.er ilsoci-alismerr
iets heel and.ers verstaan d.an hij.
In orLze ogen is het tf social-ismefr var. d-e PSP d.e verklari-ng voor haar onmiskenbare achteruitgang, omd.at het rtsocial-ismett niet d.oor een parti j veulrrezenli jkt
kan word.en en ied.er streven d.at d.aar zogenaamd- op gericht is tot mislukking is
ged.oemd..

Socialisme, d.us een klassenl-oze samenleving, waarj-n

d-e

loonarbeid- ni-et meer

bestaat, kan alleen het gevolg zi jn van d.e klassenstri jd. van d-e arbeid.ers. Die
klassenstrijd. kan sfechts d.oor d.e arbeid.ers z6lf word.en gevoerd., niet zogenaamd.
uit hun naarn d.oor een partij. Die klassenstrijd. leid.t tot kl-asse-organisatie en
kdn geen parti j -organisatie zi jn, omd-at ond.er d.e huid.ige maatschappel[jke verhoud.ingen d.e strÍjd.-voerend-e arbeiders onmidd-elUjk in botsing komen met de burgerlijke samenleving en d.e burgerlijke staat, waaranee d-e partijen - ook wanr:eer ztJ het
karakter van oppositÍe-partijen hebben - onverbrekelijk zijn verbond.en. Die verbond.enheid. zaL hen - of zLJ het willen of niet
op besf issend.e ogenblikken tegenover d.e strijd.end.e arbeid-ers plaatsen, zoals bijvoorbeeld. geschied.d.e op d.e 14e juni van het vorige jaar, toen d.e Amsterd.amse bour,,nrakarbeid-ers i-n opstand. Is^Iamen
en a1le partijen ztch van hr.m optred.en d-istancieerd.en. Di-e verbond.errhei-d. met d.e
burgerlijke maatschappij za\ hen ook - of zrJ wj-l-len of niet onverbi-d.d.e1ijk het

1ot doen d.e1en, d.at d.e ztch naav d.e managersmaatschappij ontwikkelend.e burgerlj,jke
samenl-eving vooï d-ie partijen in petto heeft. Bij het eerste d-enjren wij aan de PSP,
bU het tweed.e aart D ' 66, al- zullen waarschijnlijk beid-e partijen weigeren om het te
geloven. IvIaar het "geloofft is in d.eze niet belangrijk.
Men kan een schip met id.ealisten een tijd-lang voor d.e wind. laten zeilen, ztjn
nood.lot zeilt het tegemoet, juist ómd.at d-e idealisten d-aar niet aan willen.

GEEN

DOGMATISME

TOEN d.e correspond.ent van het bekend.e Franse d.agb1ad. trl e Figarorr in
de nacht na d.e verkiezJ-ngen aarr Ha.ns
van ivlierl-o van Dt 66 vroeg of hd marxist was, barstte d-e lijsttrekker van
d.ie partij in lachen uit en antwoord.d.e
hri;
rrNeer Be€n d.ogmatisme. De tijd. van
d.e id.eologieën is hier voorbij.rl
Mr. Van }[ierlo had- gelijkrvooï zover hij beweerd.e, d.at d-e ti jd. van d.e

dogmats en id.eologieën tot het verleden behoort. Maar hij vergiste ztch,
voor zover hij meend.e, d.at het marxisme een d.ogmatische of ideologische
theorie zo1) z,LJn. Het marxisme heeft
juist van meet af aarr aan alle dogma
d.e onverzoenlijke oorlog verklaard- en
is koen tegen d.e id.eologieën te vel-d.e getrokken.
Dat sommi-ge zo genaamd.e marxi s ten
d.at niet ged.aan hebben verand.erd- natuurlijk aan het ond.ogmatisehe karak-

ter van het marxisme geen sikkepit.
Het is een method.e tot analyse d.er
maatschappeli jke verschijnselenr geen
leerstellig principe waaÉnaar d.e reël-e werkelijtcheid. vervornd. zou moeten
word-en.

Vervorming van d-e maatschappelijke
werkelijkheid. Íraar een principe is bepaald- niet iets waard.oor het marxisme ztclt zou kerunerken. fntegend-eel.
i{en vind.t d"at bij al-l-e id.ealisten en

bij vrijwel alle partijen, of ze'zieh
of niet. Terwijl het marxisme ztch d.aartegen nu
jui st keert , maken d.e ond.ogmati sche
id.eatisten net zo goed als de d.ogmatische id.ealisten d.aarvan een d.ogma.
Dat d.oet d-e heer Van Mierlo niet mind-er d-ari welke partij-id.ealist ook. Is
hfj niet Yooï een erkenning va:1 de
DDR op grond. van het een of q,ndere
pak weg democratische principe? Dat
zot Ír erkenning een vervorming zou
zi jn van d"e onmiskenbare realiteit,
d.at d.e oost-d.uitse arbei-d-ers, die op
17 juni 1951 tegen het systeem Ulnu marxistisch noemen
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bricht in opstand. kwamen d.at systeem
niet ?terken:nenft wi1d.en, d.aarvoor z:.jn

MARXISME

lied.en als Van Mi-erlo

afkeer van

d.ogmaf

s

co

s" bij aI

hr,m

eenvoud.ig blind."

ANARCHISME
(Dupliek van H.J.L.

)

.

Iemand. met een weinig meer eergevoel als waarover ik beschik, zorl op grond.
het op mijn repliek gevolgd.e commentaar van D & G er verd.er het zwijgen toe
d.oen. Het is immers d.uid.elijk: bij gebrek aan eigen positieve ged.achten, zoekt de
red.actie blijkbaar in and.ere blad.en naar stof om daarmee I t eigen b1ad te vul-len.
Dat d.eed. zLJ o ào met een artikel van A.L. C. , d.at in d.e Nieuwe Gids verscheen en
öoor Recht vooï Al1en overgenomen werd.. Inplaats van haar critiek aan d.e Nieuwe
Gid.s te zend-en, waard.oor A.L " C. dan kennis kon nemen van d-e zienswijze va,tr d.e red.actie van D & G, zond- ztJ d.eze critiek naat Recht voor A11en, welk blad. wellicht
niet d-oor A.L. C " gelezen word-t.
2. Hetzelfd-e spelletje speelt ztJ nu met mij. ïn R.v.A. varr 12 nov. stefd.e ik
mijn vïaag aan d.e arbeid.ers van d.e le fnternationale. En wie reageerd.e daarop?
Daad. en Ged.achte !
Zo, dacht ik, dan heeft er zeker een politieke omwenteling
plaatsgevond-en bij D & G en heeft men ztch d.aar d.e principen van d.e [e Internationale eigen gemaakt. Het verwond-erd.e mij niet, want er ztjn zoveel schakeringen in
het marxisme (Lenin, Chroetstjov, Tito, l,iao, Ulbricht, etc. ) aat een nieuwe volan
of nieuwe groepering zeer goed. d.enhbaar is. Hoe zou ik ook hebben kannen weten
d-at ik mij ook hier weer vergiste? Is d.e redactie niet zelf schuld.ig aan het ontstaan van d.it misverstand.? Sehreef zal niet zelf: 'rWij d.achten clat d-ie vraag gestel-d- was aan d.e arbeid.ers van d.e {e fnternationale" En nu in zljn repliek ver1

van

o

wacht hij Yan ons een antwoord..

1, In d-it geval heeft d.e red.actie van D & G werkeli.lk goed- ged.acht. iviijn vraag
was aar:r d-e arbeid.ers van d.e {e fnternationale gericht en niet aan d.e arbeid.ers
van D & G. Wanneer d.e red.actie van D & G op mijn artikel reageert d-an mag Ík aannemen d.at ztj zich met d-e aI of niet marxistisch te noemen Trotski-jongeren id.entificeert.
Ik vind. d.at d.e red-actie nu wel een wei-nig te ver gaat mi j nu in d.e
schoenen te schuiven d.at ik hen met d.e Trotskisten veïwar. Had. ik zeker geweten
d.at er i-n Amsterd.am geen politieke omruenteling plaatsgevond-en had., d.an zou ik
kortweg gevraagd. hebben: VJaar bemoeien juIlie je mee? Sed.ert hranneer geeft D & G
het antwoord. voor d.e Trots]<isten? Nu ben ik d-an beter ingelicht d.oor het nummer
val:r februari, waaï d.e red.actie op brz. 16 schreef; "Wij hebben eï bepaald. nj-ets
mee te maken. Hoe }«,rnnen wij nu weten, waarom zt: ( a" Trotskisten n . 1. ) a:-t of d-at
d.ed.en en iets and-ers ni-et?rf
4. Ik herhaal dus: Mengen juI1Íe je d.an ook niet in polemieken d-ie anderen betreffen, d-an ontstaarr er ook geen vergissingen. En terzijd-e opgemerkt, in d.it geval had.d-en juIlie beter helenaal k'r-rr:ren zwijgell: omdat uit d.e hier geciteerd.e red.actionel-e zin blijkt d-at julIie niet weten waarom d.e frotskisten d.it of d-at wel
of nlet d-oen. Dat verbaast mij van mensen, d.ie op d.ezelfd.e blad-zijd.e varr ztchzeLf
zeggen, d.oor analyse van d-e maatschappelijke verhoud.ingen tot een inzicht in de
social-e ontwil<kelingen te willen komen, d.ie het hand-elen d-er arbeidend.e klassen.
zo eken te verklaren, errz .
Plotseling bli jken d.e arbeid-ers van de \e Internationale d.an niet geanalyte ztjrt.Men weet bU D & G niet waaïom z\i d-it of d.at niet d.oen. Heel- jammer!
Toevallig weet ik d-at we]" lvlisschien komt mijn weten wel- d.aard-oor, d.at ik d.e maat5.

seerd-
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schappefijke verhoud.i-ngen niet ultsluitend. d.oor d.e d.ialectisch-materialistische
bril bezi-e, maar ook d-oor d.e ind.ividueel-- en sociaal-psychologische. IÍisschien
is het ook wel claard.oor, d.at ik mijn toevlucht niet hoef te nemen tot graanhand.e1aï€o, die niet weten of ztJ rogge d.an we1 ta::v,re verkopen. Zul-ke mopjes zi:n gemakkel-ijk te construeren ?maar ze bewijzen niets. Ik bew5s ook helemaa1 niet d.e onjuistheid. van d.e terminologie van D & G wanneer ik zov zeggen: Wat ju1lie tarvre
noemen i s in waarheid. rogge .
We zouden d-an het kind.erachtige ged.oe kri j gen van
rr I t is we1is
is
nietesrr.
Daaraan
d-oe ik niet mee en blijf ook verd-er ied-ere
, 't
revolutie, waaltvoor arbei-d-ers en boeren gestred-en en gebloed. hebben, een proletari sche revolutie noemen. En als zo een ïevolutie beöind.igd. i s, wanneer d.e
maatschappij in al Ltaar geled.ingen weer normaal fi.rrctioneert en het zou blijken
d.at d.e nieuwe maatschappijvorm zich toch weer naar burgerlljke noranen constitueerde , d-an spreek j-k van d-e burgerli jke restauratie na een proletari sche revolutie.
Dan behoef ik niet bevreesd- te ztjn, verkeerd- begrepen te word.eno

6.

tot d.e conclusie d.at een samenwerking rnet d.e ar1Goed-, d.at weten we d-an. Slapeloze nachten zal wel
niemand- d.aard.oor hebben. tlaar d-e red.actie rnoge er ook kennis van nemen, d.at ik
al-s anarchist, in tegenstelling tot haar bewering, wel d-egelijk d.iscuteren en polemi seren wil .
Zelf s zeer hard, volgens het recept van Meulenkamp en ond.er het
motto van Socrate s: De enige wij sheid- be staat d.aarin, van ied-ereen te l-eren. t En
d.at is belangrijker d.an gewichtigd.oenerij en betweteren om elke prÍ;s.
De red-actie van D & G komt

archisten niet mogeli jk is.

f

COMMENTAARC
De nummering bi j de dupliek van ii. J, L . is niet van hem, d-och van ons. Wij
hebben d-at ged.aan om d.e be antwo ord ing t e vergemakke l ijken .
1. Het is voor het eerst, dat wij horen d-at het een gebrek aan positieve ged-achten i s , wanneer men ingaat op artikelen, welke in and.ere bl-aden word-en
gepubliceerd-. Maar deze bewering strookt wond-erwel met d.e ervaringenr d-ie wij zo
in d.e loop der jaren met verschi-llend-e anarchisten hebben opged.aan, d.e ervaring
namelijk, dat ze een tegenzin in d-i-scussie hebben. Volgens H.J.L. is er bij hen
d.ie d-e d.i scussie willen en d-aarom ingaan op artikel-en van and.eren, een gebrek aan
positieve ged.achten. Dat zal d-an wel inhoud-en, d.at ztJt die de d.iscussie mijd.en

@àtI"=a1Zogoed-weten?)lué1positi-eveged.achtenhebben'
Overigens mo et het H. J . L . wel een onbevred.igend. gevoel geven vas te med.ewerker te zLJn aan een blad. ( Recht voor Allen) , d.at regelnatig hele artikelen overneemt uit and.ere bladen. Bijvoorbeeld uit d-e iVieuwe Gid.s, uit De Internationale,
uit Spartacus, uit Daad. en Ged-achte, eyl " hiij zoud-en d.aaruit nooi-t d.e concl-usie
d.r-uven trekken, dat er d-aarom bij Recht voor Allen een gebrek aan positieve ged-achten i-s.
Deze uitlating van haar ei-gen vaste med.ewerker H. J.L . is d.us ni-et
bepaald- vl-eiend. voor d.e red.actj_e van d.at b1ad..
Tevens ztJ opgemerkt, d.at d-e "Open brief aan A.L. Constand.serr d.ie Ii"JoL.
blijkbaar nog steed.s zwaar op d-e rnaag ligt - niet d-oor d.e red.acti-e van D & G aan
d.e red.actie van F..v.A. is gezond.en, maar d-oor iuleulenkamp persoonlUk, zoals hiJ
ook d-oor hem aan de red-actíe van De Vrije is gezond-en. Dat I{. toevallig deel uitmaakt van d.e redactie van D & G en d.eze redactj-e het volkomen met zijn Open Brief
eens is, heef t daar ni-ets mee te maken. Wel menen wi j, d.at hij het volste recht
had. zijn Open Brief aarr d.e red.actie van ii.v.A. aan te bied.en, omd.at zU d.e betreff end-e beschouwing van A.L. C. zond-er commentaar had. overgenomen. Tot ztJrr geruststelling }«;rrnen we H.J"L. nog med-ed-elen, dat wij het nummer van D & G, waarin d.e
Open Brief wél is opgenomen, aan Constand.se hebben toegezond-en, zoals we ook d.e
nummeïs , waari-n we op d-e beschouwingen van H J. L . ingaan, hem d-oen toekomen.
"
2, We spelen geen spelletje, noch met H. J"L o I noch met wie ook. En het is beslist een on\ilaarachtige voorstelling van zaken, vranneer H. J"L " het d-oet
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voorkomen, aLsof hij alleen maar rn vraag aan "d-e arbeid.ers van cle {e Internationaler! steld.e. De waarheid- is, d-at hij in R..v.A. vàJl 12 nov. | 66 een beschouwing
van bi jna twee paginat s schreef over }farxisme-Anarchisme, varr welke beschouwing
de vraag aan d.e [e Internationa]-e maar een kl-ein ond.erdeeltje was. Die vraag is
d-oor ons d.an ook buiten beschouwing gelaten en op d.e rest, waaranee we het niet
eens waïen t zajn we ingegaan, niet wetend-e, d.at d.it voortsproot uit een gebrek
aan positieve ged.achten.

wij s.v.po er onze verwond-eri-ng over uitspreken, d.at H.J.L" ons met de
Trotskisten vemrard.e? Onze kritiek op hem had- toch waarlijk niets gemeen met
d-e opvattingen d.er Trotskisten. 0f heef t H" J,L " b.v. bij hen een opvatting kunnen
beluisteren oveï d-e Russische revolutie, d-ie ook maar iets gelijkt op de onze?
Dat op zrn mÍnst had. hem toch te denl<en moeten geven. En waar we ons mee bemoeien? I{et alles wat ons interesseert. En daar laten we ons ni-et van afhoud.enrzelfs
niet d oor een vriiheidstieygnëe anarchi st , d.ie and-eren wil voorschrijven waarop ze
wét en waaïop ze niet behoren in te gaarr..
4. lJij herhalen dus: Wij mengen ons in elke polemiek, d-ie ons genoeg interesseert. Die vrljheid- van meningsuiting laten we ons niet ontnemen, ook niet
d.oor een H" J"L . 7 zolang hi j niet d.e macht heef t ons te dwingen" Ter verd-ere informatie wilIen ïre hem echter nog med-ed.elen, d-at d.e red-acteur van Recht voor Al-len (ffr. H. ) onze vriend. IVi" tot tweemaal toe in een brief verzocht heeft op d-e
besehouwing van H. J. L, in te gaan. Uj-t de eerste brief van B nov. ' 66 clteren
we! I'AIs je het d.an zo belangrijk vind.t ond-erling te d-iscussieren t ga d.an maar in
op het antwoord. van ons op het stuk in De International-e over Anarchi-sme-ivlarxisme.tt Uit d-e tweed"e brief van 19 nov. citeren we: rrMet genoegen vernam ik d.aaroE: dat je kritisch in zaT gaan op het stuk van H.J.L. rAnarchisme-Marxi-smeÍ.
Med.e in verband- met het gebeurd.e moet ik je echter d.ringend. verzoeken d.it ook te
plaatsen in I Recht voor All-enr .rr Dit laatste heef t onze kameraad- M. niet ged.aan,
omd.at zrin and-ere stukken d.oor R.v.A. hraïen geweigerd- en hij z:-ch niet d.oor d.e red-actie van d.at blait wild.e laten voorschrijven \,raarover hij wel en waarover h11 ni-et

5.

Mogen

mocht diseussieren.

j H.J.L. er opmerkzaam op maken, d-at ttd-e arbei-d.ers van d-e le Internationale" niet d-e arbeid.end-e i<lassen vertegenwoord.igen? In d-e social-e ontwiklcelingen en bij het hand.elen d-er arbei-d.end.e kl-assen speelt een groepje als d.e
{e fnternationale everuriin een rol- a1s bijvoorbeeld- Daad- en Gedachte of d.e anavchisten" Overigens vind-en wij het bijzond.er knap van H.J.L.2 d.at hij d-oor mid.d.el
van ztjn ttind-ividueel- en soci-aal-psychologische" bril wéI weet, waaïom d.e arbeid.ers varr d-e Qe Internati-ona1e d.it of d.at niet d-oen. Alleen blijft het ons een
raad.sel, waarom hi j het dan toch vroeg. Ons is al-leen van schoolmeesters bekend.,
d-at ze vragen stel]en, waarop ze het antwoord. wel- weten.
H. J.L. heeft natuurli jk het volste recht om elke revolutie frwaarvoor arbeid-ers en boeren gestred-en en gebloed- hebbentt een proletarische revolutie te noemen, Hij mag natuurlijk ook een ind-i-aan een hottentot noemen omd-at beid.en tot d-e
gekleurd.e volken behoren. Maar het lijkt ons wel erg verwarrend-. Nogmaal-st ook in
d-e Franse revol-utie va^ri 1789 en volgend-e jaren hebben arbeid-ers en boeren gestred.en en gebloed-. HoJ.L. vergist ztcLt echter, wanneer hij meent niet misverstaan te
word.en, ÏIaruleer hij d-ie Franse revolutie proietarj-sch noemt. In elke burgerlijke
revoluti-e ztjn en waren d.e arbeid.ers en d.e boeren d.e meest actieve strijd.ers, Zou
H. J.L. nu aI d-ie revoluties proletarisch noemen?
6. D & G heeft geschreven, d-at samenwerki-ng met d-e anarchisten al-leen mogeli jk
5.

Mogen wi

zov zr,;n op het gebied. van d-e d.iscussie, d-och d.at d.e ar:.archisten helaas
meer:malen blijk gegeven had.d-en d.aaruan niet ged.iend. te ztjn. Dit schrÍjven vam. I-I" J.
jammer genoeg - weeï een i:ewijs van d.e juistireid. van die woord-en. Hij zegt
L " is
wel als anarchist voorstand.er van zelfs zeer hard.e d-iscussie te zLJr:, maar
eerstens verwijt hI ons d.e d-iscussie met hem te hebben opgenomen d-oor op ztjn beschouwing Marxisme-Anarchisme in te gaan en tweed-ens blijft hij elke revolutie,
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waarin boeren en arbeid-ers gestred-en en gebloed- hebben een proletarische revolutie noemen, zond.er het verd.er te motiveren. l{et d.e beste wil van d.e wereld. kwtnen wij d.at geen serieuze discussie noemen. Zel-fs nj-et zeer hard.. Hii geeft aLleen
haar blijk van gel,rretstheid-. En dat volkomen ten onïe chte "
Ja, en d.an zijn wij nog ger/Íichtigd.oenerig en betweterig. Dat i s natuurlijk een
zeer belangrijk argument om iets te weerleggen. It Is a11een jammer, dat we het
aI z6 vaak gehoord. hebben van d.iverse partijmensen (warineer we het niet met ze
eens waren), d.at het geen enkele ind-ruk meer op ons maakt.
Redactie Daad. en Gedachte

BOEKBESPREKfNGEN
Kees Boeke, rrRed-elijke ord.eni-ng van d.e mensengemeenschap't.

Kort na d.e tweed.e wereldoorlog verscheen I t boekje waarva,tr schrijver en tltel hierboven word-en genoemd.. Het f eit, d.at
eï bi-nnerr-kort een ni-eurre d.ruk van zal verschijnen, word-t in d.e
kring van rrRecht vcor Allenil ken:relijk ilet vreugd.e begroet. Wij
ontvingen al-thans van d.ie kant een l-ovend.e recensie van d-e
hand. van Theo Harsman met het verzoek die ook i-n'fDaad- en Ged-achterr te publiceren. Wij hebben geen enkel- bezwaar aan d-at
verzoek gevolg te geven. Voor and.ermans mening is er in ons
blad. altijd. plaats, wanneer een dergelijke mening d.e aanleid.ing
kan vormen tot een belangr^rekkend-e d.iscussie" 0m d.1e op gang
te brengen laten wi j nd d-e bespreking d.oor Theo Harsman een
korte samenvatting volgen van onze eigen d-enkbeeld-en over het
geschrif t j e van Kee s Bo eke . De Lezer zal d.aaruit zíen, dat
wij het stand.prmt van Harsman geenszins d.el-en"
CANDIA B. Boeke, d.ochter van Kees en Betty (Boeke) heef t d.e moed. opgebracht
d.it boekje, dat ooïspronkelijk snel- na d.e tweed-e wereld.oorlog het licht zàEr binnenkort in een herd.ruk te d.oen verschlnen. fk had. het tal van jaren niet in hand.en gehad-. Maar juist nu, nu allerwege het inzicht groeit, clat d-e democratie van
ons parlementaire stelsef niet d-e juiste functie van een volksvertegenwoord.iging
kan weergeven en men r nog steed.s varr-boven-af , aIlerIei- lapwerk als vernieuwing
wil aangeven, moet d.it boekje gelezen word-en d-oor allen d.ie ztch serieus willen

instel-Ien op vernieuwing van maatschappelijke verhoudingen en vollcsvertegenwoord.iging.

0p blz. 1! van dit boekje zegt Kees boeke: "Het zwakste punt van het parlementaire stel-sel is hei feit d.at de meerd-erheid- beslist. Deze regeling zov natuurlijk volkomen te verd-ed-igen zijn a1s de meerd-erheid altijd- gelijk had en het
d-ichtst bU d-e waarheid- was. Wij weten echter heel- goed-, dat d-it niet zo is, integend.eel: d.e meerd-erheicl is veelal onontr,uikkeld- en op eigenbelang ingesteld.t zod.at er alle kans bestaat, d.at bij hei meerderheidsregiem d-e leid-ing in hand-en
komt van d.e d.omme en egoistische massa"tr
Er is echter een and-ere oplosslng d-enkbaar, een gerneenschapsd.emocratie, een
ord-ening van d.e gemeenschap, and-ers gezegd- een zelftucht van d-e gemeenschap.
Hi-ervoor gebruikt hU d-e term rrsociocratie",Zí) berust op d-e wijze waarop sinds vele jaren d-e Quakers hun besprekingen voeren en er van u:-tgaan, d.at er geen beslissing kan word-en genomen als d.e volled.ige vergad-ering nj-et tot hetzeJfd-e besluit kan komen, Dit eist vertrouwen en zelf tucht . 0p zul-ke bi j eenkomsten d-ient
meeï ge zwegen en ged-acht dan gesproken te word.en. \lil- men tot een besluit komen,
en d.at wil ied-er d.ie toegevrijcl is, d.an d-ient men het ond-erwerp in het vertrouwen

lo

vaïl allen vol1ed.ig uit te praten,
Aanbevolen word.t in d.it verband. geen grotere groepsvergad.eringen te beleggen d.an 40 mensen " Zi d-ienen rta,aT een hoger college een vertrouwensman als afgevaard.igd.e te sturen. Zi kunnen d.at d.an alleen d-oen, al-s in hun groep betreffend-e
het ond-errrrerp overeenstemming is bereikt. Er is d.us een sterke prikkel om tot
overeenstemning

te

geraken.

Het wed.erzijd.s vertrouwen waarvan ' t sociocratische stelsel- stilzwijgend. uitgaat, leid.t onvermj-jd-e1ijk tot vooruitgang en d-eze is aanmerkelijk groter wanneer
men all-en saJrren d-atgene d-oet ,,^raarover men het eens is geword-en, d.am. wanneer een
deel van d.e gemeenschap méér wil bereiken, maer d-oor een oppositie voortdurend.
word-t be stred-en en tegengewerkt , In zot rt geval word-t narneli jk een groot deel- van
d.e energie van beid.e partijen verbruikt voor I t neutral-iseren varr elkaars activi-

teit.

De grote vraag is nu of er 'n uni-versele basis is voor d-iep gemeenschapsleven tussen mensen van all-erl-ei soort en overtuigang. Deze \rraag stelt Boeke ztch
eïgens in d-it boekje. Maar juist in d.e laatste tijd- j-s d.e ged.achte va"n oecuruenie
niet afl-een in kerkelijke kringen, maar stellig ook enigszins in maatschappelijk
veznieuwingsverband. bij kleinere politieke gïoeperingen, vooral bfi jongeren aan

het d.oorbreken "
In d-it boekj e in z\n geheel toont Kees Boeke ureer eens een ped.agoog varr biizond-er formaat te ztJ:n geweest , maar r,^raJmeer men het naschrift leest moet hi; niet
al1een een mensenkenner, maaï van nature ook een psycholoog ztJrr geweest. Hii ztet
in d-it naschrif t d e mens a1s twee hoofd.typ€tr r terwijl d.eze beid-e typen ook d.e aspecten van hr.:n tegend.eel in ztch bergen. Hij noemt d"ie beid-e typen 'rconvergent'r
en 'rd.ivergentt'. rtVaak zie ik d.antf , zegt hij, trd.at d-eze mensen hetzelfd.e d.oel nastreven, hetzelfd-e id.eaal trachten te benad-eren, maar d.e een tracht he t te bereiken van binnen uit d-oor organische ontwiki<eling; d.e and-er d.oor dwingend.e macht

van op d.e enhel-ing gerichte omstand.ighed-en. "
En verd-erop: trDeze miljoenen mensen beseffen ni-et d-at ziJ streven rraar hetzelfd-e d.oel, maar het vaÍr tegenovergesteld.e zi jd.en trachten te bereiken. Zi ztt!len elkaar met i-nzet van al hun kracht en toewijd-ing gaaïr bestrijd.€o. . . . tenzij ter
el-fder ure het inzicht in hen d.oord-ringtr d.at ziJ \reveni$ ztjn in het d.oe1 d.at zij
al1en najagen, dat er een syr-rthese mogelijk is als ztJ maar hr-rr energie niet tegen
elkaar verbnriken, maaï l-eren samenwerken" It
U moet het aLl-emaaf l-ezen, bepraten en in praktijk pogen te brengen; proberen het reed-s aan d.e praktijk van uw vergad.eringen va^n nu te toetsen om het daarna van-ond-er-op, zoal-s Boeke zegt, uit te bouwen. Het moet d.e moeite waard. zLJr:
en het kan een grote verclieping van levenswi j sheid- tot stand- brengen. Dit boekje
van één guld-en mag op geen leestafel- ontbreken. Het is gloednieuv/ vooï deze tiid..
TIíEO IÍARSMAN.
+

De I'Red-elijke ord-ening van d-e mensengemeenschaprt2 riÍaarover Kees Boeke het
heeft, is ind-erd-aad-trred-elijkrr, dat wil zeggenrrd-oor mid.del van d-e red-errd.oor hem
ontwikkeLd-. 0m haar te real-iseren isttd.e red.elijkheid-'t van ied.ereen vereist. Dat
nu is het grote bezwaar, dat wij eï tegen hebben: Ztjnrrsoci-ocratierr stamt uit het
hoofd., niet uit de histori sche ontwiklceling, noch uit d-e maatschappeli.lke verhoud-ingen. Hij houd.t zich óf niet bszig met d.e maatschappeli jke realiteit, óf hii
houd.t, voor zover hij tersluiks een blik op d-e maatschappij werpt r o! reëe} te ztjn,
Warrneer hij ztclt d.e vraag stelt of eï een r:niversele d.at wil zeggan algemene
basis is voorItd-iep gemeenschapsleven'f , d.an bed-oel-t hij: een basis vooï zijnrrsoci-ocratie'f en d-an geef t híj er d-erhalve blijk van, niet te beseffen, d-at 611e men-
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seli jk samenf even gemeenschapsleven is, maar d.at d-ie gemeenschap tot d.usverre nu
eenmaal uit tegenstellingen is opgebouwd". Voor Boeke i s er pas van ttgemeenschaprr
sprake , waar d-e stri jd. ontbreekt; hij schijnt eï geen notie van te hebben, dat ied-ere bepaald.e vorm van menselljke gemeenschap d.oor rn bepaald.e vorm van strijd. gekarakteriseerd. word.t en d.at d.óór d-ie strijd. een ónd.ere gemeenschapsvorm, d.\atr.2.
een 6nd.ere vot:rn van samenleven, een ónd-ere maatschappij ontstaat,
Volgens Boeke streven d-e mensen "van tegenovergesteld.e zijd.en naar hetzelfd.e
d-oelrt en kan d.e |tsocj-ocratiert bereikt word.en, waruleer ztJ dat maar willen It j-nzienrr, Dat d-e mensen strijd- voeren omd.at ztj tegengesteld.e belangen hebben en d.at
de uitkomst van d.ie strijd vaak totaal and-ers is, d-an d-e overigens totaal verschillende - d.oel-eind.en, d.ie zij meenden ztch te stellen, d.at ztei hij niet. Hij is
er ook blind. voor, d.at er nog nooit een nieuwe vorm van samenleving d.oor mid.d.ef
van rrinzi-cht'r is verwezenlijkt"Waartoe zoud-en Itinzichtrr en ?rred.elijkheid.rr ook iremnen l-eid.en? Voor d.e feod.al-e ad.el is de feod.ale maatschappij even'rred.elíjk'r als 211
rronred-elijkil is voor d.e d.erd.e stand-; voor d.e kapitaiistische ond.errrerner is d.e
kLassenvred.e evenrtred.elijkttal-s z:-Jttonred-eIi.1krtis voor het proletariaat. Derrred.eil en 'rhet inzichtrt zijn nu eenmaal- maatschappelijk bepaald-, juist ómd.at d.e mens
een maatschappelijk \^rezen is.
Dat d.e rrsociocratierr ber"rst op ttd.e wtjze waarop sind.s ve1e jaren Quakers
hun besprekingen voerent' wj-lIen we gïaag aannemen. Die Quakers waïen oorspronkelijk een primitief-kommunistlsche secte, d.at wil- zeggen een groepering, d.ie gelijk
d.e Hussieten, d-e vaaÍl van hetItoer-christend.omrthesen in hun strijd- tegen d.e feod-ale verhoud-i-ngen. AIs zod.anig waïen ztJ d.e med.e-wegbereid-ers van het Engelse- en
het Amerikaarrse kapitalisme, zoals ook d.e i{eruronieten in ons l-and. d.e id.eologische voorloper-e van een burgerlijke samenleving waren. Yan d.e trchristelijke vred-etr
d.ie ztj
zé6r strijd-baar soms verkond.igd-en, bleef een zeer gezapige rrvred.e[
over toen d.e feod.al-e reactie hen verslagen had.; d.ietrchristelijke vred.ertwerd. in
de trk1assenvredett getransformeerd., toen d.e feod.al-iteit eenmaal het veld- geruimd"
had..Vand.aar d-at in l-ater tijd. d e ideeën van d-e Quakers vooral leefd.en in d.e kringen d.er ri jke Britse fabrikanten, waarui t Boeke I s vrouw Betty afkomstig is. Dót
Quakerdom i-s Ce basis van Boekets ped.agogie, óók van zijn maatschappelijke ped-agoSier geliik hi-j d.ie heeft neergelegd. in het geschriftje d-at ons hier beztg houdt.
In d- i e zin is het nog waaï ook, dat hij "van tegenovergesteld.e zijd.e" hetze1fd.e d.oel najaagt als and-eren, d.ie ztch tegen d.e rrdomme en egoïstische massa'f ke]r

^?,\

Die woord-en over d.e frd-oruoe en egoïstische massa't z11n karakteristiek. Dat d-e
opvattingen van het Quakerd.om zélf het prod.uct zijn varr een gezond- burgerlijk egoidme I van het burgerli jk belang, d.at is natuurli jk iets, d.at de latere Quakers
rnaar 5L te graag vergeten wi1Ien. i{eliswaar heeft een vroegere Quaker als d.e in
1655 geboren John Bel-lers eens gezegd.e dat "d-e arbeid. der bezttlozen het geldd.er rijken'r isrmaar d.ergelijke id.eeën ztjn al lang gestorven wanneeï d-e jonge ingenj-eur Boeke in 1910 in Birmingharo met d-e opvattingen van d.e Quakers kennis maak*.
Hij komt niet op d.e ge,d.achte, d.at d.e bezttlozen zo egoïstiseh moeten ztjn om ztch
tegen d.e rijken te .uerzettenr nog rlind-er begrijpt hij, d.at d-it rrmoetenff een maatschappelijke nood.wend.igheid. is, géén ttmorele eisfr. In het voetspoor van d-e Quakers komt hii met rtred-eIÍjke'r en morele verlangens op d-e proppen.Als men d.i-e' - zoals Theo Harsman d.oet '?gloednj-euw en rroor d-eze ti-jd-rt wil noemen en in overeenstenming met een algemeen waaïneembaar streven naar rroecumerrett, d-an hebben wij
d.aar géén bezwaar tegen, m i t s men maar beseft, d-at d-it alles d.e reactie is
op een steed-s krachtiger wordend.e zelfstand-ige proletarische belangenstrijd., d.ie
ind.erd.aad. d.oor proletarisch egoÍsme wordt gevoed.. Dat proletarisch egoisme is
een revolutlonaj-re kracht t zo goed. als het ( onbewuste ) burgerlfke egoïsme van d.e
Quakers eens een hóógst revolutionaire kracht geweest is. I{aar wie zo "red-elijk"
is om dat te erkennen (wat natuurlijk aI1een maar kan bij rn bepaald-e maatschappelijke positie) zal tevens moeten erkennen, d.at d.e sociale denkbeelden van Kees
Boeke geen enkele maatschappelijke betekenis hebben.
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PRACTISCH COUII4ENTAAR 0P DE GROEI DER BRITSE VAKBE'\^I-EG]NG.

EIND DECEIviBER van het vorige Jaar publiceerd.e trSocial-ist Lead-errf , orgaa^n
van d.e Britse f . L. P. , ci jfe:ruateriaal over het lidmaatschap van d.e Britse vakbeweg"ing. Daaruit bleek, d.at er in 1965 in Groot-Brittannië méér arbeid-ers in vakverenigingen georganiseerd. waren d.an ooit tevoren in d.e geschied.enis van d.e Britse vakbeweglng. Het I . L " P, -orgaan ontleend.e d-e getallen aan het blad- rrRailway
Reviewtt en d.n:lcte ze af zond.er ook maar enig commentaar, Het statistisch materiaaL was slechts voorzien van d-e simpele kanttekening, d-at d-e stijging van het Iedental d.e aarrd.acht trok, juist omd.at er d.e laatste tijd. nogal wat 'ranti--vakbewegingspropagand-arr was gemaakt.

Door wie? , zot;- men wil-Ien weten. Het maakt nogal wat verschil uit of er van
kapitalistische- d.an wel va,:n proletarische kritiek op d.e vakbewegrng sprake was.
lvIaar het heeft er sterk d.e schijn van of rrSocialist Lead.errrvooï d.ergelijke ond.erscheid.ingen vol-komen blind. is .Wij durven d.at met d es te meeï stelligheid beweren,
ornd.attrSocialist Lead-errtwel-iswaar van tijd. tot tijd. bittere verwijten richt aaÍ1 rt
ad-res van Ce vakbewegingsbureaucratie, maar niettemin tegeli jkerti jd. d.e vakbewegingsmythe op alle mogelíjke wijzen in stand- houd.t. Critisch ingesteld. isrrSocial-ist Lead.errf ten opztchte van d-e vakbond.sleid.ersl z:-jn kritiek verstomt als het
om d.e vakbeweging als zod.anig gaat. In d.e ogen van het I.L.P. -orgaan zijn het d.e
]eid.ers, d.ie een verkeerd-e koers varen. Dat d.ie zogenaamd.e ieid.ers in het geheel
geen lcoers r:-itstippelen d.och nu eenmaal moeten meevaren, omd,at z\) in het vakbewegingsschuitje zittenl d.at ontgaat "Social-ist Lead.er" ten enemale. rrSocialist
L ead.ertt -red.acteur F. A . Rid.ley verklaard.e and-erhalve maand- gel ed.en we1 , d.at d-e
z. g. rlinl<ertt vleugel van d.e Labour Party, d.eze parti j ten onrechte beschouwd-e
aIs d.e repïesentante varr d.e arbeidende klasse en dat d-ie rrfinkerrr vleugel kennelijk gedurend-e heel d-e recente historie had. z:-tten slapen omd.at d.e Labour Party d-e d-raagster is van d-e hervorming van t t lj-berale kapitalisme in een managermaatschappij, de juiste positie van d-e vakbeweging in die managermaatschappij te
bepal en, d-at gaat hém blijkbaar even moeilijk af al s and-eren een poli tieke analyse .
f

Niettemin, aan een d.uÍd.e1ijk commentaar op d.e schijnbaar ind.rukwekkend.e cijf ers

over het vakbond.slid.maatschap in Engel-and- heeft het niet ontbroken aI was het
d.an ook niet afkomstig van rrSocial-ist L ead-er" . Het blad. had. d.e getallen nog maaT
nauwelijks ond.er d.e kop 'rSteed-s meer mensen in vakbond-en'r gepubliceerd- of Engelar:d vrerd opgeschrikt in het begin van 1967 d-oor een serie rtri'ildetr stakingen, d-ie er geen enkele twijf e1 over liet bestaan, d.at d.e arbeiders van GrootBrittarueië en d-e vakbond.en in d.at l-and zoals trouwens overal gescheiden marcheren op twee geheel verschil-lend.e wegen" Het commentaar op het cijfermateriaal
omtrent d.e vakbeweging werd- - in rie praktijk geleverd- d.oor d.e arbeid.erskl,asse.
Het beste wat rrSocial-ist L ead.errf over Cie rrwilderr stakingen, d-ie hun zwaartepunt hadd-en in d-e acties van d.e Lond-ense buschauffeurs en varr het spoorwegpersoneelrwist te schrijven was, d-at z, ztcTt richtten tegen d.e vakbond.sbureaucratie.
Een d.ergelijke kuk op d-e zaak vinclen wi.l bijzonder pover. Het is een typisch vooïbeefd. van een onzuivere analyse var. politieke id-ealisten en d-at blijkt duid-elijk uÍt d.e feiten, d-ie'rSocialist Lead-er" zelf over d.ie stakingen vetïnel-d-t. Niet
tegen d.e bureaucratie richtte zLcln d-e actie , maaT tegen een verslechtering van
d.e arbeid-scond.ities. Over d.e bureaucratie braken d-e buschauffeursrnoch de spoorjongens ztch hel, hoofd. ( getuige ook juist het stijgend- ledental ) .Waar ntr z::lt aIleen maaï mee bemoeid.en, d.at was d-e vraag hoe zij hun strijd het beste kond-en voeren. Dat zrJ het antwoord. op d.ie vra€Lg gaven d-oor ztch zelfstand.ig d.oor mid.clelvan strijd-comité's te roeren is een feltelijke kritiek, niet op d.e bureaucratie,
ma.ar op d-e vakbeweging als zodanig. Dat d.e stakers ( getuige al-weer d.e groei va^n
d.e bond.en) ztch d-aarvan niet bewust zlJn zomin als Socialist Lead.er - d.oet aan
het feit op ztchzelf niets af ,

