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bij het laatste nummer

De Nieuwe Stem gaf bij haar verschijning na de Tweede Wereldoorlog
uiting aan de gedachten en wensen van een generatie die opgegroeid
was tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog en die er zich bewust van
was geworden dat een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis was
ingetreden. Deze in Europa uitgebroken oorlog was geen Europese oorlog
meer geweest. De niet-westerse wereld was erin betrokken en erdoor in
beweging geraakt en hij had een revolutie op gang gebracht die niet
minder dan een totale maatschappelijke ommekeer op gang had gebracht
in het uitgestrektste land ter wereld, de Russische revolutie.
Na de Tweede Wereldoorlog die de gehele wereld in beroering had
gebracht, was het niet meer mogelijk te herstellen wat de oorlog had
geschonden, maar moest de gedachte van vernieuwing zich op alle
ievensterreinen doen gelden. Wat De Nieuwe Stem wilde, was in dit land
aan de maatschappelijke, culturele en politieke vernieuwing bij te dragen.
Zij wilde dit doen als een onafhankelijk, maar progressief orgaan, open
voor discussie zowel binnen als buiten de redactie. Deze ideeën van
de oprichters zijn blijven doorwerken.
Reeds in de eerste jaargang pleitte de redactie voor de volledige erkenning
van de onafhankelijkheid van Indonesië en in die geest heeft zij op de
Nederlandse politiek scherpe kritiek uitgeoefend. Evenals haar kritiek ten
opzichte van de houding van de Nederlandse regering volkomen reëel
en noodzakelijk is gebleken, zo ook haar verzet tegen het steriele
anti communisme, waarvan zij de onwaarachtigheid en beperktheid
betoogde. Dat heeft gemaakt dat het tijdschrift in sommige kringen een
verdachte naam kreeg. Dit heeft er ook toe bijgedragen dat de lezerskring
beperkt is gebleven.
Materieel heeft De Nieuwe Stem het meestal moeilijk gehad. Dit heeft
er ook toe bijgedragen dat het tijdschrift enige malen in de ruim twintig
jaar van zijn bestaan van uitgever is veranderd. Hen allen zeggen wij bij
dezen gaarne dank voor de goede zorgen die zij aan het maandblad hebben
gegeven, niet het minst Lavermans Drukkerij en Uitgeverij nv en haar
directeur, de heer C.A.de Roo. Het heeft niet aan hem gelegen dat
De Nieuwe Stem is opgeheven.
De volgende overwegingen hebben ertoe geleid te besluiten het tijdschrift
niet langer voort te zetten. Jaren lang heeft De Nieuwe Stem een vrij
stabiele redactie gehad waarvan de kern werd gevormd door de oprichters
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bij het laatste nummer

en de in de eerste jaren aangetrokken mederedacteuren. Toen voor en
na verschillende leden van de oude redactie aan het tijdschrift zijn
ontvallen en gepoogd werd jongere redactieleden aan te trekken bleek
de moeilijkheid vooral hierin te bestaan dat de in aanmerking komenden
in vele gevallen om redenen van studie of werkkring maar een gedeelte
van hun tijd beschikbaar konden stellen. Het gevolg kon slechts zijn een
vaak optredende verandering in de redactie. Dit gevoegd bij de gebleven
moeilijkheden om materieel door te gaan en ten slotte de waarschijnlijk-
heid dat een tijdschrift zal worden opgericht dat aan De Nieuwe Stem
verwant zou zijn, maar voor jongeren aantrekkelijker want door jongeren
geredigeerd en voornamelijk politiek gericht, heeft de redactie doen
besluiten het bestuur van de Stichting die het tijdschrift deed uitgeven,
te verzoeken tot opheffing over te gaan.
Natuurlijk heeft het de redactie bedroefd dat zij tot dit voorstel moest
overgaan. De Nieuwe Stem nam gedurende enige decenniën een eigen
plaats in onder de Nederlandse maandbladen. Onze trouwe lezers zullen
het missen, de redactie zal het evenzeer missen. Zij hoopt dat de lege
plaats mogelijkheden biedt voor een ander periodiek, dat voor deze tijd
en met jonge krachten zal kunnen zijn wat De Nieuwe Stem In de eerste
kwart-eeuw na de Tweede Wereldoorlog voor Nederland heeft willen zijn.

Redactie
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W.F.Wertheim

brave new world

Op het breukvlak van twee eeuwen werd het lot van Europa bezegeld.
De 'Aera van Europa' - dat wonderlijke, dynamische en roerige schier-
eiland van Azië - was voorgoed voorbij. De omslag naar een nieuwe
aera had zich voltrokken. De eerste wereldoorlog deed niet anders dan
voor ieder duidelijk maken wat sommigen al onbewust in een fin de siècle
stemming hadden voorvoeld: dat de Europese volken niet hadden geleerd
hun conflicten op te lossen, noch de interne, economische en sociale,
binnen elk afzonderlijk volk, noch de externe, tussen de volken onderling.
Even zag het er naar uit, dat de leiding van de wereld, politiek en
geestelijk, die Europa had verloren, zou overgaan op twee wereldmachten,
beide erfgenamen van het oude Europa: Noord-Amerika en Rusland.
Maar Jan Romein zag verder. Hij noemde onze twintigste eeuw 'De Eeuw
van Azië'. Omstreeks 1950, op het breukvlak van twee halve eeuwen, had
een nieuwe omslag plaats: het zwaartepunt van de wereldpolitiek
verplaatste zich van de Atlantische wereld naar Azië. Het verloop van de
Koreaanse oorlog liet het einde van de suprematie der blanke volken
voorvoelen. Maar pas in de laatste jaren wordt steeds duidelijker, dat wat
toen maar een episode leek, vergelijkbaar met de nederlaag, aan het
begin van deze eeuw, van Tsaristisch Rusland tegen Japan, of met de
klap van Pearl Harbor aan het begin van de Pacific oorlog, in werkelijkheid
een beslissende wending in de wereldgeschiedenis symboliseerde. De
onmacht van het militair overmachtige Amerika om het Vietnamese
volk er onder te krijgen, en de ontploffing van een Chinese waterstofbom
zijn niet eens de belangrijkste aspecten van het einde van de periode van
volstrekte blanke suprematie, die men zou kunnen aanduiden als de
'aera der blanken'. Van nog groter betekenis is, dat een aziatisch volk
- het Chinese - bezig is een experiment in intermenselijke verhoudingen
te ondernemen, dat beslissend kan zijn voor de toekomst der mensheid.
Voor het eerst in de wereldgeschiedenis probeert een staatkundige
macht in praktijk te brengen wat zieners en predikers sinds 2000 jaar als
een hoog maar onbereikbaar ideaal aan de mensheid trachten voor te
houden: dat altruisme boven egoisme gaat. Een staat, die één vijfde van
de wereldbevolking omvat, wil door de culturele revolutie bereiken, nog
wel niet dat de Chinezen hun vijanden zullen liefhebben, maar toch wel
dat het Chinese volk ernst zal maken met het ideaal: Heb uw naaste
lief gelijk uzelf, en het uit de hemelse hoogten op aarde zal halen. Het kan
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niet, het kan niet, het kan niet, vermanen alle sociologen, economen,
psychologen en politici - maar Mao houdt zijn volk de parabel voor van
de 'dwaze oude man'. Deze wilde een rots, die hem in de weg stond,
neerhalen; met hulp van de goden, die medelijden kregen met zijn gezwoeg,
slaagde hij daar tenslotte in. Alleen zijn er nu geen goden meer -
er is het volk, en dat is machtiger dan alle goden.
De ingrijpende betekenis van dit experiment doet ons pas beseffen, dat
de Chinese revolutie niet zo maar een gewijzigde herdruk is van de
Russische. Ook al moet het eigenlijke experiment in feite nog pas
beginnen - tot nu toe heeft men niet veel meer gedaan dan de politieke
voorwaarden voor de verwezenlijking scheppen - de grootsheid van de
poging maakt alles, wat er aan voorafging, met inbegrip van de Russische
revolutie, tot niet veel meer dan een voorspel.

Als China bezig is wereldgeschiedenis te maken en te schrijven - wat in
feite hetzelfde is - dan wordt daarmee ook de Chinese geschiedenis
sedert het begin van deze eeuw tot een stuk wereldgeschiedenis. Wie als
historicus of politicus 'bij de tijd' wil zijn, zal zich niet langer de weelde
kunnen permitteren, dit stuk wereldgeschiedenis te ignoreren. Gelukkig
zijn in de laatste twee jaren zes boeken verschenen, die tezamen een
unieke handleiding vormen tot beter begrip van wat zich in het China van
gisteren, vandaag en morgen afspeelt'.
Han Suyin, tot nu toe vooral bekend als romanschrijfster, is nu bezig aan
een autobiografische serie, die naar verluidt uit vijf delen zal bestaan. Tot
nu toe zijn twee delen verschenen: The Crippled Tree en AMortal Flower.
The Crippled Tree is meer dan een autobiografie: het bevat de familie-
geschiedenis van Han Suyin's vader, tegen de achtergrond van de Chinese
samenleving aan het begin van deze eeuw; maar tevens geeft het een
boeiend beeld van de marginale positie waarin Han Suyin als 'Eurasian'
- haar moeder was een Belgische - opgroeide. "From the start was
duality", schrijft zij. Ik had bij het lezen voortdurend de neiging
vergelijkingen te maken met Simone de Beauvoir's Mémoires d'une jeu ne
fille rangée - en die vergelijkingen vielen gewoonlijk in het voordeel
uit van The Crippled Tree, eenvoudig omdat het milieu waarin Han Suyin
opgroeide, zoveel boeiender was, en de levensproblemen waarmee zij
geconfronteerd werd zoveel meer aansprekend en aangrijpend. Zouden
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wij in dit verschil in allure - hetgeen iets anders is dan verschil in
niveau - al een aanwijzing kunnen zien, dat Europa bezig was in te
slapen in een tijd waarin de Chinese draak juist langzaam aan wakker
werd?
De revolutie van 1911 wordt uitvoerig beschreven, op grond van een
aantal ooggetuigen-verslagen die de schrijfster heeft verzameld. Even leek
het alsof China zich echt ging bevrijden, maar de westerse machten
richtten een consortium op en gooiden het op een accoordje met
Joean Sji-kai, die een makkelijker partner leek dan Soen Jat-sen. Daar
Han Suyin's vader bij de spoorwegen werkte, besteedt zij in haar boek veel
aandacht aan de positie van de buitenlandse spoorwegmaatschappijen.
Deze vormden een staat in de staat en wekten sterk politiek verzet bij
de nationalisten.
In de jaren twintig lijkt het Chinees nationalisme weer een kans te krijgen,
als de Kuomintang aan de macht komt in het Zuiden. Han Suyin's vader
sympathiseert met Soen Jat-sen, maar haar moeder staat aan de kant
van de westerse machten en vertrouwt op de Engelse kanonnen. De
coalitie van de Kuomintang met de communisten - vergelijkbaar met
Sukarno's 'Nasakom' - wordt op de proef gesteld na Soen Jat-sen's
door in 1925. Tsjiang Kai-sjek neemt, al vóór de veroveringstocht naar
het Noorden, een dubbelzinnige houding aan. Maar Han Suyin's vader en
zijn progressieve vrienden stellen elkaar gerust: "Chiang Kai-shek is
a good man". Dan, in 1927, pleegt Tsjiang verraad, aanvaardt buitenlandse
hulp en richt een moordpartij aan onder de communisten, met wier hulp
hij Sjanghai had veroverd. Nu is het aan Mama om te zeggen:
"Chiang Kai-shek is a good man".
Is The Crippled Tree vooral van historische betekenis, het tweede deel
van de autobiografie, A Mortal Flower, waarin de periode 1928-1938
wordt beschreven, heeft daarnaast een groot actueel belang. En dat niet
alleen voor een goed begrip van wat er later in China zelf gebeurd is,
maar meer nog voor een goed begrip van de huidige situatie in andere
Aziatische landen, Indonesië in de allereerste plaats.

De overeenkomst tussen het Indonesië van vandaag, en het China van de
jaren dertig, zoals Han Suyin dit schetst, is beklemmend. Maar de eerste
pagina's roepen een beeld op dat eerder aan het India van vandaag doet
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denken. Zij beschrijft een treinreis. De trein rijdt door een watervlakte.
Aan weerskanten van de spoorbaan steken toppen van bomen uit: het
land is overstroomd. In de bomen zitten mensen, overal. Geen huis
steekt boven het water uit. De trein dendert verder. De mensen in de
bomen steken niet eens hun hand uit. Ze weten, dat toch niemand voor
hen zal stoppen. Ze wachten in de bomen op hun dood, mijl na mijl.
Mama haalt het etenstasje te voorschijn ...
Plaatsen honger, rampen en onverschilligheid voor het menselijk leven en
leed het China onder Tsjiang Kai-sjek op één lijn met India, de parallellen
met het Indonesië van vandaag zijn nog veel treffender. Eerst samen-
werking tussen. communisten en nationalisten, overeenkomstig het devies
van de Komintern, dat in agrarische landen waar het industrie-proletariaat
te zwak is om een greep naar de macht te doen, de communisten moeten
streven naar samenwerking met burgerlijke nationalisten en proberen
binnen de nationalistische organisaties een factor van betekenis te
worden; om te zijner tijd na een overwinning van de nationalisten tegen
het buitenlands imperialisme, de burgerlijke omhulling als de schil van een
rijpe vrucht af te pellen.
Als in Indonesië in de jaren zestig, werd deze 'bloc within policy'
catastrofaal voor de communisten. Samenwerking tussen rechtse en
linkse nationalisten was mogelijk zolang de inwendige klassentegen-
stellingen, met name op het platteland, nog niet waren uitgekristalliseerd
tot een open conflict. Zolang de grote meerderheid van de plattelands-
bevolking de mentaliteit had van kleine zelfstandige boertjes, kon een
populistische ideologie als die van Soen Jat-sen en Sukarno, die uitgaat
van een wezenlijke harmonie van belangen van allen die tot 'het volk'
behoren, en dit volk wil verenigen tegenover de vijand, die deze eenheid
van buitenaf bedreigt, een tijdelijke basis voor politieke samenwerking
verschaffen. Maar Peter Worsley heeft in zijn boeiende studie The
Third World overtuigend aangetoond, dat de populistische leiders van het
type Sukarno, Nkrumah, Mossadeq, U Nu en Goulart zich niet langer
kunnen handhaven, zodra de klassentegenstellingen, vooral die op het
platteland tussen land lozen en rijke grondbezitters, zich verscherpen.
Dan rijpt de klassenstrijd - en daarin zijn de bezitters, gesteund door
wapens, steeds aanvankelijk de sterkste partij. Zoals op Java het conflict
rijpte toen in 1964 de boerenbonden hun 'eenzijdige acties' ter uitvoering
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van de landhervormingswet van 1960 ondernamen en de gronden van de
rijke grondbezitters op eigen houtje begonnen te verdelen, waren ook
in China de burgerlijke elementen in de Kuomintang gealarmeerd geraakt
door de onrust onder de boeren in Zuid-China. Han Suyin schrijft hoe de
door de communisten georganiseerde boerenbonden in beweging
kwamen toen de Kuomintanglegers in 1926 naar het Noorden oprukten
en grote delen van het land van de warlords bevrijdden: "De boeren
organiseerden hun militia's en begonnen overal op eigen houtje het land
in beslag te nemen en te verdelen. Zij bonden de strijd aan met de landlords
en voerden een eigen rechtspraak in. Hierdoor werden de jonge officieren
van het Kuomintangleger hevig verontrust. Velen van hen kwamen zelf
voort uit families van grootgrondbezitters. De ontwikkelingen gingen te
snel, zeiden zij; er heerste wanorde en anarchie" (pag. 66).
Het Kuomintang-bewind, dat zijn zetel tijdelijk naar Hankou aan de
Jangtse had verplaatst, bleef nog een tijd lang progressieve leuzen
verkondigen, evenals de Indonesische regeerders de eerste maanden na
de mislukte coup van 1 oktober 1965, die in feite de generaals aan de
macht hielp. Maar Tsjiang Kai-sjek, die beschikte over het leger, ging
zijn eigen gang en gooide het, door bemiddeling van een paar beruchte
gangsters in Sjanghai, op een accoordje met de buitenlandse mogendheden
en concerns. De door Tsjou En-lai georganiseerde, maar ongewapende
arbeiders in Sjanghai werden gruwelijk afgeslacht en de vervolging van
de communisten overal door het land won voor het Kuomintang-regime
alle steun en financiële hulp uit het buitenland, die het maar wenste.
De generalissimo was 'de sterke man' geworden, die orde op zaken zou
stellen, evenals Suharto nu. Door zijn huwelijk met een zuster van de
weduwe van Soen Jat-sen verwierf hij zich, in de ogen van velen, het
aureool van legitieme opvolger van de grote leider. Al in 1928 schreef
ir SJ.Rutgers over de gebeurtenissen: "Tegenover den eisch van de
arbeiders van Sjanghai, om een zelfstandige gewapende macht te vormen,
en onder de bedreigingen van de buitenlandsche imperialisten, pleegde
al spoedig een deel der, met de imperialisten door nauwe belangen
verbonden, Chineesche bourgeoisie verraad aan de nationale beweging.
Minder voor de hand liggend was de snelheid, waarmede ook de
linkervleugel van de Koeomintang in dit verraad volgde. Wie de literatuur
van de korte periode tusschen het verraad van Tsjangkaisjek in Shanghal
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en dat van Hankou volgt, moet wel sterk onder den indruk komen, hoe
weinig woorden beteekenen tegenover de groote feiten van den klassen-
strijd. Alleen wanneer men de geweldige, onbedwingbare krachten ziet,
die in de opstanden der boeren van Zuid-China tot uiting kwamen en
tegelijk in het oog houdt, hoe alle lagen der Chineesche bourgeoisie
rechtstreeks aan grond- en woekerrente in het dorp geïnteresseerd zijn, kan
deze volledige en bijna plotselinge breuk van den linkervleugel der
Chineesche bourgeoisie, ondanks alle daaraan voorafgaande 'idealen'
van nationalisme en Soenyatsenisme begrijpen"2.
De analyse past vrijwel letterlijk op de huidige situatie in Indonesië.
Evenmin als de 'sterke man' van vandaag, generaal Suharto, was de sterke
man van toen in staat, zijn land tot eenheid en economische vooruitgang
te brengen. "Geen van de door Tsjiang Kai-sjek beloofde hervormingen
werd uitgevoerd; geen van de sociale en economische misstanden
opgeheven", schrijft Han Suyin. Hij was zozeer gebonden aan de buiten-
landse belangen en aan die van de grote grondbezitters op het platteland
op wie hij steunde, dat zelfs al zou hij de bestaande maatschappelijke
structuur hebben willen aantasten, hij daartoe niet in staat zou zijn geweest.
Rutgers gaf de toestand met de volgende woorden weer: "Hoofdzaak
daarbij is, dat de Chineesche bourgeoisie niet in staat is, een ook maar
eenigszins afdoende agrarische hervorming door te voeren. Aan den
anderen kant zijn de verhoudingen op het land van dien aard, dat een tot
rust komen van de revolutionaire beweging uitgesloten is. Daarentegen
hebben de arbeiders, versterkt door een gedeelte van de studenten en
andere opstandige elementen in de steden, reeds voldoende kracht
verkregen, om een algemeene revolutionaire beweging te kunnen leiden,
en tot de overwinning te voeren"3.
Wij kunnen nu constateren, dat Rutgers een profetische blik heeft gehad.
De Kuomintanglegers, steeds weer opnieuw de strijd aanbindend tegen
de door Mao en Tsjoe-teh georganiseerde boerenlegers, verslonden alle
'buitenlandse hulp'. Agrarische hervormingen waren er alleen op papier.
Zelfs toon de Japanners hun opmars begonnen, bleef Tsjiang de
'communistische benden' als de enige werkelijke vijand beschouwen.
Pas het incident van 1936 in Sian, toen Tsjiang door een anti-Japanse
maarschalk, die samenwerkte met de communistische troepen, werd
ontvoerd, dwong Tsjiang er toe, tot een compromis te komen met het
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inmiddels, na de door Edgar Snow in zijn Red Star over China vereeuwigde
Lange Mars, in het Noorden van het land, te Jen-an gevestigde
communistische hoofdkwartier, en aandacht te besteden aan de buiten-
landse indringer.
Evenals het eerste deel van Han Suyin's autobiografie bevat het tweede,
naast persoonlijke herinneringen, ook historische hoofdstukken die de
achtergrond van die herinneringen schetsen. Maar ook de persoonlijke
herinneringen hebben een meer politiek accent. In 1933 werd
Han Suyin toegelaten tot de Yenching universiteit, voor de medische
studie. Daar werd zij meegesleept in de nationalistische studentensfeer,
die des te feller werd, naar mate de Japanners oprukten. Het is duidelijk,
dat de fel nationalistische houding voor de schrijfster, vooral nadat zij
in Brussel haar studie ging voortzetten, een overcompensatie vormde
voor haar Euraziatische afstamming en tevens een uiting van verzet
was tegen haar bekrompen en bigotte moeder.

Het derde deel van Han Suyin's autobiografie komt dezer dagen gereed,
maar zal pas in de loop van 1968 verschijnen. Intussen beschikken wij
voor de periode van de Japanse bezetting en de daarna met hernieuwde
felheid ontbrande burgeroorlog over een document, dat tot de belangrijkste
en boeiendste behoort, die in jaren over China zijn verschenen:
Fanshen, van de Amerikaan William Hinton. Han Suyin zegt van dit boek:
"Ik vind dat Fanshen het meest opwindende, fascinerende en buitengewone
document over landhervorming in China is, dat ooit is geschreven. Het
heeft niets van de zoetelijke, sentimentele wazigheid die men vindt
bij zoveel welmenende vrienden van de Chinese revolutie, die willen ver-
geten hoe krampachtig het proces van menselijke verandering verloopt -
een krampachtigheid waarop Mao Tse-toeng in zijn geschriften herhaaldelijk
heeft gewezen. Want revolutie is een menselijk bedrijf, en in China gaat
het proces van het ontwarren van de mens uit zijn feodale banden nog
altijd door - in de hedendaagse culturele revolutie ... Fanshen is een
machtig boek, een klassiek werk op één lijn te stellen met Edgar Snow's
Red Star over China".
In deze lof, die Han Suyin aan Hinton toezwaait, staat geen woord te
veel. Hoe komt het, dat deze studie van de landhervormingen in een door
de communistische legers bevrijd gebied in de jaren 1945-1948 pas
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nu verschenen is? Dit komt doordat Hinton's aantekeningen, toen hij in
1953 uit China in zijn land terugkeerde, door de Amerikaanse autoriteiten,
die waren aangetast door Mc Carthy's heksenjacht, in beslag werden
genomen. Pas vele jaren later kreeg hij ze, na eindeloze processen,
weer terug.
En toch is Fanshen geen dag te laat verschenen. Juist nu de culturele
revolutie aller aandacht op China richt, wordt het dubbel belangrijk te
weten, 'hoe het allemaal begonnen is'. Aan de andere kant bevat het
werk een schat van ervaring, die van het allergrootste belang is voor de
landen waar op dit ogenblik landhervormingen dringend nodig zijn:
in vrijwel geheel Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Hinton werd in 1947 naar China, dat hij reeds van vroegere bezoeken
kende, uitgezonden door de UNRRA, de hulporganisatie van de Verenigde
Naties. Maar hij bleef niet in de door de Kuomintang beheerste steden;
hij wist een aanstelling te krijgen aan een universiteit in een door de
communisten beheerst gebied verder het binnenland in. Van daaruit werd
hij op zijn verzoek uitgezonden om deel uit te maken van een team, dat
de uitvoering van de door de communisten uitgevaardigde landhervormings-
wetten moest controleren en de boeren in hun moeilijkheden moest
steunen.
Hieruit is voortgekomen een dorpsstudie, die uniek is in de sociologische
litteratuur. Met een levendigheid en een gedetailleerdheid, die recht
doet wedervaren aan de beste tradities van sociologie en culturele
antropologie, wordt hier niet een beschrijving gegeven van een samen-
leving in stilstand of in balans, maar van een maatschappijtje dat de
schokkendste veranderingen aan het ondergaan is, welke men zich kan
voorstellen. Gewoonlijk wordt de sociologie niet in staat geacht een
revolutionair gebeuren naar wetenschappelijke eisen te observeren en
weer te geven. Dat Hinton er wel in geslaagd is, ligt niet alléén aan zijn
uitzonderlijke opmerkingsgave: hij werd ook gesteund door het feit, dat
de bewoners en de leidende politieke kaders van het dorp tijdens zijn
verblijf zelf enige malen met een onvoorstelbare ernst en eerlijkheid
hebben getracht een analyse te maken van de bestaande situatie en van
de mate waarin deze beantwoordde aan de deels door henzelf, deels
door hogere communistische organen gestelde normen van juist gedrag.
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Wat ons uit de zeshonderd pagina's omvattende dorpsstudie het meest
bijblijft, is dat de Chinese dorpsbewoners, met inbegrip van de
communistische leiders, niets menselijks vreemd is. In hun uitbarsting van
haat tegen de met de Japanners collaborerende traditionele leiders vieren
zij hun wraakzucht bot, en plegen zij soms ook gewelddaden tegen
onschuldigen, die de verhoudingen in de dorpssamenleving voor lange
tijd verstoren. De landverdeling treft niet alleen de landlords en rijke
boeren, maar soms ook armere boeren, die voor dezen handlangers-
diensten hadden verricht, of nog steeds werden verdacht te verrichten.
Onder de nieuwe, linkse kaders zijn er nogal wat, die al spoedig in dezelfde
misbruiken en willekeurige machtsuitoefening dreigen te vervallen als de
oude leiders, die de boeren in het verleden hadden onderdrukt en
uitgebuit. Gesteund door hun wapens, eigenen zij zich een groter aandeel
in de te verdelen, aan de grootgrondbezitters ontnomen, rijkdommen
toe dan waar zij recht op hebben, of verkrachten zij meisjes wanneer
deze hun niet ter wille zijn.
Op het moment, dat het landhervormingsteam, waar Hinton deel van
uitmaakt, ten tonele verschijnt, tekent zich al een ernstige demoralisatie af.
In een poging om het vertrouwen van de boeren in partij en kaders te
herstellen schorst het team de dorpsleiding en schenkt het de boeren -
in het bijzonder de arme boeren - de gelegenheid met hun klachten
naar voren te komen. Maar ook deze poging tot herstel gaat te ver en
ontketent een kritische houding tegenover partij en kaders, die ook het
vele, dat tijdens de revolutionaire hervormingen tot stand kwam, miskent.
Van de weeromstuit raken nu de goedwillende kaders gedemoraliseerd
en raken zij hun enthousiasme voor de goede zaak even kwijt.
Tot zover is alles volkomen menselijk. Het bovenmenselijke is de ernst
en eerlijkheid, waarmee, met de vijand op enkele tientallen kilometers
afstand, het team de gehele boerenbevolking opnieuw weet te activeren
tot een hernieuwd zelfonderzoek, waardoor de gemaakte ernstige fouten
zo goed mogelijk worden gecorrigeerd, en het vertrouwen in de nu
door de gezamenlijke boeren gekozen dorpsleiding wordt hersteld. En
dit alles gebeurt in een sfeer van uitspreken van alle grieven, volstrekte
eerlijkheid die ieder tegenover zichzelf en zijn eigen verleden moet
betrachten, en met een mentaliteit, waarin overtuiging en opvoeding de
plaats inneemt van dwang en geweld.
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Als Hinton met zijn team in augustus 1948 het dorp verlaat, is Fanshen
- de ommekeer in de dorpssamenleving en in ieder mens afzonderlijk -
nog wel niet voltooid; de collectivisatie als basis voor de verhoging
van de landbouwproductie moet in feite nog beginnen; en de houding
van de dorpsbevolking tegenover de vrouwenemancipatie is nog over
het algemeen vrij negatief. Maar de feodale verhoudingen zijn voorgoed
opgeruimd en de eerste stap in de Lange Mars naar de vorming van een
nieuwe mens is dan gezet.
Als men het boek uit heeft, begrijpt men een klein beetje, waarom enerzijds
die opvoeding van zichzelf en elkaar tot vandaag toe nog steeds door-
gaat en moet doorgaan - niet omdat de corruptie objectief zulk een
ernstige omvang zou hebben aangenomen, maar omdat de communistische
leiders steeds hogere eisen van zelfverloochening en collectief besef
wensen te cultiveren; en dan begrijpt men anderzijds hoe het mogelijk
was om, met zulk een mentaliteit en toewijding, niet alleen een
beslissende militaire overwinning op Tsjiang Kai-sjek te behalen, maar
ook de grondslag te leggen voor een maatschappelijke hervorming, die
in omvang en intensiteit enig is in de wereldgeschiedenis.

Toen het achterland van Peking, waar Fanshen zich afspeelt, al bevrijd
was, bevond de westelijke provincie Setsjwan, met de hoofdplaats
Tsjoengking, zich nog vast in handen van de Kuomintang. In een stadje
in deze provincie spelen de gebeurtenissen zich af, die de Britse chemicus
William G. Sewell in zijn I Stayed in China beschrijft. Het boekje heeft in
de verste verte niet de geladenheid en de aangrijpende actualiteit van
Hinton's dorpsstudie. En toch is ook dit boekje onmisbaar voor een
goed begrip van de menselijke processen, die zich in China hebben
afgespeeld en nog afspelen.
Sewell is een Quaker, die na de oorlog zijn gezin in Engeland had
achtergelaten om opnieuw zijn onderwijstaak te hervatten aan de
Christelijke universiteit waaraan hij voor de oorlog verbonden was
geweest. Het verslag van zijn ervaringen verschaft, op dezelfde manier
als Hinton dit voor de plattelandssamenleving doet, enig inzicht in het
ingrijpend heropvoedingsproces zoals ook de studenten en docenten aan
de universiteit dit ondergingen nadat de Kuomintangtroepen zich aan
het oprukkende rode leger hadden overgegeven.
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Wat aan dit boek een bijzonder accent geeft, is dat de schrijver niet, als
Hinton, alleen als 'observer' bij de gebeurtenissen was betrokken,
maar als volwaardig lid van een discussiegroep de heropvoeding zelf
onderging. De humor en menselijkheid waarmee hij de onontkoombare
beïnvloeding door die nimmer eindigende discussies en bijeenkomsten
voor kritiek en zelfkritiek beschrijft, maken dit boekje tot verplichte
lectuur voor ieder, die de gebeurtenissen in China alleen in termen van
dwang en brainwashing denkt te kunnen vatten.

Zoals hèt boek over de landhervormingen in China pas twintig jaar na
dato verscheen, zullen wij nog wel een twintig jaar moeten wachten op
hèt boek over de culturele revolutie. Die hun oordeel klaar hebben -
en dat oordeel is gewoonlijk gebouwd op wensdromen uit Washington,
Moskou of Ta!peh - zijn er per definitie naast. Wie ièts van het
huidig gebeuren begrijpt, beseft dat geen definitief oordeel mogelijk is,
omdat er nog niets definitief is, alles nog in beweging is en voorlopig heel
veel nog verward en verwarrend zal blijven. Onderwijl zijn er enkele
schrijvers, die althans een ernstige poging wagen, ons naast een analyse
van het heden een perspectief te bieden voor China's toekomst. Daar
is allereerst K.S.Karol's Franse boek, dat ik aanhaalde in mijn opstel,
gepubliceerd onder de intussen onjuist gebleken titel 'Na de culturele
revolutie' (april nummer van deze jaargang, pag. 183). Karol's werk is
intussen in Engelse versie verschenen, met de titel: Mao's China - The
Other Communism en ik kan deze vergelijking van het Chinese met het
Russische communisme aan ieder van harte aanbevelen.
Een van de belangrijkste verschilpunten waarop Karol wijst, is dat tussen
de regeermethode van Stalin en die van Mao. Hij schrijft dat de gedwongen
werkkampen en de voorrechten voor elite-arbeiders en kaders in de
Sowjet-Unie een onontkoombaar gevolg waren van een poging om
een land socialistisch te maken dat er noch politiek noch economisch op
was voorbereid, en waar de basis niet op dociele wijze de directieven
van boven accepteerde.
"Om zijn doeleinden te bereiken, wist Stalin ongetwijfeld dat hij 'zowel
de peen als de stok' zou moeten hanteren, maar hij had stellig de omvang
niet voorzien die de repressie zou aannemen, noch de diepte van de
corruptie waartoe het favoritisme in een periode van gebrek zou leiden.
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Tot dogma's verheven, hielpen zijn onfeilbaarheid, zijn helderziendheid,
zijn orthodox 'marxisme-leninisme' hem om voor de wereld de Sowjet-
werkelijkheid te verbergen en om binnenslands elke poging tot verzet te
breken".
Het Chinese systeem ziet Karol als nog 'religieuzer' dan het Stalinisme.
Maar de methoden zijn volkomen verschillend. Alle nadruk valt op het
redeneren, op het overtuigen en niet op dwang. "Mao doet afstand van de
erfenis van het oude China, heft de rangen en insignes in zijn leger op,
ontketent een grote campagne tegen bijgeloof en de godsdienst, en
verheft in steeds sterkere mate een egalitarisme tot ideaal, dat Stalin
nooit heeft gepredikt. De grote culturele revolutie is dan ook eerder een
verscherpte breuk tussen Maoisme en Stalinisme. Of men 't nu wil of niet,
de feiten bevestigen elke dag dat de opvattingen van Mao Tse-toeng
zeer verschillend zijn van die van Stalin, en dat zijn geloof in de
revolutionaire geest van de Chinezen het hem toestaat zijn toevlucht te
nemen tot methoden waarvan de vroegere Sowjet-dictator nooit zou
hebben gedroomd".

Intussen heeft ook Han Suyin een boekje gepubliceerd over het China
van heden, dat de paradoxale titel draagt China in the Vear 2001. Het Is
een helder geschreven, overzichtelijk en instructief werkje, dat zowel
de voorgeschiedenis als de hoofdlijnen van de culturele revolutie probeert
samen te vatten.
De titel is gebaseerd op een citaat van Mao uit het jaar 1956: "Het is
slechts vijfenveertig jaar geleden, dat de revolutie van 1911 plaats greep.
Maar het aangezicht van China is volkomen veranderd. Over nog weer
vijfenveertig jaar, in het jaar 2001, zal China nog grotere veranderingen
ondergaan hebben. Het zal dan een machtig, socialistisch industrieel
land zijn geworden. En dit is zoals het hoort.
China ... zou een belangrijke bijdrage aan de mensheid moeten leveren.
Zijn bijdrage was gedurende een lange periode veel te gering. Dit geeft
ons een gevoel van spijt. Maar wij moeten bescheiden zijn. En dit niet
alleen nu, maar evengoed over vijfenveertig jaar. In onze Internationale
verhoudingen zouden wij, Chinezen, ons vrij moeten houden van
chauvinisme als grote mogendheid - en dit met beslistheid, volstrektheid
en volledigheid". Han Suyin sluit haar boek af met de woorden: "De
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toekomst heeft reeds in ons heden haar intrede gedaan. Het jaar 2001 is
in China begonnen - vandaag".
Op een nieuw breukvlak van twee eeuwen zal China, als Mao's nieuwste
en grootste experiment lukt, en de Amerikaanse leiders in hun razernij
over de vastbeslotenheid van dit Aziatisch volk om zijn eigen weg te volgen
niet de gehele mensheid in een onherstelbare catastrofe zullen hebben
gestort, in staat zijn om diezelfde mensheid een voorbeeld te geven van
een nieuw type menselijke verhoudingen.
Tegen die tijd zullen misschien onze kinderen en kleinkinderen weten of
het werkelijk mogelijk is 'A Brave New World' op te bouwen - niet
als een onwezenlijke utopie die slechts in de geest van zieners als Bellamy
of Kropotkin realiteitswaarde bezit, en evenmin als de satire ervan die
Aldous Huxley schetste, maar als een product van extreme inspenning
van mensen met medemensen.

1 Han Suyin - The Crippled Tree. London 1965.
Han Suyin - A Mortal Flower. London 1966.
William Hinton - Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese
Village. New Vork/London 1966.
William G.Seweli - I Stayed in China. London 1966.
K.S.Karol - Mao's China - The Other Communism. London 1967.
Han Suyin - China in the Vear 2001. London 1967.
2 Ir SJ.Rutgers - Het boerenvraagstuk. Rotterdam 1929, blz. 125.
3 t.a.p., blz. 126.
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revolutie en contrarevolutie in indonesië

Enige weken geleden heeft generaal Soeharto laten weten dat hij er prijs
op stelde dat het woord 'revolutie' uit het Indonesische politieke
woordenboek zou worden geschrapt. Men deed beter niet te spreken
over de Indonesische revolutie, maar over de nationale vrijheidsstrijd als
men de strijd tegen Nederland op het oog had. Revolutie, aldus een
kanttekening in onze pers hierbij, was een geliefd woord van Soekarno.
Nu lijkt dit taboe verklaren van het woord 'revolutie' een zoveelste aan-
wijzing dat men bezig is alles te verwijderen dat aan Soekarno herinnert.
Het is echter meer dan dat. Soekarno immers gebruikte dit woord alleen in
verband met de nationalistische vrijheidsstrijd, met het nationale aspect
van de Indonesische revolutie, en aangezien die voltooid zijn, door
iedereen in Indonesië aanvaard worden en door niemand gevreesd hoeven
te worden, is er geen reden om aan te nemen dat men revolutie in déze
betekenis plotseling een vies woord is gaan vinden.
Maar revolutie wekt ook, en sterker nog, de gedachte aan een maat-
schappelijke omwenteling; tenslotte vertoont de Aziatische revolutie,
waarvan de Indonesische een deel is, duidelijk sociaal revolutionaire
karaktertrekken. Aangezien die nu juist wel door de heersende groepen
gevreesd worden kan men de afkeer verklaren van een term waarmee
Indonesië politiek ongeveer twintig jaar lang heeft moeten leven en werken.
Het contrarevolutionaire karakter van het generaalsbewind wordt door
deze kleinigheid wel bevestigd.
Voor wie die bevestiging nog nodig had: door haar daden, sinds de
machtsgreep van 1 oktober 1965, had de tegenwoordige Indonesische
regering haar contrarevolutionaire instelling al duidelijk aangetoond.
De afslachting van communisten of voor het gemak als zodanig aangeduide
personen, hetgeen in veel streken neerkwam op boeren die zelf de
uitvoering van een langdurig gesaboteerde landhervormingswet ter hand
namen; het verbod van de communistische partij; de zwaai op interna-
tionaal politiek terrein van een neutralisme dat China niet als gevaar
nummer één ziet naar een neutralisme dat dit wél doet - over de contra-
revolutionaire aard van het regiem hoeft men zich geen enkele illusie
te maken.
Nu wordt echter door de term contrarevolutionair, wanneer die toegepast
wordt op het huidige Indonesische bewind, automatisch de indruk gewekt
als zou het voorgaande regiem revolutionair geweest zijn. Het veelvuldig
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gebruik in het verleden van het woord revolutie en van andere, in
bepaalde oren onplezierig klinkende termen schijnt ook in die richting
te wijzen. In veel politieke literatuur is Soekarno trouwens als de 'linkse',
'socialistische', soms zelfs crypto-communistische politicus aangewezen,
die Indonesië naar het verderf voerde maar die dan nu afgelost is door
redelijker machthebbers.
Die tegenwoordige machthebbers zijn verre van revolutionair, maar klopt
het nu ook met dat linkse van Soekarno? De vraag die men zich moet
stellen is: is er door de machtsgreep van 1 oktober 1965, voor zover het
de maatschappelijke achtergronden en sociale en economische
doelstellingen van de aan de macht zijnde Indonesische heersende
groepen betreft, iets wezenlijks veranderd? Of is er alleen maar sprake
van een verandering van taktiek? Hoe meer men nu de politiek die
tijdens het regiem van Soekarno gevoerd werd analyseert, des te meer
moet men toch wel de indruk krijgen dat die, alle revolutionaire en het
Westen choquerende taal ten spijt, niet gericht was op sociale veran-
deringen. Zij streefde integendeel, evenals die van de huidige machtheb-
bers, naar een bestendiging van de maatschappelijke status quo.
Verwonderlijk is dit eigenlijk niet, want er kan dan wat wisseling van
personeel hebben plaatsgevonden, maar de maatschappelijk de toon
aangevende groepen van vroeger zijn dezelfde die nu de toon aangeven.
De generaals hebben op 1 oktober 1965 niet de macht veroverd op
Soekarno en de PKI, maar hun bestaande, toen reeds zeer grote macht
uitgebreid door hun enige werkelijke tegenstanders, de communisten, te
liquideren en de president, die met hen van mening verschilde over de te
volgen methoden en die hen met name ervan weerhouden had het
bloedbad aan te richten dat zij tenslotte aangericht hebben, op stal te
zetten.

De voorstelling van Soekarno als 'linkse', tegen het communisme aan-
leunende politicus dient verschillende doeleinden. Men verklaart er zijn
anti-(neo-)kolonialistische en anti-imperialistische uitlatingen mee, die in
de westerse wereld nog steeds niet op andere gronden verklaard schijnen
te kunnen worden. Men kan ook het economisch wanbeleid van de
president tot zijn 'socialisme' herleiden, waarmee dan tevens op een
gemakkelijke manier de onjuisthf!id van een linkse maatschappijleer is
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aangetoond. Men kan bovendien nog altijd dit wanbeleid aanvoeren als
belangrijkste oorzaak van de onmacht van de tegenwoordige regering om
de economische problemen in Indonesië de baas te worden. Maar men
merkt daar dan niet bij op dat een verbaal socialisme iets anders is dan
een werkelijk socialisme; zonder verder de vergelijking te willen door-
trekken kan men zeggen dat het socialisme van Soekarno dezelfde functie
vervulde als de S in Hitler's NSDAP. Ook is er, wanneer men op
Soekarno's linkse instelling wijst, onvoldoende de nadruk op gelegd
dat zijn politiek met socialisme niets te maken had en dat hij, ondanks
al zijn bravour, geen absoluut heerser was, maar rekening moest houden
met politieke groepen en maatschappelijke factoren. Als Soekarno met de
generaals en de grondbezitters, die vaak tevens Islamietische orthodoxe
geestelijken zijn - en die nu de lakens uitdelen - van mening
verschilde dan was dat niet over de noodzaak om de sociale structuur
van het land onaangetast te laten en een sociale revolutie op een afstand
te houden, maar over het middel hoe dat doel te verwezenlijken: door een
neutraliseren van links of door een onderdrukkingspolitiek.
Soekarno was voorstander van de eerste methode. nadat de PKI zich
hersteld had van een eerdere Bartholomeus-nacht (tijdens en na de
Commune van Madioen in 1948) en in de loop van de jaren vijftig de
krachtigste woordvoerder geworden was van diegenen die op de nood-
zakelijke maatschappelijke hervormingen en een verbetering van de
levensstandaard van de lagere bevolkingskiassen aandrongen. Zij was
ook de best georganiseerde partij geworden. Dat in 1955, bij de algemene
verkiezingen, zes miljoen stemgerechtigden, dat is 16,4 procent van het
totaal, voor de PKI kozen, wekte niet alleen verslagenheid in Amerikaanse
kringen ("blijkbaar wordt de democratische vrijheid in Indonesië meer
gevreesd dan de communistische tyrannie", aldus de New Vork Heraid
Tribune), maar moet ook Soekarno aan het denken hebben gebracht.
Toch al weinig tevreden over de wijze waarop de parlementaire
regeringsvorm werkte, kwam hij in 1956 met zijn concept van geleide
democratie en de eerste stap op weg naar de verwezenlijking daarvan
werd in 1957 gezet met het in functie treden van het kabinet Djuanda.
In datzelfde jaar bleek bij de provinciale verkiezingen in Oost- en
Midden-Java de groei van de communistische partij: in beide provincies
samen bijna een miljoen stemmen méér dan in 1955.
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In westelijke kringen is Soekarno's geleide democratie nooit op dezelfde
wijze ontvangen als die van Charles de GaulIe in Frankrijk. Men zag er een
manoeuvre in om de democratie de nek om te draaien en de weg vrij te
maken voor een regiem van linkse signatuur, ook al doordat Soekarno
zijn plannen ontvouwde met een verwijzing naar de praktijk in China waar
hij juist een bezoek had gebracht. Dat tijdens het doorvoeren van het
nieuwe systeem de sociaal-democratische PSI van Sjahrir en de
Islamietische Masjoemi het loodje moesten leggen is ook aangevoerd als
een bewijs dat het de pro-westerse partijen waren die er aan gingen
en dat er dus een duidelijke pro-communistische lijn in Soekarno's
politiek was te bespeuren.
Maar wat gebeurde er precies? Onder de geleide democratie werd de
uitvoerende macht versterkt, kwam het leger op de sleutelposten en werd
de macht van het parlement verzwakt. Het bestaande, gekozen, parlement
werd in 1960 naar huis gestuurd en vervangen door een benoemde
volksvertegenwoordiging. Dit betekende dat verkiezingen van de baan
waren en juist dit is de belangrijkste aanwijzing van de achtergronden
van geleide democratie. De enige partij immers die van verkiezingen iets
te verwachten had was de PKI; dat was tussen 1955 en 1957 overduidelijk
gebleken en bij de geleidelijk aan slechter wordende economische
toestand was het niet aan te nemen dat die trend zich zou wijzigen. Om
haar doelstellingen legaal na te streven stond de PKI geen andere weg
open dan propaganda voeren onder de bevolking en arbeiders, in
fabrieken en op plantages, en boeren organiseren voor politieke acties.
Maar hierop was gerekend. In het stelsel van geleide democratie werden
het leger, met de PNI (de nationalistische partij van ambtenaren en
middenstanders) en de orthodox Moslimse Nahdatul Ulama - maar vooral
het leger - de tegenkrachten tegen een te grote invloed van de PKI. De
PSI en de Masjoemi zouden daar ook voor gebruikt hebben kunnen
worden als die zich niet uit een keur van overwegingen tegen Soekarno
hadden opgesteld en zich min of meer geïdentificeerd hadden met de
Sumatraanse separatisten-opstand van 1958: zij waren, hoe anti-
communistisch ook, onbruikbare bondgenoten, zij hadden te veel kritiek
en zij moesten het veld ruimen.
Het was echter niet de bedoeling de PKI zodanig tegen te werken
- stakingen werden ook verboden - dat deze geen andere uitweg meer
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zou zien dan in illegale actie. Weliswaar was het leger daar goed genoeg
tegen opgewassen, en zou een communistische opstandpoging op een
mislukking zijn uitgelopen, maar zoiets ging geheel tegen Soekarno's
streven in. In de eerste plaats was een van Soekarno's voornaamste idealen
de eenheid van het Indonesische volk te bewerkstelligen, niet alleen
van Sabang tot Merauke, maar ook van de rijkste tot de armste - een
burgeroorlog zou dat streven in gevaar brengen. Bovendien zou een
wegvallen van de PKI als machtsfactor de generaals te machtig maken
en ook dat lag niet in de bedoeling van de president, die de communisten
om het politiek evenwicht te bewaren, evenzeer nodig had als de militairen.
Maar ook als er geen openlijk conflict zou uitbreken, dan nog waren de
legale activiteiten van de PKI onrustbarend genoeg, omdat die het
prestige van de communisten en hun aanhang onder de lagere volks-
klassen zouden doen toenemen. De oplossing werd gevonden in een
koers die er op uit was de PKI bij de regeringspolitiek te betrekken en
haar daar aan te laten deelnemen. Nooit op het eerste plan overigens;
toen in 1962 en 1964, bij kabinetswijzigingen, communisten in de regering
werden opgenomen, was dat nooit op belangrijke posten en bovendien
vond er tegelijkertijd altijd een instroming van officieren plaats die de
communistische aanwezigheid neutraliseerde. In het benoemde parlement
waren de communisten ondervertegenwoordigd. In de talrijke advies-
colleges die uit de grond gestampt werden en die elkaar staatsrechtelijk
gesproken voortdurend voor de voeten liepen zaten zij naast militairen,
Islamieten en vertegenwoordigers van alle mogelijke andere groepen
en was hun stem er een van de vele. Alleen locaal, op dorpsniveau,
konden zij hier en daar wat gezag uitoefenen. En tenslotte deed hun
deelname aan sommige bestuursorganen afbreuk aan het communistische
prestige - wat ook wel de bedoeling zal zijn geweest van degene die
hen tot die posten benoemde - omdat zij zich in de ogen van het volk
daardoor identificeerden met een inefficiënte en corrupte regering.

Om de medewerking van de communisten te verkrijgen moest de regering
echter een politiek voeren die op zijn minst voor de PKI een paar
aantrekkelijke kanten vertoonde, Die politiek was de verbaal anti-
kapitalistische, anti-imperialistische, anti-westerse die Soekarno in 1957
en volgende jaren doorzette, Het was, hoe men het ook bekijkt, een
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zuiver nationalistische politiek, een voortzetting van de 'nationale
revolutie' die nog niet 'was voltooid', die voortdurend bedreigd werd.
Er was dus ook een boeman nodig. Tegen een dergelijke politiek konden
de communisten zich met geen mogelijkheid verzetten, wilden zij zich
niet tegen een van de heiligste Indonesische huisjes te weer stellen; zij
konden het zich zelfs niet veroorloven er niet aan mee te doen want er was
toch al de neiging om communisten voor anti-nationalistisch te verslijten.
Bovendien kwam het anti-westerse karakter van die politiek overeen
met de eigen doelstellingen. Zij deden dus mee, vaak in de voorste
rangen.

Dit betrekken van de PKI bij de nationalistische agitatie had voor de
heersende groepen nog het voordeel dat de communisten, daarmee bezig
zijnde, niet hun aandacht konden wijden aan zaken waar de regering
hen juist van af wilde houden. Het leger hield trouwens nauwlettend
toezicht om ervoor te zorgen dat tijdens dergelijke nationalistische
campagnes de PKI geen eigen rol ging spelen maar strikt binnen de
perken bleef. De zaak mocht natuurlijk niet uit de hand lopen, en men kan
stellen dat regering en leger daarin goed geslaagd zijn.
In 1957 lag de westerse boeman voor de hand: Nederland dat Nieuw
Guinea bezet hield en nog grote economische belangen in Indonesië bezat.
De aanval op die belangen - de overname van de Nederlandse
bedrijven - is vaak voorgesteld als een uiting van Soekarno's socialis-
tisch streven. Dat zou het echter geweest zijn als die maatregelen zich
ook tegen inheemse bedrijven hadden gericht, maar in 1918 waren die al
volgens een klassiek geworden definitie uitgezonderd van het 'zondige',
dat wil zeggen het buitenlandse, kapitalisme, waartegen gestreden
moest worden. Maatregelen tegen buitenlanders zijn geen vorm van
socialistische politiek, maar een vorm van nationalisme; dit gold ook
voor de acties tegen de Chinezen die in 1959 doorgezet werden en die de
opkomende Indonesische economische middenstand moesten beveiligen
tegen een concurrerende middenklasse van ander ras - ook in dit
opzicht verschilde het Soekarno-regiem niet wezenlijk van het tegen-
woordige generaalsbewind al doet het laatste het, wat de uitvoering
betreft, meer in de genocide stijl. Tijdens de geleide democratie is geen
enkele sociale hervorming van wezenlijk belang doorgevoerd, geen
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enkele stap gezet op de weg naar de socialistische en communistische
maatschappijvorm zoals men van een zich als socialistisch voordoende
en in het Westen ook als zodanig afgeschilderde president zou hebben
mogen verwachten.
De noodzaak de PKI bezig te houden met voor de heersende groepen en
de toonaangevende maatschappelijke klassen ongevaarlijke aangelegen-
heden, betekende echter dat het boeman-element, de factor 'bedreiging
van Indonesië's onafhankelijkheid' als grondslag van de Indonesische
politiek moest blijven bestaan. Het was daarom voor de regering een
gelukkig toeval dat op het moment dat het Nieuw Guinea probleem uit
de wereld geholpen werd de Maleisië-federatie tot stand ging komen. Het
leger stond vooraan in de 'Confrontatie' -politiek tegen het Britse
neo-kolonialisme, het leger voerde de demonstranten aan die de Engelse
ambassade in Djakarta tot een puinhoop sloegen en de PKI deed weer
mee. Zij kon moeilijk anders, zij had trouwens geen reden om de
Engelsen of de Maleisische politici vriendschappelijk gezind te zijn.

Een dergelijke politiek kon echter op den duur geen succes hebben: men
kan een sociale omwenteling niet tot in eeuwigheid op een afstand
houden door afleidingsmanoeuvres die de aandacht van de bevolking van
hun eigen slechte omstandigheden op andere zaken moeten richten en die
de hervormingsgezinde politici er toe moeten brengen een koers te
volgen die in wezen tegen hun eigen belangen ingaat. Bij alle
onzekerheden over de toekomst was een van de zekerheden van de
buitenlandse experts op het gebied van het Indonesische communisme.
dat een poging tot gewelddadige doorbreking van de vicieuze cirkel waarin
de Indonesische politiek zich bevond, niet zou uitgaan van de PKI, die
dan al wat anti-communistisch was èn de president, uit angst voor zijn
Indonesische eenheidsconcept en zijn politieke machtsevenwicht, tegen-
over zich zou vinden. De verandering is ook niet van de PKI uitgegaan,
al wordt dat wel door de huidige machthebbers en door het grootste deel
van de westerse pers zo voorgesteld. Wat gebeurde was een intern
opstandje binnen het leger, maar waarbij de coupleiders er wel voor
hadden gezorgd leden van de communistische jeugd- en vrouwengroepen
die onder militaire discipline stonden aanwezig te laten zijn bij de
vermoording van de zes generaals. Als de huidige regeerders de rol van
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Untung nog eens op zijn juiste waarde schatten dan zullen ze inzien dat ze
hem in het goud hadden moeten zetten in plaats van hem te fusilleren.
Want Untung's coup en de aanwezigheid van communisten op het
rebellenhoofdkwartier gaf de legerleiding de kans haar politieke tegen-
standers te lijf te gaan. Dit nu was geen familietwist, zoals de Sumatraanse
opstand geweest was en de hooggeroemde zachtheid van het zachtste
volk op aarde was nergens te bekennen. De mislukking van Soekarno's
streven om een evenwicht te bewaren tussen de communisten en het
leger en zijn duistere houding tijdens de Untung-rebellie werden
aanleiding om de president langzaam maar zeker van zijn macht te
beroven en de weg vrij te maken voor een generaalsregering.

De overgang van een versluierde naar een openlijke anti-communistische
koers maakte het enige wezenlijke verschil uit tussen de geleide
democratie van vroeger en de militaire dictatuur van thans. Niet langer
meer een tolereren van de PKI en een haar dienstbaar maken aan een
door de regering gevolgde nationalistische politiek, maar een barse
onderdrukking en een fysieke uitroeiing. Geen contrarevolutie dus in de
zin van een terugzetten van de klok, maar een verschuiving van het
accent: een overgang van een bewind onder een levenslustig, wispelturig,
inefficiënt, maar toch wel briljant leiderschap naar een humorloze
laarzen- en pettenmentaliteit; een overgang van een humaan regiem (en
laat men nu niet met het lot van Sjahrir en Mochtar Loebis aan boord
komen; in het laatste decennium van het Soekarno bewind bedroeg het
aantal politieke terechtstellingen precies één, Kartosoewirjo, en het
aantal politieke gevangenen minder dan er in Maleisië zijn) naar een
regiem dat voor het grootste bloedbad in de gehele geschiedenis van
Zuidoost Azië de verantwoordelijkheid draagt. Maar dat is alles. Het zijn
in wezen dezelfde machthebbers, dezelfde studenten; er is dezelfde
afleidingspolitiek: 'confrontatie' nu alleen gericht tegen China en de
Chinezen, want het Westen is 'in', zoals Indonesië bij het Westen 'in' is.
De sociale revolutie wordt evenzeer op een afstand gehouden als vroeger,
zij het door de beul, niet meer door de politieke koorddanser. Er zijn
dezelfde sociale en economische problemen, er is dezelfde corruptie, er
is dezelfde inefficiëntie, behalve op het politiële vlak. En op de achtergrond
het lot van Tsjiang Kai-sjek, die in 1927 hetzelfde deed als Soeharto
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cum suis nu. Met de Metternichs in het yYitte Huis en de Haynau's in het
Pentagon kunnen de Indonesische regeerders zich misschien redelijk
safe voelen, maar de loop die de gebeurtenissen in China na 1927
genomen hebben moet toch wel iets ontnuchterend werken. De angst
voor zelfs het woord 'revolutie' wordt er althans wel verklaarbaarder door.
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soen jat-sen als politicus

Van de pre-communistische Chinese revolutionairen is Soen Jat-sen
ongetwijfeld één van de bekendsten, zowel in China zelf als in het Westen.
Hij wordt algemeen gezien als dè grote figuur van de revolutie van 1911,
de 'burgerlijke revolutie', die een eind maakte aan het eeuwenoude
dynastieke systeem van China. Soen Jat-sen wordt voorgesteld als de
volhardende vechter voor het doorzetten van de revolutie, wanneer
gebleken is dat de val van de dynastie heeft geleid tot machtsovername
door lokale militaire potentaten en een machteloze corrupte regering
in Peking. Als de grote nationalistische leider, die strijdt voor de vrijheid
en onafhankelijkheid van China tegen de westerse en Japanse imperialisten.
Als de man, die in het begin van de jaren twintig alle radicale en
revolutionaire elementen in China mobiliseert, organiseert en onder zijn
leiderschap verenigt, voor de beslissende strijd tegen de warlords,
tegen de regering te Peking en vóór volledig herstel van China's
souvereiniteit.
Soen Jat-sen is echter niet alleen de geschiedenis ingegaan als de held-
haftige, vastberaden, praktische politicus, maar ook als de theoreticus
van een heel eigen ideologie voor de politieke en economische opbouw
van China, ideeën waaraan hij zijn hele leven heeft gewerkt en die hij
herhaaldelijk heeft omgewerkt.
Het merkwaardige is dat in het Westen aan de ideeën van Soen Jat-sen
veel meer aandacht is besteed, dan aan zijn praktisch-politieke optreden.
Vooral in de jaren dertig! blijkt de belangstelling voor Soen's ideeën
uit vertalingen van en studies over de leer van de 'Drie Volksprincipes',
de Vijf-Machtenleer en over zijn opvatting dat de revolutie in China in
fasen moet verlopen, waarbij aan het leger een grote rol is toegekend als
tijdelijk 'voogd' over de politiek onmondige massa's. Die 'westerse'
belangstelling is misschien te verklaren door het feit dat de Kwomintang
toen in China de belangrijkste machtsfactor was en beweerde de uitvoerder
te zijn van Soen's theorieën.

De overwinning van de communisten op het Chinese vasteland en
uitroeping van de Chinese Volksrepubliek in 1949 hebben geleid tot grote
belangstelling voor het ontstaan en de geschiedenis van het Chinese
communisme. Een belangrijke topic daarin is de driehoeksverhouding
Kwomintang{Chinese Communistische Partij{Sowjet-Unie-Komintern in de
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twintiger jaren en vanzelfsprekend trekt daarin de rol van Soen Jat-sen
de aandacht: hij is de man die toestond dat de communisten lid konden
worden van de Kwomintang, hij had het bondgenootschap met de
Sowjet-Unie gesloten en hij werkte met Russische adviseurs. Zijn optreden
wordt soms beschouwd als een duidelijk bewijs van zijn radicalisering
in de laatste jaren van zijn leven2• Soms wordt de interpretatie van zijn
rol helemaal in de koude oorlogssfeer getrokken en wordt hij beschouwd
als eerste slachtoffer van typisch communistische machinaties3•
Van Chinese zijde wordt door uiterst links èn door uiterst rechts een
beroep op hem gedaan. De Chinese communisten benadrukken dat Soen
pleitte voor een samengaan van arbeiders en boeren en steun zocht bij
de Sowjet-Unie. Zij beroepen zich vooral op zijn politieke testament,
dat hij vlak voor zijn dood heeft geschreven. De Kwomintang echter
beschouwt zich tot op heden als de enige wettige erfgenaam van zijn
geestelijke erfenis.
In de Sowjet-Unie bestaat veel belangstelling voor Soen Jat-sen. Een in
1966 verschenen Russische bio-bibliografische gids bevat meer dan
500 titels, waarvan er ongeveer 250 op Russische publicaties slaan.
Deze Russische gids, gepubliceerd bij de herdenking van het honderdste
geboortejaar van Soen, is vooral interessant om Sowjet-meningen over
hem na te gaan. Blijkens de biografische introductie ziet men hem daar
als een belangrijke Aziatische revolutionair: "His works inspired all of
Asia's revolutionairy democrats, the foremost representatives of whom
inherited from their great predecessor the idea of a union of the
anticolonialist struggle with the world movement for liberation, and
particularly with the Sovjet Union"'. In 1966 is dit laatste misschien niet
zó maar een opmerking, gezien de huidige stand van de betrekkingen
tussen China en de Sowjet-Unie.
In de westerse sinologie ontbreekt een goede politieke biografie over
Soen Jat-sen. Voor het nagaan van zijn politieke carrière zijn we
aangewezen op handboeken over de moderne Chinese geschiedenis, op
een aantal studies over bepaalde aspecten van hem en op biografische
inleidingen bij studies over zijn theorieën. Dat in de westerse literatuur
over Soen Jat-sen altijd weer verwezen wordt naar het in 1925 verschenen
boek van Paul Linebarger, Sun Vat-sen and the Chinese Republic, is een
typisch testimonium paupertatis. Het boek gaat niet alleen niet verder dan
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1918, zodat de zo belangrijke gebeurtenissen van de jaren twintig
ontbreken, maar het biedt bovendien bizonder weinig informatie. Het is
alleen interessant om nog weer eens aan te tonen dat de communisten
bepaald niet het privilege van persoonsverheerlijking hebben. Een enkel
voorbeeld: "Sun does (indeed) have a most magnetic gaze, particularly
when his eyes kindie up in a great glow and stare out like a Iion. His
eyes are perfectly focused, clear, farseeing, and penetrating; not with an
inquisitive penetration, but with the wide range depth of the king of the
jungle as he takes in at a glance the whole stretch of the mountain ... "5.

Opvallend is dat de beoordeling over de politieke rol en de betekenis
van Soen's ideeën in hoge mate bepaald wordt door het politieke standpunt
van degenen die over hem schrijven of een beroep op hem doen ter
rechtvaardiging van eigen politiek optreden. Een analyse van zijn politieke
optreden moet losgemaakt worden van partij-politieke standpunten en moet
uitgaan van zijn persoonlijke ontwikkeling en van de politiek-sociale
context, waarin hij optrad. De partijdigheid en de beperktheid van de
literatuur maken een dergelijke analyse moeilijk. Een extra moeilijkheid is
nog dat in de politieke en sociale geschiedenis van China in de eerste
vijfentwintig jaar van de twintigste eeuw in feite nog zeer veel onbekend
is: hoe het verloop van de revolutie van 1911 precies geweest is, staat
nog niet vast; van de sociaal-economische ontwikkelingen weten we
weinig; welke invloed de centrale regering ondanks corruptie en
warlordisme, juridisch en bestuurstechnisch gehad heeft, is evenmin
grondig onderzocht. Het hiervolgende verhaal over Soen's politieke
carrière kan dus niet meer zijn dan een voorlopige reconstructie.

Soen Jat-sen werd geboren in 1866 in het dorp Tsuiheng, in de buurt van
Canton, in een tamelijk arme boerenfamilie. Een familie overigens met
wel enige kennis van de wereld buiten het dorp: zijn vader schijnt
een poosje in Macao gezeten te hebben en een oudere broer was
geëmigreerd naar Honolulu. Soen heeft de dorpsschool bezocht en mocht
op zijn dertiende jaar mee naar Honolulu. Hij maakte daar voor het eerst
kennis met westerse onderwijsmethoden als leerling van een Engelse
zendingsschool. Zijn broer, die bang is voor een te grote westerse invloed
op Soen, stuurt hem terug naar zijn dorp. Zijn familie moet hem echter
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uit het dorp 'verbannen', nadat hij een rel veroorzaakt had door de
dorpsgoden te beledigen. Hij vestigt zich dan in Hongkong, waar hij tot
arts opgeleid wordt. Tijdens zijn studietijd vertoont hij in discussies met
vrienden politieke belangstelling. Na zijn opleiding vestigt hij zich, voor
korte tijd overigens, als arts in Macao en wat later in Canton. Er
wordt wel verteld, dat hij zijn artsenpraktijk gebruikte als dekmantel voor
illegale activiteiten, in samenwerking met geheime organisaties.
In 1894 begeeft hij zich voor het eerst op het politieke pad: hij probeert
met een petitie door te dringen bij Li Hoeng-tsjang, Gouverneur-Generaal
van Chihli, waarin hij pleit voor sociale hervormingen. Van deze zaak
kwam niets terecht, maar er is misschien uit af te leiden, dat Soen toen
nog vertrouwen had in voorzichtige hervormingen van bovenaf. In gelijke
richting wijst de oprichting van een 'China Revive Society' (de
Sjing Tsjoeng Hwéi), die tot doel had om het levenspeil te verhogen door
het stichten van scholen en het bevorderen van industrie. Vrij algemeen
wordt aangenomen dat deze organisatie in feite anti-Mandsjoe gezind was
en dat de leden verbonden waren door een geheime eed. Dit wordt
echter toenstelligste ontkend door de biograaf van Hwang Sjing6, de
vooral militair opererende strijdmakker van Soen. Hoe dit ook zij, de eerste
openlijk revolutionaire activiteit van Soen treedt aan de dag na de
Chinees-Japanse oorlog van 1894. Hij bereidt namelijk in 1895 een coup
voor in Canton, die overigens mislukte door verraad nog vóór dat tot
uitvoering van de plannen kon worden overgegaan. Soen moet vluchten
met een prijs van de keizerlijke regering op het hoofd. In 1897 vinden we
hem terug in Engeland, waar hij door de Chinese ambassade gekidnapt
wordt en op het nippertje voor uitlevering wordt behoed. Dit incident
maakte hem bekend in het Westen, een bekendheid die voor een illegaal
opererende revolutionair van nogal dubieuze waarde is.
Bij de voorbereiding van de coup van 1895 verdienen twee aspecten wat
meer aandacht. Er blijkt een ruzie geweest te zijn onder de leiders van
de China Revive Society over het bezetten van de presidentspost
als de opstand zou slagen. De leiders van de door Soen opgerichte ver-
eniging liepen dus toen al met republikeinse plannen rond en het bestaan
van een eventuele anti-Mandsjoe eed moeten we misschien toch wel
aannemen, ook al ontbreken de schriftelijke bewijzen daarvan. Gezien de
context van de activiteiten is het ook wel veel om schriftelijke bewijzen
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te eisen. In de tweede plaats blijkt uit de afloop van de ruzie dat Soen
nièt de onbetwiste leider is: de eventuele presidentspost zou in handen
komen van Jang Tju-jung. De leiderspositie, die Soen kennelijk ambieerde,
verwerft hij pas in 1899, na een conferentie, waar ook leden van geheime
organisaties en een aantal Japanners aanwezig zouden zijn geweest.
Bij de tweede, overigens ook mislukte opstandpoging in Waichow in
1900, is Soen de onbetwiste leider. De organisatie waarmee hij werkte
was lokaal beperkt. Alle leidinggevende figuren komen uit Zuid-China.
Ze hebben dezelfde sociale en intellectuele achtergrond als hij zelf:
ze komen geen van allen uit de literatenklasse, ze hebben kennis van
westerse ideeën en familieleden overzee. Sommigen schijnen ook lid
geweest te zijn van geheime organisaties, zodat een band tussen Soen's
vereniging en deze organisaties zeer aannemelijk is. Dat is des te
waarschijnlijker, omdat de revolutionairen nooit beschikt hebben over
een eigen legermacht. Zij moesten wel gebruik maken van allerlei elementen
om revolutionaire stoottroepen te formeren. De strategie van de
pogingen tot opstand wijst in dezelfde richting: lokale opstanden forceren,
met behulp van geheime organisaties, in de hoop dat de opstand zich
zou uitbreiden en militair versterkt zou worden door overlopende
legereenheden.

Dit allereerste politieke en organisatorische optreden van Soen Jat-sen
is belangrijk omdat de ervaringen, die hij toen heeft opgedaan altijd zijn
blijven doorwerken en wel zeer duidelijk in de periode vóór 1911.
Zijn levenslange samenzweerdersmentaliteit, zijn voorliefde voor eden,
zijn steunzoeken bij alle mogelijke politieke groeperingen, zijn geloof in
militaire operaties heeft mijns inziens zijn oorsprong in zijn allereerste
politieke optreden. Voor 1911 is tienmaal een samenzwering op touw gezet,
alle tien keer mislukt. De lokale strategie van deze samenzweringen bleef
gehandhaafd, ook na 1905, toen door de oprichting van de Revolutionaire
Liga (de Toeng Meng-hwei) alle revolutionaire elementen gebundeld
werden. Soen's marginale positie, waarvoor de basis al gelegd was door
onderwijs en studie wordt in de jaren tot 1911 nog versterkt. Door de
Liga wordt hard gewerkt om de dynastie ten val te brengen, ook door Soen.
Maar zijn voornaamste activiteiten ontwikkelt hij buiten China. Na de
mislukte putsch van 1895 is hij in de zestien jaar vóór de revolutie nooit
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meer in China geweest, behalve éénmaal in december 1907 in Kwangsi,
toen hij daar zeer kort verbleef op een doorreis naar Frans Indo-China.
Hij verblijft meestal in Japan, een verblijf dat hij herhaaldelijk onderbreekt
met reizen naar de Verenigde Staten, Europa en Zuidoost Azië.
Door deze reizen wordt zijn kennis van het Westen tamelijk groot, wat hem
behoedt voor kritiekloze bewondering. De westerse parlementaire
democratie benaderde hij nogal kritisch, terwijl hij bovendien oog had voor
de scherpe sociale tegenstellingen in het Westen. Hij was een man met
een enorme belangstelling, die zich in alle mogelijke onderwerpen verdiepte:
economie, staatsinrichting, techniek enzovoort, maar geordend en
systematisch werkte hij niet. Men krijgt de indruk dat hij alles las, wat hij
over diverse onderwerpen te pakken kon krijgen en dat hij zijn verwarde
boekenkennis aanvulde met de persoonlijke waarneming van de toerist.
Naast kennis vergaren was het belangrijkste doel van die reizen geld
inzamelen. Misschien de grootste specialiteit van zijn leven. Dat geld
probeerde hij vooral te vinden in rijke emigrantenkringen. Het succes was
nogal wisselend en de middelen waarmee hij het loskreeg doen ons wel
wat primitief aan. In Zuidoost Azië werkte hij met vaste tarieven: voor
honderd yuan zou men burgerschap in het nieuwe China kunnen krijgen,
duizend yuan kon mijnconcessies of andere zakelijke voordelen opleveren.
tienduizend een zetel als vertegenwoordiger in de nieuwe regering en
honderdduizend een bronzen standbeeld in de geboorteplaats van de
goede gever7•
Door zijn reizen wordt zijn kennis van de wereld buiten China wèl
groter, maar niet die van China zelf. Zijn Zuid-Chinese afkomst, zijn
opleiding en zijn verblijf in het buitenland maken hem meer typisch nlèt
Chinees dan wèl. Zijn kennis van China zèlf moet tamelijk beperkt
geweest zijn. Na 1913 is hij opnieuw een aantal jaren als banneling buiten
China; in 1918 duikt hij weer op, maar in Zuid-China. Zijn reizen in
China beperken zich tot de kuststreken, het Chinese achterland kan hij
nauwelijks gekend hebben.

Soen's leiderschap over- en invloed op de Liga is niet helemaal
duidelijk. Hij is de officiële leider, maar Chün-tu Hsüeh probeert in zijn
biografie over Hwang Sjing een in wezen dubbel leiderschap van Soen en
Hwang aan te tonen. Hij benadrukt namelijk het feit dat Hwang bij de
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samenzweringen altijd het militaire leiderschap van de operaties had.
Enige voorzichtigheid met deze opvatting is nodig. Deze biografie lijkt net
iets te veel op een rehabilitatiepoging van een vergeten dappere held,
om zijn duidelijke pogingen Soen's rol kleiner te maken, volledig
overtuigend te doen zijn. Chün waarschuwt ook voor een overschatting
van Soen's invloed op de in Japan studerende Chinezen. Jansen vermeldt
echter in zijn boek over Soen's relaties met Japan, dat die invloed in
1907 zó groot was, dat protesten van de Mandsjoes de conservatieven in
de Japanse regering ertoe brachten te zorgen dat Soen in 1907 Japan
moest verlatenB.
Chün-tu Hsüeh tast ook de altijd opduikende bewering aan dat Soen's
leiderschap en persoonlijkheid ervoor zorgden dat de grote tegenstellingen
binnen de Liga niet naar buiten kwamen. Hij stelt namelijk dat diens
autoritaire neigingen juist bijdroegen tot de onderlinge verdeeldheid9.
Maar na het vertrek van Soen in 1907 gaat het met de Liga steeds slechter:
naast de onderlinge verdeeldheid, nemen ook de terroristische tendensen
toe, mogelijk onder invloed van Chinezen die bekend waren met soort-
gelijke Russische activiteiten.

De eerste periode van Soen's politieke activiteiten (1895 tot 1911) kan
als volgt gekarakteriseerd worden:

1 Vanuit een primitieve, lokale, Zuid-Chinese leiderspositie, slaagt
Soen Jat-sen in een verbreding van zijn politiek organisatorische basis
door de oprichting van de Revolutionaire Liga in 1905. Van een nationaal
leiderschap is echter nog geen sprake, misschien niet eens van een
volledige beheersing van de Liga, waarbinnen maar één werkelijke basis
voor samenwerking bestond: de val van de Mandsjoes.

2 In feite wordt in de jaren voor de revolutie zijn marginale positie versterkt:
zijn contacten blijven beperkt tot een verstedelijkte middengroep met
enige kennis van westerse ideeën. Verder heeft hij relaties met emigranten-
kringen buiten China.

3 Zijn afwezigheid uit China, zijn reizen naar het Westen en zijn contacten
met Japan, dragen bij tot zijn hybridische intellectuele structuur.
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Er was in de jaren, die vooraf gingen aan de revolutie van 1911, niet veel
dat erop wees, dat de samenzweerders eindelijk eens succes zouden
krijgen. Bij het uitbreken van de ongeregeldheden in 1911 is Soen in
Amerika. De in Sze-tsj'wan uitgebroken onlusten leken aanvankelijk
niet meer dan een plaatselijke oproer naar aanleiding van ontevredenheid
over spoorwegkwesties. Door het onverwacht ontploffen van een bom
in Wuchang begon de eigenlijke opstand vroeger dan de bedoeling was.
Hij liep echter uit op een massale revolte van het leger. Het succes was
eigenlijk een verrassing èn voor Soen èn voor de Liga 10. Het is zelfs
de vraag in hoeverre de activiteiten van de Liga er toe hebben bijgedragen.
De revolutie is meer een gevolg geweest van een combinatie van
krachten en factoren in China zelf. Zij is ook nauwelijks 'burgerlijk' te
noemen. Het is veel meer een geslaagde staatsgreep van het leger
geweest. De monarchie werd wel vervangen door een burgerlijk
republikeinse staatsvorm, maar de macht gaat zeer vlug over in militaire
handen. De sterke man van de eerste jaren na de revolutie wordt
Juan Sje-k'ai.
Als Soen Jat-sen in Amerika 11 bericht krijgt van het slagen van de revolutie,
gaat hij niet onmiddellijk terug, maar bezoekt hij eerst Engeland en
Frankrijk om steun en erkenning te krijgen. Hij komt pas in december
1911 in Hongkong aan. De revolutie verkeert dan in een crisis: de rol van
Juan Sje-k'ai, de grote militaire leider in dienst van de Mandsjoes,
is nog v~rre van duidelijk. Zal hij trouw blijven aan de dynastie of met de
revolutionairen pacteren? Steeds meer provincies geven echter hun
loyaliteit aan de troon op. Politieke organisatie van de revolutie is
dringend nodig. Na veel geharrewar en onzekerheid komt een Provinciale
Raad tot stand, die een voorlopige constitutie opstelt en besluit dat een
voorlopige president gekozen moet worden. De onderlinge verwarring
en onduidelijkheid over het te volgen beleid nemen voortdurend toe,
evenals de onzekerheid over de bevoegdheden die de president
moet hebben. Ook over de eventuele kandidaat kan men het niet eens
worden. In deze situatie verschijnt Soen Jat-sen op het revolutionaire
toneel. Een anonieme westerse kritikus, aangehaald door Chün-tu Hsüeh12,
beweert dat de revolutie is begonnen zonder Soen's voorkennis,
aanwezigheid of advies en geëindigd zou zijn zonder zijn actieve deelname.
Niets wees er aanvankelijk op dat Soen ooit als de 'Vader' van de
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Burgerlijke Revolutie beschouwd zou worden. Hij verscheen echter in
China op een kritiek moment. Omdat naar zijn mening China behoefte
had aan een sterke man is hij voor een presidentieel systeem; het door
andere leiders bepleite parlementaire systeem wordt niet aanvaard.
Hij wordt tot voorlopig president gekozen en begin januari als zodanig
geïnstalleerd in Nanking. Groot schijnt zijn macht niet geweest te zijn.
De voorlopige regering stond voor twee grote moeilijkheden: geldgebrek
en een feitelijke oorlogssituatie, zolang niet duidelijk was wat
Juan Sje-k'ai zou doen. Hwang Sjing zou daardoor als minister van
oorlog van de voorlopige regering meer werkelijke macht gehad hebben,
dan Soen Jat-sen als president.
De moeilijkheden met Juan worden opgelost als deze komt tot
onderhandelingen met de rebellen. Alle partijen schijnen het erover eens
geweest te zijn dat Juan daarvoor beloond moet worden met het
presidentschap. Op 13 februari al doet Soen afstand en beveelt Juan
als zijn opvolger aan. Met diens inauguratie op 10 maart is de overgang
naar een militair gezag in feite bezegeld. Hoogst waarschijnlijk konden
de revolutionairen niet veel anders: het riskeren van een burgeroorlog
zonder geld en zonder troepen bood weinig perspectief. Het is bovendien
mogelijk dat Soen en zijn aanhangers werkelijk vertrouwen hebben gehad
in Juan persoonlijk. Eveneens is het denkbaar dat ze hun eigen machts-
positie groot genoeg achtten om Juan met constitutionele middelen binnen
de perken te houden. Een rol kan ook gespeeld hebben dat bij de
revolutionairen zelf weinig angst bestond voor een militair gezag. De
Revolutionaire Liga opereerde zelf ook hoofdzakelijk met militaire
middelen.

Inmiddels was uit de kringen van de Liga in 1912 een nieuwe
partij voortgekomen, de Kwomintang. Soen zit wel in de leiding, maar
de politiek actieve figuur is dan vooral Soeng Tjiau-zjen. Soen is na zijn
presidentschap meer dan een jaa'r inactief, zowel binnen als buiten de
Kwomintang. Juan Sje-k'ai paait hem met het baantje van Directeur van
de Spoorwegen: hij krijgt volmachten om plannen uit te werken voor
een nationaal spoorwegsysteem. Naast de politiek is Soen's grote liefde
blijkbaar treintje spelen geweest.
Een in 1921 in het Engels verschenen boek van hem over de internationale
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ontwikkeling van China is voor driekwart een plan om China te
overdekken met een ontzaglijk spoorwegnet. Het boek bewijst hoe graag
de man liefhebberde in economie en techniek.
Juan weet ondertussen met alle middelen zijn machtspositie te consolideren.
De moord op Soeng Tjiau-zjen is maar een onderdeel van zijn streven
alle macht aan zich te trekken. Na die moord worden leden van de
Kwomintang gearresteerd en wordt de partij verboden. In 1913 breekt
een opstand tegen Juan uit, die bekend staat als de 'Tweede Revolutie'.
Juan onderdrukt deze echter met gemak. Soen en andere Kwomintangleden
moeten weer vluchten. Het kost nu echter grote moeite om in Japan
toegelaten te worden.
Met het begin van deze nieuwe ballingschap eindigt het tussenspel
van de revolutionaire illusies.

Deze tweede periode van verbanning, van 1913 tot 1918, lijkt veel op een
volledig politiek bankroet van Soen. In de eerste plaats is zijn positie in
Japan bizonder gecompliceerd, bovendien heeft hij moeilijkheden met
Kwomintangleden, die eveneens in Japan in ballingschap leven.
De eerste keer dat hij gedwongen was China te verlaten, in 1895, was
Japan de vluchthaven. De houding van de Japanse regering ten opzichte
van Soen Jat-sen en andere Chinese revolutionairen hing in hoge mate
af van de interne ontwikkelingen in China zelf en van de Japanse
officiële politiek van het moment. Buiten de officiële regeringskringen
bestonden veel en zeer diverse oppositiegroepen. Soen's relaties met
Japan en met de verschillende groeperingen en personen zijn gedetailleerd
beschreven door M.B.Jansen in zijn boek The Japanese and Sun Vat-sen.
Soen heeft bij zijn eerste verblijf In Japan kunnen profiteren van
contacten met Japanners, die bereid waren mee te werken aan
modernisering van China, zonder daarbij Japanse zakelijke belangen uit
het oog te verliezen. Meer of minder uitgewerkte pan-aziatische ideeën
spelen daarbij een rol. Vele Chinese revolutionairen kunnen een veilige
toevlucht vinden in Japan, dat zeer geïnteresseerd is in de Chinese
ontwikkeling. Na 1900 trekken ook veel Chinese studenten naar Japan
om daar te studeren, aangetrokken door het Japanse 'moderniseringsmodel'.
Soen Jat-sen is voor bepaalde kringen in Japan mogelijk een nationale
held, die kan bijdragen aan het ontwikkelen van een modern China, dat
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dankbaar zal zijn ten opzichte van Japan. Soen aanvaardt de hulp
gretig: Japanners zijn betrokken bij de financiering van kranten en
opstanden.
Met een aantal van hen zal hij zijn leven lang bevriend blijven.
Na de mislukte opstand tegen Juanin juli 1913 evenwel stond de Japanse
regering achter de winnaar Juan, hoewel Soen nog in het voorjaar van
hetzelfde jaar met groot enthousiasme was ontvangen. Hij had toen vooral
contacten met grote zakenlieden, die erop uit waren Japanse belangen in
China te versterken. Soen was helemaal niet afkerig van het idee,
integendeel hij was destemeer overtuigd van Japans vreedzame
bedoelingen: Japan wilde geen territoor, maar alleen uitbreiding van de
handel.
Tijdens de juli-opstand krijgt Soen van semi-officiële Japanse zijde een
voorstel tot hulp. Twintig miljoen yen en de uitrusting voor twee divisies,
in ruil voor de afstand van Mandsjoerije! Hij is op het voorstel ingegaan,
maar doordat de revolutie snel werd neergeslagen, is er nooit iets van
gekomen.
Japan slaagt erin van de situatie in China te profiteren. Bij de
onderdrukking van de opstand was nogal hardhandig opgetreden tegen
Japanners in China. Japan eist en krijgt hiervoor genoegdoening. Bij
geheim verdrag krijgt het ook nog het recht vijf spoorlijnen in Mongolië
en Mandsjoerije aan te leggen. Spoedig daarop erkent Japan, net als
de westerse machten, de Chinese Republiek. Juan krijgt financiële steun
van de westerse machten en van Japan. De Japanse positie in het
Vijf Mogendheden-consortium, dat de leningen voor Juan financiert, is
echter niet eenvoudig. Japan is niet sterk genoeg ten opzichte van de
westerse reuzen. De eerste wereldoorlog geeft Japan wat meer de vrije
hand. De daaruit voortkomende machtspositie probeert het te consolideren
door middel van de 'Eenentwintig Vragen' van 1915. China zou daardoor
in feite een soort protectoraat van Japan worden. Het verzet tegen
Japan in China is bizonder groot. De binnenlandse machtspositie van
Juan, die zich probeert te verzetten tegen de Japanse druk, wordt er
sterker door. Doordat Japan Juan steeds meer onder druk zet, wordt
Soen's positie in Japan iets beter: hij kan voor de regering bruikbaar
zijn om tegen Juan uit te spelen. Toch is zijn positie verre van rooskleurig.
Dat heeft hem misschien ook gebracht tot handelingen die, gezien de
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anti-Japanse stemming in China zelf, als politieke blunders beschouwd
kunnen worden. Hij heeft namelijk in de tijd van de 'Eenentwintig Vragen'
een paar brieven geschreven aan Japanse regeringsfunctionarissen,
waarin hij Japan in feite meer concessies belooft, dan het in die tijd van
China eist. Hij doet dit in een wanhopige poging om tegen welke prijs
dan ook hulp te krijgen om in China een machtspositie op te bouwen
tegen Juan. Zijn miserabele politieke positie moet een reden geweest
zijn voor het schrijven van deze compromitterende brieven. Toch is dit
misschien niet de enige reden. Zijn bereidheid tot compromissen en
beloften in ruil voor welke steun dan ook is altijd zeer groot geweest.
In de tweede plaats heeft hij nooit het karakter van het Japanse imperialisme
kunnen of willen doorzien. Pan-aziatische ideeën over een gezamenlijk
Japans-Chinees optreden om het westerse imperialisme te beteugelen
waren bij Soen vrij sterk. Zijn pan-aziatische neigingen brengen hem
wel tot het afwijzen van teveel westerse invloed, maar het is de vraag
of hij ook het karakter van het westerse imperialisme voldoende
begrepen heeft. Hij streeft wel naar een vrij en onafhankelijk China, maar
tegelijkertijd is hij om dat doel te bereiken bereid om hulp en steun te
aanvaarden van westerse landen of van Japan, in ruil voor zakelijke
concessies of handelsvoordelen. Bij de pogingen tot opstand van vóór
1911 doet hij bijvoorbeeld herhaaldelijk een beroep op steun of op zijn
minst op neutraliteit van Engeland, dat als beloning een goede handels-
positie zou krijgen. Ook aan Frankrijk doet hij dergelijke beloften. Zelfs
nog in 1921 schrijft hij in het voorwoord van zijn boek The international
development of China dat de westerse mogendheden zouden kunnen
profiteren van een grotere koopkracht op de Chinese markt, als ze eerst
maar zouden willen helpen om China economisch tot ontwikkeling
te brengen.

Soen's politieke zwakte in de jaren van Juan Sje-k'ai blijkt ook uit zijn
pogingen de Kwomintang te reorganiseren. Hij probeert de resten van
deze partij in Japan om te bouwen tot een nieuwe strijdorganisatie, de
Ko Mintang, de revolutionaire volkspartij. Dit moest een organisatie
worden van een strijdbare, revolutionaire elite, met een grote discipline,
gebaseerd op een persoonlijke eed van trouwen gehoorzaamheid aan
de leider, in casu aan Soen Jat-sen. Van nationalisme blijkt niet veel meer:
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het hoofddoel van de partij is strijd tegen het warlordisme en tegen de
corrupte regering te Peking. De verdeeldheid onder de gedemoraliseerde
Kwomintangleden wordt nog groter. Oude veteranen, zoals Hwang Sjing
zijn niet bereid een eed van trouw aan Soen Jat-sen af te leggen. Hoe
groot de aanhang van Soen Jat-sen geweest is en in hoeverre hij
geslaagd is met de opbouw van de nieuwe organisatie is niet helemaal
duidelijk. Hwang Sjing schijnt meer aanhang om zich heen gehad te hebben
dan Soen Jat-sen. Duidelijk is wel dat de laatste al eerder aanwezige
autocratische en militairistische tendenties sterker ontwikkelde.
De periode van Soen's tweede ballingschap is een tijd van politiek
isolement en van politieke zwakte: zijn altijd aanwezige bereidheid om
compromissen te sluiten drijft hem ten opzichte van Japan tot een
houding van gevaarlijk opportunisme. In China zelf wordt het nationalisme
van na 1915 sterk gestimuleerd door anti-Japanse gevoelens. Er blijkt
nergens dat Soen enig contact gehad heeft met dit nieuwe nationalisme.
Zijn verblijf in Japan compromitteerde hem in de ogen van de Chinese
nationalisten.

In 1918 begint de derde periode in zijn politieke loopbaan. Hij slaagt erin
in Canton een militaire tegenregering te vormen. waarvan hij als
Generalissimo het hoofd is. Zijn positie in Canton is gebaseerd op de
dubieuze steun van een plaatselijke warlord. Hij moet herhaaldelijk
van zijn basis vluchten als de plaatselijke militairen zich tegen hem
keren. De tegenwerking van de Engelsen verzwakt zijn positie nog meer
en verbittert hem uitermate.
Het lijkt ook alsof Soen ook in de eerste jaren na 1918 nog steeds buiten
de ontwikkeling staat van de nieuwe, nationalistische radicalisering van
de jonge intelligentsia. Contact met de roerige intellectuelen van Peking
schijnt er nauwelijks geweest te zijn. Aan de vier mei-beweging. de
beroemde protestactie tegen de besluiten van de conferentie van Versailies.
schijnt hij part noch deel gehad te hebben. Pas achteraf geeft hij er zijn
goedkeuring aan. uit politieke overwegingen 13, omdat hij de mogelijkheden
van de toenemende radicalisering van het begin van de twintiger jaren
erkent. Een radicalisering die zich uit in een serie stakingen, incidenten en
boycot acties, weerslag van een groter politiek bewustzijn. Soen Jat-sen
weet gebruik te maken van deze vooralsnog stedelijke activiteiten: hij
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krijgt aansluiting bij de radicale beweging en bij de nieuwe organisatie
waarbij zijn positie als senior-revolutionair zijn persoonlijk prestige
versterkt. Hij krijgt voor het eerst de kans op een werkelijk nationaal
leiderschap. Dankzij radicale, nationalistische ontwikkelingen aan het
ontstaan waarvan hij niets gedaan heeft, maar die hij wel politiek heeft
weten te gebruiken.
Hij begint opnieuw aan een reorganisatie van de Kwomintang, maar nu
met de bedoeling er een open, moderne partij van te maken met een
program, statuten en reglementen.

Ondertussen is een heel nieuwe ster aan China's politieke hemel
verschenen: de Sowjet-Unie. De jonge communistische staat zoekt een
betrouwbare bondgenoot in China. Onderhandelingen van Sowjet-
afgevaardigden met Peking en noordelijke warlords leveren niet veelop.
In juni 1921 arriveert de Komintern-afgevaardigde Sneevliet (in die
hoedanigheid bekender onder de naam Maring) in Shanghai, met als
voornaamste taak het onderzoeken van de situatie in China en het
uitstippelen van een koers voor de Komintern. In datzelfde jaar nog
ontmoet Sneevliet Soen Jat-sen, over wie hij niet enthousiast geweest
zou zijn. Ook in de Kwomintang zou hij aanvankelijk niet veel vertrouwen
gehad hebben. Na een rondreis door Zuid-China en een bezoek aan
Canton, zou hij meer vertrouwen gekregen hebben in de Kwomintang.
Over de Chinese communisten, die in juli 1921 een partij hadden opgericht,
zou hij ook niet erg verrukt zijn geweest. Na een reis naar Moskou,
waar hij rapport uitbrengt aan de Komintern, was hij in 1922 weer terug
in Shanghai. Daar sluit hij met Soen Jat-sen de overeenkomst dat de
Chinese communisten ook lid konden worden van de Kwomintang 1•.

In 1923 arriveert de Sowjet-afgevaardigde Joffe bij Soen Jat-sen, een
contact dat leidt tot een gemeenschappelijke verklaring van beiden,
waarbij samenwerking tussen de Sovjet-Unie en de Kwomintang tot
stand komt. Ook nog in 1923 arriveert de Rus Borodin 15 in Canton,
die door Soen benoemd wordt tot adviseur van de Kwomintang. De
Chinese Communistische Partij had ondertussen op een congres de
intrede-politiek aanvaard: communisten konden lid worden van de
Kwomintang.
Soen wilde van de Sowjet-Unie vooral concrete hulp. Hij wilde zijn
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machtspositie in Zuid-China zodanig versterken dat het van daaruit
mogelijk zou worden China te verenigen; er moest een eigen legermacht
opgebouwd worden om de warlords te verdrijven. Die concrete hulp
krijgt hij ook bij de opbouw van de militaire academie van Whampoa, bij
Canton. Borodin helpt hem ondertussen met de reorganisatie van de
partij. Deze reoganisatie komt officieel tot stand bij het eerste congres
van de Kwomintang in 1924. Mogelijk onder invloed van Borodin krijgt de
partij een nogal bolsjewistisch aandoend apparaat. De opzet lijkt op de
democratisch-centralistische opbouw van een Leninistische partij,
maar wat daar niet in klopt is de grote persoonlijke macht, die Soen
voor zichzelf weet op te eisen16• Soen wordt Tsoeng-li, directeur-generaal,
een functie die het voorzitterschap van het partijcongres en het
Centraal Comitee inhoudt met het recht van uiteindelijke beslissing over
alle voorstellen, die aan de orde komen. Nog voor het congres van 1924
maakte hij gebruik van zijn invloed: hij benoemt persoonlijk de helft
van de afgevaardigden en hij kiest alle leden van het eerste Centraal
Comitee.
Formeel wordt ook de toelating van communisten tot de Kwomintang
op het congres geregeld, ondanks verzet hiertegen in de partij.
De hele constructie is niet verwonderlijk, gezien het doel dat Soen Jat-sen
voor ogen had: het met alle middelen doorzetten van de strijd tegen de
warlords in Peking en de nationalistische revolutie doorvoeren, die hem
in 1911 door de vingers was geglipt.
Een reëel bondgenootschap met de Sowjet-Unie, die in China populair
was, omdat de nieuwe machthebbers zich althans voorlopig van
imperialistische tendenties distancieerden, was voor Soen uitermate
waardevol. Wat hij het meest bewonderde in de Sowjet-leiders was hun
geslaagde greep naar de macht en hij was bereid middelen en methoden
van hen te leren om dat ook te bereiken in China. Een goede samen-
werking met de Chinese communisten was alleen maar nuttig. Echt
gevaarlijk, als concurrenten voor de Kwomintang waren ze in deze
periode nog niet. Soen heeft ze vermoedelijk beschouwd als een van
de vele facties die binnen de Kwomintang opereerden en die net als de
anderen door hem beheerst en gecontroleerd konden worden. De
uiteindelijke bedoeling van de communisten is geweest om binnen de
Kwomintang de macht over te nemen en bij het slagen van de nationale
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revolutie, radicale tendenties in hun voordeel om te buigen. In de allereerste
jaren is daar nog weinig kans op: Soen beheerst de facties met een
geraffineerde verdeel- en heerspolitiek binnen de partij, terwijl de diverse
groeperingen zelf de communisten ook niet veel kans geven.
Bovendien worden in China de machtsverhoudingen nog altijd bepaald
door de militairen. Een eigen machtspositie bouwt de Kwomintang
pas op met de veldtocht naar het noorden, na de dood van Soen, in 1926-27.
De militaire macht van de Kwomintang is in feite een nieuwe vorm van
warlordisme, die gemakkelijk gebruikt kan word€n tegen de communisten,
die geen controle op het leger hebben. De staatsgreep van de Kwomintang-
generaal Tsjiang Kai-sjek in 1927 leidt tot een grondige en bloedige
onderdrukking van de communisten en andere linkse elementen.

Soen Jat-sen doorkruist de voorbereidingen voor een nieuwe
nationalistische revolutie met zijn laatste politieke stap: verschuivingen
in de warlord-macht in Peking, waar een pro-Japanse kliek zich weer
eens van de macht had meester gemaakt, leiden tot een uitnodiging aan
hem om te komen onderhandelen. Hij gaat hierop in en vertrekt nog in
1924 naar Peking. Onderweg naar Peking br€ngt hij nog een bezoek
aan Japan, waar hij redevoeringen houdt waarin hij de Chinees-Japanse
vriendschap verheerlijkt. De communistische pers is helemaal niet
gelukkig met deze nieuwe stap van Soen, die zou kunnen leiden tot een
compromis met de noordelijke krijgsheren, waardoor dan mogelijk de
revolutie weer op de lange baan geschoven zou worden.
Begin januari 1925 publiceert de Communistische Partij een artikel waarin
gezegd wordt dat Soen het vertrouwen van het volk heeft verloren en
dat zijn houding een obstakel voor de nationale revolutie is geworden 17.

Zijn dood in maart 1925 sluit verdere pogingen tot onderhandelingen
uit. Daardoor vergeten de communisten hun verwijten en wantrouwen: hij
wordt het symbool van de samenwerking met de communisten, tot heil
van China. Het machtsvacuüm, dat door zijn dood ontstaat, doet de
tegenstellingen binnen de Kwomintang vrijwel direct losbarsten, tegen-
stellingen die verscherpt worden als tijdens de veldtocht naar het noorden
polarisatie tussen 'links' en 'rechts' duidelijker wordt. Door die polarisatie
wordt de exegese van Soen's politieke testament en de interpretatie
van zijn leer een belangrijk onderdeel van de politieke strijd. Links en
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rechts beroepen zich op hem en al vrijwel direct na zijn dood verdwijnt
de figuur en de betekenis van Soen Jat-sen achter de politieke keuze
van de opponenten. Een situatie die in wezen tot op de dag van vandaag
voortduurt.
Het is niet mogelijk in dit verband de ideeën van Soen Jat-sen uitvoerig
te behandelen, maar tegen de achtergrond van zijn politieke optreden
in de praktijk, kan een samenvatting gegeven worden van de ontwikkeling
van zijn belangrijkste ideeën.

De revolutionaire Chinezen uit de periode vóór 1911 zijn bekend geweest
met zijn opvattingen. Het Manifest van de Revolutionaire Liga bevat van
hem afkomstige ideeën over de republikeinse staatsvorm, over land-
egalisatie en over de noodzaak van een revolutie in fasen.
Voor Chinese studenten in Japan heeft hij na 1905 zijn eerste opvattingen
uiteengezet over de leer van de Drie Volksprincipes: Nationalisme,
Democratie en Volkswelvaart. De invloed hiervan op de Liga zal niet zeer
groot geweest zijn. De Liga bleef bij elkaar door het ene grote doel: het
bewerken van de val van de dynastie. Het onderling gekrakeel was te
groot om ruimte te laten voor theoretisch-ideologische verdieping. In de
revolutie van 1911 komt, voor zover mij bekend, niets van Soen's ideeën
ter sprake. Het succes van de revolutie is te plotseling, aan de andere
kant zijn de praktische moeilijkheden, die om een directe oplossing vragen
te groot. Tijdens Soen's presidentschap, dat maar zes weken duurde,
is ook niets van zijn ideeën gebleken.
Gedurende zijn tweede ballingschap (1913-1918) blijkt evenmin iets van
zijn vroegere ideeën: Soen lijkt in deze periode meer pan-aziatisch
georiënteerd dan nationalistisch.
Een kentering komt pas in 1918 of beter nog in het begin van de twintiger
jaren. Hij grijpt dan alle kansen en middelen om een nationaal leiderschap
te verwezenlijken en om de nationalistische revolutie door te voeren, voor
hem twee onverbrekelijk verbonden zaken. Dat hij de communisten
toestaat lid te worden van de Kwomintang heeft mijns inziens meer te
maken met zijn verwachtingen over de samenwerking met de
Sowjet-Unie, dan met een radicalisering van hem zelf. Als leden van de
Kwomintang kan hij de communisten controleren en neutraliseren.
Tegelijkertijd kunnen ze van nut zijn bij het mobiliseren van de massa's.
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De potentiële rol van de massa's in de nationalistische revolutie wordt
in China pas in de twintiger jaren duidelijk en Soen onderkent dit ook.
Hij beseft het nut en de noodzaak van een eigen Ideologie voor zijn partij.
Het is daarom dan ook, dat hij zijn In het begin van de twintigste eeuw
al ontwikkelde ideeën nader probeert uit te werken en tegelijkertijd
aanpast aan de actuele situatie. Door de omstandigheden en door zijn
dood in 1925 is hij niet aan een volledige uitwerking toegekomen. Vlak
voor zijn dood bepaalt hij wat door zijn volgelingen nader uitgewerkt
moet worden. Het belangrijkste daarvan is de leer van de Drie
Volksprincipes. Soen Jat-sen had daarover in 1924 nog zestien rede-
voeringen gehouden. De tekst van deze redevoeringen wordt meestal
gebruikt als basis voor dat deel van zijn leer.
Voor zijn politieke en theoretische stellingname is het stuk over de
Volkswelvaart het belangrijkst. Hij zet zich daarin heel duidelijk af tegen
het marxisme. Hij verwerpt het historisch-materialisme en de idee van
de klassenstrijd en stelt daar zijn eigen idee min-sheng (volkswelzijn)
voor in de plaats. Hij acht zijn opvattingen hoger en meer omvattend
dan communisme of socialisme. Het komt eigenlijk neer op een streven
het algemene welvaartspeil in China op te trekken. Daarvoor is klassen-
samenwerking nodig evenals een gematigd program voor landhervorming,
gericht op het voorkomen van grootgrondbezit. terwijl de boeren land
in eigendom moeten krijgen. Over de verdeling van het eventueel
vergrote nationale inkomen laat hij zich niet uit.

Uit de redevoeringen van 1924 is niet af te leiden dat Soen in de laatste
fasen van zijn politieke loopbaan meer naar links zou zijn geëvalueerd.
Zijn duidelijke stellingname tegen het marxisme wijst in tegengestelde
richting. Bovendien is het idee van de 'volkswelvaart' niet nieuw: het
dateert al uit 1905.
Wèl uit hij zich in deze redevoeringen duidelijk anti-imperialistisch en
roept hij het Chinese volk op tot nationaal verzet tegen de vreemde
onderdrukkers. Dit anti-imperialisme blijkt echter pas zeer laat. Gezien
zijn houding in de voorgaande jaren. waarin hij een voortdurend beroep
op de westerse machten doet om hulp, blijft het de vraag in hoeverre hij
wezenlijk anti-imperialistisch was. Zijn boek van 1921 over China's
internationale ontwikkeling is gebaseerd op het idee van goede samen-
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werking tussen China en de westerse machten, waarbij vergrote Chinese
koopkracht het Westen als lokmiddfll wordt voorgehouden.
Zijn laatste bezoek aan Japan, na de redevoeringen, waar hij zich zo
hooggestemd uit over de Chinees-Japanse vriendschap, heeft niet voor
niets tot wantrouwen in linkse kringen geleid.
Zijn bondgenootschap met de Sowjet-Unie en het radicale, anti-
imperialistische klimaat in China hebben hem in de laatste jaren van zijn
leven tot duidelijk anti-imperialistische uitspraken gebracht, maar dat
deze op wezenlijk veranderde inzichten berustten, blijkt niet uit zijn laatste
politieke optreden.

Dat Soen Jat-sen zijn leven lang een politiek vechter is geweest, staat
vast. De val van de Mandsjoe-dynastie is zijn eerste grote politieke doel
geweest. Later concentreert hij zich op de strijd tegen het warlordisme
en aan bet eind van zijn leven slaagt hij erin deze strijd te verbinden met
radicale stromingen in China, met hulp waarvan hij hoopt een nationale
revolutie te kunnen doorvoeren.
De middelen, waarmee hij zijn doeleinden trachtte te verwezenlijken,
vertonen weinig variatie: samenzweringen met militaire middelen,
bondgenootschappen met alle mogelijke partijen, groeperingen en landen,
aan wie hij in ruil voor hulp gouden bergen belooft. Hoe geïsoleerder
hij is, hoe slechter zijn politieke positie, des te groter zijn zijn beloften en
is zijn bereidheid tot compromissen.
Zijn autoritaire tendenties nemen eerder toe dan af: vanaf 1899 streeft
hij naar een sterk persoonlijk gezag, eerst in lokale organisaties, later
in de Revolutionaire Liga, een organisatie met meer nationale vertakkingen,
al valt het belangrijkste deel van de activiteiten van Soen en de Liga
buiten China, afgezien van de pogingen tot opstand in China zelf. Van
een nationale leiderspositie is in deze periode nog geen sprake. Het
intermezzo van het presidentschap in 1912 lijkt meer te danken aan een
samenspel van factoren in de ontwikkeling van de revolutie zèlf, dan
aan een werkelijke machtspositie van Soen en zijn revolutionaire
medestanders.
Het politiek isolement in de jaren na de overname van het presidentschap
door Juan Sje-k'ai probeert hij met gevaarlijke beloften aan Japan te
doorbreken. Hij tracht een basis voor persoonlijk gezag te scheppen onder
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de sterk gedemoraliseerde revolutionairen, door het vormen van een
keurtroep van revolutionairen, die aan hem, de leider, een persoonlijke
eed van trouw moesten afleggen. In Canton treedt hij in 1918 op als
generalissimo van een militaire tegenregering, gebaseerd op de steun
van een plaatselijke warlord, terwijl het zijn doel is China van het
warlordisme te bevrijden.
Pas in de jaren twintig krijgt hij kans op een nationaal leiderschap,
dankzij radicale ontwikkelingen en groeiend politiek bewustzijn in China.
Zijn persoonlijke greep op de innerlijk zeer verdeelde Kwomintang weet
hij door de reorganisatie van zijn partij aanzienlijk te versterken. Zijn
positie als Tsoeng-Ii geeft hem grote macht over het partijapparaat, terwijl
de vele facties in de Kwomintang een handig manipulator alle kans
geven tot het tegen elkaar uitspelen van personen en groepen. Promotie
in de partij hiërarchie is afhankelijk van Soe's persoonlijke beslissingen.
Zoals de middelen waarmee Soen probeert de revolutie te verwezenlijken
en een machtspositie te verwerven steeds eenzelfde patroon vertoonden,
zo zit er ook in de ontwikkeling van zijn ideeën weinig fundamentele
verandering. Vanaf 1918 probeert hij zijn theorieën een meer coherente
vorm te geven, ten behoeve van een ideologische basis voor de
nationalistische Kwomintang. Maar de belangrijkste grondgedachten had
hij al omstreeks 1905 geformuleerd.

Noch uit zijn praktische politiek, noch uit zijn ideeën kunnen radicale,
linkse tendenties, laat staan communistische, afgeleid worden. Hij blijft,
ook in de jaren twintig, wat hij altijd geweest is: een samenzweerder
en een opportunist, een strever naar politieke verandering en politieke
macht, zonder begrip voor de sociaal-economische problemen van China,
en zeker niet strevend naar een revolutie die de sociaal-economische
structuur en de eigendomsverhoudingen zou aantasten.
Een man met een wonderlijk gemengde intellectuele structuur: een
verwarde kennis van allerlei westerse ideeën en technieken en tegelijker-
tijd een grote voorliefde voor traditionele Chinese cultuurelementen.
Vanuit die achtergrond probeerde hij voor China passende politieke en
sociale theorieën op te bouwen. Voor een land dat hij in wezen nauwelijks
kende, verkerend in een politieke chaos, waarin hij zijn eigen rol wilde
spelen en waarvan hij de structurele oorzaken nauwelijks zag en begreep.
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Het China van het eerste kwart van de twintigste eeuw bood veel
mogelijkheden voor politieke avonturiers. Soen Jat-sen is een van de
velen. Volharding, ambitie en inzicht in het politieke spel maken hem
geschikt voor politiek leiderschap in de jaren twintig. De situatie bij
zijn dood en de ontwikkelingen van de jaren daarna hebben gemaakt
dat hij een vrijwel 'mythische' figuur is geworden, waarop links en rechts
een beroep doen zowel in China zelf als daarbuiten.

lZie bijvoorbeeld Pasquale d'Elia - Le triple démisme de Suen Wen. 1930,
en P.M.A.Linebarger - The political Doctrine of Sun Vat-sen. 1937.
2 K.A.Wittfogel - Sun Jat-sen. Aufzeichnungen eines Chinesischen
Revolutionairs. 1927-28.
3 Shao Chang Lung, Norman D.Palmer - Sun Vat-sen and Chinese
Communism. 1961.
4 Sun Vat-sen. (Bio-Bibliographic guide). AII-Union State Library of
Foreign Literature, Moscow 1966.
Besproken in The Journalof Asian Studies, Vol. XXVI. nr 4, aug. 1967,
pag. 701 door Leo Orleans. Aan deze bespreking is het citaat ontleend.
5 Paul Linebarger - Sun Vat-sen and the Chinese Republic. 1925. pag. 245.
6 Chün-tu Hsüeh - Huang Hsing and the Chinese Revolution. 1961.
7 M.B.Jansen • The Japanese and Sun Vat-sen. 1954. pag. 127.
8 Jansen, pag. 122.
9 Chün-tu Hsüeh, pag. 50.
10 Voor een beschrijving van de opstand, het verloop van de revolutie
en de oprichting van de Republiek: Chün-tu Hsüeh, hoofdstuk 7 en 8.
11 Chün-tu Hsüeh vermeldt nadrukkelijk dat Soen Jat-sen bij het uitbreken
van de revolutie in Amerika was en citeert een passage uit Soen's
autobiografie waarin deze vertelt over zijn reacties toen hij het nieuws
over de revolutie vernam.
Han Suyin in haar boek The crippled Tree (China Biography, History,
Autobiography, London 1966) vermeldt op pag. 262 eveneens dat Soen

681



Anna Munljewerf soen jat-sen als politicus

op het moment van de revolutie niet in China was. Maar zij beweert dat
hij in Engeland was. Soen gaat echter vanuit Amerika naar Europa waar
hij Engeland en Frankrijk bezoekt. Han Suyin citeert het verhaal van
Soen's Engelse vriend dr Canti ie, dat Soen tijdens een bezoek bij de
Cantlie's een telegram ontving en later bij de thee laconiek vertelde:
"By the way, I am asked to become the President of the Republic of
China". Het verhaal lijkt niet erg waarschijnlijk. Het is mogelijk dat Soen
tijdens zijn verblijf in Engeland op de hoogte is gesteld van een voorstel
van Ch'eng Te-ch'üan, militair gouverneur van Kiangsu, aan andere
provinciale autoriteiten. om Soen Jat-sen uit te nodigen een voorlopige
regering te vormen. Het is niet bekend wat de reacties op dit voorstel
waren. Wèl is een ander voorstel bekend om Soen te benoemen tot
buitenlands gezant om in het buitenland erkenning te verwerven voor de
nieuwe regering. Zie voor deze kwestie Chün-tu Hsüeh, pag. 125.
12 Chün-tu Hsüeh, pag. 125.
13 Chow Tse-tsung - The May fourth Movement. 1964. pp. 125-126.
,. Over de onderhandelingen tussen Sowjet-gezanten en Komintern-
afgevaardigden en Chinese politieke leiders bestaat een uitgebreide
literatuur. In deze literatuur komt ook voortdurend de rol van Sneevliet
ter sprake, inzake het tot stand brengen van de samenwerking tussen
de Kwomintang en de Chinese communisten. Zijn rol hierbij is niet hele-
maal duidelijk, in het bizon der de kwestie of hij het verzet tegen de
samenwerking binnen de Communistische Partij zou hebben onderdrukt
door een beroep op de Komintern-discipline. Hier is voornamelijk
gebruik gemaakt van het boek van Ruth McVey - The Rise of Indonesian
Communism. 1965.
Haar mening dat Soen Jat-sen op het idee gekomen was van samenwerking
met de communisten door verhalen van Sneevliet over de samenwerking
van de Sarekat Islam en de communisten (pag. 80), lijkt mij niet erg
waarschijnlijk.
15 James R.Shirley - Control of the Kuomintang after Sun Vat-sen's death.
In The Journalof Asian Studies vol. XXV nr 1, nov. 1965 pp. 69-82.
Shirley probeert aan te tonen dat de rol en de invloed van Borodin sterk
overschat zijn.
16 James R.Shirley, pag. 72.
17 S.Schram - Mao Tse.tung. 1966. pag. 80.
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enkele gegevens en problemen

Het koloniale Indonesië heeft een grote rol gespeeld in de modernste
geschiedenis van Nederland, al was het alleen al vanwege de omvang
en betekenis van dit gebied in verhouding tot een zo kleine metropool.
En dit geldt vooral sinds de aanvang van de vrije expansie van het
partikuliere kapitaal zo omstreeks 1870.
Hoe groot precies die invloed van Indonesië is geweest is nog moeilijk
vast te stellen. Natuurlijk zijn er wel eens cijferreeksen opgesteld over
de aard en omvang van de ekonomische relatie, maar dit is nog nooit echt
systematisch gebeurd, laat staan dat de sociale aspekten van deze
relatie zouden zijn bestudeerd. En pas na een dergelijk onderzoek zou het
mogelijk zijn om de koloniale politiek van de Nederlandse partijen en
andere groeperingen bevredigend te analyseren 1.

Met name zou in het kader van de totale koloniale relatie moeten worden
nagegaan wat de oorzaken en gevolgen van de - tijdelijke of blijvende -
migratie van Nederlanders naar Indonesië zijn geweest, die een
aanzienlijke 'Europese' minderheid in het leven riep: omstreeks 1942 een
kleine 300 000.
Deze minderheid stempelde Indonesië tot een merkwaardig en tot zekere
hoogte uniek koloniaal type, gelegen tussen de klassieke 'colonie
d'exploitation' en de 'colon ie de peuplement' in. Er waren immers naar
verhouding meer 'Europeanen' dan in India, Burma, de Federation
of Malay States, Nigerië, die als voorbeeld voor een 'colonie d'exploitation'
kunnen gelden, en aan de andere kant weer minder dan in het tweede
type kolonie à la Algerië, Zuid-Rhodesië, Kenia, waar bovendien in
tegenstelling tot Indonesië een deel der kolonisten direkter bij het
landbouwbedrijf betrokken waren. Met dit laatste type heeft de koloniale
relatie tussen Nederland en Indonesië wel gemeen de buitengewone
invloed die die koloniale Europese minderheid en daarnáást de groepen
en lagen in Nederland die sterke materiële banden met Indonesië hadden,
op de koloniale politiek van de Nederlandse regering, het koloniale
gouvernement en ook op de Nederlandse politieke partijen, hebben
uitgeoefend: voornamelijk in konservatieve zin. Eerst in het totale kader
van deze zeer eigensoortige koloniale relatie kan de koloniale politiek van
die partijen, óók die van de SDAP, al lag deze iets anders, worden
begrepen.
We zullen hier slechts een enkel facet aanstippen, met name de mogelijke
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invloed van socialisten die in Indonesië gevestigd waren of er een tijd
gewerkt hadden, op de koloniale politiek der SOAP, en ons verder
beperken tot een globaal overzicht.

socialisten in Indonesië

De intensievere ekonomische exploitatie van Indonesië aan het eind van
de negentiende eeuwen de grotere behoefte aan Europees personeel
daar ter plaatse deed een toenemende stroom van Indië-gangers ontstaan,
afkomstig uit uiteenlopende sektoren van de Nederlandse bevolking en
op zoek naar werk, beter werk, ruimer horizon, fortuin enzovoort.
AI betrekkelijk vroeg kwamen zo ook een aantal sociaal-demokraten in
Indonesië terecht, lang voor de oprichting van de Indische Sociaal
Demokratische Vereniging in 1914, en van de Indische Sociaal
Demokratische Partij in 1918. Uit déze kring zijn een aantal koloniale
experts naar voren gekomen die een rol hebben gespeeld bij de
ontwikkeling van de koloniale politiek van de SOAP, vooral H.H.van Kol,
Ch.G.Cramer en LE. Stokvis, van wie voor onze periode alleen Van Kol
van belang is.
Hoogstwaarschijnlijk was de eerste socialist die in Indonesië verkeerde
Henri Hubertus van Kol (1852-1925)2. In zijn Delftse studententijd socialist
geworden, trad hij in 1871 toe tot de Nederlandse sektie der Eerste
Internationale. Na het beëindigen van zijn studie werd hij als ingenieur bij
de Burgerlijke Openbare Werken naar Java gezonden, waar hij bij de
irrigatie werkte van 1876 tot 1884 en van 1886 tot 1892. Tijdens deze
koloniale loopbaan deed Van Kol niet direkt aan socialistische propaganda,
wat ook niet eenvoudig zou zijn geweest in een land waar politiek leven
praktisch verboden was. Maar hij hield zich toch niet volledig stil.
In de loop van een polemiek in 1879 over beroeps problemen viel hij in
het Soerabaiaasch Handelsblad (8/9-12-1879) de officiële koloniale
politiek aan. Hij sprak daarbij van het gebrek aan politieke rechten van
de bevolking, het niet in praktijk brengen van de officieel verkondigde
idee van vrije arbeid, de zware belastingen en de willekeur. De konklusie
viel samen met Roscher's opvatting dat het moederland slechts indirekte
voordelen mag genieten, en dat het hoogste doel van de koloniale politiek
de opbloei van de koloniën zelf is. Van Kol voegde daar aan toe dat in
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die omstandigheden geen Europese vijand hoefde te worden gevreesd en
dat "de liefde der Javanen onze steun en kracht" zou zijn.
Vroeger in het zelfde jaar schreef hij in dezelfde krant over de invloed van
het lot op mens en maatschappij, die hij op positivistische gronden
onder invloed van Spencer, Huxley en J.S.Mili verwierp3.
Dit alles zegt al iets over Van Kol's theoretisch oriëntering, die nog
duidelijker tot uitdrukking komt in zijn pleidooi voor een harmonische
relatie tussen christendom en socialisme, in zijn boek Christendom en
socialisme, dat in 1881 werd gepubliceerd.

Vanuit Java kwam Van Kol via S.E.W.Roorda van Eysinga in kontakt met
Domela Nieuwenhuis, wat leidde tot een uitvoerige korrespondentie,
toetreding tot de Sociaal-Democratische Bond, bijdragen voor Recht voor
Allen en financiële steun aan de socialistische beweging4• Ook schreef
hij artikelen voor De Toekomst, het Gentse socialistische orgaan. Maar hij
trad hierbij niet in de eerste plaats op als socialistisch koloniaal expert.
Dit was evenmin het geval tijdens zijn Europese verlof (1884-1886),
toen Van Kol zich entoesiast stortte in de Belgische socialistische
beweging en in de politiek van de internationale sociaal-demokratie.
Terug op Java in 1886 konsentreerde hij zich op de studie en schreef het
werkje Kapitalisme en Socialisme, of arbeidsloon zooals het is en
zooals het wezen moet (1888). De hierin ontwikkelde theorie van het betalen
van arbeid met certifikaten gebaseerd op de graad van inspanning en
vermoeidheid, deed Stokvis zijn biograaf, spreken van "een eenzame
uitlooper van de utopische school"s. Een juiste karakteristiek, die
blijft opgaan ook tijdens alle wisselingen in politiek standpunt die Van Kol
doormaakte: sinds de intree in de SDB (ongeveer 1880-1881) niet zover
van Domela af; in 1888 radikale antiparlementaristische kritiek op Domela's
intrede in de Kamer; 1889: konstruktiever oordeel over Domela's
parlementaire werk; in 1890 vergaande eensgezindheid; in de loop van
1890-1892 geleidelijke ontwikkeling van anti-anarchistisch verzet tegen
Domela's politieke lijn van die tijd, een individueel verzet dat zou
overgaan in een frontale aanval aan het hoofd van de sociaal-demokratische
tendens in de SDB, die zich zou afscheiden en de SOAP zou oprichten
in 18946.
Het was niet eerder dan in zijn hoedanigheid van Tweede Kamerlid voor
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de SDAP in 1897 dat Van Kol naar voren kwam als ontwerper van een
socialistische koloniale politiek.
Niet lang na zijn definitieve vertrek uit Java als irrigatie-ingenieur - hij
werd in 1892 vervroegd gepensioneerd op medische gronden, doch
vermoedelijk ook als minder gewenst element in de koloniën7 - vinden
we nieuwe sporen van socialistisch leven in Indonesië, zij het dan
op zeer bescheiden schaalB• Op 14 januari 1899 doet de sociaal-demokraat
A.Bijvoet in Batavia, aan het partijbestuur van de SDAP verslag van zijn
aktiviteit: artikelen geschreven voor De Sociaal-Demokraat, bijvoorbeeld
over 'Waarom een sociaal democraat die in Indië woont zoo gaarne
wenscht dat Van Kol lid van het parlement wordt'; het doorgeven van
inlichtingen aan de partij over koloniale misbruiken; het oprichten samen
met anderen, van de 'Indische Bond' tot ondersteuning van behoeftige
Indo-Europeanen, alsook daarmee verbonden het ontwikkelen van een
plan tot oprichting van een krant en drukkerij, waarvan de statuten
ontleend zouden worden aan die van de Vooruit in Gent.
Dit was het begin van een korrespondentie van socialisten in Indonesië
met de SDAP, die min of meer kontinu zou doorlopen tot aan de oprichting
van de ISDV.
Zo leverde een andere socialist, lid van de Nederlandsche Vereeniging
voor Spoor- en Tramwegpersoneel in het zelfde jaar kritiek op het feit
dat partijleider Vliegen Indië verwaarloosde. Daarna volgen enkele
brieven (1901-1904) van socialistische marinematrozen die scherp vervolgd
werden voor hun bondsaktiviteiten, van anderen die partijlid wilden
worden en partijbrochures wilden verkopen, onder wie een enkeling
lezingen over het socialisme hield (1902-1903).
In 1904 wordt zelfs gemeld dat er een afdeling van de SDAP zou worden
opgericht op Java9, waarover overigens verder niets meer werd vernomen.
De meeste socialisten in Indonesië schrokken terug voor de risiko's van
openlijke politieke aktie in de kolonie. Zij waren wel bereid de partij
financieel te steunen. Omstreeks 1902 werd daartoe een fonds opgericht
met kontribuanten die slechts onder een nummer geregistreerd stonden.
De bijdragen uit dit fonds aan de partij in Nederland schijnen nogal de
moeite waard te zijn geweest, naar Cramer in zijn memoires vermeldtlO•
De gegevens zijn te schaars en een onderzoek voorlopig ook te moeilijk
om nu vast te stellen of er van de socialisten in Indonesië enige invloed
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op de koloniale politiek van de SOAP is uitgegaan. We kunnen alleen
zeggen dat zo er al van een politieke lijn bij de koloniale socialisten sprake
was in deze tijd, deze min of meer neerkwam op het pleiten voor politieke
en andere vrijheden en de verheffing en menselijke behandeling van de
bevolking, en op aandrang bij de SOAP om (meer) aandacht aan deze
zaken te besteden. Zichtbaar effekt op de politiek van de SOAP heeft de
koloniale ervaring van Nederlandse sociaal-demokraten in onze periode
alleen maar gehad in de persoon van Van Kol in Nederland.

socialistische koloniale politiek vóór de SOAP

Alvorens in te gaan op de koloniale politiek der SOAP en Van Kol's rol
in de ontwikkeling van die politiek, heeft het zin zeer kort stil te staan
bij de houding van de oude socialistische beweging tegenover het
koloniale Indonesië.
Reeds in 1874 sprak Oomela Nieuwenhuis zich in het tijdschrift
Onze Tijd", in een pleidooi voor een vredespolitiek, uit voor het geleidelijk
loslaten van de koloniën, "een der oorzaken van den oorlog" en
schadelijk voor de energie en de zedelijkheid van het Nederlandse volk,
terwijl wij daar "evenmin iets te maken hadden en hebben als Ouitschers
of Franschen in ons land". Oit heeft echter geen periode van systematische
aandacht voor de koloniën, laat staan van de ontwikkeling van een
socialistische koloniale politiek ingeluid; zeker niet in de eerste jaren.
Men krijgt een indruk van de benaderingswijze uit een hoofdartikel in
Recht voor Allen van 1879: 'Nederlandsch Indië en de verkiezingen in
Junj'12.Het blad pleit daarin voor direkte vertegenwoordiging in het
parlement van deze kolonie, die niet als veroverd gebied mag worden
beschouwd; het wil een einde maken aan de Atjeh-oorlog, aan de
verwaarlozing van bepaalde gebieden tegenover een teveel aan inmenging
in andere gebieden; ten slotte brengt het de stelling naar voren dat iedere
belasting immoreel is, zolang onnodige en onverantwoordelijke uitgaven
niet worden beperkt.
Pas in de loop van de tachtiger jaren wordt de aandacht voor Indonesië
groter, met name in de jaren 1886-1887, toen S.E.W.Roorda van Eysinga 13

regelmatig bijdragen aan het blad leverde. Oe voornaamste koloniale
thema's in die jaren waren: de smerige Atjeh-oorlog die moet worden
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beëindigd; de dappere Atjehers die moeten worden verdedigd; de
rekrutering van koloniale soldaten die belachelijk wordt gemaakt; de nood
van de bevolking die voor een paar centen moet werken.
Een enkele maal stelde men de kwestie iets principiëler. 'Een proletariër'
schreef in 1886 dat de koloniale politiek een belangrijk onderdeel is van
de sociale kwestie14. En Roorda van Eijsinga stelt een jaar later in
reaktie op een 'adres' van honderd notabelen om groter offers te doen
opbrengen tot handhaving van de koloniale heerschappij, vast: "Het
enig geneesmiddel voor Indië moet luiden gelijk Multatuli reeds jaren
inzag: Oe Hollanders eruit"!15.
Aan deze aanpak van het koloniale vraagstuk veranderde hierna niet
veel. Als er van een socialistische traditie op het gebied van de koloniale
politiek vóór de SOAP gesproken mag worden, waarop deze partij had
kunnen voort werken, beperkt die zich tot anti koloniale protesten.

de SOAP en Van Kol

Begrijpelijkerwijs waren de eerste jaren van felle strijd tussen de SDAP
en de SDB en van opbouw van een nieuwe organisatie, niet gunstig
voor serieuze aandacht voor koloniale politiek. Eerst toen de SOAP in de
Kamer regelmatig werd gekonfronteerd met koloniale kwesties16, en
Van Kol zich in de parlementaire koloniale diskussie vrijelijk kon uitleven,
kwam de partij er toe geleidelijk een koloniale politiek te ontwikkelen;
of liever nog kwam de kamerfraktie ertoe zich geregeld met koloniale
zaken bezig te houden, en dat al naar het de spreker in kwestie uitkwam.
Want die kamerfraktie kreeg van het begin af aan een zeer grote vrijheid
van handelen. En binnen de fraktie - die voorlopig overigens nog maar
uit Troelstra en Van Kol bestond - kreeg de laatste praktisch carte
blanche voor de koloniale politiek, waar hij een royaal en intensief gebruik
van maakte. Dat kon te gemakkelijker waar Van Kol de enige koloniale
specialist was, voorts zeer populair door de entoesiaste wijze waarop hij
zich voor vele zaken inzette en door zijn persoonlijke charme, en waar
hij ook de materiële middelen bezat om zich geheel onbeperkt aan de
politiek te wijden.
Zo was het mogelijk dat hij in de eerste tijd een vrij persoonlijk stempel
op de koloniale uitspraken van de partij drukte, zonder dat men zich

688



F.Tichelman de .d.p en indoneolë, 1897.1907

goed realiseerde dat Van Kol's koloniale oriëntering (evenals zijn
politieke lijn überhaupt) een sterke rechts-reformistische, humanitair-
idealistische inslag had. Dit laatste hing samen met het feit dat hij met een
been stond in de 'Ethische Richting'. Stokvis merkt terecht op'? dat
Van Kol "een volgeling van den voortreffelijken Brooshooft, den inluider
van den 'ethischen koers' in de koloniale politiek" is. Een feit dat te
merkwaardiger is aangezien in de kolonie verblijvende socialisten
- waarschijnlijk onder de druk van de sociale problemen in Indonesië en
later ook door die van de nationalistische beweging - neigden tot een
koloniale politiek enigszins links van die waartoe SOAP-bestuur en
kamerfraktie bereid waren; bovendien merkwaardig omdat dit stuk
semi-ethische politiek van Van Kol zich afspeelt in de meest radikale
periode van de SOAP.

Hoe dan ook, Van Kol was redelijk wel voorbereid voor zijn nieuwe taak
in de SOAP. In 1896 verscheen de brochure La propriété foncière à Java en
het boekje Land en volk van Java, een ekonomische schets waarin het
Nederlandse bestuur scherp wordt veroordeeld behalve op het terrein van
de irrigatie, Van Kol's eigen gebied. De voornaamste eis die in dit laatste
werk naar voren wordt gebracht is het beëindigen van de "fiskale
uitbuiting C ... ) ten bate van het moederland"'8, waarmee Van Kol zich
duidelijk plaatst in de kring der koloniale ethici in het zog van Brooshooft.
Maar daarbij laat hij het niet. Voor het bereiken van het einddoel van de
koloniale politiek hoopt hij dat, ondanks de slechte kanten van het
Hollandse bestuur er geen bloedige opstand zal komen, gewend als de
Javaan is aan onderwerping; er is dus respijt voor een wending ten
goede; maar al mochten de Hollanders uiteindelijk toch worden uitgedreven,
dan moeten zij - naar Van Kol's stellige mening - niet aarzelen nu hun
plicht te doen 19.

Op die mogelijkheid van een verdrijving is evenwel Van Kol's politiek
niet gebaseerd. Zijn oriëntering wordt eerder aangegeven door de, tegen-
over Multatuli's in privee geuite eis 'de Hollanders eruit', gestelde uitspraak
"dat het slechtste Hollandsche Bestuur beter is dan het beste inlandsche
dat wij kennen"2o.
Wij leren die oriëntering heel goed kennen uit zijn grote koloniale maiden
speech21 in de Tweede Kamer op 16 november 1897: een donderrede
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tegen de 'batig slot' politiek en zijn gevolgen, de gruwelijke Atjeh-oorlog,
de verwaarlozing en de pauperisering van de Javaan, en een pleidooi
voor meer irrigatie, goedkoop landbouwkrediet, meer praktisch volks-
onderwijs, de ontwikkeling van de Europese grote landbouw, regerings-
steun voor de partikuliere industrie (mits dit niet leidt tot verrijking
van de kapitalisten met de goederen van het volk, wat in de mijnbouw wèl
het geval was) en voor overheids-exploitatie van de bodemschatten,
waar Indië zich bij uitstek toe leent. De speech mondde uit in een motie
tot instelling van een neutrale kommissie voor een onderzoek naar de
morele, politieke en financiële gevolgen van de Atjeh-oorlog, en tot het
uitspreken van de wenselijkheid die oorlog te beëindigen onder handhaving
van de internationaal wettelijke positie op Sumatra.
De motie werd met grote meerderheid verworpen. Belangrijker is echter
voor ons dat speech en motie Van Kol en zijn hele benadering van het
koloniale vraagstuk ten voeten uit weergeven: excessief pathos en hart-
verscheurende eksklamaties afgewisseld door royaal gegoochel met
cijfers, felle veroordelingen gevolgd door aanpassing aan de status quo
en liberale hervormingsvoorstellen, gevoed door een humanitair
paternalisme: een sterk emotioneel-impressionistische instelling zonder
systematische samenhang, die samenhangt met het ambivalente karakter
van Van Kol, die met één been in de sociaal-demokratie .en met het andere
in de vrijzinnig-demokratische ethische stroming van Van Deventer
cum suis stond. Overigens geeft deze koloniale intree-speech van 1897
ook in algemene lijnen de komende socialistische politiek ten opzichte
van de koloniën aan: een kombinatie van humanitair protest tegen mis-
standen en een sterke neiging om konstruktief te zijn en onmiddellijk
te bouwen op de bestaande grondslagen; een neiging die steeds sterker
zal worden.
De andere SOAP-ers in het parlement, die naast Van Kol over koloniale
zaken spraken - in de periode 1897-1907 Troelstra en vanaf 1901
ook Melchers, Ter Laan .en Hugenholtz22 - waren minder ex~berant in
hun formuleringen en ook minder chaotisch, maar verschilden in wezen
niet sterk met hem. De parlementaire SOAP-fraktie ondersteunde, zij
het dan in iets minder entoesiaste termen zijn meer specifiek persoonlijke
ideeën, zoals staats-exploitatie van de minerale rijkdommen, Indonesische
groot-industrie met eigen kapitaal, instandhouding van de adatrechts-
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verhoudingen en zelfs het merkwaardige voorstel tot verkoop van een deel'
der archipel, in 1904 in de Kamer gedaan.
Tesamen deden zij in elk geval hun best. In het parlement werd hunner-
zijds Indonesië niet verwaarloosd. Op Van Kol's debuut volgde een
ware vloedgolf van koloniale redevoeringen, tot aan het einde van de
SOAP toe.
Of al deze inspanningen overigens meer praktische resultaten opleverden
dan de sociaal-demokratische aktie op binnenlands terrein in Europa, zoals
Van Kol meende23, is echter een andere zaak.

kongressen en programma's, de SOAP van 1897 tot 1904

Veel van het koloniale werk van de SOAP, zoals ook wel andere
aktiviteiten van de partij op parlementair gebied, heeft weinig direkte
verbindingen met het bredere partijleven. Men zou een zeer verwrongen
beeld van de werkelijkheid krijgen als men zich voor een geschiedenis
van de SOAP als partij vooral zou baseren op de Handelingen van de
Tweede Kamer. Als wij ons voor een eerste oriënterende schets dan ook
op de partijkongressen richten, houdt dat niet in dat deze dit bredere
partijleven adekwaat zouden weergeven, maar toch wel dat zij zekere
politieke tendenties in de partij demonstreren. Op de eerste drie
kongressen in de jaren 1895-189724 werd geen aandacht gegeven aan
Indonesië of de koloniën; op de volgende drie kwam het koloniale
probleem slechts incidenteel ter sprake. Op het vierde kongres in maart
1898 te Amsterdam25, vroeg de afdeling Maastricht om een besluit over de
beste wijze van agitatie tegen de Atjeh-oorlog. Troelstra sprak tijdens
de diskussie over de nationale verdediging de mening uit dat het bezit van
grote koloniën het gevaar van de verdeling van Holland door de grote
mogendheden niet vergrootte, wegens de verdeeldheid van de laatsten.
Op het vijfde kongres, april 1899, te Leeuwarden, raakte de kongres-
voorzitter ook even het koloniale vraagstuk aan26• Hij viel scherp uit tegen
de zelfzucht van de bourgeoisie die de net ontdekte bodemschatten in
Indië spoedig in eigen zak stopte, terwijl - naar Van Kol de dag tevoren
had gesteld - juist de mogelijkheid werd geopend om, na het uitpersen
van Indië, nu iets voor dat land te gaan doen. Het zesde kongres in 1900
zwijgt over de koloniën27

•
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Men verliet zich die jaren praktisch geheel op Van Kol. Dit bleek goed
op het zevende kongres te Utrecht, 7 en 8 april 1901, dat aan de
kamerleden en vooral Van Kol, een lange ovatie bracht voor hun
parlementaire werk. "En als er één is, die onze grootste achting verdient,
dan is hij het, die met groote kennis en geestdrift de belangen bepleit van
onze bruine broeders uit het rijk van Insulinde. Deze spontane ovatie zal
Van Kol de overtuiging schenken dat, al hebben wij nog geen koloniaal
program, de partij zijn arbeid goedkeurt", waren bij die gelegenheid
de woorden2B van voorzitter Polak.

Niet alleen de Nederlandse partij had enig vertrouwen in Van Kol's
bekwaamheid op koloniaal gebied. Een half jaar tevoren, op het vijfde
kongres van de Tweede Internationale te Parijs, had hij de eer als
rapporteur van de vijfde (de koloniale) kommissie, de eerste koloniale
resolutie29 van de internationale socialistische beweging te verdedigen.
Dit betekende bepaald niet dat hij met zijn ethische lijn de Internationale
direkt kon beinvloeden. Zijn nogal vage speech lag eer in de emotionele
anti-imperialistische traditie. Alleen op twee punten liet hij iets van zijn
meer specifiek eigen ideeën doorschemeren. Reeds eerder is gewezen
op zijn wijze van veroordeling te Parijs van de koloniale politiek der
bourgeoisie, die de mogelijkheid van een socialistische koloniale
regeringspolitiek suggereerdéo. Daarnaast wees Van Kol op het gevaar
dat de kapitalistische koloniale expansie op het arbeidsvlak de
konkurrentie van 400000000 weinig eisende Chinese arbeiders, die het
Europese proletariaat zouden uithogeren, gaande zou maken. Een
eksklamatie die Van Kol's vrees voor de koloniale massa's verried,
tegenover wie hij in 'het Europese proletariaat' eigenlijk Europa in het
algemeen stelde.
Deze houding was niet helemaal in overeenstemming met twee volgende
- interessante en later niet meer herhaalde - punten van de bij akklamatie
aangenomen resolutie, die verder nogal vaag en traditioneel was:
a het aanmoedigen van de vorming van socialistische partijen in de
koloniën, verbonden met de organisaties in de respektieve metropolen;
b het leggen van verbindingen tussen de socialistische partijen van de
koloniën.
De internationale resolutie was bepaald niet de inspiratiebron voor het
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'Ontwerpprogram voor de Nederlandsche koloniale politiek' van
Van Kol, gepubliceerd in De Nieuwe Tijd (april 1901)31 en bestemd voor
het reeds genoemde zevende kongres der SOAP te Utrecht. In de introduktie
benadrukte hij het enorme ekonomische belang van de koloniën voor
Holland, waartegenover echter de plicht van de arbeidersklasse stond,
eenmaal aan de macht gekomen, te doen wat de bourgeoisie verwaarloosde,
terwijl nu al meteen iets kon worden gedaan door beïnvloeding van de
wetgeving.
Het program zelf vangt aan met het algemene beginsel van de welvaart
der bevolking, de bevordering der ekonomische evolutie en de vervanging
van baatzuchtig beheer en kapitalistische exploitatie door "een staat-
kunde van zedelijke verantwoordelijkheid". Als politieke rechten eist het
program: bestuursdecentralisatie onder handhaving van de "inlandsche
bestuursorganismen"; een "adviserende Commissie voor onze Staten
Generaal" ter voorbereiding van de onttrekking van het begrotingsrecht
voor de koloniën aan het Nederlandse parlement; als voornaamste
verdere eisen worden genoemd: vrijheid van vereniging en vergadering,
van woord en geschrift; snel recht; kosteloos onderwijs praktisch gericht
op landbouw en ambacht; middelbaar en hoger technisch onderwijs
vooral in dienst van de bevolkings-Iandbouw, -handel en -industrie; betere
arbeidskontrakten en ongevallenverzekering; verbetering van de sociale
positie der Indo-Europeanen; gouvernements-exploitatie van de bossen,
mijnen en spoorwegen; sterk progressieve belastingen op mijnwinsten;
kosteloze medische zorg voor behoeftigen; steun, vooral aan de medische
zending; verlaging van de hoge ambtenarensalarissen; afschaffing van
alle onvrije arbeid; vermindering van de belastingdruk voor de bevolking;
progressieve inkomstenbelasting, vooral voor "uitwonende eigenaren
van mijnbouw-, landbouw- en transport-ondernemingen"; rechtvaardige
financiële afrekening tussen Nederland en Indië (ongedaan maken van
de 'ereschuld'), en scheiding der financiën; géén imperialisme; opvoeding
tot zelfbestuur door een wijze en onbaatzuchtige voogdij.

Het was een verzameling van een groot deel der hervormingsverlangens
van de ethici in de koloniale politiek, behalve dan waarschijnlijk wat de
term imperialisme en de sterk progressieve belastingen betreft.
Van Deventer schijnt te hebben gezegd32 dat hij praktisch het gehele
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program van Van Kol kon onderschrijven. Deze laatste had niet gepoogd
om het nog enigszins aan te passen aan de Parijse resolutie. Niemand
schijnt dit overigens op het Utrechtse kongres te hebben opgemerkt. Aan
de andere kant wilde men het programontwerp niet zonder meer
aanvaarden, terwijl Van Kol het verstandiger vond de kwestie niet te
forceren. De afdeling Kampen beval nadere studie van het onderwerp
aan. en de afdeling Breda, waar Van Kol lid van was, kwam met het voor-
stel een kommissie hierover rapport te laten uitbrengen op het volgend
kongres. Van Kol zelf lichtte deze laatste motie toe: "hij was met eenigen
angst naar het Congres gegaan"; hij had in de Kamer "zooveel koelheid.
geringschatting en minachting gezien. als hij zijn aanklachten inbracht.
Zelfs de minister lachte als spreker van de gruwelijkste wreedheden
verhaalde". Dit wekte luid applaus op. Maar op dit kongres, ging hij voort
"had hij met dankbaarheid gezien. dat er voor den kreet om recht en
rnenschelijkheid, voor Indië geuit, weerklank is in de proletariërsklasse".
Hij achtte het "minder democratisch (... ) na te weinig studie, reeds nu
het program aan het congres voor te leggen". Een kommissie van vijf zou
een herzien program aan een volgend kongres moeten voorleggen.
Van Kol besloot met de plechtige uitspraak: "Dan zou voor het eerst op
het congres van een politieke partij in Nederland een vaan zijn geplant
voor de Indische bevolking. De kreet zou weerklank vinden over de
zeeën onder de millioenen inboorlingen onzer koloniën", wat werd beloond
met "daverend, langdurig applaus". De voorzitter veranderde het
voorstel in die zin "dat het nieuwe program niet op het, maar op een
volgend congres" behandeld zou worden en kreeg machtiging voor het
partijbestuur om de kommissie in overleg met Van Kol te benoemen33.

Men bleek geen haast te hebben. Het zou negenentwintig jaar duren
alvorens een officieel koloniaal program te Utrecht zou worden aangenomen
in 1930. Maar er werd toch wel wat gedaan. Het verkiezingsprogram
dat op het verkiezings-kongres, de dag na het zevende kongres (8-4-1901).
werd aangenomen bevatte een koloniale paragraaf: een beknopte
selektie uit het ontwerp zonder de meer politieke eisen34•
Dan wordt het op de kongressen weer stil op dit punt. Het achtste kongres
te Groningen in 1902 zwijgt geheel over de koloniën35• En op het negende
te Enschede in 1903 is er alleen indirekt even sprake van. Troelstra moest
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daar kritiek uitoefenen op Van Kol, die zonder de Kamerclub te raad-
plegen naar 'de West' was vertrokken (tijdens de spoorwegstaking). Hij
verdedigde Van Kol wel tegen de beschuldigingen van lafheid, maar
achtte het een burgerlijke opvatting "de koloniale politiek te stellen boven
den klassestrijd"36. Van Kol prefereerde inderdaad de koloniale politiek.

aan de vooravond van 'Amsterdam'

Eerst in het aangezicht van het komende internationale kongres van 1904
te Amsterdam waar de koloniale kwestie op de agenda stond, kreeg een
koloniale kommissie de taak een koloniale resolutie en een rapport op
te stellen voor het zesde kongres der Tweede Internationale. Het is niet
helemaal duidelijk of dit nu nog steeds de bewuste koloniale kommissie
van het kongres van 1901 was, die toen inderdaad schijnt te zijn benoemd.
Troelstra althans noemde haar heel even op het kongres van 1902. Veel
gedaan heeft deze kommissie voorzover zij gefunktioneerd heeft,
in elk geval tot eind 1903 niet37.
Begin januari 1904 waren lid van de kommissie: natuurlijk Van Kol;
Troelstra, die na een halve zitting zich niet meer liet zien; P.l.Tak;
l.F.Ankersmit; Van Goch en F.van der Goes. Aangezien de laatste verstek
liet gaan, werd uit zijn kring Pieter Wiedijk38 benoemd, in de hoedanigheid
van marxistisch theoreticus, mede om hulp te bieden bij de netelige
algemene diskussies, waarin de kommissie verstrikt scheen te zijn geraakt.

Van Kol had een ontwerp-program opgesteld met een lange introduktie,
waarvan wij de belangrijkste punten noemen:
Het imperialisme heeft slechts nadelen voor de Europese arbeiders die
zich zullen moeten verdedigen tegen de belachelijk lage lonen van de
Afrikaanse en Aziatische arbeiders die op de Westerse arbeidsmarkt
zullen worden geworpen. Het is onze plicht om de rijping van die kinderen
te bevorderen. De huidige koloniale (regerings)politiek bevoorrecht
slechts kleine groepen handelaren, hoge ambtenaren en financiers, en
levert weinig op voor gezonde handel en industrie. De middenklassen
zullen er de lasten van moeten dragen, en zij vertraagt, zij het ook slechts
voor korte tijd, de bevrijding van de arbeidersklasse.
Ook in een socialistische maatschappij is koloniale politiek onontkoombaar.
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Bij overbevolking in het Westen, kunnen wij de halve aarde niet overlaten
aan kinderlijke volken die zoveel enorme schatten onaangeroerd laten.
In de overgangsperiode zal de socialistische maatschappij zich moeten
verdedigen tegen de meer achterlijke produktievormen. Maar er zal dan
natuurlijk sprake zijn van een menselijke, beschavende koloniale politiek
zonder geweld, gericht op een algemene menselijke wereldsamenleving,
een federatie van volkeren. Het imperialisme is ondanks nadelen het
begin van een universele organisatie der produktie, een bewijs van inter-
nationale vooruitgang, de natie wordt zo tot inter-natie.
Wij sociaal-demokraten zijn tegenstanders van elke gewelddadige expansie.
Zelfs als men om onze heerschappij zou vragen moeten we overwegen
of we al de voor een eerlijke koloniale politiek nodige offers mogen
brengen. De reeds gevestigde kolonies kunnen niet aan hun lot worden
overgelaten, aan de willekeur en barbarij van hun vorsten en aan de
exploitatie van de kapitalisten voor wie wij de deur openden. In welke
mate een land zijn koloniën moet houden moet geval voor geval worden
bezien.
Wat de verhouding tussen Holland en Indië betreft, bestaat de morele
plicht een deel der koloniën te houden, Java in het bijzonder. Daar
staan wij als nederige zondaars met een zware schuld en een last die onze
zwakke krachten te boven gaat. Daarom is het nodig een deel van de
koloniën te verkopen aan sterkere machten.
Deze laatste gedachte was het centrale punt van de ontwerpresolutie.

Op verzoek van de koloniale kommissie formuleerde Wiedijk als theoreticus
zijn kritiek in een soort kontra-dokument. Hierin stelde hij voor een deel
van de buitensporigheden in Van Kol's dokument, over het imperialisme
als "een princiep van orde en organisatie", over het eventuele "vragen"
van een volk "om onze heerschappij" en dergelijke te schrappen. Scherp
viel hij het duistere dooreenmengen van de verschillende 'wij's' aan, die
soms sloegen op het proletariaat, of de sociaal-demokratie en
soms op de bourgeoisie, of op alle tegelijk.
Slechts bij enkele punten gaf Van Kol toe aan deze kritiek, terwijl hij,
als koncessie aan Wiedijk's protest tegen de zondaarsrol van de sociaal.
demokratie, dit 'wij' verving door "de sociaal-demokraten in 't Parlement
en de Nederlandsche Regeering", waar immers "Wij, Nederlandsch
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Volk (... ) een deel der voordeelen van de uitbuiting der koloniën (... )
genoten".
Wiedijk verwierp de gedachte van verkoop der koloniën, wat zijns inziens
alleen zou leiden tot een drastischer kapitalistische exploitatie. Volgens
hem bestond er geen enkele garantie dat het onder een andere
heerschappij beter zou gaan dan onder het zwakke nederlandse bewind
(in de Buitengewesten - FT), waarbij nog kwam dat zo'n koop tot een
internationaal konflikt zou leiden. Hij verweet Van Kol dit avontuurlijke
verkoop-plan in het parlement te hebben voorgesteld zonder de
Socialistische Internationale te raadplegen.
In het kontra-rapport en in de diskussie ontwikkelde Wiedijk zijn eigen
positie: een socialistische koloniale politiek hoefde niet te verschillen
van de sociaal-demokratische taktiek In Europa; handhaving van de politieke
principes verbonden met een konkrete gedifferentieerde beoordeling van
elke kapitalistische maatregel naar zijn nut of nadeel voor het proletariaat;
maatstaf was daarbij de vraag hoe een voorgestelde maatregel de
verwerkelijking van de socialistische produktie zou beïnvloeden en daar-
mee dus de klassestrijd bevorderen en niet alleen in hoeverre zij direkt
tot voordeel of nadeel van de bevolking zou zijn. De andere leden van de
kommissie twijfelden er aan of er wel een klassestrijd of zelfs een
proletariaat in de koloniën bestond; maar Wiedijk hield vol dat wat nog
niet was eens komen kon. Men moest zich zijns inziens eerst afvragen
met wat voor kapitalisme men te doen had. Kommercieel kapitalisme
kwam historisch de ekonomische ontwikkeling van de koloniën niet ten
goede, verslechterde integendeel de toestand der koloniale producenten.
Als staat en als privee onderneming bevorderde dit kapitalisme alleen een
extensieve ontwikkeling van de landbouw, aangepast aan de Europese
markt, waarbij alle ontwikkeling plaats vindt binnen feodale produktie-
verhoudingen. Deze dubbele - feodale en kommercieel-kapitalistische -
exploitatie ging gepaard met roofbouw van grond en arbeid. Onder
deze omstandigheden waren sociale ontwikkeling der producten en verzet
in andere vormen dan nutteloze opstanden, uitgesloten. Zover Wiedijk.

Aangezien de andere leden der kommissie het ook niet met de verkoop-
stelling eens waren, trok Van Kol zijn ontwerp-resolutie en daarmee zijn
hele rapport terug. Men moest weer van voren af aan beginnen.
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Wiedijk pleitte voor het vrij maken van de weg voor het industriële
kapitalisme, aangezien dit op de lange duur de beste voorwaarden in zich
borg voor de ontwikkeling van een klassebewust proletariaat, met als
voorbeeld Japan voor ogen. Aangezien de kommissie een dergelijke ont-
wikkeling voor Indië niet mogelijk achtte, werkte Wiedijk - op instigatie
van Troelstra die het met de hoofdlijnen van het kontrarapport eens
scheen te zijn - zijn gedachten over dit onderwerp uit in een nieuw
dokument. Hij betoogde daarin dat de koloniale ekonomische ontwikkeling
zich moest aanpassen aan de behoeften van het industriële kapitalisme
in de kolonie; het koloniale kommerciële kapitalisme hield zo zeer overal
de ontwikkeling tegen dat het verlies van koloniën een zegen bleek,
met name voor Spanje; het was de roeping der sociaal-demokratie ten-
minste de industriëel kapitalistische ontwikkeling in de koloniën niet te
hinderen, en zij moest daar de rol spelen die zij vervulde in half-feodale
milieus als Duitsland en Oostenrijk, waar zij soms de eisen van de zwakke
bourgeoisie steunde of deze zelfs formuleerde tegenover de sterkere
macht van de feodale klassen; in de koloniën kon zij proberen de ont-
plooiing van het inheemse industriële privee kapitaal te bevorderen.
Aan de andere kant moest de sociaal-demokratie het liberale principe van
'vrije arbeid' in die zin aan de koloniale situatie aanpassen dat de feodale
vormen die voor de industriële ontwikkeling niet schadelijk waren niet
werden aangetast, en dat voldaan werd aan de eisen van 'sociale politiek':
vrijheid van vereniging en vergadering, bevordering van onderwijs enz.;
het doel van de steun aan industriële ontwikkeling was immers de vorming
van een sterk klassebewust proletariaat.

De hoofdlijnen van Wiedijk's resolutie waren: de ontwikkeling van de
internationale kapitalistische konkurrentie drijft naar het zoeken van
nieuwe markten en nieuwe investeringsmogelijkheden voor overtollig
kapitaal; de macht van het klassebewuste proletariaat is onvoldoende om
te verhinderen dat de ekonomische ontwikkeling der koloniën in
kapitalistische vorm in plaats van socialistische zal plaats vinden.
De sociaal-demokratie moet de sociale ontwikkeling van de koloniale
arbeiders tegenover de overmacht van het grote kapitaal, dat poogt die
nieuwe goedkope arbeid te gebruiken tegen de arbeidersbeweging van
de oude kapitalistische landen, bevorderen; de overheersing van het
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kommerciële kapitalisme is buitengewoon nadelig voor de ontwikkeling
van een klassebewust proletariaat, waar het de feodale produktie-
verhoudingen handhaaft als masker voor een snelle uitputting van arbeid
en grond, zonder de voorwaarden te scheppen voor het ontwaken van
het proletarisch bewustzijn via de algemene ontwikkeling der industrie;
de sociaal-demokratie moet uit alle macht vechten tegen de imperialistische
'taktiek' die, verbonden met militarisme en protektionisme, de druk op
elk nationaal proletariaat vergroot en de klassesolidariteit door chauvinisme
tracht te verzwakken.

Wiedijk kreeg geen steun. Van Kol geloofde in feite in industriëel
kapitalisme als doel op zichzelf. De gedachte van de koloniale klassestrijd
stond hem tegen. De enige oplossing was voor hem een langdurige
pedagogische voogdij.
Allen aanvaardden het industriële kapitalisme. De vraag was welke vorm
het moest hebben. Van Kol gaf de voorkeur aan staats-industrieën en
staats-landbouwbedrijven. Wiedijk stelde daar in een nieuw dokument
tegenover dat, behalve bij transport en mijnbouw, bij staatsexploitatie,
met zijn centraal bestuur in Europa, het gevaar van slecht beheer en
korruptie bestond, en voorts - wat het ergste is - dat staatsexploitatie
de ongunstigste vorm van kapitalisme was voor de vorming van een
onafhankelijke bewuste arbeiderspartij.
Teneinde een oplossing te vinden vroeg de kommissie advies aan
H. Cunow, bekend om zijn grote volkenkundige kennis. Van Kol stelde
daartoe een aantal vragen op die een nogal tendentieus karakter droegen.
Zo luidde vraag 5: "Ist bei jeder Rasse (z.B. Feuerlander etc.) das
Entstehen von ein selbstbewuster Proletariat zu erwarten? und darf man
daher die Verelendung in die Hand wirken?"
Cunow's antwoord was kort samengevat: slechts door het kapitalisme
kunnen de inboorlingen tot beschaving komen, maar men moet de kracht
tot verzet tegen de degenererende invloed van het kapitalisme sterken,
wellicht ook door het behoud van gemeenschappelijk grondbezit en door
koöperaties; garanties zijn verder nodig tegen de mogelijkheid dat
staatsbedrijven pure uitbuitingsdoeleinden dienen.
Dit gaf niet voldoende uitsluitsel. Tenslotte stelde Van Kol een nieuwe,
kompromis-resolutie39 op met als uitgangspunt drie redenen tot
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sociaal-demokratisch verzet tegen de kapitalistische koloniale politiek:
1 koloniën, ekonomisch en politiek afhankelijk van het moederland,
kunnen niet aan zichzelf worden overgelaten (een puur Van Kolliaans idee)
2 op zoek naar nieuwe markten en investeringsmogelijkheden, komt het
kapitalisme tot veroveringen en roof, en zo tot stijgende militaristische
uitgaven, protektionisme en chauvinisme, wat de bevrijding van het
proletariaat vertraagt en zijn lasten vergroot - een kapitalisme dat
meedogenloos bestreden moet worden (een verzwakte versie van het
laatste punt van Wiedijk's resolutie)
3 ook een socialistisch regiem kan niet buiten koloniën, zolang men de
onmisbare grondstoffen niet via markt-ruil van goederen kan verkrijgen
(Van Kol zèlf).
In de tweede plaats ontwikkelde de resolutie een aantal principes voor
de sociaal-demokratie: aangezien het kapitalisme een noodzakelijke fase
vormt, is kapitalistische industrie mogelijk, en moeten kommunale of
feodale bezitsvormen zo nodig worden opgeofferd. Tegelijk moet de
Europese sociaaldemokratie zich te meer tegen de verderfelijke invloed
van de kapitalistische ontwikkeling op het koloniale proletariaat verzetten,
voor zover dit voorlopig nog niet in staat is dit zelf te doen. Naast
partikuliere bedrijven zullen staatsondernemingen nuttig zijn zowel om
de toestand van de arbeiders te verbeteren als ter verhindering van
het wegvloeien van de meerwaarde en de verarming (Van Kol verzwakt);
en dit zowel ter bevordering van de kapitalistische ontwikkeling als voor
de opheffing van het sociale peil van de inlandse arbeiders. Het is de
plicht van de sociaal-demokratie de organisatie van het moderne
proletariaat, daar waar het opkomt, te bevorderen, het te sterken in de
strijd tegen het kapitalisme, en door de verhoging van de lonen (in de
koloniën) voor de oude kapitalistische landen het gevaar van moordende
konkurrentie door goedkope arbeid van de kant van die primitieve volken,
af te wenden (Van Kol en Wied ijk min of meer tesamen). Opvoeding tot
demokratisch zelfbestuur is het hoogste doel. De socialistische partijen
moeten deze beginselen in een koloniaal program uitwerken.

Volgens Wiedijk deed Van Kol meer koncessies dan hij eigenlijk wel
goed kon keuren. Dat is mogelijk. De resolutie droeg echter nog zo zeer
'het stempel van Van Kol zelf dat het niet helemaal te begrijpen is waarom
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Wiedijk hierover betrekkelijk tevreden was. Hij stelde zelf vast:
"Gorter (... ) betoonde zich weinig gesticht door de kompromissen waartoe
de kritikus zich had geleend"4o.
Voor we overgaan tot het Amsterdamse kongres van de Internationale,
waar deze resolutie al in de kommissiefase zou worden verworpen,
moeten we eerst nog stil staan bij het tiende kongres der SDAP te
Dordrecht in maart 190441. Daar moest Van Kol zich verdedigen wegens
het aangevochten voorstel tot verkoop van een deel der buitengewesten In
de Tweede Kamer op 20 november 1903. Hij had dit al schriftelijk gedaan
in een artikel in De Nieuwe Tijd42, in welk blad hij hierin werd ondersteund
door R. Mauve, met verwijzing naar neg€ntiende eeuwse precedenten43.
Het mag hier misschien wel vermeld worden dat de verkoop-idee van
Van Kol bij nader onderzoek minder eigenaardig Van Kolliaans blijkt te
zijn dan zij op het eerste gezicht leek. De Duitse socialistische fraktie
bleek een dergelijke suggestie ook al vóór 1907 in de Rijksdag naar voren
te hebben gebracht. Op 15-10-1907 schreef Bebel aan Kautsky naar
aanleiding van de lektuur van de drukproeven van Kautsky's brochure
Sozialismus und Kolonialpolitik:
"Da sowohl Ledebour wie ich vor Jahr und Tag den Verkauf unserer
Kolonien im Reichstag angeraten haben und ausser uns niemand von der
Partei, träfe der Satz (een kritiek van Kautsky op Van Kol's verkoop idee
- FT) uns speziell. Ich gebe aber die prinzipielle Richtigkeit Deiner
Auffassung zu, ein Verkauf z.B. an England - und der käme nur in Frage -,
wäre aber für die Eingeborenen ein Fortschritt in ihre Lage gewesen.
Streiche also den Satz bzw. ändere ihn in einer Weise, die keinen
Angriff gegen uns möglich macht ... "44

Voor het kongres te Amsterdam moest Van Kol allereerst verantwoording
afleggen voor het feit dat hij de partij niet eerst had geraadpleegd. Na met
applaus te zijn begroet legde hij uit dat hij niet langer had kunnen wachten:
voor het eerst in driehonderd jaar had de regering geld ter beschikking van
de koloniën gesteld. Tot nog toe was de koloniale politiek van de
socialistische partijen louter negatief geweest. Nu moest het internationale
kongres kleur bekennen. Dan zou men inzien dat koloniën zelfs onder het
socialisme niet te vermijden zijn, omdat vele voedings- en geneesmiddelen
alleen uit de tropen verkrijgbaar zijn.
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De Nederlandse koloniën zijn een feit en de inboorlingen moeten worden
geholpen. Maar dat kan niet op voldoende wijze gebeuren, voordat de
koloniën zijn ingekrompen. Dit is ook in het belang van de Nederlandse
arbeiders wegens het permanente gevaar van internationale botsingen.
en ook omdat hun sociale verheffing onmogelijk zou worden door de
enorme kosten die nodig zijn voor de werkelijke ontwikkeling van het
hele koloniale gebied. Wat de kamerfraktie voorstelde was konsekwent
anti-imperialisme, geen verkoop van volkeren. Een referendum is
in zo'n weinig ontwikkeld land onmogelijk. Als wij ons zouden terugtrekken
wordt de bevolking overgeleverd aan barbarij en anarchie en worden
de eilanden door andere machten bezet. Daarom kan alleen getracht
worden het bewuste deel der buitengewesten af te staan "aan sterker,
bekwamer handen dan wij". Wellicht zullen de broederpartijen weinig
neiging hebben om koloniën te kopen. Maar tegen de koop van de
Carolinen (eilandengroep in de Pacific) was er van Liebknecht en Bebel
geen principieel verzet.

Het applaus dat Van Kol ten deel viel demonstreerde niet zo zeer
de populariteit van de verkoop-idee als wel de populariteit van Van Kol.
in wien men nog steeds een groot vertrouwen had als kampioen van
de koloniale volken.
Van Kol werd door Troelstra verdedigd, voornamelijk met het argument
dat de kamerfraktie een zekere vrijheid van handelen nodig had, dat
men snel moest reageren en ook dat nog nooit een voorstel zo zeer de
verbittering van de hele bourgeoisie had teweeggebracht. Troelstra besloot
de diskussie over het verkoopvoorstel met de volgende woorden: "De
Kamerfractie wil niets liever dan bij haar actie bouwen op kongreswerk.
Maar nog heeft de partij ten opzichte van de koloniale politiek nood-
gedrongen aan de fractie carte blanche gegeven. Hoe langer de partij
aan de parlementaire actie deelneemt, hoe minder die noodzakelijkheid
zal bestaan".
Niets was verder van de waarheid verwijderd dan deze laatste opmerking.
De kloof tussen de massa der leden en de kongressen enerzijds en de
opkomende partijburokratie en de daarmee verbonden kamerfrakties zou
alleen maar groter worden. En het ging Troelstra juist om de verdediging
van de burokratie, en niet om die van de verkoop-idee, waartegen hij
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zich tegenover Wiedijk in het verband van de koloniale kommissie
betrekkelijk kort tevoren vrij negatief had uitgesproken45•
Het is merkwaardig dat de marxistische linkervleugel tegen het verkoop-
voorstel geen principiële kritiek naar voren bracht, evenmin als zij op de
kongressen Van Kol's koloniale politiek in het algemeen had aangevallen.
Vermoedelijk was dit niet zozeer omdat men er geen bezwaren tegen had
als wel omdat men zelf geen koloniale kennis had en te veel opging in
de grote en minder grote kwesties van de binnenlandse en Europese
politiek der sociaal-demokratie.

'Amsterdam'

De dag voor de opening van het Amsterdamse kongres op 14 augustus
bediskussieerde de Nederlandse delegatie de resolutie van de koloniale
kommissie46• Wibaut had daar kritiek op de gedachte dat koloniën
noodzakelijk zouden zijn onder het socialisme. Mendels voerde bezwaren
aan tegen de idee van het kapitalisme als onvermijdelijke fase voor de
koloniën op weg naar het socialisme. Het was zijns inziens met een
socialistisch overwinning in de oude wereld niet onmogelijk de andere
werelddelen de ellende van het kapitalisme te besparen en deze tegelijker-
tijd deel te laten hebben aan de technische voordelen van het kapitalisme.
Gorter en Pijnappel waren het eens met MendeIs, waarbij de laatste
stelde dat dit in overeenstemming was met Marx: een verlaat links
offensiefje47• Van Kol haalde daartegenover Cunow aan en Schaper,
in verschillende politieke opzichten dicht bij Van Kol, wenste uit te maken
wat in het kapitalisme het slechte en wat het goede is voor de koloniën.
De vakbondsman Oudegeest ondersteunde Van Kol door te vragen of
men de Dajaks dadelijk tot socialisten wilde maken.
Over het punt van de kapitalistische overgangsfase staakten de stemmen.
Op voorstel van Troelstra werd in de Nederlandse koloniale sektie voor
de internationale resolutie een voorstander van elke zienswijze benoemd:
Van Kol en Mendeis. We weten niet of Mendels nog een aandeel heeft
gehad in de diskussie en de verwerping van het Nederlandse ontwerp
in de internationale koloniale kommissie. Hoe dan ook, Van Kol bleef
voorlopig voor de Internationale dè iö1aker van de koloniale politiek der
Nederlandse sociaal-demokratie. Ter ondersteuning van het Nederlandse
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ontwerp had hij weer een lang rapport geschreven48, waarin hij onder
de druk der kritiek aan zijn eigen gedachtengang een nieuwe wending gaf:
het belang van het bezit van koloniën was niet beslissend voor de
omvang van de handel en de export van kapitaal, aangezien de industriële
kracht van het moederland de meest belangrijke faktor is; misschien
waren koloniën voorbijgaande verschijnselen in de geschiedenis; de
bourgeoisie vergat dat in de meeste gevallen de zelfde voordelen kunnen
worden verkregen zonder de bezetting van koloniën.
Met alle koncessies die hierin opgesloten lagen is het toch niet helemaal
goed te begrijpen waarom Wiedijk dit rapport ver vond uitrijzen boven
het koloniale dokument dat Hyndman voor de Internationale had
geschreven49• De internationale koloniale kommissie was in elk geval niet
onder de indruk. Zij stelde een nieuwe resolutie op, een kompromis,
ondertekend door De Brouckère, Van Kol en Brackeso. In de - hier sterk
verkort weergegeven - zes geformuleerde punten waren alle kontroversiële
zaken weggelaten:

1 hardnekkig verzet tegen alle imperialistische of protektionistische
maatregelen
2 bestrijding van alle monopolies, van alle concessie van uitgestrekte
gebieden en van kapitalistisch inbeslagname van koloniale rijkdommen
3 onophoudelijke aanval op de onderdrukking van de inheemse bevolking
en effektieve maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen militair
barbarisme of kapitalistische exploitatie en roof
4 verbetering van de toestand der inheemsen; hygiëne, onderwijs
5 eis van zo groot mogelijke vrijheid en zelfstandigheid, met het zicht op
de volledige emancipatie
6 streven naar effektieve exploitatie onder parlementaire kontrole.

De hervormingseisen konden Van Kol niet warm doen lopen voor deze
resolutie, die verder nog voornamelijk de algemene anti-imperialistische
traditie van de Parijse resolutie ademde. Als rapporteur van de
internationale koloniale kommissie pleitte hij meer voor zijn eigen ideeën
dan dat hij de kompromis-resolutie introduceerde. Waarschijnlijk geïrriteerd
door het verzet tegen zijn streven om de Internationale te bekeren tot
een volledige hervormingspolitiek uitgaande van de status quo, liet hij
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zich nogal gaan: "Onze ideeën over koloniale politiek waren tot nog toe
negatief". "Koloniën bestaan". "De tendens tot kolonisatie is algemeen.
Het ogenblik komt dat Europa niet buiten koloniën kan. Als Chamberlain's
plan slaagt, als het Britse imperium wordt omringd met een tolmuur,
dan zullen we geen markten meer vinden voor onze produkten. De krisis
zal uitbreken, de werkloosheid zal opkomen. Dat zal wellicht de sociale
revolutie worden. Zo zal de koloniale kwestie belangrijker worden dan
de sociale kwestie zelf". "Moeten wij de inlanders laten exploiteren?
Moeten wij hun eigen instellingen in stand houden? Kunnen wij de vooruit-
gang van het kapitalisme verhinderen? Ik stel slechts de vragen". Dan
pleitte Van Kol er nog voor de internationale politiek onder parlementaire
kontrole te brengen, om zijn inleiding tot de resolutie af te sluiten met de
kreet "de koloniale politiek zal uiteindelijk de wereld beheersen".
Na een lang applaus las hij de resolutie voor, om te eindigen met de
verklaring dat er in de socialistische staat ook koloniën zullen zijn, maar
dat de socialistische partij de uitbuiting en marteling der inheemse
volken zal verhinderen.
Nadat Uhri, vertegenwoordiger van de Parti Ouvrier de France, zijn
reserves tot uitdrukking had gebracht ten aanzien van het kommentaar
van Van Kol, die vreedzame koloniale expansie wilde, stemde men unaniem
voor de resolutie en werd het besluit genomen een koloniaal bureau
in te stellen.
Ondanks dit laatste nieuwe initiatief, had men nog niet veel belangstelling
voor de koloniale kwestie. Ideeën van Van Kol die drie jaar later in
Stuttgart felle reakties zouden gaande maken veroorzaakten nu nog maar
een kleine rimpeling.

de SOAP na Amsterdam

De Amsterdamse resolutie vond even weinig weerklank in de SDAP
als de Parijse van 1900. De volgende kongressen van 1905 en 1906
roeren het koloniale vraagstuk niet aan51. Het Haarlemse kongres van 1907
doet dat alleen indirekt52• De politieke spanningen in de partij waren
inmiddels sterk toegenomen. De uiterste linkervleugel zou later in dat
jaar overgaan tot een eigen strijdorgaan, De Tribune. In Haarlem viel
zij bij monde van Gorter de illusies van de partijleiding omtrent de kleine
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burgerij en de boeren aan. Terloops merkte Gorter daarbij op dat Holland
op de koloniën dreef, waarbij ook een groot deel van de kleine burgerij
belang had, bijvoorbeeld handelaren in koloniale artikelen. Daarop
interrumpeerde Van Kol: "de belangen van de koloniën voor Nederland"
werden zijns inziens "ontzaglijk overschat". Gorter beaamde dat, maar hield
vol dat jaarlijks honderden miljoenen uit Indië werden gehaald, en dat
de uitbreiding van het transportwezen, de katoenindustrie en de ververijen
en ook de handel aan Indië vastzaten, wat door een groot deel van de
burgerij werd meegenomen. "Als de radikalen aan de macht zijn", sprak
Gorter, "dan moeten zij met de stroom van het kapitalisme mee C ... )

Zij moeten imperialistisch zijn. Kijkt maar eens naar Frankrijk".
In zijn repliek wenste Troelstra niet in te gaan op de kapitalistische
oriëntatie van de kleine bourgeoisie en ontkende hij dat de partijleiding
in koloniale zaken bij deze klasse in het gevlij gekomen was. "Heeft
Van Kol kunnen zeggen: gelukkig, ik krijg steun en hulp?", stelde Troelstra
retorisch, om daarop te antwoorden: "Neen, de strijd is het felst geweest
tusschen Van Kol en Van Deventer".
Zoals te verwachten was slaagde Troelstra er in deze aanval van links
met grote overmacht af te slaan en Gorter cum suis te isoleren. Hij
realiseerde zich waarschijnlijk niet dat hij met de ondersteuning van
Van Kors ethische koloniale politiek juist dichter bij de koloniale ethici en
andere radikaal-burgerlijke tendenties terecht kwam.
Ook de linkerzijde vertoonde geen klaar inzicht. Mede doordat men nog
niet aan koloniale belangstelling was toegekomen, was men zich daar nog
niet bewust van de kloof die er ook in de koloniale kwestie tussen
haar en Van Kol bestond. De algemene internationale en koloniale
faktoren welke in deze tijd in verschillende partijen van de Internationale
grotere belangstelling voor en diskussie over de koloniale kwestie hadden
gaande gemaakt, die kulmineerden in het grote debat van Stuttgart,
hadden in Nederland nog niet gewerkt; dat zou pas komen met het
ontstaan van het Indonesisch nationalisme. Zo was Stuttgart tot op zekere
hoogte een openbaring voor 'links' in de Nederlandse SDAP. Want op
het internationale kongres te Stuttgart in 1907 kon Van Kol - nog terug-
gedrongen te Amsterdam in 1904 door de oude anti kapitalistische tradities
die op koloniaal-politiek gebied nog niet ernstig waren aangevochten
door het gebrek aan belangstelling - op het ogenblik dat een ontwakende
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internationale rechtervleugel zich meer bewust was geworden van zijn
eigen ideeën en kracht en deze tradities direkt durfde aan te vallen, zich
volledig uitspreken, dit keer in de nieuwe rol van woordvoerder van die
internationale rechtervleugels3•

Stuttgart

In zijn koloniale rapport voor het zevende kongres van de Tweede
Internationales4, bevestigde Van Kol zijn gedeeltelijke wending van 1904:
koloniën zijn niet onmisbaar en Holland zou er beter aan toe zijn zonder
koloniën. De daarvoor aangevoerde argumenten waren onder andere:
koloniale handel vormt maar een klein percentage van de wereldhandel;
de Nederlandse industriële groei wordt niet bevorderd door het koloniale
bezit; koloniale investering onttrekt kapitaal aan de nationale ekonomie;
ten hoogste 30000 arbeiders hebben werk dat in verband staat met de
koloniën; de strijd om de kommerciële heerschappij zal worden gewonnen
door het meest geïndustrialiseerde land; koloniën zijn alleen een
kapitalistisch belang.

Op zich zelf waren dit punten die voor de hele Internationale de moeite
van de diskussie waard waren. Maar dit centrale thema van Van Kors
rapport - het punt waarmee ook de ontwerpresolutie van de meerderheid
der koloniale kommissie van de konferentie opende - werd over-
schaduwd door een oudere overtuiging die Van Kol dierbaar was: dat
niet iedere koloniale politiek moest worden verworpen, aangezien deze
onder een socialistisch regiem een beschavende faktor kon zijn, wat bij
implikatie eigenlijk beduidde dat niet alleen een toekomstige socialistische
regeringspolitiek (ten aanzien van koloniën) voorstelbaar is, maar ook dat
kapitalistische koloniale politiek niet als zodanig moet worden verworpen,
aangezien deze voor hervorming vatbaar is. Deze gedachte werd
bevestigd door een nieuw voorstel, vervat in de slotparagraaf van de
meerderheidsresolutie: dat de socialistisch parlementsleden de regeringen
moesten vragen om een internationaal verdrag tot het scheppen van
wetten ter bescherming van de inheemsenss. De tendens tot aanpassing
aan de feitelijke koloniale politiek der mogendheden was niet nieuw,
zoals we bij de ontwikkeling van Van Kol hebben kunnen zien. Nieuw was
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de ontplooiing van de Duitse rechtervleugel56 die krachtige steun aan
Van Kol kon geven; nieuw was, in het kader van een geleidelijk inter-
nationaal politiek differentiatieproces, de konsolidatie van een zeer brede
rechtse tendens die zich nu ook op koloniaal gebied uitdrukte in een poging
tot breuk met de anti-imperialistische tradities. Een zeer ernstige uitdaging
aan 'links', die wel beantwoord zou worden en zou uitlopen op een linkse
overwinning, maar dan een puur formele waar in feite een nederlaag
achter schuil ging van 'links', dat een achterhoedegevecht leverde.
De oppositie van Ledebour cum suis in de koloniale kommissie, en vooral
van Kautsky in de plenaire zitting, irriteerde Van Kol zó zeer dat hij zich
liet gaan; meegesleept door zijn ethische hervormingsdrift waarvoor nu
ruimte scheen te zullen ontstaan, sloeg hij door in de polemiek tot en
met pro-imperialistische uitspraken toe, die hem heel dicht bij David
brachten, de exponent van de uiterste rechtervleugel der Duitse partij:
Ledebour's plannen (dwz zijn verwerping van alle kolonialisme) zijn
utopisch omdat hij niet weet of een toekomstige (socialistische) koloniale
politiek wel altijd vreedzaam zal zijn. Het is zeer te betreuren als een zo
grote natie als de Duitse in een hoekje zou zitten te pruilen en zich zou
beperken tot pure negatie. Wil Ledebour de onmisbare grondstoffen
onttrekken aan de huidige maatschappij? Wat wil Ledebour doen in het
aangezicht van de overbevolking van Europa? Vandaag hoorden wij
weer de oude fabels over koloniale gruwelen. Koloniale politiek kan ook
demokratisch zijn. Als Europeanen naar de koloniën gaan met instrumenten
en machines (dwz niet met machtsmiddelen - FT) zoals Kautsky had
gesuggereerd, zouden we de hulpeloze slachtoffers van de inlanders
worden. Daarom moeten we er heen gaan met de wapens in de hand57•
In hun bijdragen tot het debat, stonden Van Kol's medestanders Bernstein
en David stil bij de kulturele zending van de Europese volken, als recht-
vaardiging voor koloniale expansie, waarbij de eerste zelfs voor de
beschaafde naties het recht opeiste om naties zonder kultuur te
onderwerpen58•

Was dit alles het logisch eindpunt van Van Kol's koloniaal reformisme?
Het is niet zo eenvoudig daar een klaar antwoord op te geven. Van Kol
wenste de volken van de minder ontwikkelde wereld geleidelijk te
verheffen tot het Europese beschavingspeil. via paternalistische koloniale

708



F.Tichelmen de sdep en indonesië, 1897-1907

heerschappij, waarbij de minder prettige kanten van de fase van koloniale
expansie en kapitalistische ontwikkeling van de hele wereld moesten
worden verzacht. Hij wenste in de bestaande koloniale verhoudingen direkt
naar hervormingen te streven, zonder veel theoretische overwegingen
over de toekomst. Druk uitoefenen tot hervorming vanuit het standpunt
van een principiële verwerping van kolonialisme en als middel tot
voorbereiding van de socialistische toekomst - zoals Kautsky voorstond
en in Nederland Wiedijk - lag buiten zijn gezichtskring. Alleen vanuit
deze grondgedachte van Van Kol kan men de wisselingen in zijn
argumentatie volgen die even zovele middelen waren om het zelfde doel
te propageren, al naar gelang de politieke situatie in de beweging.
Men kan wellicht stellen dat Van Kol het ekonomisch belang van de
koloniën benadrukte in een vroegere periode, toen er niet veel belang-
stelling was voor de koloniale kwestie, terwijl hij het tegenovergestelde
argument gebruikte toen hij tastbare, uitgesproken oppositie ontmoette.
Het is echter niet uitgesloten dat er van een bepaalde evolutie in zijn
denken sprake is geweest. Hoe dan ook, deze twee tegenstrijdige gedachten
bleven in 1907 naast elkaar bestaan.
In de loop van zijn leven als koloniale specialist van de SOAP heeft
Van Kol hogergenoemde extreme denkbeelden overigens nooit scherp
in de praktijk proberen te brengen. Zijn verkoopvoorstel demonstreerde
echter wel dat hij niet tegen koloniale expansie als zodanig gekant was.
En wat koloniale oorlogen betreft hadden zijn kritische kapaciteiten ook
hun grenzen. Bij zijn bezoek aan Atjeh in 1901 kreeg hij een zeer gunstige
indruk van de 'gepacificeerde' gebieden waar een zekere kapitein
H. Colijn voor hem een rondleiding had gearrangeerd. Hij was bij die
gelegenheid zeer onder de indruk gekomen ook van Van Heutz, die
hij zelfs tot op zekere hoogte kon bewonderen. De konklusie die
Van Kol uit zijn Sumatraanse reis trok was dat de oorlog was afgelopen.
De oorlog zou echter nog drie jaar duren59•
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Van Kol later grote
sympathie had voor de christelijk-ethische gouverneur-generaal Idenburg
(1909-1916), wat hem ernstig parten speelde in 1913 toen hij als enige
SOAP-er niet solidair was met E.F.E.Douwes Dekker en de andere twee
uit Indonesië verbannen nationalisten6o• In dat zelfde jaar schijnt Van Kol
- volgens Troelstra althans - in een 'intrigue' van Schaper en Vliegen
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tegenover Troelstra's verwerping van deelname aan een koalitieregering,
te zijn betrokken, mede geleid door illusies over een benoeming tot
minister van koloniën, op grond van een brief van Idenburg61. Het
Indonesisch nationalisme was voor Van Kol moeilijk te verwerken. Toen
het sinds 1919 scheen dat hij het nieuwe perspektief van de toekomstige
onafhankelijkheid van Indonesië eindelijk had aanvaard, werd dit weer
grotendeels geneutraliseerd door een voorbehoud: in het tijdperk van de
Volkenbond en van boven-nationale macht, is geen land in de wereld
gerechtigd te rekenen op volledige onafhankelijkheid62; dus stond hij
internationalisatie van de koloniën door Volkenbondsmandaten voor63•
Dit was niet de officiële lijn van de SOAP, maar Van Kol was wel vaker
daarvan afgeweken. Op het kongres van 1898 werd hij bijvoorbeeld op de
vingers getikt door Troelstra, omdat hij bij het kamerdebat over de
oorlogsbegroting de noodzaak van nationale verdediging had benadrukt
en de officiële partij-eis van een volksleger alleen had verdedigd omdat
zo een beter en groter leger kon worden verkregen64.

AI deze merkwaardige trekken in Van Kol's politieke loopbaan helpen
hem te tekenen in zijn vrij unieke positie: niet zozeer een vertegen-
woordiger van een uiterst rechtse stroming in de partij, geen militant in
de gebruikelijke zin van het woord, buiten of binnen het partij-apparaat,
maar een eenling, een hyper-individualistische persoonlijkheid die voor
zich zelf de grootst mogelijke zo niet onbeperkte bewegingsvrijheid
opeiste en niet bereid was om zich aan enige partijdiscipline te onder-
werpen, iemand die in wezen zich bevond tussen de SOAP en de vrijzinnig
demokraten in.
Stuttgart leverde een opvallende demonstratie op van zijn individualistische
neigingen, toen hij eerder nog de posities van de Duitse rechter vleugel
dan de officiële lijn van zijn eigen partij propageerde6s. In 1930 zou die
partij - na jarenlang vermeden te hebben een oordeel over Van Kol's
koloniale politiek uit te spreken, ook ná de periode 1897-190966, waarin
hij praktisch carte blanche had - in de toelichting op het in dat jaar
aangenomen koloniaal program, min of meer openlijk met terugwerkende
kracht zich distanciëren van Van Kol's vroegere politiek van aanvaarding
van koloniale heerschappij, en daarbij het standpunt van Kautsky in 1907
overnemen67.
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nabeschouwingen over 'Stuttgart'

Kautsky en de andere kritici van Van Kol waren eigenlijk totaal
onvoorbereid ten opzichte van het offensief van rechts. Zij kwamen niet
veel verder dan het argument dat oon anti kolonialistische positie geen
positief werk voor de inheemse bevolking uitsluit en dat Bernstein's
these van de Europese superioriteit ongefundeerd was68• Maar Stuttgart
was wel een duidelijke aanmaning aan links om een alternatieve politiek te
ontwikkelen, of althans een positie in te nemen op koloniaal gebied.
In Nederland reageerden drie marxisten. Henriette Roland Holst die in de
Nederlandse delegatie naar het internationale kongres had gezeten, bracht
in haar verslag in De Nieuwe Tijd69 het volgende naar voren: sinds het
ogenblik dat de "tamelijk onschuldig lijkende" eerste alinea van de
meerderheidsresolutie tot de basis van de revisionistische groep
Bernstein-David was geworden, die spekuleerde op een tegemoetkomende
houding van de Duitse partij ten opzichte van koloniale en wereldpolitiek,
verloor het geschil zijn akademisch karakter en ging het konkreet om:
de houding van de Duitse sociaal-demokratie tegenover de koloniale
politiek der Duitse regering, samenhangend met haar buitenlandse politiek,
militairisme en marinisme.
Ze had gelijk maar neutraliseerde dit inzicht praktisch door er aan toe
te voegen: "de verwerping van de eerste alinea Van Kol ( ) beteekent,
dat de duitsche partij en de duitsche parlementaire fractie ( ) voort zullen
gaan de koloniale politiek der regeering en al wat daaraan annex is, even
onverzoenlijk te bestrijden als zij tot dusver hebben gedaan". In oon
noot moest haar ook nog van het hart dat het "voor een hollandsch
sociaal demokraat om zijn ooren niet te gelooven, en een verdrietig gehoor"
was, "die onversaagde jarenlange strijder tegen de imperialistische
veroveringspolitiek daar in het volle kongres de noodzakelijkheid van
gewapende expedities betoog end".
Van die laatste gevoelens had W. van Ravesteyn geen last, weinig
verwachtingen als deze aanstaande Tribune-man van Van Kol had. Zijn
artikel in Die Neue Zeit, 'Die niederländische Sozialdemokratie'70 droeg
echter niet zoveel bij tot verdieping van de koloniale diskussie. Zijn
voornaamste zorg was Van Kors stelling te weerleggen dat de Nederlandse
sociaal-demokratie koloniaal zoveel bereikt zou hebben. De parlementaire
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periode 1897-1907 overziend, gaf Van Ravesteyn toe dat de SOAP-fraktie
onder leiding van Van Kol steeds met grote energie en kennis tegen het
Nederlandse imperialisme had geprotesteerd; maar zijn konklusie was dat
de resultaten van die arbeid te verwaarlozen waren. Uitgaande van de
feiten en cijfers van Van Kol zelf kon Van Ravesteyn vaststellen dat
vooral na de invoering van de liberale mijnwet van 1899 de Nederlandse
kapitalistische klasse goede resultaten had bereikt, terwijl de bevolking
armer werd; voorts dat deze kapitalistische expansie bloedige militaire
expansie met zich bracht, en dat dus Van Kol's politiek - wat Parvus
reeds treffend in de Vorwärts had opgemerkt - "völlig utopisch" is,
omdat hij in de eerste plaats reformistisch probeert te werken.
Verder richtte Van Ravesteyn zijn aanval op Van Kol's idee van de
industrialisering van Java en Sumatra, het doel van het verkoopvoorstel.
Dit zou immers voor het Nederlandse proletariaat slechts een versterking
van de voor hem schadelijke tendens in de koloniale politiek der
bourgeoisie betekenen; de industriële ontwikkeling van Nederland werd
toch al van de zeventiende eeuw af al door de koloniale expansie
geschaad.
Hoe illusionistisch Van Kol's aanpak van de industrialisering ook was,
Van Ravesteyn besefte waarschijnlijk niet dat er in zijn kritiek impliciet
een Europocentrisch, on-internationalistisch element lag opgesloten, dat
eigenlijk niet helemaal harmonisch aansloot bij al datgene wat zijn politieke
eisen met zich mee zouden kunnen brengen. Die eisen waren: weg met
de koloniën, die schadelijk zijn voor de Nederlandse arbeidersklasse;
bevordering van en steun aan alle pogingen die de bevolking van Indië
in staat zullen stellen haar onafhankelijkheid te verwerven.

Wiedijk

De enige poging van een Nederlandse marxist, zelfs de enige poging in
de nederlandse socialistische beweging in de hele periode in kwestie
om het koloniale probleem grondig en theoretisch te benaderen, was
afkomstig van Wiedijk, in een artikel in De Nieuwe Tijd, 'Over de 'koloniale
kwestie"7'.
Ondanks de zwakheden van dit stuk - met name een onderschatting van
de draagwijdte der verschillen tussen links en rechts te Stuttgart, een

712



F.Tichelman de sdap en indonesië, 1897 1907

overschatting van het revolutionaire potentieel van de Westerse
arbeidersklasse, weer gekoppeld aan een onderschatting van de mogelijk-
heden van het niet-westerse proletariaat, en over het geheel genomen
een nog onvoldoende sluitende theoretische samenhang, waardoor
bijvoorbeeld elementen van latere met elkaar strijdige theorieën over het
imperialisme van Lenin en Rosa Luxemburg naast elkaar voorkomen -
gaat het hier toch om een bijzonder belangwekkend artikel, waarvan hier
in een bijlage enkele fragmenten worden afgedrukt. Noodgedwongen
volstaan we hier met een zeer beknopte samenvatting van de voornaamste
themata:

De tegenstrijdigheid tussen de toenemende arbeidsproduktiviteit en de
door de meerwaarde beperkt blijvende konsumptie, brengt het huidige
kapitalisme tot uitbreiding van de konsumptiesfeer naar vóór-kapitalistische
gebieden, zoals ook de konkurrentie en de drang tot handhaving of
verhoging van de hoge winstvoet leidt tot kapitaal-export naar die
gebieden. De hoge winstvoet hangt samen met de tendens tot monopolie-
vorming en tot protektionisme. De nu onder leiding van het geldkapitaal
samenwerkende banken en grote industrieën stellen de staat en daarmee
ook leger en vloot geheel in hun dienst, waardoor koloniale expansie in
wat voor vorm dan ook en zelfs zonder direkte koloniale winst, gewin
oplevert.
In het moderne kapitalisme treffen we zo een reeks onderling verbonden
verschijnselen aan - militarisme, protektionisme, overmacht van het
geldkapitaal, staatsleningen, versterking van de nationale tegenstellingen -
die ook in het vroege kapitalisme voorkwamen, maar nu een reaktionaire,
antisocialistische funktie hebben.
De sociaal-demokratie verzet zich principieel tegen het koloniale
kapitalisme en streeft tegelijkertijd - net als tegenover het ontwikkelde
kapitalisme - naar hervormingen, die zodanig moeten zijn dat zij de
opheffing van het kapitalisme bevorderen.
Wat het argument betreft van het kapitalisme als noodzakelijk doorgangs-
stadium, moet wel de onvermijdelijkheid worden erkend van het
kapitalistisch worden van de vóórkapitalistische landen, maar dit dan
alleen als noodzakelijk kwaad en niet als een wenselijkheid voor een
socialist. De sociaal-demokratie kan in haar strijd voor de koloniale
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volken nauwelijks hopen op veel sukses, maar zij kan de aard van het
kapitalisme in het algemeen goed demonstreren aan de kapitalistische
koloniale politiek. Bij de dubbele marxistische taktiek tegenover het
kapitalisme, van revolutie en hervorming samen, moet voor de koloniale
kwestie het aksent gelegd worden bij de principiële verwerping van het
kapitalisme als zodanig, om, bij de verdere kapitalistische ontwikkeling
van het betrokken gebied, later de hervormingspolitiek ook weer naar
voren te laten komen. Om verspilling van krachten te voorkomen,
moet echter aan de strijd van het eigen proletariaat in de kapitalistische
landen, waar het zwaartepunt ligt, prioriteit worden gegeven.
Bij deze algemene principes, is het verder aan elke partij de bijzondere
toepassing voor eigen gebied uit te werken.
Een aantal vragen moeten daarbij beantwoord worden: hoe moet worden
hervormd zonder nadeel voor het interne proletariaat? moet de
sociaal demokratie zich beperken tot de verzachting der gevolgen van het
koloniale kapitalisme? moet zij voor een bijzondere kapitalistische vorm
der koloniale produktie kiezen?, enzovoort. Bijzondere vragen die alle
weer wijzen naar een nieuwe vraag: zijn de voorwaarden aanwezig voor
de vorming van een bewuste proletarische partij?

slotbeschouwing

De Tweede Internationale, voornamelijk gesitueerd in hogerontwikkelde
kapitalistische Europese landen die ekonomisch expandeerden in de
prekapitalistische of nog nauwelijks kapitalistische wereld, vertoonde
- in het proces van haar groei, burokratisering en steeds grotere nadruk
op parlementaire en vakbondsaktiviteiten - een tendens tot geleidelijke
ingroeiing in de kapitalistische maatschappij. In de loop van dit proces
deed zich een langzame politieke differentiatie voor en ontwikkelde zich
een feitelijke minderheid van marxiserende revolutionaire en links-
centristische oppositie-stromingen, die in de ontwikkeling van alternatieve
politieke oriënteringen werden geremd door de taaiheid van de formeel
marxistisch aandoende officiële posities der Internationale. Waar dit
laatste al gold voor het terrein der binnenlandse politiek, zo veel te meer
op dat der koloniale politiek, die in feite gedurende de gehele geschiedenis
van de arbeidersbeweging als een sekundaire kwestie werd beschouwd.
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Ook al dwongen de enorme problemen die de imperialistische expansie
met zich bracht tot een stellingname van de kant van de arbeidersbeweging
- wat te Stuttgart enigszins verlaat tot uitdrukking kwam - bleef ook
de linkerzijde min of meer nog in een zekere Europocentrische
gedachtegang gevangen. Wat alles overigens niet mag doen vergeten dat
de Internationale al enige kontakten in de onderontwikkelde wereld kon
leggen.

De SOAP - opgekomen in een naar verhouding industrieel weinig
ontwikkeld voornamelijk kommercieel-kapitalistisch land met grote
koloniale belangen, een land ook met zeer sterke sociale midden lagen en
een zwakke en verdeelde arbeidersbeweging - tendeerde naar een
positie in de rechtervleugel van de Tweede Internationale, zij het nog niet
zo rechts als David cum suis. Mede in verband met deze situatie deed
zich hier vrij vroeg een scherpe politieke differentiatie voor die, al ver
voor de wereldoorlog en de Russische revolutie, tot een formele scheuring
zou leiden.

In het kader van de in het begin van dit artikel aangeduide specifieke
koloniale verhouding tussen Nederland en Indonesië en tegen boven-
genoemde achtergrond, ontwikkelde de SOAP-leiding onder sterke druk
van 'rechts' als partijtendens en 'rechts' ook in de persoon van een
Van Kol, voortgekomen uit de koloniale minderheid in Indonesië en
schakel tussen de SOAP en koloniaal-ethische burgerlijke stromingen in
Nederland en in Indonesië, al vroeg een regelmatige reformistische politiek
ten aanzien van de koloniën en besteedde zij iets meer aandacht aan
het koloniale vraagstuk dan dat met de meeste andere partijen van de
Internationale het geval was. AI was deze politiek niet identiek met het
open pro-imperialisme van een David en een Van Kol à la Stuttgart, toch
was zij europocentrischer en reformistischer dan de leiding der
Internationale met zijn betrekkelijk aktieve belangstelling voor en kontakten
met Aziatische socialisten en radikale nationalisten72, waar zij geen
initiatief nam tot oprichting van een socialistische partij in Indonesië73 en
wellicht ook een schuchtere plaatselijke poging in die richting niet bepaald
heeft gestimuleerd74• .

Op deze ontwikkeling van de koloniale politiek der SOAP heeft 'links',
dat op binnenlands politiek gebied zich vrij snel had uitgekristalliseerd,
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pas laat gereageerd. Met uitzondering van een eenzame poging kwam
het niet tot de ontwikkeling van een alternatieve koloniale politiek. Dit
laatste zou pas later komen vanuit de Sociaal-Democratische Partij, maar
veel meer nog vanuit een kring van socialisten in de Nederlandse
koloniale minderheid in Indonesië, vanuit de koloniale ontwikkeling zelf,
los van enigerlei initiatief van de Europese beweging75

•

Naschrift. Dit artikel is een voorlopige samenvatting van een nog niet
voltooid onderzoek naar de koloniale politiek van de Nederlandse
socialistische beweging tot ongeveer 1914. Het hier gekozen eindjaar 1907
betekent voor Nederland een vrij willekeurige, voornamelijk door
beschikbare ruimte en tijdnood ingegeven afronding.
Een zeer beknopte versie van een ouder ontwerp voor dit artikel werd
in het frans gepubliceerd in de pas verschenen verzamelbundel
La Deuxième Internationale et l'Orient, sous la rédaction de Georges Haupt
et Madeleine Rebérioux, Editions Cujas, Paris 1967. FT
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1 Wij beperken ons hier tot een voorlopige schets of liever nog tot de
belichting van enkele typerende aspekten. Afgezien van de sekundaire
literatuur, is deze studie gebaseerd op de kongresverslagen van de
SOAP en de Tweede Internationale evenals op stukken uit de archieven
van de SOAP, P.Wiedijk (Saks), Ch.G.Cramer en Oomela Nieuwenhuis,
alle berustend bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
te Amsterdam.
2 Een wetenschappelijke biografie over Van Kol bestaat nog steeds niet.
Een bruikbaar overzicht van het leven van Van Kol gaf J.E.Stokvis -
levensbericht van H.H.van Kol, overdruk uit levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te leiden, 1931-1932, 52 pp.
Zie verder A.W.IJzerman - Ter herdenking van Henri Hubertus van Kol,
overdruk uit De Indische Gids, October 1925, pp. 865-881 en P. van 't Veer-
Het einde van een eeuw. Ir Henri Hubertus van Kol, 1852-1925 in Geen
blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. Amsterdam
1958, pp. 183-217.
3 Stokvis - levensbericht van H.H.van Kol, pp. 9-10.
• Zie de korrespondentie Van Kol aan Oomela Nieuwenhuis, 1881-1912,
vooral de periode 1881-1892, in het Oomela Nieuwenhuis-archief, 11,c9.
5 Stokvis, p. 19.
6 Zie voor de antiparlementaristische kritiek: Van Kol aan Oomeia
Nieuwenhuis, 25-3-1888; voor de waardering van Domela's parlementaire
werk: idem 15-9-1889; de uitspraak "en thans is onze opinie in hoofdzaak
gelijk": idem 16-3-1890; alles in het Oomela Nieuwenhuis-archief.
7 P.van 't Veer - Geen blad voor de mond, p. 197.
8 Mijn kollega op het IISG, mevrouw J.M.Welcker, maakte mij attent op
een kollektie van een dertigtal brieven van Nederlandse socialisten in
indonesië gericht aan het sekretariaat der SOAP, die zij aantrof in het
nog ongeordende SOAP-archief. Oeze korrespondentie loopt over de
periode 1899-1914, dus tot aan het jaar van oprichting van de ISOV.
9 Mr M.Mendels schreef op 7-4-1904 aan het partijbestuur der SOAP dat
naar het korte tijd geleden uit Indië gekomen partijlid dr Sloos hem
meedeelde ''j.1. Zondagavond (namelijk 3-4-1904) een aantal partijgenooten
en geestverwanten in den Oosthoek van Java bijeen zouden komen om
een afd(eeling) te stichten". Polak, aan wie Mendels dit had verteld, wilde
dit bericht meedelen op het kongres van 1904, maar vergat het. Achteraf
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beschouwd zat er volgens Mendels nog een positieve kant aan dat
vergeten omdat "de luidjes in Indië voorzichtig moeten zijn met openlijk
optreden ... " en "Bovendien" merkte hij op "dat een afd. Java onmogelijk
is, omdat onze statuten (art 4) dit niet toelaten".
10 Memoires van Ch.G.Cramer (manuskript), cahier 1, pp. 20-21.
11 In een artikel De wereld op haar malst in Onze Tijd, 1874, pp. 36-37.
De heer A.de Jong uit Heemstede maakt mij attent op deze uitspraak
van Oomela Nieuwenhuis.
12 Recht voor Allen, 31 mei 1879, nr 14 en 7 juni 1879, nr 15.
13 Voor Roorda van Eysinga zie onder andere Een stelsel bestormd.
Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga, 1825-1887 in P.van't Veer Geen
blad voor de mond, pp. 145-182; W.F.Wertheim - Doopceel van de dichter
der vloekzang in Bijdragen Taal-, Land. en Volkenkunde, 116, 4e
aflevering, 1960, pp. 437-480.
14 Recht voor Allen, 12 mei 1886.
lS Idem, 30 maart 1887.
16 Het enige overzicht over de koloniale politiek der SOAP -
O.van der Zee - Oe SOAP en Indonesië, Amsterdam 1929 - bestaat
slechts uit een verzameling citaten uit kamerredevoeringen. Het is overigens
wel een nuttige eerste introduktie in de voornaamste themata der
parlementaire koloniale politiek van de SOAP.
17 Stokvis - Levensbericht van H.H.van Kol, p. 25.
18 Rienzi - Land en volk van Java. Maastricht 1896, p. 59. Rienzi was een
pseudoniem van Van Kol.
19 Idem p. 66.
20 Idem p. 64.
21 Handelingen (van de) Tweede Kamer, Staten Generaal. Bijblad. 1897-98.
11e vergadering. 16 November 1897, pp. 109-115.
22 O.van der Zee - De SOAP en Indonesië, pp. 13-29.
23 P.van't Veer - Geen blad voor de mond, p. 202. Hier wordt geciteerd
uit: H.van Kol - Nederlandsch.lndië in de Staten-Generaal van 1897 tot
1909. 's-Gravenhage 1911, p. 12.
24 Officieel Verslag van het Kongres der Sociaaldemokratische Arbeiders-
partij in Nederland, gehouden te Deventer, op Zondag 14 en Maandag
15 April 1895.
Het kongres der Sociaaldemokr. Arbeiderspartij in Nederland, gehouden
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op Zondag 5 en Maandag 6 April 1896 .. " te Utrecht.
Officieel Verslag van het Kongres der Sociaaldemocratische Arbeiders.
partij in Nederland, gehouden op Zondag 18 en Maandag 19 April 1897,
te Arnhem.
25 Het Verslag van het Kongres van de Sociaaldemocratische Arbeiders-
partij in Nederland, gehouden op 10 en 11 Augustus 1898 •.. te
Amsterdam, bijvoegsel bij De Sociaal.democraat, 13-4-1898, is inkompleet.
Zie voor het Maastrichtse voorstel: Beschrijvingsbrief voor het te houden
kongres der SOAP op 10 en 11 augustus 1898 (Amsterdam 1898), punt 36.
Voor Troelstra: W.HVliegen - Die onze kracht ontwaken deed, I.
Amsterdam 1925, p. 341.
26 Verslag van het verhandelde op het vijfde Kongres der Sociaal-
demokratische Arbeiders in Nederland. Gehouden te leeuwarden op den
2den en 3den April 1899, Amsterdam z.j. (1899), p. 3.
27 Officieel Verslag van het Zesde Kongres der Sociaaldemokratische
Arbeiderspartij in Nederland, Gehouden op 15 en 16 April 1900. , , te
Rotterdam.
28 Verslag van het Zevende Congres der SOAP en van het Verkiezings-
Congres. Gehouden op 7 en 8 April 1901 .. , te Utrecht, p. 1.
29 Cinquième Congrès Socialiste international, tenu à Paris du 23 au 27
Septembre 1900. Compte rendu analytique officiel. Paris 1901. Voor de
koloniale diskussie: pp. 90.93; voor de resolutie: pp. 106-107.
Zie voor een overzicht van de koloniale politiek der Tweede Internationale
G.Haupt et M.Rebérioux - l'attitude de l'lnternationale in: Le socialisme
et la question coloniale avant 1914, speciaal nummer van Le mouvement
social, oct.déc 1963, nr 45, pp. 7-37.
30 Idem p.ll.
31 De Nieuwe Tijd, VI, 1901, pp. 197-220.
32 P.van't Veer. Geen blad voor de mond, p. 202.
33 Voor de korte koloniale diskussie en het besluit op het Utrechtse
kongres: Verslag van het Zevende Congres .. " p. 12.
34 Voor de tekst van het verkiezingsprogram: Verzameling van Congres-
besluiten genomen sedert de oprichting der SOAP tot en met het congres
van 1924, (Amsterdam) 1925, p. 85, en Verslag van het Zevende Congres,
p. 40. In het laatste verslag is op pagina 24 ook de korte diskussie over
het verkiezingsprogram opgenomen, waaronder Van Kors afwijzing van
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een Haags amendement tot verzwakking van de eis tot afschaffing
der gedwongen koffie-kultures.
3S Verslag van het Achtste Congres der Sociaaldemocratische Arbeiders-
partij op 30 en 31 Maart 1902 te Groningen. Amsterdam (1902).
36 Verslag van het Negende Congres der Sociaaldemocratische Arbeiders-
partij op 31 Mei en 1 Juni te Enschedé. Amsterdam (1903), p. 15.
37 Voor Troelstra's vluchtig noemen van de koloniale kommissie:
Verslag van het Achtste Congres, p. 15.
Volgens Fr.de Jong Edzn - J.Saks. Literator en marxist, Amsterdam 1954,
p. 121, was er al sinds 1898 een koloniale kommissie. Wij hebben de
preciese oorsprong en ontwikkelingsgang van de koloniale kommissie
nog niet kunnen nagaan.
Zie voor de hele diskussie in en de dokumenten van de kommissie: het
Wiedijk-archief en voorts: J.Saks - Uit de oude doos in De Nieuwe Weg, V,
1930, pp. 71-74, 107-112; en Fr.de Jong - J.Saks, pp. 121-123.
3B Voor het leven van P.Wiedijk alias J.Saks en de marxistische milieus
waarin hij verkeerde: Fr.de Jong - J.Saks.
39 Van Kol's eigen franse vertaling werd gepubliceerd in: Congrès
Socialiste International d'Amsterdam des 14-20 Août 1904; Rapports et
projets de résolution ..• , Bruxelles 1904, pp. 61-63. Deze tekst wijkt
enigszins af van het Nederlandse origineel dat door de nederlandse
koloniale kommissie werd goedgekeurd. Zie: Wiedijk-archief en J.Saks -
Uit de oude doos in De Nieuwe Weg, 1930, p. 111.
040 Idem pp. 111-112.
41 Verslag van het Tiende Congres der SOAP, gehouden op 3, 4 en 5
April 1904 te Dordrecht. Amsterdam (1904). Voor de koloniale diskussie
als deel van de diskussie over het rapport der kamerfraktie: pp. 9-11.
42 Inkrimping onzer kolonien in De Nieuwe Tijd, IX, 1904, pp. 247-263.
43 Verkwanselde koloniën, in idem pp. 377-391.
44 Zie het Kautsky-archief in het IISG te Amsterdam.
4S In een briefje aan Wiedijk in het kader van het werk der koloniale
kommissie verklaarde Troelstra zich akkoord met de voornaamste punten
van Wiedijk's eerste kontrarapport, waarbij hij suggereerde dat Wiedijk
zelf een resolutie-ontwerp zou maken. Zie: Wiedijk-archief, en J.Saks -
Uit de oude doos in De Nieuwe Weg, 1930, 108.
46 Verslag van den partijsecretaris over het jaar 1904, pp. 8-9. in Verslag
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van het Elfde Congres der SOAP, gehouden op 23,24 en 25 April 1905
te '5 Gravenhage. Amsterdam (1905). Bijlage A.
47 Het is wellicht typerend voor het geïsoleerde optreden van Wiedijk dat
niemand in deze diskussie diens bijdrage tot het werk van de koloniale
kommissie en zijn bestrijding van Van Kol's denkbeelden noemde.
48 Congrès Socialiste International d'Amsterdam •.. Rapports et Projets
de Résolution 0 • 0' pp. 36-61.
49 Voor het rapport van Hyndman: idem pp. 64-82. Voor Wiedijk's mening:
lSaks - Uit de oude doos in De Nieuwe Weg, 1930, p. 112.
50 Voor de nieuwe resolutie en het koloniale debat op het internationale
kongres: Sixième Congrès Socialiste International tenu à Amsterdam du
14 au 20 août 1904. Compte-rendu analytique publié par Ie Secrétariat
Socialiste International. Bruxelles 1904, pp, 41-44.
51 Verslag van het Elfde Congres 0 •• , Amsterdam (1905); en Verslag van
het Twaalfde Congres der SOAP, gehouden op 15-16 en 17 April 1906
te Utrecht. Amsterdam (1906).
52 Verslag van het Dertiende Congres der Sociaaldemocratische Arbeiders-
partij, gehouden op 31 Maart, 1 en 2 April 1907, te Haarlem. Amsterdam
(1907), p. 9 voor Gorter, en p. 17 voor Troelstra.
53 Vergelijk voor deze ontwikkeling van de Tweede Internationale tegen
1907: G.Haupt et M. Rebérioux - L'attitude de l'lnternationale, pp. 14-18.
54 Propositions et projets de Résolutions avec rapports explicatifs
présentés aux Congrès Socialiste de Stuttgart (18-24 Août 1907).
Edition en trois langues. (Bruxelles s,a.). Voor de Franse tekst: pp, 88-122.
Voor het koloniale debat en de veranderingen in de resolutie-ontwerpen:
Internationaler Sozialisten-Kongresz zu Stuttgart, 18. bis 24. August 1907.
Berlin 1907, pp. 24-40.
55 Volgens Wiedijk - De Nieuwe Tijd, XII, 1907, pp. 867-869 - ging het
aldus: In de oorspronkelijke ontwerp-resolutie van Van Kol. Wibaut en
Ledebour voor de internationale koloniale kommissie ontbraken de
gedachte van de mogelijke beschavende invloed der socialistische
koloniale politiek (van de toekomst) en die van het internationale verdrag
(dit ontwerp ademde nog de algemene anti-imperialistische traditie.) Het
werd echter veranderd nadat Terwagne en David amendementen hadden
voorgesteld ter introduktie van de eerstgenoemde gedachte, die van
Van Kol zijn uiteindelijke vorm kreeg voor de meerderheidsresolutie.
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Tot zover Wiedijk. Kautsky's interventie in de plenaire zitting bracht de
nederlaag van de rechtse meerderheid inzake die nieuwe punten. Het is
merkwaardig dat bij de eindstemming over de geamendeerde resolutie
de Nederlandse delegatie zich onthield. Voor Kautsky: Internationaler
Sozialisten-Kongresz zu Stuttgart, pp. 34-36; voor de eindstemming:
idem p. 40.
56 G.Haupt et M.Rebérioux - L'attitude de l'lnternationale, p. 20.
57 Internationaler Sozialisten-Kongresz zu Stuttgart, pp. 36-37 voor
Van Kol's heftige repliek. Voor zijn rede als rapporteur: idem pp. 25-28.
58 Idem pp. 28-29 en 30.31 voor respektievelijk 8ernstein en David.
59 P.van't Veer - Geen blad voor de mond, pp. 205-206.
60 Verslag van het Twintigste Gewone Congres der SOAP, gehouden
12, 13 en 14 April 1914, te Utrecht. Amsterdam (1914), pp. 8-12.
61 P.van't Veer - Geen blad voor de mond, pp. 214-215.
62 H.van Kol en S.Surya Ningrat - Het Indisch-nationaal streven, I.
Interview met den heer H.van Kol. 's-Gravenhage 1919, p. 28.
63 H.van Kol - De strijd der SOAP op Koloniaal Gebied. Amsterdam 1920,
p. 14; H.van Kol - De vrijmaking van Nederlandsch-Indië in De Socialis-
tische Gids, VII, 1922, p. 891; en in het algemeen: H.van Kol - Les
mandats coloniaux et la Société des Nations. Rapport présenté à la XXe
Conférence interparlementaire. Genève 1922.
64 W.HVliegen - Die onze kracht ontwaken deed, I, pp. 337-343.
65 Het verschil tussen de koloniale politiek van David en Van Kol kan
wellicht gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat enerzijds
Duitsland een zeer groot ekonomisch expanderend land was met sterke
nieuwe koloniale ambities, en dat anderzijds Nederland een klein land was
met oud koloniaal bezit bij de gratie van de grote mogendheden; beiden
brengen de neigingen en problemen van de eigen landsregering
enigszins tot uitdrukking.
66 In 1909 werd Van Kol niet herkozen voor het parlement. Stokvis -
Van Kol, p. 32.
67 Verslag van het koloniaal congres der Sociaal-democratische Arbeiders-
partij in Nederland, gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 januari 1930
te Utrecht, Amsterdam (1930), Toelichting, pp. 5-6. Daarbij werd niet
gezien dat in elk geval formeel het standpunt van Kautsky in 1907
en dat der SOAP in 1930 elkaar niet geheel dekten. Het zou aan de andere
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kant ook onjuist zijn te suggereren dat de de SDAP sterk van Van Kol
verschilde. Zij aanvaardde de gedachte van onafhankelijkheid nimmer
onvoorwaardelijk. Het verkiezingsprogram voor 1922 komt niet verder
dan "Ontwikkeling in de richting van zelfbestuur onder inheemsche
leiding tot voorbereiding der onafhankelijkheid". Zie: Verzameling van
congresbesluiten , p. 94. En stelling X, 2 van het koloniale program
van 1930 stelt vast: " ... Die koloniale arbeid (der SDAP) moet dus de
mogelijkheid scheppen tot vestiging van een inheemsch bestuur, dat in
staat zal zijn het land zelfstandig aan het internationale ruilverkeer te doen
deelnemen". (Verslag van het koloniaal congres, p. 49). Dit laatste was
bepaald bedoeld als voorwaarde voor de onafhankelijkheid. Zie
p. 20 van de Toelichting (bij het) Verslag van het koloniaal congres.
68 Internationaler Sozialisten-Kongresz zu Stuttgart, pp. 29-30 en 34-35.
69 De Nieuwe Tijd, XII, 1907, pp. 585-586.
70 Die Neue Zeit, 26, 1, 1907-1908, pp. 84-94.
71 De Nieuwe Tijd, XII, 1907, pp. 867-884.
72 Met name in China, Perzië en Turkije. Zie: M.Rebérioux en G.Haupt -
l'attitude de l'lnternationale, pp. 24-32.
73 De Indische SDAP, al snel omgedoopt tot Indische Sociaal Democra-
tische Partij (ISDP), ontstaan door de afsplitsing van de rechter-,
voornamelijk Bataviaanse. vleugel van de ISDV, herfst 1917, werd wel
officieel erkend door de Nederlandse SDAP. maar niet door een initiatief
van Nederland uit opgericht.
74 Zie noot 7.
75 We hopen hier later in een afzonderlijke studie uitvoerig op in te
kunnen gaan.
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bijlage

fragmenten uit wiedijks artikel
in de nieuwe tijd

Als eerste kenmerkende eigenaardigheid moet worden gewezen op de
bijzondere hoogte van den winstvoet, die de leidinggevende productie-
takken door de koloniale expansie zoeken te handhaven en zoo
mogelijk verder op te voeren. Deze eigenaardigheid verklaart den
bijzonderen nadruk, waarmede de expansie wordt doorgezet. De algemeene
neiging der nationale productietakken tot afzet harer waren, tot
overplanting der meerwaarde als verzelfstandigd kapitaal naar andere
exploitatieterreinen, vindt in den expansiedrang der doorslaggevende
industrieën hare versterkte uitdrukking. Hieruit valt te verklaren het voor
de inboorlingen zoo noodlottige stormachtige tempo, waarmede het
kapitalisme, onder den zweepslag der internationale concurrentie boven-
dien, de landen van lage, vóórkapitalistische ontwikkeling, die zij op
gewelddadige wijze binnen hare invloedssfeer trekt, voor kapitalistische
uitbuiting tracht pasklaar te maken; de broeikassnelheid, waarmede zij
tracht ze economisch te doen groeien. Haar historische eigenaardigheid
van roofbouw te plegen op de productiekrachten van mensch en bodem
krijgt onder deze moderne omstandigheden een bijzonder scherp accent.

De industrie is zoozeer het fundament der economie geworden, in 't
bijzonder is de ijzerindustrie in de doorslaggevende kapitalistische landen
van zoo centrale beteekenis, dat haar belangen als direkte staatsbelangen
gelden - omdat, omgekeerd, vooral en bovenal deze landen van door-
slaggevende beteekenis worden juist door deze industrie. Daarbij komt,
dat de concentratie der industrieën in 't algemeen tot voorwaarde en
uitgangspunt heeft een sterke kapitaal centralisatie, waardoor meer en
meer het zwaartepunt van de leiding der economie verlegd wordt naar
het bankkapitaal; langs dezen weg wordt de invloed der ondernemers-
klasse in stede van, zooals in een vroeger ontwikkelingstijdperk tegen-
gewerkt, versterkt door die van de machtige groep der groote financiers,
werken beide factoren door hun ineenvloeiing met meer dan d~bbele
kracht op de regeeringen in; beschikken door deze onmisbare
bemiddelaars, die hun macht voor een steeds belangrijker deel aan de
hunne ontleenen, over leger en vloot. Te nadrukkelijker moeten zij in zake
koloniale expansie hun vereenigde kracht in deze richting inzetten, omdat
voor hen zelfs verlies winst beteekent, zoodra de staatsmacht deze
politiek tot de hare maakt, haar zelfstandig gaat voeren of in verschillende
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vormen ondersteunt en met hare bescherming dekt. Moge de binnen den
politieken invloedssfeer getrokken kolonie wegens ongeschiktheid
harer elementaire productiekrachten, bodem en bevolking, voor
kapitalistische exploitatie volkomen ongeschikt blijken en in 't gunstigste
geval voor enkele productietakken een winst beloven die verre beneden
den nationalen winstvoet staat, zelfs dan worden er goede zaken gemaakt
door wat er aan militaire uitrusting noodig is ter bescherming en behoud
van dezen nieuwen parel aan de landskroon; betere zaken evenwel,
wanneer de kolonie moet worden veroverd of na een uitgelokten opstand
'gepacificeerd'; uitstekende zaken, wanneer een spoorwegstelsel
noodzakelijk wordt geacht om mogelijk producten, maar zeker soldaten
en oorlogstuig te vervoeren. Overeenkomstig haar modern karakter
rendeert de kolonie voor alle kapitalisten, die tot de leveranciers van het
militarisme behooren, maar in de verreweg voornaamste plaats voor de
ijzerindustrie, ook dan wanneer haar productiviteit uitsluitend blijkt uit
het wassen van de staatsschuld; op deze wijze is zij verder een productieve
onderneming voor het bankkapitaal, dat als bemiddelaar bij het
uitschrijven van staatsleeningen fungeert; - de staat is de groote
verkwister, die het overvloedigst koopt, het zekerst betaalt, en ten slotte
het secuurst dezen handel beschermt; de staat wordt, naarmate hij
onder den invloed der kapitaalmagnaten komt, door middel van het
militairisme en marinisme, meer en meer de firma, waaronder de groot-
kapitalisten zichzelf den overvloed verpatsen die zij het proletariaat als
meerwaarde doen produceeren, die zij het proletariaat onthouden, en
waarvoor zij ten slotte het proletariaat nog de interest laten vergoeden.

Zoo vormt de koloniale politiek in zijn moderne verschijning het middelpunt
eener reeks van samenhangende verschijnselen: militairisme,
protectionisme, overmacht van het geldhandels kapitaal, staatsleningen,
versterking der nationale tegenstellingen - die men in hoofdtrekken
terugvindt als kenmerken van de opkomst van het kapitalisme; zoo
keert zij, van het monopolisme uitgegaan na den relatief korten overgangs-
tijd van het 'Iaissez-faire, laissez-passer' tot het monopolisme terug.
Vele derzelfde tendenzen, die haar dienstig waren tot hare versterking
tegenover de foedale productie en haar sociale machtsvormen, versterken
zich opnieuw als weermiddelen ditmaal tegen de socialistische productie;
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middelen eenmaal tot vorming der nationale macht tegenover de kleine
machtskringen van het foedalisme, worden zij middelen tot afweer der
internationiteit van het socialisme; hulpmiddelen eenmaal tot verhooging
der productiviteit van den arbeid worden zij weermiddelen om aan de
consequenties daarvan te ontkomen. De tegenstelling tusschen
ontwikkeling der arbeidsproductiviteit en winstmaking; tusschen het
vermogen van meerwaardevorming en de mogelijkheid van meerwaarde-
realisatie; tusschen het maatschappelijk wezen en den klassevorm der
voortbrenging treedt meer en meer aan 't licht op déze wijze: dat
de productiviteitsbevordering tot eisch stelt de verhooging van het
consumtievermogen der arbeidersklasse, de bloei der productie de
welvaart der werkers eischt; de maatschappelijke ontwikkeling, de
machtsvergrooting der arbeidersklasse tot voorwaarde heeft, die op haar
beurt tot noodzakelijk gevolg het doorbreken van het maatschappelijk
wezen uit haar beknellenden klassevorm moet hebben; de productie
krachten de opheffing der productiewijze vergen.

Daar is bijv. de opvatting, dat het kapitalisme voor alle landen en volken
ter wereld een noodzakelijk doorgangsstadium tot het socialisme moet
worden geacht. Inderdaad blijkt deze stelling juist te zijn in dezen zin, dat
geen enkel land en volk gespaard blijft voor de dienstbaarmaking zijner
productiekrachten aan kapitalistische doeleinden; dat het dus, gegeven
de machtsverhoudingen onvermijdelijk moet worden geacht, dat voor-
kapitalistische productiewijzen worden veranderd en ontwikkeld tot, zij
het dan zeer eigenaardig kapitalistische; gegeven de machtsverhoudingen
in 't bijzonder tusschen de in deze materie leidende en toongevende
groot-kapitalistenklasse eenerzijds en de sociaaldemokratie anderzijds,
die een - in verband met de traditioneele vergissing omtrent het tempo
der ontwikkeling-tot-socialisme der oude landen - door vroegere
voorgangers gekoesterde hoop heeft verijdeld, dat deze landen onder de
direkte leiding, onder de sociale paedagogie van het socialisme en niet
onder de brutale overrompeling en uitbuiting der kapitalisten klasse hun
verdere economische ontwikkeling, die de productiviteitsverhooging
van hun arbeid beteekent, zouden doormaken. Als 'noodzakelijkheid' mag
het ongetwijfeld, met het oog op de feiten, worden beschouwd, dit
komen in den greep van het kapitalisme, ook van de laatste landen en
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volken, maar dan toch als e.ennoodzakelijk kwaad, als een gebleken
onvermijdelijkheid - en niet als een ook voor den socialist te erkennen
wenschelijkheid, voorzoover het kapitalisme als een natuurlijk en niet
als een historisch onomgangbaar gebleken overgangsstadium tot socialisme
zou moeten worden beschouwd; volgens deze zienswijze zou de leiding
in die richting door sociaaldemokratische volken-zelf tot onvruchtbaarheid
gedoemd zijn, tenzij deze zelf zouden willen beginnen met die landen
waarin e.en vóór kapitalistische economie heerscht, een kapitalistische
régime op te leggen.

Het eigenaardige van den toestand steekt hierin, dat revolutiezin en
hervormingsdrang, die in de marxistische taktiek tegenover van het
interne kapitalisme der economisch ontwikkelde landen een ongescheiden
eenheid vormen, ten opzichte van de koloniale kwestie zich als een
duidelijk herkenbare tweeheid voordoen. Dit hangt samen met den
tweeledigen toestand waarop zij betrekking hebben. Staat de
internationale sociaaldemokratie in haar nationale afdeelingen tegenover
economische toestanden, die in meer of min ontwikkelden vorm reeds
alle door het kapitalisme worden beheerscht en kan er hier dus geen
sprake van zijn het kapitalisme te weren, met betrekking tot het koloniale
vraagstuk valt er rekening te houden met algemeene vóórkapitalistische
toestanden, waar de revolutiezin, de afkeer van het kapitalisme, de drang
naar hare negatie, zich niet in den hervormingszin kàn verwerkelijken
en waar zij zich moet uiten in de poging het kapitalisme te keeren; C ... ).

In zooverre het nuttig en noodig is bij de beoordeling van de moderne
koloniale politiek vóór alles de belangen van het interne proletariaat in
't oog te vatten, omdat dit de strijdbaarste vleugel voorstelt van het leger
der onderdrukten en het voor zijn overwinning boven alles aankomt op
de krachtsvergrooting en de strijdbaarheid van het proletariaat der
koloniseerende landen; in zooverre het er in dit verband niet het minst op
aankomt bij de nieuwe slachtoffers die deze politiek maakt, te letten
op de manoeuvres zelf die er de oorzaak van zijn en die een nieuwe
phase in den klassenstrijd beteekenen; in zooverre het dus in de eerste
plaats noodig is om zich niet, uit te sterken aandrang tot 'hervormen',
tot 'positief' optreden, tot schuwing van een 'negatief' standpunt, te
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laten verleiden de oorlogsstelling van het klassestandpunt te verlaten en
gezamenlijk met dit kapitalisme, als met een weliswaar al te hardhandigen,
al te onpaedagogischen kameraad een gezamenlijke 'voogdij', een
gemeenschappelijke opvoeding der lager staande volkeren te beginnen;
in zooverre het nummer één is in den klassenstrijd zich niet 'aan te passen'
aan, maar op te passen tégen het kapitalisme, 'negatief'-kapitalistisch te
blijven en zijn dadenlust te beteugelen in de gevallen dat men het best
doet door laten; in zooverre dus het in 't oog houden van de hoofdzaak
gaat vóór het in oogenschouw nemen van bijzaken, in zooverre mag men
het toeval zegenen, dat, zij het ook onder vallen en opstaan, de nog
altijd toonaangevende duitsche theoretici in overeenstemming met en als
uitdrukking van het stadium der expansie waarin zich de kapitalistische
kolonisatie te hunnent bevindt, den doorslag hebben gegeven bij het
vóór alles handhaven van de principieele verwerping der 'koloniale politiek'
als andere manifestatie slechts van het kapitalisme in wier principieele
bestrijding het karakter der sociaaldemokratie ligt C ... ).

Intusschen, door het te uitsluitend den nadruk leggen op het algemeene,
is al het bijzondere veronachtzaamd; blijft volledig ter beantwoording aan
elke partij overgelaten al het bijzondere in de toepassing der principiëele
oppositie: de kwestie waarvoor zij staat in verband met den bijzonderen
aard van haar nationaal kapitalisme en de speciale geschiedenis, toestand
en ontwikkelingsaanleg van de bewoners der koloniën, harer nationale
kapitalistische klasse. Zijn er van het klassestandpunt uit, nog nadere
regelen van algemeenen aard te geven voor het karakter der koloniale
hervormingen dan dat zij in geen geval nadeelig mogen terugwerken
op den toestand van het interne proletariaat? Moet de sociaaldemokratie
zich bepalen tot het verzachten der gevolgen alleen van het kapitalistisch
régime? Kan en moet zij optreden ter beïnvloeding van de bijzondere
kapitalistische vormen der koloniale productie-zelf voor staats- of
particuliere exploitatie? In hoeverre moet zij haar macht inzetten tot
handhaving van bestaande bestuurs- en bezitsvormen, in hoeverre en
onder welke voorwaarden kan zij hare stem geven tot hun oplossing? .•
Vele vragen waarvoor zij in het eigen land komt te staan, worden haar
onder geheel verschillende voorwaarden ten opzichte der oudere of
nieuwere koloniën gesteld. En alle richten zich voor hun bijzondere
oplossing weer op de nieuwe algemeene kwestie: zijn in den aard van
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koloniale producenten en productievormen, onder hunne vervorming
door het kapitalisme en in verband met het mogelijke ontstaan van
nieuwe en scherper klasse-tegen-stellingen, de voorwaarden aanwezig
tot de vorming eener bewuste proletarische partij? Vanuit een klassestrijd
te handelen, is het parool der sociaaldemocratische partij; kan zij het ten
opzichte der koloniën ook nader belijnen door: tot een klassestrijd?
Het antwoord te Stuttgart en elders gegeven, wijst enkel een richting aan
waarin de oplossing van al deze kwesties niet moet worden gezocht;
het is overigens een antwoord, dat alle vragen openlaat.

Verantwoording. Uit J.Saks - Over de 'koloniale kwestie'. In De Nieuwe
Tijd, Sociaaldemokratisch Maandschrift, Twaalfde Jaargang 1907,
pp. 867-884. Uit de pagina's 875-884 werden zo veel mogelijk enkele
afgeronde fragmenten gekozen. Weglatingen in een zin zijn aangegeven
door: (... ); de fragmenten onderling zijn gescheiden door een regel wit. FT
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O.Noordenbos

de nieuwe stem in tweeëntwintig jaren

Een tijdschrift van humanistische inspiratie dat zich zou inzetten voor
culturele en politieke vernieuwing en zich richten zou op de concrete
vragen van de dag, dat dus een radicaal humanisme zou vertegenwoordigen,
dit was wat Nico Donkersloot wilde voorbereiden, sinds hij zich in de
zomer van 1944 weer vrij kon bewegen. Hiervoor zocht hij in de naaste
vriendenkring mederedacteuren. Zijn Amsterdamse collegae-hoogleraren
Pos en Romein zou hij in de eerste plaats in zijn opzet willen betrekken
en hij vond bij hen onmiddellijk instemming met zijn plan. Schrijver
van deze terugblik werd aangezocht om tot de redactie toe te treden en
hiervan het secretariaat op zich te nemen. Op een mooie zomerse dag
had de eerste redactievergadering plaats ten huize van een bevriende
relatie.
De redactie koesterde de verwachting dat zulk een tijdschrift kort na de
bevrijding zou verschijnen. Het werd eind december 1945, toen de
eerste aflevering van jaargang 1946 kon verschijnen. Donkersloot had al
ver te voren een inleiding tot het nieuwe tijdschrift geschreven die hij
bij verschijning van het eerste nummer moest aanvullen met minder
hoopvolle verwachtingen als vóór de bevrijding in vele kringen werden
gekoesterd. Hij schreef: "Wij zijn sinds de bevrijding reeds menige ervaring
rijker, maar ook menige illusie armer". De oorlog was afgesloten "met een
explosie waarover de wereld nog dagelijks haar verbijstering uit".
"Achter ons ligt de verschrikking van een verdelgingsregiem, dat
cuimineerde in de gaskamer, voor ons ligt een toekomst gespannen door
de dreiging van het wantrouwen der wereldmachten ... " Hij ontwaart ook
al "vele verschijnselen van matheid, reactie en slapheid" al is het waar
dat het tempo van herstel in vele opzichten gunstig afsteekt bij dat
van andere landen.

De oorlogstijd was er een geweest van mogelijkheden van verdiepte
studie en bezinning en daarom kon het niet verwonderen dat de eerste
nummers van het tijdschrift hier blijk van geven. Dat dit de naam zou
krijgen De Nieuwe Stem is begrijpelijk. Donkersloot stond een tijdschrift
voor de geest dat een humanistische traditie zou voortzetten die in het
mee door hem geredigeerde De Stem van vóór de oorlog was vertolkt,
maar met dit onderscheid dat het een maatschappelijk en politiek
progressief humanisme zou voorstaan. De uitgevers-maatschappij
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Van Loghum Slaterus, die De Stem had uitgegeven, in feite de directeur
J.L.van Tricht, stond geheel achter de nieuwe opzet.
De rij van medewerkers in de eerste jaargangen vertoont een aantal
namen waarvan een deel allengs verdwijnt of zich tegen het te links
georiënteerde tijdschrift gaat keren. Het eerste nummer opent met verzen
van prof. P.Geyl, die hij in de tijd van gijzeling had geschreven. Daarop
volgen twee magistrale bijdragen, beide in september 1944 geschreven.
Pos kritiseert in 'De geschiedfilosofie op drift geraakt' de vooral door
Hegel en Spengler geinspireerde levensfilosofie in Duitsland als een
"masker voor nationale drift", Romein komt in 'De crisis van onze
beschaving in historisch perspectief' tot het inzicht dat "de vooruitgang
ener beschaving geen wetmatigheid, niet eens een waarschijnlijkheid,
maar slechts een mogelijkheid is". Even uitvoerige bijdragen verschijnen
van de Amsterdamse hoogleraar Hoetink over 'Humanisme en socialisme'
en van Fred.L.Polak, die de 'Sociale aspecten van een centraal welvaarts-
plan' uiteenzet. Vestdijk draagt bij met een essay over 'Existentie en
Eros'. Kenmerkend voor de toen vanzelfsprekende eensgezindheid zijn
de herdenkingen, waar in 1960 ook Donkersloot in een beschouwing
over vijftien jaar Nieuwe Stem nog aan herinnert. Het zijn die van
Johan Brouwer, ter Braak, W.A.Bonger, Titus Brandsma, Wiardi Beckman,
Telders, Leo Polak, Em.Boekman, V.H.Rutgers en Marsman.

De publicatie van een fragment van het toen pas gevonden dagboek
van Anne Frank valt ook voor de eerste jaargang te memoreren.
De Indonesische kwestie die ons tijdschrift vele jaren intens zal bezig
houden, wordt belicht door prof. lP.B.de Josselin de Jong, die, tot de
redactie toegetreden en, mèt H.M.van Randwijk, maar korte tijd daarin
gebleven, schrijft over 'Het Indonesische nationalisme' en tot de
conclusie komt "dat het uiteindelijk de uitslag (is) van de strijd tussen
democratie en reactie in ons eigen land die C •.. ) voor onze positie in
de volkerengemeenschap tot in de verre toekomst beslissend zal zijn".
Wertheim, die de Josselin in de redactie zal opvolgen, schrijft in
'Nederland op den tweesprong' over Indonesië voor en tijdens de Japanse
bezetting en ziet in Nederland nog veel traditioneels. Behalve met hem
wordt de redactie uitgebreid met dr J.Suys en Victor van Vries land.
Uit de tweede jaargang valt te memoreren de voortgezette aandacht voor
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Indonesië met het artikel 'Nacht over Java' van Wertheim. Een door de
redactie opgezette enquête over Duitsland, onder honderdentwintig
aangezochte Nederlanders die tot een kritisch oordeel 't meest
bekwaam werden beschouwd, liep op een echec uit. Slechts een tiental
antwoorden kwamen binnen en dit bevestigde de mening van
G.H.Slotemaker de Bruine die in de eerste jaargang in zijn artikel
'Politiek perspectief' van de matheid in het politieke leven had gewaagd.
Wat nodig is, vindt hij, is te kiezen voor het socialisme. De PvdA werd
partner van de KVP en met deze is geen socialistische politiek te
bedrijven. Men vindt ook in deze jaargang, als in de vorige, een aantal
boeiende en diep-gravende studies. Als literaire bijdrage valt een der
'eerste novellen op van de zich toen nog Simon noemende van het Reve:
De laatste jaren van mijn grootvader. Het niet-bekrachtigen van de
benoeming door de Amsterdamse gemeenteraad van Suys, waartoe de
toenmalige minister van onderwijs, J.Gielen, in euvelmoed had besloten en
het wellicht nog ergerlijker passeren van Suys, die daarna als nummer
één op de voordracht was geplaatst, door de gemeenteraad, op grond
van een volkomen uit de lucht gegrepen verdenking van communistische
gezindheid, vindt uiteraard zijn weerklank in De Nieuwe Stem.
Prof. G. van den Bergh schrijft over de benoeming van mr dr J.Barents
tot hoogleraar in de wetenschap der politiek in plaats van Suys, dat in
deze tragedy of errors de gemeenteraad volkomen gefaald heeft,
namelijk op grond van onbewezen verdachtmakingen zijn zelfstandigheid
heeft opgeofferd. Hij vindt het bedenkelijk dat het bekrachtigingsrecht van
de Kroon, dat een blote formaliteit was geworden, nu door de
Amsterdamse raad tot een levende werkelijkheid is gemaakt. Voortaan
kan ieder minister van Onderwijs zich op dit precedent beroepen.

De internationale politiek neemt in 1949 een belangrijke plaats in en
markeert het standpunt van het tijdschrift duidelijk. A.Lehning stelt zich
zeer kritisch op tegenover het Atlantische Pact (NAVO), Wertheim
schrijft een pendant van zijn Nacht over Java: Nacht over Nederland,
waarin hij evenzeer denkt aan het duister waarin ons volk tast ten aanzien
van wat in Indonesië gebeurt als aan wat Nederland wellicht te wachten
staat. 'Bij de souvereiniteitsoverdracht' heet een artikel van Suys, waarir.
hij schrijft: "Wanneer De Nieuwe Stem straks haar redactie naar
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Indonesië gaat uitbreiden, zal dit slechts de consequentie zijn van de
koers die zij zonder weifeling vanaf haar oprichting heeft gevolgd". In
dezelfde lijn als deze formulering van het standpunt van ons tijdschrift lag
het Kort Bestek tegen het telegram dat premier Drees aan Natsir had
gezonden en dat gewaagde van het diepe geschokt-zijn van het Nederlandse
volk door de actie tegen Ambon. Het was niet moeilijk voor de redactie
om hier tegenover te stellen de schok van vlak voor Kerstmis 48, toen de
politionele actie tegen het gehele Indonesië was begonnen.

In het redactionele 'Bij den nieuwen jaargang' (1950) wordt in alle
duidelijkheid betoogd dat in het consequent verzet van De Nieuwe Stem
tegen de politionele actie ook de ware vrijheid in ons eigen land gediend
wordt. Suriname en de Antillen zullen straks ook de gang naar vrijheid
moeten volgen en de redactie hoopt dan op nieuwe vormen van politieke
en culturele samenwerking met deze landen. Als symbool van nieuwe
samenwerking wordt de redactie uitgebreid met een Indonesische redactie
en zal Lou Lichtveld de redactie in Suriname vertegenwoordigen.
Intussen was er een Vlaamse redactie gevormd door Marnix Gijsen,
Karel Jonckheere en Julien Kuypers. In de praktijk, moet men zeggen,
heeft deze uitbreiding weinig effect gesorteerd, al heeft Kuypers nog
wel een aantal aktiviteiten ontplooid; de latere Vlaamse redaktie is
aktiever geweest.

Aan De Nieuwe Stem hadden reeds verschillende voormannen van het
in 1945 opgerichte Humanistisch Verbond meegewerkt. We noemden
reeds prof. Hoetink, in 1946 verscheen een opstel 'Verantwoordelijkheid
der humanisten' en in 1950 schreef de voorzitter van het Humanistisch
Verbond, dr lvan Praag, over 'Modern humanisme'. Pos en
dr Libbe van der Wal schreven beide over de filosofie der waarden. Het
leek alsof er een nauwe verwantschap tussen Verbond en
De Nieuwe Stem bestond. Het begrip humanisme werd echter in de beide
kringen anders verstaan; het radicale humanisme van politieke en
maatschappelijke strekking in De Nieuwe Stem verschilde te veel van
het meer wereld- en levensbeschouwelijke humanisme van het Verbond
om tot een vruchtbare samenwerking te kunnen komen. Dit bleek duidelijk
op een samenspreking van beide partijen.
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De radicale zienswijze van De Nieuwe Stem kwam niet alleen in de
indonesische kwestie tot uiting maar ook ten opzichte van het
Atlantische pact. In het reeds genoemde artikel van Lehning, dat ook wel
de mening van de redactie weergaf, bleek de zeer kritische houding
tegenover de ontwikkeling die tot dit pact had geleid. Een volgend artikel
van Lehning, 'Pax Americana?', nam stelling tegenover de alles
overheersende macht van de Verenigde Staten in dit pact en gewezen
werd op het bewapeningsprogramma - het bewapeningsbudget van
Amerika in 1950 bedroeg vijftig procent van het gehele budget - dat
zonder precedent was in vredestijd. Een gelijkschakeling van de Europese
politiek met die van Amerika viel te vrezen en het artikel eindigde met
de woorden: "de zaak van de vrede zou er mee gediend zijn, indien de
niet-communistische wereld Amerika's Tito werd". Ook deed dezelfde
schrijver een felle aanval op het boek van J. de Kadt: De consequenties
van Korea, een 'pleidooi voor vrede door kracht'.
Lezenswaard in dit verband was de bijdrage van Charles B. Timmer;
'Overpeinzingen van een Europeaan', een vergelijkende studie van de
wereldmachten USSR en USA.

Een deel van jaargang 1951 werd gevuld met de herdenking van professor
G. van der Leeuw, die helaas slechts voor één jaar als minister van
onderwijs was opgetreden en van wie voor een constructieve cultuurpolitiek
zo veel was verwacht.

In deze jaargang is ook een poging gedaan om de lezers duidelijk te maken
dat bij alle polemiek die het tijdschrift naar buiten toe voerde, de
redacteuren allerminst eenstemmig dachten, maar binnenskamers
uitvoerige gedachtenwisselingen hielden om "hun denkbeelden aan elkaar
te toetsen en te wetten". Om een indruk te geven van de onderlinge
meningsverschillen en -nuanceringen heeft de redactiesecretaris in de
vorm van een gesprek tussen zeven redactieleden onder de titel 'Zeven
kaarsjes voor de vrijheid van Azië, Europa en Amerika' getracht een
indruk te geven van de uiteenlopende zienswijzen bij een zelfde doelstelling.
Het heeft de redactie wel verdroten dat op dit stuk, waarin volgens ons
toch zeker van elkaar afwijkende opvattingen naar voren kwamen, geen
enkele reactie is gekomen. Het tijdschrift was nu eenmaal een etiket
opgeplakt: het had verdachte linkse sympathieën.
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Het ontstaan van de Vredesbeweging De Derde Weg vindt weerklank
bij De Nieuwe Stem. Dit blijkt niet alleen uit het afdrukken van het manifest
van deze beweging, waarmee zij in de openbaarheid treedt, op de eerste
pagina van de jaargang 1952, maar nog meer uit een (redactioneel)
Kort Bestek in dit nummer, dat eindigt met de woorden: "Het is de
vredespolitiek van de Derde Weg, die wij zo tot de onze maken, de
enige ook die ons veroorlooft 'cultuur en politiek' in één adem te noerT1€n",
H. Daudt publiceert onder de titel 'Onverantwoord optimisme' een
scherpe kritiek op het Plan van de Partij van de Arbeid, dat deze partij
als 'De Weg naar de Vrijheid' in het licht gaf. Hij heeft wel waardering
voor wat er in gezegd wordt over de socialistische productiewijze, de
beperking van het arbeidsloze inkomen, socialisatie en ordening,
werkloosheid bestrijding en dergelijke, maar hij heeft er bezwaar tegen
dat het een blijmoedige stap heet op de weg naar vrijheid. Het Plan
vindt geen steun in de actualiteit. Als het voor verwezenlijking in
aanmerking zou kunnen komen, had het moeten uitgaan van de beperkingen
die ons door de bewapening worden opgelegd. Daudt wil toegeven dat
het plan geen verkiezingsstunt is, maar het is wel een partij stunt, het is
een poging de apathie van vele partijleden te doorbreken, maar daartoe
zal het niet in staat zijn, want die lusteloosheid wordt veroorzaakt door de
onzekerheid over vrede en vrijheid.
Van Pos verschijnt in deze jaargang een van zijn polemische bijdragen,
getiteld 'Herderlijke zielkunde', waarin hij uitvoerig ingaat op de
inaugurele rede van dr lH.van den Berg, die hij zozeer kenmerkend noemt
voor de huidige geestelijke situatie dat hij zijn "schroom terzijde stelt
die (hem) wellicht anders weerhouden zou hebben om over de stellingen
van deze deskundige ziele-arts een filosofisch lekenoordeel te vellen".
Van Romein verschijnt over twee nummers een uitgebreid artikel,
uitwerking van een voordracht te Bandung gehouden over 'Het arbeidsbegrip
in Oost en West'. Naar aanleiding van het eerste internationale
humanistische congres te Amsterdam kwam schrijver dezes in een kort
artikel, 'Tweeërlei humanisme', terug op de verschillende wijzen waarop
het begrip humanisme verstaan kan worden en hij zag dit bevestigd
op dit congres, waar de meest urgente kwestie, die van oorlog en vrede,
nauwelijks ter sprake kwam: hij vreesde dat het georganiseerde, officiële
humanisme dat, voor een deel de taak der kerken overnemend, als
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geseculariseerd geweten der mensheid wil fungeren, gevaar loopt in
hetzelfde conformisme terecht te komen dat de kerken zozeer heeft
gekenmerkt.

In 1953 gaat De Nieuwe Stem voor de tweede maal over naar een nieuwe
uitgever. Drie jaar was het tijdschrift bij Van Loghum Slaterus uitgekomen,
daarna was was het bij Querido verschenen. Van nu af zal het bij de
Wereldbibliotheek ondergebracht worden. De directeur, lC.Winterink,
wil het tijdschrift aantrekkelijker maken door de abonnementsprijs te
verlagen en het door druk en papier visueel te veraangenamen.
Romein, uit Indonesië teruggekeerd na zijn gasthoogleraarschap te
Djokjakarta, geeft onder de titel 'De Garoeda broedt' zijn indrukken van
Indonesië weer.
De Centrale Werkgroep van De Derde Weg publiceert een verklaring
dat hij niet slechts het bewapeningsplan van het Atlantisch Pact, maar ook
dit pact zelf afwijst. Wat de Kominform betreft wordt het lidmaatschap
van de bij de Kominform aangesloten partijen, dus ook van de CPN,
onverenigbaar verklaard met dat van de Derde Weg. De verklaring neemt
ook stelling tegenover het zogeheten Vredescongres van de communistisch
georiënteerde Vredesraad, dat in Wenen zal worden gehouden; de leden
der Derde Weg wordt afgeraden daaraan deel te nemen zonder
behoorlijke waarborgen van vrije kritiek. De redevoering die Sartre op
dit congres heeft gehouden vindt men wel in deze jaargang afgedrukt. Hij
is naar Wenen getrokken, niet als lid van de Vredesraad, want dat was
hij niet, maar om een getuigenis af te leggen op dit congres dat hem van
historische betekenis toescheen.
Suys begint in deze jaargang met zijn diepgravende beschouwingen over
'Principiële Vredespolitiek', die hij in de volgende voortzet met 'Doel
en middelen' en in 1955 met 'Vrede en ideologie', wel het diepst-critische
en meest ideologie-vrije denkwerk over Politiek en vrede (de titel van
het in 1955 verschenen boek, waarin deze opstellen zijn opgenomen) dat
men over deze materie kan lezen en herlezen. Sinds januari 1954 maakt
Pos geen deel meer uit van de redactie. Wel verschijnt er van hem een
polemisch artikel 'Sartre in protestantse belichting', tegen prof. van Niftrik
die vanuit protestants-theologisch standpunt over 'De boodschap van
Sartre' zijn licht heeft laten schijnen. Maar hoe?, vraagt Pos.
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Annie Romein neemt het tegenover Stuiveling die het boek van Charles,
Volg het spoor terug, een brutaal geschrift heeft genoemd, op voor boek en
schrijver, ook voor de brutale consequenties, die Stuiveling misprijst,
maar waarop, zegt zij, Charles trots mag zijn.
Over Henriëtte Roland Holst verschijnen twee artikelen van Annie Romein
en prof. Mannoury, in plaats van een uitgebreider reeks artikelen ter
herdenking van haar sterfdag twee jaar tevoren, waarvan de redactie
heeft moeten afzien. Uiteraard was De Nieuwe Stem gekant tegen
de E(uropese D(efensie G(emeenschap). In de vorige jaargang was in
een Kort Bestek hierover al geschreven als Een Duistere Geschiedenis.
Donkersloot plaatst in 'Europese geest en EDG' deze begrippen als
tegenstrijdigheden tegenover elkaar. In het herbewapende West-Duitsland,
meent hij, zullen militairisme en nazisme beter gedijen dan de Europese
Goetheaanse geest.
De redactie is intussen aangevuld met lB.Charles (mr W.H.Nagel), die
al enige jaren aan het blad had meegewerkt. Met een lang gedicht van hem,
Het Paradijs, opent de tiende jaargang.
Op 25 september 1955 is Pos overleden, van wie nog een bijdrage over
'Augustinus en de wijsbegeerte' in deze jaargang was verschenen. In het
oktobernummer wordt hij herdacht door de redactie. Hierop volgen de
rede die Donkersloot heeft uitgesproken op Westerveld en twee
kenschetsingen van zijn persoon en werk door zijn ambtgenoten,
R.F.Beerling en Jan Aler.
Van Annie Romein, die van nu af een rubriek verzorgt over Nederlands
proza, wordt de tekst gepubliceerd van een op de Nederlandse dag in
1954 te Hannover gehouden lezing over 'Karakter en Cultuur van de
Nederlanden'. Mr E.van Raalte zal enige jaren lang refereren over de
binnenlandse politiek.

'Ter opening van de elfde jaargang' luidt een redactionele beschouwing
over de tien jaren van het bestaan van De Nieuwe Stem. In deze tien
jaren wordt uiteraard een tijdsbeeld weergegeven, dat vanzelfsprekend
niet objectief kan zijn, maar wel meent de redactie dat het geen partijdig
beeld is, in zover het tijdschrift aan geen politieke partij of godsdienstige,
casu quo wereldbeschouwelijke groep is gebonden. Als maandblad
voor cultuur en politiek zullen het de culturele en politieke aspecten zijn
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die het meest ter sprake komen. Ook aan de hand van wat het aan
literaire bijdragen heeft gegeven zal volgens de redactie wel een beeld
van de huidige literatuur worden gegeven. Verder liggen er op andere
gebieden tal van waardevolle artikelen die De Nieuwe Stem voor en na
aan de vergetelheid wil ontrukken en er de actualiteit van wil aantonen.
Dit heeft geleid tot mijn artikel 'De cultuur in tien jaren Nieuwe Stem'
en tot het artikel 'De vinger op de pols', waarin respectievelijk door
Wertheim en Romein geschreven is over 'Tien jaren Aziatische en Afrikaanse
politiek in de Nieuwe Stem', en 'Tien jaren westerse politiek in
De Nieuwe Stem'.
Op de literatuur, waaraan in dit overzicht maar matige aandacht is
besteed, kom ik nog terug.
Een nieuwe naam onder de medewerkers is D.M.G.Koch, die 'Herinneringen
uit de Indische krantenwereld', waar hij zo vele jaren bij betrokken is
geweest, brengt. Van de jong gestorven geleerde indoloog LC.van Leur
worden opmerkelijke brieven gepubliceerd die ons een beeld geven
van de geestelijke ontwikkeling van een bijzonder mens in een bewogen
tijd. De Indonesische redacteur Soedjadmoko schrijft over 'De rol van
de politieke partijen in Indonesië'.

De gebeurtenissen in Hongarije en om het Suezkanaal vinden hun
weerklank in de laatste nummers. In september verschijnt een stuk van
B.Sluimers over 'De Suezcrisis als teken aan de wand'. Dan heeft de
nationalisatie van de Internationale Suez Kanaal Maatschappij plaats gehad.
Sluimers meent nog dat kan worden vastgesteld dat gevaar voor militaire
actie zeer sterk is verminderd. De waarschuwingen van Amerika lieten
aan duidelijkheid niet te wensen over.
Het laatste nummer is geschreven na wat zich in Hongarije en Egypte
had afgespeeld. In een 'Kort begrip' van mijn hand wordt een
derde-weg-oordeel geformuleerd. Frits Kief publiceert een artikel 'Het zaad
van het geweld', waarmee de redactie 't in haar geheel niet eens is maar
dat ze toch een nuttige bijdrage tot de meningsvorming acht. Een der
redacteuren is het met de beschouwingen over Israël met Kief geheel
oneens. Van Raalte refereert over de gedachtenwisselingen die in de
Tweede Kamer over Hongarije en het Midden-Oosten zijn gehouden. Over
Hongarije zijn meer woorden - en welke - gevallen dan over Israël.
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Het is in verband met de huidige situatie wel van belang erop te wijzen
dat het Nederlandse volk volgens minister Drees, met uitzondering van
de communistisch gezinden, eensgezind achter Israëls optreden
stond. Dit was niet het geval met dat van Engeland en Frankrijk; hierover
bestond in de Kamer een scala van beoordelingen. Van Raalte meent
dat het beleid van Egypte benauwend veel gelijkenis vertoont met de
hitleriaanse dictatuurpolitiek op het internationale vlak.
Nog kort voor zijn dood heeft Suys ertegen geprotesteerd Heine tot
schutspatroon der fellow-travellers te maken, juist in het verband met
onze eigentijdse sfeer der machtspolitiek. AI wordt de kring van fellow-
travelIers door politieke vijandigheid tot in het absurde uitgedijd, toch
heeft ze volgens hem een kern van objectieve realiteit, die gekenmerkt
wordt door het systematisch goedkeuren van de Russische politiek en
door het half verhullen half verontschuldigen van de diepe geestelijke
onvrijheid waarin Rusland verzonken is: "Een tendentieuze vertroebeling
die tot protest dwingt". Een maand later is Suys van ons weggenomen.
In het maartnummer van 1957 staat een 'Jef Suys in memoriam', een
toespraak die Romein gehouden had op een colloquium voor studenten
en oud-studenten.

Het stuk waarmee jaargang 1957 opent: 'Is de Derde Weg de gevaarlijkste?'
is geschreven door Donkersloot, onder de indruk van wat zich in de
novembermaand had afgespeeld. Met alle begrip voor de sterke emoties
die zich hebben ontladen in felle verontwaardiging vraagt hij zich af
welke gevaren uit de nieuwe duistere politieke wereldsituatie kunnen
ontstaan. Hij verweert zich tegen de aanklacht tegen de Derde Weg
welks aanhangers krypto-communisten zouden zijn. Deze beweging is
volledig onafhankelijk en onvoorwaardelijk democratisch. Het is boeiend
in onze tijd nog eens het artikel te lezen dat Sam de Wolff over Israël
schreef; het is verbijsterend actueel. Charles heeft het in 'Eastern
approaches' over de satellietstaten van Sowjet-Rusland, in het bijzonder
over Joego-Slavië. Men vindt in deze jaargang het vervolg van de
fragmenten uit de brieven van J.C.van Leur in de jaargang 1956.
Donkersloot vervolgt zijn kroniek ov!,!r de Nederlandse poëzie, Annie Romein
over het Nederlandse proza en van Raalte over de Nederlandse binnen-
landse politiek.
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De dertiende jaargang (1958) is dunkt mij de meest gevarieerde en zowel
door zijn polemieken als wegens de boeiende reisverhalen en andere
bijdragen van Charles de levendigste ook. Hij opent met een artikel van
schrijver dezes over 'Nederlandse stemmen over het conflict Indonesië-
Nederland', Kwee Swan Liat hekelt in 'Nederland-West-Irian-Indonesië'
de PvdA, die jarenlang meegeholpen heeft alle pogingen om het
probleem over Nieuw-Guinea ter sprake te brengen in de kiem te smoren.
Indonesië komt nog eens ter sprake in een discussie tussen Charles en
Wertheim over de "politionele actie van Djakarta tegen de opstandelingen
op Sumatra". Romein draagt bij met een voor De Nieuwe Stem vertaalde,
in het Engels geschreven, voorstudie voor een hoofdstuk van de onlangs
verschenen History of the scientific and cultural development of
mankind, getiteld 'De zelfexpressie van de westerse mens in de twintigste
eeuwse roman', en komt nog in verband met een briefwisseling met
ex-minister Gielen (die destijds de benoeming van Suys niet had
bekrachtigd) terug op een "afgedane maar nog niet vergeten zaak". Over
de schilder Melle (Oldeboerrigter) schrijft C.van Emde Boas, waartegen
verzet rijst bij A.J.Cnoop Koopmans, tegen wie de schrijver zich weer
verweert.
Over China verschijnen twee bijdragen, van Wertheim over 'Bloemen en
distels uit het aardse rijk', van Kwee Swan Liat over 'Een chinees wereld-
wonder'. Tegen het eerste komt Charles in verweer naar aanleiding van
wat hij noemde "het Chinese applaus op de moord in Budapest".
Romein en Donkersloot reageren hierop met tegengestelde conclusies.
In een volgend nummer komt Charles op een en ander terug, nadat hij
op Wertheims artikel al eerder had gereageerd met een kort bestek:
Het Chinese communisme als wereldcommunisme. In dit lange Kort Bestek
geeft hij te kennen "dat geen enkel 'goed' een dictatuur waard is" en
tegenover Kwee, die gewaagd had van "het nieuwe Chinese wereldwonder"
- overigens had Wertheim ook geschreven over China: "het wonder is
teruggebracht naar de aarde" - stelt hij: "Ik geloof niet in wereld-
wonderen".
In het decembernummer verschijnt dan nog het opmerkelijke artikel
van Rudolf de Jong: 'De voorwaarden voor een radicaal-pacifisme'.
De laatste twee jaargangen waren wederom bij onze eerste uitgever
Van Loghum Slaterus verschenen. De Wereldbibliotheek had na de
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gebeurtenissen in Hongarije het tijdschrift opgezegd. Twee jaar had
Van Loghum Slaterus (overigens voor rekening van de Wereldbibliotheek,
waarmee ons blad het bijzonder had getroffen) ons onderdak verschaft.
De Nieuwe Stem zou voortaan uitgegeven worden bij de Drukkerij
Nimo in Monnickendam. De redactie werd verjongd. Charles en
van Vries land gingen heen en Ank Steenis en Jan G.Elburg traden toe,
de eerste als redactiesecretaresse, in plaats van de tweede kwam al
spoedig T.Haan. De Indonesische redactie verdween en er werd een
redactieraad ingesteld, waarin ook de afgetreden redacteuren toetraden.
Wat de uitgave betreft, zou het formaat verkleind, de abonnementsprijs
verlaagd worden. Iets nieuws was het voornemen nu en dan speciale
nummers, soms dubbele, te laten verschijnen.

Het eerste speciale nummer was het Afrikanummer. Rondom Algerije,
door Germaine Tillion, een medewerkster, "de grote etterende zweer"
genoemd, was het zwijgen van de grote pers eenvoudig beklemmend
en ook hiertegen zou dit nummer tegenwerk kunnen geven naast het
wekken van belangstelling voor dit werelddeel.
Van deze jaargang af zou Th.van Tijn onze medewerker worden voor de
binnenlandse politiek. Zijn eerste artikel 'Het einde van het herstel: de
restauratie' gaat over het aftreden van de regering Drees, de afsluiting
van "een patriarchale periode, gesymboliseerd door de figuur van
'vader' Drees" en over de komst van het kabinet Beel. "Het herstel van
Nederland is kompleet: het draagt het hatelijk gezicht van de restauratie
van de vooroorlogse kabinetten. Kuyper, Colijn gewroken".
De nieuwe jaargang was geopend met een gedicht van Charles: Kijk, dat
is zo. Het artikel van Wertheim, 'Vrede en onvrede', roept verschillende
leden van redactie en redactieraad in het geweer, Noordenbos in hetzelfde
nummer, Delfgauw en Beerling in de zomernummers, waarop Wertheim
antwoordt met 'Driemaal onvrede, eenmaal vrede'. In het november-
nummer komt ook Donkersloot zijn pacifistische en democratische
bezwaren aanvoeren, waar Wertheim dan op reageert. Donkersloot maakt
in zijn stuk de opmerking dat deze discussie verandering markeert
"niet in koers of karakter maar wel in de praktijk van het tijdschrift( ... )
bedoeld is: meer gedachtenwisseling of polemiek( ... ) ook de redacteurs
willen, ook onderling, hun denkbeelden aan elkaar toetsen en wetten".
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Deze jaargang bevat nog een tweede dubbel-nummer, het Kunstnummer,
waarin na een inleiding van Annie Romein, 'Twee generaties op zoek naar
de waarheid', "oudere kunstenaars en kunstbeschouwers zich uitspreken
over hetgeen hen in hun jeugd had gestimuleerd en bezield om daardoor
mede tot een duidelijker inzicht in de huidige situatie te komen". Het zijn
lezingen voor het studium generale dat de SIKA (Samenwerkende
Instituten voor Kunstonderwijs te Amsterdam) gehouden had voor de
leerlingen van deze instituten. De schilder Citroen, de letterkundige
Anthonie Donker, de regisseur de Meester, de architect Rietveld, de
filmjournalist van Domburg en de musicus Willem Andriessen hebben
hieraan bijgedragen.

Na veertien jaargangen herinnert Donkersloot aan 'De Nieuwe Stem
in het Nederland van vijftien jaar geleden', waarin hij onder andere
opmerkt "dat het besef van gemeenschappelijk verlies met de jaren
ontkracht zou raken tot de ontwaarding van de bevrijdingsdag, die met
het lustrum van dit jaar een dieptepunt lijkt te bereiken". Hij geeft
ook het (eerste) 'portret van de maand' en wel 'De geduchte oordeelkracht
van J.de Kadt'. Het verdient niet in de vergetelheid te raken (jrg. 1960,
pag. 55) - één citaatje: de Kadts "benauwde dromen van een spook-
achtig romeins Rijk op het Rusland nabij de Amsterdamse Universiteit".

In deze jaargang komt een Spanje-nummer voor, waarvan de
totstandkoming in de eerste plaats aan dr G.J.Geers te danken is geweest.
Het portret van de maand dat hierbij aansluit heet 'Salvador de Madariaga
en de koude oorlog'; in dezelfde jaargang verschijnt ook nog het portret
van 'De duimzuiger H.A.L(unshof)'. Deze jaargang, waarvoor ook nog
een kort optreden van Marja als redacteur valt te melden, is rijk aan
beschouwende, historische en literaire bijdragen. Het zomernummer
(dubbel) is het Multatulinummer onder de titel 'Max Havelaar en
Batavus Droogstoppel'. Aan de opzet en voorbereiding van dit nummer
heeft de redactie veel steun van Annie Romein en de heren R.Nieuwenhuys
en P.Spigt ontvangen. Nieuwenhuys heeft zijn bijdrage uitgesteld tot na
de verschijning van het nummer om te kunnen reageren op twee essays,
die van Spigt en Wertheim, maar ook anderen komen nog eens op dit
nummer terug. Zelfs de discussie over Vrede en Onvrede vlamt nog even
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op. Aan tal van kleinere bijdragen waar deze jaargang rijk aan is, moet
ik jammer genoeg voorbijgaan. Dit is trouwens het lot van wie in toch
nog kort bestek tweeëntwintig volumineuze delen doorloopt.

Het januari nummer van 1961 begint met 'Sam de Wolff in memoriam'
door Fr.de Jong Edz., die na het aftreden van Romein diens plaats in de
redactie heeft ingenomen, en in het tweede nummer over 'Staking en
democratie' schrijft. Ook in deze jaargang verschijnen twee speciale
nummers. Het eerste, 12 op 1 balcon, een confrontatie met bestuursvormen
die duidelijk dictatoriale trekken vertonen, bespreekt de staatsleiders
Soekarno, Ho Tsji-minh, Kassem, Nasser, Tito, Verwoerd, Bourguiba,
De GaulIe, Nkruma, Salazar, Trujillo en Castro. Het tweede verschijnt
aan de eind van de jaargang. Daar tussen liggen enkele vermeldenswaarde
bijdragen als bijvoorbeeld van Spigt over 'De treurige moed van
W.H.C.Tenhaeff', een scherpe aanval op diens wetenschappelijke betrouw-
baarheid. Jaap Kruithof, de nieuwe Vlaamse redacteur, draagt bij over
'Clericalisme en anti-clericalisme in Belgie'. Het augustusnummer is
gewijd aan Garcia Lorca, de Spaanse dichter die vijfentwintig jaar geleden
door de falangisten was vermoord. Ook aan dit nummer heeft dr Geers
in belangrijke mate meegewerkt. De jaargang wordt afgesloten met het
tweede dubbelnummer, Geloof-Ongeloof, voortgekomen uit een
bespreking door mij van De toekomst van het ongeloof door G.Szczesny,
waarin ik had geschreven dat mijns inziens een reële discussie alleen
mogelijk is over een discutabel onderwerp en dat een gelovige het geloof
niet discutabel stellen kan. Toch is er een discussie op gang gekomen
en het resultaat ligt inde laatste nummers van 1961. De levensherinneringen
van H.P.L.Wiessing, 'Bewegend portret', worden getest door
Annie Romein en Petra Eldering op hun geloofwaardigheid. Zij eindigen
hun bespreking aldus: Het is goed verteld, maar het is niet allemaal
waar. T.Haan vindt ook dat Wiessing niet altijd gelijk heeft, maar hij vindt
het boek boeiend en charmant.

Discussies lopen soms over de jaargangen heen; zo wordt in 1962 de
discussie geloof-ongeloof nog eens voortgezet met een uitgebreid artikel
van Slotemaker de Bruine en van J.C.van Schagen, die aandacht vraagt
voor een derde weg, die van de grote familie Assepoes. Wij vinden
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hier bijdragen van de Poolse marxistische filosoof Kolakowski die in
'Lof der inconsequentie' aandacht vraagt voor het ras der inconsequenten
"die ons doen hopen dat de mensheid misschien toch nog behouden blijft",
van Röling over 'Vrede op aarde?', van Wertheim over 'Nieuw-Guinea
1950-1962; van afscheiding tot afscheid', waarin hij polemiseert tegen
Charles' boek Van het kleine koude front, van Buskes in twee artikelen
over 'Bovengewelddadige weerbaarheid'. Deze jaargang heeft weer een
dubbel-nummer voorgebracht, Van Neen tot grondwetartikel, met
ondertitel: Scenario der kunstpolitiek (1862-1962). Van Donkersloot zijn
een inleiding en een 'Voorgeschiedenis', van Cammelbeeck, die aan
de samenstelling met Donkersloot had samengewerkt: 15 jaar kunstbeleid.
Ade Roos, J.Kassies, J.B.Bakema en J. Meulenbelt waren andere
medewerkers.
In het midden van de jaargang moest de redactie wederom een in memoriam
schrijven, nu van Jan Romein, zeven jaar nadat Pos was heengegaan.
De twee laatste nummers zijn aan hem gewijd met bijdragen van
Annie Romein, vrienden, collega's en leerlingen. Zij openen met het
laatste werk dat Romein voltooid heeft in april-mei 1962, 'Duur en
verandering in de geschiedenis', met ondertitel: het probleem van de
'omslag'. Deze in september van dat jaar aan een gezelschap van historici
voorgelezen voordracht geeft inderdaad "de quintessens van Romeins
historische werk", zoals in de inleiding tot deze nummers wordt opgemerkt.

De achttiende jaargang van 1963 vertoont enige wijziging in de redactie.
Sonja Prins treedt tot de redactie toe en neemt als secretaresse de
plaats in van Ank Steenis die haar meisjesnaam, Anna Muntjewerf,
herneemt. Charles treedt uit de redactieraad, prof.B.Landheer en
dr PValkenburgh treden toe. Th.van Tijn zal in deze jaargang voornamelijk
een buitenlandse kroniek verzorgen.
Het is een jaargang met een opvallend aantal pagina's met verzen en
literaire kritiek, waarbij ook nog een dubbel zomernummer komt met
verhalen van contemporaine Nederlandse auteurs. De polemiek ontbreekt
niet: Delfgaauw gaat in op Wertheims artikel in de vorige jaargang over
'Nieuw Guinea 1950-1962' en dan in het bijzonder op wat Wertheim daar
zegt over de Europa-politiek in verband met de door hem gevreesde
katholieke hegemonie en over de mammoetwet als een agressie tegen
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het openbaar onderwijs. In hetzelfde artikel, 'Over kritiek', komt hij in
verweer tegen dr C.W.Rietdijk, die in de jaargang 1962 twee korte
bijdragen had geschreven: 'Is het socialisme nog progressief?' en 'Van
literaten en prietpraters'. Zijn verweer is vooral een verdediging van
zijn door Rietdijk aangevallen vriend dr E.Brongersma wat betreft diens
voorstelling van zaken in Portugal en Spanje. Delfgaauw laat zien dat
Rietdijk vals citeert en de zaken simplificeert. Feitelijk zou volgens hem vóór
de publicatie van zulk een aanval de aangevallene inzage ervan moeten
hebben gehad.
Ger Harmsen gaat in een vrij uitvoerige beschouwing, die hij noemt
'Groen of rijp?' in op het boekje van Delfgaauw over de jonge Marx
en' heeft daar ernstige bezwaren tegen, die door het wederwoord van
Delfgaauw, 'Christendom en Marxisme', kennelijk niet zijn weggenomen,
getuige zijn reactie hierop.
Hèt speciale dubbel-nummer van dit jaar is de discussie over het
begrippenpaar Links-Rechts, een discussie die door Fr.de Jong op gang
wordt gebracht en waar verscheidene leden van de redactie en
redactieraad op reageren. Het gaat om een precisering van deze begrippen,
waarbij die van links veel moeilijker bleek dan die van rechts. De Jong
moest op al deze reactie antwoorden. Daar heeft hij twaalf bladzijden
voor nodig gehad en alsof dit alles nog niet mooi genoeg was, werd
mij opgedragen een samenvatting te geven die eigenlijk volgens mij al
in De Jongs antwoord was opgesloten. Dit nooit-genoeg-krijgen van het
bediscuteren van wat links nu feitelijk inhoudt is symbolisch voor het
onuitputtelijke vragen naar het hoe, het wanneer en het waar van wat
voor links doorgaat.
'Bevolkingsvraagstukken in Azië' is een verhandeling van Wertheim.
Donkersloot schrijft 'Voorronde van een vriendschap', bij oude brieven
van E.du Perron. De Nieuwe Stem 'doet' ook iets aan de herdenking van
1813. Het artikel van de Jong, 'De oude tijden keren weerom', over dit
nationale gebeuren wordt wel getypeerd met de woorden: "het 19de-eeuwse
poetsstuk bij uitnemendheid werd (... ) uit de kast gehaald".

Met de negentiende jaargang verhuist het tijdschrift naar een vijfde en
laatste uitgever. Zowel van uitgevers- als van redactie-zijde wilde men wel
van elkaar af, overigens in de beste verstandhouding. Opmerkzaam
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gemaakt op de Drukkerij en Uitgeverij Laverman nv vonden wij de
directeur, de heer C.A.de Roo, bereid om de uitgave van het blad voort te
zetten en met hem is de samenwerking uitstekend en prettig geweest.
1964 opent met een fragment uit een nog te verschijnen boek van de
Islam-kenner O.van der Meulen, 'Herinneringen' aan zijn vooroorlogse
ervaringen als bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Van Ger Harmsen
verschijnt een essay 'De golfslag der generaties', waarin hij het
verschijnsel van een abrupte omslag in wereldbeschouwing en levens-
houding nagaat in verband met de generatiewisseling aan de hand van
een viertal voorbeelden. Spigt herdenkt Herman Heijermans, 1864-1924,
Nico Rost schrijft een uitvoerig essay over zijn ontmoetingen met de
Duitse dichter Gottfried Benn voor de oorlog, Adri Laan, die in de vorige
jaargang ook over schilderkunst had geschreven, zoekt, voornamelijk
in een bespreking van het boek H.L.C.Jaffé over De schilderkunst van
de twintigste eeuw, naar wat in die schilderkunst zichtbaar wordt van
wat de hedendaagse mens raakt, in 'Schilderend naar een nieuw wereld-
beeld'. Annie Romein stelt Twee vragen' over de plaats van de vrouw in
de hedendaagse samenleving. Margrit de Sablonière heeft geen goed
woord over voor het boek van dr J.L.Snethlage, Meer begrip voor
Zuid-Afrika, in haar bespreking 'De weg terug van dr LL.Snethlage'. Na
deze vernietigende kritiek schrijft Snethlage een stukje waarin hij "met
bijzonder veel genoegen en waardering" het artikel van de schrijfster zegt
te hebben gelezen. Waarvan Margrit de Sablonière niet terug heeft.
Ook deze jaargang heeft een literair zomernummer. Boeiender dan die
literaire verhalen is het voortreffelijke, sobere relaas van een jonge
medicus die een jungletocht heeft gemaakt in Nieuw-Guinea: Het Pure-dal,
van J.ten Brink.
Het speciale nummer van dit jaar had moeten heten Vlamingen en Friezen.
(De titel werd onbedoeld: Een pleidooi voor culturele autonomie in
Vlaanderen en Friesland). De bedoeling was in een speciaal nummer
de Vlaamse en Friese bewegingen als enigszins identieke of in elk geval
vergelijkbare bewegingen van verschillende oorsprong in hun onder-
scheiden aspecten te confronteren. Dat dit moeilijk kon slagen' ligt
welbezien ook voor de hand. Daarvoor lagen de voornaamste vraagstukken
van elke beweging te ver van elkaar, waren ze te ongelijksoortig. Hoe
waardevol afzonderlijke bijdragen ook mochten zijn, de samenhang en
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vergelijkbaarheid ontbraken. De Vlaamse redactie was dit jaar uitgebreid
met Frans de Bruyn.
In 1965 opent de jaargang met het eerste gedeelte van de herinneringen
van Gerard loM.van het Reve, 'Een jeugd in Twente'. Dit wordt vervolgd
tot in het eerste nummer van 1967. Polemieken ontbreken niet.
W.Klinkenberg en Wertheim zijn het oneens over de politieke richting
van de Sowjet-Unie. Hun meningsverschil ligt hierin dat Klinkenberg meent
dat "de verantwoordelijkheid voor de oriëntatie van de Sowjet- en
verdere buitenlandse politiek in laatste instantie in het Westen ligt",
Wertheim daarentegen is van oordeel dat daarmee die politiek "vanuit
principieel socialistisch standpunt veroordeeld" is. China wil meer:
"in de Sowjet-Unie hopen zij terug te vinden een ideologische bondgenoot".
Het komt weer tot een treffen over deze kwestie, als Frits Kief
'Het Russisch-Chinese 'ideologisch geschil' en de ontbolsjewisatie'
bespreekt en Wertheim daar in hetzelfde nummer op reageert met 'Het
post-stalinistisch tijdperk zonder citaat of etiket'. Een bepaald minder
vriendelijke polemiek, waarin Kief stelt dat hij, socialistisch gezien, aan de
kant van de Joegoslaaf Kardelj staat en niet aan die van Tsjoe En-Iai,
terwijl Wertheim in China de dynamische kracht ziet, die de revolutionaire
emancipatiebeweging overal ter wereld voortzet.
Klinkenberg houdt zich ook bezig met ons koningshuis in 'Een oudejaars-
avond aan het hof' en 'Hoe trouwt men een prinses?'
Twee speciale nummers bevat deze jaargang. Het eerste is gewijd aan
Polen, het Oosteuropese land dat altijd open gestaan heeft voor kontakten
met het Westen, het land ook, waar een overwegend katholieke bevolking
met het marxisme tot een houdbare tussenvorm van leven en denken
moet komen.
Het tweede speciale nummer hield de redactie reeds lang bezig. De vraag
hoe men zich tegen de steeds toenemende vormen van indiscretie kan
beschermen, hoe men de eigen privacy kan behouden van persoon of
groep, maar tegelijk kan doorbreken voor een gewenste openheid en
vrijmoedigheid. Annie Romein opende het nummer met een inleiding
'Door het sleutelgat'. Door de vele en veelsoortige, vaak uitstekende
bijdragen een der beste speciale nummers. Om nog een enkel goed en
over twee nummers verdeeld artikel te noemen, wijs ik op de studie
van Julien Vandiest: Hegel, Nietzsche en ... ? De redactie was in 1965,
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wat het Vlaamse deel betreft, aangevuld met Marc Andries en
A.J.Vermeersch, Sonja Prins was uitgetreden. In haar plaats was
Ger Harmsen toegetreden. T.Haan had het secretariaat overgenomen.
Op de tweede Kerstdag van 1965 was Donkersloot overleden. Hij was de
derde der oprichters die De Nieuwe Stem waren ontvallen.
Jaargang 1966 opent met een 'In memoriam Nico Donkersloot'. De
maart-aflevering is aan hem gewijd. Bij het doorbladeren van dit nummer
valt mij op dat wellicht niets zo kenschetsend voor hem is dan de hierin
opgenomen brief die hij aan zijn ambtgenoot Presser schreef na ontvangst
van diens boek Ondergang.
In het eerste nummer neemt Rudolf de Jong het Amsterdamse politiebeleid
op de korrel in 'Amsterdam politiestad?' Met een artikel 'De socialistische
markt' mengt Lieuwe Hornstra zich in "de discussie onder socialisten
over de verschillen tussen de Sowjet-Unie, China en Joegoslavië".
Bepaald niet het laatste woord in dit tijdschrift, want in het tweede
nummer vinden we Jan Noort over 'Joegoslavië waarheen?' en Wertheim
over 'Devaluatie in Joegoslavië'. Laatstgenoemde vindt bepaald geen
waardering van F.Kempers en Broekmeijer. Ook Noort en Kempers raken
in discussie.
Discussie ontstaat ook door het artikel van Johanna Fortuin, waarmee
het aprilnummer opent: 'Wetten en gewetens - over abortus
provocatus'. Dit gaat zo maar niet in ons land en de reacties bleven
niet uit. Die vindt men in het decembernummer en ook een uiteenzetting
van W.van der Marck O.P. over het standpunt van de katholieke kerk.
Een kleine discussie ontstaat over mijn artikel 'Een concilie in de twintigste
eeuw', waar Buskes enkele vraagtekens bij plaatst, waarop ik reageer,
Hèt nummer van het jaar was China-Het aardse rijk, dat, nog enigszins
uitgebreid ook als boek verschenen, een veelgevraagde uitgave is
geworden.
De politieke gebeurtenissen in ons land hebben Fr.de Jong tot het schrijven
van 'Partijstrapatsen' en Th.van Tijn tot zijn beschouwing over Twee
crises in de Nederlandse politiek (1958 en 1966)' aangespoord.
Klinkenberg behandelt de ontmoeting van de GaulIe met Molotoven Stalin
in 1944 in zijn uitvoerig artikel Tussen Moskou en Parijs', Inderdaad Is
het wel zo, dat zich nu vergelijkingen met de hierbehandelde periode
opdringen, zoals hij schrijft.
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Het bovenstaande is allerminst een boedelbeschrijving. In de aankondiging
in het vorige nummer dat het tijdschrift wordt opgeheven is meegedeeld
dat er een poging gedaan zou worden om na te gaan of het tijdschrift
in de voorafgaande jaren heeft beantwoord aan de doelstelling waarmee
het begonnen is en wat het karakter ervan is geweest. Daarvoor moest
er een globaal overzicht worden gegeven van wat aan voornaamste
artikelen is verschenen en waaraan de redactie voornamelijk haar aandacht
heeft gewijd. Voor de schrijver van zulk een overzicht betekende dit uit
de veelheid van bijdragen, die een totaal van meer van 17000 bladzijden
beslaan, een keuze te doen uit wat hem belangrijk en karakteristiek
voorkwam. De daarmee samenhangende vraag of De Nieuwe Stem heeft
beantwoord aan haar doelstellingen kan niet anders dan even subjectief
beantwoord worden als de keuze is geweest van de overzichtschrijver.
Hierbij moet men ook nog rekening houden met het karakter
van dit tijdschrift, dat niet de stem is van een groep mensen die een
zelfde overtuiging belijden en met het feit dat die groep, in casu de redactie,
in de loop der jaren van samenstelling en opvattingen veranderd Is.

De Nieuwe Stem is als een na-oorlogs tijdschrift verschenen, dat in zijn
naam iets meebracht van een traditie die een vooroorlogse Stem in de
persoon van de initiatiefnemer tot de oprichting van een Nieuwe Stem
aanbracht en die in het begrip humanistisch in haar doelstelling werd
opgenomen. Misschien kan men zeggen dat dit begrip zoals het in de
redactie werd geaccepteerd. een Nederlandse traditie was van tolerantie
en geestelijke vrijheid.
Het nieuwe in De Nieuwe Stem was de overtuiging van de oprichters
dat ons maatschappelijk en politiek bestel een radicale vernieuwing en
verandering moest ondergaan. De ondertitel van het tijdschrift: maandblad
voor cultuur en politiek, wilde niet anders betekenen dan dat het ons ging
om een geheel culturele vernieuwing, waarin het maatschappelijke en
politieke nieuwe bestel het stramien zou moeten zijn. De eerste twee
grote artikelen van Pos en Romein waren geen politieke maar filosofische
en cultuurhistorische bijdragen, waarbij dat van Donkersloot zich
aansloot. De eerste jaargang die de herinnering aan de oorlog en de
geleden verliezen uiteraard nog levendig toont, vooral door de
herdenkingen van belangrijke figuren die in de oorlogsjaren ons land waren
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ontvallen, geeft een goed beeld van wat de redactie zich van het
nieuwe tijdschrift had voorgesteld dat het zou moeten zijn. Het trachtte
zoveel mogelijk te registreren welke belangrijke verschijnselen zich
in de wereld vertoonden in het culturele en maatschappelijk-politieke
leven. Daar heeft, meen ik te kunnen vaststellen, na alle jaargangen
weer opnieuw onder de ogen te hebben gehad, De Nieuwe Stem geen
verstek laten gaan. Vanaf de eerste jaargang heeft het tijdschrift een
politiek tegenover Indonesië bepleit die èn Indonesië èn ons eigen land
jaren van ellende, oorlog en vijandschap zouden hebben bespaard.
De Nieuwe Stem stond een politiek voor die haar in de links-socialistische
hoek plaatste, maar die vrij was van elke partijpolitiek. Dat had het gevolg
dat haar vijanden haar in een verdachte hoek schoven en vooral tijdens
en na de Hongarije-furie hier te lande werd als 't ware een hetze
ontketend tegen de 'louche' professoren van ons tijdschrift. Maar het
bleef een orgaan dat geen discussie schuwde, ook niet discussies die
zo al niet de verdeeldheid, dan toch wel duidelijke meningsverschillen in
de redactie lieten blijken.
Wat in een overzicht als hierboven is gegeven een ernstig tekort is, is
behalve de uiteraard subjectieve keuze, de onvermijdelijk onvoldoende
wedergave van wat vaak in korte bijdragen en in de redactionele Korte
Bestekken aan puntigs of malligheid is gebracht. al waren ze soms ook
wat zuur. Ten slotte moet ook nog iets over de literaire bijdragen worden
gezegd. Graag zou de redactie hebben gezien dat er in de literatuur
meer zou zijn geproduceerd wat met de aard en richting van het tijdschrift
overeenkwam. AI werd De Nieuwe Stem als literair tijdschrif door de jonge
generatie weinig gewaardeerd - misschien ook door het generatie-
verschil tussen de literaire redactie van De Nieuwe Stem en de jongeren -
toch is er vrij veel en vaak opvallends gepubliceerd, vooral toen
Charles in de redactie toetrad, zelf veel produceerde en ook goede literaire
bijdragen aanbracht. De jaargangen 1963 en 1964 bevatten door het
initiatief van de toenmalige redactiesecretaresse, Sonja Prins, zelfs enkele
verhalennummers.
Tenslotte mag ik wel vaststellen dat De Nieuwe Stem een eigen aspect
vertoont van het in de breedste zin genomen geestelijke en maatschappelijk
leven van de ruim twintig na-oorlogse jaren in Nederland, dat de
geschiedschrijver niet zou mogen verwaarlozen. En dat is wel wat.
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politieke beheersing

het verleden

Een van de geneugten van het gep.ensioneerd zijn is het zo losjes weg,
zonder gehaast te worden of gehaast te zijn, oude belevenissen zich weer
eens voor de geest te kunnen halen om te zien, of er een moraal uit te
trekken valt. Soms is de aanleiding ertoe een na zoveel jaren herhaalde
ontmoeting, die het geheugen aan het reproduceren zet. Soms vindt men
bij het opruimen van oude papieren een kopie van een verzonden brief,
die alleen maar bewaard werd, omdat men er nog een antwoord op
verwachtte. dat dan nooit is gekomen. Een van zulke stukken onvoltooid-
verleden kwam mij aldus kort geleden weer eens in handen: mijn laatste
- zij het dus niet een afsluitend - dokument van mijn BVD-affaire,
begonnen zo'n kleine negentien jaar geleden en zo'n twaalf jaar later
eindelijk afgeëbd met achterlating van wat onbegaanbaar drijfzand als
restant.

Onder hen, die het lot te beurt viel een foutief opgebouwd BVD-dossier
te krijgen en waarschijnlijk tot hun dood (en verder?) te behouden, zal
ik wel niet de enige geweest zijn, die er de strijd tegen aanbond. omdat
ik, zoals ik eens tegen mijn direkteur zei. niet alleen gelijk hàd, maar
ook gelijk wilde krijgen. En ook mij is dat niet gelukt. Misschien lukt dat
zelfs niemand. Niet omdat de heren van de BVD onfeilbaar zouden zijn
- ze weten zelf wel beter - maar omdat zij zich aan diskussies met het
door hen gejaagde wild maar liever onttrekken: wat en wie geheim is,
moet maar geheim blijven; vandaar dat ietwat spookachtige van de
BVD-figuren, die zelfs. desverboden, in rechtzaken niet mogen getuigen.
Met name blijven zij liever achter de schermen. wanneer hun optreden
er niet op gericht is bepaalde toedrachten objektief vast te stellen - een
spionage-affaire, een stuk NSB-vuil, enz. - maar, zoals kennelijk bij mij
het geval was. op het uitoefenen van zekere druk, zekere werking in
bepaalde richting: een bepaald iemand, wiens couleur 'men' niet mag
(je kunt nooit weten; de verstandige ziet het kwaad - het rood - van
verre) bij zijn feitelijke of eventueel toekomstige superieuren een stempel
op te drukken van maatschappelijk-politieke ongewenstheid. En bij
bepaalde superieuren lukt dat nu eenmaal, waarmee dan het doel bereikt
is: geen benoeming! Feiten of geen feiten.

751



G.H.Slolemaker de Bruine politieke beheersIng

Met deze indirekte methode had ik lang geleden al eens kennis gemaakt
van de zijde van de bezettende macht. Toen ik na de oorlog mijn (inmiddels
gevangen gezette) 'Sachbearbeiter' vroeg, waarom hij nooit aan mijn
huis was geweest, nadat ik was ondergedoken, was het antwoord, dat
men met de oproep om voor de Gestapo te verschijnen, mij alleen maar
het leven tijdens mijn onderduik-periode wat moeilijker had willen maken
(althans dat zei hij); nu dat is dan ook wel gelukt.
Aldus zijdelings gericht werkt (werkte? - zie verderop) althans volgens
mijn konklusie, ook de BVD, al of niet op instigatie van eigen of anderer
chefs, met zijn antecedenten-onderzoek bij (toekomstige) ambtenaren,
onderwijskrachten, enz. Diskussie met hem is daarover niet wel mogelijk.
De dooddoener van hogerhand is dan, dat de betreffende chef het advies
van de BVD immers niet behoèft op te voigen! Treft men, zoals mij 66k
overkomen is, met zijn hints een superieur met zakelijk verantwoordelijk-
heidsgevoel en voldoende Zivilcourage, dan laat hij de BVD natuurlijk
opvliegen. Maar per slot van rekening trof ik het nu eenmaal anders.
Terzijde en met wat leedvermaak: toch heeft men zijn doel niet bereikt,
zodat ik nu ambtenarenpensioen trek ...

Ik meen, dat men dit motief van politieke beheersing ('control'), dit
'betrouwbaar' willen houden van het ambtenarenapparaat voor
aanvechtbaarder en eigenlijk ook voor ernstiger moet houden dan die
andere aktiviteit van de BVD als kontra-spionnagedienst. Hoe het
daarmee in feite staat, weet ik niet. Mijn ondergrondse werk stopte in
1945. Wie oppositioneel staat tegenover ons huidig bestel, dat door
de kontra-spionnage juist beschermd moet worden, kan natuurlijk niet
veel enthousiasme daarvoor opbrengen. En de vraag rijst dus:
moet men daar nu in de politieke sfeer iets aan, iets tegen doen? Ik zie
het niet. Spionnage en kontra-spionnage zijn nu eenmaal een stuk
koude oorlog, waarvan men beter de wortels dan de symptomen kan
bestrijden. De kontra-spionnage kan dus wat mij betreft, zolang het
nihilisme nog niet in de praktische fase is getreden, ongemoeid
gelaten worden. In een wereld, waar alle mensen wijs zijn en wèl willen,
zal men dat ondergrondse gewroet wel kwijt raken; maar in ons
huidige ondermaanse niet. In Wenen leven, zegt men, zo'n vijftigduizend
mensen voor en van de spionnage. Hier zal het wel niet zó bar zijn;
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de Sowjet-Unie ligt wat verder van ons weg en de spionnagebeurs is
hier dus niet zó interessant. Toch zitten hier natuurlijk Russen,
Amerikanen, Engelsen, misschien zelfs Albanezen naast onze eigen
mensen in hun respektieve en soms dezelfde mollengangen te snuffelen.
Alleen als de koude oorlog verslagen wordt, is hier verbetering
te wachten.
Maar die andere taak, de politieke beheersing, die openlijke of bedekte
intimidatie bij het ambtelijk benoemingsbeleid, daarmee ligt het anders.
Ook na het losbreken van 'de vrede' zou die blijven bestaan, omdat ook dan
de kapitalisten de socialisten toch maar liever verweg zullen willen
houden.

Het antecedentenonderzoek is natuurlijk maar een onderdeel van het
beleid van een zittende regering, als dat erop gericht is haar apparaat in
rechtse, 'westelijke' zin betrouwbaar te houden. De kwalifikatie
'bekwaam, maar rood' deed eens een minister zijn eerst gegeven akkoord
met een bepaald niet onbelangrijke benoeming prompt weer intrekken.
Maar de systematisering daarvan in (een onderdeel van) een officiële
regeringsdienst past in ons Nederlandse systeem niet. Dit dienstonderdeel
behoort dan ook mijns inziens uit demokratisch oogpunt te verdwijnen.
Of iemand in de oorlog fout is geweest, kan de politie best uitzoeken,
samen met het Rijksinstituut voor Oorlogsdokumentatie; en dit werk slinkt
bovendien met de dag. Het ambtenarenapparaat moet loyaal zijn, maar
behoeft niet de politiek van de toevallige minister aan te hangen. Iedere
Nederlander is nu eenmaal benoembaar.
Er zijn wel eens pogingen gedaan het antecedentenonderzoek door de
BVD te weren uit de akademische sfeer. Terecht; ook daar deugt het niet.
Maar er is geen reden het elders wèl te laten bestaan. Nog steeds zijn
helaas velen geneigd om hun overbuurman, waarnaar 'men' bij hen kwam
informeren, voortaan met een ander oog aan te zien dan tevoren. Maar
ook de gewone man heeft er recht op met zijn medemensen om te
kunnen gaan als met in principe 'goede' mensen. Wanneer de politie in
verband met moord of diefstal komt informeren, vindt hij normaliter en
terecht een goed gehoor, maar dat stiekume van: Is hij wel politiek
betrouwbaar? Wie ziet u wel eens bij hem op bezoek komen? enz. dat
moet ons bespaard worden.

753



G.H.Slolemaker de Bruine polilleke beheersing

Nog één waarschuwing aan de Kamer-leden. In de Proeve van een
Nieuwe Grondwet, die bij hen nu in diskussie is, willen de ambtenaren, die
het werkstuk ontwierpen - en dat nog wel met deskundige voorlichtingl
- zo even in het voorbijgaan ons huidig briefgeheim afschaffen door
de grondwettelijke en de justitiële bescherming te vervangen door een of
ander ambtelijk optreden. Dat zal dan de BVD wel moeten worden,
die nu ook al, ministerieel gemachtigd, onze grondwettelijk onbeschermde
telefoon desgewenst aftapt. En als eenmaal de grondwet ontmand is, in
deze belangrijke zaak van het briefgeheim, kan geen Hoge Raad - die
ons nu tegen de heersende machten in onze demonstratievrijheid teruggaf
- ons meer helpen.
Misschien zegt iemand, dat ook een rechter wel eens reaktionair kan
denken en optreden. Hij zal wel gelijk hebben. Maar de rechterlijke norm
blijft: het recht, terwijl de ambtelijkheid tenslotte zijn politieke doelstelling
krijgt van minister en kabinet (om van NAVO-bemoeienis maar te
zwijgen). D1lt scheelt zóveel.

Toen destijds het geduvel om mijn positie op het organisatiebureau begon,
had ik bij het gewroet van die vrijwel ongrijpbare machten soms de
neiging ze eens flink uit te vloeken. Maar dat had ik nu eenmaal thuis
niet geleerd. Dus zocht ik op andere manier een ontkropte uitweg:

Nu dien ik in Den Haag onze regering.
En dat is goed, want zonder ambtenaar
Komt het in Nederland niet voor elkaar;
't Gaf moord en doodslag en zwartste ontbering.
En al beduidt voor velen rood 'gevaar!'
En slaat de klok slechts liberalisering,
't Centraal Bureau voor de Organiserlng
Verkoopt zijn klanten slechts neutrale waar ...
't Mocht wat. AI dien je ambt'lijk trouw het slechtst bewind,
Straks wordt toch, al bij 't psychotechnisch testen,
Sociaal gevoel een slechte noot.
Pas op, en geef je weinig bloot.
Je weet, dat men grijs, grijzer, grijst het mooiste vindt.
Er mocht eens iets verand'ren hier in 't Westen.
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En toen ik ten slotte, na ruim een jaar vechten weggegaan bij een
Financiën, waar men zijn beloften niet hield, het stof van mijn voeten kon
schudden, groette ik ze:

Heer Direkteur en wie sereen daarboven troont,
Ik ga uw ministerie nu verlaten.
'k Zal trachten u niet al te zeer te haten,
Want onrecht dient, naar 't heet, met vriend'lijkheid beloond.
U fel te striemen zou ons ook niet baten.
In 't kleine geldkantoortje, waar ge blijkbaar woont,
Ontgaat 't u, als een mensenwaarde wordt gehoond.
'k Moet u maar in uw gulden doening laten ...
Maar als nu morgen eens de kleine mensen,
Die om den brod' u naar de ogen moeten zien,
Maar net als ik hartgrondig u verwensen,
't Regeren overnamen met al wat voordien
Tot aanzien bracht?!
Ja, dan wordt ook mijn zaak beslecht.
Et pour vous Ie déluge. 'k Heb het u voorzegd.

Maar ook dit ging voorbij. Ik heb mij in latere jaren wel eens afgevraagd,
of dit toezicht-via-de-zijdeur bij de ambtenarij verdwijnen zou onder een
pacifistisch-socialistisch bewind. Maar dan was ik toch echt wel aan het
dagdromen. Daarom: laten we het nu afschaffen; dan bestaat straks dat
probleem niet meer, ten bate van een eerlijke demokratie.

De BVD kreeg kort geleden een nieuwe chef. Misschien slaat het boven-
staande bij hem meer aan dan bij de eerste chef na de oorlog, Enthoven,
van de Nederlandse Unie, die uit anti kommunisme dacht met de bezetter
nog wel overweg te kunnen. De nieuwe chef daarentegen werkte in de
illegaliteit; hij vocht dus mèt de Russen tegen het nihilisme. En een stuk
nihilisme zit erin, wanneer politieke diensten onze politieke privacy
mogen aantasten. Misschien adviseert hij zelf nog wel eens tot een stuk
ambtelijke bezuiniging hier. Je kunt nooit weten; zonder optimisme is
het in deze wereld maar moeilijk.
Maar er is meer.
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de toekomst

Had het bovenstaande - afgezien van wat autobiografie - beter
ongeschreven kunnen blijven als zijnde vieux jeu? Sinds 9 november
jongstleden, beschikken wij namelijk over het eerste verslag van de
'Werkzaamheden van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten' uit de Tweede Kamer. En in dit stuk staan werkelijk een
aantal interessante en hoopgevende dingen. Ik ben benieuwd wat
daarover bij de openbare behandeling in de Kamer nog gezegd zal
worden. Deze start na de nieuwe samenstelling sinds de verkiezingen -
alleen de heer Schmelzer stapte van de oude naar de nieuwe commissie
over - is zeker goed te noemen. Intussen: wie a zegt, moet b zeggen.
Gaat dus zo voort, heren I
We zijn er namelijk nog niet. Dat blijkt bijvoorbeeld uit wat het verslag
vermeldt inzake het onderzoek, dat ingesteld werd naar aanleiding van
de bekende VPRO-televisie-uitzending van maart 1967. Hier overheerst
nog de stemming van 'de BVD heeft toch gelijk!', hoewel de vermelde
feiten - toegegeven: een klein aantal - tot de omgekeerde konklusie
hadden moeten leiden. Men oordele zelf.

Van de acht VPRO-gevallen valt er één af, omdat de betrokkenen "geen
toestemming hadden gegeven hun namen te vermelden"; niet zo erg
onbegrijpelijk in deze materie. Blijft: zeven gevallen. Hierbij zijn er vier,
waarbij de BVD het vaderschap ontkent. Blijft: drie gevallen. Hiervan
blijkt één geval te liggen op het terrein van spionnage en kontra-spionnage.
Zeg dus: akkoord. In de twee resterende gevallen was de BVD,
respektievelijk de BVD plus de betrokken minister fout. Mijn konklusie
is dus: de score VPRO-BVD is twee tegen een.
Maar hoe verslaat de kommissie dit resultaat nu? Ik citeer: "AI met al
meent de kommissie, dat van de in bedoelde televisie-uitzending met
grote stelligheid als positieve feiten geschilderde gevallen het merendeel
hetzij niet waar, hetzij onjuist voorgesteld, hetzij onbewezen is gebleken".
VPRO afl
Daar kwam dus een mijnheer met het air van een BVD-er en in de stijl
van het antecedentenonderzoek bij een bepaalde instantie om een
bepaalde benoeming tegen te houden (het geval nummer 1 uit het verslag:
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ook mij bekend). Als dan de BVD desgevraagd zegt 'Ik was 't niet',
typeert de kommissie de klacht als 'niet waar' en stopt er verder mee.
Waarom toch een dergelijke quasi-schoonpoetserij? Mijns inziens heeft
de kommissie een gelegenheid voorbij laten gaan om te bewijzen, dat
men bij de volksvertegenwoordiging volledig en ten gronde goed terecht
kan. Laat ik dus maar zeggen, dat dit nog een visie-oude stijl was.
De vraag, waar het op aan kwam, was natuurlijk: En wie, welke dienst,
welk lichaam trad er dan wèl in die vier gevallen op? De kommissie is
bevoegd ook ten aanzien van andere geheime overheidsdiensten; zie haar
hiervoor vermelde naam. Heeft zij deze gevallen ook door die diensten
laten bezien? Zij heet in de wandeling 'de BVD-kommissie'; wat weet
een eenvoudig Nederlander van het bestaan van andere geheime diensten
af? En als hier niet-overheidsinstanties - binnenlandse of buitenlandse -
aan het werk geweest zijn, wordt de zaak alleen maar erger. Er blijken
volgens het verslag op veiligheidsgebied geheime NAVO-afspraken te
bestaan; ook op dit terrein? De kommissie kan nu toch echt niet deze
zaken verder blauw-blauw laten. Waarom heeft men ... de BVD zelf er
niet achter gezet?

Maar de rest van het verslag is gelukkig beter. Het antecedentenonderzoek
behoort zich volgens de kommissie te beperken tot funkties, waarbij
overheidsgeheimen een bepaalde graad van bescherming nodig hebben.
Nu, dat laat zich, althans op een beperkt terrein, wel horen. Een van de
gesignaleerde fouten betrof dan ook een funktie bij de kinderbescherming,
waar dit niet gold en waar minister en BVD toch waren opgetreden.
Blijven natuurlijk nog enkele vragen open. Hebben de bedoelde overheids-
geheimen alleen een internationaal aspekt (men krijgt uit het verslag
soms die indruk) of ook nationale aspekten? Welke maatstaven legt men
in beide gevallen aan, zowel bij de typering van funkties als bij het
bepalen van de vereiste graad van betrouwbaarheid? Een interdepartemen-
tale werkgroep blijkt onlangs hierover en over een door de kommissie
gewenste "versterking van de rechtspositie van reflectanten naar
overheidsfunkties" - dus een open kaart spelen - rapport te hebben
uitgebracht. De kommissie dringt er bij de regering op aan 'met voort-
varendheid' haar standpunt te bepalen. Mooi zo! Zal het standpunt goed
uitvallen?
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G.H.Slolemaker de Bruine politieke beheersing

Als nu nog ergens komt vast te liggen, dat ook de ministers zelf zich
slechts aan de veiligheidsregels zullen houden en dus bij benoeming en
promotie naast de bekwaamheid niet ook nog de politieke aanvaardbaarheid
(in hun ogen) in het geding zullen brengen, dan zal althans dit onderdeel
van de' politieke beheersing' tot het verleden gaan behoren.
Waarachtig, er is nog plaats voor enig civiek optimisme Après moi Ie salutl

30 november 1967
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ex libris

bankroet van een charmeur

Hugo Raes - Bankroet van een charmeur. Uitgeverij
De Bezige Bij, Amsterdam/Contact, Antwerpen 1967.
f 6,50/Bfr 115

Het door Roland de Groot ontworpen omslag voor Hugo Raes'
laatste verhalenbundel is een vlag die uitstekend de lading dekt: een
groene achtergrond (het lieve leven) voor de helft begroeid met exotische
bloemen (de verrukkingen) met daar tussenin oon wormpje met een kopje
als een verkeerssignaal, een kevertje op wieltjes en een klein skelet je
(dreigementen, techniek, waanzin, dood).
Hierdoor zijn meteen de hoofdelementen van Raes' teksten in
Bankroet van een charmeur aangeduid, met uitzondering van de
dominerende eigenschap: de verrassing, verwekt door een opeenvolging
van schokjes en schokken, kortsluitingen soms, die het eigen bewustzijn
van de lezer verscherpen, hem met nieuwe ogen het leven van alledag
doen waarnemen.
Hierbij spreken we met opzet van 'teksten' en nièt uitsluitend omdat de
bundel een luisterspel bevat, commentaar bij plastisch werk van
Bert de Leeuw, een prozagedicht over God, etc.
Immers, Hugo Raes schrijft géén verhalen in de gebruikelijke zin van
het woord: vertelling, geschiedenis, bericht, verslag. Vooral géén
geschiedenissen.
Wat de auteur wèl doet is het registreren van directe en concrete
ervaringen van vandaag de dag (ten eerste) en op ongemeen eerlijke
wijze de eigen belevenis daarvan uitdrukken (ten tweede).
Nu is er tussen beide inspiratiebronnen (waarneming/bewustzijn) een
voortdurende osmose, waardoor de 'verhalen' als het ware een soort totale
expressie vormen van een man van deze tijd, iemand die ziet, hoort, voelt
wat er gaande is, nergens probeert een pasklare oplossing voor de
moderne problematiek op te leveren.
Maar tussen de regels duikt voortdurend deze boodschap op: 'wat een
wonder dat wij leven, ademen, spreken ...
Hieraan zouden wij nog best een aantal ethische bedenkingen kunnen
koppelen. Dat doen we echter niet. Want daarmee zouden we niet alleen
de teksten van Raes 'hineininterpretieren', maar tevens de bedoeling van
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zijn schrijverschap ten opzichte van anderen tevens ten zeerste ver-raden.
Het Is namelijk zo dat een schrijver van het kaliber van Raes in de
eerste plaats schrijft om met zichzelf in het reine te komen.
Hij pointeert de menselijke situatie (de schrijver is een medium) anno
1967-1968 en richt intussen open oog zowel als geestesoog op het
jaar 2000: "In welke wereld zullen onze kinderen terechtkomen?"
Wat Raes doet, is dit: ogen openen, harten openen ... Van de lezer
(de verstandige lezer) wordt ook iets verwacht.
Met andere woorden: de toekomst van het leven op deze planeet is
allemans zorg.

Raes gebruikt gewone woorden. Het vlees is bij hem woord geworden.
Niet omwille van het woord als luxe, afwijking, fiorituur, artistiek genot.
Maar om via het woord terug te keren naar het gave, zachte, lieve,
onbedreigde, geenszins te kneuzen vlees: de mens. AI die dingen staan
niét geschreven in Bankroet van een charmeur.
Daarom is het voor ons part zo'n geweldig boek: hier wordt op unieke
manier iets overgedragen op de eigengereide lezer die met eigen middelen
moét proberen met zichzelf en de hem omringende wereld in het reine
te komen.

Wij willen van onze kant volstrekt géén poging ondernemen om sommige
verhalen van Hugo Raes samen te vatten in het beperkte bestek van
deze bijdrage.

Daardoor zouden wij in tegenspraak komen met onszelf en bovendien
behoeft niemand ons oordeel voor klinkende munt te aanvaarden.
Wat niet belet dat wij (met zo goed als om het even welke lezer) ook een
oordeel mogen uitspreken.
En dat oordeel luidt aldus: Raes is een vlaams schrijver die schrijft op
een manier zoals tot nu toe nog nooit een Vlaming heeft geschreven.
Zinnelijk en mystiek zoals iedere Vlaming, dàt wel. Maar de verwoording,
het stijlvermogen is van zo'n aard dat vele Vlamingen (gewend aan
mals gesneden brood) zo'n schrijver vooralsnog niet kunnen verteren.
Op zichzelf is dat zeker geen geleibrief tot universaliteit.
Nochtans lijkt Raes voor ons in potentie een schrijver van Europees
formaat - om niet meer te zeggen.
En om alle misverstanden en verdachtmakingen te vermijden: Hugo Raes
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behoort tot onze zéér goede vrienden. Deze vriendschap Is niet
toevallig ontstaan, maar in de eerste plaats door hetgeen hij schrijft en
de manier waarop hij het schrijft.
De goede verstaanders hebben maar enkele woorden nodig en de
anderen kunnen zelfs door de complete reeks van Nobelprijswinnaars
nièt gered worden.

Frans de Bruyn
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de meiden

Het toneelstuk van Jean Genet is ook psychoanalytisch de moeite waard.
Genet is homosexueel en heeft een puur homosexueel stuk geschreven.
De homosexueel kent eigenlijk slechts één gevoelsrelatie: die ten
opzichte van (het innerlijk beeld van) zijn moeder - en dat is er een van
teleurgestelde liefde, haat, angst, onderdrukte opstand, vernedering.
Er zijn drie soorten homosexuelen: de pederast die van knapen houdt,
de knaap die het bij een pederast (althans bij een oudere man) zoekt,
en de ongeveer-gelijken die het bij elkaar zoeken. In de verhouding
pederast-knaap speelt de eerste de moederrol, om zich met de knaap
te kunnen identificeren; de verhouding tussen de ongeveer-gelijken is
ingewikkelder: ze spelen de oudere broer voor elkáár, maar die oudere
broer is voor een heel groot deel niet anders dan een masker van de
gehate, beminde, gevreesde, in het binnenste meegedragen moeder.
Bezien wij nu De Meiden van Genet: de dienstmeiden Claire en Solange
beelden het dubbel-aspect (de 'broers') van de homosexueel uit; hun
mevrouw is de moeder. Als mevrouw 'niet thuis' is, wreken de meiden zich
op haar door samen de mevrouw-meidverhouding uit te beelden. Knap
gevonden, want op verborgen wijze doet de homosexueel niet anders.
Pikanterie: Genet schrijft voor dat de rol van de meid in beide gevallen
door een man gespeeld moet worden. Hij heeft daar een mooie theorie voor
gevonden die de toeschouwer, omdat hij graag 'bij' blijft, met huid en haar
slikt. In werkelijkheid gaat het niet om 'meiden' maar om mannen, om de
zoon die een rok draagt, dat wil zeggen zijn geslacht ontkent uit angst
voor de moeder.
Typerend is ook het plan om mevrouw (het moederbeeld dus) te
vermoorden, maar de moord gaat niet door. Psychologisch is dat relevant,
want 'moord op de moeder' zou bevrijding uit de homosexualiteit
inhouden, en door zijn overgrote angst is de homosexueel daartoe niet
in staat. Hij blijft zijn verlangens, angsten en haat aan zijn 'gelijke'
beleven - en deze aan hèm.
Een belangwekkend stuk pathologie, deze Meiden van Genet.

L.Hornstra
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gide, vriend of vijand

lef Last - Mijn vriend André Gide. Van Ditmar, Amsterdam
1966. f 7,90

Een paar jaar terug heb ik Last in dit blad (1964 nr 3) zijn medewerking
als vertaler verweten aan een bij Heideland verschenen Gide-bloemlezing,
waarvan de vertaalde fragmenten geheel en al volgens de richtsnoeren
van "bevoegde canonisten (H.Wagnon, W.Onclin, lBrys en andere)"
waren uitgezocht. AI had Last hoogstwaarschijnlijk niet meegeholpen die
regels van kasuistiek - of was het kanonistiek? - uit te denken, zijn
medewerking kwam er toch door in een eigenaardig licht te staan.
Inmiddels heeft hij als vertaler revanche kunnen nemen: in 1967 verscheen
bij Bruna zijn vertaling van Les caves du Vatican, die hij de wereld inzond
met een niet zó geslaagd voorwoord, waarin terwille van de aktualiteit
zelfs de namen Provo en Lin Piau vallen. Van meer belang dan die
inleiding is het feit dat nu een van Gides grote werken in een redelijke
vertaling toegankelijk is: redelijk, want wie weet heeft van de moeilijkheid
van deze vertaling en de voor dergelijk werk gebruikelijke honorering,
kan vrede hebben met het resultaat.

Merkwaardiger dan deze vertaling is de verschijning, kort na elkaar,
van twee nederlandse boeken die zich met Gide bezighouden, al heeft
geen van beide werken rechtstreeks Gides leven en werk tot onderwerp.
'Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag' van Van den Aardweg
(Polak & Van Gennep, 1967) is een teorie "toegelicht met een analyse van
leven en werk van André Gide". Over het gebruik van literatuur voor
een studie als deze kan lang en breed gediskussieerd worden en dat is in
dit geval ook wel gebeurd. Als minste eis lijkt wel voor de hand te liggen
dat de ondernemer van een dergelijk onderzoek de informatie, die op
het eenvoudigste nivo in het bestudeerde werk ligt opgesloten, althans
beheerst. Was bij het boek van Van cen Aardweg, dat een proefschrift
schijnt te zijn, iemand betrokken, niet die verstand heeft van literatuur,
maar die althans de inhoud van Gides werk kent, dan was er al veel
gewonnen geweest. De auteur had dan niet van die zonderlinge misstappen
begaan in zinnetjes als: "Paludes is een mannetje dat zich dodelijk
verveelt" (Van den Aardweg, pag. 213), waarin hij de titel van een boek
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voor de naam van een van de personen schijnt te houden, hoewel al op
de derde bladzij van Paludes anders blijkt. Dit soort vergissingen liggen
bij Van den Aardweg voor het grijpen en het lijkt wel duidelijk dat hij in
Gide alleen maar heeft gelezen wat hij kon gebruiken. Dat ligt dan ook
aan Gide zèlf, want zelden zijn er schrijvers geweest die zózeer hun
vijanden in de kaart speelden door, indien nodig, de moed te hebben
tegen zichzelf te denken.

Slordigheden en onnauwkeurigheden bij Last zullen, anders dan bij
Van den Aardweg, wel niet uit onkunde voortkomen, maar als een natuurlijk
gegeven moeten worden beschouwd. Ook Last zou ik geen kenner van
Gides werk willen noemen, maar zijn Mijn vriend André Gide werd ook
niet met deze bedoeling geschreven en hij heeft wat Van den Aardweg
mist, simpatie voor zijn onderwerp en in zijn benadering. De zich in zijn
werk beurtelings maskerende en ontmaskerende Gide, tegen wie het zo
makkelijk is gelijk te hebben, is niet simpel te verklaren en de bijdrage
van Last is toch van belang voor de kennis van de persoon Gide, meer
dan van het werk, al is het onderwerp in de eerste plaats de betekenis
van Gide voor Last.

Overigens komen er ook bij Last wel dissonanten voor, maar zij hebben,
in tegenstelling tot die van Van den Aardweg, iets goedaardig komisch.
Dat varieert dan van de bestrijding van windmolens (als zou er nooit genoeg
aandacht zijn besteed aan de bijzondere aard van Gides homoseksualiteit,
Last pag. 14) tot uitingen van gekwetste eigenliefde. Zo neemt Last het
dr M.Albarda bijzonder kwalijk dat hij niet in haar dissertatie over
André Gide et son journal bij de vrienden van Gide wordt genoemd,
hoewel zijn naam toch ó6k in het Journal voorkomt (Last, pag. 13). Deze
trouwhartigheid lijkt me alleen maar gebaat bij de eerlijke vaststelling
dat dat ook niet nodig was, omdat de verhoudingen nu eenmaal zo liggen
dat de naam Last in zijn associatieveld eerder die van Gide oproept dan
omgekeerd. (Gelukkig heeft de franse kritiek hier al rechtgezet waar de
nederlandse zo in is tekort geschoten. Last citeert tenminste met kennelijke
instemming een franse bespreking naar aanleiding van zijn 'dramatische
bewerking' van zijn vertaling van Le retour de I'enfant prodigue, waarin
sprake is van "dit werk van Jef Last", dat bovendien nog een blijvend
werk hee1' Ondanks deze kleine hebbelijkheden heeft Last, op een slordige
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en aanvechtbare manier, door zijn simpatie voor Gide een boek
geschreven dat beslist de moeite waard is, met ook voor de kennis
van Gide waardevolle belichtingen van de reis van 'de zes' naar de
Sowjet-Unie, de tijd van de spaanse burgeroorlog en de aktiviteiten van
Gide in het Duitsland van na de tweede wereldoorlog.
Er is vooral één punt waarop Last de toets van de kritiek doorstaat terwijl
Van den Aardweg door de mand valt, de houding ten opzichte van Gides
moed. Van den Aardweg is al op een merkwaardig pad waar hij de
Voyage au Congo voornamelijk schijnt toe te schrijven aan Gides behoefte
om zich met de onderdrukte neger te identificeren: "gedreven door zijn
neurotische behoefte om zichzelf te dramatiseren" (pag. 337) - alsof
Gide niet op dat moment iets deed dat maar weinigen van zijn kultuur en
uit zijn milieu gedaan zouden hebben, alsof men hem ook niet grondig
heeft laten wéten dat hij dat gedaan had. Het slot van 'Homofilie, neurose
en dwangzelfbeklag' maakt het in dat opzicht nog iets bonter. De
auteur verklaart daar (pag. 349) dat de betekenis van de bij verschillende
schrijvers gevonden getuigenissen over de 'moed' van Gide hem niet
duidelijk is: in deze. argeloze bekentenis lijkt Van den Aardweg óók te
ontgaan dat zij eigenlijk zijn hele betoog ondergraaft, omdat ~et in zo'n
geval de taak van de onderzoeker zou zijn het tot nu toe betoogde juist
aan het gevondene te toetsen, in plaats van de nieuwe feiten angstvallig
buiten zijn Gide-beeld te houden.
Bij Last komt tenminste duidelijk uit dat Gide - hoezeer gelukkig ook
altijd mandarijn en onpraktisch gebleven - wel degelijk sociaal
geëngageerd kon zijn en over moed beschikte en dat maakt Mijn vriend
André Gide ook simpatiek.

T.Haan
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de rubaiyat van om ar khayyäm

Omar Khayyäm - Rubaiyat. Metrisch vertaald door J.AVooren.
Uitgeverij N.Kluwer, Deventer 1968. f 11,50

Van deze Perzische, door de in 1859 verschenen Engelse vertaling van
Edward Fitzgerald beroemd geworden verzen, is een Nederlandse vertaling
in herdruk verschenen, die ongeveer het dubbele aantal kwatrijnen, 627,
bevat van de eerste druk van 1955 (C.P.J.van der Peet, Amsterdam).
De vertaler heeft Khayyäm, dichter en geleerde van omstreeks 11DO,
ontmoet in het troosteloze Jappen-kamp; welke ontmoeting hem voor een
geestelijk te gronde gaan heeft behoed. .
De bundel wordt ingeleid door een drs. in de Indo-Iraanse talen,
E.F.Tijdens, die in 1957 in De Nieuwe Stem een artikel heeft geschreven;
'Op zoek naar Omars stem'. In dezelfde jaargang zijn ook enkele van
Voorens vertalingen verschenen.
Omar Khayyäm blijft een omstreden figuur, omdat zijn poëzie voor ver-
schillende uitleg vatbaar schijnt te zijn. Voor sommigen is hij een
rationalistische hedonist, zoals voor Fitzgerald in hoge mate. Anderen
zien hem als een mystieke Soefi, zoals blijkt uit een in Life van 4 maart
jongstleden verschenen bespreking van een nieuwe Engelse vertaling
door de schrijver Robert Graves en de Pers Omar Ali-Shah. Laatstgenoemde
veroordeelt het zachtaardige (negentiende-eeuwse) hedonisme dat bij
Fitzgerald tot uiting komt in zijn 'snoezig' vers, dat in tegenspraak is met
Khayyäms abrupte en harde vers.
Wat deze tweede druk ook aantrekkelijk maakt zijn de verantwoordingen
en het overzicht van wat er aan Nederlandse vertalingen is verschenen
van de Rubaiyat.

O.N
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bijzondere afleveringen

Van neen tot grondwetartikel, scenario der kunstpolitiek (1862-1962)
met medewerking van J.B.Bakema, G.J.P.Cammelbeeck, N.ADonkersloot 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 Havelaar/Batavus 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 Droogstoppel/Voûte. Artikelen
van J.J.Buskes, J.B.Charles, G.J.Resink, ARomein-Verschoor, P.Spigt,
Th.van Tijn en W.F.Wertheim.

120 pag., geillustreerd, 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.Beeriing, M.C.Brands, J.Dhont, N.A.Donkersloot, J.Haak,
Fr.de Jong Edz, O.Noordenbos, J.Presser, G.J.Resink, ARomein-Verschoor,
I.Schöffer, E.E.GVermeulen, 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.Beerling, J.Blokker, AL.Constandse,
F.E.Frenkel, L.Hornstra, W.H.Nagel, ARomein-Verschoor, P.Spigt,
J.van Tijn, W.F.Wertheim, Weverbergh en anderen.

136 pag., f 4,50 of Bfr. 75
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N.A.Donkersloot
herdenkingsnummer met herinneringen aan N.ADonkersloot 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 uitgebreid en aangevulde
herdruk van De Nieuwe Stem, juni/juli 1966. Artikelen van Bruce Burton,
Bob Carlier, AL.Constandse, René Dekkers, Margaretha Ferguson,
lH.de Haas, en lH.de Haas-Posthuma, Elisabeth de Jong-Keesing,
B.Landheer, Tsjou Li-po, W.F.Wertheim en E.Zürcher.

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

J

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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Andreus, Hans De ruimtevaarderl

Andries, Marc Galgenaas of het leven ondanks

Bauman, G.G. Gedenkwaardige jaren2

Biegel, Leonard C. Het ontvlambare Midden-Oosten
Bruyn, Frans de Simenon, de getuige
Bruyn, Frans de Volledige vergunning2

Bruyn, Frans de Een echte Kavalsky
Bruyn, Frans de Bankroet van een charmeur

Centraal Comité van de CCP De zestien punten van de
culturele revolutie
Croiset, Max Gedichten1

Dasberg, Lea Het josefuscomplex bij Lion Feuchtwanger
Doedens, H. Radicale nederlandse journalisten in de jaren
1840-1851
Dullemen, Maarten van Lezen over Vietnam

Fortuin, Johanna Slechts de herinnering aan de herinnering2

Fortuin, Johanna Ontsnappingspoging2

Fortuin, Johanna Pornografie in aspecten

Gysen, René Hugo Raes als schrijver van korte verhalen
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Haan, T. Gide, vriend of vijand 12 763
Harmsen, Ger Uit het leven van een communist 2/3 119
Harmsen, Ger De politieke wending van de CPN in de jaren zestig 5 252
Harmsen, Ger Nederlandse en russische kunstenaars tijdens
de revolutiejaren
Hooning, Th.J. Een verdediger van het westen
Hornstra, L. Wilhelm Reich en de sexualiteit
Hornstra, L. De meiden

Internationaal Tribunaal te Stockholm Slotverklaring 6 361

1 poëzie 2 verhalend proza nr blz.



1967 Inhoud van jaargang 22

Jacobi, Clarissa Zeep2 6 337
Jacobs, Pszisko Józef Hen 5 298
Jong, Wol. Selectie bij het onderwijs: het drama van de zesjaarse 9 619
Jong, Cees de Gedichten uit ZUid-Afrika2 5 248
Jong, Fr.de Edz Verweesde partijen 4 190
Jong, Rudolf de De draad van Ariadne 2/3 172

Kalmthout, Gérard van De denker2

Kotte, Wouter Vaderl

Last, Jef zie Po Tsjuu I
Liedel, Frank Karekiet2

Malewitsj, Kazimir Dierbare kameraden vernieuwers
Mout, C.Ch. Het wonderbaarlijk lichaam
Mout, C.Ch. Een hollandse dichter
Mout, C.Ch. In den vreemdel

Muntjewerf, Anna Vrijheid van ingrijpen in Amsterdam
Muntjewerf, Aanna Soen Jat-sen als politicus

Noordenbos, O. De onmogelijke situatie
Noordenbos, O. Jan Romeins 1900-boek
Noordenbos, O. Nakend op de fiets
Noordenbos, O. De kardinaal staat voor niets
Noordenbos, O. De Nieuwe Stem in tweeëntwintig jaren
Noort, Jan Over socialisme en liberalisme in Joegoslavië

Perdeck, Albert Met whisky in de kano2

Pluvier, Jan M. Vietnam en de geschiedenis
Pluvier, Jan M. Revolutie en contrarevolutie in Indonesië
Po Tsjuu I Het verre dorp! (vertaling Jef Last)

Rácz, M. Abortus provocatus en de volksdemocratieën
Redactie Inleiding bij Bauman
Redactie Inleiding bij Rost

1poêzle 'verhalend proza

2/3 155
4 189

2/3 65

6 323
6 372
7 440
11 573
5 303
12 661

4 218
6 327
7 439

8/10 544
12 730
7 406

8/10 525
8/10 441
12 652
4 206

7 412
2/3 90
6 342

nr blz.
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Redactie Bericht aan de abonnees
Redactie Bij het laatste nummer
Reve, Gerard J.M.van het Romantiek der rode revolutie (slot)
Rost, Nico Het lied dat nog steeds miljoenen bezielt
Rutgers, S.J.en B.E. Van Japan naar Sowjet-Rusland
door drie fronten2

Santen, J.van Neurenberg in Nederland
Santen,l.van Honderd jaar Das Kapital
Santen, J.van Van causa sui tot automatie
Scherpslijper, W.F. zie Wertheim
Schouwenaars, Clem De schrijver en de stilte2

Schuurman, A. Een biografie van Wijnkoop
Slotemaker de Bruine, G.H. Politieke zelfbeheersing
Smith, Ann Kameleon 1

Standaert, Eric Gedichten 1

Tichelman, F. De SDAP en Indonesië, 1897-1907
Tribunaal zie Internationaal enz.
Tijn, Th.van Eén, twee, drie ... in godsnaam

Valkenburgh, P. Natocratie?
Velde, Roger van de Die dag in dat bordeel2

Vreede-de Stuers, C. Onrust op de universiteiten in India
Vree, Paul de Gedichten 1

Wertheim, W.F. Ky en zijn SpelIman
Wertheim, W.F. Falsificaties en weduwen
Wertheim, W.F. Verstand en menselijke bewogenheid
Wertheim, W.F. Kan men Johnson beledigen?
Wertheim, W.F. Na de culturele revolutie
Wertheim, W.F. Lastechnici en brain-drain
Wertheim, W.F. Rollen omgedraaid?
Wertheim, W.F. Ontwikkelingshulp als neokolonialisme
Wertheim, W.F. Insider

1 poëzie 2 verhalend proza

11 561
12 637
1 23
6 343

11 575

1 1
8/10 484
8/10 555

1 38
8/10 535
12 751
6 360
11 617

12 683

5 241

5 304
2/3 137
4 228
4 205

1 59
1 59
1 61
1 63
4 177
4 236
4 239

8/10 461
8/10 558

nr blz.



Wertheim, W.F. Ten geleide
Wertheim, W.F. Brave New World
weverbergh Grillige Kathleen

Zürcher, E. De 'proletarische culturele revolutie'

besproken boeken
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11 575
12 639
1 52

18

C.van Emde Boas Inleiding tot de studie van de pornografie
C.van Emde Boas Obsceniteit en pornografie anno 1966
Magda van Emde Boas-Starkenstein Pornografie en beeldende
kunst
M.Groen Schoolkeuze en school succes
A.D.de Groot Vijven en zessen. Cijfers en beslissingen: het
selectieproces in ons onderwijs
René Gysen Grillige Kathleen
Józef Hen Bicie po twarzy; Nieznamy en Toast
J.H.A.Holiak Van causa sui tot automatie
W.GJ.lemhoff Oorlog/ dienstpl icht/ dienstweigering
Clarissa Jacobi Een echte Kavalsky
AJ.Koejemans David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor
het socialisme
Otto Köhler Kongo-Müller oder die Freiheit, die wir verteidigen
Jef Last Mijn vriend André Gide
Arthur Lehning De draad van Ariadne
Albert Perdeck Nakend op de fiets
Hugo Raes Bankroet van een charmeur
MJ.F.Robijns Radicalen in Nederland (1840-1851)
Jan Romein Op het breukvlak van twee eeuwen
Koos Schuur Gedichten
Stephan Themerson Kardinaal Pölätüo
Roger van de Velde Galgenaas
Luc Wenseleers Het wonderbaarlijk lichaam
Ontvangen boeken

1 poêzle I verhalend proze

11
11

11

11

11
1
5

8/10
4
5

8/10
1
12
2/3
7
12

8/10
6
7

8/10
2/3
6

2/3
6

11

nr

629
629

629
619

619
52

298
555
218
295

535
45
763
172
439
759
547
327
440
544
164
372
176
375
634

blz.



medewerkers. aan het decembernummer

Anna Muntjewerf, geboren in 1933, studeerde geschiedenis te Amsterdam.
Was enkele jaren lerares, specialiseerde zich in de geschiedenis van
China. Thans wetenschappelijk medewerkster aan de Universiteit van
Amsterdam.

Or Jan M.Pluvier, geboren in 1927, studeerde geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Was enkele jaren leraar, daarna van 1962
tot 1966 lecturer aan de universiteit van Malaya in Kuala Lumpur. Thans
lector in de moderne aziatische geschiedenis te Amsterdam. Werkte,
behalve aan de Nieuwe Stem onder andere mee aan De Groene
Amsterdammer en de Journalof Southeast Asian History (Singapore).
Publiceerde: Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging
in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942 (diss., 1953); Confrontations _
A Study in Indonesian Politics (1965) en A Handbook and Chart of
South-East Asian History (1967).

Mr G.H.Slotemaker de Bruine, geboren in 1899, studeerde rechten te
Jtrecht. Was voor de oorlog onder andere werkzaam op de sociaal-
~Konomische afdeling van Philips (personeelsbeleid). Kwam tegen het
einde van de bezetting in het bestuur van de SDAP en werd direkteur
van de Wiardi Beckman Stichting in 1945. Nam ontslag ten tijde van de
eerste politionele aktie. Werkte tot 1951 enige jaren op het Ministerie
van Financiën en daarna op het Centraal Planbureau. Was van 1963 tot
1967 lid van de Tweede Kamer voor de PSP.

F.Tichelman, geboren in 1929 te Madioen, Indonesië. Studeerde
geschiedenis te Leiden, is thans als wetenschappelijk medewerker voor
de afro-aziatische afdeling verbonden aan het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Bereidt een bronnen publikatie en
een monografie voor over het ontstaan van de socialistische beweging
in Indonesië, 1914-1918.
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