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Jan M.Pluvier

vietnam en de geschiedenis

Inleiding gehouden op de gecombineerde slotbijeenkomst
van de postacademiale cursusS€n in Aziatische
Geschiedenis en Hedendaagse Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. op 23 september 1967.

Dames en heren,
Er zullen er onder u ongetwijfeld zijn die zich wel eens hebben
afgevraagd. meestal naar aanleiding van een persistente vraag van een
niet-historicus, wat nu eigenlijk het nut is van de geschiedenis. Wij
registreren de feiten, omhangen die met een interpretatie, vormen ons
een beeld van het verleden. proberen de achtergronden van de ont-
wikkelingen van dat verleden te verklaren en daarmee ook licht te
werpen op de ontwikkelingen van het heden. Of ons dat lukt en of men
daar in de praktijk van het heden iets aan zou kunnen hebben is de
vraag. Dat men er in de praktijk doorgaans niet veel aan heeft lijkt
een zekerheid: 'men leert niet van de geschiedenis'. wordt vaak gezegd
en men laat dan maar in het midden of de oorzaken daarvan liggen in
's mensen onkunde. onbegrip of vergeetachtigheid, èfwel in een
soort buiten de mensen om werkende kracht die maakt, dat men zich
de ervaringen van het verleden niet in het heden ten nutte kan maken,
want de geschiedenis mag zich dan wel herhalen, maar nooit op precies
dezelfde manier.

Ten aanzien van de gebeurtenissen in Vietnam nu kan een dergelijke
gelatenheid. gebaseerd op de overweging dat twee ontwikkelingen
nooit geheel identiek zijn. op twee gronden wel verklaard worden. In
de eerste plaats lijkt het Amerikaanse optreden van het ogenblik als
twee druppels water op dat van de Fransen vijftien jaar geleden, maar
er zijn nochtans verschillen tussen beide situaties. De Amerikanen
zijn economisch en militair veel machtiger dan de Fransen toen waren
- nu dus geen Dienbienphu. En dan: de Amerikanen steunen een
onafhankelijke regering terwijl indertijd naast en onder de Fransen
een afhankelijk bewind stond - nu dus geen koloniale expeditie. In
de tweede plaats, en in groter verband gezien. is de Vietnamese
revolutie wel een onderdeel van het proces van emancipatie van Azië,
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van de dekolonisatie der gekleurde volken in het algemeen, maar
desondanks niet op een lijn te stellen met de revolutionaire bewegingen
van andere volken. Vietnam neemt namelijk een uitzonderingspositie
in in die zin, dat het het enige koloniaal geregeerde land van Azië
is waar de nationale strijd, om de westerse terminologie te gebruiken,
door communisten is overgenomen - en naar westerse opvattingen
gebeurde dat op slinkse wijze. Wanneer wij deze verschillen bezien,
het verschil tussen de situatie waar de Amerikanen nu voor staan en
waarmee de Fransen vroeger geconfronteerd werden èn het verschil
in karakter tussen de Vietnamese revolutie en die van de andere
Aziatische volken, dan lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat de
geschiedenis zich niet herhaalt en dat men er dus ook geen lering uit
kan trekken.
Maar dat betekent niet dat men een fatalistische houding moet
aannemen; men zou wensen dat wat het verleden aan materiaal te
bieden heeft minder veronachtzaamd werd. Het kan dan zijn dat een
militair Dienbienphu niet te verwachten is, maar het feit is er dan
toch maar dat de Amerikaanse troepen van Westmoreland zich vast-
gewerkt hebben in een situatie die uiterst weinig verschilt van die
waarin de Fransen van De Lattre de Tassigny in 1952 verkeerden.
Bovendien bestaat er nog zoiets als een politiek Dienbienphu: de
volstrekte mislukking van de Fransen om het Vietnamese volk voor de
Franse zaak te interesseren - en wat dat betreft zien de vooruitzichten
voor de Amerikaanse zaak er in geen enkel opzicht rooskleuriger uit.
Het kan ook wel waar zijn dat de regering in Saigon een onafhankelijke
regering is, terwijl die van Bao Dai indertijd een Franse satelliet was,
maar belangrijker dan dàt onderscheid - dat op papier trouwens
niet eens zo groot is, want het bewind van Bao Dai was sinds 1949
formeel onafhankelijk en als zodanig ook door de VS erkend - is de
factor hoe de Vietnamese bevolking die onafhankelijkheid ervaart en
waardeert. En om die houding van de bevolking, nogmaals, gaat het,
zoals de Fransen eertijds ontdekten en de Amerikanen nu, want -
en dàt is inderdaad het grote verschil met de ontwikkeling van de
revolutionaire bewegingen in de rest van Azië - de Vietnamese
revolutie van 1945 was een revolutie van onder-op, geleid door een
elite van links-georiënteerde, al dan niet communistische, politici die

442



Jan M.Pluvier vietnam en de geschiedenis

met het oude traditionele bestuursapparaat korte metten maakten en een
nieuwe bestuurlijke hiërarchie schiepen. Naarmate de strijd langer
duurde werd de communistische invloed inderdaad groter en kwamen
de sociaal-revolutionaire trekken van de revolutie duidelijker naar
voren, maar het bleef een volksrevolutie. Het was geen revolutie zoals
bijvoorbeeld in Indonesië, waarvan de leiding berustte bij politici van
de middenstand en de uitvoering bij een ambtenarenapparaat waarvan
de oudere leden in 1942 van de Nederlandse naar de Japanse, en
tezamen met de jongere leden in 1945 van de Japanse naar de
Indonesische republikeinse overheid waren omgezwaaid.

Vietnam is dus een uitzondering en omdat het een uitzondering is -
in links-radicale, sinds 1950-51 communistische richting - is Vietnam
ook anders gewaardeerd. In het Westen niet alleen, maar ook in de
vrijgeworden Aziatische wereld die, ook al in de jaren tussen 1945 en
1949 toen de revolutie nog niet een duidelijk communistisch karakter
aangenomen had, nooit met de Vietnamese revolutie een solidariteit
betoond heeft in die mate als met de Indonesische vrijheidsstrijd.
Op de interaziatische conferentie van New-Delhi, in 1947, was
de regering van Ho Tsji Minh vertegenwoordigd naast een delegatie
van 'Frans Indochina' - terwijl Van Mooks Indonesië niet uitgenodigd
was naast de Indonesische republiek. Op de speciale Aziatische
conferentie in Delhi in januari 1949 was de Vietnamese republiek niet
eens uitgenodigd. Het links-radicale, communistische karakter van de
Vietnamese revolutie heeft de Vietnamezen een zodanige westerse
vijandschap opgeleverd, dat in 1949 al de Verenigde Staten, die altijd
zoveel antikolonialisme in hun politiek doen, besloten een koers te
volgen die neerkwam op steunverlening aan een Frans koloniaal regiem
dat niet alleen door de aan de nationale vrijheidsstrijd leidinggevende
Vietminh, maar ook door anti-Vietminh en anti communistisch gezinde
Vietnamese nationalisten, zoals Ngo Dinh Diem, werd gehaat. Dit onder
het motto dat, naar de woorden van Dean Acheson, toenmalig Secretary
of State, het duidelijk was dat de Vietminh "de grootste vijand is van

. het inheemse nationalisme in Indochina".
Ik wil hier niet ingaan op de tegenstelling die geconstrueerd wordt
tussen Aziatische communisten en Aziati<lche nationalisten. Het is zeker
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waar dat die tegenstelling er is, maar die is niet gebaseerd op een
verschil van mening over de nationale zelfstandigheid van de betrokken
landen, maar op een verschil van inzicht over de toekomstige maat-
schappijstructuur en over de te voeren sociale en economische politiek.
Het is het goed recht van de Amerikanen te stellen dat de Roden geen
echte nationalisten zijn en dus ook niet het volk vertegenwoordigen,
zoals de koloniale mogendheden na 1945 een onderscheid maakten
tussen 'onverantwoordelijke' en 'verantwoordelijke' nationalisten, waar-
mee ze bedoelden: nationalisten en collaborateurs. Maar Vietnam
bewijst de onjuistheid van deze opvatting; zo ergens in Azië de
inheemse communisten zich in de ogen van het volk hebben kunnen
identificeren met de nationale strijd, dan is dit in Vietnam. In Indonesië
(Madioen), in Burma, in de Filippijnen (de Huks), keerden de
communisten zich tegen nationale regeringen: hier kon hun optreden
dus als anti-nationaal worden uitgelegd. In Vietnam echter maakten
de communisten deel uit van en oefenden zij overwegende invloed uit
op de nationale regering; hier waren zij niet in de oppositie - hetzij
loyaal of deloyaal - hier waren zij de nationalisten die leiding gaven
aan de strijd tegen het Franse kolonialisme. Hier vergiste
Dean Acheson zich dus toen hij gewaagde van de vijandschap tussen
communisten en nationalisten, maar hij kan verontschuldigd worden,
want de Fransen maakten dezelfde fout toen zij tegenover de
communistisch georiënteerde nationale regering (die van Ho Tsji Minh
dus) een anti-communistisch (in hun ogen 'nationalistisch') nationaal
tegenbewind (dat van Bao Dai) opstelden. Trouwens de Amerikaanse
ministers na Acheson maakten die fout eveneens toen zij dachten dat
een 'nationalistisch' Zuid Vietnam het Vietnamese volk een alternatief
zou bieden. Ngo Dinh Diem zou als enige - misschien - dat alternatief
hebben kunnen bieden als hij alleen maar de fervente nationalist
geweest was die zich niet met de Fransen had gecompromitteerd, maar
hij was ook een conservatieve mandarijn en een katholiek en hij had
een grote familie die het voor hem verknoeide.

Door de uitzonderingspositie die Vietnam inneemt moet men de
Vietnamese problemen vanuit de Vietnamese achtergronden zien;
uiteraard niet totaal los van de ontwikkelingen in Azië als geheel, maar
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wel met de grootste nadruk op de Vietnamese situatie. In het begin
van de jaren zestig is al duidelijk gebleken dat men dit niet deed toen
men, in een poging om de agrarische rebellie waar later het Bevrijdings-
front uit zou voortkomen, te breken, de zogeheten 'strategische dorpen'
als oplossing invoerde. In Malaya had dit stelsel van massale 'her-
verplaatsing' - een modern woord voor deportatie als die binnen
de westerse sfeer plaatsvindt - succes gehad, maar Vietnam is
Malaya niet en in Vietnam mislukte dus waarmee men in Malaya op den
duur slaagde. Maar als men de Vietnamese problemen vanuit Vietnam
zelf wil bezien dan betekent dit dat men zich op de hoogte moet
stellen van de aard, en de eigenaard, van die problemen. Hier dan
kan de geschiedenis zijn nut bewijzen.
Zo zijn we dan weer terug bij de opmerking die ik aan het begin
aanhaalde: 'men leert niet van de geschiedenis' en als oorzaken daarvan:
onkunde, onbegrip en vergeetachtigheid. Voor Vietnam gelden deze
factoren zeker. Het feit dat de Vietnamese oorlog de vorm heeft
kunnen aannemen waarmee wij nu geconfronteerd worden, is voor een
belangrijk deel het gevolg van de onbekendheid met de aard van de
Vietnamese problemen. Het feit dat die Vietnamese oorlog in het
Westen door de overgrote meerderheid van de publieke opinie nog
beoordeeld wordt en geaccepteerd kan worden op de wijze waarop
dit door onze Minister van Buitenlandse zaken zeer onlangs is geschied,
zij het dat sinds kort iets van twijfel. ongerustheid en huiver begint
door te werken, dàt is voor een belangrijk deel het gevolg van de
vergeetachtigheid van dat publiek. Waarbij nog komt dat het voor
talloze erbij betrokkenen uit overwegingen van politiek belang voordelig
is niet datgene te verrichten dat voor het overwinnen van die onkunde
en die vergeetachtigheid noodzakelijk is. Wat dat laatste betreft komt
men terecht bij het aanpassen van de historische feiten aan de huidige
politieke eisen.
Enige weken geleden ben ik tamelijk geschrokken van een bewering
van de heer Ekker in Vrij Nederland, waar hij, sprekend over de
mogelijkheden van een hereniging van Vietnam, het woord 'vereniging'
gebruikte, aangevuld met, tussen haakjes, de verklaring dat hereniging
onzin was want Vietnam was nooit een eenheid geweest. Men zou
hier schouderophalend aan kunnen voorbijgaan en opmerken dat de
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heer Ekker kennelijk geen geschiedenis heeft gestudeerd en zeker
nooit de postacademiale cursus in Aziatische Geschiedenis heeft
gevolgd. Maar er is meer. Ik wil de heer Ekker ogenblikkelijk de 'benefit
of the doubt' geven en aannemen dat hij geen bewuste geschied-
vervalsing heeft willen plegen, maar zijn bewering is schokkend en
bovendien gevaarlijk, omdat zij, onjuist en al, ter verdediging aangevoerd
kan worden van een politiek streven - de bestendiging van de staat
Zuid Vietnam als afzonderlijke eenheid - dat door het Westen als
noodzakelijk wordt gezien maar waarmee men de overgrote meerderheid
van de Vietnamezen tegen de haren instrijkt. Deze westerse politiek
Zuid Vietnam als afzonderlijke eenheid te handhaven om te verhinderen
dat het communistisch zal worden - want dat is het resultaat dat
men bij een hereniging voorziet - schijnt gelegaliseerd door de
bepalingen van de wapenstilstandsovereenkomst van Genève van 20 juli
1954. Schijnt, is het niet, want de overeenkomst verdeelde het land
door middel van wat een 'provisional military demarcationline' genoemd
werd in twee militaire hergroeperingszones, niet in twee staten. In de
slotverklaring van de Conferentie, op 21 juli, werd in artikel 6
uitdrukkelijk gesteld dat deze militaire demarcatielijn op geen enkele
wijze beschouwd diende te worden als een politieke grens. Dat die
demarcatielijn tot een grens tussen twee staten, tussen twee werelden
als het ware, geworden is, heeft niets met de Conferentie van Genève te
maken, maar hangt samen met de ontwikkeling van na 1954. Wat
gebeurde is dat de Verenigde Staten en Zuid Vietnam, zich beroepend
op het feit dat zij het wapenstilstandsakkoord niet ondertekend hadden
en daar dus ook niet aan gebonden waren en verwijzend naar de
omstandigheid dat de in dit verband beslissende slotverklaring -
waarin ook de bepalingen over de algemene verkiezingen van 1956
waren opgenomen - door geen enkele ter conferentie aanwezige
partij was getekend, geweigerd hebben om de aanbevelingen van de
Conferentie om de eenheid van Vietnam te verwezenlijken, na te
komen. Maar niet alleen gebeurde het dat men hiermee in strijd met
de geest van de akkoorden handelde, maar ook dat men geleidelijk
aan zich op diezelfde Conferentie ging beroepen ter verdediging van
het bestaan van twee Vietnams, er waarschijnlijk van uit gaande dat
het grote publiek geen verdragen leest en Vietnam gemakshalve wel
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als een bij het verdrag van Genève verdeelde natie zou gaan
beschouwen. Het schijnt dat de publieke opinie in het Westen de
laatste tijd door een betere voorlichting meer inzicht gekregen heeft
over wat er bij dat verdl'ag nu wèl en wat er juist niet bepaald is, maar
het feit is er toch maar dat meer dan tien jaar lang door een combinatie
van onwetendheid, vergeetachtigheid en falende voorlichting door de
publiciteitsmedia, bij miljoenen de vaste overtuiging heeft kunnen
bestaan dat de Conferentie van Genève Vietnam in twee onafhankelijke,
souvereine staten heeft verdeeld.

Dit soort aanpassing van de geschiedenis aan de behoeften van het
heden is opzichzelf niet iets nieuws. De hele geschiedenis is er vol van.
Maar in de westelijke democratische wereld heeft dit verschijnsel zich
in de afgelopen dertig jaar, behalve misschien ten aanzien van de
Spaanse burgeroorlog, nooit zo levensgroot voorgedaan als ten aanzien
van de ontwikkelingen in Vietnam. Misschien mag ik in dit verband
niJg een voorbeeld noemen - ditmaal geen verdraaiing van de feiten
ter directe rechtvaardiging van een bepaalde politiek die thans gevoerd
wordt, maar een voorbeeld van een zeer listig suggereren ter
verklaring, eventueel verontschuldiging van een koers die in het
verleden gevoerd wèrd. Het lijkt op het eerste gezicht onbelangrijk: de
begindatum van de Vietnamese vrijheidsoorlog. In bijna alle literatuur
zal men aantreffen dat die oorlog (tussen Frankrijk en de Democratische
republiek Vietnam) uitbrak op 19-20 december 1946, Dit is de
traditionele, zo men wil geijkte, datum, zó geijkt, dat men die ook vindt
bij critici van de Franse politiek -en zelfs bij een Vietnamese auteur als
Le Chau, die zijn boek (Le Viet Nam Socialiste) bij de linkse uitgeverij
Maspero liet verschijnen. Op die nacht van 19-20 december 1946 viel
de Vietminh de Franse garnizoenen in Hanoi en elders in Tonkin
aan. Maar vier weken eerder, op 23 november, hadden de Fransen met
artillerie en scheepsgeschut de havenstad Haiphong gebombardeerd,
met als resultaat, volgens de eigen Franse opgave, 6000 doden. Naar
de aard van het 'incident' zou dit terreurbombardement een meer
passend beginpunt zijn van een oorlog dan de aanval van de, door de
berichten uit Haiphong toch wel verhitte Vietnamezen op de Franse
garnizoenen. Maar hier komen we aan de schuldvraag en aangezien
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de verantwoordelijkheid voor de aanval op Haiphong geheel bij de
Fransen berustte was het voor de politici in Parijs - en later de
geschiedschrijvers van het Westen - aantrekkelijker het beginpunt van
de 'sale guerre' te stellen bij een incident dat aan Vietnamees optreden
kon worden toegeschreven. Nogmaals, het mag een onbelangrijk aspect
van de hele zaak zijn - en dat des te onbelangrijker omdat de
Vietnamese vrijheidsoorlog in feite al een vol jaar aan de gang was,
namelijk in Cochin China en de incidenten van november-december
1946 alleen leidden tot een uitbreiding van die oorlog over het noorden
- maar het lijkt mij wel veelzeggend als symptoom en nog veel-
zeggender dat die Franse visie zo algemeen aanvaard is.

U zult begrijpen dat ik met u niet de gehele Vietnamese ontwikkeling
sinds de augustusrevolutie van 1945 op deze wijze kan behandelen.
Ik wilde nog slechts één punt aanroeren en wij zullen dan tevens
stuiten op de curieuze, zij het uit politieke overwegingen alleszins
begrijpelijke manier waarmee het Westen de beide fasen van de
Vietnamese oorlog naar hun aard verschillend beoordeelt.
Het moet u, uit de verklaringen van Amerikaanse officiële zijde, wellicht
duidelijk geworden zijn, dat men van die kant de tegenwoordige fase
van de Vietnamese oorlog - de fase die ergens in 1957 in
Zuid Vietnam begonnen is - ziet als het gevolg van een agressie door
r.et Noorden, als een poging van Noord Vietnam om het Zuiden onder
de voet te lopen, als een oorlog tussen Noord en Zuid Vietnam. In
deze opvatting ontkent men dat de strijd het resultaat is van een
opstand in Zuid Vietnam tegen de regering in Saigon; men ontkent dus
dat de oorlog als een burgeroorlog ontstaan is.
Die opvatting wordt niet alleen niet gestaafd door de feiten, maar ook
niet door Amerikaanse officiële verklaringen in de dagen dat Amerika
voor het eerst met het verzet tegen het bewind van Ngo Dinh Diem
geconfronteerd werd. Of de opvatting juist is of niet, doet er hier nu
echter niet toe en we zullen het maar aan de pessimisten overlaten
om deze wijziging in de inzichten van het State Department te vergelijken
met 1984. Waar het om gaat en waarom de voorstelling dat het hier
niet om een burgeroorlog zou gaan, aangestipt is, is om u op het
merkwaardige feit te wijzen dat ten tijde van de eerste fase van de
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Vietnamese oorlog, die toch overduidelijk een nationale vrijheidsoorlog
tegen het Franse koloniale regiem was, door Frankrijk - en het
Westen - juist alles op alles gezet werd om de strijd wèl als een
Vietnamese burgeroorlog voor te stellen. Gezien de westelijke instelling
tegenover Vietnam hoeft het nauwelijks betoog dat deze zienswijze
zijn weg wel gevonden heeft naar bepaalde literatuur: om één
voorbeeld te noemen, in J.H.Brimmell's Communism in South East Asia
is sprake van "The civil war began in Vietnam on 19 December 19646" -
daar hebt u die datum meteen ook nog eens. Het zij mij vergund, bij
wijze van afronding, hier op deze burgeroorlog tussen Frankrijk en
Vietnam nog even dieper in te gaan.

In elke oorlog proberen de strijdende partijen gebruik te maken van
ontevredenheid in het andere kamp en aldaar desertie aan te moedigen.
In elke strijd tegen een nationale onafhankelijkheidsbeweging probeert
de koloniale mogendheid de nationalistische weerstand tegen haar
politieke koers te breken door contacten te zoeken met politici buiten
de leidende nationalistische kringen en die als 'redelijke nationalisten'
op te stellen tegenover de 'onredelijke' waarmee niet tot overeenstemming
te kómen is. Dit gebeurde zowel in Vietnam als in Indonesië, waar
respectievelijk de Fransen en de Nederlanders op zoek gingen naar
anti-Vietminh gezinde Vietnamezen of anti-republikeins gezinde
Indonesiërs, die, hoopte men, meer begrip zouden opbrengen
voor de Franse of Nederlandse standpunten en die, terwijl de onder-
handelingen met de Vietnamese en Indonesische regeringen nog aan
de gang waren, naar voren geschoven werden als aanvaardbaarder
gesprekspartners, die tevens konden dienen om de buitenwereld te
tonen dat de Vietnamese democratische republiek van Ho Tsji Minh
en de Indonesische republiek van Soekarno niet langer het recht hadden
zich als enige woordvoerders van het Vietnamese of Indonesische volk
te presenteren.
Met de uitvoering van deze politiek stuitten de Fransen in Vietnam op
meer moeilijkheden dan de Nederlanders in Indonesië. De Nederlanders
beheersten uitgestrekte territoria buiten Java en Sumatra, waar de
Indonesische nationale beweging nog weinig krachtig was, zodat het
herstel van het koloniale gezag daar in 1945-46 zonder al te grote
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schokken had kunnen plaatsvinden. De Fransen hadden in Vietnam
daarentegen alleen voet aan de grond gekregen in het met militair
geweld op de Vietnamese revolutie heroverde Cochin China, waar zij
bovendien op een heftig en geleidelijk toenemend verzet stuitten. In
Vietnam waren ook minder mogelijkheden voor een verdeel- en heers-
politiek dan in Indonesië dat ethnisch een veel heterogener land was.
Weliswaar was er in Cochin China wat wantïOuwen jegens de
Tonkinezen en bestond er onder de Montagnards een anti-Vietnamese
stemming, maar van een op een verschil in volksaard gebaseerd
regionaal chauvinisme in die mate als in die streken van Indonesië waar
men een Javaans overwicht vreesde was hier geen sprake. In Indonesië
hadden de steunpilaren van Van Mooks Malinopolitiek, de tot de oude
élite behorende aristocratische machthebbers, plaatselijk nog tamelijk
wat van hun traditioneel gezag bij de boerenbevolking weten te
behouden, terwijl de pro-Franse notabelen en bureaucraten in Vietnam
juist de door de bevolking meest gehate groep vormden. Aanvankelijk
waren de Fransen op zoek naar volstrekt serviele marionetten; de neiging
onder die politici die tot samenwerking bereid waren om wel eens
schuchter te informeren naar de uiteindelijke doelstellingen van de
Franse politiek en naar de mogelijkheden van een democratisering
van het bestuur maakte hen in Franse ogen dadelijk minder acceptabel.
Toen de maatstaven voor de geschiktheid van Vietnamese aspirant-
collaborateurs om het Franse regiem te dienen later noodgedwongen
iets verruimd werden, bleek dat de door de Fransen benaderde
anti-Vietminh gezinde politici op zijn minst even nationalistisch waren
als de voormannen van de Vietnamese regering, maar ook dat zij veel
minder contact hadden met de bevolking en dus ook veel minder gezag
genoten bij het volk. Tenslotte verliep voor Frankrijk de militaire
strijd tegen het Aziatisch nationalisme van het begin af aan minder
voorspoedig dan voor de Nederlanders in Indonesië en ook deze
factor was van invloed op de geringe weerklank die hun politiek bij
het Vietnamese volk vond.
De Fransen concentreerden zich in hun streven naar verdeel en heers
allereerst op Cochin China dat zij in juni 1946, onder een marionetten-
bewind, van Vietnam afscheidden. Hiermee joegen zij alle Vietnamezen,
behalve de weinige Cochinchinezen die van deze opzet profiteerden,
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tegen zich in het harnas: juist het bestaan van de afzonderlijke zo-
geheten 'vrijstaat' Cochin China maakte het de Fransen bijzonder
moeilijk Vietnamese medestanders te vinden voor een marionetten-
regering voor de rest van het land. De candidaat voor een dergelijke
regering was de ex-keizer Bao Dai, die nog een zeker traditioneel
prestige bezat, waarvan de Fransen hoopten gebruik te kunnen maken
om de bevolking haar loyaliteit jegens de Vietnamese regering (van
Ho Tsji Minh) te doen vergeten. Voor de Fransen was Bao Dai de
oplossing, hij was de logische man, rondom wie de anti-Vietminh gezinde
Vietnamezen zich zouden kunnen scharen; Bao Dai moest het middel-
punt worden van een Vietnamees bewind tegenover de bestaande
Vietnamese regering waarmee Frankrijk in strijd gewikkeld was. Maar
Bao Dai wilde alleen meewerken als de Fransen de afscheiding van
Cochin China ongedaan maakten en uiteindelijk moest Frankrijk -
in 1949 - hiertoe overgaan. Men heeft dit als een Franse concessie
beschouwd, maar dat was het niet: Cochin China werd niet teruggegeven
aan de Vietnamese regering waaraan het in 1946 was ontnomen, maar
werd overgedragen aan een Vietnamees bewind dat een zich formeel
over geheel Vietnam uitstrekkende voortzetting was van het Cochin-
chinese marionettenbestuur. Cochin China werd niet bij Vietnam
gevoegd, maar Vietnam werd door Cochin China geannexeerd. Aan de
regering van Bao Dai werd formeel de onafhankelijkheid verleend,
alweer in 1949, maar die onafhankelijkheid hield bijzonder weinig in.
De 'psychologische schok', waarvan de Fransen gehoopt hadden, dat
die door de instelling van een Vietnamese regering - in wezen een
tegenregering dus - zou worden veroorzaakt, waardoor de koloniale
expeditie van Frankrijk tegen de Vietnamese republiek zou kunnen
worden omgebogen tot een burgeroorlog, die psychologische schok
bleef uit. Het volk bleef in overgrote meerderheid trouw aan de regering
van Ho Tsji Minh, en de anti-Vietminh gezinde nationalisten hielden
zich verre van het bewind van Bao-Dai.
Wat het vinden van medestanders betrof had Van Mook in Indonesië
meer succes, maar hoewel hij beter slaagde met zijn poging tot
verdeel en heers dan de Fransen in Vietnam, kon de Nederlandse
federatieve oplossing op den duur niet gehandhaafd worden, terwijl
Frankrijk zijn politiek om de Vietnamese vrijheidsstrijd mede tot een
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burgeroorlog om te buigen met goede uitslag bekroond zag. Niet bij
de bevolking van Vietnam, maar in de buitenwereld. Wat de meerder-
heid van de bevolking en van de nationalistische politici ook over de
Franse politiek en over de instelling van het Bao Dai regiem mocht
denken, die politiek werd aanvaard door juist diegenen om wier steun
het Frankrijk het meest te doen was: Amerika - dat net in 1949 zijn
hele Chinese politiek zag mislukken. De voornaamste, zo niet de
enige oorzaak dat de Franse politieke schepping in Vietnam kon voort-
leven, terwijl de door Nederland opgezette Verenigde Staten van
Indonesië spoedig een mislukking bleken, was gelegen in het feit dat
Frankrijk in zijn pogingen om het Vietnamese nationalisme buiten spel
te zetten met behulp van inheemse collaborateurs, ondanks de veel
grotere moeilijkheden waar het daarbij op stuitte, één troef in handen
had die Nederland niet bezat. Wat Nederland ook probeerde, het
slaagde er tegenover de buitenwereld, ook tegenover het Westen, niet
in de Indonesische vrijheidsstrijd anders te doen zien dan als een
nationale vrijheidsstrijd - men zou zelfs kunnen zeggen dat geen
gebeurtenis de Nederlandse kansen op succes in Indonesië meer
verknoeid heeft dan de onderdrukking, in 1948, van de communistische
opstand in Madioen door de republikeinse regering. Frankrijk daaren-
tegen slaagde er wel in de Vietnamese vrijheidsoorlog door de
westelijke wereld erkend te krijgen als een burgeroorlog tussen
communisten en nationalisten, als een onderdeel van de ideologische
strijd tussen het Westen en het communisme, als een oorlog waarin
de Vietnamese regering van Ho Tsji Minh als een rebellenregering
en die van Bao Dai als het wettige bewind beschouwd werd, als een
oorlog tenslotte waarin Frankrijk niet gedwarsboomd moest worden
op grond van anti-koloniale overwegingen, maar gesteund diende te
worden als de voorvechter van de Westerse waarden tegen het
Aziatische, zo men wil Chinese, communisme.
De Franse koloniale heerschappij was overigens niet te handhaven, al
kon zij haar voortbestaan met Amerikaanse hulp een jaar jaar rekken.
Maar de Franse politieke schepping kon voortbestaan: de tegenregering
van Bao Dai, de Staat Vietnam, die in 1954 bij het akkoord van
Genève het - als tijdelijk bedoeld - gezag kreeg over Vietnam
bezuiden de zeventiende breedtegraad. Dit is iets dat men, bij de
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beoordeling van de hedendaagse gebeurtenissen, goed op zich moet
laten inwerken, vooral wanneer men wil begrijpen waar de loyaliteit van
de Vietnamese bevolking ligt: Noord Vietnam is de voortzetting van
- en identiek aan - de eerste onafhankelijke Vietnamese nationale
staat in deze eeuw, de DRV, die op 2 september 1945 werd
geproclameerd; Zuid Vietnam is de rechtstreekse voortzetting van een
door de Franse koloniale overheid in 1949 in het leven geroepen
tegenregering over wat genoemd werd de Staat Vietnam, die in oktober
1955 door Diem omgezet werd in de Republiek Vietnam. Om de huidige
situatie te begrijpen is deze ontstaansgeschiedenis van Zuid Vietnam
als een afzonderlijke eenheid even belangrijk als een beter inzicht
in de internationale grondslagen van deze souvereine staat, de aard
van zijn regeringen en het karakter van zijn onafhankelijkheid. Nog-
maals, belangrijk zijn in dit verband een goede documentatie en voor-
lichting en kennis van het verleden, zoals we die kunnen vinden in
geschriften als dat van Gettleman, 'Vietnam', Raskin-Fall, 'The VietNam
Reader', of, bij ons, Bosgra-Eijbersen, 'De Kwestie Vietnam, feiten en
achtergronden', naast de werken van experts als Paul Mus,
Philippe Devillers, Jean Lacouture, Bernard Fall. Juist ten aanzien van
Vietnam is dit belangrijk, want bijna nooit heeft het nut van de
geschiedenis zich zo duidelijk aan ons opgedrongen als juist in dit
zo bijzonder actuele geval.
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wil helm reich en de sexualiteit

Er is zeker enige aanleiding toe, eens aandacht te schenken aan
Wil helm Reich, (1897-1957), een bekend psychoanalyticus, marxist,
communist, onderzoeker van het fascisme, voorstander van een 'bevrijde'
sexualiteit. Zowel in Provo- als in anarchistische kringen (De Vrije
van februari 1967) besteedt men aandacht aan hem, en ook
Jack Kerouac en Norman Mailer zouden dat doen.
Ik introduceerde Wilhelm Reich in Nederland in 1935 in het maandblad
Bevrijding van De Ligt cum suis door in het kort iets te bespreken
van zijn publicaties: 'Der triebhafte Charakter' (1925), 'Die Funktion
des Orgasmus' (1927), 'Der sexuelle Kampf der Jugend' (Sexpol 1932),
'Charakteranalyse' (Sexpol 1933), 'Massenpsychologie des Faschismus'
(2e druk, Sexpol 1933), 'Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse'
(Sexpol 1934), 'Psychischer Kontakt und vegetative Strömung'
(Sexpol 1935), 'Der Einbruch der SexualmoraJ' (2e druk Sexpol 1935),
voorts van de toen verschenen afleveringen van de Zeitschrift für
politische Psychologie und Sexualökonomie onder redactie van
Ernst ParelI, en nog van brochures van Karl Teschitz, 'Religion, Kirche,
Religionsstreit in Deutschland' en van Ernst ParelI, 'Was ist Klassen-
bewusstsein?'
Zijn publicaties gingen door, eerst nog in Skandinavië, waarheen hij
eind 1932 uitgeweken was, later in de Verenigde Staten: 'Die
Sexualität im Kulturkampf' (2e druk, Sexpol 1936), 'Experimentelle
Ergebnisse über die elektrische Funktion von Sexualität und Angst'
(Sexpol 1937), 'Orgasmusreflex, Muskelhaltung und Körperausdruck'
(Sexpol Verlag 1937), 'Die Bione' (Sexpol 1938), 'Bi on experiments on
the cancer problem' (Sexpol 1939), 'The discovery of the Orgone',
vol 2: 'The Cancer Biopathy' (1948), 'Listen, little Man!' (1948), en
vertalingen en bewerkingen van zijn voorheen in het Duits verschenen
werken. Van al zijn geschriften is alleen het Duitse 'Charakteranalyse'
van klassieke waarde (de Amerikaanse uitgave van 1948 bevat veel
onleesbaar materiaal van later datum).
Ik heb al deze werken opgenoemd omdat zij typerend zijn. Reich was
een uitzonderlijk begaafd man die geheel krankzinnig is gestorven.
De zware paranoïde schizofrenie waaraan hij leed, begon zich in
Duitsland al te openbaren. Hij voelde zich achtervolgd en wist de
'achtervolging' eventueel te provoceren. De psychiater kan in
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bovenstaande titels zowel de angst als de 'electrische beïnvloeding'
aflezen.
Toen ik in 1934 en '35 met zijn geschriften kennis maakte, was ik
enthousiast. Hier was dan de man die Marx en Freud wist te combineren!
Mijn verrukking over het matriarchaat kreeg een deuk door
dr Dan.de Lange jr, de Utrechtse embryoloog, en door bestudering
van 'Woman in primitive motherright societies' door LH.Ronhaar
(1931, Groningen en Londen), Toen kwamen Ruth Benedict en
Margaret Mead onze aandacht vragen en begonnen wij naast Freud
ook ethnologen te lezen. Dit alles is neergelegd in artikelen van
verscheidene handen in Bevrijding en De Wapens Neder van
1936 en 1937.
Toen men in Nederland een filiaaltje van Reichs beweging in Skandinavië
wilde oprichten, heb ik toch maar voor de eer bedankt. Tijdens de
oorlog heeft Geers mij nog enkele jongelui toegestuurd voor hetzelfde
doel. Doch toen was de stoornis van Reich al zichtbaarder.

Wilhelm Reich werd geboren in 1897 in Burgenland, Oostenrijk, als
zoon van een welgestelde landeigenaar en hereboer. Toen de vader in
1914 overleed, was Wilhelm nog op het gymnasium. Hij was soldaat
van 1915 tot het eind van de oorlog, studeerde medicijnen te Wenen,
specialiseerde zich in de neurologie en psychiatrie. In 1924 werd hij
assistent bij Freud, in 1928 directeur van het Psychoanalytisch Instituut
in Wenen. Daar hij meende dat voor de psychoanalyse ook een meer
sociale taak was weggelegd, werd hij lid van de Socialistische Partij
van Oostenrijk en richtte daar 'sexualpolitische' werkgroepen op. Hij
werd deswege in 1930 uit de partij gestoten. Hij ging naar Berlijn
waar hij zowel aan het Psychoanalytisch Instituut als aan de
Universiteit doceerde. Hij werd lid van de Kommunistische Partij van
Duitsland waar hij weer cursussen gaf. Het partijbestuur vond zijn leer
onmarxistisch en bourgeois, en zette hem in 1932 uit de partij. Bij
de nadering van het nationaalsocialisme week hij eind 1932 naar
Denemarken uit, waar hij onmiddellijk cursussen aan de jeugd ging
geven en de socialisten en communisten tegen zich in het harnas joeg.
Hij kreeg dan ook geen verlenging van zijn visum. Ook in Zweden
ondervond hij visummoeilijkheden; Noorwegen maakte geen bezwaren.
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In 1934 werd hij door de Duitse afdeling van de Internationale
Vereniging voor Psychoanalyse geroyeerd, waarschijnlijk om politieke
redeoon; merkwaardig is dat hij op het internationale congres weinig
steun en medewerking ondervond. De Noorse afdeling bood hem
echter het lidmaatschap aan. De Noorse jaren van 1933 tot 1938 waren
uiterlijk rustig. In 1938 publiceerde hij zijn geschrift 'Die Bione':
bionen zouden een primitieve vorm van leven zijn die tijdens zijn
experimenten spontaan uit niet-levend materiaal zou zijn ontstaan.
Daarmee was het met zijn rust gedaan: bijna iedereen keerde zich nu
tegen hem, zowel wetenschapsmensen (fysici, medici, en anderen) die
zijn onderzoekingen en zijn theorieën pure nonsens noemden, als de
openbare mening. Het liep zo hoog, dat de regering bepaalde dat iedere
psychoanalyticus voortaan speciale goedkeuring van het rijk diende
te hebben.

Wederom emigreerde hij. wederom net op tijd. In 1939 vertrok hij naar
de Verenigde Staten. Hij doceerde twee jaar aan de New School
for Social Research in New York. en stichtte daarop een inrichting
voor behandeling en research in de staat Maine. Inmiddels had hij,
na de bionen, nu het 'Orgone' ontdekt, genoemd naar het woord
orgasme. Zijn inrichting heette Orgone Instituut, de plaats waar het
gebouw lag noemde hij 'Orgonon'. Onder Orgone verstond hij de
fundamentele energie, eerst van de sexualiteit, van het orgasme, van
de orgastisch-electrische ontlading. dan breidde hij het begrip uit
tot de basis-energie van de wereld, ja van het heelal. Het is de kosmische
energie die overal aanwezig is: het is blauw van kleur; het wordt door
de zon uitgestraald; het doodt ziektekiemen; rode bloedlichaampjes,
chlorophyl in de planten, voortplantingscellen, alles zit er vol van.
Kanker is ermee te genezen. Bovendien is het meetbaar: de eenheid
is een Org. En het kan verzameld, geconcentreerd, bewaard en
aangewend worden: Reich heeft de orgone-accumulator uitgevonden.
Daarmee behandelde hij zijn patienten. Hij ontdekte een nieuwe
energie-wet: spanning-Iading-ontlading-ontspanning. Dit zou het levens-
en wereldritme zijn. Reich combineerde de eiectrische oplading en
onvoldoende ontlading met de mechanische ontspanning, namelijk door
massage toe te passen naast de accumulatoren. Wanneer in een
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mens immers de ontlading en de ontspanning onvolledig zijn, wordt hij,
aldus Reich, ziek. Orgastische impotentie is, volgens Reich, de oorzaak
van kanker, neurosen, psychosen, perversies, alcoholisme, aambeien,
epilepsie, maagzweer, hoge bloeddruk, verkoudheid. Met de
accumulator plus massage zijn deze ziekten te genezen. Men kan met
de accumulator ook gloeilampen laten branden, een typhoon van
richting doen veranderen, en regen verwekken. Orgone stelde hij gelijk
met atoomenergie. Hij heeft, zei hij tenslotte, de Scheppingsdaad
van het Heelal blootgelegd en het Paradijs op aarde aangekondigd.

Hij werd gevaarlijk in zijn opzienbarende krankzinnigheid, en werd
voor het gerecht gedaagd. Hij wenste zich niet te verdedigen, doch
waarschuwde dat de kern van Het Complot in Moskou zetelde en
beoogde de Orgone-energie aan de VS te ontstelen.
Het komt ons onvoorstelbaar voor dat men deze doodzieke krankzinnige
in 1956 tot twee jaar gevangenisstraf heeft veroordeeld (hij stierf in de
gevangenis in het volgend jaar) en daarbij al zijn apparaten en
geschriften heeft doen vernietigen. Dit geschiedde omdat geen gevolg
was gegeven aan de rechterlijke uitspraak van 1954 waarbij
stopzetting der experimenten gelast was wegens gevaar voor de
volksgezondheid. Dat was geen onredelijke eis geweest, omdat Reich
vele fervente volgelingen had die deze kwakzalverij met een heilig vuur
uitdroegen, accumulatoren verhuurden en onder andere genezing van
kanker beloofden.
Reichs dramatische tocht door Amerika, waarbij hij "woestijnen in
vruchtbaar land herschiep", en de wel erg gortige theorieën over
de vliegende schotels die volgens hem niets anders waren dan ruimte-
schepen voortgestuwd door Kosmische Orgone Energie, worden
levendig beschreven in een artikel van Ethel Portnoy Kousbroek in nr
van Randstad, herfst 1961 (Bezige Bij).

De fundamentele stelling van Reich, die hij altijd staande heeft
gehouden, van Wenen tot Amerika, kwam er in het kort op neer, dat
gehoorzaamheid en volgzaamheid ten opzichte van een (problematische)
autoriteit wortelt in de sexuele onderdrukking van het kind in het gezin,
later in school en maatschappij. In het begin is hij nog gevarieerd en
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genuanceerd in zijn geschriften, doch steeds meer wordt hij een
monomaan die letterlijk alle heil (ook genezing van kanker en de val
van Hitier) verwacht van een 'volkomen' geslachtsgemeenschap,
een 'volmaakt' orgasme. In zijn Oostenrijkse en Duitse tijd weet hij op
intelligente wijze de 'karakters' van de mensen te onderkennen en
te beschrijven als psychische organisaties van (deels noodzakelijke,
deels neurotische, deels beide) afweer tegen voornamelijk sexuele
wensen en angsten; later blijft er in zijn theorie niet anders over dan
een beschrijving van de 'pantsering' tegen de sexuele drift enerzijds
en het sociale oordeel (als instrument van de sociale onderdrukking)
anderzijds. De strekking van zijn 'Massenpsychologie des Faschismus'
komt er tenslotte op neer dat Hitlers fascisme ten onder gaat aan het
vrije geslachtsverkeer tussen de Hitlerjugend en de Bund Deutscher
Mädchen. Met de Bionen en Orgonen betreedt hij het terrein van de
waan. Het lijkt wel duidelijk, dat de sexualiteit bij hem in diepste
wezen een verboden en gevaarlijke zaak was; zijn hele leven heeft hij
tegen dat innerlijk verbod gestreden en geprotesteerd en het conflict
tot kosmische afmetingen vergroot - totdat hij in volslagen
krankzinnigheid gestorven is.
In zijn eerste tijd heeft Reich ongetwijfeld grote waarde gehad voor de
ontwikkeling van de psychoanalyse. Vooral de ontdekking dat het
karakter van de mens niet zomaar een gegeven of een zelfverwerkelijking
is, maar bovenal een subtiel en knap stuk organisatiewerk dat dienen
moet om aandriften van binnen en aanvallen van binnen en buiten
af te slaan, bleek van onschatbare betekenis. Op het punt echter dat
hij de socialistische en communistische, en later ook de fascistische
jongeren aanzet tot 'vrije' sexualiteit, is hij geen wetenschapsman meer,
doch onbewust pleitbezorger in eigen zaak. Dat voelde men ook
allerwege aan: men sloot hem uit en liet hem links (of rechts) liggen,
er was geen zinnig gesprek met hem te voeren, iedere bewijsvoering
ontbrak.

In revolutionaire bewegingen komen telkens gedachten aan grotere
sexuele bevrediging en vrijheid naar boven. Men verbindt daar gaarne
theorieën aan. Ik heb het nooit serieus onderzocht, maar het komt
mij voor dat over sexualiteit weinig gesproken en gedacht wordt in
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succesvolle revolutionaire periodes en episodes, des te meer echter
tijdens het weg-ebben van het revolutionair élan. De sexualiteit lijkt
eerder een wijkplaats voor teleurstellingen.
De fout van de meeste theorieën over de sexualiteit is, dat men de
sexualiteit (of de verdringing ervan) als oorzaak van een gehele reeks
verschijnselen ziet, terwijl het tegendeel waar is: de wijze waarop de
mens zijn sexualiteit beleeft en nastreeft, is symptoom en gevolg
van zijn innerlijke en sociale gesteldheid. De enorme sexualisering
van de Westerse cultuur: films, boeken, foto's, kleding, accentuering der
borsten, is een symptoom van de infantilisering van de Westerse mens.
Deze infantilisering hangt samen met wat Marx (niet Hegel) onder
vervreemding of aliënatie verstond. De van zichzelf vervreemde mens
kan niet meer volwassen worden, hij blijft een kind dat aan de hand
van de moeder loopt, de moeder met grote borsten, de moeder die
een stuk sexualiteit moet toestaan, sexuele spelletjes uit de kinderkamer,
de moeder voor wie men de vader verloochent. De Westerse mens
laat zich onaneren door zijn lectuur, zijn films, zijn tijdschriften, zijn
gehele cultuur, de mode van zijn vrouwen zijn vriendinnen. Hoewel
de identificatieproblemen uiteraard verschillen, zijn man en vrouw,
jongen en meisje, wat hun infantilisering in de Westerse maatschappij
betreft, grotendeels gelijk.
De roep naar sexuele vrijheid moet men verstaan als een roep om
toestemming om bepaalde gevoelens te mogen hebben. Een volwassen
mens heeft deze toestemming niet nodig. De 'gewaagde' literatuur
van de laatste jaren doet denken aan de giechelende kleine kinderen
die een gehele middag vieze woorden zeggen; als de omgeving niet
reageert, gaat het snel voorbij.
Vrije sexualiteit bestaat niet. Altijd is de sexualiteit in haar uitingen
ingepast in de cultuur van die tijd en dat volk. Daartegen bestaat ook
geen enkel bezwaar. 'Pure' sexualiteit komt men bij het dier tegen,
niet bij de mens. Omdat de sexuele aandrift een enorme kracht is,
vooral van vijf tien- tot vijfentwintigjarige leeftijd, waaraan de mens
gehoorzamen moet, heeft hij altijd moeite gehad deze kracht in zijn
leven als eigen bezit te integreren. Zijn pogingen daartoe konden leider;
tot beheersing, onderdrukking, verdringing, veroordeling, aanvaarding,
vergoddelijking - al naar zijn door duizenden factoren bepaalde
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cultuur. Er is geen sprake van, dat de mens ooit zijn sexualiteit
bevredigde alléén 'omdat het zo lekker is'. Dat is twintigste-eeuws
bijgeloof. We worden gedrongen en gedwongen door heel sterke
krachten die we als onpersoonlijk en buiten onszelf staand ervaren,
maar we kunnen er alleen een persoonlijk, een menselijk antwoord op
geven. Dit persoonlijke menselijke antwoord is voor een groot deel
afhankelijk van de cultuur, met zijn eisen en angsten, waarin wij leven.
Niet de sexualiteit bepaalt de cultuur, doch de cultuur bepaalt de
sexualiteit, zouden we kortheidshalve kunnen zeggen. Bepalen betekent
dan: begrenzen en vorm geven. Dat de sexuele beleving verschilt
tussen herders, landbouwers, veetelers, kooplieden, krijgers, stedelingen,
industrie-arbeiders spreekt vanzelf. Het loont zeker de moeite dit te
onderzoeken. Met 'vrijheid' heeft dit niets te maken. Vrijheid is een
infantiel begrip, ontstaan uit de conflicten tussen kinderen en ouders.
'Vrij' betekent dan: 'we zijn lekker niet bang' of 'mijn ouders willen
mij laten begaan'; waar het al te duidelijk geponeerd wordt, rijst twijfel
aan de waarheid.
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ontwikkelingshulp als neo-kolonialisme

Kloof wordt steeds groter. Zo luidde de titel van een interview met
prof.Tinbergen in de Volkskrant, in de serie 'Wereld uit Balans". Hij
kijkt op de foto zorgelijk en fronst zijn wenkbrauwen. Geen wonder:
het woord 'ontwikkelingslanden' blijkt steeds meer e€n eufemisme. De
afstand tot de rijke landen verbreedt zich.
Enige dagen tevoren2 had prof.Janssen uit Tilburg, in een interview
voor dezelfde Volkskrant-rubriek, zijn visie gegeven op de economische
problematiek van de 'ontwikkelingslanden'. Ook hij stelt dat de kloof
tussen rijke en arme landen breder wordt. In tegenstelling tot
Tinbergen kijkt hij op de foto sereen. Toch klinkt ook zijn conclusie
wat zorgelijk: hij acht "hulp van buitenaf noodzakelijk, want zonder
die hulp komen de ontwikkelingslanden er niet uit, integendeel. Als de
arme landen blijven zitten met hun problemen raken ze in een spiraal-
beweging naar beneden. Ze kampen met talloze vicieuze cirkels, die
alleen te doorbreken zijn als van buitenaf een stoot wordt gegeven".
Nu is er tussen de twee stellingen een tegenspraak. De kloof wordt
steeds breder. Komt dit, omdat er géén hulp wordt gegeven? Nee; er
gaan geweldige bedragen, speciaal uit de Verenigde Staten, naar een
hele reeks 'arme landen'. Tinbergen zegt, aan 't eind van zijn
betoog: "Meet men met economische maatstaven, wat de bestede hulp
in arme landen globaal oplevert, dan is er geen reden om ontevreden
te zijn". Tevoren had hij gezegd: "Ook India dat thans zo'n grote
zorgen heeft, is er in de laatste vijftien jaar op vooruit gegaan". Voor
de hongerende tientallen miljoenen in Bihar en Uttar Pradesh is het
overigens een schrale troost te weten dat, met economische maatstaven
gemeten, zij geen reden hebben ontevreden te zijn. Tinbergen's
remedie is dan ook, alweer, dezelfde simpele als die van Pater Janssen:
geef méér hulp; laat Nederland zijn aandeel in de hulpverlening doen
stijgen tot 2% van ons nationaal inkomen, en laten andere landen
evenzo handelen - en alles sal reg kom.
De logische conclusie zou ook anders kunnen luiden: als mèt de
zogenaamde hulp, die onze wereld kwistig uitdeelt, de kloof steeds

1 Volkskrant, 14 april 1967, pag. 9.
2 Volkskrant, 11 april 1967, pag. 7.
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groter wordt, dan zal met een verdubbeling van dit soort hulp de kloof
nog weer dubbel zo groot worden. Want die 'hulp' schijnt toch vaak
een hulp te zijn van de wal, waar men nog net op vaste bodem staat,
in de sloot van ellende waarin de grote massa het hoofd nauwelijks
meer boven water kan houden. Tinbergen zelf wijst namelijk "op een
tegenstrijdigheid tussen wat onze linkerhand en onze rechterhand doet.
Het is ook een moeilijkheid de logica van onze bedrijvigheid te
ontdekken als we aan de ene kant bepaalde bedrijfstakken in arme
landen ontwikkelen en aan de andere kant allerlei barrières opwerpen
voor de verkoop van de produkten aan ons".

Nu zou ik de volgende klemmende vraag willen stellen. Wie garandeert
dat als de linkerhand tweemaal zo veel zal geven, de rechterhand niet
driemaal zo veel zal nemen?
Er is namelijk één woord, dat ik in de interviews in de serie 'Wereld uit
Balans', die ik tot dusver onder ogen kreeg, smartelijk miste: het woord
neo-kolonialisme. Het is dit woord dat enige werkelijkheidszin aan
de reeks goedwillende en geleerde betogen zou hebben toegevoegd.
Maar het is ook geen net woord. Het suggereert, dat het kolonialisme
de wereld nog niet uit is.
Nu is het met dat kolonialisme een wonderlijk geval. Toen het nog
in volle bloei was, plachten wij, als koloniale mogendheid, vol te houden
dat het zegenrijk was voor de bevolking van de koloniale landen. De
Amerikanen, die alléén maar de Philippijnen en Cuba bezaten,
kritiseerden ons en de Engelsen daarentegen omdat wij de koloniale
landen exploiteerden. Een van de belangrijkste punten van kritiek was
dat wij deze landen gebruikten om grondstoffen te laten produceren
voor onze industrie en onze industrieprodukten daarna met winst weer
afzetten; dat wij de opkomst van een eigen inheemse industrie bewust
tegenhielden; en dat wij aldus deze landen in economische afhankelijk-
heid hielden '. Om industrialisatie op gang te brengen, zou op zijn

1 Vgl. Raymond Kennedy: 'The Colonial Crisis and the Future', in
Ralph Linton (ed.) - The Science of Man in the World Crisis, New Vork
1945, pag. 309.310: "If the development of industries has not been
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minst aan een opkomende inheemse industrie enige overheidssteun
moeten worden verleend, in de vorm van beschermende invoertarieven.
De praktijk was juist omgekeerd: de koloniale mogendheden deden
alles om de industriële produkten uit eigen land zo onbelemmerd
mogelijk in de kolonie te kunnen invoeren.
Nu zou het onze beurt kunnen zijn, om vast te stellen, dat het machtige
Amerikaanse kapitaal de arme landen exploiteert, gewoonlijk met
hetzelfde doel en soms met dezelfde middelen die wij destijds aan-
wendden; nu hebben wij de kans duidelijk te maken, dat het oude
kolonialisme althans eerlijker voor de materiële voordelen - voor ons
dan! - uitkwam. De resultaten van ons koloniaal bewind waren ook
- met alle kritiek die men daarop kan uitoefenen, en die ik daarop
in het verleden overvloedig heb uitgeoefend - beslist niet funester
dan die van de huidige 'ontwikkelingshulp' op wereldschaal. Maar in
plaats van de Amerikanen en andere grote mogendheden nu hun
trekken thuis te geven, doen wij met het hele boerenbedrog (in letterlijke
zin!) van de 'ontwikkelingshulp' lustig mee, stellen er een aparte
minister voor aan en moraliseren alsof een klein land als Nederland
nu juist aangewezen zou zijn om hier het goede voorbeeld te geven.
Ook in het koloniale tijdperk nam het moraliseren een grote plaats in.
De periode na 1900 in Nederlands-Indië staat bekend als die van de
'ethische' politiek. Maar volgens een scherpzinnig beoordelaar als het
socialistisch kamerlid J.E.Stokvis droeg deze politiek meer 'bloem' dan
'vrucht". Begrijpelijk, als men weet, dat de ethische politiek geen
enkele fundamentele wijziging in het koloniale beleid bracht; en dat de
industrialisatie niet paraisseerde in het program, dat de vader van de
ethische gedachte, de advocaat mr C.Th.van Deventer, voor de
welvaartsontwikkeling ontwierp.

De pogingen, toen en nu, om de koloniale of neo-koloniale exploitatie

deliberately discouraged in the colonies, at least it has not been actively
encouraged by the controlling powers".
1 J.E.Stokvis - Van wingewest naar zelfbestuur in Nederlandsch-Indie,
, 922, pag. 107.
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achter humanitaire leuzen te doen schuilgaan, doen denken aan de
beschrijving door Lev Tolstoi van het destijds opkomend nieuw sociaal
bewustzijn onder zijn eigen klasse, die van de russische landadel. De
edelman begon medelijden te krijgen met de moezjik, de russische
boer, die onder zijn last haast bezweek. Hij ging wat verzitten om zijn
gewicht voor de boer op wiens rug hij zat wat draaglijker te maken.
Hij begon vriendelijk tegen de moezjik te praten; was zelfs bereid
om zich voorover te buigen om het zweet van diens voorhoofd af te
vegen. Zijn geweten was zo gevoelig geworden dat hij bereid was
om àlles voor de arme kerel te doen - dat wil zeggen: alles, behalve
van zijn rug afstappen!
Niet alleen koloniale volken zuchtten, in de negentiende eeuw, onder
exploitatie. Daarnaast had men de nominaal onafhankelijke landen, als
China, Siam, de landen van Latijns-Amerika, die economisch op
soortgelijke wijze geëxploiteerd werden. Deze landen noemde men wel
semi-koloniaal. Een van de middelen, waarmee de westerse wereld
probeerde deze landen als grondstoffen producenten dienstbaar te houden
aan het eigen industriële belang, was het afdwingen, door oorlog,
van verdragen, waardoor zij geen beschermende invoerrechten konden
heffen. In China lukte deze politiek, als gevolg van de opiumoorlogen;
ook Japan werden soortgelijke beperkingen opgelegd, maar door een
welbewuste industrialisatiepolitiek wist Japan zijn vrijheid te herwinnen.

Zo is ook nu, met het einde van de formele koloniale verhouding, de
koloniale exploitatie niet ten einde. De nominaal onafhankelijke nieuwe
staten zijn vaak niet in de gelegenheid, hun beleid in vrijheid te
bepalen. Vooral graanleveranties kunnen een middel zijn, om een
regering aan handen en voeten te binden. Voedselschenkingen zijn
bepaald niet het beste middel om een volk op de been te helpen, àls
dit al de eerlijke bedoeling is. Er bestaat een oude Chinese spreuk: geef
een man een vis, en hij zal één dag eten. Leer hem vissen, en hij
zal zijn leven lang eten. Ook de psychologen weten dat 'the over-
protected child' sterke ontwikkelingsremmingen heeft. Het rekenen op
andermans hulp maakt onzelfstandig - en houdt eerder af van de
noodzakelijke krachtsinspanning om uit de sloot op de droge wal te
klimmen.
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De sociale structuur in de arme landen geeft ook geen enkele waarborg,
dat de 'ontwikkelingshulp', die wij eventueel met de beste bedoelingen
geven, te bestemder plaatse komt en wordt aangewend waar zij het
meest nodig is. Onze economen gaan er maar al te vaak van uit, dat
de verschafte hulp in economische opbouw wordt geïnvesteerd. De
realiteit is, helaas, vaak anders. De wiskundige modellen, die onze
economen zo knap in elkaar knutselen, houden met de vele remmende
factoren, die in de sociale werkelijkheid de mooie plannen doorkruisen
of onuitvoerbaar maken, geen rekening. Men vindt in de arme landen
vaak een gebrek aan spaarzin - eerste voorwaarde voor economische
opbouw. Als men spaart, dan gebeurt dit vaak niet ten behoeve van
investeringen, die de verdere opbouw steunen, maar belegt men het
beschikbare surplus, voorzover men er niet zijn vrouw mee behangt,
in de aankoop van grond, zonder dat daarmee enige productieverhoging
gepaard gaat.
De particulier is in de arme landen daarom niet de geschikte figuur
om de economische opbouw op gang te brengen. Het volgen van het
industrialisatiemodel, zoals dat in het Westen in de negentiende eeuw
is aangegeven, is in de niet-westerse wereld in de huidige omstandig-
heden gewoonlijk onmogelijk. De inheemse zakenman wordt dood-
geconcurreerd door het machtige, in reuzenconcerns georganiseerde
buitenlandse kapitaal - en dit kapitaal is méér geïnteresseerd in het
handhaven van het Westers industrieel monopolie, dan in de opbouw van
een concurrerende industrie buiten de huidige industriële wereld.
Maar ook de staat is, in vele van de huidige 'nieuwe naties', weinig
geschikt om voor motor bij het proces van economische opbouw te
spelen. De regeringen van de arme landen en de in dienst ervan
staande ambtenaren zijn - ondanks alle fraaie leuzen - dikwijls niet
erg geïnteresseerd in de economische vooruitgang van de grote massa.
Deze regeringen vertegenwoordigen gewoonlijk een beperkte klasse,
die binnen de totale samenleving een soort landadel vormt. Het kan
voor de huidige 'hulpgevers' aantrekkelijk en voordelig zijn, met deze
bovenlaag samen te werken - evenals ons koloniale bewind in
Indonesië destijds gebruik maakte van het gezag van de javaanse adel
en sumatraanse sultans. Maar evenmin als de landadel in negentiende
eeuws Rusland zal deze regerende kaste uit zichzelf van de rug van de
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arme aziatische, afrikaanse of indiaanse boertjes afstappen en een
eind maken aan de armoede, waar zij zelf van profiteert door hoge
pachten en goedkope arbeidskrachten.
En als wij, voor de besteding van onze hulp, strenge voorwaarden
zouden willen stellen, dan zouden wij beschuldigd worden van een
'koloniale' houding en van een inmenging in binnenlandse aangelegen-
heden. De voorwaarden, die de Amerikanen stellen voor hun graan-
leveranties en andere vormen van 'hulp' - trouwens grotendeels hulp
bestemd voor de opbouw van een duur militair apparaat - worden
dan ook bij voorkeur niet openbaar gemaakt.

In de arme landen - ik noem ze, om niet in het boven gesignaleerd
eufemisme te vervallen, liever niet 'ontwikkelingslanden'; onderontwikkel.
de of achtergebleven landen klinkt wat denigrerend en uit de hoogte;
het meest passend zou zijn de term 'achtergehouden' landen - is men
terecht wantrouwend tegen wat wij 'hulp' plegen te noemen. Op de
tarievenconferentie enkele jaren geleden te Genève kon men bij
herhaling de stelling horen, dat wat deze landen nodig hadden, was
'Trade, not Aid'.
Komt de economische vooruitgang beter op gang in landen, die géén
hulp ontvangen? Dit is zeker geen wet van Meden en Perzen, of om meer
actueel te zijn: geen wet voor Burmezen en Indonesiërs. In het
negatieve weigeren van hulp ligt op zichzelf nog geen enkele waarborg
voor het op gang komen van economische ontwikkeling. Sukarno's in
1964 tot de Amerikanen gerichte woorden "Go to heli with your aid",
betekenden niet dat hij zelf wist, hoe economisch uit het moeras te
komen - of dat hij er sterk in geïnteresseerd was om die weg te vinden.
En Generaal Ne Win's pogingen om het in Burma zonder buitenlandse
hulp te stellen en om de staat als voornaamste ondernemer te laten
optreden, lijken totdusver evenmin erg succesvol.
Voor ons van veel groter belang is het Chinese experiment - de enige
poging uit de afgelopen tientallen jaren om in een arm, uitgestrekt
en volkrijk land zonder hulp van buiten de economische opbouw op
gang te brengen. Als wij de chinese prestaties stellen tegenover de
met het jaar onoverkomelijker lijkende moeilijkheden, waarmee een land
als India te kampen heeft, dan is er alle aanleiding om ons inderdaad
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af te vragen of het - andersom dan prof.Janssen het stelt - zonder
hulp van buiten niet beter gaat dan mèt alle als zodanig aangeprezen
ingrijpen van buitenaf.

In hoeverre kunnen wij van een Chinees ontwikkelingsmodel spreken?
En in hoeverre kan men inderdaad volhouden, dat China het zonder
buitenlandse hulp kan stellen?
In de eerste jaren na het aan de macht komen van de communisten
heeft China namelijk, in grote trekken, het Sowjet-model gevolgd. De
economische opbouw in Rusland was in de eerste plaats gericht op
de uitschakeling van de macht van het buitenlandse kapitaal. Alle nadruk
werd gelegd op het revolutioneren, mobiliseren en in de richting van
productie kanaliseren van de volkskracht. De voornaamste sectoren
van het economisch apparaat werden genationaliseerd, en de
beslissing over de richting van de economische ontwikkeling werd in
handen van de staat gesteld. De door Lenin na 1920 afgekondigde
zogenaamde NEP - de nieuwe economische politiek - gaf tijdelijk aan
kleine ondernemers en zelfstandige boeren e,en zekere speelruimte, om
hun hulp bij de economische opbouw te verzekeren. Maar de door
Stalin met krachtdadige middelen doorgevoerde collectivisatie van de
landbouw. akte aan het zelfstandig ondernemerschap vrijwel een
einde. De erste vijfjarenplannen legden vooral de nadruk op de
industriële ontwikkeling. De zware industrie kreeg, als basis voor een
volledige industrialisatie, voorrang; de productie van gebruiksgoederen
ten behoeve van de consument bleef in vergelijking achter. Ook de
landbouwproductie boekte weinig voortgang - nadruk werd, in de
Sowjet-Unie, gelegd op mechanisatie van de landbouw - dit om
arbeidskrachten voor de snel groeiende industrie vrij te maken en om
de landbouwproductie, met minder werkkrachten, althans min of meer
constant te houden.
Evenals de Oost-Europese landen, na 1945, tot op zekere hoogte dit
model volgden, lag het voor de hand, dat ook de Chinese Volksrepubliek
zich naar dit Sowjet-model zou richten. Ook hier werd het buitenlandse
kapitaal van zijn invloed beroofd en werden de vitale bedrijven
genationaliseerd. Nadat het land onder de kleine boeren was verdeeld,
vond in etappes - veel minder gewelddadig dan in Rusland onder
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Stalin - de collectivisering van de landbouw plaats. Bij de opsteiling
en uitvoering van het in 1952 op stapel gezette vijfjarenplan werd,
evenals met de Sowjet-plannen het geval was geweest, de brede massa
in sterke mate betrokken. De cijfers werden, in beeldstatistieken, overal
vertoond. Daarbij ontvingen de Chinezen, in de eerste jaren, van de
Sowjet-Unie belangrijke hulp, zowel op materieel als op technisch
gebied. Deze hulp strekte, anders dan dit met de hulp uit het Westen
gewoonlijk het geval is, mede ter ondersteuning van de industriële
opbouw in China. De Sowjet-Unie leverde soms complete fabrieken,
nadat de Chinese technici en arbeiders in die fabrieken daar in de
SU de nodige opleiding hadden ontvangen.

Toch was het al in 1957 - toen ik China voor het eerst bezocht -
duidelijk, dat het Sowjet-model voor de Chinese situatie niet in alle
opzichten geschikt was. De voornaamste moeilijkheid hing samen met
het specifieke landbouwpatroon in de zuidelijke, rijstverbouwende
vlakten en riviervalleien. De geïrrigeerde rijstbouw vormt namelijk, in
vele streken van Oost-Azië, de materiële basis voor een samenlevings-
type dat zich sterk van het Europese - ook van het Oost-Europese -
onderscheidt. Het meest opvallende kenmerk van deze natte rijst-
gebieden - waartoe, behalve delen van China, ook uitgestrekte streken
in Japan, de Philippijnen, Noord-Vietnam, Oost-Pakistan, en Java
behoren - is de uitzonderlijk hoge agrarische bevolkingsdichtheid.
De natte rijstbouw is een bijzonder intensieve cultuur; hij levert een
betrekkelijk hoge opbrengst per hectare; maar er zijn ook vele mensen-
handen nodig om, met eenvoudige landbouwwerktuigen, deze opbrengsten
uit de grond te halen. En daar de opbrengst per hoofd van de bevolking
laag is, blijkt het zeer moeilijk om, naast de eisen voor voeding van
de bevolking op een peil dat nauwelijks boven het bestaansminimum
uitgaat, ook nog een surplus te kweken voldoende om daaruit de
nodige investeringen voor industrialisatie te financieren. De hoge
plaatselijke bevolkingsdichtheden, geconcentreerd in vlakten en valleien,
vormen dus een ernstige belemmering voor de opbouw van een
moderne, minder eenzijdige, economische structuur. De snelle
bevolkingsaanwas, gevolg van de ook in de 'onderontwikkelde' landen
door hygiënische voorzieningen bereikte sterftedaling, verscherpt het
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beeld van overbevolking in de natte rijstgebieden.
Het bleek allerminst makkelijk te zijn, aan de hand van uit Europa
geïmporteerde voorbeelden deze specifieke problemen van het Chinese
platteland op te lossen. Ook het Sowjet-model bleek slechts ten dele
op de Chinese verhoudingen te passen. Zelfs een geforceerde
industrialisatie, met Russische hulp doorgevoerd, kon niet in voldoende
snel tempo de overtollige arbeidskrachten uit het platteland absorberen;
een snelle bevolkingsgroei - versneld door de duidelijke verbetering
in levensomstandigheden, in vergelijking met de lange periode van
onrust en revoluties - hield de bestaande ernstige verborgen
werkloosheid in stand. Van mechanisatie van de landbouw kon voor-
lopig geen sprake zijn - deze zou de landelijke werkloosheid alleen
maar verergeren. Waar er arbeidskrachten te veel zijn, heeft
mechanisatie weinig zin.
Mao Tse-toeng stelde al spoedig vast, dat China niet alles op de ene
kaart van mechanisatie moest zetten. Het land moest leren op twee
benen te lopen - dat wil zeggen, niet alleen zijn heil zoeken in
industrialisatie, maar ook de landbouw tot ontwikkeling brengen; en
naast moderne machines ook de traditionele productiemethoden in ere
houden.

De Grote Sprong Vooruit van 1958 was een poging om de impasse
te doorbreken. Gesterkt door de op zich zelf indrukwekkende successen
uit de voorafgaande jaren, probeerden de Chinese leiders, door een
mobilisatie van de arbeidskracht van het hele volk ten behoeve van
de productie, deze te verhogen in een tempo dat alles zou overtreffen,
wat door deskundigen totdusver voor mogelijk werd gehouden. Door
revolutionair enthousiasme en toewijding zou China zijn tekort aan
kapitaal en geschoolde krachten compenseren, en daarmee dingen
presteren, die nog nooit eerder waren vertoond.
Hierbij moet bedacht worden, dat al waren de door de Chinezen
gebezigde middelen en de gestelde kwantitatieve doelen onorthodox -
hetgeen hen op ernstige critiek en scepsis van de zijde van de Russen
te staan kwam - de ontwikkelingsrichting nog grotendeels aan het
Sowjet-model ontleend was. De nadruk bleef men leggen op de zware
industrie - alleen zo kan men het weinig geslaagde experiment met
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de primitieve staaloventjes in de plattelandsvolkscommunes verklaren.
Pas nadat de Grote Sprong op ernstige mislukkingen was uitgelopen
- die aan de dag kwamen in de drie achtereenvolgende jaren van
ernstige misoogsten, welke slechts ten dele kunnen worden toe-
geschreven aan klimatologische oorzaken - herkregen de Chinese
leiders hun zin voor realiteit. en stippelden zij een zelfstandig en door-
dacht economisch beleid uit, dat men met recht een Chinees
ontwikkelingsmodel kan noemen. De verhoudingen met de Sowjet-Unie
waren, mede door het plotseling terugtrekken. in het voor China
ongekend moeilijke jaar 1960, van vrijwel alle Sowjet-experts. zozeer
verslechterd dat China nu gedwongen was. zonder buitenlandse hulp
zijn eigen boontjes te doppen. Zijn buitenlandse schulden - ook die
aan de Sowjet-Unie - heeft China, wonder boven wonder. afbetaald.
De kern van de Chinese aanpak sinds 1962 is gelegen in een poging.
verhoging van de landbouwproductie centraal te stellen. De nadruk
kwam daarbij te liggen op een nog sterkere intensivering van de land-
bouw in de reeds dichtbevolkte gebieden. Door een zo volledig
mogelijk gebruik van alle beschikbare werkkrachten - voor de aanleg
van waterstaatswerken, terrassering, bemesting - probeert men de
landbouwproductie in sneller tempo te laten stijgen dan de bevolking.
De taak van de industrie wordt beperkter gezien dan in de jaren vijftig.
Deze heeft nu in de eerste plaats de landbouw te steunen. bij
voorbeeld door het vervaardigen van electrische pompen ten behoeve
van de irrigatie en andere landbouwbenodigdheden.
Mechanisatie van de landbouw vindt op bescheiden schaal plaats.
maar vooral wanneer zij werkgelegenheid schept. bij voorbeeld doordat
zij meer oogsten per jaar mogelijk maakt.
Bij een bezoek aan China in 1964 constateerde ik. dat de plattelands-
communes vooral tot taak hebben. de landbouwactiviteiten op rationele
wijze te coördineren en alle werkkrachten dáár in te zetten waar zij
op dat moment het meest nodig zijn.
De productie per hoofd van de bevolking is nog vrij laag; maar de
productie per hectare stijgt snel. en bereikt waarden, die de Japanse
cijfers dicht benaderen.
De kunstmestproduc~ie is nog beperkt. maar stijgt eveneens snel.
De Chinezen hebben. met hun beleid. hun voedselproductie min of meer
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verzekerd: met hun inspanning op het gebied van de electrificatie voor
het platteland en hun talrijke waterbouwkundige werken hebben zij
een van de ernstigste traditionele vijanden, de droogte. afdoende
bestreden.

De import van graan gaat door, maar op een schaal die bij de totale
graanproductie in het niet valt. Tegenover de import van tarwe staat
trouwens een niet onbelangrijke export van rijst, vooral ook naar het
zwaar gehavende Noord-Vietnam. De noodzaak van voedselimport
uit Canada en Australië ligt dan ook niet zozeer aan een onvoldoende
totaalproductie, maar aan transportmoeilijkheden over land naar de
grote steden langs de kust.
Wanneer wij spreken van een Chinees ontwikkelingsmodel, dat in aan-
merking komt voor navolging door andere 'onderontwikkelde' landen, dan
hebben wij in de eerste plaats dit originele experiment op het oog,
waarbij niet kapitaal, maar arbeid op grote schaal wordt geïnvesteerd
in de opbouw van een infra-structuur ten behoeve van sterk
verhoogde landbouwopbrengst€n.

Het is best mogelijk, dat China intussen een punt heeft bereikt, waarbij
een constante landbouwopbrengst en de voedselvoorziening zover
zijn verzekerd, dat industrialisatie op grote schaal, waarvoor het in de
jaren vijftig nog te vroeg bleek, nu binnen het bereik is gekomen.,
Voor dit tweede stadium van economische opbouw, dat gepaard jzal
moeten gaan met een mechanisering van het transportwezen, een snelle
groei van de steden en een onttrekking van overtollige werkkrachten
aan de landbouw, zijn méér modellen voorhand€n. Het is zeer
waarschijnlijk dat in dit tweede stadium het Sowjetmodel van
geforceerde industrialisatie beter bij de huidige situatie zou aansluiten
dan bij die van de jaren vijftig. Misschien moeten wij de 'proletarische
culturele revolutie' in de eerste plaats zien als een verzet tegen deze
terugkeer tot het Sowjetmodel, dat, ondanks de ideologische achter-
grond toch in sterke mate appelleert aan het eigenbelang van menige
individuele werker. Een van de kenmerken van de 'culturele revolutie'
is de strijd tegen het 'economisme' - tegen de materiële prikkels tot
productieverhoging - die men wil vervangen door in de eerste plaats
een beroep te doen op de gemeenschapszin en op morele prikkels.
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Men houdt vast, in China, aan het ideaal een nieuwe samenleving op te
bouwen. Terwijl de Sowjet-marxisten er van uitgingen dat de nieuwe,
socialistische mens te voorschijn zou komen als mede-product van
nieuwe productieverhoudingen, willen de Chinese leiders juist in de
eerste plaats de mens hervormen.
Men kan zich afvragen in hoeverre het zoeken naar een eigen weg,
ook in dit tweede stadium, niet toch samenhangt met de specifieke
moeilijkheden van de dichtbevolkte plattelandsgebieden. De Franse
landbouweconoom René Dumont heeft, na een vrij recente studiereis
door het Chinese platteland, geconstateerd dat een 'soberheids-
communisme' het gunstigste is dat in de uiterst dichtbevolkte gebieden
van China te bereiken valt'.
Chroesjtsjow spotte over de magere soep, waarvan de Chinese leiders
hun volk, in de jaren van ernstige misoogsten, lieten leven. De
Chinezen maken, evenals de Geuzen in onze vaderlandse geschiedenis,
in letterlijke zin van de nood een deugd. Zij voorzien, dat, om de
geweldige taak, die der industrialisatie en modernisatie van het land,
naar behoren te kunnen vervullen, het Chinese volk zich nog voor
lange tijd zal moeten tevreden stellen met een uiterst sobere levens-
wijze, die voldoende ruimte laat voor investeringen op grote schaal. Of
dit heroïsche experiment - het massale appel op naastenliefde en op
morele motieven - zal slagen? Het is nog te vroeg om ook hier van
een origineel Chinees ontwikkelingsmodel te spreken, laat staan om
vast te stellen of dit tweede experiment kan slagen.
Wanneer in het volgende de relevantie van het Chinese ontwikkelings-
model voor andere arme landen zal worden overwogen, dan beperk
ik mij dan ook uitsluitend tot de opbouw in het vroegere stadium, de
periode die gekarakteriseerd werd met de volgende leuze van Mao:
de landbouw als basis, de industrie als leidende factor. Dat dit
experiment - dat tot doel had de voorwaarden te scheppen voor
versnelde industrialisatie, door het veilig stellen van de voedselproductie
- is geslaagd, dááraan is redelijke twijfel nauwelijks mogelijk.

1 René Dumont - La Chine surpeuplée • Tiers Monde affamé, 1965,
pag. 13.
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Wij hebben dus kunnen constateren, dat terwijl landen, die op grote
schaal 'ontwikkelingshulp' ontvangen, steeds dieper in het moeras
zinken, een groot land als China, dat volgens de uitspraak van Dumont
bij zijn vertrekpunt in omstandigheden verkeerde, die tot de moeilijkste
behoorden in de gehele wereld!, zich als wijlen Baron von Münchhausen
bij zijn eigen haren uit het moeras wist te trekken.
Hiermee komen wij voor de vraag te staan, of wij niet, precies
tegenovergesteld aan wat bij ons als officiële waarheid geldt, zouden
moeten stellen: hoe minder ontwikkelingshulp, hoe meer ontwikkelings-
kansen. Ik spreek bewust alleen van kansen - het land, dat geen
hulp wenst te ontvangen, moet tevens de kansen om uit eigen kracht
vooruit te stormen willen grijpen, en inderdaad grijpen. Maar nagegaan
dient te worden, of wat China tot stand bracht, niet tevens als
ontwikkelingsmodel voor andere 'arme' landen kan dienen; en of daar-
mee niet een weg is gewezen om de nieuwe gevaren van het neo-
kolonialisme, dat zich aandient in de bedriegelijke gedaante van
'ontwikkelingshulp', te keren.
Ik citeer enige passages uit een artikel van mijn hand over China en
Zuidoost-Azië':

"Wij zagen, dat de belangrijkste en origineelste prestatie van China tot
dusver gelegen is in de aanpak van het overbevolkingsvraagstuk in de
dicht bevolkte rijstgebieden. Door de overspecialisatie was er een
impasse ontstaan, die niet langs de weg van geleidelijke ontwikkeling
doorbroken kon worden. C ... ) China nu heeft, met inspanning van al
zijn kracht, er naar gestreefd om, door rigoureus ingrijpen in de
bezitsverhoudingen en door een collectivisering van het landbouwbedrijf,
de landbouwproduktie sneller te doen toenemen dan de bevolking.
Het is duidelijk, dat dit model vooral aantrekkelijke perspectieven biedt
voor de delen van Zuidoost-Azië die worden gekenmerkt door rijst-
bouw op bevloeide velden (. .. ) Hieruit valt te verklaren, waarom in

1 René Dumont, t.a.p., pag. 9.
, Verschenen in de bundelOntwikkelingsproblematiek en communisme:
China. Uitgave van de Werkgroep 2000, 1966-67, les 10, pp. 10-12.
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het bijzonder Noord-Vietnam een vruchtbare bodem bood voor een
communistisch experiment.
Vooroorlogse studies, bijvoorbeeld van de Franse geograaf
Pierre Gourou, toonden aan, dat met name in de noordelijke Tonkindelta
de economische en sociale verhoudingen een grote overeenkomst
vertoonden met die in de zuidelijke riviervalleien van China. Het
platteland werd er gekenmerkt door een steeds voortschrijdende grond-
versnippering, door stagnatie wat betreft de landbouwtechniek, een
geleidelijke achteruitgang van de opbrengsten per hectare en een
ernstige verborgen werkloosheid. Wanneer men voorts in aanmerking
neemt, dat tegenover de grote massa van de kleine rijstboertjes of
pachtertjes een dunne bovenlaag van grootgrondbezitters stond, die
in verschillende streken direct of indirect voordeel trokken uit wel
50 % of meer van alle bouwgrond; wanneer men voorts nog de wissel-
valligheden van regenval in aanmerking neemt en het ontbreken van
een voldoende marge in de voedselvoorziening om weerstand te
bieden aan de gevolgen van misoogst, dan is het duidelijk, dat de
voorwaarden voor een sociale revolutie in dezelfde mate aanwezig
waren als in China; en dat de eerste eis van de revolutionairen zich op
radicale landhervormingen moest richten.
De sociale revolutie kon zich voltrekken in het zog van de nationale
bevrijdingsstrijd tegen de Fransen. Toen na de overwinning van
Dien Bien Phu bij de conferentie van Genève van 1954 Vietnam in
tweeën werd verdeeld, met de Ben Hai-rivier langs de zeventiende
parallel als afscheiding, kwam het noordelijk deel, waar binnen de
Tonkin-delta viel, onder een regime waarin de communisten een sterk
overwicht hadden. Economisch had Noord-Vietnam het moeilijk, omdat
het altijd, wat voedsel betreft, een minusgebied was geweest en het nu
afgesneden was van de vroegere rijstschuur in het minder dicht
bevolkte zuiden. Aan de andere kant is Noord-Vietnam betrekkelijk rijk
aan ertsen, waardoor het gebied goede perspectieven biedt voor
industriële ontwikkeling.
In zijn economisch beleid volgde het bewind van president
Ho Tsji Minh een patroon dat in sterke mate door het Chinese voorbeeld
was geïnspireerd, maar er toch geen slaafse navolging van vormde.
Landhervorming, gevolgd door collectivisatie van het landbouwbedrijf,
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vond plaats in overeenkomstige etappes als in China; maar het
experiment met de volkscommunes bleef er tot dusver achterwege.
Evenals in China werd er met extreme inspanning naar gestreefd de
landbouwproduktie op te voeren, waarbij de grootste rijkdom van
de Tonkin-delta, de overvloed aan menselijke arbeidskracht, in de
aanleg van grote irrigatiewerken werd geïnvesteerd. Daarnaast werd
de industriële ontwikkeling krachtig ter hand genomen. Er zijn stellig
ernstige organisatorische, psychologische en politieke fouten gemaakt,
vooral in de beginjaren van de collectivisatie; voorts heeft
Noord-Vietnam geleden onder zeer ongunstige klimatologische
omstandigheden in het jaar 1960. Desondanks is een deskundig
bezoeker als de Franse agronoom René Dumont, die vóór de oorlog
in de Tonkin-delta als landbouwvoorlichtingsambtenaar had gewerkt
en in 1932 ontslag had genomen als protest tegen de onverschilligheid
van het koloniaal bewind tegenover een in zijn ressort uitgebroken
hongersnood en die in 1964 Noord-Vietnam opnieuw kon bezoeken,
onder de indruk geraakt van de prestaties der Vietnamezen op
landbouwkundig gebied. (... )
De medio 1965 begonnen Amerikaanse bombardementen op industriële
installaties, irrigatiewerken en bouwvelden hebben ernstige schade
toegebracht aan het enige land van Zuidoost-Azië dat ernst maakte met
de aanpak van de meest nijpende economische problemen: de over-
bevolking en de remmende werking van de traditionele grondbezits-
verhoudingen".

In algemene zin zouden wij kunnen stellen dat, hoe dichter de
landbouwkundige en sociale verhoudingen in een land die van zuidelijk
China benaderen, hoe meer het Chinese ontwikkelingsmodel passend
zou zijn. Voor een dichtbevolkt eiland als Java zou het Chinese
ontwikkelingspatroon eveneens een uitweg kunnen bieden uit de
stagnatie, die door de Amerikaanse socioloog Clifford Geertz, met een
goed gekozen term 'involutie' is genoemd'. Hiermee wil hij namelijk

, Clifford Geertz - Agricultural Involution; the Processes of Ecological
Change in Indonesia, 1963.
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aangeven, dat, bij een toenemende agrarische bevolkingsdichtheid,
het landbezit steeds verder wordt opgedeeld, en de sociale verhoudingen
en pacht- of arbeidsrelaties steeds ingewikkelder worden, om voor
ieder lid van de dorpsgemeenschap althans een minimale bestaans-
zekerheid te verschaffen. Deze minimale bestaanszekerheid komt in
feite neer op ernstige verborgen werkloosheid - een groot deel van
de beschikbare werktijd blijft ongebruikt, om ook de mededorpsgenoot
een kans te geven een kleinigheidje te verdienen. De 'bevolkings-
explosie' - gevolg van sterfteveriaging - maakt de bevolkingsdruk
alleen maar erger, en bemoeilijkt elke poging om de traditionele
landbouwmethoden door meer rationele te vervangen. In plaats van
economische 'ontwikkeling' (evolution) grijpt een proces van steeds
grotere 'ingewikkeldheid' plaats: involution.
In zijn werk Agricultural Involution trekt Geertz een vergelijking met
Japan, dat ongeveer een eeuw geleden, wat agrarische structuur en
overheersend landbouwtype betreft, niet wezenlijk van Java verschilde.
Doordat Japan niet onder koloniaal bewind stond, wist het zich door
een grote industriële krachtsinspanning aan het 'involutieproces' te
ontworstelen en een economisch ontwikkelingsproces op gang te
brengen. Voor verhoudingen, zoals die op Java, zou het Japanse
ontwikkelingsmodel schijnbaar een aantrekkelijk alternatief kunnen
vormen voor het nog meer rigoureuze Chinese model.
Geertz zelf erkent echter, dat wat honderd jaar geleden nog mogelijk

was geweest, nu niet meer op dezelfde manier mogelijk is. Aan zijn
opmerking hieromtrent zou ik de volgende argumenten willen verbinden.
De industriële ontwikkeling van Japan vond plaats in een periode,
waarin de macht van het internationale privé-kapitaal lang niet zo
overheersend was als dit nu het geval is. Bovendien was de jaarlijkse
bevolkingsaanwas in Japan, door hogere sterftecijfers, aanzienlijk
lager dan nu op Java het geval is. Het 'involutie'-proces is nu op Java
veel verder voortgeschreden, dan in Japan in het midden van de
vorige eeuw. Daarom is een meer geleidelijk industrialisatieproces, zoals
Japan vanaf 1870 te zien gaf, in de huidige omstandigheden niet langer
mogelijk. Waar 'involutie' de bestaande maatschappelijke processen
kenmerkt, is 'evolutie' niet meer te verwezenlijken. Slechts door middel
van een 'revolutie' op alle terreinen van het maatschappelijke leven
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kunnen de tot steeds groter stagnatie leidende processen worden
omgezet in een nieuwe dynamische, het gehele volk omvattende krachts-
inspanning.

Nu zal men zich afvragen of de 'revolutie' waarvan ik zoëven sprak,
op Java niet al heeft plaats gehad en wel in de tijd van de
onafhankelijkheidsstrijd (de jaren 1945-1949).
Het antwoord hierop moet zijn, dat de revolutie, die Indonesië heeft
meegemaakt, nièt het type revolutie is, dat de grondslag kan vormen
voor een doelmatige economische opbouw. Het was een nationale
vrijheidsstrijd onder leiding van een elite, die overwegend stedelijk was,
en waarvan de voornaamste doelstelling was de gezagsposities van de
koloniale m0gendheid te bezetten. De sociale structuur van de samen-
leving, vooral die op het platteland, werd door deze revolutie
ternauwernood aangetast. Zoals in de overgrote meerderheid der
'nieuwe staten', in Azië en Afrika, steunde het in Indonesië in de jaren
vijftig aan de macht gekomen regime niet op die sociale groepen, die
een fundamentele maatschappelijke verandering nastreefden. AI bleef
president Sukarno, in zijn vele redevoeringen, betogen dat de revolutie
nog niet voltooid was, hij beschikte noch over de vastbesloten wil, noch
over de macht om de nationale revolutie door een echte sociale
revolutie te laten volgen.
Slechts op de basis van diep ingrijpende agrarische hervormingen was
een economische, en met name een industriële opbouw mogelijk
geweest, waarbij de gehele bevolking zou worden gedynamiseerd en
in het opbouwproces ingeschakeld. Afwijzen van buitenlandse hulp
en nationalisatie op grote schaal van buitenlandse bedrijven waren op
zichzelf hiertoe niet voldoende - integendeel, doordat deze maatregelen
niet gepaard gingen met een economische opbouw van enige betekenis,
lokten zij een reactie uit van de zijde der buitenlandse belanghebbenden.
Wat zich ná de mislukte kolonels-staatsgreep van 1 oktober 1965 op
het Javaanse platteland afspeelde, was het omgekeerde van een
agrarische revolutie: het was een contra-revolutie. In 1960 had Sukarno's
regering een niet al te radicale, maar voor grootgrondbezitters toch
ernstige beperkingen met zich meebrengende wet op de landhervorming
op stapel gezet. Daar het ambtelijk apparaat overwegend conservatief
van instelling en samenstelling was, kwam van de uitvoering niet al
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te veel terecht. Maar linkse boerenorganisaties begonnen de grond van
de rijkere bezitters, vaak strenge moslims, in overeenstemming met
de nieuwe wetgeving, op eigen houtje te verdelen - de zogenaamde
'eenzijdige actie'. Toen, na de mislukte staatsgreep, het leger de
macht in handen nam, en een grootscheepse anti-communistische
campagne ontketende, maakten de rijkere moslimse grondbezitters van
de geleg€nheid gebruik om de grond, die de boerenbonden hadden
in beslag genomen, weer terug te nemen. Deze contra-revolutie kostte
honderdduizenden arme Javaanse boertjes het leven.
Indonesië is nu rijp voor 'ontwikkelingshulp'. Daarmee is de kans op
echte ontwikkeling - ondanks alle adviezen van prof.Tinbergen en
andere knappe economen - voor vele jaren van de baan.
De Indonesische situatie heb ik wat uitvoeriger behandeld, omdat deze
in zijn grondtrekken kenmerkend is voor de ontwikkelingen in zovele
'nieuwe staten'. Steeds kwam een inheemse elite aan het bewind, die
voor de vroegere koloniale heersers in de plaats kwam. Maar het
nieuwe bewind blijkt, door zijn structuur en afkomst, ondanks
nationalistische en vaak nogal radicaal klinkende leuzen, niet in staat
de fundamentele problemen van een economische opbouw op te lossen.
'L'Afrique noire est mal partie', luidt de titel van een van de boeken
van René Dumont. En wanneer sociale groeperingen, die meer
fundamentele hervormingen, vooral op het platteland, nastreven, met
hun eisen en acties naar vor€n komen, neemt een militaire junta,
gesteund door buitenlands kapitaal, het heft in handen.
Het zijn zulke regimes, die door de Verenigde Staten bij voorkeur met
'ontwikkelingshulp' worden gesteund. Maar van ontwikkeling is dan
ook nauwelijks meer sprake.
Begrijpelijk wanneer wij beseffen, dat men in de meeste landen waar
het hier om gaat, om alweer een uitdrukking van René Dumont te
gebruiken, nog niet eens aan 1789 toe is: "On peut commencer par
Quesnay et Jefferson" - namelijk met het heffen van een progressieve
grondbelasting!'. De verhoudingen zijn nog, in vele opzichten, feodaal.

1 René Dumont - Terres vivantes: voyages d'un agronome autour du
monde, 1961, pp. 82 e.v.
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De landhervormingen in Japan, na de Meiji-revolutie van 1868, tastten
de feodale verhoudingen in sterkere mate aan dan die in India één
eeuw later. De onteigende grootgrondbezitters werden tenminste
gedwongen hun schadeloosstellingen in de nieuwe staatsindustrieën
te beleggen! Kom daar eens om bij een Indische maharadja! Die geniet
belasting-vrijdom. Alle hulp, onder zulke omstandigheden aan een
regime verleend, is weggegooid - of erger! Voorzover men in de
Sowjet-Unie meent dat in deze landen, zoals bij voorbeeld in India,
een positieve ontwikkeling mogelijk is zànder revolutie door een
verwezenlijking van wat men noemt een 'nationale democratie', geeft
men zich over aan illusies 1.

Wanneer wij dus van een Chinees model spreken, dan gaat het
voorlopig niet in de eerste plaats om het ontwikkelingsmodel, maar om
het revolutionair model. Om echte economische ontwikkeling aan de
gang te brengen, zou eerst een sociale revolutie, met ingrijpende
agrarische hervormingen, dienen plaats te grijpen. China is een duidelijk
voorbeeld van een land, waar een nationale revolutie (die van
Sun Vat-sen in 1911), na enige tientallen jaren - en na een tussenfase
van een reactionair militair bewind, nauw verbonden met buitenlandse
kapitaalbelangen - gevolgd is door een echte sociale revolutie, die
gepaard ging met ingrijpende landhervormingen. Het is dit model, dat
voor de zogenaamde 'derde wereld' op het ogenblik actueler is, dan
het voorbeeld van de economische opbouw zoals deze ná 1949 tot
ontwikkeling kwam.
Wat de fase van de opbouw betreft, wij zagen reeds dat het Chinese
model relevanter is, naarmate de uitgangstoestand méér gelijkenis
vertoont met die in de dichtbevolkte valleien van China.
Voor de dunbevolkte landen van Afrika, bij voorbeeld, zal veel uit de
Chinese ervaring minder bruikbaar zijn. Om nog éénmaal Dumont te
citeren: wat in het Chinese model vooral waardevol is voor Afrika en
voor de rest van de 'derde wereld', is de ernst en de spartaanse
soberheid van de Chinese leiders, en de arbeidzaamheid en discipline

1 Vgl. bijvoorbeeld V.I.Pavlov - India: Economie Freedom versus
Imperialism, 1963, pag. 236 e.v.
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van het Chinese volk, die een hoge investeringsgraad mogelijk maken.
Maar een al te serviele navolging wijst Dumont afl.
Misschien zal voor de landen van Latijns-Amerika het Cubaanse model,
zowel wat betreft het type revolutie als wat betreft het daarop
gevolgde ontwikkelingspatroon, waardevoller blijken dan het - fysiek
en geestelijk - te ver ervan verwijderde Chinese voorbeeld.

De vraag mag worden gesteld, of, gezien het voorgaande betoog,
'ontwikkelingshulp' onder alle omstandigheden zinloos is.
Zóver zou ik niet willen gaan.
In de eerste plaats zijn daar de landen, die inderdaad het lot in eigen
hand genomen hebben en een constructieve - zij het min of meer
dictatoriale - politiek volgen, waarin de economische opbouw voorop
staat. Dit zijn dan vrijwel uitsluitend landen in de communistische
invloedssfeer. De Chinese Volksrepubliek heeft ten slotte, in het eerste
decennium van zijn bestaan, veel substantiële hulp ontvangen uit de
Sowjet-Unie en uit andere volksdemocratieën, die zijn eigen krachts-
inspanning, welke toch altijd primair moet zijn, in belangrijke mate
aanvulde.
De conflicten met de Sowjet-Unie in het Chroesjtsjof-tijdperk, die
uiteindelijk uitliepen op een volledige terugtrekking van de Sowjet-hulp
en op het besluit van China 'to go it alone', wijzen er op dat zelfs
onder de meest gunstige omstandigheden 'hulp' tot scheve verhoudingen
kan leiden - enerzijds tot bemoeizucht, anderzijds tot geprikkeldheid
van degeen, die het aanvaarden van hulp als vernederend aanvaardt.
Mijn bekende naamgenoot, de negentiende-eeuwse Amsterdamse bankier
en filantroop AC.Wertheim, zei eens bitter, toen een vriend hem
vertelde dat hij in een pas verschenen sleutelroman als diep verachtelijke
figuur ten tonele werd gevoerd: "Ik kan me toch niet herinneren, de
schrijver ooit geholpen te hebben".
Sinds 1960 past China - althans wat zijn eigen economische opbouw
betreft! - consequent de stelregel toe: 'Trade, not Aid'. Maar wat
heeft het voor zin, ons af te vragen of de Sowjet-hulp nodig was om

1 René Dumont - La Chine surpeuplée, pag. 13-14.
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China in eerste instantie op de been te helpen, dan wel of China
het ook zonder dat, zij het met nog wat méér moeite, zou hebben
klaargespeeld, maar daarbij tevens enkele fundamentele fouten zou
hebben vermeden? Immers, de situatie is nu eenmaal zo, dat niemand
in Nederlandse officiële kringen er over denkt, een cent hulp te geven
aan die staten, die werkelijk ernst maken met hun economische
opbouw. En de enige hulp, die zij van de Verenigde Staten krijgen
wordt gegeven in de vorm van oogstvernietiging met chemische
middelen en dijkvernieling en het kapotgooien van fabrieken door
bommen. En onze eeuwige minister van Buitenlandse Zaken vindt het
niet nodig om de unanieme critiek van onze volksvertegenwoordiging op
dit soort 'hulp' tot de zijne te maken.
Maar misschien is deze Amerikaanse hulp - ook dat klinkt bitter -
inderdaad nog effectiever dan de miljoenen ton graan, die jaarlijks
vanuit Amerika naar India worden gezonden. Want de belangrijkste
factor voor de economische opbouw is de onbuigzame wil om vooruit
te komen - en terwijl deze in Noord-Vietnam door de onmenselijke
bombardementen wordt instandgehouden en zelfs bevorderd, hebben
de voedselleveranties aan India in de eerste plaats als uitwerking, dat
het Indiase volk, in plaats van op zijn eigen krachten te leren ver-
trouwen, in toenemende mate op hulp van buiten gaat rekenen, en zijn
eigen inspanning niet versterkt, maar verslapt.
Ook in onze westerse wereld hebben wij ervaren, dat de arbeiders pas
werkelijk vooruit kwamen toen zij hun lot in eigen hand namen, en
niet langer op liefdadigheid rekenden.

Betekent dit, dat het nooit zin heeft aan een hongerende 'een vis te
geven'? Dat moet ieder voor zich zelf uitmaken. De kans is altijd groot,
dat zulk een gift in verkeerde handen komt - de corruptie in de
Derde Wereld is groot! - of een averechts effect heeft. Maar er zijn
omstandigheden, waaronder de directe nood zó groot is, dat men een
beroep op menslievendheid niet kàn weigeren, ondanks alle principiële
bezwaren tegen liefdadigheid.
Maar in wezen vormt alle hulp in geld of materiële goederen aan de
regimes van de Derde Wereld steun aan een neo-kolonialistische
exploitatie. Dit blijkt het duidelijkst wanneer men de voor 'ontwikkelings-
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hulp' bestemde bedragen stelt tegenover wat, in de woorden van
Tinbergen, de rechterhand terugneemt. Een kleine verhoging van de
grondstoffenprijzen, die de industriële wereld bereid zou zijn aan
de arme landen te betalen, zou zowel kwantitatief als in moreel opzicht
van veel groter betekenis zijn dan alle materiële 'ontwikkelingshulp'
bij elkaar. Ook hier zou 'Trade not Aid' de enige aanvaardbare, immers
niet hypocriete en dus niet-neokolonialistische vorm van 'hulp'
kunnen zijn.
Dus: geen vis geven. Maar er is een andere mogelijke, en in de praktijk
ook wel toegepaste vorm van hulp: leer de hongerende zelf vissen!
Tegen déze vorm van hulp bestaan veel minder bezwaren. Ook al zijn
de sociale omstandigheden in vele landen van de 'Derde Wereld'
niet zo, dat de aangeleerde bekwaamheden in de praktijk tot hun
recht kunnen komen, op zichzelf kan het bijbrengen van 'know-how'
een belangrijke bijdrage vormen voor een toekomstig ontwikkelings-
proces. Maar ook hier moet ik meteen enkele voorbehouden noemen:
de scholing van mensen mag niet bijdragen tot een 'brain drain',
waardoor de hulp in feite nièt aan het desbetreffende land ten goede
komt. Voorts moet de scholing nièt attituden kweken, die de afstand
tussen de inheemse intelligentsia en de brede volksmassa alleen
maar vergroten.
Eigenlijk is nog de belangrijkste vorm van 'ontwikkelingshulp', die een
westerling, werkend in een land dat 'onderontwikkeld' is, kan geven:
het aankweken van een zeker besef van eigenwaarde onder de brede
massa, en het aanwakkeren van ontevredenheid met de bestaande
sociale en politieke verhoudingen en het sterken van het traditionele
boeren-wantrouwen tegenover een met een landadel verbonden kaste van
ambtenaren.
Wanneer een sociale revolutie voorwaarde is voor economische
opbouw, dan wordt de enige aanvaardbare, niet neokolonialistische
vorm van hulp, die welke de vastbeslotenheid om het niet langer
te némen, bevordert.
Maar voor déze vorm van 'ontwikkelingshulp' zullen onze brave
autoriteiten weinig voelen! Ze zullen zeggen, dat ik de inwoner van de
arme landen niet alleen wil leren vissen, maar ... hem ook in troebel
water wil leren vissen!
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Rustig laten zeggen I Want hiermee erkennen zij in de eerste plaats, dat
het water, in de gehele Derde Wereld, flink troebel is. In de tweede
plaats zijn degenen, die ècht in troebel water vissen, niet degenen,
die het water willen zuiveren; maar degenen, die op neokolonialistische
basis, met de mooie leuze van 'ontwikkelingshulp', van de armoede der
honderden miljoenen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika profiteren.

Naschrift. Deze beschouwing zal volgend voorjaar verschijnen in een
uitgave in boekvorm van een aantal politieke opstellen bij
Polak & van Gennep. WFW
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honderd jaar das kapital

'Marx is verouderd en het marxisme is verouderd', Voilà de gevestigde
mening van de gevestigde burger in de gevestigde samenleving met
zijn gevestigde belangen in gevestigde posities, geïnspireerd door
het gevestigde denken, Eén troost: niets blijkt onvaster en labieler te
zijn dan al deze gevestigde bepaaldheden, Men denke slechts aan
de nederlaag van het tsarisme, vijftig jaar geleden, mitsgaders de afgang
van allerlei andere monarchieën, omstreeks die zelfde tijd en een
kwart eeuw later; men herinnere zich het lot van Hitier cum suis, van
Mussolini etcetera,
Het zoëven gewraakte burgermans-citaat, dat zoals bekend in allerlei
toonaarden onder allerlei omstandigheden bij allerlei situaties te
beluisteren valt, wanneer het hoofdstuk Marx in het geding is, biedt
intussen een interessant uitgangspunt voor een reflectie tijdens het
jubileumjaar van Das Kapital, waarvan het eerste deel in 1867
geschreven is. Want de uitspraak moge bevorderlijk voor de gemoeds-
rust van de geciteerde zijn, bevorderlijk voor de wetenschap is zij niet.
Trouwens - en dit terloops - de wetenschap is vrijwel nooit gebaat
bij rust, eer bij het tegendeel, bij rusteloosheid, ontevredenheid,
onvoldaanheid. Allemaal kenmerken van de woelwater, die menselijke
geest heet.
Wat is namelijk de vóóronderstelling van het in de aanvang gestelde?
Wat moet, anders gezegd, gelden, wil het hiervoor gestelde (in casu
de genoemde veroudering) überhaupt kunnen gelden? Tussen het gestelde
en het vóóronderstelde vàn het gestelde, tussen de veroudering en
haar vóóronderstelling is een verband, dat onontkoombaar,
onvermijdelijk, noodzakelijk is. Men kan niet zeggen: 'Het marxisme is
verouderd' zonder de verzwegen vóóronderstelling op de koop toe
te nemen. Niemand kan zich ontkronkelen aan de vóóronderstellingen
van zijn stellingen. Met de stelling is de vóóronderstelling (impliciet
of expliciet) meegezegd. Helaas bekreunt men zich veelal niet om de
vóóronderstelling van wat er zo al geponeerd wordt. Helaas: immers
het zich rekenschap geven van het laatste is dikwijls een remedie voor
wat er zo als gesteldheid (als dat wat er zo in het algemeen gesteld
wordt) circuleert.
Hele volksstammen kauwen en herkauwen de veroudering van het
marxisme. De verdienste van de stelling is de rust ten gunste van het
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gevestigde belang en het gevestigde denken. De stelling kan wortel
schieten omdat zij nauwelijks bestreden wordt. Wat ik nu mededeel
is historisch: enkele jaren geleden werd er een studiegroep geformeerd,
die zich met het marxisme zou bezighouden. Na een zich collectief
pijnigen met het probleem, wie men zou uitnodigen, kwam men tot de
conclusie, dat het aantal vaderlandse Marx-kenners nauweiijks de
vingers van twee handen overtreft. Een tweede historisch voorbeeld:
de officiële hoeder van de Marx-doctrine in ons vaderland, de officiële
secretaris van de officiële communistische partij vertelde ruim tien
jaren geleden aan het officiële partijbestuur, dat hij het tweede en
derde deel van Das Kapital nooit gelezen had en dat gemelde delen
onleesbaar waren. De mededeling was bedoeld als opwekking om het
economische en politieke testament van Stalin te lezen. De lectuur
van gemelde delen was dan overbodig. Op mijn opmerking, dat de
beoordeling van de doelmatigheid van de genoemde vervangende
lectuur dan toch kennis van het object der vervanging vooronderstelde
en dat de gemelde onleesbaarheid ... leesbaarheid vooronderstelde,
nademaal deze diskwalificatie het lezen van het onleesbare tot voor-
waarde had, werd gereageerd met de ondoordachte zelfweerlegging,
dat de schepper van deze opmerking zelf niets van de geïncrimineerde
vervolgdelen begrepen had. Een anti-critiek, die van de zijde van een
ignorant eenvoudig ongepast te noemen is.

Terug naar de ten tonele gevoerde burgerman. Als hij weet, wat hij
zegt, dan moet hij bij een consequent gedrag volstaan met de lectuur
van de laatste zin van het laatste hoofdstuk van het laatste boek van
elke wetenschap. Waarom zich vermoeien met het naëxcerceren van
hele gedachtegangen van allerlei auteurs? Waarom zich verdiepen in de
geschiedenis van allerlei doctrines en überhaupt in de geschiedenis van
het denken? Deze doctrines verouderen immers en zijn, voor zover
behorend tot de geschiedenis van het denken, al verouderd. Bovendien
de gedachtegàng kan bij de veronderstelde vrijheid tot integrale
verwerping niet interesseren. Het kennisnemen van het 'gaan' van het
denken, van de gedachtegang, veronderstelt al of niet bewust belang-
stelling voor de wijze van denken, voor de manier, waarop gedacht
wordt, voor de methode. De individuele 'pelgrimstocht' van de groten
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is identiek met de algemene 'pelgrimstocht', met de geschiedenis van
het denken in het algemeen. En de laatste is geen conglomeraat van
afgeronde conclusies, die 'tastbaar' zijn, die eens en voor goed klaar
zijn, die 'à prendre ou à laisser' zijn (met terwille van het intellectuele
gemak het accent op 'Iaisser'), maar een geheel van vallen en opstaan.
Het ware is niet een 'ausgeprägte Münze', die geïncasseerd of
geweigerd kan worden, maar het ware is voortdurende worsteling,
permanente ontkenning van voorafgegane verworvenheden. Het ware
is niet 'stellig', niet 'leerstellig', niet dogmatisch. Het ware is vloeiend,
is gedachtegàng, is eeuwige strijd.
Dogmatisch is het denken, dat in de waan verkeert, dat het ware in één
zin te zeggen zou zijn. Dat dogmatische denken heeft dan ook geen
behoefte aan de studie van de geschiedenis van het denken. Waarom
zou het zich daarmee vermoeien? Niet de wording, maar het resultaat
is toch immers voor dit in onmiddellijke waarheden gelovende denken
van belang? Dat geloof in de waarheid van afgeronde resultaten geeft
voedsel aan de gedachte, dat deze afgeronde resultaten met een
enkelvoudig ja of neen te bevestigen of te ontkennen zouden zijn.
Eigenlijk behoren deze enkelvoudige bevestigingen of ontkenningen tot
dezelfde sfeer als het afgeronde-resultaten-geloof, dat zich niet
bekommert om de wording van het resultaat. Nu zijn afgeronde resultaten
evenmin houdbaar als de in het begin genoemde vaste bepaaldheden.
Dat de in resultaten gelovende gedachtesfeer tot het tijdelijk karakter
van het resultaat concludeert is dus onvermijdelijk.
Opnieuw terug naar onze brave burger. Hij projecteert het marxisme
als een geheel van allerlei resultaten, van vastliggende conclusies, van
gestandaardiseerde waarheden. Tot zijn verontschuldiging dient gezegd,
dat de canonisering en standaardisering van het marxisme door
Stalin cum suis bijgedragen heeft tot het misverstand van een dog-
matisch, afgerond, kant en klaar marxisme. De ironie wil, dat Stalin
een lippenbelijdenis gedaan heeft aan het scheppende marxisme en
het dogmatische marxisme (alweer met de lippen) verworpen heeft. De
burger, die behoefte heeft aan 'vastigheden' en in 'vastigheden'
denkt, heeft de stalinistische caricatuur van het marxisme voor zijn
wezen genomen en aan deze caricatuur - formeel terecht! - het
praedicaat 'verouderd' toegekend.
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,.oe uitgever L. J. C. BOUCHER te 's-Gravenhage

doet onder ommestaande titel een reeks

~boekjes het licht zien waarvan ondergetekenden

.'(een filosoof, een psychoanalyticus en een

. literator) de redactie op zich genomen hebben.

,Men zal in deze reeks Marx en Sartre, Rosa

Luxemburg en Kooijman, Lukács en Fromm,

'Mirabeau en Bloch tegenkomen. Er is plaats voor

Ferrer en voor Lenin, voor Bakoenin en

.'Moltmann, voor anarchisten, communisten en

.provo's, niet alleen uit het nabije en iets verdere

verleden, maar vooral ook uit het heden; niet

. alleen 'klassieken' die nog steeds of opnieuw

.:actueel zijn, maar ook vernieuwende, uitdagende

.'geschriften van nu.

:Voorwaarde voor opname in de reeks is dat de

auteur de maatschappij in haar structuur en haar

,wetten wil kennen om haar te kunnen

:veranderen. Noch het een, noch het ander is op

:'zichzelf voldoende; pas wanneer beide

. samengaan ontstaat het type van sociaal en

.'revolutionair engagement waar wij met de titel

..'Manifesten' op doelen.



Wij denken bij deze naam niet alleen aan het

Communistisch Manifest van Marx en Engels, dat

sinds 1848 de wereld niet meer heeft losgelaten,

maar aan de vele honderden geschriften die de

wereld ingeslingerd zijn als een aanklacht en als

een belofte. Een manifest in deze ruimere

betekenis van het woord is een publicatie die de

mens wil wakker schudden, hem doen nadenken

en vervolgens tot een oordeel en een beslissing

uitnodigen. Een oordeel, een beslissing, gegrond

op kennis en inzicht.

Deze reeks bestaat uit 'manifesten' en wil ook

zelf een manifest zijn; een manifest tegen het

conformistische denken op het gebied van de

maatschappijwetenschappen en de politiek. Wij

hopen dat de reeks zal kunnen inspireren tot

meer tegendraads denken, schrijven en

handelen.

DRS A. G. DEKKER O.P.

DR L. HORNSTRA

PAUL RODENKO
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Bovendien: de burger is naar zijn wezen contra-revolutionnair, anti-
dialectisch. De dialectiek als het revolutionnaire, in-zich-negatieve
beginsel van alle gedachtebepalingen, dat de houterigheid van het
formele denken, mitsgaders alle gefixeerde waarden omverkegelt, ligt
de burger niet, althans niet in zijn twintigste eeuwse gedaante. Hij
leeft in vaste normen, in standaardwaarheden, in starre fixaties, in
eens en voor goed geldende maatstaven. De reeds gesignaleerde
burgerlijke projectie van het marxisme als gestandaardiseerd geheel is
in wezen een extra-projectie van hemzelf. De kenschetsing van het
marxisme door de burger als verouderd is niet een kenschetsing van
het marxisme, maar van dat, wat hij in zijn subjectieve brein onder
marxisme méént te verstaan. Herzen heeft de dialectiek de algebra van
de revolutie (waarbij het natuurlijk primitief is, bij revolutie alleen
aan barricaden etc. te denken) genoemd. Welnu: voor zover het marxisme
dialectisch is (en dat is het naar zijn denkwijzei) is het marxisme niet
verouderd.

Verouderd in het marxisme zijn de niet-dialectische momenten; deze
veroudering is onvermijdelijk, omdat het marxisme op een vakweten-
schappeiijk terrein (de economie) geopereerd heeft. Maar als wijze
van denken, als denkmethode is het marxisme revolutionnair, zichzelf
vernieuwend. Stalin en het stalinisme hebben een verschrikkelijke
verstarring van het marxistische denken bewerkstelligd. Er is een
krampachtige conservering, een dogmatisering van de theorie ontstaan,
waarbij het gestelde, het positieve, het passieve prevaleerde boven
de wijze van ontwikkelen, boven de methode, boven het actieve, boven
het negatieve. Dat het marxistisch conservatisme (in wezen een zelf-
weerspreking!) nu ruim tien jaar na 8talin zeer hardnekkig is, wordt
bewezen door de wijze, waarop men van officieel communistische zijde
gereageerd heeft op de jongste vernieuwingspoging van de zijde van
Baran en 8weezy in de Verenigde Staten.

Onze generatie is in contact gekomen met een Marx, die de vorige
generatie niet kende om de eenvoudige reden, dat het voornaamste
deel van Marx' jeugdwerk eerst recentelijk gepubliceerd is. Eigenlijk
hebben de oudere marxisten Das Kapital te veel verzelfstandigd, te
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veel los gezien van het veel algemener georiënteerde werk van de jonge
Marx. Om allerlei redenen (waarvan de voornaamste het economisch
geaccentueerde karakter van Marx' hoofdwerk) leende Das Kapital zich
meer tot een canonisatie dan de polemisch-wijsgerige geschriften van
de jonge Marx. Wanneer men nu zegt: 'terug naar Marx', dan is de
inhoud van deze eis een andere dan dezelfde eis enkele decennia
geleden. Destijds betekende 'terug naar Marx' overwegend terug naar
de Marx van Das Kapital. Nu betekent het zelfde gebod: terug naar de
oude èn de jonge Marx. In dat licht is Das Kapital niet e.en afgerond,
kant en klaar werk (dat is het zelfs letterlijk niet; het is een torso
gebleven), maar een moment in de geweldige dialectische worsteling
tot het begrip van de samenleving als concrete totaliteit. En de
verworvenheden van deze worsteling zijn noch integraal te verwerpen
noch integraal te accepteren, maar zelf dialectisch te herzien. Aldus
is het on-ware in Marx een moment van het ware.

Zo is de totaliteit bij Marx de kapitalistische totaliteit of totaal
kapitalisme. Gevolg van deze gedachte: de 'Entfremdung' is totaal,
zelfs buiten het kapitalisme is men in het kapitalisme. De arbeider
wordt getyranniseerd en gekastijd door een van hem vervreemde
objectieve macht, maar ook de kapitalist in zijn burgerlijke vrijheidswaan
wordt geterroriseerd. Zonder hier de barbaarsheden van een
ongebreideld industriëel kapitalisme te reproduceren met zijn accumulatie
ten koste van de honger, de ellende, de afstomping, morele verwording
van millioenen arbeiders, maar ook met zijn geestelijke armoede, zijn
mensvijandige gedragingen, zijn consumptieangst bij grote en kleine
kapitalisten, is te zeggen, dat de toenmalige vervreemding bijna totaal
was. Hegel heeft, met een geweldige onderschatting van de zoëven
genoemde dissonanten (ofschoon hij deze in nuce onderkende!) de
maatschappelijke totaliteit als een geestelijke totaliteit begrepen, als een
totaliteit, die àls totaliteit overkoepeld werd door de absolute geest.
De 'Entfremdung' was bij hem een absolute categorie, waarin men vrij
kon zijn door de overwinning van de geest. Gevolg: terwijl bij Marx
het subject volledig opgaat in het kapitalisme, is bij Hegel het subject
(men denke ook aan de staat als het algemene subject) in de
vervreemding principieel zelfstandig.
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Kan men nu zeggen, dat Marx anno 1867 ongelijk had, dat zijn gedachte
on-waar was? Integendeel: het on-ware van Marx was waar. Zelfs al
ware de negentiende eeuwse kapitalistische maatschappij geen totaal-
kapitalisme dan nog zou een integrale verwerping van Marx
onverdedigbaar zijn. Integendeel aan de hand van Marx' en Hegels
methode is een voortdurende herziening van de theorie nodig, met
name (mijn terrein van onderzoek!) als economische theorie. De
arbeidswaardetheorie, de uitbuitingstheorie is niet meer houdbaar (en
wordt met de ontvolking van de landbouw en van de industrie steeds
minder houdbaar). Maar de wijze, waarop de arbeidswaardetheorie
ontwikkeld is. levert allerlei 'bouwstenen' voor een nieuwe surplus-
gedachte (in plaats van de oude meerwaarde!), die een veel radicaler en
ingrijpender beoordeling van onze huidige economische en maat-
schappelijke structuur wettigt dan de gebruikelijke gedachtegangen.
Men staat hier op dit gebied waarschijnlijk aan het begin van een
Marx-renaissance, waarvan noch de 'conservatieve' stalinistische of
quasi-stalinistische pruikengeleerden, noch de burgerlijke 'Marx-vreters'
enig idee hebben.
De zogenaamde 'Verelendungstheorie', die door Marx noch in haar
absolute interpretatie (Lenin c.s.) noch in haar relatieve interpretatie
(Kautsky c.s.) verkondigd is, blijkt onhoudbaar. Zij is echter niet van
Marx afkomstig, zij is hem eenvoudig in de schoenen geschoven. Marx
heeft niet alleen aan zijn vijanden, maar ook aan zijn volgelingen
geleden. De theorie van de dalende winstvoet heeft vooral de laatste
decennia hevig onder vuur gestaan. Maar ten eerste heeft Marx slechts
gesproken van een tendentiële val van de winstvoet, waarbij hij in
Das Kapital niet minder dan zes tegenwerkende tendenzen memoreert.
Herhaaldelijk wordt hem hier een verabsolutering aangewreven, waar-
voor hij niet verantwoordelijk is. Ten tweede ontwikkelt de neo-
marxistische richting in de Verenigde Staten, uitgaande van de methode
van Marx, voor de jongste fase van het kapitalisme een stijgende
winstvoet. Gillman heeft aan deze stijgende winstvoet een tweetal
boeken gewijd. Daarbij gaat hij nog uit van de orthodoxe arbeidswaarde-
leer. De gedachten van Baran en Sweezy, zijn veel radicaler. In plaats
van de term 'meerwaarde' gebruiken zij de term 'surplus', Het
economisch surplus stijgt door de monopoloïde ontwikkeling. Enerzijds
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zijn de prijzen van industrieproducten door de monopolistische
structuur verstard, anderzijds is er een voortdurende kostendaling door
de technologische ontwikkeling. Het gevolg is een voortdurende
stijging van de winstvoet. De structurele ontwikkeling van de laatste
decennia heeft de dalende winstvoet achterhaald.

De implicaties van de stijgende winstvoet zijn verdragend. Het kapitalisme
wordt niet meer bedreigd door kapitaalschaarste, omdat de
geaccumuleerde winst ten behoeve van de expansie tekort schiet,
zoals in een vorige fase van het kapitalisme. Het gevaar dreigt nu,
dat de totale effectieve vraag te klein is, om het geproduceerde af te
nemen. Daarin ligt de rechtvaardiging van herdistributie van het
inkomen en van koopkrachtcreatie door de staat. De surplusgedachte
van Baran en Sweezy werpt nu een verrassend licht op de irratio van
de moderne kapitalistische voortbrenging. Daarnaast laten zij zien, hoe
vanuit het institutionele kader van de productie een permanente
stagnatie dreigt. Er zijn nu aanknopingspunten met de theorieën van
Keynes en zijn volgelingen enerzijds en met Veblen, Galbraith c.s.
anderzijds. Steeds onvermijdelijker wordt een zich rekenschap geven
van de methode van Marx en van de theorieën van de neo-marxisten.
Dat deze onvermijdelijkheid nog niet of nauwelijke is doorgedrongen
tot het Europese continent (in de Angelsaksische sfeer is men wat
dat betreft veel voorlijker) kan slechts een aansporing zijn om de
betekenis van Marx zo veel mogelijk te propagaren. Tegen de halsstarrig-
heid van de 'Marx-conservatieven' en van de traditionele Marx-vreters in.

Gedurende deze uiterst onvolledige beschouwing in vogelvlucht wil ik
nog even stilstaan bij zijn 'technisch humanisme'. Marx heeft de ont-
wikkeling van werktuig tot machine en van machine tot automatisch
machinesysteem op eminente wijze blootgelegd. De verdere ontwikkeling
tot mathematische machine heeft hij niet kunnen voorzien. Interessant
is zijn profetie, dat de technologische ontwikkeling ertoe leidt, dat de
arbeidstijd niet meer de maat van de ruilwaarde zal zijn. De reductie
van de arbeid tot een minimum schept de voorwaarde tot een maximale
ontplooiing van het subject. Het werken ten behoeve van de bestrijding
der nooddruft, de noodzakelijke arbeid (noodzakelijk ter wille van
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het stoffelijke zijn) wordt quantitatief steeds geringer. Met Marx'
woorden: het Rijk der Noodzaak verliest terrein aan het Rijk der
Vrijheid, de hoeveelheid arbeid gespendeerd aan de materiële productie
krimpt ineen ten gunste van de zichzelfbedoelende subjectieve activiteit.
Voor een prachtige, maar helaas te beknopte verdere ontwikkeling van
de gedachte van Marx verwijs ik naar Hollaks inauguratie: 'Van
causa sui tot automatie'.

De familieverwantschap tussen Marx en Philips is door de nazaten van
beiden als compromitterend ondervonden. Er is nog een intellectuele
verwantschap van Marx met hen, die de top van het vaderlandse
bankwezen bezetten, met de twee laatste directeuren van de Nederlandse
Bank, de heren Holtrop, en Zijlstra, die zich beiden in hun dissertaties
hebben beziggehouden met de omloopsnelheid van het geld. De
lijn loopt van Marx over Hilferding (de austro-marxist) naar de Neder-
landse bedrijfseconoom Polak en via deze naar Holtrop en Zijlstra.
Ik wil de lezer niet met allerlei technische details bezighouden. In een
geniale anticipatie heeft Marx de eenheid en het verband van bedrijfs-
economische financieringsleer en monetaire theorie ontwikkeld. Zijlstra
heeft een uiterst scherpzinnig boek over de omloopsnelheid van het
geld geschreven, maar de eenheid met de financieringstheorie, die door
Marx ontwikkeld was, verbroken. Waarschijnlijk mede, omdat hij de
invloed van Marx slechts indirect heeft ondervonden en zich niet
voldoende in de theorie van Marx verdiept had. De verzelfstandiging
van de twee takken van wetenschap, de bedrijfseconomie en de
algemene economie is op zichzelf noodlottig. Met name de toenemende
economische interventie van de staat, vergt ook uit practische
overwegingen, dat het verband tussen de gedragingen van de bedrijfs-
huishoudingen en de monetaire constellatie niet uit het oog verloren
wordt.
De theoretische breuk van Zijlstra is gelukkig niet onopgemerkt gebleven.
De band tussen 'financieringsgedragingen' van de bedrijfshuishoudingen
en monetaire constellatie van de gehele economie is ook theoretisch
weer ingezien. Helaas zou het mij te ver voeren op de theoretisch
economische gedachte uitvoerig in te gaan. Het is interessant, dat
Holtrop in zijn proefschrift Marx uitgebreid behandelt en zich bewust
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is van de betekenis van Marx voor de theorie van de omloopsnelheid
van het geld in verband met de financieringstechniek van de onder-
nemingen.
Daarnaast blijkt van de zijde van verschillende bedrijfseconomen een
zekere blindheid te bestaan voor de eenheid van financiering er. omloop-
snelheid van het geld. Ook voor hen is Marx honderd jaar na de
publicatie van het eerste deel van zijn economisch hoofdwerk nog een
waarschuwing.

De conclusie, dat zelfs de huidige coryfeeën van Marx kunnen leren
is de beste remedie tegen de halsstarrige eigenwijsheid die ten
grondslag ligt aan de kreet, dat het marxisme verouderd is. Honderd
jaar later nog een corrigerend voorbeeld voor allerlei wetenschappelijke
aberraties. Ik wil eindigen met een opmerking van Joan Robinson, de
vermaarde Engelse economiste, die gezegd heeft, dat de economen
zich heel wat intellectuele acrobatiek hadden kunnen besparen, indien
zij grondig kennis hadden genomen van Marx. Deze uitlating is van
niet-marxistische zijde. Commentaar mijnerzijds lijkt me overbodig.
Hommage aan Marx!
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het ontvlambare midden-oosten

achtergronden van een conflict

Slechts enkele uren op die historische maandag van 5 juni had Israel
nodig om zijn Arabische uitdagers een vernietigende nederlaag toe te
brengen. De verbaasde wereld was getuige van een militair schouwspel,
dat zijn weerga in de annalen van de krijsgeschiedenis wel nauwelijks
gehad zal hebben.
Voor een ieder echter, die naar een duurzame vrede in het Midden-
Oosten haakt en die ervan overtuigd is, dat deze slechts door een
Arabisch-Israelische verzoening zal worden bereikt, zijn er nog bijster
weinig aanwijzingen, dat dit ideaal in zicht is gekomen. Op de
Arabische topconferentie van eind augustus in Chartoem, waar de
meeste Arabische leiders bijeen waren om zich op 'realistische' wijze
te beraden over de gevolgen van de nederlaag, ontbraken onder andere
de staatshoofden van Algerije en Syrië. Deze wilden slechts
discussiëren over de middelen, waarmee de oorlog tegen Israel zou
kunnen worden voortgezet. Weliswaar kenmerkten zich de redevoeringen
van president Nasser en koning Hoesein - van alle Arabische
voormannen de grootste verliezers wat grondgebied, militair potentieel
en prestige betreft - door 'gematigdheid'; van een onomwonden
bereidverklaring om met Israel een vredesgesprek aan te knopen was
bij hen geen sprake. Weliswaar ook werden de beschouwingen van de
Palestijnse leider Ahmed Sjoekairy, wiens weerzinwekkende anti-Joodse
uitvallen aan de vooravond van de oorlog de Arabische zaak in de
ogen van vrijwel de gehele wereld onherstelbare schade hadden
berokkend, door de aanwezigen op de conferentie met een ijzig stil-
zwijgen aangehoord; van een ondubbelzinnige veroordeling van zijn
uitspraken was al evenmin sprake.

De situatie in het Midden-Oosten is nog even onstabiel als tevoren.
Aan de problemen, die het Midden-Oosten al geruime tijd tot een haard
van spanningen maakten, zijn andere toegevoegd. Een nieuwe exodus
van Arabische vluchtelingen; een vrijwel bankroete Jordaanse staat; een
geblokkeerd Suezkanaal; een politiek gistend en economisch in een
moeras glijdend Egypte; een koor van om revanche roepende stemmen
in de Arabische landen; een tengevolge van de overwinning met
onvoorziene en steeds groeiende politiële en financiële moeilijkheden
kampend Israel.
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Onverantwoord zou het derhalve zijn om de toekomst van Israels
verhouding met zijn Arabische buren met een gerust hart tegemoet te
zien. Het spookbeeld van een hernieuwde bewapeningswedloop -
eventueel zelfs atoomwapens omvattend - blijft ons toegrijnzen. Het
oorlogsgevaar is nog geenszins geweken.
Speculaties over wat nog komen kan hebben echter weinig zin. Wel
loont het de moeite om de achtergronden van het Arabisch-Israelische
treffen te belichten. Hierdoor immers wordt het mogelijk om enkele
gewichtige vraagstukken en ontwikkelingen te leren kennen, welke
allesbehalve tot het verleden behoren en daarom medebepalend zullen
zijn voor die voorlopig nog zo duistere toekomst van de Arabisch-
Israelische coëxistentie'.

beroering rond het plan van een Islamitische alliantie

Het was tijdens een bezoek aan de Sjah van Perzië, half december 1965,
dat koning Feisal van Saoedi-Arabië het plan van een alliantie van
Islamitische landen lanceerde. De Sjah schaarde zich hier onmiddellijk
achter. In een gemeenschappelijk communiqué riepen de beide vorster
alle Islamitische staatshoofden op tot een pan-Islamitische bijeenkomst
in Mekka. In het licht van de 'eenheid van geloofsovertuigingen' en
ter verdediging van gemeenschappelijke Islamitische belangen zou daar
onderzocht moeten worden in hoeverre een bepaalde politieke gestalte
zou kunnen worden gegeven aan de tot op zekere hoogte bestaande
solidariteitsgevoelens tussen Moslims alom ter wereld.
Feisal ondernam in 1966 een grootscheepse wervingsactie ten behoeve
van zijn denkbeeld. Hij bezocht Jordanië, Soedan, Pakistan, Turkije,
Marokko, Guinee, Mali, Tunesië en Libië. De Perzische Sjah liet zich
al evenmin onbetuigd. Hij wendde zijn overredingskracht aan op de
koning van Marokko, bij wie hij in juni 1966 te gast was. Ook trachtte
hij de staatshoofden van Turkije en Pakistan - zijn beide partners

1 Zie ons artikel: 'Schijnwerper op het Midden-Oosten', Internationale
Spectator, Jrg XXI nr 12; 22 juni 1967, waarvan wij het schema in
gewijzigde vorm ook voor dit artikel hebben gebruikt.
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in de Centrale Verdragsorganisatie (CENVO) - tot aanvaarding van
het plan te bewegen.
Reeds uit het feit, dat er een aantal landen waren, waaronder Egypte,
Algerije en Syrië, die door de beide initiatiefnemers van het plan tijdens
hun wervingsactie zorgvuldig gemeden werden, kon worden opgemaakt,
dat zij van den aanvang af met tegenstand rekening hadd.en gehouden.
Als uitgesproken voorstanders betuigden koning Hoesein van Jordanië
en de Tunesische president Bourguiba hun adhesie met het plan.
Fel ertegen keerde zich president Nasser van Egypte. Hij zag in de
beoogde alliantie niets anders dan een bondgenootschap van reactionaire
machten gericht tegen de naar zijn zeggen 'progressieve' landen, welke
bezig waren de idealen van het socialisme te verwezenlijken. In een
op 23 maart 1966 in Suez gehouden rede merkte hij onder andere
hieromtr.ent het volgende op: "Ons socialisme vloeit voort uit de Islam.
De Islam predikt gelijkheid, gerechtigheid, een rechtvaardige verdeling
van de welvaart. Maar in die landen die dit 'Islamitische pact'
aanprijzen, zet de welvaart zich om in rekeningen op Zwitserse banken,
terwijl het volk van honger omkomt" (Le Monde, 27-3-1966).
Steun voor zijn afwijzende reactie kreeg Nasser allereerst van de
Baäth-bewindhebbers in Syrië, even tevoren nog zijn felle concurrenten
wat betreft het leiderschap der 'progressieve' landen in de Arabische
wereld. Ook Algerije, het .republikeinse regiem van het nog steeds
door burgeroorlog verscheurde Jemen en, na enig dralen, tenslotte ook
Irak vielen het standpunt van Nasser bij.
Een aantal staatshoofden onder aanvoering van koning Hassan van
Marokko nam een 'neutrale' houding aan. Zij verwierp.en het Islamitische
alliantieplan niet, maar wensten om verschillende redenen hun relaties
met de progressieven niet door een onomwonden aanvaarding ervan,
op het spel te zetten. Verschillende malen poogden zij voorts, zonder
resultaat overigens, voor- en tegenstanders tot elkaar te brengen.

Feisals denkbeeld had in plaats van de Islamitische solidariteit te
verstevigen felle tweedracht gezaaid .en wel voor alles tussen de
Arabische landen onderling. 'Progressieven' stelden zich tegenover
'reactionairen'. Beide kampen bestookten elkaar met heftige campagnes
over radio en televisie en in de pers. Op 22 juli 1966 geraakte de
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Arabische wereld in grote opwinding, toen president Nasser in een rede
verklaarde niet meer aan Arabische topconferenties te zullen deelnemen.
"Wij kunnen" aldus de Egyptische president, "niet aan éénzelfde tafel
gaan zitten met de reactionaire Arabische machten". Een voor
september in Algiers bijeengeroepen topconferentie moest als gevolg
hiervan 'sine die' worden verdaagd. Opmerkelijk was voorts, dat de
controverse over het Islamitische alliantieplan niet een uitsluitend
Arabische aangelegenheid bleek te zijn. Engeland in de eerste plaats
en op een veel omzichtiger wijze ook de Verenigde Staten namen
een welwillende houding aan tegenover het plan. Aan de andere kant
trad als een der belangrijkste architecten van het 'progressieve'
kamp niemand minder dan de Sowjet-premier Kosygin naar voren. Reeds
in april 1966, tijdens een bezoek van de Syrische premier Zoeayen aan
Moskou, brandmerkte de Russische regering het plan van Feisal als
een met Westerse 'imperialistische' steun opgezette manoeuvre om
tegen de 'progressieve' krachten in het Midden-Oosten een dam op
te werpen. Tijdens zijn bezoek aan Cairo in mei van dat jaar, herhaalde
Kosygin deze veroordeling in nog fellere bewoordingen. Voorts drong
hij er bij Nasser op aan om met zijn Syrische concurrenten tot een
vergelijk te komen met het oog op de vorming van een hecht front
van 'progressieve' Arabische landen. Met zulk een front zou weerstand
kunnen worden geboden aan de onder de dekmantel van de Islamitische
solidariteitsgedachte zich voltrekkende activering van reactionaire
machten in het Midden-Oosten. De Sowjet-premier had niet voor
dovemansoren gesproken. In de loop van 1966 kwamen Syrië en Egypte
steeds nader tot elkaar. De bekroning hiervan was het op 2 november
in Cairo gesloten wederzijdse defensiepact.

Op talloze wijzen manifesteerden zich overigens de inter-Arabische
tegenstellingen. Tunesië brak in oktober 1966 met Egypte. Tussen
Syrië en Jordanië heerste een uiterst gespannen verhouding. De bewind-
hebbers in Damascus beschuldigden de Jordaanse koning ervan de
hand te hebben in diverse tegen hun regiem gerichte samenzweringen.
Medio februari 1967 trokken Tunesië en Jordanië hun erkenning van het
republikeinse bewind in Jemen in. In een rede op 22 februari liet
president Nasser zich in zeer beledigende termen uit over koning
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Hoesein (hij noemde de vorst onder andere "de Hasjimitische hoer
van de Jordaan"). De Jordaanse ambassadeur werd uit Cairo terug-
geroep.en. Tussen Nasser en Feisal vond via de wederzijdse
communicatiemiddelen een steeds vinniger woordenduel plaats. In
Jemen laaiden de gevechtshandelingen tussen de aanhangers van de
Imam en de republikeinen weer op. De Egyptische bondgenoten van
deze laatsten ontzagen zich niet om hun tegenstanders met gas te
bestoken.
De scherpte van deze tegenstellingen bleek bovendien uit het feit dat
zelfs tegenover Israel de traditionele Arabische eenheidsfaçade niet
werd gehandhaafd. De Arabische reacties op de Israelische tuchtigings-
actie tegen Jordanië van 13 november 1966 vormden hiervan het bewijs.
De radiostations van Cairo en Damascus zweepten het Palestijnse
bevolkingsdeel van Jordanië op om de koning van de troon te stoten.
Deze liet van zijn kant niet na om bij herhaling Egypte het verwijt
te maken zijn land in het uur van gevaar niet te zijn bijgesprongen.
Tegenover een verslaggever van Le Monde (25-11-1966) verklaarde
Hoesein: " ... laat de VAR zich ontdoen van de aanwezigheid der
'blauwe helmen' langs haar grenzen, opdat de Egyptische en Palestijnse
legers zelf aan het front hun posities kunnen innemen. Is dit niet het
meest nuttige procédé om de strijdkrachten van de vijand, die vandaag
de dag van de kant van de VAR niets te vrezen hebben, te verspreiden?"
In een radiorede op 3 december tot zijn volk keerde de Jordaanse
koning zich nog feller tegen Egypte en Syrië: "Het zijn onze Arabische
broeders, die nu gemene zaak maken met onze vijanden. Zij hebben
met Israel hetzelfde doel: de vernietiging van Jordanië" (Le Monde,
4/5-12-1966). Tijdens vergaderingen van de opperste Arabische defensie-
raad in december en van de Arabische Liga in maart 1967 weigerden
Saoedi-Arabië en Jordanië hun medewerking aan de plannen van het
pan-Arabische militaire opperbevel te geven. De Egyptisch commandant
van deze instelling deed in januari 1967 zelfs het voorstel om haar
vanwege de voortdurende onderlinge meningsverschillen der aan-
geslotenen te ontbinden. In een hoofdartikel naar aanleiding van dit
voorstel meende Le Monde: "La disparition ou au moins la mise en
sommeil du commandement Interarabe paraÎt I'issue inévitable de
I'évolution politique au Moyen-Orient dominée par la lutte entre
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'réactionnaires' et 'révolutionnaires', bien plus que par la recherche
d'un vaste regroupement contre l'Etat juif" (5/6-2-1967).

Naar aanleiding van onze voorafgaande beschouwing willen wij alvast
een tweetal kanttekeningen maken.
a. Het is voor alles de controverse over het Islamitische alliantie-plan
geweest, welke de Arabische wereld bezig hield tot aan de inzet
van de verhevigde confrontatie met Israel op 17 mei.
Zelfs na deze datum bleven de inter-Arabische tegenstellingen zich
manifesteren. De spanning tussen Syrië en Jordanië bereikte in de
laatste week van mei een hoogtepunt met de uitwijzing van de Syrische
ambassadeur uit Amman op beschuldiging betrokken te zijn geweest
bij een complot tegen de Jordaanse koning. De dramatische verzoening
tussen Hoesein en Nasser op 30 mei werd door Syrië genegeerd.
Zelfs toen de oorlog met Israel was uitgebroken ging radio-Damascus
voort aanvallen te doen op Hoesein. De verhouding tussen Feisal en
Nasser bleef uiterst koel. Hetzelfde geldt voor die tussen Nasser en de
Tunesische president Bourguiba.
b. De felheid van de inter-Arabische meningsverschillen vraagt om
een verklaring. Wij zullen trachten enkele factoren, die hiervoor
verantwoordelijk geacht mogen worden nader te belichten. Pas daarna
kunnen wij de paradoxale ontwikkeling beschouwen, namelijk hoe de
spanningen en emoties opgewekt aan de ene pool van tegenstellingen
in het Midden-Oosten - de inter-Arabische - zich tenslotte toch nog
hebben ontladen aan de andere pool, die van de Arabisch-Israelische
vete.

een ideologische strijdvraag: Islam en socialisme ...
antithese of synthese?

Aan de felheid van de controverse over het Islamitische alliantieplan
kleeft een ideologisch aspect. Het betreft hier een reeds enkele jaren
bestaande strijdvraag, namelijk over de verhouding tussen Islam en
socialisme. Velen in de wereld van de Islam - waarbinnen zich ook de
Arabische landen bevinden - koesteren de overtuiging dat Islam
en socialisme principieel onverenigbaar zijn. De voornaamste argumenten
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hiervoor werden door de vader van de huidige Imam van Jemen1 in
november 1961 in de vorm van een lang anti-socialistisch gedicht
opgesomd. Het Saoedische koningshuis en met name de huidige koning
Feisal, wierp zich als de grote voorvechter van deze anti-socialistische
overtuiging op.

Hiertegenover stelden president Nasser en allen die met hem
sympathiseren, dat Islam en socialisme niet alleen verenigbaar zijn,
maar sterker nog, dat een socialistische overtuiging de enig mogelijke
is voor een oprecht gelovig Islamiet. Ter gelegenheid van de negende
verjaardag van de Egyptische revolutie hield Nasser op 23 juli 1961
een belangrijke rede, waarin hij deze stelling voor het eerst
verkondigde. Hij zei toen onder meer dat in de uitspraken van de
profeet Mohammed het socialisme reeds besloten lag en dat de eerste
door deze gestichte Islamitische staat een socialistische was. Tijdens
diezelfde rede kondigde Nasser bovendien een complex van socialistische
maatregelen aP.
De voornaamste hiervan waren:

1 Beperking van het grondbezit tot 100 feddan (42 ha)
en het scheppen van de mogelijkheid voor boeren om
interestvrije leningen van de staat te verkrijgen.
2 Nationalisatie van alle banken, verzekeringsmaatschap-
pijen en een aantal andere bedrijven.
3 Beperking van het aandelenbezit tot 10000 Egyptische
ponden en van de jaarlijkse tantièmes van directeuren

1 De auteur van het gedicht was Imam Ahmed ibn-Yahya, die over
Jemen regeerde van 1948 tot september 1962. Na zijn dood brak de
burgeroorlog in Jemen uit.
2 Zie Le Monde, 25-7-1961; The Times 22/24-7-1961; Neue Zürcher
Zeitung, 25-7-1961. Uitgebreid vindt men ze weergegeven in Decrees
and Laws, issued to implement the UAR's socialist policy in the
economie and social spheres (July-December 1961). Documentation and
Research Centre, Cairo.
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en commissarissen, met inbegrip van onkostenvergoedingen
tot 5000 Egyptische ponden.
4 Verscherping van de progressie der inkomstenbelasting.
Op inkomens van meer dan 10000 Egyptische ponden
wordt 98 % belasting geheven.
5 Bedrijven zijn verplicht 10% van de netto-winst uit te
keren aan de werknemers; nog eens 5 % van die winst
moet gereserveerd worden voor sociale diensten en
vervolgens nog eens 10% dient te worden gestort in een
welvaartsfonds voor werknemers.
6 Arbeiders krijgen medezeggenschap in de leiding van
het bedrijf. Bedrijfsraden moeten worden opgericht, waarin
twee van de zeven leden arbeiders moeten zijn.
7 Geleidelijk aan zal een zeven-urige werkdag ingevoerd
worden.

In 1963 volgden nog meer maatregelen, onder andere nationalisatie van
alle katoenverwerkende en -exporterende ondernemingen, rond 240
bedrijven van verschillende aard en alle farmaceutische fabrieken. Alle
takken van handel trof hetzelfde lot. Handelaren moesten zich organiseren
in verplichte coöperaties onder staatstoezicht. De staat nam voorts
alle transportondernemingen, wapen- en munitiefabrieken over. Voor
de detailhandel zouden consumptie-coöperaties worden ingesteld.
Egypte is steeds verder de weg naar een vooral van staatswege
georganiseerde socialistische maatschappij-orde opgegaan. Ook heeft
Nasser vooral onder de jongere Islamitische schriftgeleerden en juristen
(de oelama) voorstanders van zijn opvatting gevonden.

Er bestaat in sommige kringen in de Arabische wereld nog een derde
opvatting. Islam en socialisme - zo luidt deze - zijn inderdaad niet
verenigbaar, maar de consequentie van deze antithese is niet het
verwerpen van het socialisme, maar een zo snel mogelijke verlossing
uit de greep, die de Islam reeds zoveel eeuwen op de Arabische
geesten heeft gehad. Ettelijke leden en aanhangers van het sinds
februari 1966 in Syrië regerende (neo-Baäthistische) bewind zijn deze
mening toegedaan. Op 25 april 1967 verscheen in het semi-officiële
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weekblad Jaych al-Chaab (het Volksleger) in Damascus een artikel van
de hand van de hoofdredacteur, tevens officier in het Syrische leger,
waarin een felle aanval op de Islam ondernomen werd. Eén van de
stellingen van het artikel luidde: "Wij hebben geen behoefte aan een
mens die bidt en die knielt, die zijn hoofd in onderdanigheid buigt of
die God vraagt om genade en vergeving. De nieuwe mens is een
socialist, een revolutionair ... "
In Syrië en ook elders in de Arabische wereld bracht het artikel vooral
onder orthodoxe Moslims grote opschudding. Religieuze leiders in
Syrië riepen hun volgelingen op tot verzet. In de grote steden braken
stakingen uit, spoedig gevolgd door ordeverstoringen op verschillende
plaatsen. De regering greep met harde hand in. Arrestaties vonden
plaats en hier en daar vielen slachtoffers.

De controverse over de verhouding tussen Islam en socialisme vormt
de jongste fase in een maatschappelijk en geestelijk ontwikkelings-
proces in het Midden-Oosten, dat onder invloed van het Westen op gang
is gekomen. Het belangrijkste thema hiervan is de toenemende
modernisering en secularisering van samenleving en denken'. Deze
modernisering heeft niet ieders instemming. Sommige groeperingen,
zoals bijvoorbeeld de (rechts) extremistische, door Islam-fanatisme
gekenmerkte, Moslimse Broederschap (Ikhwan al-Muslimin) verzetten
zich hier fel tegen.
De tegenstelling tussen 'progressieve' en 'reactionaire' bewindhebbers,
welke het plan van Feisal veroorzaakte is voorts ook daarom zo fel,
omdat beide partijen met interne opposanten terdege rekening moeten
houden.

, Cf.Daniel Lerner - The passing of traditional society. Modernizing
the Middle East. 1958, 2e dr 1962;
Mangred Halpern - The politics of social change in the Middle East and
North Africa, 1963;
Morris Berger - The Arab world today, 1962;
Eduard Bonsel, 'Enige aantekeningen over secularisatieverschijnselen
in het Nabije Oosten'. Internationale Spectator, 22 juni 1966.
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In Saoedi-Arabië bestaat een groeiende ontevredenheid onder technici
en arbeiders bij de olie-industrie en voorts onder intellectuelen en
jongere officieren, met het autocratische regiem van het Saoedische
koningshuis. Deze 'modernisten' zien in Nasser het symbool van de
vooruitgang. In politiek opzicht vormen zij voor de bestaande orde
in Saoedi-Arabië een gevaar1• Ook elders op het Arabische schiereiland
groeit de agitatie van 'modernisten'. De burgeroorlog in Jemen vormt
hiervan een bloedig bewijs. Aan de andere kant moeten de progressieve
regiems in Egypte en Syrië en tot op zekere hoogte ook in Irak
voortdurend beducht zijn voor reactionaire oppositie-groepen in het
eigen land. In Egypte werd medio 1965 een grootscheeps complot van
de Moslimse Broederschap ontdekt. Ook in Syrië is de Broederschap
bijzonder actief.
Dat het Islamitische alliantieplan een belangrijke stimulans zou kunnen
zijn voor de binnenlandse oppositie in Egypte, Syrië en Irak was zeker
geen uit de lucht gegrepen veronderstelling. Zij verklaart derhalve de
heftigheid waarmee de regeringen dezer landen zich tegen het plan
keerden. Het meest bedreigd voelden zich de bewindhebbers in Syrië.
Een iets nadere beschouwing van de politieke situatie in dat land
is daarom noodzakelijk.

het roerige Syrië

Een politiek labiel en roerig land; dat is de slotsom welke een
beschouwing van de politieke ontwikkelingen van Syrië gedurende de
afgelopen twee decennia oplevert. Talloze gelukte en mislukte
staatsgrepen hebben hiertoe het hunne bijgedragen en wijzen tevens
op de voornaamste oorzaak van Syrië's politieke troebelen: het leger.
Voor sommige waarnemers vertoonde Syrië een zodanig warnet van
politieke intrigues, dat er kop noch staart meer aan te ontdekken viel.
Een humorist onder hen heeft eens gezegd, dat de macht in Syrië
aan die officieren pleegt toe te vallen, die op een goede ochtend iets

1 Cf. voor een bijzonder informatief artikel over dit probleem in
Saoedi-Arabië: The Economist, 19-2-1966.
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eerder dan hun korps genoten uit bed waren gestapt. Toch is de
ontwikkeling van de politieke situatie in Syrië ook weer niet zo volstrekt
ondoorzichtig, dat zij elke poging tot analyse tot mislukking doemt.
Voor de periode van 1945 tot februari 1958, toen Syrië tijdelijk zijn
onafhankelijkheid prijs gaf ten behoeve van een politieke unie met
Egypte, bestaat sinds 1965 als een voortreffelijke en voor lange tijd
ook onvervangbare gids, het boek van Patrick Seale: The struggle
for Syria; A study of post-war Arab politics, 1945-1958. Uit Seale's studie
volgt als één der belangrijkste conclusies, dat Syrië een brandpunt
vormt in de na-oorlogse politieke ontwikkelingen van het Midden-Oosten.
Het weerspiegelt in zijn interne politieke structuur de tegenstellingen
tussen zijn Arabische buurlanden. Op hun beurt werken Syrië's interne
verwikkelingen weer door op het vlak der inter-Arabische politieke
ontwikkelingen. Niet alleen speelt Syrië in de inter-Arabische politieke
ontwikkelingen een strategische rol, het is ook sinds het begin dezer
eeuw het 'hoofd' en 'hart' van het pan-Arabisme; bron van politieke
ideeën, ontelbare dromen en nationalistische fantasieën.

Op 8 maart 1963 bracht een zoveelste staatsgreep de Baäthpartij in
Syrië aan de macht. Sinds haar oprichting in de veertiger jaren streefde
de partij als haar voornaamste doel na: de vestiging van het socialisme
in een politiek verenigde Arabische wereld. Had de partij tot aan de
unie met Egypte in 1958, waarvan zij de voornaamste bewerkster was
geweest, in het Nasserisme haar innigste bondgenoot gezien voor het
verwezenlijken van haar doel, na de herwinning van Syrië's
onafhankelijkheid, drie-en-eenhalf jaar later, bleek haar houding tegen-
over Nasser en zijn aanhangers te zijn gewijzigd in één van wantrouwen
en soms openlijke vijandigheid. Vooral de Nasseristen in het eigen
land moesten het ontgelden. Binnen vier maanden na de staatsgreep
werden deze na bloedige botsingen politiek uitgeschakeld.
De vrees om van hun machtspositie beroofd te worden dreef de
Baäthistische bewindhebbers, wier partij volgens het beginsel program
niettemin een sociaal-democratische heette te zijn. ertoe het politieke
leven in Syrië volledig aan banden te leggen. Zelf slechts over een
uiterst geringe aanhang in het land beschikkend, konden zij zich slechts
door middel van het leger staande houden tegenover een verenigd
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front van vijanden, dat zowel Moslimse Broeders ter rechter- als
communisten ter linkerzijde omvatte. Om hun greep op het leger te
behouden voerden zij bovendien veelvuldige zuiveringen van het
officierskorps door, zodat het aantal aan de kant gezette officieren, dat
der in functie zijnden steeds meer overtrof.
Dezelfde geïsoleerde positie namen de Baäthbewindhebbers in het veld
der inter-Arabische verhoudingen in. Zij werden door de conservatieve
Arabische heersers zowel als door de radicalistische regiems in Cairo
en Bagdad voor al wat lelijk was uitgekreten. Zij pareerden deze
aanvallen door zich bij herhaling aan te prijzen als de enige ware
voorvechters van het Arabisme, Feller dan welke andere Arabische
bewindvoerder gingen zij tekeer tegen Israel en het Westerse
'imperialisme', Bijzonder kwalijk was het voorts, dat zij op volstrekt
onverantwoordelijke wijze hun woorden ook in daden trachtten om te
zetten. Aan terroristische organisaties van Palestijnse vluchtelingen
bijvoorbeeld werd de vrije hand gegeven om overvallen op Israelisch
grondgebied te plegen,

Inmiddels had zich sedert begin 1964 in de Baäthgelederen een voort-
durend in heftigheid stijgende tweespalt geopenbaard, Een 'radicale'
vleugel onder leiding van de stafchef, generaal Salah al-Djedid wenste
het socialisme in Syrië in sneller tempo te verwezenlijken, de
confrontatiepolitiek jegens Israel te verhevigen en op het mondiale vlak
actieve steun te verlenen aan de door Peking verkondigde ideeën
omtrent een wereldomvattende strijd van 'arme" tegen 'rijke' volken',
In februari 1966 slaagde deze groep erin om na een bloedig verlopen
staatsgreep tegen haar partijgenoten, de macht aan zich te trekken.
Het neo-Baäthistische bewind beschikte over een nog geringere aan-
hang in het land en zag het getal van zijn vijanden vermeerderd met

1 Wij doelen hier op de bekende rede van de Chinese minister van
defensie Lin Piao op 3 september 1965 uitgesproken en vervolgens als
brochure uitgegeven onder de titel 'Lang leve de overwinning van de
volksoorlog', Een Duitse vertaling verscheen van het Instituut voor
literatuur in vreemde talen in Peking,
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de politiek uitgeschakelde partijgenoten. Om zich in het zadel te houden
zocht het in het binnenland de vriendschap van de communisten, aan
wie een ministersportefeuille werd aangeboden. In zijn buitenlands
beleid vroeg en verkreeg het bewind de bescherming van de
Sowjet-Unie. Zeer verrassend was voorts de toenadering tot Nasseristisch
Egypte, welke onder aandrang van de Sowjet-Unie, spoedig na de
machtsoverneming werd ingezet. Om verschillende redenen, waar wij
in het bestek van dit artikel niet nader over kunnen uitweiden 1, waren
de neo-Baäthisten in het verleden nog sterker dan hun nu uitgeschakelde
partijgenoten gekant geweest tegen een dergelijke ontwikkeling. Twee
factoren vormen de verklaring voor hun gewijzigde houding na de
staatsgreep.
Allereerst voelde het neo-Baäthistische bewind zich door Feisals
Islamitische alliantieplan zodanig bedreigd, dat het zijn voortbestaan
nog slechts door een bondgenootschap met Nasser verzekerd achtte.
Het had immers alle reden om te vrezen, dat dit plan, gesteund door
Saoedische propagandisten en fondsen, de verzetsactiviteiten van de
orthodox Islamitische kringen onder zijn talrijke binnenlandse vijanden
in hoge mate zou stimuleren. Vooral een organisatie als de Moslimse
Broederschap zou zich in dit opzicht niet onbetuigd laten. Met Nasser
als bondgenoot zouden de machthebbers in Damascus in elke geval
verlost zijn van hun vrees geheel alleen de te verwachten politieke
repercussies van het plan, zowel binnenshuis als op het vlak der
inter-Arabische verhoudingen te moeten opvangen. Een ander voordeel
voor het neo-Baäthistische regiem van het bondgenootschap school in
de matigende invloed die hiervan verwacht mocht worden op die
(radicalistische) oppositiekringen, waarin zich een niet gering aantal
bewonderaars van het Egyptische staatshoofd ophielden.
Niettegenstaande de toenadering tot Egypte bleef de politieke situatie
in Syrië uiterst labiel. Dit bleek onder meer uit de mislukte putsch-
poging van enkele officieren in september 1966 en uit de beroering

1 Wij hebben hierover het een en ander vermeld in ons artikel: 'Syrië,
politiek epicentrum in het Nabije Oosten'. Internationale Spectator,
jrg XX; nr 20, 22 november 1966.
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rond het geruchtmakende, tegen de Islam gerichte artikel van 25 april
1967, waar wij reeds melding van maakten.
In het bijzonder willen wij nog eens dit laatste feit onderstrepen, namelijk
dat er in Syrië een explosieve situatie was ontstaan aan de vooravond
van het Arabisch-Israelische conflict. Wie navorsingen doet omtrent
het complex van achtergronden van dit conflict, zal dan ook stuiten op
een spoor dat onmiskenbaar naar Damascus leidt.

het politiek-strategische aspect: Arabië; de amerikaans-russische
rivaliteit

Het Islamitische alliantieplan bezit ook een politiek-strategisch aspect.
Het kernpunt hiervan vormt de op handen zijnde opruiming van de
laatste restanten van Engelands imperiale macht op het Arabische
schiereiland. In 1968 zal Zuid-Arabië met de strategische havenstad
Aden onafhankelijk worden. Dit gebied wordt sinds enige jaren
verscheurd door politieke tegenstellingen. De conservatieve macht-
hebbers zien zich bedreigd door revolutionaire groeperingen, die echter
op hun beurt weer onderling overhoop liggen. In Aden, waar deze
laatste groeperingen hun bolwerk hebben, worden terroristische
middelen aangewend tegen de Britse troepen en gezagsdragers. Ook bij
de heersers der verschillende, in vele gevallen ook olierijke, sjeik-
dommen langs de Perzische Golf bestaat ongerustheid over het feit,
dat eerlang ook daar Engeland zijn beschermingstaak zal neerleggen.
Het schrikbeeld van zich meester van de macht makende revolutionairen,
wier politiek credo uit Nasseristisch Egypte afkomstig is, zweeft
hun allen voor ogen. Niet in de laatste plaats geldt dit voor de
Saoedische koning, de sterkste blijvende macht op het schiereiland
na het vertrek der Engelsen. Tussen hem en Londen zou, naar het
Britse weekblad The Economist op 11 september 1965 wist te melden,
een geheime overeenkomst bestaan, krachtens welke de vorst de
traditionele Britse beschermingstaak met betrekking tot de overige,
minder sterke heersers, zou overnemen. Wat het gebied langs de
Perzische Golf betreft is uiteraard ook de Perzische Sjah een niet te
negeren belanghebbende partij. De Saoedisch-Perzische band, die
tijdens Feisals bezoek aan Teheran in december 1965 werd gesmeed en
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gestalte kreeg in het Islamitische alliantieplan heeft dan ook een
duidelijk politiek-strategisch aspect. Men kan zich echter afvragen
waarom dit onder het dekmantel van de Islamitische solidariteitsgedachte
werd weggeborgen.
Er mocht immers verwacht worden, dat vele Moslims met enige
scepsis de omarming als 'geloofsbroeders' zouden aanschouwen van
de Sjah, dat wil zeggen heerser over een land, waar de 'ketterse',
Sjiietische versie van de Islam staatsgodsdienst is en de Saoedische
koning, aanvoerder der Wahhabieten, dat wil zeggen de meest puriteinse
en fanatieke richting in de Islamitische orthodoxie.
Niet alleen is het verhaal van de twisten en vaak bloedige botsingen
tussen Sjiieten en Soennieten (orthodoxen) door de gehele geschiedenis
van de Islam heen verweven; ook heden ten dage is de tegenstelling
tussen deze beide geloofsrichtingen nog allesbehalve verzacht. Het is
evenwel ook weer waar, dat juist de Saoedische koning als heerser
over het heilige land van de Islam (met de heilige plaatsen Mekka en
Medina) in de wereld der Moslims een unieke plaats inneemt, welke hem
tot de meest geschikte figuur maakt om van een eventuele bond van
Islamitische landen de spil te vormen. Als zodanig zou hij bovendien
over voldoende internationaal 'gewicht' beschikken om wat minder in
het oog lopend afhankelijk behoeven te zijn van Britse ('Westers
imperiaiistische') steun. Tenslotte zou Feisal in deze rol een beroep
kunnen doen op de sentimenten en politieke loyaliteiten van alle
stromingen in de Islamitische wereld - dus ook in die landen, geregeerd
door hem vijandig gezinde bewindvoerders - die naar een
pan-Islamitische renaissance streven. Het was mede het onderkennen
van dit laatste gevaar, dat Feisals vijanden bijeen bracht in een tegen
zijn plan gericht front van 'progressieve' Arabische landen.

Voor het ontstaan van dit front is, naar wij reeds zagen, in belangrijke
mate geijverd door de Sowjet-Unie. Hieruit is reeds af te lezen, dat
het politiek-strategische aspect van het Islamitische alliantieplan ook de
beide supermachten, de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten, niet
onverschillig zal hebben gelaten. Dit temeer niet, omdat zij reeds geruime
tijd in een intense politieke en diplomatieke strijd verwikkeld zijn met
betrekking tot het gebied, dat ongeveer omgrensd wordt door de
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driehoek: Rabat (Marokko) - Teheran (Perzië) - Mogadishu (Somalië).
Zonder zich direct te mengen in de verschillende daar bestaande
conflicten en tegenstellingen, hebben zij elk een aantal 'cliënten' aan
zich weten te binden door middel van economische en vooral militaire
hulp. Terwijl de Sowjet-Unie voor de bewapening van Egypte, Syrië,
Algerije, Somalië zorg draagt, doet de Verenigde Staten dit ten opzichte
van Israel, Jordanië, Saoedie-Arabië, Marokko, Ethiopië. Vrijwel al deze
landen staan op verschillende wijzen en in verschillende maten met
elkaar op gespannen voet: Israel en zijn Arabische buren; Saoedi-
Arabië en Egypte over Jemen; Jordanië en Syrië; Marokko en Algerije;
Ethiopië en Somalië1•

Het vraagstuk van de toekomst van Zuid-Arabië neemt in de wederzijdse
beleidscalculaties uiteraard een gewichtige plaats in. Wanneer de
politieke controle over de havenstad Aden zou vallen in handen van
zich op Egypte richtende bewindhebbers, zou dit ook kunnen betekenen,
dat de met dit laatste land bevriende Sowjet-Unie van deze haven
gebruik zal mogen maken. Dit vormt voor de Amerikaanse strategische
positie in het Midden-Oosten met haar zwaartepunt in Erithrea
(Ethiopië) geen aantrekkelijk toekomstbeeld. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat de Verenigde Staten bij het bepalen van hun houding
ten aanzien van de krachtmeting tussen Egypte en Saoedi-Arabië,
welke zo duidelijk uit de gehele controverse over het Islamitische
alliantieplan naar voren trad, zich primair laten leiden door de weten-
schap, dat de Sowjet-Unie Egypte's voornaamste militaire leverancier
is. Meer en meer schijnt de wil om Egypte te beletten in het Midden-
Oosten de dominante macht te worden de Amerikaanse politiek in dat
gebied te bepalen.
De Amerikaans-Egyptische verhouding was tegen eind 1966 op een
nieuw dieptepunt beland, na het besluit van Washigton de tarweleveran.
ties aan Egypte te staken. President Nasser beschuldigde in een rede
op 24 december van dat jaar de Verenigde Staten ervan tegen zijn
land een 'uithongeringsoorlog' te voeren.

1 Belangrijke gegevens hierover verschafte The Economist (25-3-1967)
in een tweetal artikelen.
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De politieke resultatenrekening van het Midden-Dosten-beleid van de
Sowjet-Unie gaf een alleszins gunstig beeld te zien, Niet alleen steeg
haar invloed in de zogeheten progressieve Arabische staten, ook boekte
zij enige successen met haar sinds begin 1965 ingezette vriendschaps-
offensief jegens de bondgenoten van de Verenigde Staten, Turkije en
Perzië, Eind december 1966 bracht premier Kosygin als eerste
regeringsleider van de Sowjet-Unie een bezoek aan Ankara, Bepaald
spectaculair was de verbetering van de betrekkingen met Perzië,
Belangrijke economische, technische en militaire hulpovereenkomsten
kwamen tot stand, Medio februari 1967 onthulde de Perzische premier,
dat tussen zijn land en de Sowjet-Unie een geheim accoord bestond
over Russische wapenleveranties ter waarde van 550 miljoen Franse
francs (Le Monde, 21-2-1967),
De inspanning die de Sowjet-Unie zich getroostte om met verschillende
staten in het Midden-Oosten goede relaties te vestigen werd niet
alleen ingegeven door de behoefte om met de Verenigde Staten in dit
opzicht te concurreren, In de tweespalt met China school nog een
reden voor deze houding,

de schaduw van China

De hardnekkige pogingen van China om de Sowjet-Unie bij de landen
van de zogeheten 'Derde Wereld' in discrediet te brengen hebben de
Sowjet-Unie ertoe gebracht om haar diplomatieke, technische en
economische steunverlening aan vele van deze landen te vergroten, De
Russische-Chinese tegenstelling openbaarde zich in steeds virulentere
vorm op diverse Afro-Aziatische solidariteitsconferenties, die onlangs
tot Latijns-Amerika uitgebreid, tot tricontinentale bijeenkomsten uit-
groeiden, Een belangrijk ideologisch geschilpunt betrof de houding
ten aanzien van 'nationale bourgeoisie',
De Sowjet-Unie ging uit van de these, dat deze, indien zij zich de
vorming van een 'niet-kapitalistische' maatschappijorde tot taak had
gesteld, de volledige steun der locale communisten verdiende, ook
al zou dit in bepaalde omstandigheden de ontbinding van hun partij-
organisatie vergen, Voor China was de steun aan de 'nationale
bourgeoisie' onaanvaardbaar, indien deze laatste de locale communiste'n
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de deelneming aan het openbare leven verhinderde'.
In december 1964 hadden echter de Arabische communistische partijen,
die in vrijwel alle Arabische landen ondergronds gedreven waren, 'op
een bijeenkomst van hun vertegenwoordigers in Moskou voor het
standpunt van de Sowjet-Unie partijgekozen.

China's schaduw viel voor het eerst over het Midden-Oosten in december
1963, toen premier Tsjoe En-lal een reis naar Afrika makend, tevens
bezoeken bracht aan Egypte, Algerije en Marokko. De reis van de
Chinese premier had als politiek doel: in Afrika medestanders te vinden
voor het houden van een tweede (officiële) Afro-Aziatische conferentie.
China wenste op deze tweede 'Sandoengconferentie' de deelnemers
niet alleen te verleiden tot een scherpe veroordeling van het Westerse
imperialisme, maar ook de Sowjet-Unie te ontmaskeren als handlanger
van dit imperialisme.
Aan de Arabische leiders bood Tsjoe En-lal China's volledige steun
aan in hun vete met Israel. In 1964 zette China zijn vriendschaps-
offensief jegens de Arabische wereld met verdubbelde kracht voort.
Het verbond zich in mei van dat jaar de Arabische boycotmaatregelen i

jegens Israel toe te passen. Chinese havens zouden voortaan gesloten
zijn voor schepen voorkomend op de Arabische 'zwarte lijst' omdat
zij goederen van of naar Israel hadden vervoerd. Verschillende
Arabische staatslieden brachten een bezoek aan Peking.

Maatgevend voor het gros der Arabische bewindslieden was echter de
houding, die president Nasser tegenover de Chinese vriendschaps-
betuigingen aannam. Deze laatste werden namelijk door het Egyptische
staatshoofd met dankbaarheid aanvaard zonder dat zij echter op de
gunstige relaties met de Sowjet-Unie enige uitwerking hadden. Kennelijk

1 Cf. nader: Neue Zürcher Zeitung (3-9-1965); Walter Z. Laqueur - The
national bourgeoisie: in Contemporary History in the Soviet Mirror.
ed.John Keep, Liliana Srisby, 2e dr 1964, pag. 155-169.
Hélène Carrère d'Encausse, 'La politique soviétique en Proche-Orient',
Le Monde Diplomatique, juin 1967.
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werd de potentie van de Sowjet-Unie tot politieke en economische
hulpverlening door hem en met hem door de meeste andere Arabische
leiders vooralsnog hoger aangeslagen dan die van China. Er waren
echter twee uitzonderingen. Het Syrische Baäthbewind, door binnen-
landse vijanden belaagd en door de overige Arabische regiems met de
nek aangekeken zag in een nauwer aanhalen van de banden met
Peking een welkome kans zijn isolement enigermate te verbreken. Tussen
Peking en Damascus ontstond sinds 1964 een steeds inniger verstand-
houding. Het aan de macht komen van de neo-Baäthisten in februari
1966 bracht hierin geen verandering, al zorgden deze er voor, naar wij
reeds zagen, ook de betrekkingen met Moskou te verbeteren. De
andere Arabische kring waar China gehoor bij vond waren de diverse
organisaties van Palestijnse vluchtelingen. Vooral nadat president
Nasser enkele malen onomwonden had verklaard, dat de Arabische
landen nog niet bij machte waren de confrontatie met Israël aan te
binden, vreesden de Palestijnse voormannen dat hun terugkeer naar
het land van herkomst op de lange baan zou worden geschoven. In
Peking vonden zij troost en werden hun tevens bepaalde aanbiedingen
gedaan teneinde de zo vurig begeerde afrekening met Israel te
verhaasten. Eind maart 1965 begaven zich een Syrische regerings-
delegatie tezamen met een groep afgevaardigden van het Palestijnse
Bevrijdingsfront onder leiding van Ahmed Sjoekairi naar Peking. In
een speciaal voor deze laatste groep bestemde rede ontvouwde de
Chinese partijvoorzitter Mao tse-toeng enkele denkbeelden over de
kwestie-Palestina. Hij zei onder andere: "Tegenover Israel staan niet
alleen twee miljoen Palestijnse Arabieren, maar honderd miljoen
Arabieren. Op deze grondslag moet ge handelen en denken. Wanneer
ge het probleem Israel ter tafel brengt, moet ge u de kaart van de
gehele wereld voor ogen houden. Een Algerijnse delegatie heeft ons
eens verteld, dat het Algerijnse volk in de strijd om zijn onafhankelijkheid
een miljoen mensen heeft verloren. Daarop heb ik geantwoord: gij moet
er niet over klagen, dat uw aantal in de vrijheidsoorlog verminderd
wordt; want ge zult een vredestijd beleven, waarin ge u vermeerderen
zult. China heeft in zijn vrijheidsstrijd twintig miljoen mensen verloren.
Nu staat China voor het probleem van zijn wassende bevolking. Dat
betekent, dat het land door de oorlobsverliezen niet benadeeld is
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geworden ... Het imperialisme vreest China en de Arabieren. Israel en
Formosa zijn de bastions van het imperialisme in Azië. Gij staat aan
de poort van dit grote continent en wij bevinden ons aan de achterzijde
ervan. Zij hebben Israel voor u en Formosa voor ons geschapen.
Maar hun doel is hetzelfde ... " (Neue Zürcher Zeitung, 8-4-1965).
Een missie van het Palestijnse Bevrijdingsfront werd in Peking gevestigd.
De Chinese minister van buitenlandse zaken Tsjen Ji hield in september
1965 besprekingen met de Syrische regeringsleiders in Damascus.
De ideeën van Mao tse-toeng over het ontketenen van een 'volksoorlog'
ter 'bevrijding' van Palestina vonden bij Syriërs en Palestijnen steeds
meer ingang. Veel ernstiger was het feit, dat China zich verbond om
Palestijnse terroristen op te leiden in guerilla-technieken en aan deze
ook wapens te leveren. In augustus 1966 werd bekend gemaakt dat
in China opgeleide Palestijnse guerilla's naar 'Arabisch gebied' waren
teruggekeerd'. Vooral de vanuit Syrië opererende al-Fatah (de
'Verovering') bleek ruim van Chinese wapens te zijn voorzien. Het zijn
de steeds driestere overvallen en sabotage-activiteiten van al-Fatah
geweest, die in Israel de overtuiging deden groeien, dat slechts een
grootscheepse tuchtigingsactie tegen Syrië hieraan een halt zou
kunnen toeroepen.

de Arabisch-Israelische confrontatie

De activiteiten van al-Fatah vingen in januari 1965 aan. Volgens een
Israelische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties zou deze
organisatie van die datum af tot 17 mei 1966 reeds verantwoordelijk
zijn geweest voor in totaal zevenenveertig gewelddaden. In juli, augustus
en september 1966 trad een scherpe stijging van het aantal grens-
incidenten op. In verband hiermede kwam de Veiligheidsraad op
Israelisch verzoek op 14 oktober bijeen. De VN-bestandscommissie
meldde in een rapport van 22 oktober geen toeneming te hebben
geconstateerd van de strijdkrachten aan weerskanten van de Syrisch-

1 Cf. WAC.Adie, 'China's Middle East Strategy', The World Today,
August 1967, pag. 324.
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Israelische grens, maar wel aan beide zijden schendingen van de
bestandsovereenkomst. Een ontwerpresolutie, waarin Syrië verzocht
werd "krachtiger maatregelen" te nemen ter voorkoming van grens-
incidenten en waarin Israel werd aangespoord volledig met de bestands-
commissie samen te werken, kon geen genade vinden in de ogen van
de Sowjet-Unie, omdat zij de op Syrië slaande passage niet gerecht-
vaardigd achtte.
De al-Fatah-terroristen legden zich er vaak op toe om niet direct
vanuit Syrië maar via Libanees of Jordaans gebied in Israel te infiltreren.
De Israelische tuchtigingsactie tegen een Jordaans grensdorp op
13 november 1966 was antwoord op enkele vanuit Jordanië gepleegde
overvallen. De spanning aan de Israelisch-Syrische grens groeide
vanaf begin 1967 tot steeds gevaarlijker afmetingen. Op 7 april vond
een fel treffen plaats tussen de wederzijdse luchtmachten en artillerie-
korpsen. De gevechten waren van een dusdanige intensiteit als sedert
een tiental jaren niet meer was voorgekomen. Israelische vliegtuigen
waren zelfs boven de buitenwijken van Damascus verschenen. De
grensincidenten duurden echter onverminderd voort.

De publieke opinie in Israel geraakte hierdoor steeds meer in opwinding.
Reeds in januari meldde de correspondent van het Britse weekblad
The Economist (28-1-1967) in Israel, dat de regering bloot stond aan
een toenemende druk om met kracht op te treden tegen de geweld-
daden der Palestijnse terroristen. Over de aard en de omvang der te
nemen tegenmaatregelen heerste echter onder de Israelische deskundigen
geen eensgezindheid. De reeds genoemde correspondent van
The Economist schreef hierover:

"A limited attack on forward Syrian positions, they say, would not
silence them for long enough to make the heavy cost in lives worth-
while. But a broad thrust could set oH a full-scale confrontation with
the Arabs. This Israel decidedly does not want. Nor, the Israelis think
does Syria. The Syrians fear that the Egyptian-Syrian defence pact
would not stand up to the strain: Israelis would rather not put it to the
test. Neither does Israel wish to bring down on its head the full blast
of Russian hostility by striking hard at Moscow's Middle East protégé ... "
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Het Syrisch-Israelische treffen van 7 april had geen ontspanning
gebracht. De ontwikkeling naar een botsing op nog grotere schaal
leek onvermijdelijk. Op 10 mei liet Israel de Veiligheidsraad weten,
dat het niet "met de armen over elkaar zou blijven zitten" indien de
vanuit Syrië gepleegde gewelddaden zouden voortduren. Twee dagen
later verklaarde de Israelische stafchef, generaal Rabin, dat zolang
het neo-Baäthistische bewind in Damascus niet ten val zou zijn gebracht,
geen enkele regering in het Midden-Oosten zich veilig kon voelen. Op
15 mei beschuldigde Syrië in een boodschap aan de voorzitter van
de Veiligheidsraad Israel ervan "een nieuw Suez" voor te bereiden. Op
dezelfde dag waarschuwde premier Esjkol de Syrische bewindslieden,
dat een zeer ernstige botsing zou kunnen plaats vinden, als zij aan
de gewelddaden der Palestijnse terroristen geen einde zouden maken.
Op 16 mei verscheen in de Prawda een artikel, waarin gewezen werd
op een uitlating van de Israelische stafchef Rabin betreffende de
formatie van een gewapende macht, welke tegen Syrië zou worden
ingezet. Het blad betreurde het feit, dat "bepaalde Amerikaanse
imperialistische kringen zich beijverden om de spanning aan de grenzen
van Syrië te verergeren".
Op 17 mei kwam het bericht, dat het Egyptische leger in staat van
alarm was gebracht. Hiermede begon een reeks van gebeurtenissen,
welke tenslotte zou uitmonden in het uitbreken der vijandelijkheden
tussen Israel en de Arabische landen op 5 juni.
Er rest ons nu nog de taak om op enkele decisieve factoren te wijzen
die de Arabisch-Israelische confrontatie deden escaleren tot een oorlog.

de factor Syrië

Wij hebben reeds melding gemaakt van de groeiende moeilijkheden
van het neo-Baäthistische bewind om zich zijn talloze binnenlandse
vijanden van het lijf te houden. Eén van de middelen die het hiervoor
aanwendde, was de confrontatie met Israel op te voeren. Het liet de
Palestijnse terroristen hun gang gaan en sloeg tegen Israel een steeds
dreigender toon aan. Deze gang van zaken verontrustte zowel Egypte
als de Sowjet-Unie. Er is dan ook reden om aan te nemen, dat de
liaison, die president Nasser op aandrang van Moskou bereid was aan
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te gaan met de Syrische bewindhebbers, mede ingegeven werd door
de verwachting langs deze weg Damascus nog enigermate in toom
te kunnen houden. De houding van de Sowjet-Unie viel af te leiden uit
onder andere een hoofdartikel in de Prawda van 4 december 1966
over de toestand in het Midden-Oosten. Het blad betoogde, dat de
Sowjet-Unie "de spanning in het Midden-Oosten tracht te verminderen
en de vrede daar te verzekeren ... De progressieve opinie ... veroor-
deelt de provocaties in dit gebied, die de belangen van exterieure
machten dient ... "
Naar aanleiding van dit artikel meende Le Monde (6-12-1966) "L' organe
du parti communiste soviétique se réfère évidemment aux récentes
'provocations' israéliennes contre ses voisins arabes, mais Ie texte est
rédigé en termes suffisamment généraux pour qu'on puisse I'interpréter
comme un avertissement voilé aux 'activistes' syriens et palestiniens"

Begin mei was de positie van het neo-Baäthistische bewind uiterst
précair geworden. Vooral zijn rechtse (orthodox-Islamitische) opponen-
ten, verontwaardigd over de verschijning van het anti-Islam artikel
in een semi-officieel weekblad, gordden zich aan voor een beslissende
krachtmeting. Het regiem dreigde zijn greep op het land volledig
te verliezen. De druk van Moskou en Cairo op de regering in Damascus
om aan de activiteiten der Palestijnse terroristen paal en perk te
stellen, kon in deze omstandigheden nauwelijks effect sorteren. Zo zij
het al wilden, waren de Syrische leiders niet bij machte over de goed
georganiseerde en bewapende al-Fatah enige contröle uit te oefenen.
Bovendien werden zij door hun rechtse opponenten ervan beschuldigd
teveel het oor te lenen aan de matigende woorden van de
Sowjet-Unie en Egypte'. De groeiende spanning met Israel en de steeds
waarschijnlijker wordende kans op een omvangrijke Israelische
tuchtigingsactie werden voor de Syrische bewindslieden tenslotte de
druppel die hun emmer - vol zorgen - deed overlopen. In opperste
vertwijfeling gebracht deden zij op 16 mei een dringend beroep op
president Nasser om hen krachtens het wederzijdse defensieaccoord van

1 Cf. het hoofdartikel van Le Monde (9/10-4-1967).
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2 november 1966 uit hun benarde situatie te bevrijden.
Wanneer we nu tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen
in het Midden-Oosten, welke wij in onze voorgaande beschouwing
geschetst hebben, het gewicht van de factor Syrië in het ontketenen van
de Arabisch-Israelische oorlog willen vaststellen, is dunkt ons slechts
één gevolgtrekking mogelijk. Syrië is de 'geleidedraad' geweest
waarlangs zich de spanning opgewekt aan de inter-Arabische 'pool' van
tegenstellingen door het Islamitische alliantieplan, heeft kunnen
ontladen aan de andere 'pool' van tegenstellingen, die tussen Israel en
de Arabische wereld.

een mislukt pokerspel; de blunder van U Thant

De noodkreet van het neo-Baäthistische bewind plaatste Nasser voor
een buitengewoon moeilijk dilemma. Wanneer hij Syrië daadwerkelijk
hulp wilde verlenen, zou dit de algemene mobilisatie van zijn strijd-
krachten vergen en een oorlog met Israel, waartoe hij blijkens een hele
reeks van voorgaande uitspraken de Arabische landen nog niet in
staat achtte, vrijwel zeker maken. Zou hij echter aan de Syrische
hulpkreet geen gehoor geven, dan zou zijn leiderschap van het
progressieve front van Arabische landen zeker in discrediet geraakt
zijn, terwijl ook zijn prestige bij de Arabische volksmassa's ernstig zou
worden aangetast. Hij koos als uitweg uit dit dilemma het maken van
een 'militair gebaar'; een gedeeltelijke mobilisatie van de Egyptische
strijdmacht in het Sinai-gebied. De opdracht hiertoe werd in de
nacht van 16 op 17 mei gegeven. Nu stond hij echter voor nog een
moeilijke beslissing. Wat te doen namelijk met het dunne scherm van
VN-troepen, dat sinds de Suez-crisis van 1956 langs de Egyptisch-
Israelische grens was aangebracht en waarachter hij zich in het verleden
herhaaldelijk verscholen had om zijn inactiviteit ten aanzien van Israel
bij de overige Arabische bewindhebbers te rechtvaardigen? Hadden
niet met name zijn conservatieve Arabische tegenstanders - en
laatstelijk nog de Jordaanse koning - zijn handhaving van de
VN-strijdmacht als een bewijs van zijn onwaarachtige houding in het
kader van de Arabische confrontatie jegens Israel voor de voeten
geworpen? Wilde hij het 'militaire gebaar' in de ogen van de Arabische
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wereld niet tot een loze geste maken, dan zouden de Egyptische
troepen op zijn minst posities langs de grens met Israel moeten innemen.
Nasser besloot tot een subtiel pokerspel, dat indien het gelukt zou zijn
hem een aantal winstpunten had opgeleverd zonder hem in een oorlog
met Israel te storten. Hij richtte op 18 mei een verzoek aan de
secretaris-generaal van de VN, U Thant, om de strijdmacht terug te
trekken. Indien U Thant een goed tegenspel had geboden, bijvoorbeeld
in de vorm van een bijeenroepen van de Veiligheidsraad of consultatie
met de regeringen der staten die troepencontingenten hadden geleverd
aan de VN-strijdmacht, zou reeds in een vroeg stadium de Arabisch-
Israelische confrontatie zijn geïnternationaliseerd. Dit had het oorlogs-
gevaar beduidend kunnen verminderen. Bovendien hadden hieruit
voldoende winstpunten voor Nasser kunnen voortvloeien, die een verder
opschroeven van de confrontatie met Israel overbodig zouden maken.
Als mogelijke winstpunten mocht hij verwachten: een in de ogen van
althans zijn bewonderaars aanvaardbare demonstratie van de oprecht-
heid van het 'militaire gebaar'; een zodanige alarmering van Israel, dat
het van zijn tuchtigingsactie tegen Syrië zou afzien; een verzachting
van de politieke tegenstellingen in Syrië en daarmede de redding van
het neo-Baäthistische regiem uit zijn benarde situatie.
Maar U Thant leverde geen goed tegenspel' en beging een politieke

1 U Thant heeft zijn optreden tijdens een zitting van de Algemene Ver-
gadering der VN op 21 juni nader toegelicht. Volgens hem had de
stationering der VN-troepen als noodzakelijke basis gehad de vrijwillige
medewerking van Eqypte, namelijk het verwijderd houden van Egyptische
strijdkrachten van de grens met Israel. Alvorens de VN-troepen de
definitieve opdracht te geven zich, ingevolge het Eqyptische verzoek van
18 mei, terug te trekken, had U Thant eerst aan de permanente vertegen-
woordiger van Israel bij de VN gevraagd of de troepen aan de lsraelische
zijde van de grens gelegerd zouden mogen worden. Als antwoord kreeg
hij, dat dit 'absoluut onaanvaardbaar' voor Israel was.
(Cf voor een uitgebreider verslag van zijn verklaring: Le Monde,
22-6-1967).
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blunder, die de weg vrijmaakte voor een escalatie tot een gewapend
conflict'.

Het sluiten van de straat van Tiran voor de scheepvaart van en naar
Israel was de onafwendbare consequentie van de komst van Egyptische
troepen bij Sjarm as-Sjeich. Het openhouden van deze zeestraat zou
moeilijk te rijmen zijn geweest met het handhaven van de sluiting
van het Suezkanaal voor Israelische schepen. Bovendien zou hierdoor
de Arabische these van een nog bestaande 'oorlogstoestand' met Israel,
ongeacht de wapenstilstandsovereenkomsten van 1949, volkomen
ondergraven zijn. Eén ding is echter zeker: met het besluit tot sluiting
van de straat van Tiran maakte Nasser de oorlog met Israel vrijwel
onvermijdelijk. Israel had immers bij herhaling duidelijk verklaard deze
stap als een 'casus belli' te beschouwen. Dat Nasser niettemin de
krachtmeting met Israel accepteerde en - tegen beter weten in - de
Arabieren zelfs een overwinning in het vooruitzicht durfde te stellen,
kan hem als een monumentale fout worden aangerekend. Door zijn
houding werden de laatste twijfelaars in het Arabische kamp gerust-
gesteld. Nasser - zo meenden zij - zou geen oorlog aandurven indien
hij niet zeker van de overwinning zou zijn. Een hysterische stemming
maakte zich van de Arabieren meester: de afrekening met Israel
stond voor de deur.

Nasser heeft in zijn dramatische afscheid aan het Egyptische volk voor
de televisie op 9 juni zijn tekortkomingen als verantwoordelijk
staatsman en meest vooraanstaande leider der Arabieren erkend. Het
spectaculaire 'plebisciet van de straat', waardoor hij - voorlopig? -
zijn positie kon behouden is wellicht door deze ruiterlijke erkenning
beinvloed. Het vertrouwensvotum, dat hij heeft gekregen, stoelt echter
zonder enige twijfel op de verwachting, dat hij een uitweg zal weten

1 De meest bondige samenvatting van de ontwikkeling naar de
Arabisch-Israelische oorlog, welke ook naar onze overtuiging voort is
gekomen uit een aantal miscalculaties aan verschillende kanten, gaf
het Amerikaanse weekblad Time (2-6-' 967).
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te vinden uit het moeras, waarin hij Egypte en de overige Arabische
landen geleid heeft. Het is nu aan hem om te tonen, dat hij hierin niet
opnieuw zal falen.

de mogendheden en het Midden-Oosten

Het lijkt ons onloochenbaar, dat de grote mogendheden voor een
belangrijk deel verantwoordelijkheid dragen voor de reeds zo lang
bestaande crisissituatie in het Midden-Oosten. Niet alleen hebben zij
in de afgelopen twintig jaar verzuimd een oplossing te zoeken voor
de Arabisch-Israelische tegenstelling, door hun steeds omvangrijker
wapenleveranties aan de verschillende locale machten hebben zij
de verleiding bij deze vergroot om van de verkregen wapens in de
hangende onderlinge geschillen gebruik te maken. Dit geldt voor Israel
en de Arabische wereld, maar ook voor de diverse andere met elkaar
overhoop liggende partijen: Egypte en Saoedi-Arabië in Jemen; het
grensgeschil tussen Marokko en Algerije; de grenskwesties tussen
Irak en Perzië; de spanning tussen Syrië en Jordanië en voorts in
Oost-Afrika: het geschil tussen Ethiopië en Somalië.
De illusie voorts, dat zij door wapens te leveren aan hun diverse
'cliënten' zonder zich met de tussen deze bestaande onderlinge tegen-
stellingen direct te bemoeien, toch de status quo in stand zouden
kunnen houden, werd door de Arabisch-Israelische oorlog wel heel
duidelijk verstoord. De voze grondslag van deze illusie is door een
medewerker aan het Britse maandblad The World Today (juli 1967,
pag. 280) op klare wijze aan de kaak gesteld:

"Dit oude patroon ... (het handhaven van de stabiliteit in het Midden
Oosten) ... berustte op de handhaving van met elkaar concurrerende
verplichtingen, waartegenover echter geen overeenkomstige
'concurrentie in het nemen van risico's' gesteld werd. Geen van de
supermogendheden was bereid een confrontatie in het Midden-Oosten
te riskeren; tegelijkertijd hield elk van hen daar 'elient States' er op
na, verschafte deze wapens en diplomatieke steun. Elk van hen
schijnt dit gedaan te hebben met het doel om de 'status quo' te
handhaven, maar het resultaat was, dat het de 'elient States' zelf
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waren, die risico's namen en de ontwikkelingen forceerden. Met andere
woorden: deze niet-betrokken betrokkenheid handhaafde de 'status
quo' jarenlang door steeds groeiende druk uit te oefenen op het meest
onstabiele punt van de confrontaties in het Midden-Oosten - en elke
volgende confrontatie: tussen socialistische en royalitische Arabieren,
tussen Britse belangen en Egyptische ideologie, verhoogde slechts
de druk. Toen de crisis uitbrak, ontnuchterde de duidelijke wens der
super mogendheden om er niet in betrokken te raken, hun Midden-
Oosterse bondgenoten. Deze werden hierdoor juist aangemoedigd om
het 'risico-niveau' te verhogen, teneinde hun beschermers tot het
betrokken raken te dwingen. Toen dit proces culmineerde in een
oorlog, werd het duidelijk dat het oude patroon niet meer hersteld kon
worden".

Wat voor nieuw patroon van handhaving van de stabiliteit in het
Midden-Oosten door de super-mogendheden zal worden 'uitgedokterd'
is voorlopig nog niet duidelijk. Wel zouden zij er goed aan doen
om één kardinale waarheid niet uit het oog te verliezen. Het Midden-
Oosten en dat wil zeggen vooral de Arabische landen, behoort met
zoveel andere gebieden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika tot de
armoedige achterbuurten van onze huidige wereld. De bewoners hiervan
noemde Frantz Fanon in zijn bijtende aanklacht van 1961 'Les damnés
de la terre'. Deze onduldbare toestand vormt voor de mogendheden
de grootste uitdaging, die zij bij het zoeken naar een nieuwe vorm
van stabiliteit in het Midden-Oosten (en uiteraard ook elders) zullen
dienen te overwinnen. Of zij zich hiervoor willen inspannen en hoe
zij dit zullen doen blijft vooralsnog een grote vraag.
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literatuur

voornaamste informatiebronnen

dagbladen: Le Monde, Neue Zürcher Zeitung, The Timesj
weekbladen: The Economist, The Observer, Timej
maandbladen: Le Monde Diplomatique, The World TodaYj
voorts: Win kier Prins Jaarboeken en Keesings Contemporary Archives
(Bristol).

achtergronden, standpunten, interpretaties

Er bestaat over het Midden-Oosten in het algemeen en over de
Arabisch-Israelische controverse in het bijzonder een omvangrijke
literatuur, van verschillend gehalte. Voor het overgrote deel echter is
deze literatuur niet in het nederlands verschenen. Hieronder volgt een
uiteraard beperkte opsomming.

1 Midden-Oosten algemeen

William Yale - The Near East. A modern History. (The University of
Michigan History of the Modern World, 1958)
Manfred Halpern - The Polities of social Change in the Middle East and
North Africa. (1963)
Walter Z.Laqueur - Communism and Nationalism in the Middle East.
(1961)
Patrick Seale - The Struggle for Syria. A Study op post-war Arab
Polities, 1945-1958. (1965)
L.C.Biegel - 'De Arabische wereld in de ban van het veld winnend
radicalisme'. Internationale Spectator, jrg XVII, nr 12, 22 juni 1963.

2 Arabisch-Israelische controverse

Verreweg de belangrijkste bijdrage vormt het omvangrijke speciale num-
mer van Les Temps Modernes (Jean-Paul Sartre): Le conflit israélo-arabe.
Dossier. (22e année, 1967, numéro 253 bis, 991 pag.).
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De inhoud hiervan bestaat uit drie inleidende artikelen:
Jean-Paul Sartre - 'Pour la vérité'
Claude Lanzmann - 'Présentation'
Maxime Rodinson • 'Israël, fait coloniai?'

vervolgens een deel 'Les points de vue arabes', omvattend zeventien
artikelen, en een deel 'Les points de vue israéliens' van zevenentwintig
artikelen. Tot slot zijn in een aanhangsel nog opgenomen een
chronologie, enkele documenten etc.

Vervolgens geven we een selectie van beschouwingen over achter-
gronden, standpunten, interpretaties in verband met het conflict:

L.C.Biegel - 'Schijnwerper op het Midden-Oosten'. Internationale
Spectator, jrg XXI, nr 12, 22 juni 1967.
L.C.Biegel - 'Het Midden-Oosten'. Winkier Prins Jaarboek, 1967.
Uitgave van de commissie buitenlands beleid van de PSP: Informatie
Bulletin Midden-Oosten, juni, juli 1967; voortgezet als Midden-Oosten
Bulletin, 1e jrg nr 1, aug. 1967.
De Nederlandse sectie van de Vierde Internationale gaf als speciaal
nummer van haar orgaan De Internationale uit: Midden-Oosten '67.
Marxistische beschouwingen rondom het Israëlisch.Arabische konflikt.
H.van Praag - Israël en de Arabieren. Serie 'Open Brieven' nr 1.
Arbeiderspers, 1967.
Alastair Buchan - 'The great contingency'. Encounter, vol XXIX nr 2,
Aug. 1967.
In Encounter, vol XXIX, nr 3, September 1967 verscheen een symposium:
'Intellectuais and just causes' met bijdragen van vijftien bekende
figuren uit de Engelse literaire en wetenschappelijke wereld.
Het tijdschrift The World Today, een uitgave van The Royal Institute
of International Affairs in Londen wijdde een groot deel van het
nummer van juli 1967 aan het Midden-Oosten. Belangrijk waren de
volgende bijdragen:
'A correspondent' - 'The USSR and the Arab-Israeli war'
Philip Windsar - 'The Middle East and the World Balance'
Geoffrey Kemp - 'Controlling arms in the Middle East: same preliminary
observations'
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Abbas Kelidar - 'The struggle for Arab Unity'.
In het nummer van augustus 1967 verschenen nog:
WAC.Adie - 'China's Middle East Strategy'
George A.Schöpflin - 'Rumania and the Middle East crisis'.

Uit het Britse dagblad The Times selecteerden wij:
'Joint Israeli-Arab Statement on the Middle East Crisis' by The Israeli
Socialist Organisation and The Palestinian Democratic Front (een onder
auspiciën van de Bertrand RusselI Peace Foundation opgenomen
'advertentie', 8-6-1967).
Hugh Thomas - 'This time Israel bears the brunt in isolation' (6-6-1967)
Tom Little - 'Nasser fights to save position built on Arab hopes (7-6-1967)
Elisabeth Monroe - 'Can Israel win the peace?' (8-6-1967)
Charles Douglas-Home - 'Arabs have time on their side' (9-6-1967)
E.C.Hodgkin - 'The case for an international Jerusalem' (10-6-1967)
Patrick Brogan - 'Arab refugees on the move again' (22-6-1967).

Uit het Franse dagblad Le Monde:
André Fontaine - 'Pendant qu'il en est temps' (25-5-1967)
Raymond de Geouffre de la Pradelle - 'Y a-t-il un statut juridique du
Golfe d'Akaba?' (26-5-1967)
Rabbin Josy Eisenberg - 'Israël an XIX ou la foi et les signes' (26-5-1967)
Daniel Mayer - 'Shalom' (31-5-1967)
Boris Eliacheff - 'Marraine d'lsraël' (1-6-1967)
Jacques Berque - 'Pour une solution du problème palestinien' (2-6-1967)
Maurice Duverger - 'Le deuxième front' (2-6-1967)
Maxime Rodinson - 'Vivre avec les Arabes' (4/5-6-1967)
André Fontaine - 'Vingt ans de discorde' (7, 8. 9, 10, 11/12-6-1967)
G.Friedmann - 'La dette' (7-6-1967)
Claude Bourdet - 'Israël et ses amis' (10-6-1967)
Jacques Berque - 'La troisième étape' (11/12-6-1967)
Rabbin Josy Eisenberg - 'Pas de croisade pour les Lieux saints'
(11/12-6-1967)
PVidal-Naquet - 'Après' (13-6-1967)
P.Viansson-Ponté - 'L'opinion, les partis et Ie conflit' (13-6-1967)
André Fontaine - 'Le devoir des Grands' (14-6-1967)
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Maurice Duverger - 'Israël et la gauche' (14-6-1967)
Philippe Decraene - 'Israël et la 'guerre d'un jour' (21, 22-6-1967).

Uit het maandblad Le Monde Diplomatique:
Eric Rouleau - 'L'affrontement actuel n'est qu'une phase du conflit
opposant Israël au monde arabe' (juni 1967)
Hélène Carrère d'Encausse - 'La politique soviétique en Proche-Orient'
(juni 1967)
Maxime Rodinson - 'La guerre ou la paix?' (juli 1967)
'Le conflit israélo-arabe. Les perspectives d'une négociation au lendemain
de la guerre d'éclair de ju in 1967' (speciale bijlage met zeven
belangrijke artikelen, juli 1967).

Uit het maandblad Avenue:
Renate Rubinstein - 'Jood in Arabië; goi in Israel' (okt. en nov. 1967).
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Albert Perdeck

met whisky in de kano

Op 'n dag ben ik geheel gekleed en geschoeid de Paraná-rivier
ingesprongen.

Daar ik zelf slechts over één, bovendien nog gloednieuw pak boven-
kleren beschikte, had Fernando mij een afgedankte broek en jas
geleend, op voorwaarde dat, indien ik verdronk, hij in elk geval de
erfgenaam van mijn pak zou worden. Ik heb hem dit, nadat hij mijn
mooie costuum zorgvuldig had gepast (het zat hem als aangegoten!)
bovendien nog schriftelijk moeten garanderen. Onze firma had hem
blijkbaar niet voor niets nog maar kort tevoren tot procuratiehouder
bevorderd.

Verder was het zijn bedoeling met eigen ogen te zien hoeveel wezenlijks
er in de opschepperijen van mij, de 'gringo', zat. Want ik had hem
gezegd dat je als Hollander zelfs voor zo'n woeste stroom als de
Paraná niet bang was, en dat hij in ons land bijna dagelijks mensen
gekleed en al in de vele kanalen kon zien zwemmen.
'Waarom gekleed?', heeft Fernando een beetje geïrriteerd willen weten.
'Om de meisjes en vrouwen aan de wal geen aanstoot te geven', heb ik
hem geantwoord.

Er stonden in de Puerto Viejo, de oude, door jarenlange verzanding
waardeloos geworden haven, nog slechts enkele, veelal onbewoonde
huizen. Het kleine bijkantoor van onze cargadoorsfirma was nu nog
maar luttele dagen in de week geopend ten behoeve van de kapiteins
der rivierboten, de raderboten, die de plek zo nu en dan terwille van
het een of andere karwei kwamen aandoen. Een restant van de steiger
toonde de strook waar eens houten kaden een flink stuk van de rivier
begrensden.

Fernando was naast de deur gaan zitten, van waar hij de rivier en de
steiger in het oog kon houden, zonder de noodzaak het kantoor te
verlaten. 'Nu zul je zien hoe een 'gringo Holandès' kan zwemmen!'
schreeuwde ik, terwijl ik verkleed het kantoor uit holde naar de steiger.
Ik had me voorgenomen met een vervaarlijke sprong, een salto
mortale van je welste, de rivier in te duiken. De in alle opzichten
uiterst onbetrouwbare Paraná bleek nu ook bij de steiger te zeer
verzand voor zulk een prestatie, die dan werkelijk een salto mortale
had kunnen worden. Ik werd dus gedwongen dit gedeelte van mijn
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heldenrol er aan te geven, en wadend een stuk naar het diepere deel
af te leggen. Het was februari, de zomer was op zijn heetst. Met mijn
reeds loodzwaar geworden winterse kleren voortsjokkend door het
modderige water, voelde ik welk een pover figuur ik daar op
Fernando en de paar bij de steiger staande dorpelingen moest maken.
ZÓ konden zij het ook!
Opeens glijdt de grond onder mijn voeten weg en ik word door het
wilde water in een kolk gesleurd. Ik zie Fernando ontsteld naar buiten
snellen en hoor iemand schreeuwen: 'Vlug, vlug! Die gek van een
Engelsman gaat zich verdrinken - el Inglés loco se va ahogar!'
Zo ver is het niet gekomen, zoals men zal hebben begrepen. Maar
inspanning heeft het gekost, meer dan ik ooit zwemmend tevoren of
daarna heb moeten opbrengen. Met net genoeg wanhopige kracht wist
ik uit de draaikolk te geraken en de kant te bereiken, waar Fernando
mij én zijn oude plunje op het droge hees.
Een beetje roekeloos was het avontuur wel geweest, want men had
mij. als minnaar van het zwemmen, er direct na mijn aankomst op
gewezen dat de Paraná zich niet tot deze sport leende, met zijn
stroomversnellingen en draaikolken, zijn gemene verraderlijke delen, die
aan de oppervlakte 0 zo kalm en glad leken, maar wielingen verborgen
die de argelozen naar beneden trokken. Ook in een kano of roeiboot
diende men de uiterste voorzichtigheid te betrachten. Daar was het
verhaal van een van mijn voorgangers, die in zulk een draaikolk was
geraakt toen hij met zijn kano de rivier overstak om zijn meisje in
Colastiné, aan de overkant, een nachtelijk bezoek te brengen.
Zijn lijk is enige dagen later bij Diamante, een vierhonderd kilometers
stroomafwaarts, door een paar vissers gevonden.

Het navigeren op een dergelijke rivier vereiste natuurlijk een buiten-
gewoon vertrouwd zijn met al z'n grillen en eigenaardigheden, en kon
uitsluitend door plaatselijke piloten geschieden. Er waren zandbanken
die elk seizoen van ligging veranderden; de losgerukte eilanden en
brokken van de oevers versperden de doorvaart; het peil variëerde
voortdurend. Waar gisteren nog een veilige landingsplaats leek te
bestaan, ontstond overnacht een droge plaat. Dus was het geen
uitzondering wanneer een oceaanstomer vlak voor ons gehucht in de
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riVier bleef steken, juist als de kapitein tot de conclusie was gekomen
dat hij veilig aan de kade kon meren.
Dan kwam ons scheepsagentschap in actie: sleepboten, lichters en wat
al niet moesten worden ingezet, allerlei vaklieden te hulp geroepen
- en dagen gingen nutteloos voorbij eer de zaak weer marcheerde.
Bij dit alles was mijn medewerking als tolk tussen de Britten en de
Argentijnse hulptroepen geboden, een vaak vermoeiend en vernederend
karwei van gesjacher en getwist, ofschoon het meestal op hetzelfde
neer kwam: de ene kant eiste te veel, de andere kant wilde te weinig
betalen.

Het vlotst gingen de zaken wanneer bij beide partijen de bedoeling
voorlag uit zo'n stranding of ander ongeluk een soort persoonlijke
overwinst te maken. En dit gebeurde nog al eens. Bijvoorbeeld: een
schip had averij opgelopen en uit de stad Paraná was een vakman
overgekomen om de schade te herstellen. Ik krijg de rekening in het
Spaans om die in het Engels aan de kapitein te vertalen. De kapitein
zegt dat hij de man persoonlijk aan boord wil spreken, waarbij ik
assistentie moet verlenen. Wij zitten met zijn drieën of vieren in concilie
bijeen. De kapitein vindt de nota te laag; 'The bill should be corrected',
zegt hij diepernstig. Dat vindt de Argentijn eigenlijk ook, en uit dank
voor de edelmoedigheid van de Brit geeft hij ieder van ons een deel
in contanten.

Het ging alles zo zakelijk dat het ons gemakkelijk viel er zonder, of
bijna zonder gewetenswroeging aan mee te doen, vooral omdat de
betreffende kapiteins ons steeds voorhielden dat niemand bij deze
'correcties' iets verloor: alles was verzekerd, en met verzekerings-
maatschappijen behoefde geen mens medelijden te hebben.
Stranding of averij leenden zich misschien wel het best tot zulke
transacties, maar er bestonden natuurlijk ook andere mogelijkheden.
Een lid van de equipage werd ziek, of althans meldde zich ziek bij
aankomst. Er diende een dokter uit de stad te worden gehaald, of de
patient moest van ons haventje naar de stad worden vervoerd. Nadat
de zieke behandeld was brachten dokter en kapitein een bezoek aan
een café waarheen ook ik werd genodigd, want zelfs een dokter
beschikte in die dagen in Argentinië niet steeds over de voor
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dergelijke ingewikkeldheden nodige talenkennis. Meestal was het
voldoende om op de nota te zetten dat er voor de dokter ettelijke
treinreizen tussen haven en stad noodzakelijk waren geweest. Ook de
door de dokter verstrekte of niet verstrekte medicijnen konden voor
de 'correcties' in aanmerking komen, want de arts was tevens apotheker.
Het was allemaal niet steeds 'business according to rule', plachten
sommigen te zeggen, maar uit moreel oogpunt verschilde het niet
zoveel van andere 'business'.
Verdere bijverdiensten leverde het welig tierende smokkelen. Ook dit
ging niet zonder de tolk, die bovendien nauw bevriend was met de
shipchandler van het gehucht, de Cas a van de weduwe Concepción
Zumalacarregui, dat in de haven kroeg, restaurant, winkel en zelfs
postkantoor in één perceel verenigde. Ook mijn voorganger Williams
had jarenlang dit internationale beroep met veel succes gehanteerd.
Whisky, sigaren, kledingstukken en bijbehorende verkoopbare artikelen
had de Casa van hem tegen scherp concurerende prijzen kunnen
betrekken, totdat hij op een keer zelf slachtoffer van de whisky was
geworden, en op een avond zo stom was om stomdronken van een
in de rivier verankerd Brits schip in zijn kano te stappen, met al het
gesmokkelde zichtbaar om zich heen. Zo peddelde hij rechtstreeks
op de kade af, waar Don Rivero, de douaneofficier en plaatselijke
politieagent, hem met getrokken revolver, en verborgen achter een
paar balen, wachtte. Hetgeen Williams einde en mijn benoeming in
zijn functie bewerkstelligde.

Deze Williams was in Spanje ter wereld gebracht door een Spaanse
moeder en een Engelse vader; uitsluitend aan dit feit had hij zijn twee-
talen-kennis te danken, andere 'kennis' bezat hij niet. Doch voor onze
firma was dit voldoende geweest; mensen met meer dan de eigen
taal lagen in Entre Rios niet voor het opscheppen. Aan zijn Britse
vader zal hij ook zijn grote liefde voor de whisky te danken hebben
gehad. En dit was weer de voornaamste oorzaak dat hij zich ernstig
aan de contrabande had gewijd. Dus niet zo zeer uit vriendschap voor
de Casa de Dona Concepción Zumalacarregui, dan wel om de whisky
zelf, waarvan hij. behalve voor een ruim eigen gebruik, ook genoeg
voor de Casa wist te verkrijgen. Eigenlijk scheen hij nooit iets anders
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te willen drinken, want zelfs in zijn koffie of mate ging steeds een
scheut whisky!
Totdat dan deze whisky zijn noodlot moest worden. Zoals voor zo velen
uit zijn land.

Met dit al begon ik enig begrip te krijgen van wat men onder het
species Brit diende te verstaan. In mijn Hollandse kinderjaren was er
van de nu zo overladen angelsaksische invloed nauwelijks iets aanwezig.
Van wat er aan vreemde talen werd gesproken was Frans nog altijd
de hoofdzaak. Ik had zelfs nooit een Engelsman in Nederland leren
kennen. Ik sprak en las hun taal vrij goed, dat was zowat alles. Pas
aan boord van het schip dat ons naar Argentinië bracht - een
Hollands schip van een Amsterdamse rederij - maakte ik voor het eerst
van mijn leven persoonlijk met een aantal Engelsen kennis, toen zich
in Southampton een zestal jonge Britten bij ons inscheepten.
Het kon niet uitblijven of wij vormden spoedig met een paar andere
Hollandse en Engelse leeftijdgenoten een afzonderlijk groepje aan
boord van dit emigrantenschip, dat voornamelijk bestemd was voor de
paar duizend Italiaanse en Spaanse landbouwers soms met hun gezin
die in de verschillende havens aan boord kwamen om als seizoen-
arbeiders gedurende enige maanden bij het binnenhalen van de oogst
wat meer te verdienen dan in hun eigen achterlijke landen. Verder
waren er ook enige tientallen Duitse gezinnen aan boord, die zich in
Brazilië bij hun landgenoten gingen voegen. AI deze mensen hadden
hun kooien in het enorme ruim. Voor wie het kon betalen waren er
echter een aantal hutten aan de achtersteven, en daar leerde ik de
Engelsen kennen, die zich vanzelfsprekend van al die 'foreigners'
afgezonderd hielden.
Ik geloof niet dat ik het beter had kunnen treffen; de reis duurde zowat
anderhalve maand, meer dan genoeg tijd om mij niet alleen hun taal
maar ook hun wezen eigen te maken en te waarderen. Wat was het
allemaal zot en innemend! Bij voorbeelci nie pannekoeken! Zodra wij
in een van de vele havens gingen passagieren die het schip moest
aandoen om nieuwe emigranten aan boord te nemen, was de eerste
vraag van mijn nieuwe vrienden naar 'pancakes', een gerecht dat zij
bij onze sobere Hollandse maaltijden aan boord, blijkbaar zo
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verschrikkelijk hadden gemist dat zij er hunkerend naar verlangden.
Wat mij daarbij vooral opviel was de eenstemmigheid van dit verlangen:
niemand vormde een uitzondering. Wanneer dan de Franse, Spaanse
of Portugese waard hun wens kon vervullen waren zij in de zevende
hemel van vreugde, en uitten hun dankbaarheid door ten afscheid
een van hun lovesongs ten beste te geven:

care not for the stars that shine,
dare not think you'll ever be mine,
only know I love you,

Love me and the world is mine ...

Ongetwijfeld hebben deze zes weken aan boord waarin ik in feite geen
andere taal dan Engels hoorde en sprak de mij wachtende taak van
haventolk enorm verlicht. Daarna, door de omgang met het Engelse
zeevolk in de zomer gedurende het laad-seizoen, en met de employees
van de Britse spoorwegmaatschappij in het overige deel van het
jaar, kon het niet uitblijven of ik raakte hoe langer hoe meer ver-engelst.
Ook de lectuur werkte daartoe bij. Het meeste wat ik te lezen kreeg
was Engels. Aan boord van hun schepen schonken zij mij afgedankte
en beduimelde boeken en tijdschriften. Afleveringen van het Strand
Magazine, in die dagen wel het meest vermaarde onder de Engelse
maandbladen, voornamelijk een gevolg van Conan Doyle's verhalen,
waarin deze ex-geneesheer maand op maand zijn Sherlock Holmes
de meest geraffineerde en absurde misdaden liet ontrafelen. Verder waren
er de romans, 'novels' van de gevierde Wells en Hardyen Conrad.
Bovenal de lichte avonturenromans, gelijk de gemiddelde Brit ze ook
heden nog koestert. En daar, aan de Paraná verdiepte ik mij voor het
eerst in Butlers Erewhon, een verhaal dat mij bizonder moet hebben
geboeid want ik herinner mij lange gesprekken met de kapitein die
mij het boek schonk, een man overigens met een voor zeelieden
buitengewone algemene ontwikkeling en grote belezenheid. Het zijn deze
ervaringen geweest die wel het meest er toe hebben bijgedragen
dat ik, eenmaal terug in ons land, Engels als het enige voor mij
mogelijke studievak koos.
Mannen die zich in zulke lectuur als Erewhon verdiepten waren
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vanzelfsprekend uitzonderingen. Maar ze waren er. Trouwens welke
typen kon men er niet onder aantreffen! Ik herinner mij als een
frappant geval een kapitein die op zijn reizen - die vervelende
zeereizen naar het zuidelijk halfrond, met een bijna onafgebroken
kalme overtocht van weken en weken - medicijnen studeerde, en
ernstig van plan was over een aantal jaren zijn examens te doen
teneinde zich in zijn geboorteplaats in Kent als arts te vestigen. Dus
ging hij nooit aan wal, waar hem, gelijk hij mij toevertrouwde, slechts
verzoekingen wachtten. Welke heeft hij mij niet verteld, maar het was
na wat ik al zo van andere zeebonken had gehoord, niet in de lijn
van Erewhon. Wie hem wilde spreken moest maar aan boord komen,
vond hij. 'Come on board of me', heb ik hem op zijn zeemans horen
zeggen.

De rest was enkel drank. Drank die de melancholie moest verdrijven
die door de eeuwen de ziekte van de zee is geweest. Mocht men
hun verhalen geloof schenken, dan was er geen beroerder bestaan te
bedenken dan het hunne. Over het algemeen waren het voornamelijk
de mannen van middelbare leeftijd die van weerzin tegen hun beroep
blijk gaven. De jongeren, mijn leeftijdgenoten, schenen er toch wel
plezier in te hebben, of misschien vonden zij het beter zich niet te
beklagen. Alleen de oudsten, de kapiteins en de stuurlui toonden geen
verlangen naar een ander bestaan. Hoe dan ook, zonder de drank
schenen de meesten dit leven niet te kunnen dragen. Kwamen zij aan
wal en in onze Casa dan zag je ze het ene glas na het andere legen
tot ze dronken aan hun tafel in elkaar zakten, of lallend en waggelend
naar buiten strompelden. En wij vroegen ons af waar ze het in gods-
naam allemaal lieten.
De Argentijnen in ons plaatsje waren in de loop der jaren het er over
eens geworden dat een groot deel van het Britse zeevolk uit 'puercos
borrachos' - dronken zwijnen - was samengesteld. Ik kon ze geen
ongelijk geven na alles wat ik op dit gebied in onze haven leerde
kennen. Met deze mensen vergeleken waren de Argentijnen de
soberheid zelf; ik herinner me niet dat ik er ooit een dronken heb
gezien. Men roerde dat buitenlandse spul niet aan, en hield zich liever
aan de caiia, een uit suikerriet gewonnen licht-alcoholisch drankje.
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Toch bleken die buitenlanders in staat hun beroep van zeeman te
beoefenen. Een paar zomers kwam een tramp, een goor, verveloos
vrachtschip van de wilde vaart, een verderop aan de Paraná gelegen
haven aandoen. Met een van onze sleepboten werd ik daar heen
gebracht om er als tolk mijn plicht te doen. De kapitein, een man van
ruim zeventig jaar, liet, naar mij de steward toefluisterde, geen dag
voorbij gaan zonder op zijn minst een hele fles whisky te hebben leeg
gedronken. Ik behoefde aan deze mededeling niet te twijfelen toen ik
hem de papieren voorlegde waar hij slechts zijn handtekening
onder te zetten had. Zijn hand trilde zo sterk dat de steward, voor
wie dit niets ongewoons bleek te zijn, de kapiteinshand greep en deze,
als ware ze het knuistje van een baby, hielp de naam te schrijven.
Maar eenmaal op de commandobrug was de kapitein prima, verzekerden
mij zijn mannen.

De beschonken noorderlingen waren zowel Dona Concepción als
Dona Maria, de Baskische gastvrouwen van onze Casa, een walging.
leder jaar opnieuw bezwoeren ze ons, dat ze die kerels niet weer
opnieuw in hun fatsoenlijke herberg en winkel wilden zien. Maar wat
was er aan te doen? Tenslotte moesten wij het allemaal in die paar
zomermaanden van dat barbaarse zeevolk hebben; ook hier ging toch
'das Fressen über die Mora!'. Telkens opnieuw werden wij er aan
herinnerd dat voor een groot deel van onze Noord-Europeanen -
Britten, Scandinaviërs, en Hollanders in de eerste plaats, levensvreugde
zonder alcoholmisbruik onbestaanbaar was. En ik dacht aan een door
mijn vader eens aangehaalde uitspraak van Schopenhauer; deze
mensen behoorden inderdaad tot dat 'fünf sechsel der Menschheit von
der Natur so traurig dotier!' .

De gevechten van de bezopen buitenlandse zeelieden werden door
mijn vrienden in La Bajada Grande als veel smadelijker en onsmakelijker
gevoeld dan de messenstekerijen van hun gauchos en peones. Bij
dezen ging het toch steeds om de liefde, hetzelfde motief dat eens de
schoonste toernooien kleur en pracht verleende. Maar zo'n troep
matrozen die elkander waggelend te lijf gingen zonder zelfs een
schijn van een redelijk motief, kon enkel maar weerzinwekkend heten.
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En men vertelde mij van wat er kort voor mijn komst in hun dorp
was voorgevallen. Een stel van het aan de kade liggend Engelse
vrachtschip had een der hunnen 's nachts achter de graanschuren zo
lang en zodanig met een steen op het hoofd getimmerd dat, toen
enkele van de inwoners het lijk in de vroege ochtend op de planken
van de kade aantroffen, dat lichaamsdeel er, gelijk Josémaria het
op zijn manier uitdrukte, uitzag als een gehakte biefstuk.

De Casa van Dona Concepción Zumalacarregui beheerste reeds door
zijn omvang de kleine nederzetting. Het waren twee flinke vrouwen
die er de scepter zwaaiden; mansvolk kwam er bijna niet aan te pas.
Daar was ook geen behoefte aan, met zijn beiden konden ze het
tegen ieder en alles opnemen. Dona Concepción, zover ik dat heb
begrepen de eigenares van de zaak, beschikte over een krijsend stem-
geluid; haar wilde, grijzende haren, het spitse, smalle, reeds sterk
gerimpelde gezicht, verleende haar verschijning iets van een tanige
feeks. Dat was goed ook, want al zou ik haar al spoedig leren kennen
als een braaf mens, met een hart van goud, op haar magere, steeds
ten teken van haar weduwenstaat in 't zwart gehulde schouders,
rustte het zwaarste en meest enerverende deel van de dagelijkse
beslommeringen: op te treden bij de telkens weerkerende ruzies,
ruwheden, wanbetalingen, van haar weinig gepolijste klanten, de peones,
de havenarbeiders, en, niet het gemakkelijkst, het vreemde zeevolk
van wier taal zij nauwelijks een woord kende, en waaronder individuen
waren die dit feit misbruikten om zichzelf te bevoordelen, hetzij in
de kroeg of in de winkel.
Maar zij kon ze er van langs geven! Dan daverde het gebouw van
haar niet te stuiten woordenvloed, van haar woedende uitvallen en
sarcastische grappen. En zij speelde het klaar! Vaak genoeg kon
men zo'n vent als een betrapt schoolkind zien afdruipen, voor goed
bekeerd van zijn zonden.
Met haar vergeleken was haar compagnon, de dikke, blozende Dona
Maria een fluwelen engel die zich bij alle geharrewar op de achtergrond
wist te houden, en pas ter assistentie kwam wanneer zij hoorde of
zag dat Dona Concepción het werkelijk niet meer alleen af kon. Zij,
de 'chef-kok' van het huis, bevond zich namelijk meestal in het achterste
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gedeelte van de Casa, waar de keuken bijna de gehele dag beslag
op haar tijd legde. Haar kookkunst werd door iedereen hogelijk
gewaardeerd; niemand kon zulk een 'asado' of 'puchero' tevoorschijn
toveren als zij; niemand wist een kippengerecht klassieker te bereiden
dan deze, ook in haar uiterlijk, appetijtelijke Maria. In de ogen van
sommigen dermate appetijtelijk. dat ze haar het hof probeerden te
maken. Daar wilde zij niets van weten. Dan verstarde haar wezen
geheel en al, en de kerel moest flink boven zijn theewater zijn geraakt
om met zijn nutteloze avances door te gaan.
Op zekere dag konden wij allen getuige er van zijn wat zo'n
onbeschaamd heerschap te wachten stond. Het erf waar de keuken
aan grensde was gedurende het tijdvak dat de schepen van overzee
onze plaats aandeden de enige plek waar wij een beetje onder elkaar
konden toeven. Van de klanten werd niet verwacht dat zij tot dit
heiligdom doordrongen. Te groter was de algemene verontwaardiging
toen op 'n dag twee matrozen van een pas gearriveerd Brits vracht-
schip, beiden in kennelijke staat, wankelend en lallend ons erf betraden.
Toen zij met hun lodderogen de mollige, doch eerzame verzorgster
van ons bestaan ontwaarden, die, gezeten op een kist bij de deur van
de keuken bezig was watermeloenen schoon te maken, riepen de
onverlaten zonder blikken of blozen: 'Fokkie, fokkie Margareta!' en
maakten daarbij het internationale gebaar.
Toen heeft Dona Maria ze stukken van de watermeloen naar hun
verzopen koppen gesmeten, waarop de kerels hun vergissing inzagen
en zich, bespetterd met de roze inhoud van de kostelijke vrucht,
verslagen in de bar terugtrokken, om zich verder met wat daar aan
whisky te krijgen was vol te laden. De whisky was, ook met medeweten
van Dona Maria, de nacht tevoren door mijn vriend en mij van
datzelfde Britse schip naar de Casa gesmokkeld.
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een biografie van wijnkoop

AJ.Koejemans-David Wijnkoop. Een mens in de strijd
voor het socialisme. Moussault"s uitgeverij nv,
Amsterdam 1967. f 18,90

In maart 1909 werd te Amsterdam opgericht de Sociaal Democratische
Partij (SOP) door de voormannen van een klein, maar energiek
groepje sociaal-democraten, die tot voor kort de uiterste linker vleugel
in de SOAP hadden gevormd. Sinds oktober 1907 had het groepje de
beschikking gehad over een eigen weekblad, De Tribune, en het was
onder andere uit vrees dit weekblad te zien uitgroeien tot een
organisatorisch steunpunt van waaruit een minderheid haar wil aan de
partij zou kunnen opleggen, dat Troelstra en de kamerfractie
aanstuurden op royement van de redacteuren. De Tribunisten zagen
hierin een bewuste poging om de woordvoerders van het Marxisme de
mond te snoeren. Dit wantrouwen in de bedoelingen van de 'revisionisten'
en het vertrouwen dat zij, de Tribunisten, er op de duur in zouden
slagen onder het industriële proletariaat een grote aanhang te verwerven,
waren de voornaamste motieven op grond waarvan ook de Tribune-
redacteuren weigerden in te gaan op pogingen tot een compromis te
komen.

De groei van het nieuwe partijtje bleef voorlopig uit. Het aantal leden
bleef om de vijfhonderd schommelen, het aantal abonné's op De Tribune
steeg zelden ver boven de duizend, het aantal kiezers was minimaal.
Eerst tijdens de eerste wereldoorlog, vooral sinds 1916 kwam er een
groei die misschien in vergelijking met de vroegere getallen, vooral
wat de verkiezingsaanhang betreft, spectaculair was, maar die toch niet
kon verhullen, dat de SOP, of Communistische Partij van Holland (CPH)
zoals zij zich sinds maart 1918 noemde, in de Nederlandse politieke
verhoudingen een faktor van weinig gewicht bleef. En voor zover
ze invloed uitoefende, deed ze dit voornamelijk als bondgenoot van het
Nederlands Arbeidssecretariaat (NAS), het syndicalistische vakverbond,
dat in de periode 1916-1920 zijn ledental kon vervijfvoudigen tot meer
dan 50000.
Ook internationaal heeft de SDP/CPH nooit iets te betekenen gehad.
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Dit is bevreemdend, én omdat ze in West Europa de eerste groepering
was. waarin zich de scheiding tussen gematigde en radicale sociaal
democraten ook organisatorisch had voltrokken én omdat ze tijdens de
eerste wereldoorlog aanvankelijk de enige organisatie van links-
socialisten was. die zich vrij tegen de oorlogvoering kon verzetten. In
tegenstelling bijvoorbeeld tot de SDAP heeft ze niet getracht van de
neutraliteit van Nederland gebruik te maken. Een zelfgekozen isolement
leidde er toe dat ze niet aan de conferenties van linkse en minder
linkse socialisten te Zimmerwald en Kienthal. waar wel Lenin aanwezig
was, deelnam. In 1919 heeft de Comintern nog van haar diensten
gebruik willen maken door haar de zorgen toe te vertrouwen van een
Westeuropees Bureau. maar dit werd een lachwekkende mislukking.

Beslissend voor de ontwikkeling van de SDP waren de gebeurtenissen
in 1917 in Rusland, waar de communisten in oktober een geslaagde
greep naar de macht deden. De SDP verklaarde zich met hen solidair,
wat zich onder andere in de hiervoorvermelde naamsverandering uitte.
Toen in maart 1919 de Communistische Internationale (Comintern)
werd opgericht, meldde de CPH zich als lid en een jaar later onderwierp
zij zich aan de eenentwintig voorwaarden, die aan het lidmaatschap
van de Comintern werden gesteld, waardoor ze een groot deel van haar
zelfstandigheid verloor. In hetzelfde jaar, 1920, stelde het tweede
congres van de Comintern een vakbewegingspolitiek vast, die er op
neerkwam dat communisten bij voorkeur lid moesten zijn van de door
de sociaal-democraten geleide vakbonden (deze waren immers overal
buiten Rusland het sterkst). waar ze moesten ijveren voor het verlaten
van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen en aansluiting
bij de inmiddels opgerichte Rode Vakverenigingsinternationale (RVI).
maar waarbij tevens erkend werd dat er naast de sociaal-democratische
vakbeweging plaats kon zijn voor een 'revolutionaire' vakbeweging.
Dit hield echter weer niet in dat de communistische cellenbouw in de
sociaal-democratische vakverenigingen opgegeven zou moeten worden.
Deze politiek leverde, vooral in landen zoals Frankrijk en Nederland
waar een niet onbelangrijke syndicalistische vakbeweging bestond,

moeilijkheden op.
Tot 1914 had de SDP zich op het standpunt gesteld dat men zich
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bij het NVV diende aan te sluiten. Na het uitbreken van de eerste
wereldoorlog had de SDP haar voorkeur voor het NVV laten vallen,

~ maar die niet door één voor het NAS vervangen. Dit gebeurde eerst
in 1918. Hierdoor werd elke belemmering van de kant van de CPH
weggenomen voor die voormannen van het NAS, die hun enthousiasme
voor de Russische revolutie wilden omzetten in een lidmaatschap van
de CPH. Enkele weken voor het con'gres van 1920 stelde de partij-
leiding voor, dat het congres zich zou uitspreken voor "een zo
krachtig mogelijke actie voor aaneensluiting van het NVV en NAS op
revolutionaire grondslag". Zoals men had kunnen verwachten verzetten
de voormannen van het NAS, maar ook anderen, zich tegen deze
bruuske koerswijziging. De partijleiding zag zich gedwongen, het
congres 'politieke onrijpheid' verwijtend, het voorstel terug te nemen.
Een jaar later werd een soortgelijk voorstel door een meerderheid
van het congres aanvaard. Verzet tegen de vakbondspolitiek van de
partijleiding, die inderdaad liet blijken dat ze niet zo zeer streefde
naar een 'revolutionaire' samensmeft}ng van NVV en NAS maar meer
naar de opheffing van het syndicalistische vakverbond, bleef echter
voortduren.

Naast deze vakbondsoppositie ontwikkelde zich onder jongere
partijleden een tweede, die de partijleiding, waarin nog altijd de
voornaamste oprichters van de SDP - Wijnkoop, Van Ravesteyn,
Ceton - domineerden, verweet de partij slecht en autoritair te leiden
en de politiek van de Comintern niet uit te voeren. De twee opposities
slaagden er in elkaar, althans tijdelijk te vinden. De partijleiding deed
niet veel meer dan de oppositie door royementen en verdachtmakingen
te bestrijden. Op het congres van 1924 slaagde de oppositie er
echter niet in een meerderheid achtèr zich te krijgen. Een deel van de
oppositie verliet de partij, maar de ~'~~rgeblevenen kregen steun van
een nieuwe oppositie, waardoor de partijleiding op het volgende
congres nog slechts over een kleine meerderheid beschikte. Toen ze
niet bereid bleek bij de samenstelling van de kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen en de redactie van De Tribune volgens de
eis van het Uitvoerend Comité van de Comintern met de minderheid
rekening te houden, zag de partijleiding zich gedwongen heen te
gaan. Een jaar later werd ze geroyeerd en ging ze over tot het
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stichten van een eigen partij; de CPH- Centraal Comité. Tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen van 1929 behaalde beide communistische
partijen één zetel. In 1930 keerde Wijnkoop, onder de erkenning van
zijn ongelijk, met het grootste deel van zijn partij naar de officiële
partij terug. Ceton weigerde mee te gaan; Van Ravesteyn had zich
reeds eerder teruggetrokken. Hun bleven de vernederingen bespaard,
die met het vervullen van een belangrijke functie in een Stalinistische
partij, die ook de CPH inmiddels was geworden, gepaard gingen.
Wijnkoop bleek met het Stalinisme goed overweg te kunnen. Hij heeft,
althans in zijn publieke handelingen, en deze geven bij de beoordeling
van een politikus toch de doorslag, na 1930 nimmer van de politiek
van de Comintern afstand genomen.

Bovenstaande visie op de SDPjCPH en Wijnkoop wordt door de
biograaf van de laatste, Koejemans, niet gedeeld. Voor hem is de
SDPjCPH niet een even boeiend als, voor de Nederlandse politieke
verhoudingen, zeker tot aan de tweede wereldoorlog, onbelangrijk
verschijnsel, maar "stoelt ze zowel op calvinistische (en ook joodse)
tradities als op die van het doperdom, welke vroeg-zestiende eeuwse
beweging wel de eigenlijke reformatie van het Nederlandse volk is
genoemd" (pag. 79). Koejemans spreekt op dezelfde bladzijde over
"het volksdeel, dat zij (dwz de SDPjCPH) bleef vertegenwoordigen".
Maar hoe komt Koejemans aan deze wijsheid? Hoe wil hij de juistheid
van zijn stelling toetsen? En dit lijkt mij toch wel nodig, wil ze meer
zijn dan een vrijblijvende bewering. Is de stelling wel te toetsen?
Ik dacht dat dit zonder een nadere concretisering van de calvinistische.
joodse en doperse tradities en zonder een nadere omschrijving van
het merkwaardige volksdeel dat deze tradities zou moeten belichamen
niet mogelijk was, en ik vermoed dat, indien men zich aan deze taak
zou zetten. men niet ver zou komen.
Wijnkoop was van de wonderlijke oecumene "de meest typische
vertegenwoordiger". Koejemans erkent dat er later pogingen zijn gedaan
de partij een ander karakter te geven. "de partij in het gareel der
communistische Internationale te doen lopen", het 'Wijnkopianisme' in
de partij te vernietigen (pag. 79). "Het is nimmer geheel gelukt".
aldus Koejemans. In hoeverre dit dan wel gelukt is, maakt hij niet
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duidelijk. Bovendien geeft hij geen bevredigende verklaring waarom
Wijnkoop zelf aan de bestrijding van het 'Wijnkopianisme', dat hij
elders omschrijft als "de doperse mondigheid en menselijke waardigheid
met socialistische toekomstverwachting" (pag. 289), met veel elan
heeft meegedaan, want daar moet zijn toetreden tot en werkzaamheid in
de CPH der dertiger jaren toch wel op neer zijn gekomen. Over de
terugkeer zegt Koejemans (pag. 239 en 240): "Het vereiste van
Wijnkoop een grote karaktersterkte, een zichzelfwegcijferende toewijding
aan de zaak dit te volbrengen, te verklaren, openlijk in de Kamer en
in de Raad. dat hij verkeerde wegen was gegaan, dat hij objektief
tegenover de Communistische Internationale was komen te staan en
in feite dus terecht was gekomen in het kamp van de klasse-vijand.
Karaktersterkte ook om duidelijk te maken, dat a theory was killed
by a fact en dat nuchter oordeel, maar ook trouw aan de zaak der
massa der arbeidende mensheid, terugkeer eiste naar de enig-reële
communistische beweging en onderwerping aan haar besluiten". Deze
weergave van Wijnkoops motieven is onvolledig. In een nadere
uitleg op zijn verklaring in De Tribune van 25, 27 en 28 oktober 1930
schreef Wijnkoop onder andere "dat buiten de Comintern geen leiding
in de revolutionaire strijd der arbeiders mogelijk is; en dat iedere
poging zelfs tot tegenleiding in dit tijdperk uitloopt en uit moet lopen
op een verzwakking van het proletarisch strijdfront tegen kapitalisme
en sociaal-fascisme (dwz de sociaal-demokratie-A.S) en dus in wezen
tot een ondersteuning wordt van het fascisme en het imperialisme".
En wellicht voor degenen die de illusie mochten koesteren dat dit niet
op zijn optreden, en dat van zijn medestanders sloeg, deed Wijnkoop
nog eens uit de doeken, dat "de grondslag van de verkeerde politiek
onzerzijds wortelde in de afzonderlijke leiding tegenover de Inter-
nationale". Met andere woorden de animator van "de doperse
mondigheid en de menselijke waardigheid" stelde hier van zichzelf, en
van zijn medewerkers, vast, dat ze 'in wezen' het fascisme en het
imperialisme hadden ondersteund, en zijn biograaf meent, dat dit
"offer van zijn individualiteit op het altaar van zijn partij" (pag. 242)
een daad "van grote karaktersterkte" is en doet er verder het zwijgen
toe. Het onbevredigende is namelijk dat Koejemans Wijnkoops terugkeer
niet als een politieke daad ontleedt, maar volstaat met de behandeling
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van de vraagstelling of Wijnkoop al dan niet karaktervol heeft
gehandeld. Had Wijnkoop zich werkelijk 'objektief' tegenover de
Comintern geplaatst? En zo ja, waarom, en wat waren daarvan de
consequenties? Was bijvoorbeeld de gelijkstelling van het zich plaatsen
tegenover de Comintern aan het 'in wezen' steun verlenen aan het
fascisme juist? Is deze gelijkstelling met name in het licht van de
latere Volksfrontpolitiek juist of was het geschetter tegen 'het sociaal-
fascisme', waar Wijnkoop in de artikelen van oktober '30 verwoed
aan meedeed, een uiting van verdwazing? Dit zijn enkele van de
vragen, die een biograaf van de politikus Wijnkoop zich moet stellen.
Mede aan de hand van de antwoorden op deze vragen, zou men dan
de karaktersterkte van Wijnkoop kunnen wegen.
Dit brengt mij op mijn grootste bezwaar tegen dit boek: het is te weinig
de biografie van een politikus. Te weinig aandacht wordt besteed aan
de politieke omgeving waarin Wijnkoop werkzaam was en aan een
wat dieper gaande analyse van daden en motieven. Het blijkt onder
meer uit de summiere behandeling van wat misschien wel de
belangrijkste periode uit zijn leven is geweest: zijn tijd in de SOAP.
Op de conflicten in de SOAP voor het verschijnen van De Tribune
gaat Koejemans bijna niet in, behalve dan op de zogeheten Hugenholtz-
zaak, waarbij Wijnkoop, toen lid van het partijbestuur, de partij in rep
en roer bracht door het uitvechten van een persoonlijk conflict met
Hugenholtz, het Tweede Kamerlid voor de SOAP; een daad overigens
waaruit Wijnkoops onvermogen om enigszins de politieke consequenties
van zijn daden te overzien, een minimaal vereiste voor een politikus
die au sérieux genomen wenst te worden, blijkt. Koejemans behandelt
nauwelijks de achtergronden van de verwikkelingen om De Tribune.
Hij beperkt zich tot de constatering dat het een geschil betrof, waarbij
de Nieuwe Tijd-groep, de Tribunisten, "de generaal der revisionistische
heerscharen Troelstra" (pag. 70) en "reformistische diehards"
(pag. 73) betrokken waren, en de lezer mag raden waarover de
geschillen dan wel gingen en hoe Koejemans deze geschillen waardeert.
Onvolledig is ook de informatie, die Koejemans geeft over de partij-
strijd in de CPH tot 1925. Over de oppositie van de NAS-voormannen
in het begin van de twintiger jaren wordt de lezer niet ingelicht, over
de zigzag vakbewegingspolitiek van de partijleiding verkeerd. Koejemans
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spreekt over "een schijnbaar-eenzijdige oriëntatie op het NAS"
(pag. 195). Dit is onjuist. Van Ravesteyn noemde in augustus 1918
het NAS "sinds de wereldoorlog voor goed in toenemende mate. de
draagster van de werkelijke klassestrijd. De rol van de andere
stromingen. ook van de moderne. kan geen andere meer zijn, dan min
of meer schuchter. min of meer gedwongen, mee te varen in het zog.
dat haar vaart verwekt" (De Tribune, 22-8-18). Uit niets blijkt dat
Wijnkoop het hier niet mee eens was. Integendeel, zijn uitspraken met
betrekking tot het vakbewegingsvraagstuk uit die tijd drukken een
duidelijke voorkeur voor het NAS uit.
Voor de jongeren-oppositie die onder de leiding van De Kadt ontstond.
kan Koejemans geen sympathie opbrengen: "De geest. die de oppositie
van die jaren bezielde was verwatenheid en haat" (pag. 202). Aan
een bespreking van de belangrijkste bezwaren - de organisatorische
chaos. de ondemocratische leiding die zich uitte in het cumuleren van
de belangrijkste functies bij het driemanschap. de bestrijding van de
oppositie door royementen en verdachtmakingen. het niet uitvoeren
van de Cominternpolitiek - komt Koejemans niet toe, laat staan dat
hij ze op hun waarde schat.
Milder staat hij tegenover de oppositie, die Wijnkoop cum suis
uiteindelijk dwong de partij te verlaten. Althans ten aanzien van een
derde groep erkent hij dat er sprake was van "ernstige bezorgdheid
over het achterblijven van de partij bij de internationaal gestelde taken"
(pag. 210). De oppositie kreeg de wind in de zeilen, doordat ze er in
slaagde in de afdeling Amsterdam een meerderheid te veroveren.
Dit zal mede een gevolg zijn geweest van de ziekte die Wijnkoop trof.
Koejemans merkt over deze ziekte op: "Het droeg er slechts toe bij.
de chaos in de partij te vergroten. Niet alleen ontglipte hem in een
kritiek ogenblik daardoor de dagelijkse leiding; het feit, dat het lopende
archief praktisch in zijn zakken (en in zijn hoofd) berustte. wreekte
zich" (pag. 211). Deze opmerkingen werpen een eigenaardig licht op
Koejemans beoordeling van de oppositie van de groep De Kadt.
Indien de toestand werkelijk zo was als Koejemans haar afschildert.
dan kan er geen sprake zijn geweest van zelfs de mogelijkheid tot een
behoorlijke controle op het beleid van de partijleiding en evenmin van
een taakverdeling die ook maar democratisch lijkt. De chaos. die nu
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"vergroot werd", zal ook wel voor april 1924 hebben bestaan. Een
blik in de interne verhoudingen in de CPH werpt ook de passage waar
hij melding maakt van Wijnkoops voorstel in de Tweede Kamer in
november 1924 aan de SOAP om over te gaan tot de oprichting van
een 'Partij van de Arbeid', waarin onder meer de SOAP en de CPH
zouden moeten opgaan. Dit voorstel werd, aldus Koejemans, "in de
kamer zonder enig nader overleg met de partij geponeerd" (pag. 209).
Dit eigengereid en ondemocratisch optreden riep grote weerstanden op,
en is als zodanig een treffende illustratie van Wijnkoops onbegrip over
de gevolgen van zijn handelingen. Twee jaar eerder had zich een
soortgelijk incident voorgedaan, toen Wijnkoop op dezelfde plaats aan
de sociaal.demokraten het voorstel had gedaan tot de vorming van
een 'arbeidersregering'. Toen schijnt hij zelfs zijn intimi niet geraad-
pleegd te hebben, want ongeveer op hetzelfde ogenblik dat Wijnkoop
in de kamer hierover sprak, stelde Van Ravesteyn op het vierde
Cominterncongres vast: "De leus van de arbeidersregering is in
bijzondere gevallen in Midden-Europa mogelijk, in West-Europa echter
is deze leus niet mogelijk" (De Tribune 1-12-22). Ook toen had
Wijnkoops handelwijze tot veel verzet in de partij aanleiding gegeven.
In beide gevallen haalde hij zich met zijn onwezenlijke voorstellen
ongerief op de hals, dat gemakkelijk vermeden had kunnen worden.
Koejemans ziet de verhouding tussen Wijnkoop en Van Ravesteyn
"bijna tot aan het einde van hun samenwerking" als gekenmerkt door
"een mateloze bewondering", die eerstgenoemde voor de ander
koesterde: "Van Ravesteyns grote belezenheid maakte ongetwijfeld
diepe indruk, nog meer de hautaine wijze, waarop hij deze wist te
hanteren" (pag. 95). Koejemans stemt in met De Vissers oordeel, dat
Van Ravesteyn een "funeste invloed op Wijnkoops ideeën en
handelingen" heeft gehad (pag. 94). Elders (pag. 81) spreekt hij echter
over de "Wijnkoopse praktijk", die de "Ravesteynse geleerdheid",
die door Wijnkoop in theorie aanvaard zou zijn, vaak zou hebben ver-
loochend. De "funeste invloed" zal wel slaan op de door Koejemans
veronderstelde forcering door Van Ravesteyn van de breuk met de
CPH in 1926, waarmee hij in ieder geval in dit belangrijke geval
Wijnkoops "doperse mondigheid" ontkent. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken, dat Koejemans de figuur van Van Ravesteyn gebruikt
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om hem Wijnkoops misstappen, die de schrijver, naar ik vermoed, wel
ziet maar die hij nimmer duidelijk omschrijft, in de schoenen te
schuiven. Zoals hij ook de aktiviteiten van Sneevliet in Indonesië, en
dit is het enige positieve wat Koejemans over deze belangrijke
tegenstander van Wijnkoop schrijft, gebruikt om het belang van
Wijnkoop op te vijzelen: "Leden van de SDP, Sneevliet, Baars en
anderen werkten in Indonesië aan de organisatie van de arbeiders-
beweging ... Zo stonden Wijnkoop en zijn revolutionaire schare mede
als vroedmeesters aan het kraambed van de moderne nationale
beweging in Indonesië" (pag. 138).

A.Schuurman
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Stefan Themerson - Kardinaal Pölätüo. De Bezige Bij,
Amsterdam 1967. f 9,50

De Pools-Engelse schrijver Themerson die zich voor het logisch
positivisme interesseert, heeft een briljante satire geschreven, waarin
hij een kardinaal ten tonele voert, die het theologische streven kerkleer
en wetenschap te verzoenen personificeert. Dit speelt hij klaar door
te betogen dat de wetenschap de kerkleer niet belaagt maar dat
de kerkleer in staat is elke met haar tegenstrijdig lijkende idee te
annexeren en de theologie er zelfs mee te verrijken. Wat zich als
ongeloof aandient kan als 'ook een geloof' worden aanvaard, soms als
een gezuiverd geloof.
De schrijver laat de kardinaal geboren worden in 1822, het jaar waarin
de ban over de door de kerk veroordeelde Galilei na bijna twee
eeuwen werd opgeheven. Hij geeft hem bovendien een levenstijd van
zulk een lange duur dat de kardinaal in staat is de ontwikkeling van
het wetenschappelijk onderzoek tot het jaar 2022 te volgen.
In het jaar 1862 verwekt hij bij de Poolse gravin Kostrowicki een zoon
van wie de schrijver aanneemt dat hij de latere Franse dichter
Guillaume Apollinaire is, die inderdaad het buitenechtelijke kind was
van genoemde gravin. Themerson laat de gravin er achttien jaar over
doen haar zoon in haar schoot te laten rijpen.
De kardinaal die de overtuiging heeft dat niet de wetenschap de Kerk
bedreigt, maar dat het grootste kwaad in de poëzie is gelegen, vreest,
als hij van de gravin, die te Rome woont, verneemt dat haar zoon
reeds in zijn eerste levensjaar er blijk van geeft dat in hem een dichter
schuilt, dat het zijn eigen zoon zal zijn die de grote tegenstrever
van de Kerk gaat worden. Was Voltaire ook al niet een dichter?
Een poging koning Umberto ertoe te bewegen ter voorkoming van deze
ramp een herhaling te organiseren van Herodes' kindermoord, heeft
geen kans van slagen, maar wie weet wat er kan gebeuren tegen de tijd
dat de jongen dienstplichtig is en een oorlog de taak zal vervullen de
grote vijand van het aardoppervlak te doen verdwijnen. Enigszins
getroost kan de kardinaal zich wijden aan de uiteenzetting van zijn
stelsel: het Pölätüomisme.
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Dit stelsel onderscheidt twee categorieën van kennis: De Directe Kennis
van het bestaan van God en de Indirecte Kennis die geen bewijs
levert voor het bestaan van God. "Maar dat verlangen we er hoegenaamd
niet van" is de mening van Pölätüo. Hij gaat zich nu onvermoeid op
de hoogte stellen van de nieuwe ideeën en ontdekkingen in de
wetenschap. Als de Nederlandse chemicus Van 't Hoff hem bijvoorbeeld
uiteenzet dat een molecule niet symmetrisch is gebouwd en dat
kristallen zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend kunnen zijn, noteert
hij: "Ons geloof wordt geenszins aangetast door onze ontdekking
hoe God zijn moleculen en kristallen bouwde". Later ontmoet hij
Heinrich Hertz, de ontdekker van de elektromagnetische golven, die
ook hun snelheid gemeten had die gelijk is aan de snelheid van het
licht. "Herr Professor ... begon Pölätüo, maar besefte dat Hertz
een jood was, en maakte zijn zin niet af. Zoals reeds gezegd, werd hij,
Pölätüo, geboren op Nieuwjaarsdag, de feestdag van de Besnijdenis
van Christus, en hij voelde zich altijd weinig op zijn gemak in gezelschap
van mannen bij wie de voorhuid weggesneden was ... " en hij noteert
later: "Ook de Indirekte Kennis heeft haar profeten. Een daarvan
draagt de naam J.Clerk Maxwell: twintig jaar geleden voorspelde hij
de komst van Heinrich Rudolph Hertz".
Het is niet alleen de natuurwetenschap die hem telkens weer geruststelt
dat, welke ontdekking er ook in de Indirekte Kennis wordt gedaan, het
geloof er niet door wordt aangetast. Ook bij Karl Marx, "een
onvervalst produkt van de Westerse wereld, waarvan het georganiseerde
Christendom de grondvesten heeft gelegd", ziet hij niets onrustbarends.
Hij vindt geen godslastering in de uitspraak van Marx: "het verloop
van de geschiedenis wordt in de eerste plaats bepaald door economische
factoren", en gaat akkoord met de gedachte dat de produktiewijze
in het materiële leven het algemene karakter bepaalt van de sociale,
politieke en geestelijke levensprocessen, maar hij tekent hierbij wel
aan: "deze conclusie is een te gelegener tijd door God aan de kerk
gegeven teken, dat zij de tijdelijke macht niet uit haar handen mag
laten glippen, maar - door middel van koningen en koninginnen,
presidenten en regeringen - de wijze van produktie in het materiële
leven moet beïnvloeden, en aldus het algemene karakter van de
geestelijke levensprocessen bepalen. Derhalve zie ik geen godslastering
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in deze nieuwe discipline; integendeel, ik loof ze".
Eigenlijk heeft de kardinaal niets tegen ongelovigen. Ketters en anders-
gezinden misprijst hij, in het bijzonder de Wetenschappelijke Ketters
die wat geloof in hun wetenschap mengen. Aan de redactie van een
wetenschappelijk tijdschrift waarin artikelen over Eddington en Jeans
zijn verschenen schrijft hij: "De strijdende Kerk vraagt de wetenschap
niet dat zij zich met Godgeleerdheid zou ophouden. De taak van de
wetenschap bestaat hierin, aan te tonen hoe natuurwetten weerspiegeld
worden in de hersenen der wetenschapsmensen, en niet door wie zij
(de wetten zowel als de hersenen) gegeven worden en waarom.
In het bijzonder is het een dwaling, zo niet een ketterij, te menen dat
mirakels wetenschappelijk mogelijk zijn. Integendeel, zij zijn dit niet.
Wat zeg ik, het is alleen, omdat zij onmogelijk zijn dat zij mogelijk
zijn, want alleen diegene die onmogelijk zijn, zijn mirakels. en diegene
die mogelijk zijn, zijn er geen".
De kardinaal staat voor niets, maar logisch-positivisten geven hem de
meeste moeite omdat volgens hen uitspraken slechts betekenis hebben,
als ze geverifieerd kunnen worden. Derhalve stelt hij een leiddraad
samen voor toekomstige missionarissen die de neo-positivisten moeten
bekeren. Intussen heeft hij bij zijn bezoek aan de Graaf der Ongelovigen,
Bertrand RusselI, het moeten afleggen tegen de filosoof A.J.Ayer, die,
voorgesteld als een knaap van twaalf jaar, hem te lijf gaat.
Een inleiding van W.F.Hermans gaat aan het boek vooraf; door de
agressieve toon detoneert ze met de onnadrukkelijke subtiliteit van
deze briljante satire, hoe zeer men het ook met hem eens mag
zijn. Bovendien komt mij het kort begrip van de historische strijd tussen
geloof en wetenschap dat in de inleiding is verwerkt, in dit boek als
overbodig voor.

O.N
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M.J.F.Robijns - Radicalen in Nederland (1840-1851),
Universitaire Pers, Leiden 1967. f 28,50

Dr.M.J.F.Robijns heeft in dit Leidse proefschrift een van de boeiendste
onderwerpen uit de negentiende-eeuwse geschiedenis behandeld
op een overtuigende wijze. Na een diepgaand onderzoek van de
kwesties die zich voordeden, bracht hij de onderdelen van zijn werk
onder in een overzichtelijk aantal hoofdstukken, stemde zijn verhaal
in een woordgebruik dat van meeleven met de personen en hun
moeilijkheden getuigt, met een beheersing van de taal en zijn gegevens
die nergens de bezinning en de feiten prijsgeeft voor een fantasiebeeld.
De schrijver heeft zijn onderwerp niet als een specifiek Nederlands
verschijnsel beschouwd; hij ziet het radicalisme in verband met
liberalisme, democratie, socialisme en communisme als een West- en
Middeneuropese aangelegenheid. Hij constateert na de begrippen
omschreven te hebben een aantal verrassende contacten tussen personer.
in verschillende landen die de ideeën uitgedragen hebben; Meeter
ontmoet in Brussel en Gent de radicale democraten Kats en Pellering;
Van Bevervoorde richt met Franse en Belgische democraten te
Brussel de 'Association Démocratique' op en wordt luid toegejuicht na
zijn in het Frans uitgesproken rede, waarin hij verklaart te sympathiseren
met de zaak van het volk: "toute mon affection appartient au peuple!"
In het zakelijk verslag met een gezicht op de feiten 'als uit een ballon
captif' (door iemand 'de juiste historische blik' genoemd) schetst de
auteur het levensavontuur van een groep meer en minder begaafde
journalisten wie de nood van de allerarmsten ter harte ging, en die
daarin verandering wilden brengen. Het zijn mensen geworden onder
zijn pen, mensen met hun tekortkomingen. Ze leveren kritiek op wat
toen het meest aanvechtbaar was in ons maatschappelijk bestel, het
falend absolutisme van Willem 11.Als ze in moeilijkheden komen, staan
ze in dubio hun krantjes en plannen tegen een rojale subsidie van
regeringswege op te geven: de koning koopt tegenstanders om als
hij hun invloed vreest! Gedurende enige jaren verdwijnen dan ook een
aantal van de lastigste bromvliegen die het gekroonde hoofd omwolken,
maar ze komen terug omdat ze gedwongen worden: de maatschappij
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heeft geen plaats voor ze, geen baan, geen boterham ... Aldus Meeter,
Van Bevervoorde en de gevaarlijkste, Andringa de Kempenaer die te
veel weet van het intieme leven van de vorst en dat maar al te graag
uitbuit! Ze trotseren rechterlijke vonnissen en een behandeling als
misdadigers door politie- en gevangenisambtenaren; de drukkers en
uitgever van hun werk niet minder: "op het gebied van drukpers-
vervolging zijn er tussen 1840 en 1848 zulke vreemde dingen gebeurd ... "
(aldus Sautijn Kluit reeds in 1878).
De meest idealistische onder hen, die hun eigen belangen vergeten,
worden het slachtoffer: De Thouars en De Haas leven in de grootste
armoede.
De schrijver behandelt openhartig de neteligste zaken, vertelt van
vorstelijke kleingeestigheid, politieke naijver en bedrog, maar zijn
uitgebalanceerd oordeel berust op zo'n oneindig aantal informaties en
onderzoekingen dat hem geen blaam kan treffen. Hij is bovendien de
leeftijd der roekeloze beweringen te boven, de titelpagina noemt 1911
als zijn geboortejaar.

Het radicalisme van het genoemde decennium was uit talrijke detail-
studies bekend, maar een samenvattend overzicht als dit van Robijns,
op internationaal plan, ontbrak. De auteur ziet de bedrijvers niet als
kleingeestige ijveraars, noemt hen soms begaafd; hij taxeert de artikelen
in de Tolk der vrijheid en de Ooyevaar van Meeter, in de Asmodèe,
De burger en de Courrier Batave van Van Bevervoorde, in de Hydra
van Jan de Vries en de vele andere Iilliputblaadjes. Ze werden in
klein formaat uitgegeven, waardoor ze vrijgesteld waren van het
zegelrecht.
Eillert Meeter en Adriaan van Bevervoorde zijn de opvallendste figuren
onder hen. Aan elk heeft de schrijver ongeveer honderd bladzijden
van zijn boek gewijd. Hij gaat hun afkomst na, de tijd en de
omstandigheden waaronder zij opgroeien, de omstandigheden waardoor
zij opposanten moesten blijven. De inleidende hoofdstukken geven
een overzicht van de democratische bewegingen in een groot deel van
Europa, beschrijven de standenstaat die Nederland in de eerste helft
van de negentiende eeuw was en daarin het ontstaan van de radicale
oppositie in 1840, als de oude koning, Willem I, denkt te trouwen met
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Henriëtte d'Ou/tremont, 'het omstreden huwelijk' waaraan Rappe een
heel boek wijdde.

"Er waart een spook door Europa", aldus het Communistisch Manifest;
voor velen een veelkoppige monsterverschijning, die al naar ze een van
de koppen uitstak communisme, socialisme, radicalisme, liberalisme of
democratie werd genoemd, maar telkens een en dezelfde realiteit
vertegenwoordigde: de ontstellende armoede in de jaren Veertig I
literair beschreef de Zwitserse epicus Jeremias Gotthelf de verschrikking
in 'Armen not' (1839), waarvan de inleiding zich volgens Wartenweiler
als de aanhef van het Communistisch Manifest laat lezen:

Het hart van iedere vrouw wordt door grote zorg
gedrukt ... Zo heeft ieder volk zijn angst; als een zwaard
hangt het boven zijn hoofd, een ademtocht je kan het
doen vallen ... Zo heeft iedere tijd zijn bekommering ...
Eeuwen geleden de pest, nog niet zo lang geleden de
Turken; nu zouden de politici het de Russen kunnen
noemen ... (in 1839).. Neen, de nieuwe Turk ... , hij zit
reeds tussen ons, niet in deze of gene stad zit hij, niet
aan deze of gene grens staat hij: alle steden vult hij,
over alle grenzen is hij getrokken, over alle landen heeft
hij zich verspreid. Deze nieuwe Turk is de armoede die
thans dreigend over een groot deel van de mensheid
hangt, die langzaam de skeletarmen steeds verder uitstrekt
om ook de rest aan haar uitgedroogde borst te drukken.

Gotthelf meent dat de hogere standen en regeringen de verantwoorde-
lijkheid dragen voor de ellende. Zo dachten ook de radicalen hierl
De Tolk der vrijheid (februari 1840-februari 1841) onder redactie van
Eillert Meeter bracht de grieven van de Groningse boeren en een
aantal academici tot uiting: bezuiniging was nodig nadat het
Belgisch-Nederlands conflict was bijgelegd. Meeter meende dat dit
bereikt kon worden: door de inkomsten van de koninklijke familie te
beperken, een aantal leeglopende ambtenar~m te ontslaan, op rechtspraak
en administratie te bezuinigen, het amortisatie-syndicaat af te schaffen,
het beheer over de overzeese bezittingen onder de controle van de
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Staten-Generaal te plaatsen, door rechtstreekse verkiezingen in te
voeren en algemene ministeriële verantwoordelijkheid. (De vier laatste
eisen stelden ook de liberalen). Vooral machtsmisbruik jegens dagloners
werd gesignaleerd. Met de Belgische democraten deelde hij het ideaal
van een verenigd Nederland, België en Nederrijns gebied in één
democratische republiek.
De Ooyevaar trachtte in de hongerjaren 1845-1847 de bevolking voor
die ideeën warm te krijgen, met slechts tijdelijk succes.
In eerste instantie richt Van Bevervoorde zich evenals Meeter meer
tegen personen dan tegen principes, maar gaandeweg gaat hij
bezonnener te werk. Hij tracht de radicale oppositie te verbinden met
die van de progressieve katholieken. Hij ijvert voor een rechtvaardiger
samenleving, voor verheffing van de volkscultuur, niet minder tegen
willekeur en misbruik van positie. Hij bepleit afschaffing van stands-
privileges, ridderorden, dagbladzegel; wil een vrije drukpers,
''I'améliorisation du malheureux sort du peuple", "Ia liberté en tout
et pour tous" (de Asmodée en Le Courrier Batave waren Franse
bladen). Hij was voor een constitutionele monarchie, mits deze zich de
noden van het volk aantrok. Meeter was meer 'volksman' dan
Van Bevervoorde, "bij wie de aristocraat achter de democraat zichtbaar
bleef". Het peil van Van Bevervoordes bladen ligt "aanmerkelijk
hoger" oordeelt Robijns.
De Twentse dichter en pamflettist, de Markies G.A.C.W.de Thouars
(1807-1850), heeft aan de meeste radicale bladen meegewerkt, bewogen
door de noodtoestand die hij aan den lijve ondervond. Deze zoon van
een verarmde Twentse familie leefde als page aan het hof van
koning Willem I in de illusie van een gewaande vorstelijke afstamming,
een illusie (waarin Bilderdijk hem voorging en Beets hem volgde), die
hem een huwelijk met de grillige prinses Marianne voor ogen
toverde. Een romantische heilsverwachting die alle contact met de
realiteit miste en die hij alcoholisch op temperatuur hield, bezorgde hem
in 1826 "eervol ontslag" als page en tien jaar later minder eervol
ontslag als tweede luitenant der infanterie. Deze zwakke broeder is
echter de dichter van enige opmerkelijke poëtische voortbrengselen
der jaren Veertig. Hij heeft twee Twentse gedichten van enige omvang
nagelaten, 'De breef van Swooflings Hinte oet Amsterdam' en de
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'Soamensproake tussen Geert en Luuks an de Rammelbekke', waarin
de streekromantiek van die jaren tot uitdrukking komt, het "aangrijpend
verweerschrift" Cmr G.J.ter Kuile) 'Belijdenis der waarheid', waarin
hij zijn radicalisme verdedigt, en het gedicht 'Alst', dat zijn romantische
geesteshouding doet uitkomen, en wel een bijzonder facet van de
romantiek. De aanhef van 'Alst' in Bilderdijkse trant leidt in de
volgende strofen tot een mystieke vervoering die van het aardse
ontbonden wil zijn.
Alst, zo genoemd naar een composiet met bittere bladeren en bloemen,
is bij De Thouars de retorische figuur voor grievend leed, voor alle
ondervonden aardse bejegening. Het gedicht zingt als de 'Hymne' van
Novalis, van de zegen der beproeving, en als de 'Schrei' van Brentano
van de bittere levenservaringen die zijn deel zijn: de gelovige zal
echter bij zijn sterven de hemelse zaligheid winnen, als hij levenslang
van de alst heeft gedronken; ze is deze minnaar van de goede dronk
'verhemelende wijn':

Bitter, bitter moge smaken
wat ons 't lot te proeven geeft;
alsem slechts kan balsem maken,
als geen tijd meer balsem heeft.

't Is uit wolken en uit dampen
dat de regen zegen stort:
't Is uit kampen hier met rampen
dat de mens verengeld wordt!

Tijdlijk zoet baart eeuwig bitter;
tijdlijk bitter eeuwig zoet!
Alst, gij maakt mijn lelies witter,
vuriger mijn rozengloed!

Wie uw zuiverende sappen
levenslang volop genoot,
zal een Hemel binnenstappen,
zo geloof zijn ogen sloot.
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Alst, verstrek mijn lemen kelder
tot verhemelende wijn,
en mijn nacht zal middaghelder,
mijn ontwaken zalig zijn.

Dit ter illustratie van de 'goede aanleg' en de 'litteraire gaven' die
Robijns opgemerkt heeft bij De Thouars. Trouwens Potgieter had hem
als kinderdichter aangemoedigd, hij was als citadelpoëet gehuldigd,
Truitje Toussaint uitte haar bevreemding over de 'zonderlinge' dichter,
de dichters van 'Quos ego' en 'Braga' haalden hem over de hekel;
een tragisch leven waaraan de poëzie enige verademing schonk.

Het radicalisme heeft ertoe bijgedragen dat de grondwetsherziening
van 1848 tot stand kwam. Robijns brengt het met iets meer nadruk naar
voren dan tot dusver is geschied (door I.J.Brugmans in het boekje
'Thorbecke', door J.H.J.M.Witiox in 'De katholieke staatspartij', 11,door
H.T.Colenbrander in 'Historie en leven', 11).
De oppositie kreeg in de voorafgaande twintig jaren door
Van Hogendorp, de liberalen onder Thorbecke en Donker Curtius,
vooral door de oorlog met België, hoe langer hoe meer aanhangers.
Zij keurden 's vorsten regeren met Koninklijke Besluiten af, wezen
op de gebrekkige volkstegenwoordiging en vroegen medezeggingschap
over de financiën, ministeriële verantwoordiging en directe verkiezingen.
Deze richting krijgt de kans, zodra de koning verklaart in één nacht
van conservatief liberaal te zijn geworden (in de nacht van 12 op
13 maart '48). De zwakke vorst handelt onder de indruk van zijn hart-
kwaal, buitenlandse troebelen (naar het voorbeeld van de februari-
revolutie) en familieomstandigheden (zijn zoon Alexander was doodziek).
Hij passeert zijn ministerie en de kamermeerderheid bij het bekend-
maken van het genomen besluit en zoekt zijn toevlucht, na de
opstootjes in Den Haag, bij de minderheid, de liberalen.

Deze minderheid heeft een voortreffelijke kracht in Thorbecke, de man
die niet alleen de hele voorgaande staatkundige ontwikkeling onder
de knie heeft, maar wie bovendien de volgende ontwikkeling der grond-
wet helder voor ogen staat. Het blijkt uit de snelheid waarmee hij
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werkt: binnen een maand staat het ontwerp voor de nieuwe grondwet
op papier en in druk!
Robijns voegt daaraan toe dat op 12 maart de Haagse directeur van
politie, Ampt. "die het volledig vertrouwen van de koning genoot en
onder meer zijn tussenpersoon was bij het bijzonder uitgebreide
liefdadigheidswerk onder de Haagse bevolking", een rapport indient
bij de koning waarin hij deze erop attent maakt dat alleen bij een meer
vrijzinnige wijziging van de grondwet de rust gehandhaafd kan worden.
's Konings verklaring van zijn politieke bekering volgt de andere
morgenl
Het was bovendien een succes voor Van Bevervoorde. want hij had
er steeds op aangedrongen dat de vorst buiten zijn oligarchische
ministers om zich tot het volk zou wenden: Willem 11was eindelijk naar
de wens der radicalen een volkskoning geworden. De triomf van de
volksbewegingen op 15 en 16 maart in Den Haag. waarbij de volks-
leider 's avonds met muziek voorop door de straten werd gedragen
en de koning hem op de stoep van het paleis de hand drukte,
kwam Van Bevervoorde toe. maar bedenkelijk was het dat minder goed
bekendstaande figuren er de leiding bij hadden.
Na jarenlang oppositie gevoerd te hebben kregen de liberalen in 1848
het bewind in handen. Ze aarzelden geen moment om zich van de
hen compromitterende hulp der radicalen te ontdoen.
Mr Dirk Donker Curtius die zich eens met Meeter in de minder goed
bekendstaande buurten van Den Haag vertoonde. bijdragen aan de
radicale bladen leverde en Van Bevervoorde aanmoedigde bij diens
werk. Donker Curtius ging. nadat hij op 18 maart de afgetreden
minister van justitie verving en zich voor de delicate taak geplaatst zag
de onrust die het besluit van de koning alom had veroorzaakt te
bedwingen. op geen enkele aanbieding van Van Bevervoorde in. Hij
.had geen baan voor hem. geen subsidie voor zijn bladen over.
integendeel. .. herinnerde hem toen de gelegenheid zich voordeed,
eraan dat nog altijd een rechterlijk vonnis wegens belediging van de in
1847 afgetreden minister Van Hall op uitvoering wachtte ...
De radicale woordvoerders vroegen zich al spoedig af, hoe ze aan de
kost moesten komen. toen de dringende reden voor hun schrijverij
was vervallen en ze door de liberalen uitgerangeerd werden. De
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meesten overleefden de ramp die de overwinning voor hen was, niet
lang; allen stierven in behoeftige omstandigheden, de meesten
voortijdig.
Meeter C1819- 1862) ging na 1851 naar Engeland, schreef er nog een
rancuneuze nabeschouwing van de bewogen jaren, waarvan het
toegezegde tweede deel uitbleef. Van Bevervoorde werd het slachtoffer
van de kwaal die zich al jaren geleden aankondigde C1819-1851),
Jan de Vries in veel opzichten zijn evenbeeld, overleed enige jaren later
C1819- 1854), de markies De Thouars moest op het laatst zijn brood
bedelen C1808- 1851); PAde Haas, Marten Rienks en Michiel de Hondt
Conderwijzers van huis uit) ging het weinig beter: De Haas werd in
1866 te Ommerschans ontslagen, waar hij bij het grootste gespuis had
gezeten, en leefde verder van de bedeling Ctot 1882), Rienks, een
andere medewerker van Meeter, werd niet ouder dan 36 jaar C1812- 18848),
De Hondt zocht na 1851 met zijn gezin een toekomst in Antwerpen.

H.Doedens
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Prof.dr J.H.A.Holiak - Van causa sui tot automatie.
Uitgeverij Paul Brand, Hilversum 1966.

Eén van de slotopmerkingen, waarmee dr Hollak zijn intree-rede als
hoogleraar te Nijmegen eindigt, is gewijd aan zijn "leermeester en
vriend prof.dr H.J.Pos", één van de oprichters van De Nieuwe Stem.
Het zij mij vergund, de 'hommage' aan wijlen prof. Pos voor een deel
volledig aan te halen: "Als ik nu hier voor u sta, dan doe ik dat in
het volle besef, dat ik slechts in diezelfde geestelijke vrijheid die
hem bezielde en met diezelfde hartstocht voor wat in deze tijd waarheid
en menselijke waarachtigheid kunnen betekenen, mijn werkzaamheden
kan en wil verrichten".

Hollak betoogt in zijn intree-rede, dat de filosofie die tot taak heeh
het huidige begrip van de menselijke geest expliciet tot uitdrukking te
brengen, mét deze taak haar eigen geschiedenis mede omvat. De
filosofie is tevens geschiedenis van de filosofie.
Met een beroep op het Hegelwoord, dat de uil van Minerva eerst met
de invallende duisternis haar vlucht begint, wijst Hollak op de smart
en de verbijstering, waarmee de westerse geest in de afgrond van zijn
dromen staart en zich realiseert zijn hegemonie verloren te hebben
en wereldgeschiedenis te zijn geworden. Dit lotsbeschik dwingt de
westerse geest tot radicale zelfinkeer en tot radicale zelfreflectie.
Deze inkeer en reflectie zullen de weg moeten banen tot een zelf-
relativering, indien dat wat alsdan (vóór die zelfrelativering namelijk)
westerse geest heette wil blijven voortbestaan. Voorwaarde voor deze
continuïteit is op zijn beurt de traditie van de westerse geest,
namelijk tijdens de periode van zijn drang en drift tot expansie, die
leidde tot wereldmacht, zij het op vereenzijdigde en verabsoluteerde
wijzen die reflectievormen tot ontwikkeling hebben gebracht, welke de
inleiding kunnen vormen tot de reeds genoemde noodzakelijkheid
van zelfrelativering en verveelzijdiging.
De rationalistische levensstijl, die kenmerkend is voor het kapitalisme,
vindt haar eerste wijsgerige expliciete vertolking in de wijsbegeerte
van Descartes. Met de universele methodische twijfel van Descartes
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is de positieve causa sui idee intrinsiek verbonden. Hierin komt de
westerse geest, zij het nog ongereflecteerd en nog verstandelijk abstract
voor het eerst tot expliciete uitdrukking van zijn zelfbewustzijn.
De tijdens de kapitalistische ontwikkeling plaatsgrijpende rationalisatie
en verwetenschappelijking van het arbeidsproces loopt parallel met
de ontwikkeling van de wijsgerige idee van causa sui in positieve zin,
opgevat als uitdrukkend Gods Wezen tot haar opvatting als het
grondbegrip van een dialectische anthropologie, die de Godsidee als
een zelfprojectie van het wezen van de mens beschouwt. De geschiedenis
van de moderne westerse geest is daarom de geschiedenis van zijn
dramatische worsteling in de diverse verabsoluteringen (in theoretisch
en practisch opzicht) van de positieve idee van causa sui zijn eigen
wezen tot uitdrukking te brengen.
Op indringende wijze laat Hollak zien, dat Hegel tot een verabsolutering
van de speculatieve dialectiek is vervallen en daarmee de eindige
lichamelijke geest tekort doet. De reactie van Marx, hoe gerechtvaardigd
deze àls reactie ook zijn moge, vervalt in een tegenovergestelde
verabsolutering, omdat hij de slechts practische dialectiek als de
realisatie van de causa-su i-idee is gaan beschouwen. Het anthro-
pologisch correlaat van de practische dialectiek is de mens als
slechts eindige geest, die opgaat in de door de mens als eindige geest
spontaan geschapen verhoudingen (het zogeheten historisch
materialisme). De traditionele Marx-interpretatie, die het marxisme
identificeert met klassenstrijd en proletarische revolutie, onderschat
de betekenis, die Marx toekent aan de verwetenschappelijking en de
automatisering van het productieproces. Het productieproces vindt zijn
opperste verzelfstandiging in de mathematische machine. Deze is ten
eerste als machine de objectivering van het verstand, de veruitwendiging
van de verstandreflectie, maar ten tweede als mathematische machine
zelfregulerend en dus de veruitwendigde zelf-reflectie van het verstand.
De voortschrijdende toepassing van de cybernetica leidt tot een
voortzetting van de verzelfstandiging van de verhoudingen van de
maatschappij en schept mèt deze uiterste toespitsing van de
vervreemding de voorwaarden voor haar opheffing, niet alleen omdat
de reflectie in zich met deze ontwikkeling gerealiseerd wordt, maar
omdat tevens de maatschappelijke sfeer geboren wordt, die de
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ex libris van causa sul lol automatie

volledige theoretische reflectie in zich van de causa-su i-idee mogelijk
maakt.

Eerst nu is de westerse geest in een situatie beland, waarbij hij tot de
ware zin van de causa-su i-idee kan doordringen. Immers hij wordt nu
gedwongen tot een volledige theoretische (dus niet eenzijdige) reflectie
in zich van de causa-su i-idee over te gaan, die gespeend is van
verabsoluteringen en eenzijdigheden. Dit valt samen met tweeërlei: ten
eerste met de zelfrelativering van de westerse geest en ten tweede
met het op adequate wijze tot uitdrukking brengen van de zijnsvraag.
Deze zelfreflectie en zelfrelativering zal zowel een zelfopheffing van
de absolute speculatieve' dialectiek als een dito opheffing van de
eenzijdige practische dialectiek bewerkstelligen. Daarmee is tevens een
eind gekomen aan de typisch westerse zelfoverschatting.
De lezer vergeve mij de onvolledige weergave van Hollaks betoog, dat
op zichzelf reeds zeer compact is gehouden. Deze bespreking wil
slechts door de grote betekenis van de stof in vogelvlucht te belichten,
een stimulans zijn, Hollaks rede zelf te lezen.

1.van Santen
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kort bestek

insider

Door een toeval ontving Scherpslijper dezer dagen een overdruk van
een artikel uit een oud nummer van Paedagogische Studiën, Maandblad
voor Onderwijs en Opvoeding Og 41, 1964). Aan de achterkant van
de overdruk staat nog één pagina van een daarop volgend artikel -
over 'Het onderwijs in China'. Scherpslijper weet niet van wie het
artikel is, en heeft ook niet de moeite genomen het vervolg van het stuk
op te diepen. Maar de eerste zinnen van het stuk hebben grote indruk
op hem gemaakt. Er staat te lezen: "In het januarinummer 1965 van
Socialisme en Democratie schrijft dr R.D.Barendsen over het onderwijs
in China. Dr Barendsen is ten deze wel zeer bevoegd: hij is hoofd
van een afdeling van het Amerikaanse ministerie van onderwijs, waar
men zich bezig houdt met onderzoek naar opvoedkundige en onderwijs-
kundige vraagstukken in communistisch China. Insider derhalve in
optima forma".
Scherpslijper begint het nu te begrijpen. Van het China-nummer van
De Nieuwe Stem deugt geen spaan. Het is geschreven door mensen,
die in China zelf een studie ter plaatse hebben verricht - dus
outsiders in optima forma. Om insider te worden hadden zij op een
Amerikaans ministerie moeten gaan werken.

Scherpslijper
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bijzondere afleveringen

Van neen tot grondwetsartikel, scenario der kunstpolitiek (1862-1962)
met medewerking van J.B.Bakema, G.J.P.Cammelbeeck, N.A.Donkersloot t,
Ben Groeneveld t, J.Kassies, Fr.M.Th.Klaver, J.Meulenbelt,
Marcel van Matena, A.de Roos.

108 pag., f 3,- of Bfr. 50

Max HavelaarjBatavus Droogstoppel, 1860-1960
het jubileum van de Havelaar en van Batavus Droogstoppel, met
heropening van de diskussie over de zaak van Lebak en met voor het
eerst in de geschiedenis een foto van DroogstoppeljVoûte. Artikelen
van J.LBuskes, J.B.Charles, G.J.Resink, A.Romein-Verschoor, P. Spigt,
Th.van Tijn en W.F.Wertheim. .

120 pag., geïllustreerd, f 3,25 of Bfr. 50

Jan Romein
herdenkingsnummer met herinneringen aan Jan Romein en beschouwingen
over zijn werk. Met portret van Romein en eerste publikatie van zijn
essay 'Duur en verandering in de geschiedenis'. Bijdragen van
R.F.Beerling, M.C.Brands, LDhont, NADonkersloot, J.Haak,
Fr.de Jong Edz, O.Noordenbos, J.Presser, G.LResink, A.Romein-Verschoor,
I.Schöffer, E.E.G.vermeulen, Ph.de Vries, C.F.Ware en W.F.Wertheim.

156 pag., f 3,50 of Bfr. 55

Door het sleutelgat
een aantal beschouwingen over de aantasting en de verdediging van
de 'privacy' in de moderne maatschappij, op verschillende gebieden.
Met medewerking van R.F.Beeriing, J.Blokker, A.L.Constandse,
F.E.Frenkel, L.Hornstra, W.H. Nagel, A.Romein-Verschoor, P.Spigt,
Lvan Tijn, W.F.Wertheim, weverbergh en anderen.

136 pag., f 4,50 of Bfr. 75
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bijzondere afleveringen

N.A.Donkersloot
herdenkingsnummer met herinneringen aan N.A.Donkersloot en
beschouwingen over zijn werk. Met portret en beknopt biografisch
en bibliografisch overzicht. Met medewerking van James S Holmes,
Alfred Kossmann, Karel Meeuwesse, Maurits Mok, O.Noordenbos,
J.J.Oversteegen, Ben Stroman en Victor E.van Vriesland.

96 pag., f 2,50 of Bfr. 40

China, het aardse rijk
een bij Uitgeverij Laverman nv verschenen uitgebreide en aangevulde
herdruk van De Nieuwe Stem, juni/juli 1966. Artikelen van Bruce Burton,
Bob Carlier, A.L.Constandse, René Dekkers, Margaretha Ferguson,
J.H.de Haas en J.H. de Haas-Posthuma, Elisabeth de Jong-Keesing,
B. Landheer, Tsjou U-po, W.F.Wertheim en E.zürcher.

200 pag., met illustraties en kaart, f 6,95 of Bfr. 110

Verkrijgbaar via de boekhandel of door storting van het bedrag op het
gironummer van Drukkerij en uitgeverij Laverman nv, Postbus 25,
Drachten, postrekening 80 10 77
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medewerkers aan aug lokt-nummer .

Leonard C.Biegel, geboren in 1924, studeerde aan de PSF te Amsterdam.
Thans wetenschappelijk medewerker aan het Documentatiecentrum
voor de Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.
Publiceerde eerder onder andere in De Internationale Spectator
en De Nieuwe Stem.

H.Doedens, geboren in 1906, studeerde Nederlands en geschiedenis.
Thans leraar bij het middelbaar onderwijs. Werkt mee aan verscheidene
oost-nederlandse periodieken.

Dr L.Hornstra, geboren in 1908, studeerde medicijnen en psychologie,
publiceerde De mens in de organisatie van de arbeid (diss., 1951).
Is thans psycho-analyticus te Wassenaar. Werkte voor de oorlog mee
aan het weekblad De Arbeider en het maandblad Bevrijding van
De Ligt cum suis. Publiceerde na de oorlog kunstkritieken onder andere
in Vrij Nederland en de NRC. Werkte ook mee aan De Nieuwe Stem.

Dr Albert Perdeck, geboren in 1888. Was als twintigjarige enkele jaren
als tolk werkzaam in Argentinië. Daarna in Nederland leraar Engels
en Spaans. Publiceerde onder andere Theology in Augustan Literature
(diss., 1928), Bernard Shaw (1962) en de dichtbundels De groene deur
(1938) en Het blijvende (1944) onder het pseudoniem Chris van der Weye.
Publiceerde onlangs zijn memoires in Nakend op de fiets (Kruseman,
Den Haag 1967).

Dr Jan M.Pluvier, lector in de moderne aziatische geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam.

J.van Santen, geboren in 1908. Studeerde economie te Amsterdam.
Was van 1946 tot 1952 lid van de Eerste Kamer voor de CPN. Werkte
eerder mee aan De Nieuwe Stem. Publiceert binnenkort De marxistische
accumulatietheorie (proefschrift, Universiteit van Amsterdam).

ASchuurman, studeert aan de Faculteit der sociale wetenschappen van
de Universiteit van Amsterdam.

mededeling van de redactie
In de afleveringen van november en december zal het aantal pagina's
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