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Ten Geleide

Er is zo langzamerhand een traditie ontstaan, dat De
Nieuwe Stem zo nu en dan met een speciaal nummer ver-
schijnt, dat op een bepaald land (of groep landen) betrek-
king heeft. Wij hadden reeds een Spanje-nummer, een
Afrika-nummer, een Polen-nummer - en nu verschijnen wij
dan met een China-nummer, dat wij hebben genoemd:
China - het aardse rijk.
Een speciale aflevering mag niet het karakter van een

handboek krijgen. Een streven naar volledigheid zou zulk
een aflevering onverteerbaar maken voor tal van groepen
lezers.
In dit speciale nummer hebben wij ons geconcentreerd

op de meest aktuele problemen, en hebben wij de historische
achtergrond alleen belicht voorzover deze tot een beter
begrip van hedendaags China kan bijdragen. Wij zijn er
daarbij van uitgegaan, dat de groeiende belangstelling voor
China in de eerste plaats wordt bepaald door de dramatische
ontwikkeling sinds 1949.
Voor de historische en kulturele achtergronden kan, be-

halve naar de meer specialistische literatuur, worden ver-
wezen naar een vroegere uitgave van het China Studie
Comité, verschenen onder redaktie van W. F. Wertheim en
E. Zürcher: China tussen eergisteren en overmorgen, uitg.
van Hoeve, 's-Gravenhage, 1963.
Ook dit speciale nummer van de Nieuwe Stem is tot stand

gekomen in nauwe samenwerking met het China Studie
Comité, namens hetwelk Prof. DI. E. Zürcher, hoogleraar
'in de geschiedenis van het Verre Oosten aan de Rijksuniver-
siteit te Leiden, de redaktie bij de samenstelling van dit
nummer heeft bijgestaan. De redaktie dankt de heer Zürcher
zeer voor de hieraan bestede tijd en moeite.
De in dit nummer opgenomen bijdragen van de heren

Burton, Landheer, Wertheim en Zürcher bevatten uitwer-
kingen van een serie colleges, in het najaar 1965 gehouden
in het kader van een Studium Generale verzorgd, eveneens
in samenwerking met het China Studie Comité, door de
de Technische Hogeschool te Eindhoven.

Redaktie.
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E. Zarcher

TRANSFORMATIE EN TRADITIE

enige sinologische reisindrukken

Wie China bezoekt, wordt geconfronteerd met de ge-
schiedenis; weinig culturen zijn zich zo bewust van hun
verre en nabije verleden. Mensen en dingen herinneren de
reiziger voortdurend aan de historische achtergronden van
het heden, en de gidsen maken gebruik van iedere gelegen-
heid om de huidige toestand te contrasteren met het duistere
'feodale' en 'semi-koloniale' verleden. Zij zijn daarbij natuur-
lijk geneigd, om dit contrast in zwart-wit af te schilderen,
en 1949 tot een absoluut keerpunt in de geschiedenis te
maken, en de uitdrukkingen djiè-fang yi-tsièn en djiè-fang
yi-how evoor-', resp. 'na de bevrijding') liggen hun in de
mond bestorven. Voor wie verder kijkt dan de gids is het
beeld genuanceerder. De tradities van het eigen verleden
leven voort, op elk gebied, en het huidige régime heeft
daarmee terdege rekening te houden bij het proces van
transformatie dat zich onder zijn leiding voltrekt. Sterker
nog: de traditie is een onderdeel van de transformatie zelf,
ten dele als gevolg van een bewuste cultuurpolitiek, die er
op gericht is de 'bruikbare' elementen van de oude cultuur
te handhaven, aan te passen en creatief in te schakelen in
het huidige vernieuwingsproces, maar ten dele ook omdat
bepaalde fundamentele trekken van de Chinese cultuur -
bepaalde diepgewortelde denkwijzen, idealen en motiverin-
gen - doorwerken in de huidige situatie, en daarin een grote
kracht ontplooien, misschien wel zonder dat de Chinese
kaders zich daarvan ten volle bewust zijn.
De Chinezen plegen dit eigen verleden 'feodaal' te

noemen, in navolging van de westerse Marxistische termino-
logie. Over de juiste betekenis van die term kan men twisten;
met het Europese feodalisme had de traditionele Chinese
gentry-maatschappij vrijwel niets gemeen. Deze maatschap-
pij, die vooral op het platteland tot ver in de twintigste
eeuw is blijven voortleven, kwam in vele opzichten overeen
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met die van andere grote niet-westerse cultuurgebieden met
een agrarische economie. In sociaal opzicht was de bevolking
primair georganiseerd in het starre en gecompliceerde
familie- en clan-systeem met zijn principiële ondergeschikt-
heid van de jongere aan de oudere generatie en van de vrouw
aan de man- een systeem dat gedragen en gerechtvaardigd
werd door de sinds eeuwen tot staatsleer verheven Confu-
cianistische moraal. Op economisch gebied uitte het familie-
en clansysteem zich in vormen van grondbezit, die op
patriarchale verhoudingen gebaseerd waren: grote macht van
de clanhoofden en geletterde notabelen, die het (in theorie
voor gemeenschappelijk gebruik bestemde) clan-land be-
heerden; verregaande exploitatie van de massa van de onge-
letterde boerenbevolking in het kader van het familiesysteem.
Op politiek gebied leidde dit tot een versplintering van de
staat en een extreem particularisme: men was lid van een
familie, een clan, een gesloten dorpsgemeenschap; met de
centrale regering en haar vertegenwoordigers had men
weinig - zo weinig mogelijk! - te maken; er was weinig
besef van nationale identiteit en 'burgerschap'. De overheid,
zowel onder het Keizerrijk als in de daarop volgende decen-
nia van nationalistisch bewind, was zwak vertegenwoordigd
buiten de stedelijke centra, liet de handhaving van orde en
rust van de traditionele moraal zo veel mogelijk over aan
de individuele families en clans, en beperkte zich in de
praktijk voornamelijk tot het opleggen en vergaren van be-
lastingen. 'Regeren' betekende in het traditionele China altijd
een harmonische samenwerking tussen de magistraat en de
'inlandse hoofden' (om een koloniale term te gebruiken),
waarbij, indien nodig, de staat door scholing en indoctri-
natie, of met hardhandiger middelen, het gezag van de
plaatselijke notabelen ondersteunde. Daardoor was de over-
heid altijd in wezen conservatief, temeer omdat de magistra-
ten zelf afkomstig waren uit de klasse van de grondbezitten-
de notabele families, de 'gentry'.
De religie bestendigde deze situatie, omdat de voorouder-

cultus, die in China altijd de dominerende vorm van de
religie is geweest, zelf een onderdeel vormde van het familie-
systeem. Een particularistische godsdienst dus, met de
familie zelf als focus van verering en solidariteit, en met de
familie- en clanhoofden als priesters en zedelijke leiders.
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Het Confucianisme fungeerde als bindend element, maar
het was juist deze leer die de 'atomisering' van de maat-
schappij in talloze kleine groepen onder een vanuit de verte
toeziend centraal bewind als de enig juiste vorm van mense-
lijke samenleving aanprees. Boeddhisme, Christendom en
Islam hebben het nooit kunnen opnemen tegen de macht
van deze centrale traditie: de rol van de grote institutionele
godsdiensten is altijd marginaal gebleven. Op cultureel
gebied tenslotte vinden wij de monopolisering van vrijwel
het gehele geestelijke, literaire en artistieke leven door een
zéér kleine élite van geletterden, die doorgaans ook leden
waren van de grondbezittende 'gentry'. Dit zijn, naar ik
meen, de hoofdtrekken van het traditionele China; de lezer
mag uitmaken of hij dit 'feodaal' wil noemen - maar dan
is dat toch een 'feodaliteit' zonder erfadel, zonder horigen,
zonder apanages, zonder heren en vazallen, en zonder kerk.
De bewuste cultuurpolitiek, die het huidige bewind voert

ten opzichte van de erfenis van dit verleden, is er niet een
van verwerping en eliminatie - men streeft ernaar, om de
'progressieve' elementen van die erfenis te bewaren, en deze
dienstbaar te maken aan de moderne ontwikkeling. Soms
gaat men zeer ver in het gebruik van oude vormen, soms
ook is de reïnterpretatie van traditionele elementen zó dras-
tisch, dat het resultaat potsierlijk of ronduit kitschig is. Maar
de algemene lijn van deze politiek is duidelijk en konsckwent:
het is een kritische en bewuste houding tegcnover het eigen
erfgoed. Niet vrij van nationale trots, maar zonder de exces-
sen van nationalistische zelfverheerlijking die men elders in
de derde wereld regelmatig tegenkomt, en die men juist
China graag in de schoenen pleegt te schuiven. De ambiva-
lente houding tegenover het verleden, die merkwaardige
combinatie van traditie en vernieuwing, van strijd en aan-
passing, van toekomstvisie en historische gerichtheid is mis-
schien wel de grootste ervaring, die de sinoloog tijdens een
bezoek aan China opdoet.
Wat betreft de hewust gevoerde cultuurpolitiek: het

duidelijkst openbaart zich deze op die gebieden, waar de
macht van de 'feodale' traditie zich het sterkst deed gelden
- folklore, beeldende kunst, theater, het godsdicnstige leven.
Kort na mijn aankomst in Peking (september 1964) werd ik
daarmee geconfronteerd op een wijze, die ik niet licht ver-
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geten zal. Temidden van een geboeid toekijkende menigte
was ik er getuige van, hoe een straatgoochelaar een aantal
kleine voorwerpen deed verdwijnen, na het uitspreken van
een magische formule, die in het verleden stellig een min-
of-meer onverstaanbare Boeddhistische heilspreuk zou zijn
geweest, maar die nu luidde 'onder de leiding van de Commu-
nistische Partij stijgt dagelijks het levenspeil van het volk!'
De betekenis van dit op zichzelf burleske voorval werd mij
eerst gaande weg duidelijk - hier was sprake van een cultuur-
politiek, die zelfs op dit niveau van de straat, in het vlak
van goochelkunsten, straatzangers, kinderspelen en andere
folklore, bewust gebruik maakt van de traditie als middel
tot ideologische vorming van de volksmassa's. Dit besef
groeide door een serie van analoge ervaringen. De traditio-
nele verhalen-vertellers zijn nog actief in iedere Chinese stad.
Het zijn ware voordrachtkunstenaars die, gestoken in het
lange literaten-gewaad, hun met trommelslagen gescan-
deerde verhaal afwisselen met gezongen passages, begeleid
door snarenspel, en geïllustreerd met een gestyleerde ge-
barentaal. Zij doen hun werk voor een aandachtig publiek,
en met alle traditionele middelen. Maar de verhalen zelf zijn
zonder uitzondering modern, en uitgesproken propagandis-
tisch van inhoud. Een ander folkloristisch voorbeeld: de
primitieve blokdrukken van 'deurgoden', die vroeger uit-
sluitend dienden om boze invloeden af te weren, en dan ook
afgebeeld worden als krijgshaftige generaalsfiguren in volle
wapenrusting met banieren en hellebaarden, worden nog
steeds gemaakt. Maar de boze macht die zij afweren is nu,
in geseculariseerde vorm, het Imperialisme, en op hun
banier staat te lezen 'Wij wensen Formosa terug!'
Op het gebied van de hogere schilderkunst en de calligrafie

- vanouds het domein bij uitstek van de 'feodale' geletterde
bovenlaag - is deze cultuurpolitiek niet minder werkzaam
dan op meer populair niveau. En zij is zeker zo effectief.
De calligrafie (die in China steeds heeft gegolden als even-
knie of zelfs als meerdere van de schilderkunst) bloeit in alle
stijlen: het archaische beeldschrift van de oudste tijden, het
statige 'model-schrift', het rhytmische 'klerken-schrift' van
de eerste eeuwen onzer jaartelling, en alle variaties van het
vluchtige 'gras-schrift'. - Maar de werken van de beroemde
hedendaagse calligrafen, die nu worden uitgestald en be-
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wonderd, ontlenen hun teksten niet meer aan de Confucianis-
tische klassieken, maar aan de gedichten van Mau Tze-toeng,
of zij sporen de kunstgenieter in artistiek-aantrekkelijke vorm
aan het volk te dienen, strijdbaar te zijn en de productie te
vergroten. Men kan niet ontkennen dat ook de schilderkunst
een zekere creatieve impuls heeft gekregen door de nieuwe
thematiek die de kunstenaar in het kader van deze cultuur-
politiek tot zijn beschikking heeft gekregen. De soms be-
klemmende monotonie van de Chinese schilderkunst, de
eindeloze variatie op het thema bergje-wolkje-meertje of
vogeltje-takje-bloempje, is doorbroken. De grootste kunste-
naars is het gelukt om de vormentaal en de weergaloze
techniek van de klassieke schilderkunst creatief toe te passen
op actuele en politieke onderwerpen (de industrie, de strijd
tegen Japan, het leven in de volkscommune, de grote iniga-
tieprojecten enz.), en daarmee de zo gewenste 'inschakeling
van de traditie in dienst van de vernieuwing' te bereiken.
Natuurlijk ontwikkelt zich hierbij een nieuwe stereotypie,
en is veel werk middelmatig - ook al steekt zelfs dit massa-
werk gunstig af bij de in Rusland decennia lang geproduceer-
de horreurs van het 'Socialistisch realisme'.
Vrij veel bekendheid is in de westerse pers gegeven aan

de brute wijze, waarop de Chinese cultuur-managers het
klassieke Chinese toneel de nek hebben omgedraaid. In feite
ligt de zaak ingewikkelder. Meer dan enige andere vorm van
artistieke expressie en recreatie droeg de toneelkunst een
conservatief en - vanuit communistisch standpunt - bijna
'subversief' karakter. Het toneel, of liever die combinatie
van dialoog, zang, muziek, vechtkunst, dans en acrobatiek
die men de 'Chinese Opera' pleegt te noemen, was een karak-
teristiek produkt van het 'feodale' verleden, qua inhoud
vrijwel beperkt tot de lotgevallen van hovelingen en literaten,
keizers, ministers en concubines. De ideologische inspiratie
was volkomen Confucianistisch: verheerlijking van trouw
aan het hof en kinderlijke onderworpenheid jegens ouders
en ouderen; veroordeling van ontrouwe onderdanen en
wulpse courtisanen; een op zijn best paternalistische houding
tegenover de lagere standen. De zeer grote populariteit van
deze kunst, ook op het platteland, had de communistische
autoriteiten reeds kort na de machtsovername ertoe gebracht,
om de bekendste stukken een zekere 'bijschaving' in socialis-
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tische zin te doen ondergaan. Men was beducht voor de
grote indoctrinerende werking die van deze stukken placht
uit te gaan, vooral in een milieu waarin schriftelijke en
formele overdracht van de traditionele moraal-leer beperkt
bleef tot een kleine groep van geletterden, en het toneel ~us
in zekere zin voor een groot deel van de bevolking de
school verving (het is in dit verband interessant erop te
wijzen, dat door het toneel de gemiddelde ongeletterde
Chinees over een opmerkelijke, zij het globale en gemorali-
seerde kennis van de Chinese geschiedenis beschikte). Zo
herschreef men al kort na 1950 een groot deel van de oude
toneelliteratuur. De stukken werden voorzien van ingevoegde
'progressieve' passages; het reactionaire karakter van som-
mige figuren werd aangedikt; het lot van de boer en de
verdrukking van de vrouw in het oude familiesysteem werd
geaccentueerd.

Op ons moge zo'n bewerking een vandalistische indruk
maken; wij zijn geneigd een voltooid kunstwerk als sacrosanct
te beschouwen. In China ligt dat anders. Men heeft altijd
geadapteerd, geïnterpoleerd, herschreven - toen Mau Tze-
toeng zei dat het oude kunstwerk 'niet een bron, maar een
stroom' is, formuleerde hij daarmee een oud Chinees prin-
cipe. Geen wonder dus, dat men in 1964 een stap verder
gegaan is, en de traditionele toneelkunst, in al haar genres
en regionale variaties, integraal heeft vervangen door een
hybridische 'moderne opera', die gebruik maakt van de
oude melodieën en muzikale begeleiding, ten dele ook van de
overgeleverde danspassen en gebarentaal, maar waarbij
costumering en inhoud gemoderniseerd zijn. De thema's zijn
vanzelfsprekend propagandistisch, en betreffen niet alleen
de moderne Chinese geschiedenis (strijd van de communis-
tische beweging tegen Japanners en nationalisten; de land-
bouwhervorming, etc.) maar ook de recente internationale
ontwikkelingen (Vietnam; de strijd van de negers in de
Congo; de Cubaanse revolutie, enz.). Een gewaagd experi-
ment, dat van het publiek een grote omschakeling vereist.
Het is te vroeg om te bepalen in hoeverre dit nieuwste voort-
brengsel van Chinees cultuurbeleid levensvatbaar is. Het
oordeel van de westerse toeschouwer is daarbij nauwelijks
relevant. Voor onze begrippen zijn vele 'nieuwe opera's'
kitschig van vorm en pueriel van inhoud. Het kost ons enige
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moeite om ernstig te blijven bij het aanschouwen van als
demonen opgetuigde Amerikaanse soldaten, die met oranje-
rode pruiken, blauwgeschilderde oogkassen en aangeplakte
puntneuzen op het toneel rondstampen, kinderen martelen,
en schor lachend oude boerenvrouwtjes in de buik trappen.
Maar zoals gezegd - het gaat niet om onze reactie (en ter
ontnuchtering is het altijd goed te bedenken, dat sommige
van onze eerbiedwaardigste tragedies op het Chinese publiek
een dwaze en dolkomische indruk plegen te maken!). Mijn
voorlopige indruk is dat het Chinese publiek onwennig maar
niet negatief reageert, en dat er zeer grote verschillen zijn
in kwaliteit. Een stuk, dat de lotgevallen van een groep
ondergedoken militairen in een door de Japanners bezet
dorp schilderde, en dat ik in verscheidene regionale op-
voeringen heb kunnen zien, steeds met andere muziek en
gezongen in het plaatselijk dialect, had zeker kwaliteiten,
en beloofde volgens mijn zegslieden de eerste 'classic' van
dit genre te worden.
Andere verschijnselen treft men aan in het godsdienstig

leven, voor zover dit zich onder de controle van het werelds
gezag kan handhaven. Het is zeer moeilijk uit te maken, in
welke mate de vooroudercultus nog in leven is - waarschijn-
lijk is deze op het niveau van de familie althans op het
platteland nog niet verdwenen. Maar de grotere manifestaties
- op het niveau van de clan, met de gemeenschappelijke
vooroudertempel als centrum - behoren waarschijnlijk wel
tot het verleden. De vooroudertempels fungeren nu als
scholen, kantoren, clubs of laboratoria, en in grote steden
soms ook als musea. De collectivisering van de landbouw
heeft de. clan ontdaan van alle economische functies, en
(door confisquering van het gemeenschappelijk clan-land)
ook van de financiële middelen, waaruit de clan-activiteiten
zoals voorouderdienst, onderwijs en gemeenschappelijke
feestmalen werden bekostigd. Men heeft de voorouderdienst
niet met geweld onderdrukt, maar a.h.w. geïsoleerd en inge-
kapseld, door haar te scheiden van het onderwijs, de
recreatie, de welfare-activiteiten en van andere gebieden,
waarop zij vroeger invloed placht uit te oefenen.
Hetzelfde geldt voor de grote godsdiensten, met name

het Boeddhisme, het Taoïsme en de Islam (het Christendom,
dat in China ongeveer twee miljoen volgelingen heeft, staat
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in een moeilijke positie, omdat het nog steeds gezien wordt
als een bijproduct van de doordringing van het westerse
imperialisme in China). Anders dan men gewoonlijk ver-
onderstelt, worden deze religies niet met brute middelen
onderdrukt. De politiek is er een van isolement en inkapse-
ling. De tempels zijn toegankelijk, maar hun functie is ge-
reduceerd tot die van "bedehuizen", en niet meer. Alle
sociale activiteiten in de wereld zijn hun ontzegd, en door
de staat overgenomen. Als Boeddhist is men ingeschreven
bij een bepaalde tempel of associatie, die uitsluitend religieus
van aard is, en dus geen charitatieve of ondelwijzende werk-
zaamheden kan ontplooien. Tempels en kloosters vormen
vreemde, onnatuurlijke enclaves in communistisch China
- 'Fremdkörper' die, zoals de Chinese autoriteiten stellig
menen, op den duur vanzelf zullen afsterven of geassimi-
leerd worden.

Maar zelfs op dit gebied, waar de cultuurpolitiek haar
meest negatieve zijde toont, vindt men pogingen om
bepaalde elementen van de traditionele godsdiensten te
selecteren en in te schakelen in het grote politieke spel. Het
Boeddhisme is dan niet zozeer de verlossingsleer van karma
en nirvana, maar veeleer een 'belangrijke macht in het
streven naar wereldvrede', en bovendien een 'groot bindend
element in de cultuur van de Aziatische volkeren'. Het
Taoïsme als zodanig dient velworpen te worden als reactio-
nair en onwerelds, maar bepaalde praktische aspecten van
die leer (Taoïstische 'yoga' als heilgymnastiek; de op Taoïs-
tische speculaties berustende acupunctuur en andere onder-
delen van de traditionele Chinese artsenij- en kruidenkunde)
worden ten zeerste geprezen, en zelfs tot wetenschap ver-
klaard. De Islam, die niet alleen in Centraal-Azië, maar
ook onder de Chinezen in de zuidelijke provincies veel aan-
hangers heeft, is als leer natuurlijk onaanvaardbaar, maar
verdient een zekere waardering als uiting van de 'cultuur
der nationale minderheden' (de volkeren van niet-Chinese
taal en herkomst, die in de Volksrepubliek een zekere mate
van autonomie geacht worden te bezitten).

Tot dusver hebben wij gesproken over een bewuste, ge-
plande cultuurpolitiek. Men kan zich als sinoloog niet aan
de indruk onttrekken, dat de traditie ook - en misschien
DOg veel grondiger - doorwerkt op die gebieden, waarin de
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autoriteiten nu juist de grote vernieuwers menen te zijn. Het
onderwerp is niet nieuw, en tamelijk speculatief. Eén aspect
zou ik hier willen noemen, omdat het nog meer dan andere
aanleiding kan zijn tot misvattingen en vertekeningen van
het beeld, wanneer men het slechts vanuit een West-
Europees standpunt bekijkt: het probleem van de ideologie,
de indoctrinatie en de 'brain-wash'.

Onnodig te zeggen dat de indoctrinatie in het huidige
China van een onvoorstelbare omvang en intensiteit is. Zij
omvat de gehele bevolking en werkt permanent. Zij begint
in de kleuterschool en eindigt in het tehuis voor ouden van
dagen. Leuzen op alle muren wekken op tot ideologische
verdieping en bestudering van Mau Tze-toeng's geschriften.
Massa-acties van enorme omvang worden georganiseerd om
de gehele bevolking van de leer te doordringen, en vooral
de jeugd wordt door scholing en productieve arbeid naar
men hoopt opgeleid tot waardige 'erfgenamen van de revo-
lutie'. Afwijkend gedrag en politiek onwenselijke meningen
worden niet geduld, maar evenmin met bruut geweld onder-
drukt. Het ideaal is niet eliminatie maar bekering door otJer-
reding - een praktijk die in China bekend staat als siu;o-foe,
vrij vertaald: 'iemand plooibaar maken door met hem te
spreken'. Overreding en kritiek, beide in ruime mate toe-
gediend, behoren te leiden tot inkeer en openbare zelf.
kritiek, die (behalve in de ergste gevallen) gevolgd wordt
door vergiffenis en wederopneming van de berouwvolle
dwaler in de gemeenschap. Controle wordt niet zozeer uit-
geoefend door het officiële overheidsapparaat, maar veeleer
door de informele leiders (kaders, toonaangevende leden van
kleine groepen, en in de steden 'blokhoofden') die een zekere
mate van collectieve verantwoording dragen. Geschillen,
inclusief afWijkend gedrag, worden bij voorkeur door de
groep intern geregeld, liever door 'social pressure' dan door
ingrijpen van de autoriteiten. Opmerkelijk tenslotte is de
morele gerichtheid van het gehele systeem: het ideaal is
dat van de volmaakte groepsmens, de onzelfzuchtige, hard
werkende en puriteinse altruïst - men leze Lioe Sjau-tsji's
HotV to be Cl good Communist.
Alweer: een atmosfeer die de onvoorbereide westerse

waarnemer verbaast en ontstelt. Hij is gewend, indoctrinatie
te verwerpen als verstikkend en mensonterend, omdat zij
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recht ingaat tegcn de strikt individualistische idealcn van een
groot deel van zijn eigen maatschappij - en zelfs indien hij
deze idealen zou verweq)en ten gunste van een collectivis-
tische leer, dan gaat hij niet vrij van de verdenking dat juist
het westerse individualisme hem tot dit afwijkend standpunt
heeft geïnspireerd. Willen wij een poging doen, om het
hedendaagse Chinese collectivisme van binnen uit, in een
Chinees kader dus te interpreteren, dan moeten wij ons goed
realiseren, dat vanouds "ideologie" (in de zin van een door
samenleving en staat gesanctionneerde expliciete leer) en
'indoctrinatie' centrale begrippen in de Chinese cultuur zijn.
De Confucianistische leer had als ideaal de volmaakt ge-
ordende maatschappij, waarin iedere groep zijn eigen hiërar-
chisch bepaalde plaats heeft, bijeen gehouden wordt door
de unificerende werking van een nauwkeurig omschreven
systeem van plichten en gedragsnormen, en onder het over-
koepelend gezag van de overheid (die als super-patriarch
boven alle groepen troont) zijn taak in het grote geheel
vervult. De individu en zijn morele en maatschappelijke
ontplooiing werden gewaardeerd, maar binnen de collectivi-
teit, als onderdeel en exponent van familie en clan.

De individu was en bleef gevangen in het web van het
familiesysteem, en in dat web werd hij blootgesteld aan een
voortdurende en bewuste indoctrinatie, en aan een niet af-
latende critiek en toezicht op zijn persoonlijk denken en
handelen met sancties op afwijkend gedrag (waarbij over-
reding en 'bekering door onderwijzing' een grotere rol speel-
den dan straffen). Zijn scholing in de familie was in hoge
mate doctrinair, en vond haar verlengshIk in de van staats-
wege georganiseerde educatieve instellingen (staatsscholen,
examensysteem), waarin de toekomstige leden van de ambte-
lijke hiërarchie opgeleid werden. Altijd is in China het onder-
wijs voorgesteld als een apparaat tot recrutering van staats-
dienaren, en altijd (ook in de nationalistische periode vóór
1949) is er van staatswege naar gestreefd, het onderwijs een
sterk ideologisch en moralistisch karakter te geven.

Men mag niet concluderen, dat de huidige Chinese ideolo-
gie het verlengstuk van het Confucianisme zou zijn - een
begripsverwarring waaraan zelfs prominente China-kenners
als Fitzgerald zich schuldig hebben gemaakt. Zelfs in zijn
'Mau-istische' formulering is het Marxisme-Leninisme in op-
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zet en doelstellingen grondig verschillend van de oude
'feodale' heilsleer. Maar hij die in staat is de huidige situatie
te spiegelen aan het verleden, en die dit tracht te doen
zonder een a priori-veroordeling van die situatie, kan niet
twijfelen aan het bestaan van sterke en diepgewortelde
denkwijzen en motiveringen, die in het huidige politieke
bestel doorwerken. De rol van ideologie, indoctrinatie en
'bekering door overreding' is slechts één voorbeeld.

En toch is al het bovenstaande de minst belangrijke kant
van de zaak. Ondanks alle gewicht van de traditie, en
ondanks het bewuste en onbewuste gebruik dat nog heden
van die traditie gemaakt wordt, moet het accent blijven
liggen op het andere aspect: dat van de transformatie. De
economische basis van de Chinese maatschappij is onherken-
baar veranderd, niet alleen door de eerste fase van de indu-
strialisatie, màar vooral door de volledige collectivering van
de landbouw en de vestiging van de volkscommunes, die
ondanks de grote tegenslagen van 1960 en '61 zijn blijven
functioneren. Even belangrijk is de sociale revolutie, die
zich vooral op het platteland heeft voltrokken.

Familie- en clansysteem zijn ondermijnd; de nieuwe
huwelijkswetgeving en de daadwerkelijke inschakeling van
de vrouw in alle vormen en op alle niveaus van productieve
arbeid heeft de positie van de vrouw veranderd. De massale
inschakeling van de jongere generatie, veelal in leidende
functies, en de uiterst intensieve indoctrinatie van de jongste
generatie via het onderwijs hebben de oude, op generatie-
verschil gebaseerde gezagsverhoudingen omgekeerd. Het
isolement van de vroeger in zichzelf opgesloten dorpsge-
meenschap is definitief doorbroken; talloze relaties binden
het boerengezin aan de overheid, die ingrijpt en controlerend
optreedt tot in het kleinste dorp.

Wij zijn geneigd om dit alles af te doen met het woord
'communisme' - en laten ons daardoor maar al te gemakke-
lijk in de luren leggen door termen en 'labels'. Vanzelf-
sprekend is het bewind in Peking totalitair en communistisch,
en niemand mag het belang onderschatten van de 'doctrine'
als inspirerende en unificerende kracht. Maar als wij de
concrete resultaten van zestien jaar overzien, dan kunnen wij
het gehele proces ook opvatten als een specale en zeer ver-
snelde vorm van modernisering. Het zijn immers verschijn-
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selen, die wij ook elders in niet-westerse maatschappijen
zien optreden, zij het dan dat zij daar doorgaans een minder
methodisch, grilliger en langduriger verloop hebben, en door
vele andere ontwikkelingen doorkruist worden. Op econo-
misch gebied: rationalisering van de productie, geleidelijke
mechanisatie, grote nadruk op besparingen en investeringen,
en bovenal de opbouw (via het systeem der volkscommunes)
van een infrastructuur. Op sociaal terrein: desintegratie van
familie- en clansysteem en andere archaïsche vormen van
sociale organisatie; openbreking van de gesloten dorpsge-
meenschap. Politiek: centralisering van het gezag, dat voor
het eerst zijn invloed op het platteland effectief doet gelden;
opbouw van ambtelijke gezagsorganen van het moderne,
onpersoonlijke en gespecialiseerde type. Cultureel: spreiding
en specialisatie van het onderwijs; unificatie van spreektaal
en schrijftaal; moderne typen van massa-recreatie.

Hier zien wij in feite een versnelde vorm van een algemeen
proces van modernisering - men zou geneigd zijn om in
natuurwetenschappelijke termen te spreken van een 'phase-
verandering onder hoge druk'. Het is een proces, dat de weg
opent naar een universele, en in de verre toekomst niet
noodzakelijk aan enige politieke ideologie gebonden
'industrial society'. China heeft ruimte gemaakt voor een
dergelijke ontwikkeling - het is voor China zelf te hopen
dat ideologische verstarring die weg niet opnieuw zal blok-
keren.

Voorlopig zijn in China transformatie en traditie nog in
een gecompliceerd samenspel gewikkeld. Maar de verge-
lijking met het verleden gaat niet meer op. Men heeft de
dynamiek van de ontwikkeling van het Keizerlijk China
wel eens gekenschetst als 'change within tradition'. Ik ben
geneigd voor het heden de formule om te draaien, en te
spreken van 'tradition within transformation'.
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W. F. WeTtheim

OVERBEVOLKING EN ONDERBEVOLKING IN CHINA

Wij reden langs een stoffige weg vol gaten, in een
verzengende hitte van meer dan 35°, naar een volkscommune
in de provincie Hoepei, ten noorden van de Jangtse. Er
was in geen twee maanden regen gevallen. De katoen-
aanplant aan weerszijden van de weg lag onder het stof.
Om de tien kilometer moest de auto stoppen voor een geul,
die dwars door de weg heen was gegraven. Er moesten
dan twee planken overheen worden gelegd, en zo konden
we weer verder. Het motorverkeer was dus niet druk en
weinig belangrijk. De irrigatie was heel wat belangrijker -
vandaar al die geulen.
Er was heel wat transport over de weg - maar dat ge-

beurde met mankracht: zware vrachten werden door mannen
voortgeduwd op karretjes. Ik vond het nogal primitief, maar
mijn begeleider zei tegen mij: 'Beseft U wel, dat vroeger
het transport hier helemaal met draagstokken over de
schouder gebeurde? Dan is een eenwielig karretje al een
hele verbetering; en deze worden weer steeds meer door
tweewielige karretjes vervangen'.
Ik moest toegeven, dat het transportsysteem mij beter

beviel dan in de zuidelijke steden, als Canton. Daar werden
de zware karren, soms met stenen beladen, grotendeels door
vrouwen voortgeduwd, of getrokken.
Op dat ogenblik zag ik een paar koeien aan de kant van

de weg rustig herkauwen - ze hadden kennelijk in het ver-
dorde gras langs de weg nog een paar eetbare sprietjes ge-
vonden. '\Vaarom laten jullie de karren niet door de koeien
trekken?', vroeg ik. 'Dat gebeurt zowel in India als op Java'.
'Nee', was het antwoord, 'de koeien moeten rust hebben.

Ze hebben in de afgelopen maanden hard moeten werken
bij het ploegen, en over twee weken krijgen ze met het eggen
weer zwaar werk op de velden'.
Dus de Chinese koeien hadden vakantie. Voor de Chinese

mensen was dat niet het geval. De fabrieksarbeiders hebben
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wel een vrije dag in de week; maar recht op vakantie hebben
7ij niet, behalve in speciale gevallen: als zij ver van hun
gezin wonen, overwerkt zijn of voor bijzondere prestaties
als beloning een weekje mogen genieten in een van de nog
schaarse rusthuizen.
En ook de leden van de volkscommunes, de agrariërs dus.

hebben alleen vier vrije dagen per maand, maar geen recht
op vakantie. Maar een boer met vakantie is zelfs bij ons
een recent verschijnsel! En wat de hoofdarbeiders in de
steden betreft - die moeten een maand per jaar in een volks-
commune werken, om de band met het gewone volk niet
te verliezen en om respect te behouden voor handenarbeid.
Een soort vakantie dus - maar toch anders dan wij dat op-
vatten.
Eigenlijk is het arbeidsethos onder het Chinese volk zo

diep verankerd dat het begrip vakantie er vrijwel onbekend
is. En zoals in West-Europa, ten tijde van de Hervorming,
het stugge arbeidsethos van kooplui en ambachtslieden steun
kreeg uit de Calvinistische ideologie - de bekende stelling
van Max Weber - vindt het arbeidsethos in China steun in
de communistische ideologie.
Maar het huidige Chinese arbeidsethos is heel anders

gericht dan in de Verenigde Republiek der Nederlanden het
geval was. Terwijl bij ons alle nadruk viel op sparen en
individuele kapitaalvorming via de handel, en de vrome
Calvinistische koopman binnen zijn privébedrijf winst op
winst stapelde, is het arbeidsethos van de Chinezen vooral
op de productie gericht - landbouw en industrie - en staat
niet het individu maar de collectiviteit voorop. En daar de
grote meerderheid van de Chinezen landbouwer is, is de
landbouw, voorlopig, van primair belang.
Het was omstreeks 1950 nog helemaal niet zo duidelijk,

dat de Chinese communisten de weg zouden opgaan van de
collectivisatie van de landbouw. Tot dat tijdstip hadden zij,
in de gebieden waar zij de macht in handen hadden, zich
bepaald tot agrarische hervormingen - pachtverlaging of
grondverdeling - wat in wezen een individualistische maat-
regel is. Na 1949 werd de grond van de grootgrondbezitters
- in de eerste plaats degenen die met de Japanse bezetters
hadden gecollaboreerd - onder de arme boertjes en pachters
verdeeld. In bepaalde Amerikaanse kringen deed de theorie
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opgeld, dat de Chinese communisten geen echte communis-
ten waren, maar alleen 'agrarische hervormers'. In de Sowjet-
Unie had Stalin na 1927 de collectivisatie, tegen ernstig
boerenverzet in, doorgezet.
Velen verwachtten, dat hiervan in China, voorlopig, geen

sprake zou zijn. China zou zich economisch moeten conso-
lideren voordat .het dergelijke experimenten kon wagen.
Trouwens, de ervaring in de Oost-Europese volksrepublieken
na het eind van de Tweede Wereldoorlog met pogingen om
de landbouw te collectiviseren, leken ook weinig be-
moedigend. Ook daar was de collectivisatie op ernstig verzet
gestuit, en waar zij werd doorgezet, was het succes gewoon-
lijk maar matig. Prof. dr. J. H. Boeke, autoriteit op het gebied
van de Aziatische economie, geloofde er evenmin in: in
een studie over Agrarische hervormingen in het Verre Oosten,
waarin hij de pessimistische voomitzichten voor de dicht-
bevolkte Aziatische landen schetste, schreef hij: de 'kolchoz-
organisatie komt in geen van de betrokken Aziatische landen
voor toepassing, anders dan bij wijze van uitzondering, in
aanmerking.' Een argument zoekt men bij hem overigens
vergeefs.
Maar de Chinese leiders kwamen terecht tot de conclusie

dat de collectivisatie daar niet minder, maar meer urgent
was dan in de dunbevolkte gebieden van Oost-Europa. Nadat
de agrarische hervormingen systematisch over het hele land
waren doorgedreven, werd de collectivisatie ter hand ge-
nomen. Dit gebeurde in een aantal voorzichtige etappes
- eerst de vorming van ploegen voor onderlinge samen-
werking, daarna van half-socialistische coöperaties waarin
men nog eigenaar bleef van zijn grond, vee en werktuigen,
en tenslotte de samenvoeging tot collectieve boerderijen,
volledig socialistische coöperaties genoemd. Maar binnen
zeven jaar was het gehele plan voltooid. In 1957 werd vrij-
wel de gehele landbouw in China reeds beoefend in deze
coöperaties, waarin ook de eigendom van grond aan het
collectieve bedrijf was overgedragen.
Hoewel er stellig verzet is geweest tegen deze radicale

opheffing van het privé grondbezit, viel dit verzet in om-
vang en intensiteit niet te vergelijken met wat wij op dit
gebied in Oost-Europa hebben meegemaakt. Waar ligt dat
aan?
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Om dit te begrijpen, moeten wij ons rekenschap geven
van het specifieke karakter van de Aziatische landbouw, met
name in de gebieden die worden gekenmerkt door natte
rijstbouw. Voor China omvat dit de grote oostelijke vlakte
tussen de grote rivieren, en de riviervalleicn in de zuidelijke
provincies.
De natte rijstbouw is bijzonder intensief. De opbrengsten

per ha waren zelfs in het verleden betrekkelijk hoog. Maar
er waren ook vele handen nodig om deze opbrengst uit de
grond te halen. De productie per man bleef dus zeer laag,
en er was al sinds eeuwen her in deze vlakten en valleien
een uitzonderlijk hoge bevolkingsdichtheid. De Londense
econoom Richard CantilIon schreef aan het begin van de
achttiende eeuw, op grond van beschrijvingen door Euro-
pese reizigers: 'Er bestaat geen land waar de mens zijn
vermenigvuldiging zo ver drijft als in China', Hij vermeldde
verder de zeer intensieve rijstbouw in de Zuidelijke provin-
cies waar de landbouwers 'drie overvloedige rijstoogsten
voortbrengen ieder jaar opnieuw, door de grote zorg die
zij aan de landbouw besteden'.

Men was erg zuinig met de grond - maar kwistig met de
menselijke arbeid. CantilIon schrijft: 'Ze dragen reizigers
in een draagstoel, en besparen de arbeid van paarden overal
waar de arbeid ook door mensen gedaan kan worden'. Ook
waren ze kwistig met mensenlevens: 'Hun getal is ongeloof-
lijk, naar verhouding - en toch zijn zij gedwongen om
verscheidene van hun kinderen al bij de geboorte te laten
omkomen, wanneer zij geen middel zien om ze groot te
brengen; zij houden dan ook slechts het aantal dat zij
kunnen voeden'. Bij arme Chinese gezinnen was het nog
niet zo lang geleden gebruikelijk om, bij wijze van kinder-
beperking, na de eerstgeborene, de volgende kinderen, na
hun geboorte, als ongewenst te verdrinken - vooral als
het meisjes waren, die weinig tot de economie van het
patriarchaal gezin bijdroegen en integendeel al gauw een
last konden worden; of men verkocht de meisjes aan rijkelui,
zoals in de romans van Pear! Buck te lezen valt.

Door de extreme bevolkingsdichtheden was het grond-
bezit sterk versnipperd, En ook waar er grootgrondbezit
was, liet de landlord zijn grond niet als één groot bedrijf
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bewerken, maar verpachtte hij hem in kleine stukjes aan zijn
pachtertjes.
De grote massa van deze keuterboertjes had dus nooit

het genot gesmaakt van een grondbezit dat voldoende was
om van te leven. De Europese boer, en in nog sterkere mate
de Amerikaanse farmer, heeft de reputatie conservatief te
zijn. De vooroorlogse Britse leider van cIe Conservatieve
Partij, Baldwin, zei destijds: 'If you want the people to be
conservative then give them something to conserve!'
Ziehier dan ook de verklaring van het verschil in levens-

houding: de Europese en Amerikaanse 'farmer' hééft iets
om voor het behoud ervan te vechten - cIeAziatische peasant
niet. Omdat hij verproletariseerd is, vormt hij in grote delen
van Azië het revolutionaire element bij uitstek.
De grondverdeling, tijdens de agrarische hervormingen,

gaf hem een lapje grond, zo klein, dat hij er niet of nauwelijks
van kon bestaan. Technische verbeteringen doorvoeren op de
basis van zulke keuterbedrijfjes was onmogelijk. Alleen door
samenwerking - beseften de communistische leiders - en
door aaneenvoeging van de door dijkjes en sloten gescheiden
velden tot aaneengesloten complexen, kon de basis voor een
werkelijk rationele bedrijfsvoering worden gelegd. En on-
danks de grote vaart, waarin het proces zich afspeelde, werd
bij iedere volgende stap de uiterlijke vorm van vrijwillige
samenwerking en vrijwillige toetreding inachtgenomen.
Overreden en overtuigen neemt in China een veel groter
plaats in dan directe dwang.
Waarom werd de boer dan eerst, door de landhervorming,

in het genot gesteld van een eigen stukje grond, als hij dit
binnen zeven jaar weer moest kwijt raken, en zien opgaan
in collectief bezit? Omdat alleen op deze manier de mede-
werking van de grote massa kon worden verkregen. Door de
verdeling van de grond onder de kleinste pachtertjes kregen
dezen het gevoel dat het nieuwe regime er in de eerste
plaats op uit was, hun belangen te behartigen. Het effect
van de landhervorming was meer psychologisch dan strikt
economisch. En elke verdere stap werd pas genomen, nadat
men had kunnen aantonen dat de samenwerking betere
resultaten opleverde dan individueel grondgebruik. En nadat
de collectivisatie was voltooid, waren de lapjes grond, die
elke boer, in de buurt van zijn huis, nog individueel mocht
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bebouwen, in tegenstelling met de Sowjet-Unie, zo klein
dat zij bij het belang dat de boer had in het collectieve bedrijf
in het niet vielen.

Mijn eerste bezoek aan China viel in augustus-september
1957, de periode waarin de collectivisatie-campagne vrijwel
voltooid was. Grote resultaten vielen er op dat moment nog
niet te verwachten - maar het was toch mogelijk een indruk
te krijgen van de richting waarin de economie zich ont-
wikkelde.
. In grote trekken leek het, alsof de Chinezen het Sowjet-
patroon wilden volgen. Industrialisatie nam een belangrijke
plaats in in het economisch plan, en opbouw van een
zware industrie werd voorop gesteld.
Maar wat de landbouw betreft, was er toch een belang-

rijk verschil. De Sowjet-economie had van het begin van de
collectivisatie af grote nadruk gelegd op mechanisatie van de
landbouw. De snelle industriële groei onttrok vele arbeids-
krachten aan de landbouw, en dit vergemakkelijkte op zijn
beurt de vervanging van menselijke arbeid in de landbouw,
door tractoren en combines. Hoofdzaak was voor de Russen
de verhoging van de productie per hoofd van de bevolking,
door één man machinaal te laten doen, waar vroeger twee
of vier mensen voor nodig waren. Op deze manier kon een
verminderend aantal landbouwers een groeiend aantal stede-
lijke industriearbeiders blijven voeden. Verhoging van de
opbrengst per ha had in het extensieve Russische landbouw-
patroon, vóór de recente campagne tot opvoering van de
kunstmest-productie, nooit een belangrijke plaats ingenomen.
Men had - zo meende men - nog genoeg grond beschikbaar
om zo nodig het areaal uit te breiden.
Dit ontwikkelingsmodel nu was voor China ongeschikt.

Het was in de Chinese omstandigheden niet mogelijk om
een industriële groeisnelheid te bereiken die China in staat
zou stellen om het Sowjetmodel te reproduceren. Om het
ontwikkelingstempo zo hoog mogelijk op te voeren hebben
de Chinezen de particuliere industriëlen en handelaars niet
geëlimineerd. Men heeft hun bekwaamheden zo goed moge-
lijk ingeschakeld door hen in dienst te houden als bedrijfs-
leiders van hun genationaliseerde bedrijven, waarbij zij
boven hun salaris nog 5 % van het kapitaal kIijgen.
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~laar het tempo bleef te langzaam. Ook al werd met groot
enthousiasme, met Russische hulp, een industrie opgebouwd
- het tempo ervan was lang niet snel genoeg om de lande-
lijke bevolkingsgroei te absorberen, laat staan een deel van
de arbeidskrachten aan het platteland te onttrekken.
De Chinezen waren zich, door de volkstelling van 1953

die een getal van ::t 600 miljoen inwoners opleverde, van
zo iets als een bevolkingsvraagstuk bewust geworden -
terwijl de Sowjet-marxisten altijd het bestaan van een be-
volkingsvraagstuk hadden ontkend. Er was in 1956 een voor-
zichtig begin gemaakt met propaganda voor gezinsbeperking
- zij het officieel niet uit Malthusiaanse overwegingen, maar
ter bescherming van de gezondheid van moeder en kinderen.
De grootste problemen veroorzaakte de extreme bevol-

kingsdichtheid op het platteland. In zulk een situatie als men
in de zuidelijke rijstgebieden vond, is arbeidsbesparende
mechanisatie zinloos.
\Vat is het gevolg, wanneer men tractoren op grote schaal

in een gebied gaat importeren waar geïlTigeerde rijstbouw
wordt uitgeoefend? Men had al een geweldige seizoen-
werkloosheid; de mensen werkten soms per jaar maar 150
dagen; in het zuiden waar het klimaat zó gunstig is, dat men
er meer oogsten per jaar kan krijgen, 200 dagen. Maar zelfs
dat betekende nog altijd dat 165 dagen ongebruikt bleven.
vVelnu, wanneer men in zulke omstandigheden mechani-

satie op grote schaal zou invoeren, zou dat eenvoudig op
een ongelooflijke open werkloosheid neerkomen.
Mao Tse-toeng, zelf van boerenafkomst, heeft dit goed be-

grepen. Hij heeft daarom niet de Sowjet-weg gekozen van
eenzijdige mechanisatie, maar heeft de situatie met een van
zijn bekende slagzinnen gekarakteriseerd: 'China moet leren
op twee benen te lopen'. Hij bedoelde hiermee: zowel de
primitieve traditionele methoden moeten, waar nodig, in
ere worden gehouden en verder ontwikkeld als, waar moge-
lijk, moderne methoden ingevoerd. Zowel de landbouw als de
industrie moeten, in gelijke mate, aandacht krijgen.
Mijn bezoek in 1957 aan een aantal coöperaties - de

meeste ervan in de omgeving van Canton - bracht inder-
daad aan het licht, dat in die streken van mechanisatie nog
geen sprake was. Men zocht de oplossing in andere richting:
allereerst nam men de vrijwel braakliggende heuvelgrondell
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in de omgeving van de dorpen in gebruik, om er vruchtbomen
of dennen te planten. Dit was in overeenstemming met de
visie van de Franse geograaf Pierre Gourou, die er nog in
1948 op had gewezen, dat eigenlijk een groot deel van China
onderbevolkt was. Tegenover de bijzonder intensief bewerkte
vlakten en riviervalleien vindt men er kale, door ontbossing
geërodeerde, heuvels en berghellingen. Gourou zag dan ook
de oplossing van 't Chinese bevolkingsvraagstuk allereerst
in een ingebruiknemen van de uitgestrekte 'unused uplands'.

De inspanningen nu ten behoeve van de herbebossing,
die ik op mijn reis kon constateren, waren zeer opvallend.
De revolutie had de kans geboden om deze hellingen in
gebruik te nemen zonder dat men geremd was door rechten
van grootgrondbezitters; en men had de coöperaties daarbij
in kunnen schakelen.

Tegelijkertijd deed men in de streek, die ik bezocht, zijn
best de rijstopbrengst per hectare te vergroten. En hier kon
ik niet zo gemakkelijk beoordelen of de pogingen succes
hadden. Ja, wanneer de voorzitter van de coöperatie de
vooruitgang in productiecijfers, als opbrengst per mou
(= 1/15 ha), vermeldde, dan klonk dat indrukwekkend.
Maar ik had weinig mogelijkheden om na te gaan of de
wel zeer lage opbrengst-cijfers die hij noemde voor de
periode van vóór de revolutie, juist waren. In sommige ge-
vallen leek mij dit nauwelijks aan te nemen. En als ik zo
midden in een gesprek vroeg, hoeveel de pachters vroeger
aan de landlord hadden moeten afdragen, dan kwam er
wel eens een cijfer dat hoger lag dan het tevoren genoemde
totale opbrengstcijfer!

\Vat was de totale indruk van China in 1957? Om die
indruk in enkele woorden uit te drukken: een zeer dyna-
mische maatschappij, waarin vooral de steden deze dynamiek
in sterke mate vertoonden. Het gewone publiek op straat
zag er behoorlijk gevoed uit en redelijk, hoewel uiterst
eenvoudig, gekleed.

In het noorden was het publiek vrijwel zonder uitzonde-
ring in blauw katoen gekleed - waardoor Robert Guillain
was verleid tot het beeld van de '600 miljoen blauwe mieren'.
Het totale straatbeeld was democratisch. De stedelingen
toonden een zekere trots en gevoel van eigenwaarde, sterk
afstekend bij de serviele houding van hotelpersoneel en
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straatverkopers in de steden van India, en het grote aantal
bedelaars in lompen, dat men in India nog altijd aantreft.
Maar ook op het platteland had men het gevoel dat de
jeugd, een belangrijk deel van de vrouwen, en de kaders,
dus de plaatselijke leiders, vol activiteit waren om hun land
op te bouwen. China deed heroïsche pogingen om uit het
moeras te geraken waarin andere Aziatische landen bezig
waren steeds dieper weg te zinken; maar ondanks alle
inspanningen was het ontwikkelingstempo nog niet van
dien aard om succes binnen afzienbare tijd te waarborgen.

Wij vertrokken weer uit China en vernamen spoedig be-
richten over allerlei sensationele ontwikkelingen. Allereerst
de volkscommunes, die door heel China werden opgericht.
Er was weer een algemene verbazing in een groot deel

van de wereld. Mij verwonderde deze ontwikkeling, na mijn
bezoek aan China, minder. Want tijdens de reis van 1957
had ik meegemaakt, telkens bij een bezoek aan een land-
bouw-coöperatie, dat ik tegelijkertijd ontvangen werd door
het bestuur van de gemeente, dus de administratieve een-
heid, èn door het bestuur van de coöperatie. Een vraag
over de landbouw werd door de bestuurders van de coöpe-
ratie beantwoord, maar vragen over bevolkingsaanwas of
over industrietjes, door bestuurders van de gemeente.
Als men nu bedenkt dat 90 % van de totale plattelands-

bevolking landbouw uitoefende, dan ziet men dat er in feite
een volkomen doublure was. Het samenvoegen van die twee
eenheden tot één organisatie was een logisch uitvloeisel van
de collectivisatie van de landbouw. De volkscommune kon
nu de beschikbare werkkracht van de bevolking mobiliseren
en dáár inzetten waar die het meest nodig was: aanleg van
openbare werken zoals het graven van kanalen en kunst-
matige meren, het aanleggen van dijken, het terrasseren van
hellingen, de strijd tegen erosie, naast industrie en de ge-
bruikelijke landbouwwerkzaamheden - dit alles kon in
commune-verband gebeuren.

Natuurlijk zijn er in het begin zware overdrijvingen ge-
weest - bij voorbeeld de poging in een aantal communes
om een vrije verdeling van het voedsel door te voeren en om
de leden te dwingen tot het gebruik van gemeenschappelijke
maaltijden in de cantine. Daarmee schijnt in bepaalde
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streken een tijdlang een actie te zijn gepaard gegaan, om
alle koperen potten te laten inleveren om ze te laten ver-
smelten. Immers, men zou voortaan niet meer in de huizen
koken. Gelukkig zijn de Chinezen realistisch genoeg en de
vrouwen nog meer dan de mannen; die hebben allemaal
wel gezorgd dat ze althans één pot overhielden. \Vant toen
ik nu weer in augustus 1964 China bezocht, was er geen
Chinees huis waar niet gekookt werd. De cantines worden
alleen in drukke seizoenen gebruikt en dienen verder vooral
voor vrijgezellen.

Er zijn over die communes veel aperte leugens verspreid;
voor een deel zijn de verkeerde voorstellingen, die wij in
het westen van de communes hebben gekregen, echter ge-
woon door misverstanden ontstaan of door onjuiste vertaling;
zo is beweerd dat men mannen en vrouwen van elkaar
scheidde, dat mannen en vrouwen in aparte slaapzalen
werden ondergebracht. Als men zich even realiseert wat een
bouwactiviteit dat zou hebben gevergd om in dat land van
700 miljoen voor de hele bevolking nieuwe barakken te
bouwen, en dat in een land waar hout het meest zeldzame
product is, dan kan men de dwaasheid van dit sprookje
direct doorzien.

Ik kan dan ook verzekeren dat de Chinezen op het
platteland, zowel als in de steden, nog altijd leven in huizen,
soms met een broer erbij, soms met een vader en een moeder
erbij - de traditionele joint family, zoals men die ook in
het verleden in China aantrof; maar de gezinswoning is
daar het normale type woning. Alleen wanneer men nieuwe
kolonisten naar een volstrekt nieuw, open te leggen gebied
stuurt, brengt men ze in barakken onder, mannen en vrouwen
apart; maar dat doet men hier in drooggelegde Zuiderzee-
polders net zo.

Een ander verrassend bericht betrof de Grote Sprong
Voorwaarts, van 1958. Met een tot het uiterste opgevoerd
revolutionair élan wilden de leiders de productie, zowel op
industrieel als op agrarisch gebied, zo snel opvoeren dat
men China op betrekkelijk korte termijn tot grote industriële
mogendheid zou opstoten. De Sowjet-adviseurs waarschuw-
den dat de produetieplannen,' die soms naar verdubbeling
of verdriedubbeling in een jaar streefden, onmogelijk te
realiseren waren; en dat, als men bepaalde cijfers zou be-
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naderen, dit alleen ten koste van de kwaliteit zou kunnen.
Hun adviezen werden in de sfeer van euforie, die toen in
China heerste, in de wind geslagen. Dit is stellig een van
de belangrijke oorzaken geweest van de groeiende span-
ning tussen de twee landen en van het terugroepen der
Sowjet-experts in 1960.

Ook degenen, die de leiding hadden van de statistische
verwerking van productiecijfers, sloegen op hol.
Fantastische landbouwproductiecijfers werden over 1958

gepubliceerd, die na vrij korte tijd weer moesten worden ge-
corrigeerd en tot twee derden teruggebracht; en ook dat
cijfer was vermoedelijk nog een stuk te hoog.
Een van de meest verrassende aspecten van deze Grote

Sprong Voorwaarts was de bouw van ontelbare hoogoventjes
in de dorpen voor het smelten van staal. Waartoe diende dat?

De Chinezen gingen nog altijd uit van de idee dat de
economische ontwikkeling moet beginnen met de zware
industrie. Dat is vermoedelijk een erfenis geweest van het
marxistisch denken zoals dat in Rusland werd beoefend.
Hoewel de communistische leiders in China, wat het ont-
wikkelingstempo betreft, nu hun eigen weg wilden gaan,
hielden zij in grote trekken nog vast aan het Sowjet-ontwik-
kelingsmodel. Maar het in deze dOI1)soventjes gefabriceerde
staal was in 't algemeen van bijzonder slechte hvaliteit.
Het excuus dat de Chinezen nog altijd aanvoeren, wanneer
men hen daarover aanspreekt, is dat het hier zou gaan om
landbouwers die toch te weinig werk omhanden hadden;
op deze manier besteedde men tenminste de tijd, die anders
ongebruikt werd gelaten, op nuttige wijze, zodat ieder rende-
ment dat men kreeg, al was het nog zo laag, economisch
verantwoord was; bovendien zouden de boeren daardoor
in een meer industriële sfeer komen te Icvcn en niet alleen
maar traditionele boer blijven; ze zouden hierdoor zijn ge-
moderniseerd.
Niettemin geloof ik, dat dit experiment met door de

volkscommunes beheerde hoogoventjes een van de grote
oorzaken is geweest van de enorme moeilijkheden die China
van 1951-1961 heeft moeten ondervinden. Waarom?

Omdat men daardoor noodzakelijke mankracht onttrok
aan het binnenhalen van de oogst. Men had in 1959 nog
een vrij goede oogst, maar die werd voor een deel niet
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binnengehaald; men had in vele dorpen alleen vrouwen,
oude mannen en kinderen om die binnen te brengen, omdat
de jongere mannen allen in die hoogoventjes werktell.

Waarschijnlijk is dit in eerste instantie wel een van de
oorzaken geweest van de misoogsten.

:\1aar daarna kwamen ook de natuurlijke omstandigheden,
zware overstromingen en nog veel erger, droogten, die
hebben gemaakt dat het hele Chinese experiment ernstig
heeft gewankeld. Ook al is er, door grote soberheid en eerlijke
distributie, en door de mogelijkheden die de commune-
organisatie bood om de rampen het hoofd te bieden, in die
jaren geen sprake geweest van een hongersnood, zoals die
zich in de Chinese geschiedenis periodiek heeft voorgedaan
- dat de ovenvinning van de moeilijkheden voor de Chinezen
een uiterste krachtproef betekende, staat wel vast. En toen
ik in 1964 opnieuw een bezoek bracht aan China, meende
ik dat ik op zijn allerbest weer een herstel in de laatste
jaren van een niveau zou terugvinden, zoals ik dat in 19.57
al had aangetroffen; en een nieuwe moeizame aanpassing
nadat op het moeilijkste tijdstip voor haar voortbestaan, alle
Russische hulp aan de Volksrepubliek was ingetrokken, en
de Chinese communisten dus volkomen aan hun eigen
krachten waren overgelaten.

Tegen de achtergrond van die verwachting nu is het
bezoek in 1964 aan China één grote verrassing geweest.

Het eerste punt dat iedere bezoeker opvalt is: de ave/'-
doed aan voedsel. Dat was allereerst overal in de steden
het geval. Maar ik ben niet in de steden gebleven, integen-
deel; veel meer nog dan in 19.57 ben ik erin geslaagd, gedaan
te krijgen dat ik in die maand, dat ik in China was, tot diep
in het platteland kon doordringen. In 1957 had ik mij groten-
deels moeten beperken tot de provincie Kwantoeng, in de
omsh"eken van Canton; een provincie die ik deze keer van
zuid naar noord heb kunnen doorkruisen. Maar ik heb
daarnaast ook zeer afgelegen gebieden bezocht in het noor-
den van de provincie Hoepei (waarvan de hoofdstad, Woe-
han, aan de Jangtse ligt). Alles bij elkaar bezocht ik 10 com-
munes en twee staatslandbouwbedrijven; en daardoor heb
ik toch wel een beeld gekregen van de ontwikkelingen die
in een aantal ver uiteenliggende streken hebben plaats ge-
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grepcn. Gebieden als Mandsjoerijc heb ik niet willen be-
zoeken; ik wist wel dat in dat betrekkelijk dun bevolkte ge-
bied industrieel en agrarisch grote mogelijkheden aanwezig
waren. Maar wat mij interesseerde was, hoe in de zuidelijke
rijstgebieclen het nijpende overbevolkingsvraagstuk kon wor-
den opgelost.

De communes zijn er nog altijd; de overdrijvingen van
de eerste jaren zijn ten einde; daar was al na een half jaar
een stokje voor gestoken. De communes zijn nu zuiver orga-
nisatorische eenheden om de arbeidskrachten overal daar
in te zetten waar men ze het meest nodig heeft. Bovendien
vormen zij de onderste trap van de administratieve indeling,
en nemen dus de plaats in van de vroegere gemeenten; en
zien zij toe op de verdeling van de opbrengstcn, op het
opzij leggen van redelijke percentages ten behoeve van
lopende uitgaven, afschrijvingen, sociale voorzieningen en,
na aftrek van de belastingen, ook ten behoeve van investerin-
gen in kapitaalgoederen. Deze dienen in de eerste plaats
de landbouw, cn omvatten: electrische installaties, water-
bouwkundige werken en mechanische hulpmiddelen. Een
groot deel van de investeringen gebeurt tegenwoordig in
China door de volkscommune, en door de kleinere eenheden,
die de eigenlijke productie-eenhedcn vormen: brigades en
werk-teams.

Er is een momcnt geweest dat men zelfs het particuliere
stukje grond van iedere boer probeerde op te delen. Die zijn
er nu weer, maar zij zijn niet erg belangrijk, in tegcnstelling
tot de Sowjet-Unie. Ik herinner me nog hoe in 1954, toen ik
Rusland bezocht, in het satirisch blad Krokodil prentjes
voorkwamen vol kritiek op de manier waarop in de kolchozen
werd gewerkt. Op een spotprent zag je stevige jonge kerels
en vrouwen, die tegen een oude moeke zeiden: 'Baboesjka,
ga jij maar op het kolchosland werkcn, wij hebben wel wat
beters te doen'. Het kolchosland lag praktisch braak, was
slecht verzorgd, terwijl de particuliere stukken grond met
de grootste zorg werden bewerkt.

In China is dat anders. Daar wordt alle aandacht gegeven
aan de collectief bewerkte grond, terwijl die particuliere
stukken grond er helemaal niet zoveel beter bij staan, omdat
zij alleen maar ecn supplementair karakter hebben en niet
het hoofdvoedsel voor de bevolking kunnen verschaffen.
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Een boer in het zuiden van de provincie Kwantoeng had me
precies voorgerekend hoeveel hij in het jaar 1963 had ver-
diend. Alles wordt in de communes in geld omgerekend;
elk werk wordt gehonoreerd met een bepaald aantal punten,
en het inkomen achteraf in geld verrekend, ook als het
voedsel al van te voren is gedistribueerd; als de vrouw in de
commune meewerkt, wordt het inkomen flink verhoogd, wat
een stimulans is voor gezinsbeperking. Deze boer dan had
een nauwkeurige boekhouding van zijn jaarinkomen, dat
hij me voorrekende. Toen vroeg ik: 'Ja, maar U heeft toch
ook nog uw particuliere economie?' 'Ja', zei hij, 'ik heb ver-
leden jaar een varken verkocht en daarvoor heb ik 60 yuan
- ongeveer negentig gulden - gekregen'. Toen ik hem
vroeg naar de opbrengst van zijn privé stukje grond, was
zijn antwoord dat hij dat niet kon berekenen; zij verbouwden
er wat groente en dat consumeerden zij zelf. Maar dat
varken leverde geld op, dat was belangrijker.
Ik sprak zoëven van kinderbeperking. Deze wordt nu met

kracht bevorderd en aangemoedigd. Maar toch zal de jaar-
lijkse bevolkingsgroei nog wel een tijdlang boven de 2 %
blijven, daar de propaganda voor gezinsbeperking ver van
de steden nog weinig effect heeft.
De industrie heeft stellig grote moeilijkheden onder-

vonden door het onttrekken van de Russische hulp; maar
daarnaast was een belangrijke oorzaak van het afremmen
van de expansie in de laatste jaren, dat men heeft ingezien
dat men destijds, in 1958, te snel vooruit wilde. Het jaar
van de Grote Sprong Voorwaarts is een jaar geweest van te
grootse experimenten, van een loslaten van een voorzichtig
realisme, van optimistische statistieken die in de lucht werden
opgebouwd en waar men later weer bijna de helft af moest
doen; van een sfeer waarin de Chinezen zich verbeeldden
met revolutionair élan all één wonderen te kunnen vol-
brengen. Dit tijdelijk verlies van hun zin voor realiteit had
voor de Chinezen catastrofaal kunnen worden. Nu is er weer
een volkomen terugkeer naar een voorzichtig realisme; maar
nu heeft men dan ook een industriële ontwikkeling die veel
bescheidener van opzet is, en die een ander karakter draagt:
die veel meer gelicht is op de hulp aan de landbouw, meer
aandacht besteedt aan kwaliteit, variatie, minder de nadruk
legt op kwantiteit.
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Een van de belangrijkste kentrekken van de huidige ont-
wikkeling in China is echter, dat men in bepaalde opzichten
niet de lijn, die ik in 1957 meende te constateren, heeft
voortgezet. Toen leek het, dat men in feite twee hoofd-
oplossingen had gekozen: a. de snelle industrialisatie; b. het
in gebruik nemen van de nog onbewerkte gronden.
De herbebossing en beplanting van heuvelgronden met

vruchtbomen gaat nog wel door; maar niet meer in hetzelfde
tempo als tevoren. Men is tot de conclusie gekomen dat de
unifonne herbebossing met dennen te eenzijdig was, en door
de monocultuur gevaar oplevert voor insectenplagen. Er
worden nu bosbouwproefstations onder wetenschappelijke
supervisie tot ontwikkeling gebracht; maar dat is niet de
hoofdreden waarom het in gebruik nemen van de braak-
liggende hellingen wordt afgeremd.
I-,-1enheeft in de laatste jaren alle aandacht gericht - heel

merkwaardig - op de reeds dichtbevolkte landbouwgebie-
den. En wij kunnen stellen dat de grote paradox van de
Chinese ontwikkeling is, dat men het vraagstuk van de over-
bevolking homoeopatisch probeert op te lossen. Men con-
centreert de bevolking in de reeds dichtbevolkte gebieden
om de productie per oppervlakte-eenheid dáár te verhogen
waar zij reeds betrekkelijk hoog was. De trek naar de stad
wordt streng gelimiteerd. Integendeel, jongelui uit de steden
worden onder druk gezet om zich op de landbouw toe te
leggen. Alle nadruk wordt nu gelegd op de vermeerdering
van het aantal oogsten en op de verhoging van de opbrengst.
\Vaar men vroeger twee oogsten had, tracht men er nu
drie te krijgen, en waar men er één had worden er nu twee
geproduceerd. Zo krijgt men een versnelling van het hele
productieproces. Aan de andere kant is er een sterk geïnten-
siveerd gebruik van mest en van beter geselecteerde zaden,
naast ziekte- en insectenbestrijding. Alle aandacht is gericht
op een snelle verhoging van de productie per hectare.
En nu kon ik, anders dan in 1957, vergelijken, als ik de

vraag stelde: hoe was in deze commune de opbrengst in
1957 en hoe is die nu? In de streken waar ik in 1957 was
geweest kon ik vergelijken met de orde van grootte van de
cijfers die ik toen had verzameld, en het klopte in grote
trekken altijd. De vooruitgang, bereikt sinds 1957, bleek
daarbij gewoonlijk verrassend groot.
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AGRARISCHE PRODUCTIESTIJGINGEN SINDS 1957
C01nmunc Sheek Voornaamste gewassen Opbrengst per hectare in kg ')

1957 1963 1964
1. Bij Peking tarwe

~
1.900 x 2.000

maïs 3.000
rijst 4.500

2. Bij Peking verse groenten 60.000 80.000
3. Bij Sjanghai verse groenten 45.000 76.000
4. Bij Sjanghai tarwe 1.200 2.700

rijst 4.000 6.000
katoen (puur) 310 660
koolzaad 750 x 1.575

~ 5. Bij Hantsjou rijst 4.500 6.800
tel 6. Bij Canton rijst UOO 8.600tel

7. Noord-Kwantoeng rijst 3.400 7.300
aardnoten 720 1.500 2.000

8. Zuid-Kwanta eng rijst 7.200
9. Noord-Hoepei rijst 3.900 7.650
10. Noord-Hoepei rijst 7.500

katoen (puur) 750

De rijst steeds berekend als padi waarvan ongeveer 2/3 van het gewicht als ontbolsterde rijst voor consumptie beschikbaar komt.

I) Hoewel de door mij bezochte communes stellig een eind boven het landelijk gemiddelde uitkwamen, met name voor wat betreft
de eerste vier, dicht bij een slad gelegen communes, zouat de door mij genoteerde grocil)crcentagcs sinds 1957, in kwantitatief opzicht,
stellig niet als representatief kunnen worden beschouwd voor het gehele land, is toc I de overal tot uiting komende tendentie lot
stijging als representatief te beschouwen.



Hoe heeft men deze successen bereikt?
Door alle aandacht te richten op irrigatie en electrificatie.

Op dat gebied hebben de Chinezen grote prestaties verricht.
En wij moeten toch achteraf constateren dat ondanks alle
fouten, die zij daarbij gemaakt hebben, zij met de Grote
Sprong Voorwaarts toch de basis gelegd hebben voor alle
vooruitgang die er op het ogenblik in China bereikt wordt,
en met name voor de prachtige oogsten van 1964 en 1965.
Zij hadden destijds de boog veel te strak gespannen.
Maar nu brengt de extreme inspanning van zeven jaar ge-
leden zijn rente op.
Nu zal men opmerken dat er ook in het verleden wel eens

goede oogsten geweest zijn, zoals in 1957 en 1958. Maar
het verschil is dat men toen bijzonder afhankelijk bleef van
klimaatsomstandigheden; dit bleek juist in de daarop volgen-
de jaren. Nu is er een basis gelegd die veel duurzamer is,
omdat men althans de strijd tegen de droogte gewonnen
heeft en de strijd tegen een groot deel van de overstromingen
nu al op efficiënte wijze kan voeren - ook al zal de volledige
beteugeling van de bovenloop van de rivieren nog wel enige
decenniën vergen.
Die strijd tegen de droogte heb ik in het noorden van de

provincie Hoepei met eigen ogen gezien, in de streek die ik
aan het begin van deze voordracht beschreef. Men had in
de commune, die ik er bezocht, in geen twee maanden een
druppel regen gehad. In het verleden zou een maand zonder
regen al een ernstige hongersnood hebben betekend, en
velen zouden als bedelaars naar andere streken zijn getrok-
ken. Nu stonden de rijstoogst en de katoenoogst er eenvoudig
schitterend voor. Maar ik kon in geen enkele dorpswoning
de man of de jonge vrouw thuis vinden - alleen maar oudere
vrouwen; want iedereen die kon was aan het werk, aan het
sloten graven of water pompen voor de irrigatie. Het water
pompen gebeurde in die streek ten dele met de hand, maar
voor het grootste deel met dieselpompen. Volgend jaar zou
er electriciteit komen. Ook een tractor was vlak bij een
sloot gezet bij wijze van machinale pomp. Alle middelen
werden gebruikt om de oogst te redden en het zag er naar
uit, dat zelfs als de droogte enige weken zou aanhouden,
men toch een prachtige oogst zou binnenhalen.
Ziehier dus wat de organisatie in commune-verband kan
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bereiken. In feite kan men zeggen dat het geheim van de
successen ligt in die gedeeltelijke mechanisatie. Door die
electrische of diesel-pompen, en een paar tractoren, wordt
het werk in de korte periode na de voorjaarsoogst zo versneld
dat meer oogsten per jaar mogelijk worden; zodat er daar"
door in plaats van een verminderde, een vergrote behoefte
aan arbeidskrachten ontstaat. In de provincie Kwantoeng
had ik in 1957 nog overal met tredmolens zien pompen; nu
zag ik, op al mijn tochten dwars door de provincie, er nog
maar één. Overal gebeurde het pompen elech'isch. En het
is geen arbeidsbesparende, maar werkgelegenheid scheppen-
de mechanisatie.
Er was in het verleden veel verborgen werkloosheid. Nu

klagen alle Chinese communebestuurders over gebrek aan
arbeidskrachten, dus onderbevolking. En dàt is de reden,
waarom de herbeplanting van braakliggende hellingen en
heuvels wordt getemporiseerd. Dezelfde arbeid, gestoken in
reeds intensief bebouwde gronden, brengt meer op. De
klacht over gebrek aan arbeidskrachten klinkt wel een beetje
als een stereotiepe leuze; maar er zit een element van waar-
heid in. Want alle beschikbare en door de gedeeltelijke
mechanisatie van de irrigatie vrijgekomen arbeidskrachten
worden gebruikt in de strijd tegen de droogte, of voor be-
mesting - mest wordt eenvoudig uit de modder van de
bodem in de visvijvers, kanalen, en rivieren samengesteld.
Dit was al veertig eeuwen bekend in China - alleen gebeurt
het nu op veel grotere schaal, en veel meer georganiseerd
dan toen.
Daarnaast wordt in toenemende mate kunstmest gebruikt.

De productie van kunstmest stijgt snel, en deze zeer arbeids-
intensieve werkwijze kan nog heel wat meer arbeidskrachten
absorberen!
Er zijn dus grote successen bereikt. Maar dit is niet alleen

een gevolg van technische vernieuwingen en organisatorische
maatregelen. De successim zouden niet denkbaar zijn ge-
weest zonder het revolutionair élan, zonder de radicalisering
en snelle bewustwording onder de brede boerenmassa, ge-
paard met een krachtige inspanning ter verhoging van de
volksontwikkeling.Zoals revolutionair élan zonder technische
basis, in 1958, tekort schoot, zo zou technische en organisa-
torische vernieuwing zonder dit élan te kort schieten.
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Al deze vooruitgang in productie betekent overigens niet,
dat er niet nog altijd zware armoede in China heerst. In
vergelijking met welk Europees land ook is het levenspeil
nog ongelooflijk laag. Alleen tegen de achtergrond van zijn
eigen verleden, en van de omringende Aziatische landen,
zijn de prestaties van China indrukwekkend.
De Chinese economie heeft nog vele zwakke kanten;

de productie per man blijkt laag en met name het transport
is nog een erg zwakke schakel. Ook veeteelt en vruchtenteelt
zijn nog onderontwikkelde kanten van de Chinese economie.
Ook de ideologische situatie houdt gevaren in. Van de

euforie van 1958 is niets meer over, en men is van de over-
drijvingen tijdens de Grote Sprong Voorwaarts, met een
paar fikse stappen achteruit, weer snel teruggekomen. Maar
het dogmatisme en de onfeilbaarheidsmythe kunnen het
Chinese experiment telkens opnieuw weer in gevaar brengen.
Toch is het onmiskenbaar dat China, in grote lijnen, op

de goede weg is en daarmee tevens bezig is een model
te scheppen voor de Aziatische landbouwvolken, die in ver-
gelijkbare omstandigheden leven. Dit klemt te meer, nu de
ervaring sinds de Tweede Wereldoorlog in de omliggende
Aziatische gebieden, vooral in de dichtbevolkte rijstgebieden,
uitwijst dat het allerminst eenvoudig is, een aantrekkelijk
alternatief te vinden voor het Chinese ontwikkelingsmodel.
Wat de Japanners, die honderd jaar geleden met de econo-
mische ontwikkeling begonnen, wisten te bereiken in een
periode toen de bevolkingsaanwas minder snel was, blijkt nu,
in het midden van de twintigste eeuw, niet of nauwelijks
meer op die manier te herhalen.

Aan de andere kant lijkt het mij, dat de afwijking van
het Russische ontwikkelingsmodel alleen een tijdelijke adem-
pauze kan verschaffen, door de voedselproductie veilig te
stellen. De aanpak van het eigenlijke overbevolkingsvraag-
stuk, die moet uitmonden in een duidelijke verhoging van
de productie per hoofd van de bevolking, moet nog pas
beginnen.
De homoeopatische oplossing van het overbevolkings-

vraagstuk, door het concentreren van steeds grotere mensen-
massa's in de reeds dichtbevolkte gebieden, kan slechts tijde-
lijk een uitweg bieden. Zodra de industriële ontwikkeling
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en de motorisering van het transport echt op gang komen,
zal een belangrijk deel van de landelijke arbeidskrachten
overbodig worden - en voor hen zal, behalve in een snel
groeiende industrie, toch een uitlaat gezocht moeten worden
in de talrijke nog vrijwel braakliggende, dus in feite onder-
bevolkte heuvelgebieden; de oplossing dus, die Gourou in
1948 aanbeval.
De prognose is dus, dat China in een volgend stadium bij

de oudere ontwikkelingsmodellen - de Westerse industriële
wereld, de Sowjet-Unie, Japan - nauwer zal kunnen aan-
sluiten dan in de eerste fase.
De Chinezen konden het Russische model in de eerste fase

niet volgen door de sterk afwijkende omstandigheden, vooral
in het zuiden.
Men kan echter ook zeggen dat de Chinezen, van hun

voorbeeld lerende, veel fouten van de Russen hebben kun-
nen vermijden; men heeft er niet al die gewelddadige zuive-
ringen aan de top gehad; men heeft er veel beter gebruik
gemaakt van de kundigheden van de rijke boeren en hande-
laars. Men heeft alles veel minder met geweld en veel meer
met overreding proberen te bereiken. Daardoor was er
minder tegenstand; en ondanks de slechte jaren 1959-61
heeft het Chinese bewind toch het 'Hemels Mandaat' niet
verloren.
Er bestaat kennelijk nog altijd, voorzover men dat als

bezoeker van buiten kan constateren, een vertrouwen in
de regering en een besef dat men het onvergelijkelijk beter
heeft dan in het verleden - hoe moeilijk de 'Lange Mars',
die men nog voor de boeg heeft, ook moge zijn.
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Tsjou Li-po

EEN ZONDAG IN DE COMMUNE

Vertaling en inleiding van dr. D. W. Fokkema

De hedendaagse Chinese literatuur, hoever zi; ook van
de Nederlandse lezer afstaat, boeit omdat zi;, naast veel
maakwerk, een enkele ma,il een experiment oplevert. De
Chinese schri;vers li;ken voor het merendeel onverbiddeli;k
in hun streven om de weg naar de communistische maat'
schappi; te beschri;ven en zi; stellen zich daarbi; voor
opgaven waar men in Nederland sedert Gorter en Van Colle11l
niet meer aver piekert. De Chinese schri;ver heeft tot taak
de klassenstri;d aan te wakkeren, de loop der geschiedenis
te versnellen, en de lezer een beeld te gecen van de paradi;se-
li;ke aspecten van het komende communisme teneinde zi;n
verbeelding te stimuleren en zi;n offervaardigheid in het
heden te vergroten. M.all Toen, de begin 1965 ontslagen
minister van cultuur, heeft met zi;n Schemering over Sjanghai
reeds in 1933 een boek geschreven dat een duideli;ke klas-
senanalyse bevatte, Yang Alo en Liang Pin publiceerden
enkele ;aren geleden romans waarin zi; de geschiedenis van
de Chinese revolutie in marxistische termen verhaalden;
maar Ts;oll Li-po is eell van de weinigen die el' tot op,
zekere hoogte in slaagt om het soms eentonige verslag van
de landhervorming en de vestiging can het communistische
bewind te comlJineren11let de beschri;ving van een idyllische
maatschappi;. Dit bleek reeds uit enkele passages van zi;n
in 1955 in Engelse vertaling verschenen roman The Hurri-
cane. In het hieronder in vertaling afgedrukte cerhaal 'Een
Zondag in de commune', dat oorspronkeli;k in het pmti;-
orgaan Rode Vlag wn 16 december 1961 werd gelntbliceerd,
komt het nog duideli;ker tot uitdrukking.
Niet iedereen zal op het eerste gezicht geneigd zi;n "Een

zondag in de commune" experimenteel te noemen. Een Ga-
raudy zou er vermoedeli;k zelfs geen 'onbegrensd realisme',
maar de cliché's van het socialistische realisme en een sterk
didactische inslag in ontdekken. Men dient er echter rekening
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mee te houden dat wat ons als een cliché in de oren klinkt,
voor de Chinese lezer nieuw kan zijn, en dat voor hem het
tanden borstelen en voeten wassen mogelijk een symbool
is van zuiverheid en luxe. Men zou een Merlyn-nummer
kunnen vullen met dit soort opmerkingen en zich dan tevens
moeten afvragen wie 'de Chinese lezer' is en tot wie Ts;ou
Li-po zich richt, en wat deze lezer onder literatuur verstaat.
Het zou dan bli;ken dat de stilering van de werkeli;kheid
in de hedendaagse Chinese letterkunde een meer ethisch
dan esthetisch karakter heeft en dat het experiment voor-
nameli;k bestaat uit die' ethische stilering'.
Daaruit zou men dan weer kunnen concluderen dat wi;

hier met een verhaal te maken hebben dat naar de gang-
bare opmttingen in Nederland meer teeg heeft van een
moralistisch traktaat dan van literatuur. Er bestaat geen
bezwaar tegen zich bi; deze 'gangbare opvattingen' aan te
sluiten, ook al zou het (bi;v. uit wetensclwppeli;k oogpunt)
de voorkeur verdienen deze opvattingen eens te relativeren.
Ontdaan van alle literaire verdienste, behoudt Ts;ou Li-

po's verhaal toch zijn documentaire waarde. Het verschaft
meer inzicht in het reilen en zeilen van de commune dan
menige geleerde verhandeling en is een goed surrogaat voor
een bezoek aan China.
Tsou Li-po werd in 1908 in een onderwi;zersgezin geboren,

leas korte ti;d corrector in S;anglwi, zat tweeënhalf ;aar
gevangen en bracht de oorlogs;aren door in Yenan. Hi; be-
zocht de Sow;et-Unie en ve1taalde een deel van S;olochow's
Nieuw Land onder de Ploeg in het Chinees. Hij bellOort tot
de bekendste auteurs val! de Chinese Volksrepubliek.

l.
Op een zondag in het afgelopen voorjaar werd Toe

Tsj'ing-tsj'uan, de secretaris van het partijcomité van de
commune 'Grote Brug', nog voor het aanbreken van de
ochtend door het gekwetter van de mussen gewekt. Zij
hadden zich de taak van de wekker toegeëigend. Of het nu
een rustdag was of door de week, zij begonnen, eigengereid
als zij nu eenmaal waren, hun concert steevast op hetzelfde
tijdstip en hun gesjirp betekende altijd het einde van zijn
nachtrust. Hij opende zijn ogen, gaapte eens flink en ging
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op de rand van het bed zitten om zijn kleren en strooien
sandalen aan te trekken. Dit alles deed hij zo zachtjes
mogelijk en op de tast om zijn vrouw niet te storen die de
avond tevoren uit de stad was overgekomen en nu nog een
licht gesnurk liet horen.

Hij reikte naar een hak, die in een hoek van de kamer
lag en opende zachtjes de deur naar de hal om door de
achterdeur naar buiten te gaan. Zodra Toe Tsj'ing-tsj'uan,
die behalve partijsecretaris ook directeur van de commune
was, de groententuin had bereikt, begon hij de grond los
te maken. Hij wilde wat pompoenen zaaien. Daarvoor was
het nu de tijd, net als voor komkommers, spercibonen en
Chinese spinazie, maar hij had speciaal belangstelling voor
pompoenen omdat deze niet zo bewerkelijk en toch heel
voedzaam waren.

Na een korte poos kwam een forsgebouwde vrouw met
een verweerd gezicht naar buiten. Zij droeg een blauw
katoenen broek en jacket, had de blote voeten in strooien
sandalen gestoken, en hield een hak over de schouder. Het
was de voorzitster van de vrouwen van de commune en
ook zij kwam pompoenen planten. Later verschenen er nog
andere leden van het communekader om pompoenen, kom-
kommers, sperziebonen of Chinese spinazie te zaaien. Het
geluid van hakken die de droge aarde bewerkten en over
de kiezelstenen schuurden was spoedig niet van de lucht.
Inmiddels was het klaarlichte dag geworden en toen de zon
aan kracht begon te winnen, trok iedereen zijn jasje uit. De
voorzitster van de vrouwenorganisatie verbrak het stilzwij-
gen zonder de hak ook maar een ogenblik te laten rusten.

'Een goede verzorging van de groententuin is voor de
huishouding heel belangrijk.'

'Ja zeker', beaamde Toe Tsj'ing-tsj'uan terwijl hij met
zijn mouw het zweet van het voorhoofd wiste. 'Vroeger
zei men: 'als het land vóór het huis winst oplevert, geeft de
achtertuin ook winst'. Hoewel wij het woord 'winst' hebben
afgeschaft, heeft deze oude zegswijze zijn betekenis niet
verloren. Zij geeft de onderlinge afhankelijkheid aan tussen
de akkers vóór het huis en de tuin aan de achterkant. Als je
alleen op de akkers vertrouwt, zal je nooit betere tijden
beleven. Een groenten tuin moet ook wat opleveren.'

'Zo is het', viel de voorzitster van de vrouwenorganisatie
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hem prompt bij. 'Maar wat kun je eigenlijk het hele jaar
door aan vruchten en groenten verbouwen?'

'Ervaren landbouwers benutten altijd de randen en hoe-
ken van de tuin door er hennep te planten of tungbomen
en palmen neer te zetten. Daarmee is weinig werk gemoeid
en je hebt er veel aan.'

'Als een familie driehonderd palmen bezit, hebben de
zonen en kleinzonen geen zorgen', vulde zij aan.

In het huis rinkelde de telefoon enige malen.
'Ik zal het wel aannemen', zei de voorzitster van de

vrouwenorganisatie terwijl zij haar hak neerlegde. 'Anders
zou men eens kunnen denken dat we nog slapen.'

Zij ging naar binnen en riep even later:
'Kameraad Tsj'ing-tsj'uan, het is voor jou.'

2.
Het centrale bureau vroeg telefonisch om aan beide

zijden van de nog maar kortgeleden gerepareerde spoor-
baan en autoweg tungbomen te planten, en het project met
grote aandacht uit te voeren omdat tungolie een belangrijk
exportartikel was. Dit nu was precies wat Toe Tsj'ing-
tsj'uan in gedachten had. Hij hing de haak op de telefoon,
keerde naar de tuin terug en gaf de secretaris van de
commune opdracht om in de stad tungzaden te gaan halen.

'Morgen zullen de produktie teams die aan de weg heb-
ben gewerkt een begin maken met het uitzetten van de
zaden", zei Toe vastbesloten.
Toen de pompoenzaden in de zorgvuldig bewerkte grond

waren geplaatst en met mest waren bedekt, ging iedereen
naar huis om zich te wassen en de mond te spoelen.

Toe Tsj'ing-tsj'uan keerde naar zijn eigen huis terug.
Zijn vrouw, Wang Tsjung-Ian, wier naam associaties opriep
aan de zuiverheid van een orchidee, was net opgestaan en
zat voor de spiegel haar kortgeknipt haar te kammen.

'Kom gauw mee, anders wordt het eten koud', riep Toe,
waarop zij gezamenlijk naar de eetzaal gingen.

Na het ontbijt kwam als gewoonlijk op zondag de een
na de ander bij Toe op bezoek: secretarissen van het partij-
comité van de produktiebrigades, de leiders van de produk-
tiebrigades en van de produktieteams, en de leden van een
aangrenzende commune. Rokend, pratend en theedrinkend
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zaten zij op de banken, de stoelen en de rand van het bed.
De gastheer beschouwde hen nauwelijks als gasten en
bekommerde zich er niet om waar zij over spraken en of
zij lang of kort bleven. Hij hield hen niet tegen als zij weer
opstonden om te vertrekken en deed hen ook geen uitge-
leide. Ieder ging zijn eigen gang en dat werd door iedereen
op prijs gesteld. Tsjun-lan deed de beddelakens in een witte
emaille wasteil en nam ze mee naar buiten om ze bij de
bron te wassen. Toe zat op dat moment te praten met de
leider van de zesde produktiebrigade. Hij had gehoord dat
de saffloerplanten van de zesde brigade, die op vier lil)
afstand van het commune-centrum werkte, er niet zo goed
voorstonden, en wilde er daarom eens gaan kijken. Nu de
brigadeleider zelf gekomen was, was het een goede gele-
genheid om eens nader te informeren.
'Is het zo dat de groei van jullie saffloerplanten te wen-

sen overlaat?'
'Ja, daar heb je gelijk in.' De brigadeleider had van een

lange witte handdoek een soort tulband gemaakt die als
een te grote hoed zijn hoofd omsloot. Hij was wat traag van
aard, sprak langzaam en met veel omwegen, maar stond als
volstrekt eerlijk bekend.

'Onze saffloer staat er dit jaar inderdaad niet bijzonder
mooi bij; ik kan er echt niks goeds van zeggen. Nee, het is
niet fraai. . .. hoewel het onze eigen brigade betreft, kan
ik er niks goeds van zeggen. Wat vindt jij ervan, chef? Je
weet dat ik er niet van houd om leugens te vertellen. Als 't
niet goed is, is het niet goed. Het zou er niet beter van
worden als ik je zou voorspiegelen dat het allemaal in orde
was. Tenslotte ben je .... '

'De bemesting was beslist niet voldoende', viel Toe hem
in de rede. 'En wat doen jullie eraan? Leveren de kuilen
wel goede mest?' Zijn hoofd een beetje scheefhoudend,
wachtte hij op antwoord.

'De kuilen? Tja, eerlijk gezegd, zijn die niet zo best. Ik
moet je wel de waarheid vertellen. Ze zijn beslist niet best.'

'Hebben ze er soms weer stro en aarde ingegooid?' vroeg
Toe met een glimlach.

'Waarom zouden ze dat doen? Wie zou zichzelf nog voor

1) ECi1 Ii is ca. 0,5 km.
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de gek willen houden nu het systeem van gegarandeerde
produktiequota is ingevoerd?'

'Zeg me dan hoeveel mest de kuilen bevatten', vroeg Toe
terwijl hij zijn vulpen en rode notitieboekje te voorschijn
haalde.

'Iedere kuil bevat ongeveer 50 pond:
'Ben je daar absoluut zeker van?'
'Wie zou na de ideologische hervormingscampagne van

dit jaar nog leugens vertellen? Dit is heus geen foutieve
opgave. Maar de berekening van het gewicht van stront is
wel iets anders dan het wegen van varkensvlees. Als ik
vijftig pond per kuil zeg, dan kan het in werkelijkheid één
ons meer of minder zijn; dat valt niet precies te bepalen:
De brigadeleider merkte dat iedereen de kamer inmid-

dels had verlaten en stond langzaam op om ook weg te
gaan. Toe Tsj'ing-tsj'uan bleef alleen achter en schreef in
zijn notitieboekje wat hij zojuist vernomen had, waarbij
hij vooral niet vergat de getallen te vermelden. Hij behoor-
de tot het kader dat na de hervormingscampagne naar
voren was gekomen en stond bij de partijorganisatie bekend
om zijn verantwoordelijkheidsbesef en plichtsbetrachting.
Hij was achtentwintig jaar en van jongsaf aan gewend om
hard te werken. Kundig in het boerenbedrijf, gaf hij blijk
van een voomitziende blik in de wijze waarop hij de
commune leidde. Altijd ging hij in een enigszins versteld
blauw katoenen pak gekleed en droeg hij strooien sandalen
aan zijn blote voeten. Meestal zaten er moddervlekken op
zijn broekspijpen. Hij had een zwarte jongensachtige kuif
en er hing een grote 10k schuin over zijn voorhoofd. In
huis leek hij, te oordelen naar de manier waarop zijn haar
was geknipt, een student, maar buitenshuis was hij niet van
een gewone boer te onderscheiden omdat hij winter en
zomer een eenvoudige strooien hoed placht te dragen. Hoe-
wel hij een goed geheugen had, had hij de gewoonte om
belangrijke feiten en cijfers nauwkeurig te noteren, en
daarom had hij zijn rode notitieboekje altijd bij zich. Er
waren al heel wat gegevens in vastgelegd, en bladzij na
bladzij was volgeschreven met getallen, schema's, vragen,
berekeningen, notulen van rapporten, en punten om zelf te
rapporteren. Dit is op zichzelf niets bijzonders. Iedereen
die tot het commune-kader behoort heeft immers zo'n
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boekje. Maar het was wel vreemd dat men er ook bladzij-
den in tegen kon komen die met potlood- of pentekeningen
van mensen, bloemen, vogels, grote insecten of landschap-
pen waren gevuld. Hij was op de lagere school geen uit-
blinker geweest, maar wel had hij blijk gegeven van een
artistieke aanleg en altijd goede cijfers voor tekenen be-
haald. Hij hield ervan om in zijn vrije tijd te tekenen en
probeerde dan reproducties van oude Chinese schilderkunst
of van Tsji Pai-sje's schilderingen te kopiëren, of eenvou-
dige illustraties in kinderboeken na te schetsen. Maar hij
had een druk bezet leven, en vooral wanneer er geploegd
of geoogst moest worden, dacht hij aan niets anders dan
mestkuilen, trekdieren, arbeidskrachten en allerlei soorten
cijfers, en werden de oude Chinese schilderkunst, Tsji
Pai-sje en de geïllustreerde kinderboeken tijdelijk op de
achtergrond gedrongen.

Deze zondag was echter een uitzondering. 's Middags
kwam er toevallig niemand bij Toe op bezoek, en nadat
Tsjun-lan de lakens had gewassen, speelden zij een spelletje
schaak. Toen haar man de stukken weer opborg, vroeg
Tsjun-Ian, die er met haar volle figuur en frisse appelwan-
gen welgedaan uitzag:

'Wil je niet een tekening voor mij maken? Er is iemand
in onze fabriek die ze zo mooi vindt.' Zij werkte in een
kousen fabriek in de stad en was de enige bewonderaarster
van de artistieke talenten van haar man. Met de 'iemand'
waar zij over sprak, bedoelde zij zichzelf.

'Je maakt een grapje. Wie zou mijn tekeningen willen
hebben?'

'Er is heus iemand. Maak toch alsjeblieft een tekening
voor me.'

'Maar wat moet ik dan tekenen?'
'Dat laat ik aan jou over.' Zij stond naast haar man en

liet haar rechterelleboog op een langwerpige rood gelakte
boekenstandam'd rusten. Terwijl zij haar hoofd met de hand
ondersteunde, zei zij dat hij bijvoorbeeld een portret zou
kunnen tekenen.

Toe Tsj'ing-tsj'uan haalde een stuk papier te voorschijn
en begon met potlood een schets te maken. Op het papier
kreeg het gezicht van de jonge vrouw langzaam gestalte,
maar toen hij de neus en mond wilde schetsen, hoorde hij
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plotseling het geluid van haastige voetstappen. De man die
in de deuropening verscheen, riep met een ruwe stem:

'Terwijl jij hier rustig thuis zit, chef, gaat het mis met
de zaailingen die net door een produktie team zijn verplant.'

'Wat? Wat zeg je me nou?' vroeg Toe bezorgd, terwijl hij
papier en potlood terzijde schoof en opkeek naar de com-
mune-secretaris die was binnengekomen.

"Vormen hebben de rijstplantjes aangetast die net door
een team waren verplant.'

'Door welk team?' vroeg Toe.
'Het eerste produktieteam van de tweede brigade.'
'Dat maak je mij niet wijs. Hoe kan dat nou?' Hoewel hij

het moeilijk kon geloven, rende hij naar buiten.
"Vaar ga je heen?' vroeg Tsjun-Ian.
'Naar de zaailingen kijken.'
Waar wind je je over op? De afdelingen hebben hun

produktiequota toch gegarandeerd?'
Toe bleef even staan, maar bedacht zich niet lang: 'Zou

ik mij er niets van aantrekken omdat ze de produktie heb-
ben gegarandeerd? Je hebt mooi praten, maar dacht je soms
dat de partij mij hier had aangesteld om duimen te draaien?'

'Als je dan met alle geweld wilt gaan, dan hoef je je nog
niet zo te haasten. Je kunt toch eerst de neus afmaken
waar je net mee bezig was?'

'Ach, vlieg op! Wie taalt er nog naar een neus als de rijst
wordt bedreigd door een wormenplaag!' riep hij vanuit de
hal, waarop hij haastig vertrok.

3.
Toen Toe Tsj'ing-tsj'llan bij het eerste team van de twee-

de produktiebrigade aankwam, zag hij al van verre dat
zich een menigte mensen bij het veld met de jonge rijst-
plantjes had verzameld. Dichterbij gekomen, constateerde
hij dat het gehele kader van de produktiebrigade en het
produktieteam aanwezig was. Ook was er een oude man
met een donkerbruine vilthoed op en een blauw katoenen
doek om de lendenen gewonden die met veel gebaren zijn
mening te berde bracht. Toe knikte hen toe en nam de
situatie nauwkeurig in zich op. Rondom de zaailingen was
de grond omgewoeld en sommige plantjes waren half in de
modder weggezakt en verwelkt. Hij fronste zijn borstelige
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wenkbrauwen en zei geen woord. Het gepraat van de
anueren was inmiddels verstomd en er heerste alom een
gedrukte stemming.
'Wat zijn jullie nu van plan?' vroeg hij tenslotte.
'Het is niet zo erg, kameraad Tsj'ing-tsj'uan', zei de leider

van het eerste produktieteam. 'Wij hebben de oude Li
gevraagd om eens te komen kijken en hij zegt dat het wel
weer in orde kan komen - En Li, wat vind je ervan, het is
toch niet zo ernstig wel?'
'Nee, het is beslist niet ernstig', stelde de oude Li hen

gerust.
De leider van de tweede produktiebrigade bood hem een

sigaret van eigen teelt aan, maar de oude man sloeg hem
af en wees lachend op zijn pijp: 'Ik houd het maar bij deze
oude metgezel. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur: de een
houdt van een sigaret en de ander steekt liever een pijp op.'
'Beste man', zei Toe Tsj'ing-tsj'uan met warme genegen-

heid in zijn stem, terwijl hij de oude bij de arm onder-
steunde, 'je zegt op grond van je ervaring dat de plantjes
er wel weer bovenop zullen komen?'
'Het kom gegarandeerd weer in orde.' De oude klopte

zijn pijp leeg tegen een steen. 'De wormen kunnen
niet tegen theezaadkoeken. Als je nu maar een aantal van
die koeken hebt, en je verpulvert ze, en je lost ze op in
water, en je begiet de grond met deze oplossing, dan be-
tekent dat het einde van de beestjes.' De oude had zijn
pijp opnieuw gestopt en iemand gaf hem vuur. Hij trok
eens flink en blies een paar grote wolken blauwe rook uit.
'Maar de moeilijkheid is dat wij op het ogenblik niet ge-
noeg van die koeken hebben, en het is ook niet eenvoudig
om eraan te komen.'
'De commune heeft ze nog wel in voorraad', merkte Toe

op, en hij vroeg wie van de omstanders bereid was om ze
te gaan halen.
De leider van het produktieteam nam de boodschap op

zich. Toe haalde zijn notitieboekje te voorschijn, scheurde
er een blad uit, hurkte neer aan de kant van de weg,
schreef een order voor de levering van de theezaadkoeken,
en overhandigde het briefje aan de leider van het produk-
tieteam.
Toen dit geregeld was, begon de menigte zich langzaam
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te verspreiden. Maar Toe Tsj'ing-tsj'uan hield de oude Li
staande en zei glimlachend:

'Het was een hele moeite voor je om hierheen te komen.
Mag ik je voorstellen om nog wat te blijven?'

'Natuurlijk', antwoordde de oude prompt, want hij be-
greep dat Toe wilde dat hij aanwijzingen zou geven bij het
gebruik van het verdelgingsmiddel. 'Dan zoeken we een
plekje op waar we kunnen zitten.'

De beide mannen gingen in het gras langs de weg zitten.
Vanzelfsprekend spraken zij over de jonge rijstplantjes en
de grond.

'De landbouw', zei de oude man, 'kan heel gemakkelijk
zijn, maar ook heel moeilijk. Als je er verstand van hebt, is
het zo gemakkelijk als het maken van een schutting van
bamboepalen. Maar mis je de nodige kennis van zaken, dan
ben je even hulpeloos als een blinde in een akker met hoge
cassaven' 2).

'Zo is het', zei Toe die aandachtig luisterde en hem al-
leen af en toe onderbrak om een woord van bijval te laten
horen.

"Naar het vooral op aankomt is toewijding.'
'Dat ben ik met je eens.'
'Bij het kweken van rijstplantjes moet je bijvoorbeeld

even nauwgezet te werk gaan als bij de verzorging van een
baby. Het vraagt heel veel inspanning. Je moet midden in
de nacht opstaan om het water dat op het veld staat weg
te laten lopen, zodat de jonge wortels de dauw kunnen
absorberen. Dan moet je voordat de ochtend aanbreekt het
veld weer gaan bevloeien, want anders kan de grond open
barsten onder de hitte van de zon, en wanneer je dan later
de zaailingen wilt verplanten, zitten hun wortels muurvast
in de grond.'

'Dat is waar', beaamde Toe. Het merendeel van deze
bijzonderheden bevatte voor hem geen nieuws, maar toch
luisterde hij vol geduld. Hij vond dat hij de dingen die hij
niet wist met aandacht in zich op moest nemen, en dat wat
hem bekend was moest toetsen aan de ervaring van ande-
ren.

'Verder moet men er goed aan denken dat het veld

2) Letterlijk colocasia esculenta.
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langzaam en niet met modderig of met te koud water
wordt bevloeid:

De oude baas kreeg een hoestbui, en Toe vroeg bezorgd
of hij kou had gevat.

'Nee, het is een chronische kwaal. Vanaf mijn achten-
twintigste jaar, dat is nu al vijftig jaar lang, heb ik last van
hoestbuien. Ik ben nog nooit naar een dokter gegaan. Al
die tijd heb ik gehoest, maar ik ben er bij in leven gebleven.
Vijftig jaar .... wat gaat de tijd toch snel!'

'Hoe vaak moet volgens jou dit veld bemest worden?'
'Je moet mest aanbrengen zodra de plantjes opkomen;

dat is de zogenaamde ontkiemingsmest. Wanneer ze vijf
tot acht centimeter hoog zijn, moet je weer bemesten, en
wel met de mest voor opgroeiende zaailingen. Tenslotte
moet je ongeveer een week voordat ze worden verplant, in
de tijd dat de dagen van de bruiden in het ouderlijk huis
geteld zijn en men hen nog eens een goede maaltijd be-
reidt, menselijke mest aanbrengen, opdat de zaailingen zo
sterk mogelijk worden en een mooie jade-groene kleur
krijgen. Dat noemt men de bruid sm est:

De oude man zag de leider van het produktieteam en
nog iemand aankomen, ieder met een pikolan over de
schouder waaraan twee emmers met het verdelgingsmiddel
van theezaadkoeken hingen. Hij liep hen tegemoet en gaf
aanwijzingen om het middel gelijkmatig te verspreiden.
Toen het werk klaar was, borg de oude zijn pijp op en
maakte hij aanstalten om naar huis te gaan. Hij verzekerde
het produktieteam dat de wormen het er geen van allen
levend af zouden brengen.

'Mag ik wel eens een beroep op je doen om met de
jeugd over het verbouwen van rijst te spreken?' vroeg Toe,
terwijl hij een eindje met de oude man opliep.

'Ja, dat mag wel, maar ik weet niet waar wij het over
zouden moeten hebben:

'Veel dank voor je bereidwilligheid. Mogen wij het je
dan laten weten, als wij een datum hebben vastgesteld?'

De oude antwoordde bevestigend en na van Toe Tsj'ing-
tsj'uan afscheid te hebben genomen, begaf hij zich op weg.
In de verte bleef hij nog even stilstaan, hij hoestte en
klopte met zijn hand op zijn lichtelijk gebogen rug. Daarna
liep hij langzaam verder.
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4.
Van het veld van het eerste produktie team liep Toe

Tsj'ing-tsj'uan naar het centrum van de tweede produktie-
brigade om daar telefonisch naar de stand van zaken bij de
andere produktieteams te informeren. Hij vernam dat de
zaailingen er op de meeste plaatsen goed voorstonden en
dat slechts drie velden door de wormenplaag werden be-
dreigd. Hij besloot de toestand daar onmiddellijk zelf in
ogenschouw te nemen en hij was de gehele middag met de
kaderleden van de betrokken produktieteams bezig om de
vereiste maatregelen te nemen. Eerst toen de zon achter
de bergen verdween, keerde hij naar het commune-centrum
terug.
Bij de ingang van de commune kwam hij zijn vrouw

tegen, die juist het huis uit kwam.
'Wat is er? Ga je al vertrekken?'
'Moet ik hier dan soms tot volgend jaar blijven wachten?'

Tsjun-Ian trok een pruillip en sloeg haar ogen neer.
'Ben je boos?' vroeg Toe, terwijl hij met haar meeliep.

Lachend verontschuldigde hij zich: 'Ik ben een beetje laat
teruggekomen, maar dat komt door die ellendige wormen.'
'Die wormen van jou laten mij koud.'
'Ze gedragen zich volstrekt onredelijk', vervolgde hij. 'Ze

beginnen te rampokken zonder naar dag of uur te vragen,
en bovendien hadden ze niet door dat jij zou komen.'
Tsjun-Ian moest onwillekeurig lachen en wist dat niet

voor haar man verborgen te houden.
'Je bent gelukkig niet boos', riep hij kennelijk opgelucht,

terwijl hij een blik op haar blozende gezicht wierp. 'Als je
vandaag niet pertinent terug moet naar de fabriek, ga dan
toch morgenochtend vroeg.'
'Denk je dan dat alleen jij het druk hebt, en dat wij niets

te doen hebben?'
'Als je werkelijk moet gaan, zal ik je een eind wegbren-

gen.'
'Dat is niet nodig.'
'Ik zal je tot over de heuvels brengen, want er zijn wilde

dieren in deze streek.'
Tsjun-Ian sloeg dit niet af, en dicht tegen elkaar aan lie-

pen zij zwijgend voort in de richting van de stad. Terwijl de
schemer viel, steeg de roep van de koekoek op uit de vallei.
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In het water op de bevloeide velden tierden de kikkers hoe
langer hoe luider. Het leek wel of zij een wedstrijd hiel-
den, of als een groot koor een meeting opluisterden. Maar
wie zij dan zouden willen huldigen of wat zij wilden
vieren, zal nooit bekend worden.

Aan de andere zijde van de heuvels kwamen zij uit op
een brede weg die naar de stad leidde.

'Je hoeft me niet verder weg te brengen. Ga maar gauw
terug, anders wordt het eten koud', zei Tsjun-Ian terwijl zij
midden op de weg bleef stil staan. Het was helemaal
donker geworden.

'Of dat eten koud wordt, is niet belangrijk. Als jij maar
niet. ... '

'Als ik maar niet wat?' drong Tsjun-Ian met zachte stem
aan.

'Als jij, als wij .... hoe zal ik het zeggen? Het komt
allemaal door die ellendige wormen, het was buiten mijn
schuld. . .. Maar je begrijpt het wel.' .

'Natuurlijk begrijp ik het. En ik moet jou nog vertellen
dat, toen ik zojuist deed alsof ik boos was, jij het niet
begreep. Je dacht dat het echt was en je maakte je ongerust.
Dat was heus een beetje dom van je.' Onverwachts ging
zij op haar tenen staan, kuste haar man op zijn voorhoofd,
en rende weg in de richting van de stad.

'Doe toch wat minder haastig, pas op dat je niet valt!\
riep hij haar achterna. Ze is al bijna drieëntwintig en ge-
draagt zich nog altijd als een kind, dacht hij bij zichzelf, en
onwillekeurig streek hij met zijn hand door zijn in de war
geraakte haren. Langzaam keerde hij naar huis temg.

Het gekwaak van de kikkers klonk over de velden. Uit
de vallei kwam hem het trage donkere geluid van' de
koekoek tegemoet. De nevel boven de vochtige grond, die
zich in de zoele lentenacht vermengde met dè geur van
wilde struiken en het ontspruitende nog dicht op elkàar
staande gewas, had een bedwelmende uitwerking. Hij haal~
de eens diep adem en versnelde zijn pas..

Bij de commune aangekomen, ging hij de keuken binnen
om daar te constateren dat het eten in de pannen inderdaad
koud was geworden. Maar dat overkwam hem zo dikwijls
dat hij er niet meer om gaf. .

Na het eten haalde hij water om zijn voeten te wassen.
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Tenslotte keerde hij naar zijn kamer terug waar iemand de
petroleumlamp bleek te hebben aangestoken. Toen hij bij
het zwakke licht van de lamp. de onafgemaakte tekening op
de rode boekenstandaard zag staan, verscheen er een lach
op zijn gezicht. Hij legde de schets in een lade, blies de
lamp uit, ontkleedde zich en ging naar bed. Nadat de lucht
van de petroleumlamp was vervlogen, verspreide de geur
van de schone lakens zich in het vertrek.
'Wat heerlijk!' Reeds half in slaap verzonken, begreep

hij zelf niet meer waar deze woorden op doelden. .
Het duurde niet lang of hij had een droom, en hij droom-

de dat alle wormen op het land van de commune 'Grote
Brug' door de zoete geur van zeep werden vernietigd.
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J. H. de Haas
J. H. de Haas-Posthuma

CHINA DOOR EEN MEDISCHE BRIL

Wie lange tijd als arts in een koloniaal land (Indonesië)
werkzaam is geweest en ná 1950 op medische studiereizen
technisch onderontwikkelde landen heeft bezocht, heeft kun-
nen constateren, dat in Azië de sociaal-hygiënische situatie
verbeterd is door bestrijding van infectieziekten - met name
van malaria - maar dat op den duur de voedingstoestand
van de bevolking weinig of niet vooruit is gegaan of is
verslechterd.

Ook na het bereiken van een staatkundige onafhankelijk-
heid blijven de technisch onderontwikkelde landen rond-
draaien in de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en
ziekte. Technical assistance met of zonder goede bedoelingen
heeft geen economische onafhankelijkheid gebracht.

Voor de arts is de voedingstoestand van een bevolking de
graadmeter van het sociaal-economische niveau en het vóór-
komen van ondervoeding - chronisch en/of acuut - het
overtuigende bewijs van economische achterstand: onder-
ontwikkelde landbouw en industrie en primitief transport.

Wanneer men op grond van een al te intensieve ervaring
het klinische beeld van de ondervoeding beter kent dan
men zou wensen en in medisch opzicht - gedeeltelijk zelfs
aan den lijve - met het spook van de honger vertrouwd is
geraakt, let men bij het bezoek aan een technisch onder-
ontwikkeld land dan ook in de eerste plaats op de voedings-
toestand van kinderen en volwassenen. Ter vergelijking
staan ons beelden voor ogen, die vrijwel alle Aziatische,
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen in steden en
dorpen als straat-toneel bieden: het sterk in groei achter-
blijvende apathische kind van zuigeling tot adolescent, de
magere 'indolente' volwassen man, de vroeg oude - door
zwangerschappen en arbeid - uitgeputte vrouw, de weinige
bejaarden: versleten en met tanig uiterlijk.
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Gewoonlijk wordt dit beeld gecompleteerd door honger-
oedeem (met een verwarrend, de oorzaak versluierend, mode-
woord kwashiorkor genoemd), door xerophthalmie (een
deficientieziekte, die vooral kleuters geheel of gedeeltelijk
blind maakt) en door anaemie, om van ondermijning door
bacteriële en parasitaire ziekten maar te zwijgen.
Wie door een medische bril kijkend China binnen gaat,

zal zich eerst afvragen: komt ook hier ondervoeding voor?
Na ons bezoek in september 1964 aan Peking, Shanghai,

Hanchow, Canton, Shenyang en omgevende communes, na
onze verkenningen in talrijke (kinder)ziekenhuizen, crèches
en scholen, na het bijwonen van de 1 oktober feesten te
Peking, waaraan honderdduizenden mannen en vrouwen
- arbeiders, boeren, studenten, scholieren - deelnemen,
menen we te mogen stellen, dat in China honger niet voor-
komt, ondervoeding (in de klinische zin van het woord)
geen probleem vormt en zelfs een belangrijk deel van de
kinderen en volwassenen in een goede of uitstekende voe-
dingstoestand verkeert.

De achterdochtige westerling zal direct de vraag op-
werpen: wat heeft men U van China laten zien? \Varen
het alleen paradepaardjes? Het antwoord moet luiden: het
is niet mogelijk om voor artsen - althans niet voor artsen,
die het spook van ondervoeding en honger bij kinderen en
volwassenen jarenlang dag in dag uit in de ogen hebben
gezien - de slechte voedingstoestand van de jeugd en van
volwassen mannen en vrouwen te verbergen. De gastheer
weet en merkt niet, dat de bezoeker daarop let en speciaal
daarop let, tijdens het bezoek aan winkels en warenhuizen,
primitieve woningen en moderne flatgebouwen, musea en
parken, medische centra en universiteiten.

Aan de achterdochtige westerling - een achterdocht die
voortspruit uit dagelijkse beïnvloeding door krant, radio en
TV - moeten de schrijvers de wedervraag stellen: kunt U
ons in een groot technisch onderontwikkeld land laten rond-
leiden, zonder dat de ondervoeding ons op straat en in de
huizen, in school en werkplaats, in polikliniek en ziekenhuis
tegemoet zou grijnzen? Bij de rondleidingen in China heeft
ons het tegendeel getroffen. Sterker nog: de jaren van
natural calamities (1959-1961), waarin voedsel-distributie
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noodzakelijk was, hebben geen duidelijke sporen achter-
gelaten, wellicht dank zij de strikt eerlijke rantsoenering.
Wanneer China niets anders had bereikt dan het uit-

bannen van honger en ondervoeding zou alleen reeds dit
resultaat de bewondering van ieder zinnig mens moeten
afdwingen. Het heeft op medisch-hygiënisch, landbouwkun-
dig en industrieel gebied veel en veel meer bereikt.
Men vergelijke daarmee de situatie in het aangrenzende

India, waar ondanks uitgebreide 'hulp' van vele kanten
ondervoeding en honger meer toe- dan afnemen: officiële
ontkenningen, die een bespotting van de tragische situatie
vormen, ten spijt.
China, het land dat tot 1949 gedUl'ende anderhalve eeuw

toenemende armoede had gekend, waar ouders bij mis-
oogsten hun kinderen moesten afstaan of verkopen, waar
lijken van verhongerde volwassenen en kinderen op straat
lagen (Shanghai), waar droogte en overstromingen elkaar
afwisselden, waar corruptie, opiumschuiven en prostitutie
het sociale leven beheersten, waar onderwijs en medische
zorg voor de grote massa praktisch onbereikbaar waren,
datzelfde land is het binnen 15 jaar gelukt om, ondanks de
geringe medewerking of de georganiseerde tegenwerking
van de grote mogendheden, de bevolking redelijk tot goed
te voeden.
Het ontbreken van ondervoeding in China wijst er op, dat

een evenwicht is bereikt tussen het aantal monden (650
miljoen) en de voedsel-productie en vooral tussen de be-
volkingstoename en de stijging van de voedsel-productie. Bij
toenemende industrialisatie lost het bevolkingsvraagstuk zich
'vanzelf' op, zoals het zich ook in geïndustrialiseerde landen
in het westen 'vanzelf' heeft opgelost: bij elementaire wel~
stand volgt op dalende sterfte de behoefte aan family-
planning om een steeds hogere welstand te bereiken.
In dit verband is het van bijzonder belang, dat de indu-

strialisatie in China primair op verbetering van de landbouw
is gericht, met name door het opvoeren van irrigatie,
electrificatie en bemesting, het produceren van landbouw-
werktuigen en het verbeteren van het transport: 'implemen-
ting the general policy of taking agriculture as the founda-
tion and industry as the leading factor in developing the
national economy'.
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Drie elementen zijn kenmerkend voor de toepassing van
de natuurwetenschappen in landbouw en industrie:

1. het aankweken van natuurwetenschappelijk inzicht bij
de grote massa van de arbeiders in de praktijk van het dage-
lijks werk. De natuurwetenschap wordt in het denken en
doen van de handarbeiders geïntegreerd en het practischc
werk in het denken en doen van de intellectuelen.
2. het ontbreken van fabrieks-geheimen. Vakgenoten

maken elkaar zo snel mogelijk deelgenoot van nieuwe ont-
dekkingen en van nieuwe en verbeterde werkwijzen: locaal
en nationaal.
3. de bezetenheid van de werkers om zich technische

kennis eigen te makCl1.

De Chinese overheid verschaft geen productie-cijfers en
geen gegevens over geboorte en sterfte en is in het algemeen
na de great leap forward terughoudend geworden met de
publicatie van statistisch mateIiaal. Het is niet duidelijk of
men niet over gegevens beschikt dan wel de cijfers niet
nauwkeurig genoeg vindt om ze vrij te geven.
In analogie met de ontwikkeling, die andere (semi-)ge-

industrialiseerde landen hebben doorgemaakt en op grond
van onze medisch-hygiënische indrukken in China, is het
niet gewaagd om te veronderstellen, dat de sterfte tot rond
10 per 1000 en het geboorte-cijfer tot rond 30 per 1000 is
gedaald, beide met een spreiding naar stad en platteland
en waarschijnlijk naar provincie. Met grote waarschijnlijk-
heid is het sterftecijfer in 10 à 1.5 jaar gehalveerd: een record
in de geschiedenis van de medische demografie van grote
landen, dat alleen bereikt kon worden door drastische ver-
mindering van zuigelingen- en kleutersterfte.
Het geboortecijfer is zeker (veel) lager dan het gemiddelde

van 40 per 1000 in technisch onderontwikkelde landen. Het
stijgende peil van ontwikkeling en welvaart heeft de bevol-
king rijp gemaakt voor family-planning. Voorlichting over
anti-conceptie vindt in ruime mate plaats (men past alleen
klassieke middelen toe, die niet gratis worden verstrekt),
vele (semi-)intellectuelen zijn reeds tot een 2 à 3 kinder-
stelsel gekomen en de overheid propageert vooral onder
studenten het late huwelijk. Men tracht de jeugd duidelijk
te makcn dat in de jaren van jonge volwassenheid in de
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eerste plaats het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte
van de maatschappij en het toekomstig gezin tot ontwikke-
ling moet worden gebracht.
Werk met begrip en met toewijding - op het land, in de

fabriek en op de universiteit - houdt men jonge werkers en
studerenden voor. Ge zijt pas in staat om een gezin te
vormen, als ge zelf tot rijpheid zijt gekomen. Concentreer je
zodanig op je werk en op je studie, dat je daarin bevrediging
vindt. In simpele vorm luidt het advies: trouw niet vóór ge
::t: 25 jaar zijt. Een moderne maatschappij vraagt om mentaal
rijpe ouders.
Van hen, die het voorrecht genieten aan de universiteit

te worden opgeleid, wordt verwacht, dat zij zich geheel
op de studie concentreren en niet in het huwelijk treden
vóór ze zijn afgestudeerd. In de steden schijnt ook buiten
de universiteiten de huwelijksleeftijd naar boven te ver-
schuiven (statistieken zijn niet beschikbaar) en op het platte-
land (in de volks-communes) gaat de jeugd geleidelijk ook
op het gebied van de liefde naar de stem van 'boven' luiste-
ren. Aan gehuwden tracht men uit te leggen, dat de gezond-
heid van de vrouwen de stabiliteit van het gezin wordcn
ondermijnd, als het éne kind op het andere volgt.
Het lijkt waarschijnlijk, dat het geboortecijfer tot 30 (25-

35) per 1000 is gedaald en bezig is verder te dalen. Hoogst-
waarschijnlijk heeft het geboolie-overschot in het afgelopen
decennium 20 per 1000 bedragen (evenveel als in India bij
een geboortecijfer van 40 cn ecn sterftecijfer van 20 per
1000). Dit zou betekencn, dat tussen 1955 en 1965 de
bevolking met ::t: 30 % is toegenomen: van 550 tot lUim
700 miljoen of van 500 tot 650 miljoen. Officiële cijfers ziju
niet bekend. Men spreekt in publicaties meestal van 650
miljoen inwoners en vaak van een boeren-bevolking van .500
miljocn, die 80 % van de totale bevolking zou uitmaken.
In het komende decennium zal het geboortecijfer meer

dalen dan het sterftecijfer, maar in ronde cijfers zal het aantal
mondcn elk jaar met 15 miljoen blijvcn toenemcn. Ondanks
deze bevolkings-explosie - om een te pas en te onpas ge-
blUikte mode-term over te nemen - zal China zijn inwoners
geleidelijk beter kunnen voeden, zoals in alle landen met
toenemende industrialisatie het geval is geweest. In China
wordt dit resultaat snel bereikt, omdat de industrialisatie
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geen doel op zichzelf is, maar in eerste instantie een middel
om de landbouw te moderniseren en te intensiveren. Van
officiële zijde is het jaar 1965 als 'another year of good
harvests' bestempeld.
Met trots toont men de bezoeker irrigatie- en electriciteits-

werken, verbeterde landbouw-methoden, fabrieken, onder-
wijsinstellingen en moderne flats in (satelliet-)steden en
communes, terloops hoort men dat de vier pests - vliegen,
ratten, wandluizen en muskieten - in de steden zijn uitge-
roeid, maar nooit wijst men er de buitenlandse arts op dat
kinderen en volwassenen genoeg te eten hebben. Dit acht
men blijkbaar vanzelfsprekend in het land dat in sociale zin
een ongekende metamorfose heeft ondergaan: van extreme
corruptie tot het ontbreken van het fooienstelsel, van opium-
schuiven tot het niet meer kennen van verdovende middelen,
van prostitutie op grote schaal (de Chinese steden waren er
'beroemd om) tot socialistisch puritanisme.
Het uitroeien van de vier pests en het elimineren van de

prostitutie - eradicaties, die aan het ongelofelijke grenzen,
maar met eenvoudige middelen zijn gerealiseerd - zijn in
medisch-hygiënisch opzicht van dominerende betekenis.
Met het verdelgen van vliegen (door ieder kind en vol-
wassene werden er jaar in jaar uit enkele per dag doodge-
slagen) namen darmziekten sterk af en met de prostitutie
verdwenen venerische infecties. Wanneer men in een
ziekenhuis naar patienten met geslachtsziekten vraagt, krijgt
men een verbaasd gezicht te zien. De prostitutie is niet
alleen verdwenen, maar zal ook niet terugkomen. De buren
en mede-arbeiders zouden het niet accepteren. Zij zouden
de schone slaapster duidelijk maken, dat in het tegenwoor-
dige China, waarin het dienen van het algemeen belang en
het puritanisme tot een levensstijl zijn verheven, prostitutie
taboe is.
Met geduld en volharding tracht men medeburgers te

overtuigen van de noodzaak als eerzaam werker te leven.
De aandacht behoort op het werk geconcentreerd te zijn,
dat niet primair uit eigen belang wordt verricht, maar de
gemeenschap ten goede moet komen en langs die weg het
individu en het gezin. Werk hard en ten bate van de mens-
heid, dien de gemeenschap en zoek niet naar eigen voor-
delen.
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Voor schoolkinderen is het vanzelfsprekend om mede-
leerlingen, die in de klas achterblijven, behulpzaam te zijn.
Doe je best, help anderen en cijfer jezelf weg. Deze levens-
houding houdt men kinderen en volwassenen voor, zonder
het woord deugd te noemen.
Spottend kan men vragen of alle Chinezen engelen zijn

geworden. De Chinees zal daarop antwoorden, dat het
begrip 'engelen' hem onbekend is. Hij tracht te leven als
dienaar van de gemeenschap.
Men dwingt niet, maar overtuigt, ook al moeten de ge-

sprekken uren duren. Zo vormt zich bij een verkeersover-
treding op straat een groep van voorbijgangers, die met de
?gent de overtreder op zijn 'Zonde' wijzen en hem tot ver-
betering opwekken, zonder dat proces-verbaal wordt op-
gemaakt. Met het educatieve optreden van de politie gaat
samen, dat de agenten ongewapend zijn.
Ook op het gebied van health education geldt de regel:

geen dwang, zelfs niet bij een medisch noodzakelijke zieken-
huis-opname, maar uitleg en overreding door medisch perso-
neel, familieleden, buren en mede-arbeiders. In steden
en communes brengen hygiënische teams - vrijwilligers
met een korte 'medische' opleiding - de grote massa
elementaire beginselen van hygiëne bij in een alge-
meen begrijpelijke vorm. In vele opzichten is men daarin
geslaagd. Geen afval op straten en pleinen (in de steden
gaan op ruime schaal sproeiwagens rond), opvallende zinde-
lijkheid in de huizen (ook in de lemen hutten uit het ver-
leden), hygiënische bediening in winkels van voedings-
middelen en in warenhuizen, herhaald reinigen van trams,
bussen en treinen.
Algemene zindelijkheid in gezin, school en werkplaats

wordt sterk gepropageerd. Het grote succes is onmiskenbaar,
maar uit de aard van de zaak nog niet algemeen. Bij vol-
wassenen treffen de schone handen. Publieke w.c.'s strelen
in China oog en neus even weinig als Europese lan-
den. Ernstige worm-infecties bij kinderen wijzen er op, dat
persoonlijke hygiëne voor verbetering vatbaar is.
, De west-Europese arts kan zich niet aan de indruk ont-
trekken, dat bij de health-education soms van overdrijving
sprake is, met name wat het algemene gebruik van het
mondkapje betreft. Deze demonstratieve, maar weinig af-
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doende vorm van preventie van infectieziekten lijkt uit Oost-
Europa te zijn overgenomen. "
In verschillende opzichten vindt men in de organisatie

van de gezondheidszorg het sovjet voorbeeld terug, maar de
algemeen westerse invloed ontbreekt niet. Dit geldt met
name voor de medische opleiding. China hield na de Japanse
bezetting en burger-oorlogen betrekkelijk weinig academisch
gevormde artsen over. Zij waren in eigen land onder Ame-
rikaanse en Europese leiding gevormd of hadden in het
Westen gestudeerd. Een deel van hen is 'after liberation'
hoogleraar geworden en daarmee opleiders van de jonge
artsen.
Wellicht geldt ook voor China: hundert Professoren, Vater-

land verloren. In de universitaire medische centra is meer
de nadruk gelegd op het spectaculaire dan op het gewone
werk, meer op de stedelijke sihlatie dan op het platteland,
meer op de curatieve dan op de preventieve zorg, al is
het niet geoorloofd deze uitspraken te generaliseren.
Intussen tonen medische opleiding en medische praktijk

in China eigen trekken, die meer of minder histOIisch ver-
ankerd zijn:
"1. grote schakering van "artsen, naar gelang van (vóór-)

opleiding. Naast de universitair geschoolde artsen, zijn de
op middelbaar niveau gevormde artsen in groot aantal werk-
zaam;
2. formele gelijkwaardigheid van traditionele en westerse

geneeskunde;
3. alle overgangen tussen een moderne outillage en een

oudelwetse uitrusting.
De betekenis van de traditionele geneeskunde in China

- steunend op een eeuwen-oude historie - laat zich moeilijk
in het kort weergeven. De overheid bevordert de toetsing
van traditionele geneeswijze met moderne methodieken. Het
is niet geheel duidelijk of men hierin is geslaagd. Zonder
twijfel bevat de traditionele Chinese geneeskunde waarde-
volle elementen, maar alleen op curatief en niet op preventief
gebied en empirisch vastgesteld.
China bereidt zelf alle vaccins en antibiotica, nodig voor

een bevolking van 650-700 miljoen mensen: twee taken van
gigantische omvang. De overheid steunt ook in de genees-
kunde in ruime mate het wetenschappelijk onderzoek.

325



Universiteitsbibliotheken zijn goed voorzien van westerse
medische tijdschriften.
De bestrijding van volksziekten - malaria, bilharziosis,

infectieziekten - vindt op dezelfde wijze plaats, als de aan-
pak van niet medische problemen: op twee benen staande.
Hiermee bedoelt men, dat eenvoudige methoden gehand-
haafd moeten worden, zolang meer geperfectioneerde vor-
men van bestrijding nog niet algemeen toegepast kunnen
worden en zo lang primitieve methoden een belangrijke
aanvulling vormen van moderne methoden. Om een voor-
beeld te noemen: men bestrijdt malaria op moderne wijze
(chemisch doden van muskieten), maar tegelijkertijd baggert
men op primitieve wijze w.aterplassen uit om de broed-
plaatsen te vernietigen.
De achterstand op medisch gebied van het platteland

ten opzichte van de grote steden wordt niet ontkend. In de
laatste jaren is aan het werk in de communes een steeds
belangrijker plaats toegekend. Sedert het voorjaar van 1965
gaan vanuit medisch centra 'thousands of mobile medical
teams' de boer op, in de letterlijke zin van het woord. Ge-
leidelijk komt in de medische opleiding tot uitdrukking, dat
het voor de (jonge) arts een plicht en een voorrecht is op
het platteland werkzaam te zijn.
Zolang de overheid niet geheel kan voldoen aan de snel

toenemende vraag naar curatieve zorg, is medische hulp
voor de gezinsleden van de werker niet geheel kosteloos.
De buitenlandse bezoeker vraagt zich af of de verstrekking

van geneesmiddelen en de toepassing van röntgen-onderzoek
met de terughoudendheid plaats vinden, die naar moderne
maatstaf geboden zijn. Het klassieke medische advies: nil
nocere, wordt ook in China niet altijd in praktijk gebracht.
Wel geldt in alle medische centra, dat de zorg voor het

individu tot het uiterste moet worden opgevoerd. Geen
inspanning is te groot en geen moeite te veel om een ernstige
patient in leven te houden. De toewijding van arts en ver-
pleegster en van alle andere medewerkers is vaak onbe-
grensd. Poliklinieken zijn de gehele dag, soms ook 's avonds,
geopend om wachten en arbeidsverzuim te voorkomen.

De volksgezondheid in China telt weinig 'grote' problemen
meer, die de gezondheidszorg in technisch onderontwikkelde

326



landen nog beheersen: cholera en pokken zijn 'af ter libera-
tion' spoedig weggevaagd, malaria is geleidelijk uitgeroeid
of afgenomen, vaccinaties maken difterie en polio tot ver-
dwijnende ziekten en tuberculose beweegt zich in snel
dalende lijn.

Bilharziosis is in het (sub)tropische deel van China het
belangrijkste volksgezondheids';raagstuk: een parasitaire
ziekte, die in waterrijke streken, o.a. rijstvelden, door slakken
wordt overgebracht en die op grote schaal tot ondermijning
van de gezondheid leidt. De gemeenschap getroost zich een
extreme inspanning om deze volksziekte preventief cn cura-
tief te bestrijden.

De medische bezoeker aan fabrieken krijgt de indruk, dat
de bedrijfsgeneeskunde nog tot ontplooiing moet komen.
Hetzelfde geldt voor de schoolgcneeskunde. Door betere
medische zorg voor scholieren en studenten zou men het
rendement van het onderwijs - waarvoor stad en commune
zich grote offers getroosten - kunnen opvoeren. Aan de
verloskundige zorg en aan de zorg voor het jonge kind wordt
veel aandacht geschonken.

Vrouwen-arbeid is algemeen gebruikelijk, hetgeen niet
wil zeggen, dat het kind moederlijke zorg tekort komt. Groot-
moeder, buurvrouw of crèche vangen de kleuter op. De
moeder heeft vrij toegang tot de crèche, waarin overigens
maar een klein deel van de kleuters verblijven. In de crèches
van fabrieken is het gebruikelijk, dat de moeder in de
schafttijden haar kind zelf verzorgt.

In het westen heeft enkele jaren achtereen het sprookje
de ronde gedaan, dat de communes het gezinsleven hebben
verwoest. \Vanneer men deze wijsheid in China verkondigt,
krijgt men ten antwoord, dat before liberation de arbeider
- onzeker van zijn bestaan en overgeleverd aan de grillen
van het lot - nauwelijks een gezinsleven kende, maar dat
nu de ouders een gezin kunnen opbouwen, zonder angst voor
ontbering, ziekte of dood. Op straat, in parken en winkels
treft de zorg, die de vader het kind geeft.

Wie China bekijkt door een medische bril zal niet alleen
worden getroffen door de successen op medisch-hygiënisch
gebied, maar niet minder door de sociale verheffing in het
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algemeen en door de snelIe ontwikkeling - als een twee-
eenheid - van landbouw en industrie.

Met verbetenheid werpt men zich op de taak in snel
tempo de landbouw - die in de communes wordt bedreven -
te moderniseren en de industrie on te bouwen. Niet zonder
nationale trots en locaal patriotism~ toont men de verbluffen-
de resultaten, erop wijzend, dat de successen onder leiding
van Partij en Overheid zijn bereikt en dat nog vele tekort-
komingen in het werk bestaan.

Een ernstige tekortkoming is de functie van de mens bij
het transport van goederen, dat nog slechts voor een klein
deel is gemechaniseerd: één van de meest schrijnende remi-
nescenties uit het feodale tijdperk vóór 1950. Ook het
woningvraagstuk herinnert daaraan, maar men bouwt koorts-
achtig flats in (satelliet)steden en communes. Het analfabe-
tisme is krachtig besteden. Binnenkort spreekt en schrijft een
kwart of vijfde deel van de mensheid dezelfde taal.

Datzelfde kwart van de mensheid heeft zich in 15 jaar
- in feite reeds in de eerste vijf jaar af ter liberation - op-
geheven uit ecn mensonwaardig naar een menswaardig be-
staan. Aan deze verheffing heeft de medisch-hygiënische
ontwikkeling - in wisselwerking met de stormachtige tech-
nologische vooruitgang - in niet geringe mate bijgedragen.

Met weinig ophef heeft China in korte tijd honger en
epidemieën uitgebannen en een infrastruchmr geschapen
van medisch-hygiënische voorzieningcn, die het individu en
de massa steeds meer ten goede komen. Dit resultaat is
verkregen, terwijl bovenmenselijke moeilijkheden op velerlei
gebied - transport, onderwijs, natural calamities - over-
wonnen moesten worden en steun van buiten ontbrak, af-
gezien van Russische adviezen in de vijftiger jaren.

Ook de arts, die niet critiekloos staat tegenover cle ont-
wikkeling van de gezondheidszorg in China, moet tot de
conclusie komen, dat dit grote land af ter liberation op
medisch gebied een transformatie heeft ondergaan.

Dit wonder staat niet op zichzelf. Het is een integrerend
deel van de transformatie, die China op sociaal-economisch
gebied doormaakt, dank zij de inspanning van honderden
miljoenen, die in het zweet huns aanschijns arbeiden aan
de opbouw van een nieuwe maatschappij.

lV(Jssenaar, april 1966
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René Dekkers

HET CHINESE RECHTSLEVEN

Mijn jongste studiereis in China (september-oktober 1964)
bestond, evenals de eerste (mei-juni 1956), uit een reeks
bezoeken van zeer uiteenopende aard. Zowel de kunst als
de landbouw, de nijverheid als het onderwijs, de h,mdel als
de sport, het gerecht als de geschiedenis, waren daarbij
betrokken.
Ik zou hier enkele gegevens willen verstrekken over het

rechtsleven, een gebied, dat bij de meeste socialistische
staten, en dan vooral in China, over 't algemeen op de achter-
grond van de belangstelling blijft.

1. Het burgerliik recht
\Vat mij vooral opviel (op dit gebied misschien meer nog

dan op andere), is de schaarste aan rechtsbronnen.
Er bestaan in China, op dit ogen bik, en op het gebied van

het burgerlijk recht, betrekkelijk weinig wetten. Het essen-
tiële van de Chinese burgerlijke wetgeving vindt men nog
steeds in de volgende drie teksten: de wet op het huwelijk
(1950), de Grondwet (1954) en de wet op de arbeid (1957) 1).
De model-shltuten der landbouwkoöperatieven (1952;

1956), die de hervorming van de landeigendom bevatten,
zijn thans achterhaald door het regime der volkscommunes,
dat op niets ander steunt dan op de aanbevelingen der
regering (1958) en de instemming der boeren.
In \Vesterse oren klinkt dat vreemd. 'Ne zoeken naar een

uitleg, en ik meen, het verschijnsel aan drie faktoren te
kunnen toeschrijven.
a) China is een enorm land, en dit enorme land maakt

een tijd door, die de stempel draagt van een zeer snelle
evolutie. Niet overal even snel, weliswaar, zodat de toe-
standen in die tien miljoen vierkante kilometer niet steeds

1) Zie Albert Blaustein, FundamentaI legal documents of
communist China. New Jersey. 1962.
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dezelfde zijn. Naast uiterst moderne fabrieken, met prima
uitrusting, in het eigen land gebouwd, vindt men nog mense-
lijke trekkracht (voor karren, driewielen, soms zelfs voor
ploegen), een schamele woonruimte (7 vierkante meter per
persoon is de hoogste norm), grof (doch zindelijk) afgewerkte
gebouwen enz.
Tegenover zulke uiteenlopende toestanden valt het natuur-

lijk heel moeilijk, om algemene regels te formuleren, voor
650 miljoen inwoners. En het recht berust nu eenmaal op
algemene regels. Dus moet de algemene regeling wachtelI.
En zo komt het, dat de in 1956 beoogde kodifikaties (voor
burgerlijk recht en voor strafrecht) nog niet ter hand zijn
genomen.
b) Er is echter nog veel meer.
Ik vraag me n.l. af, of China wel een kodifikatie van zijn

recht wenst. China ziet het rechtsprobleem anders dan wij.
En dat niet alleen: het heeft dit probleem altijd anders
gezien dan wij.
China blijft m.i. zijn traditionele opvatting getrouw,

krachtens welke het recht niet meer is dan een noodoplossing,
die ver beneden het ideaal ligt: de moraal. Zowel in burger-
lijke zaken als in strafzaken wordt er naar gestreefd, om
konflikten op te vangen en op te slorpen, vooraleer ze tot een
proces kunnen groeien. Daartoe dienen o.m. de zgn. 'ver-
zoeningskomité's', die deel uitmaken van de 'wijkenkomité's'
in de steden en van de 'brigades' in de volkscommunes.
Men kan ze vergelijken met de kameradenrechtbanken in
de Sovjetunie, al zijn ze m.L nog minder juridisch getint
dan die rechtbanken. Ze bespreken ter plaatse, met de
partijen, al wat tot moeilijkheden leiden kan. Advokaten en
prokureurs komen daar niet bij te pas.
Ja, de verzoeningskomité's zijn zelfs in de gewone recht-

banken vertegenwoordigd. Echtscheidingszaken, b.v., die
met een verzoeningsfase moeten beginnen, komen voor de
voorzitter van de rechtbank, bijgestaan door leden van de
syndikaten en van de verzoeningskomité's der bevolking.
Al die mensen (een tiental in 't geheel, de partijen inbe-
grepen) zitten rond één tafel, zonder advokaten.
c) Daarbij komt ook nog, dat het socialistisch recht, met

zijn talrijke nationalisaties, vele bronnen tot twist tussen
partikulieren wegneemt. Kwesties van eigendom, van huur,
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van lening, van aansprakelijkheid, van verzekering, worden
daar in staatsverband gezien, en geven dus geen aanleiding
meer tot rivaliteit onder de burgers.

Feitelijk is enkel nog het huwelijksrecht een bron voor
privétwisten: 50 % der diskussies onder burgers lopen daar-
over. Zonder in details te treden wil ik dadelijk op de kern
van de zaak wijzen.

De wet van 1950 heeft voor de Chinezen een volkomen
nieuwe opvatting van het huwelijk ingevoerd. In plaats
van de patriarchale opvatting, waar de familiehoofden voor
hun afstammelingen beslisten, waar kinderen ongestraft
door die familiehoofden konden worden verdronken, en a
fortiori zonder hun instemming worden uitgehuwd, voert
de wet van 1950 een individualistische opvatting van het
huwelijk in: een huwelijk dat op de toestemming van de
echtgenoten moet berusten, en op niets anders. Kortom, een
huwelijk zoals bij ons, met volle gelijkheid tussen man en
vrouw.
Welnu, het laat zich horen dat een zo grondige verande-

ring in de opvatting van het huwelijk, van het gezag, van
het gezin, niet in enkele jaren tijd overal in de zeden kan
doordringen. Mannen uit de oudere generatie zijn nog
vaak geneigd, hun vrouwen als onderdanen te behandelen.
Zo ook de vaders tegenover hun kinderen. Temeer, daar de
diep ingewortelde Konfuciaanse moraal een houding van
spontane onderwerping bij de nederige tot een deugd ver-
heft. Daar moeten wellicht nog één of twee generaties over-
heen groeien.

In een socialistische maatschappij moeten we bovendien
niet enkel aan de partikulieren denken, doch ook aan de
Staatsorganismen en de kollektieve organisaties der bevol-
king: syndikaten, verenigingen, koöperatieven, kommunes,
enz. Gedingen tussen dergelijke organismen, eniof dergelijke
organisaties, blijken in China evenmin voor de rechtbanken
te komen. Ze geven aanleiding tot diskussie en bespreking
(in China heet dit: 'geduldig overleg'), berustend op de
overweging, dat er hier geen eigenlijke tegenstrijdigheid
van belangen kan bestaan, vermits al die organismen en
organisaties éénzelfde belang nastreven: het gemeenschap-
pelijk belang. Brengt het geduldig overleg toch geen op-
lossing (een vrij zeldzaam geval), dan moet een hogere
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instantie ingrijpen. Maar die instantie is dan van administra~
tieve aard, niet van gerechtelijke.

II. Het strafrecht
Evenmin als het burgerlijk recht, geniet het strafrecht van

de Volksrepubliek China een gezamenlijke kodifikatie.
De redenen daartoe zijn dezelfde als voor het burgerlijk

recht: de tijd van snelle overgang, waarin China zich be-
vindt, en de Chinese denkwijze omtrent het recht in 't alge-
meen.

Mijn informatie komt vooral uit rechtsgeleerde bron 2),
en uit bezoeken en gesprekken in China zelf.

Een groot deel der principes van het Chinese strafrecht
komt overeen met wat men de klassieke leer van het heden-
daagse strafrecht (Oost en West) kan noemen. Ik doel b.v.
op al wat betreft: het gebied van toepassing der strafwetten
(naar de plaats, de tijd, de personen); de objektieve bestand-
delen van het misdrijf; de subjektieve bestanddelen van het
misdrijf; de verzwarende omstandigheden; de verzachtende
omstandigheden; het oorzakelijk verband; de dwaling om-
trent het recht; de dwaling omtrent de feiten; noodweer;
noodtoestand; de strafbare poging; de medeplichtigheid;
de samenloop van misdrijven; de probation; de voorwaarde-
lijke veroordeling; de voorwaardelijke invrijheidsstelling; de
verjaring van de straf; enz.

Laten we eerder enkele bizonderheden van het Chinese
strafrecht onderstrepen.

A. Doeleinden van het strafrecht
Tot zijn bevrijding in 1949 was China nog steeds een half-

feodaal en een half-koloniaal land. Zulks vond natuurlijk zijn
weerslag op het strafrecht: de leenheren cn grootgrondeige-
naars hadden het recht hun eigcn rechtbanken op te richten;

') Lectures on the genera! principlcs of criminal law in the
People's Republic of China, by the Institute of Criminal
Law Research, Central Politica!-Judicial Cadres' School,
published by Legal Press, Peiping, September 1957. Trans-
lated Iby U.S. Department of Commerce, Office of Tech-
nica! Services, Joint Publications Research Service, 1936,
Connecticut Avenu, N.W. Washington 25, D.C. (30 march
1962, 237 pp.).
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er bestonden uitzonderingswetten en -gebieden; de opvat-
tingen uit de keizertijd, krachtens welke een onderscheid
naar de standen diende gemaakt, bleven nog steeds door-
werken.
De eerste taak van het revolutionair recht bestond erin,

het strafrecht en de strafvordering zo mogelijk één te maken.
Het kwam er ook op aan, de strijd aan te pakken tegen

korruptie, opium, roof, woeker, prostitutie; anti-revolutionair
optreden te ontzenuwen; de munt te beschermen; verkie-
zingen te verzekeren; enz.
Toch werd het strafrecht, in die strijd, slechts als een nood-

oplossing beschouwd, als een onvermijdbaar euvel. De
socialistische opvattingen en hun eigen, traditionele denk-
wijze getrouw, leggen de Chinezen de klemtoon op de mede-
werking der massa, de overtuiging, de opleiding.
Verder onderstrepen de Chinezen de band die tussen

strafrecht en maatschappelijke struktuur ligt. Ze zien de
belangrijkste oorzaak der misdadigheid in de spanning die
tussen de mens en maatschappij kan bestaan. Het komt er
dus op aan, alle spanning van dien aard te doen verdwijnen.
De Chinezen leveren deze strijd blijkbaar met sukses.

Want nergens is de misdadigheid zo radikaal geslonken, als
in China.
Doch verscheidene faktoren wegen nog op de evolutie der

zeden en der ideeën. De Chinezen noemen o.m.: de blijvende
invloed van het internationale imperialisme, bedorven over-
blijfselen uit de oude maatschappij, de hebzucht van een
bepaalde bourgeoisie, feodale praktijken inzake gedwongen
huwelijk, opsluiting der vrouwen, verknechting der kinderen,
overblijfselen van bijgeloof en ongeletterdheid.

B. Technische problemen
Zoals alle socialistische wetgevingen is het Chinese straf-

recht beheerst door het begrip 'maatschappelijk gevaarlijke
daad'. Enkel die handelingen, welke zulk kenmerk vertonen,
zijn strafbaar.
Teneinde alle willekeur te voorkomen zou de wet nauw-

keurig alle maatschappelijk gevaarlijke daden moeten be-
palen. Maar wettelijke bepalingen zijn altijd formeel en
abstrakt. De rechter moet rekening kunnen houden met al
de imponderabilia, die uit de omstandigheden en de per-
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soonlijke bizonderheden voortvloeien. Zo komt het: ener-
zijds, dat de rechter zal vrijspreken, of zeer lage straffen zal
opleggen, wanneer hij oordeelt dat een strafbare handeling
in feite geen maatschappelijk gevaar heeft opgeleverd;
anderzijds, dat de rechter handelingen ontdekt, welke niet
voorzien zijn door de strafwet, doch welke in feite wel een
maatschappelijk gevaar opleveren. Bestaat er echter een
wetsbepaling, die soortgelijke handelingen bestraft, dan mag
hij, ..met alle geboden voorzichtigheid, die analogisch toe-
passen.

Kan een rechtspersoon een strafaansprakelijkheid op-
lopen?

In ons recht is dit een felomstreden vraag. Het Chinese
beantwoordt ze beslist ontkennend. Naast de klassieke argu-
menten laat het gelden, dat het strafrecht in China in de
eerste plaats een kwestie van hervorming en van opleiding
is, en dat een rechtspersoon noch voor de ene vatbaar is,
noch voor de andere.

Een ander kenmerk van het Chinese strafrecht ligt in de
zeer ruime opvatting van noodweer en noodtoestand.

Het Westerse strafrecht onderstelt, in zulke gevallen, een
dilemma van private aard: wie de strafbare daad heeft ge-
pleegd handelde tot verweer van zichzelf, of van zijn naasten,
of om een persoonlijk of familiaal leed te voorkomen, dat
erger geweest zou zijn dan wat hij deed. Het Chinese recht
voegt eraan toe: de verdediging van een openbaar belang,
of het voorkomen van schade voor de Staat of een publiek
organisme.

Doch vooral de leer der straffen is in China rijk aan
schakeringen.

Eerst en vooral spelen administratieve sankties (admini-
stratieve boeten b.v.) en disciplinaire sankties (blaam, degra-
datie, afzetting) een belangrijker rol in China, dan bij ons.

Wat het eigenlijke strafrecht betreft, het ontplooit een
grote waaier, om wille van het drieledig doel, dat het na-
streeft:
a) de overtreders straffen, doch meteen opleiden en her-

vormen;
b) de wankele elementen in de maatschappij waarschuwen;
c) alle burgers aansporen tot deelname aan de strijd tegen

de misdadigheid.
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Het eerste doel ressorteert onder het bizondere voorkomen
van misdrijven, het tweede en het derde, onder het algemene.
Het verschil tussen die beide ligt o.m. in de beoordeling der
omstandigheden van het misdrijf. B.v.: eenzelfde misdrijf
kon in 1956 minder zwaar gestraft worden dan in 19.51,om-
dal de nieuwe maatschappij intussen wortel had geschoten.
Een werkman uit een prima fabriek kon minder streng wor-
den gestraft, voor dezelfde feiten, dan een werkman uit een
minder produktieve fabriek, met een minder vaste discipline.
Bovendien wil het Chinese recht, zoals elk socialistisch

recht, rekening houden met alle persoonlijke bijzonder-
heden: de afstamming van de overtreder, zijn verleden, het
midden waarin hij woont, het midden waarin hij werkt, zijn
gezin, zijn opvoeding en zijn opleiding, de plaats die hij
bekleedt in de produktie, in de sociale organisaties, enz.
Zulke houding is in China hoegenaamd niet nieuw 3). Men

vindt ze in de zuiverste Chinese tradities terug, waar de zin
voor fijnheid (li) steeds de zin voor meetkunde (fa) over-
schaduwde. Welnu, de zin voor fijnheid heeft weinig be-
langstelling voor de regel en de overtreding als zodanig: hij
ziet vooral de mens, in zijn geheel.
Om al deze redenen is de lijst der straffen, in het Chinese

recht, langer dan in het onze, zo krijgt de rechter een ruimere
keus. Thans ziet die lijst er als volgt uit:

1. Hoofdstraffen:
a) berisping. - De lichtste, doch tevens de meest toegepaste

straf;
b) toezicht. - Een tewerkstellen, onder toezicht van de

overheid, doch zonder vrijheidsberoving;
c) hechtenis. - D.i. gevangenschap voor korte tijd (van 7

dagen tot 6 maanden). Deze straf komt niet in aan-
merking bij het beoordelen van recidive. De vorige
evenmin;

d) gevangenschap. - Van 6 maanden tot 15 jaar. De duur
kan uitzonderlijk verlengd worden tot 20, en zelfs tot
25 jaar, ten aanzien van recidivisten;

e) levensgevangenis. - Voor de gevaarlijke misdadigers, en

3) Zie Huke T. Lee, Chinese communist law: its background
and development, in Michigan law review, February 1962,
vol. 60, nr. 4,pp. 439-472.
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met name onverzettelijke vijanden van de revolutie;
f) doodstraf. - Die straf gaat verdwijnen. Ze wordt slechts

dan uitgesproken, wanneer de misdaad de openbare ver-
ontwaardiging verwekt. En ze wordt pas voltrokken na
een termijn van respijt van twee jaar, om de misdadiger
een laatste kans tot inkeer te gunnen. Gedraagt hij zich
goed in de gevangenis (d.w.z.: werkt hij daar vlijtig ÏI~

de fabriek, en komt hij tot inkeer), dan wordt zijn straf
in een mildere omgezet. Die maatregel werkt goed, want
de doodstraf is in China even zeldzaam geworden als
elders.
Omgekeerd kan het gebeuren, dat een gevangene zich

slecht gedraagt; dat hij het werk in de fabriek saboteert
(in de gevangenis te Peking bestaan er op dit ogenblik twee
fabrieken, voor kousen en voor plastiek); dat hij andere
gevangenen aanhitst, of hun inkeer tegenwerkt. Dan kan
zijn straf verlengd worden, op voorstel van de direkteur der
gevangenis, met de sanktie van de prokureur, en een nieuw
vonnis van de rechtbank. .
vVekijken soms verbaasd op, wanneer we een socialistisch

land horen verklaren, dat er aldaar geen politieke gevange-
nen meer bestaan. Toch is dat volkomen juist. Men dient
evenwel te verduidelijken, wat de socialistische landen onder
'politieke gevangenen' begrijpen.
Ze maken n.l. een onderscheid tussen politieke opvattingen

en anti-revolutionaire aktiviteiten: de laatste zijn strafbaar"
de eerste niet. ~Iaakt zich schuldig aan anti-revolutionaire
aktiviteiten, hij die tegen het regime gerichte daden pleegt.
Wie enkel van mening met de regering verschilt, zonder
daarom enige daad te plegen, maakt zich niet schuldig
aan anti-revolutionaire aktiviteiten.
Onder de 1800 gevangenen (hetzelfde aantal als in 1956)

in de gevangenis te Peking, waren er 40 % gevallen van
anti-revolutionaire aktiviteiten.

2. Bi;straffen
a) boete. - Voor geldrnisdrijven (spekulatie, fiskaal bedrog,

woeker, spel, diefstal, handel in verdovende middelen,
huwelijksagentschap, enz.)

b) konfiskatie. - Meer bepaald voor uit misdrijf verkregen
goederen;
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c) het verbeuren van politieke rechten. - De rechten van
het volk, aldus de Chinezen, mogen niet uitgeoefend
worden door de vijanden van het volk. Toch is de straf
maar tijdelijk (van één tot vijf jaar). Ze kan ook maar
gedeeltelijk zijn (beperkt tot bepaalde rechten);

d) uitzetting. - Enkel voor vreemdelingen en statenlozen.
Het Chinese strafrecht hecht een grote betekenis aan het

gedrag van de overtreder, nadat hij het misdrijf heeft ge-
pleegd. Want dit gedrag bepaalt vaak de oplossing van het
belangrijkste sociale probleem: de herklassering van de
schuldige.

Zo deze zichzelf aangeeft, zo hij toegeeft, zo hij oprechte
spijt vertoont, zo hij de veroorzaakte schade herstelt, zo
hij poogt, die schade te beperken, zo hij het onderzoek ver-
gemakkelijkt, - dan mag de rechter vrij spreken, of de straf
zo laag mogelijk houden (zelfs beneden het wettelijk
minimum).

Besluit:
Uit dit alles meen ik te mogen konkluderen, dat we

tegenover het Chinese recht een radikaal andere houding
moeten aannemen, dan tegenover het onze.

Tegenover ons recht stellen we gewoonlijk de vraag: hoe
ontwikkelt het zich?

Tegenover het Chinese moeten we ons integendeel af-
vragen: hoe smelt het weg?

Natuurlijk betekent dit hoegenaamd niet, dat de Chinese
maatschappij tot anarchie vervalt. Integendeel: het betekent,
dat die maatschappij naar spontaner middelen zoekt, om
haar leven te leiden, en dat ze het recht, als dwangapparaat,
hoe langer hoe beter kan missen.

Die houding komt enerzijds overeen met de marxistische
leer van het verkwijnen van de staat.

Doch anderzijds beantwoordt ze een eeuwenoude Chinese
geestesgesteldheid; en daarom zal ze in China wellicht ge-
makkelijker zegevieren dan in andere, marxistisch geleide
staten. In de hele Chinese geschiedenis hebben immers
moraal en diplomatie steeds een belangrijker rol velvuld,
dan wetten. 'Wij laten ons liever door mensen leiden,' aldus
een Chinese wijsheid, 'dan door teksten.'
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Elisaberh de Jong-Keesing

HOE LEEFDEN EN HOE LEVEN DE VROUWEN
IN CHINA?

Oisterwijk, 1960; eerste China-conferentie in ons land.!)
Een jonge Chinese vrouwen een Chinese jongeman fel in
discussie: 'De Chinese vrouwen hadden het slecht.' 'De
Chinese vrouwen hadden het goed.' 'Ze werden onder-
drukt.' 'Ze waren de baas.'
In hun emotie voerden ze geen van beiden argumenten

aan. 'V'aarschijnlijk stond de jongeman een grote familie
voor ogen waar de stammoeder de scepter zwaaide, tantes
en schoonzusters intrigeerden, huwelijken bedisseld werden
in de vrouwenvertrekken, dienstmeisjes giechelden: een wel-
gestelde en niet al te slecht bestuurde familie van drie à
vijf generaties. Hij gaf uiting aan de irritatie en onbewuste
angst van mannen in een maatschappij waar familie en
familieverhoudingen essentieel zijn, zodat de vrouwen, hoe
gekortwiekt ook, in wezen machtig want onmisbaar zijn.
Zijn opponente moet gedacht hebben aan de feitelijke en
wettelijke onderdrukking van de vrouw, dat dure instru-
ment om zoons te produceren: de afgeranselde schoondoch-
ter in een gezin dat zijn koe of zijn land had moeten ver-
kopen om een bruid voor de zoon te betalen, met het ge-
volg dat op die dure koopwaar voortaan alle ergernis werd
afgereageerd; ze wist dat in een slecht bestuurd rijk gezin
de voor goed geld gekochte dienstmeisjes misbruikt werden,
ze kende de achteruitzetting van de echtgenote voor de
concubine of de mishandeling van de concibune door
de echtgenote; geboren als Chinees meisje had ze
potientiëel deel aan de ellende van weduwen die niet
mochten hertrouwen: vernedering en exploitatie als ze wer-
kelijk alleen bleef, verlies van kinderen, bezit en goede
naam als ze wel een tweede huwelijk waagde. Misschien
had ze een vrouw gezien, of in elk geval ervan gehoord,
die jarenlang schoondochter-in-hope was geweest, voor de
goedkoopte als kind vast door de toekomstige schoonfamilie
aangekocht, soms nog voor de haar toegedachte echtgenoot
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geboren was. Mogelijk was ze zelf bij haar studie achter-
gesteld bij haar broers, ofschoon in welgestelde families
omstreeks 1900 de emancipatie begon.
Vóór 1900 en lang daarna had de Chinese vrouw het

slecht en goed, maar de kans op slechte behandeling was
groot, al zou ze nooit helemaal een nul in het cijfer zijn,
zoals wel kan gebeuren in een land waar niet de voort-
planting maar bijvoorbeeld soldatenleven het hoogste ideaal
is. Juist uit haar onmisbaarheid als voortbrengster van zo-
nen kwamen de kwade en goede kansen van haar lot voort:
opsluiting om de stam zuiver te houden; concubinaat voor
het geval de echtgenote geen zoon kreeg; onbewuste haat
en angst van de man. Binnen de familie kon ze het tot een
machtspositie brengen als ze lang genoeg leefde en het zelf
tot schoonmoeder bracht.
Nu was onder de oude verhoudingen niet alleen de

vrouw ondergeschikt aan het belang van de familie als ge-
heel, een gemeenschappelijk stukje bezit dat verkocht kon
worden. In enkele streken werden in de ergste nood ook
jongetjes verkocht. En niet alleen was de streng hiërar-
chisch geordende familie de kern van de maatschappij, de
hele staat was gebaseerd op vastgestelde gezagsverhoudin-
gen. De jongere was gehoorzaamheid verschuldigd aan de
oudere, de vrouw aan de man, de mindere aan de meer-
dere, de onderdaan aan de vorst en de vorst aan de hemel.
Als die oudere, meerdere, enzovoort zijnerzijds zijn be-
schermingsplicht waarnam, functionneerde dat stelsel weL
want li, eerbied, goede vormen, juist gedrag, werd in
principe van iedereen geëist. Maar in alle tijden maakt de
machtige licht misbruik van zijn positie, en in de negen-
tiende eeuw in China kwam daarbij dat door groei van de
bevolking en door ekonomische en politieke invloeden van
buiten het oude systeem een groot deel van zijn ekonomi-
sche zin verloor en tegelijk psychologisch uitgehold raakte.
Na een halve eeuw van onzekerheid, verwarring, zoeken

streeft men er nu blijkbaar naar het besef van loyaliteit en
'belonging', mèt de plicht tot gehoorzaamheid, om te bui-
gen en toe te passen op vaderland en partij in plaats van
op de familie. Binnen deze nieuwe loyaliteitsverhoudingen
wordt grote nadruk gelegd op gelijkwaardigheid en rechts-
gelijkheid der seksen. In de steden was daar eerder begrin
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voor dan op het platteland; het élan van Mao's beweging
kwam wel van de door hem georganiseerde boeren, en in
elk dorp dat sinds 1932 communistisch werd, vestigde men
dadelijk naast de boerenbond en de jeugdbond ook de
vrouwen vereniging, maar het huwelijk naar eigen keus, de
hertrouwende weduwe, het teruggeven van een kind-
schoondochter heeft vele problemen en tragedies opge-
leverd. Oude fatsoensnormen sterven traag.
De vrouwen- en jeugdemancipatie begon in de stad om-
streeks de eeuwwisseling, lang voor er van communisten
in China sprake was. Soms gebeurde het mild en bedaard,
een vooruitstrevende vader liet de voetjes van zijn dochters
niet meer binden. Vaak ging het fel, revolutionair. Alles-
behalve mild was het lot van de in 1875 geboren Chiu
Chin, een merkwaardig voorbeeld van de eerste revolution-
naire patriotten die zich hartstochtelijk verzetten tegen ver-
nedering door het buitenland, tegen de fouten en misbrui-
ken van de eigen regering en tegen het oude systeem. Chiu
Chin kreeg huisonderwijs van haar moeder - in de ge-
leerden stand waren vrouwen vaak redelijk geletterd - en
schreef weldra vurige vaderlands-revolutionnaire gedichten.
\Vedijveren met mannen was haar parool. Zulke dingen
herinneren even aan emanciperende dichteressen bij ons
aan het eind van de vorige eeuw. Maar die werden niet op
hun 22ste blindelings uitgehuwelijkt, en de nood bij iemand
als onze Henriëtte Roland Holst werd nooit zo groot dat ze
tenslotte haar juwelen verkocht en naar het buitenland, i.c.
Japan, trok om zich daar bij de revolutionnaire vluchtelin-
gen en studenten aan te sluiten. De oprichting van een
Bond van Universele Liefde zou wel in de geest van onze
dichteres zijn geweest, evenals de publicatie van het eerste
tijdschrift voor vromven (aantal verschenen nummers:
twee), maar ik zie onze grote vrouw niet met een dolk in
haar laars, bestemd voor degeen die ontrouw werd aan het
doel het vaderland te bevrijden. Voor deze romantische en
toch waarachtige strijdster was Jeanne d'Arc het ideaal.
In 1907, na een vergeefse poging om het Manchubewind
omver te werpen, werd ze terechtgesteld. Dat was vier jaar
voordat een andere poging van dien aard eindelijk lukte,
de republiek werd uitgeroepen; en de moeilijkste tijd
begon.
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De revolutionnairen vormden een betrekkelijk kleine
groep. Het oude systeem van wetenschap, bestuur en eko-
nomie was niet meer bruikbaar, maar wat dan wel? Moest
het familiesysteem veranderen met de rest van de maat-
schappij? Het zou blijken dat het niet anders kon, al zagen
velen het heil in vernieuwing van oude waarden, en al
wisten miljoenen van niets.
Van het begin af werden er pogingen gedaan tot een

nieuwe huwelijkswetgeving, meestal een tastend compro-
mis. Dat wat tussen 1911 en 1940 de gemoederen in toe-
nemende mate bezighield was de 'vrije liefde', wat betekent
'huwelijk naar eigen keus'. Dat klinkt voor ons grappig,
maar het was niet grappig. In 1913, in Sjanghai, wilden een
onderwijzer en een onderwijzeres een dergelijk huwelijk
wagen. Resultaat een storm van protest, hoon en schande-
geroep. De jongeman zwichtte voor de druk van familie
en openbare mening. Hij trok zich terug, zodat het meisje
alleen bleef met de schande - de schande van niet eerbie-
dig, niet ouderlievend, niet onderworpen te hebben ge-
handeld. Ze was een uitgeworpene en er restte haar geen
andere weg dan het oude, veelbeproefde middel voor alle
slachtoffers van het oude systeem: de zelfmoord.
Behalve de intellektuelen, principieel op zoek naar

nieuwe wegen, kwamen in de havensteden veel koopmans-
families met westerse gewoonten in aanraking, die in de
roaring twenties nogal stormachtig waren. Dans, sport en
losse seksuele zeden werden geïmiteerd; door sommigen
dood verlegen, gaan dansen was voor menig meisje spits-
roeden lopen; door anderen uitdagend, met een gevoel van
bevrijding. Veel invloed had deze groep niet, eerder wekte
hij weerstand.
Op het platteland leefde, hoe ook ekonomie en oorlog de

omstandigheden veranderden, de oude moraal voort. \Vaar
de burgeroorlog woedde en gevluchte schoondochters of
oorlogsweduwen zieh bij de guerrilla's voegden, werd de
vrouw als medestrijdster en mens in de maatschappij wel
gewaardeerd. Maar toen in 1950 de nieuwe huwelijkswet
werd afgekondigd, waren er in de dorpen ook communis-
tische kaders die daar niet aan wilden. C. K. Yang 2) rap-
porteert gevallen waarin de militie of zelfs de vrouwen-
vereniging een paar dat naar eigen keus wil trouwen straft
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en in het publiek te schande maakt. In een plaats wilde een
weduwe hertrouwen maar haar eigen broer dwong haar
tot zelfmoord. Elders werd een schoondochter doodgemar-'
teld en niemand durfde iets zeggen, want er was een
partijman bij de moord betrokken. De districtsrechtbank
ontdekte het geval toch, arresteerde de moordenaars en
belegde een massabijeenkomst. Bij die gelegenheid kwamen
91 andere gevallen van mishandelde vrouwen en 119 geval-
len van geëxploiteerde kindbruiden aan het licht. Dit alles
in één district.

In 1952 volgde een grote landelijke campagne om de
plaatselijke leiders ervan te doordringen dat volgens de
nieuwe wet bruidskoop, polygamie, belemmering bij het
hertrouwen van weduwen verboden zijn. Man en vrouw
krijgen gelijk erfrecht, kinderen uit een vorig huwelijk mo-
gen niet worden mishandeld. Vrije wil van de huwelijks-
partners, 'huwelijk met wederzijds goedvinden' is eerste
voorwaarde, ouderlijke toestemming niet nodig, arrangeren
van een huwelijk door de familie verboden. Zowel man als
vrouw kunnen scheiding aanvragen. Enzovoort. Alles wat
vroeger deugd was is nu zonde, en omgekeerd. Veel mensen
tilden er zwaar aan. Niets was gewoner dan dat een huwè-
lijk toch gearrangeerd werd en het jonge paar de boodschap
meekreeg 'als ze aan het districtskantoor vragen of je uit
vrije wil trouwt, moet je ja zeggen, en als ze vragen waarom
antwoord je maar omdat hij (zij) een goede werker is'. Soms
zochten de ouders de huwelijkskandidaten uit, maar wer~
den de jongelui aan elkaar voorgesteld en mochten weige.
ren. Zo ontstonden er allerlei overgangsvormen.

Dergelijke reacties op de nieuwe voorschriften zijn in
uiteenlopende bronnen te vinden: waarnemingen van de
vele China-reizigers; de propagandistisch opvoedende bel-
letrie van de Chinezen zelf, altijd hamerend op knelpunten;
analysering van ingezonden stukken en rapporten in Chinese
kranten, zoals C. K. Yang 2) doet. En het zeldzame geval
van de Zweed Myrdal3) die ongecontroleerd in 1962 een
heel dorp interviewde of van een vrouw als Shirley Wood .1),
een Amerikaanse getrouwd met een Chinese professor in
Sjanghai, die de veranderingen zelf meemaakte. De meeste
reizigers, ook de wantrouwende, krijgen van het lot der
vrouwen een gunstige indruk. Paartjes lopen vrij rond, zij
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het nooit zo innig verstrengeld als de onze. In alle beroepen
zijn vromven te vinden, van de vroegere afzondering iio
weinig te merken, tenzij men in een gesprek stuit op een
mededeling als 'Mijn oudste zuster mag niet werken en
leren lezen van haar man, die heeft nog feodale denkbeel-
den'. Vergelijkt men de getallen van studerende en school-
gaande meisjes met die van jongens, dan zijn de eerste nog
in de minderheid (bij ons ook). In veel reisbeschrijvingen is
het relaas van een echtscheidingsprocedure te vinden. Ook
Yang geeft die, o.a. het geval van een 28-jarige vrouw die
hvintig jaar schoondochter-in-hope was geweest en nu
scheiding van haar achtjarige bruidegom kwam vragen.
\Vat de reiziger niet weet is dat voor de tocht naar de recht-
bank vaak moed nodig was, want 'een fatsoenlijke vrouw
hangt zich op, alleen een onfatsoenlijk mens vraagt
scheiding aan'. Desondanks zijn cr in de eerste vijf jaren
van het tegenwoordig bewind veel ongelukkige gevolgen
van het oude systeem geliquideerd. Later kwamen er meer
persoonlijke problemen bij echtscheidingsprocessen ter spra-
ke en dan wordt de eis lang niet altijd toegestaan. De rede-
nen voor zo'n afwijzing zijn van verschillende aard: ekono-
misch, moralistisch, of soms eenvoudig om een spelletje met
de nieuwe vrijheid - trouwen, scheiden, trouwen, scheiden
- tegen te gaan.

Op zijn tochten door het land valt het de buitenlandse
bezoeker op dat vrouwen vaak aan het hoofd van een
afdeling staan, zelfs directeur zijn van een hele fabriek of
een commune. Dat ze zoiets kunnen, is niet vreemd, die
jongeman op het congres in Oisterwijk vond ook al dat
vrouwen de baas speelden. D.W.Z. een stammoeder en een
schoonmoeder kunnen leiden. Maar in theorie was een
vrouw onderdanig, minderwaardig, dom, het toespreken
nauwelijks waard. Daarom zit er vaak iets opzettelijks in de
benoeming van een vrouw of meisje als hoofd.

Dat blijkt ook uit Chinese verhalen, toneelstukken eri
biografieën van modelwerkers. Een recent toneelstuk be-
handelt de, in 1956 voorgevallen, pogingen van 'achterlijke
en contrarevolutionnaire elementen' die een landbouw-
coöperatie proberen te torpederen met hun 'kapitalistische
methoden'; alles wordt na moeite en strijd weer in de ge-
wenste banen geleid door een vrouw. Deze vrouw is boven-
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dien ecn weduwe met nieuwe trouwplannen, zodat ze door
haar tegenstanders gemakkelijk zwart gemaakt kan worden.
Natuurlijk loopt het goed af, de zg. socialistisch-realistische
literatuur kent alleen ondergaande schurken, geen onder-
gaande held 5) en zeker geen absurd leven. De lezers
moeten er optimistisch van worden en er een voorbeeld
aan nemen. De talloze geschiedenissen van dapper verzet
tegen een gearrangeerd huwelijk hebben altijd een gelukkig
einde. De werkelijkheid is dikwijls tragischer, zoals uit
Yangs bronnen bleek.

Zijn boek over de familierevolutie dateert van 1958. Ook
een Nederlander, M. H. van der Valk heeft al vroeg, in
1956, een studie G) gebaseerd op rechterlijke bronnen over
de familiehervorming uitgegeven. Hij meende toen dat de
voorzichtigheid waannee de wet werd toegepast kans op
terugval bood. Ik weet het niet. De jeugdbond, de vrouwen-
vereniging en bovenal de school zijn machtige instrumenten
van indoctrinatie en elk kind dat sinds 1949 is opgegroeid
heeft grondige lessen in communistische ideeën en opvoe-
ding tot 'democratisch huwelijk' gehad. Een tienjarig school-
kind dat ik in 1959 een paar vragen stelde en een zestien-
jarig meisje in 1962 door Myrdal in een heel ander deel van
het land geïnterviewd gaven nagenoeg dezelfde antwoor-
den. Ingehamerd op school.

Er is een merkwaardige tegenstelling tussen enerzijds het
volstrekte politieke conformisme, anderzijds de eis tot zelf-
standig handelen. Demokratisch huwelijk betekent dat de
echtgenoten alles samen overleggen en als de kinderen
opgroeien mogen (moeten) die ook meepraten. De bedoe-
ling is de diepgewortelde zwijgende gehoorzaamheid van
vromven en jeugd uit te wieden. Het kost menigeen moeite;
een man voelt zich al modern als hij zijn vrouw niet slaat.
En dat is hij ook, want dat een pak slaag goed was voor een
vrouw was spreekwoordelijk. Maar het allermoeilijkste van
het toch aantrekkelijke huwelijk naar eigen keuze is het
begin: hoe vragen we elkaar. Eeuwenlang viel er niets te
vragen, ouders en huwelijksmakelaar decreteerden. Nu
zoeken verliefde jongelui dikwijls een tussenpersoon die de
uitverkorene polst eer het grote woord gezegd wordt. In
een Sjanghaise fabriek trad een groep arbeidsters een tijd-
lang op als vriendschappelijk huwelijksbureau om mannen
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cn vrouwen die door de oorlog ongetrouwd of verweduwcl
waren met elkaar in kennis te brengen. Dat mag.

Het valt niet te ontkennen dat de meeste vrouwen er nu
beter aan toe zijn dan vroeger 7). Hoe ze, aangetrokken door
de verbetering maar aarzelend tegenover het vreemde en
het vele werk, half vrijwillig half gedwongen het nieuwe
spel beginnen te spelen zien we bij Shirley Wood ~). In
1949 woonde ze met man en kinderen in een slecht onder-
houden huisje in een slecht onderhouden straatje of hofje,
vol rommel en stank van belendende bedrijfjes. Na twee
jaar komen voor het eerst twee vertegenwoordigsters van
de huisvrouwenorganisatie het hofje binnen. We komen
onze zusters leren lezen en schrijven en de straten schoon
houden'. Meteen is er belangstelling voor de lessen en veel
plezier in het onderhanden nemen van een onwillige huis-
eigenaar. Tegen beurtelings straat vegen heeft niemand
bezwaar. Maar de keus van een blokhoofd is moeilijk. Er is
maar een geletterde vrouw met een klein gezin en die moet
het dan maar worden. Ze heeft niets proletarisch, deze Mrs
Yu, tot nu toe bracht ze haar vrije tijd romannetjes lezend
door. Half onwillig gaat ze naar de hoofdenvergadering,
aarzelend went ze er aan 'zusters' en 'eh .... eh .... kame-
raad' te zeggen. Elk ogenblik is ze van plan het tact, ge-
duld en werk eisende baantje er aan te geven. Een paar
successen in de strijd tegen de vuilverspreidende bedrijfjes
zijn wel aanmoedigend. Maar de voornaamste reden om
door te zetten is dat haar man zou willen dat ze er mee
ophield! Het straatje is nog vol mannen die de vrouwen
onmondig willen houden; letterlijk: ze mag niet met hem
praten. Daarentegen is er maar een enkele doodverlegen,
werkelijk schuw zwijgende en van karakter onderdanige
vrouw.

Deze straatcomité's zijn op een na de kleinste eenheid
die het bekende wonder van het plotseling schoongeveegde,
vliegenvrije China tot stand hebben gebracht. De laatste
eenheid is het gezin. Via de straatcomité's worden alle
huisvrouwen bereikt en zij krijgen ook hun vergaderingen
en cursussen. Terwijl de kinderen al of niet door de zaal
hollen, krijgen de moeders les in nieuwe deugd. In plaats
van ouderlievendheid, gehoorzaamheid aan de familie en
al de vroegere li komen de Vijf Deugden voor de Huisvrouw:
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1. richt je gezin goed in, d.i. op een basis van wederzijds
respect, hulp, solidariteit en zuinigheid; 2. werk samen met
je buren; 3. moedig je man aan om goed te werken en
studeren; 4. voed je kinderen op de juiste wijze op; 5.
studeer zelf vlijtig.
De laatste drie punten hebben grotendeels betrekking op

de politieke opvoeding, waarvoor soms cursussen worden
gegeven. Volgens een door Yang gerapporteerd geval nogal
streng, met een soort strafregels als mevrouw haar marxis-
tische les niet goed kan opzeggen. Bij Shirley Wood en Jan
Myrdal schijnt het rustiger te gaan. Er zullen wel plaatse-
lijke verschillen zijn en onderwijzende kaders zullen wel
verschillende karakters hebben. Yang zelf is het meest thuis
in het zuiden waar in de burgeroorlog niet vanzelf een kern
van communistische guerrilla's ontstond, zoals in de streken
waar de strijd werd uitgevochten.
Myrdal interviewde juist een dorp in het noordwesten,

sinds 1932 het centrum van het rode leger en een gebied
waar vrij veel land ter beschikking is. Uit zijn relazen valt
op hoe onbevangen oud en nieuw naast elkaar voortleeft.
Tragische gevallen van gedwongen huwelijk, verkoop en
mishandeling registreert hij nog van enkele oude vrouwen.
Toch werkt ook nu de macht van de familie in betrekkelijk
milde vorm. Iedereen offert nog op de graven van de
voorouders op bepaalde dagen in het jaar (dus niet dage-
lijks in huis). Een mooi amalgaam van oude en nieuwe
eredienst vormt de huwelijksceremonie. Vroeger werd een
huwelijk bevestigd door een feest in de familie waarbij
bruid en bruidegom o.a. bogen voor de goden van hemel
en aarde. Tegenwoordig wordt een huwelijk geldig door
registratie bij het districtsbureau. Maar zoals bij ons veel
mensen het burgerlijk huwelijk maar een vorm en het ker-
kelijk huwelijk het ware vinden, zo wachten ook Myrdals
boeren na de registratie vaak nog een hele tijd totdat de
familieplechtigheid kan worden gehouden; daarbij buigen
bruid en bruidegom niet voor hemel en aarde, maar voor
het portret van President Mao.
Ook de macht van de ouderen is nog niet overal ver-

dwenen. Een moeder kan door indirekte druk verhinderen
dat haar muzikaal begaafde zoon in de stad tot zanger
wordt opgeleid. Een grootmoeder hield een kind van school
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omdat het arnle schaap volgens haar te hard moest werken.
Het kostte onderwijzers en partijsecretaris een half jaar om
de vrouw te overtuigen en de leerling terug te krijgen. Een
meisje wier moeder gestorven is moest het huishouden
doen, hoewel ze tot de twee besten van de hoogste klas
behoorde en geschikt was voor voortgezet onderwijs. De
dorpelingen vinden haar een lief, aardig meisje, flink en
competent; jammer dat ze niet naar de middelbare school
mag, maar ja, haar vader wil het zo. Van een van de flink-
ste vrouwen in het dorp zeggen ze verbaasd dat ze alles
goed weet en doet, terwijl niet eens iemand van de oudere
generatie in huis is om het haar te leren. De vrouw zelf
doet een opgewekt en intelligent verslag over haar werk, in
huis en daarbuiten. Met honderd dagen werken op het land
heeft ze genoeg verdiend om een fiets voor haar man te
kopen. De dorpelingen hebben veel bewondering voor haar,
volgens hen blijven de meeste vrouwen thuis als er een
paar kinderen zijn. 'Als we schoenen of kleren naaien', aldus
de vrouw die een fiets spaarde, 'zitten we graag bij elkaar'.
Ze vindt wel dat een vrouw meer te doen heeft dan een
man (daar weet een werkende vrouw in ons land van mee
te praten); in de middagpauze kan de man rusten, de vrouw
kookt. Slechts in enkele 'jonge' d.i. moderne, gezinnen helpt
de man dan wel eens mee (net als hier). 'Maar hij is er niet
zo handig mee'. Overigens heeft een buitenshuis werkende
vrouw twee vrije dagen meer per maand dan de mannen,
zes in plaats van vier. Die vrije tijd gebruikt ze om op het
stukje eigen land te werken.
Het leven in het door Myrdal beschreven dorp maakt

een rustige bijna saaie indruk. Yangs zuidelijk dorp lijkt
verscheurder, maar zijn gegevens dateren nog uit de over-
gangstijd. Zelf heb ik zowel de zwoegsters op het land en
langs de weg gezien als de huisvrouwen, dichtbij de deur
van hun nogal donkere huizen theedrinkend. Ze wekten
mijn nieuwsgierigheid: waar zouden ze over praten en den-
ken? Ik geloof dat ik het nu enigszins kan raden. Ze hebben
het gewoon over huwelijken van de buren, over man en
kinderen, de laatste ruzie in het dorp; misschien over een
nieuw object dat de 'kaders' hebben voorgesteld, maar
waarschijnlijker over een begeerd voorwerp dat ze al of niet
kunnen kopen. Of ze beoordelen de zangtechniek uit een
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filmopera waarin een nieuw opvoedend verhaal op oude
vertrouwde muziek werd gezongen.

De politieke uniformiteit en indoctrinatie in het land zijn
onvoorstelbaar, maar daarmee zijn alle vrouwen (en man-
nen) nog niet gelijk. Wat er ook gelijk geschaafd is, het
nieuwe systeem geeft het gezinsleven van een echtpaar met
kinderen en de persoonlijke bekwaamheden van een vrouw
meer kans op ontplooiing.

Er zijn in China vrouwelijke generaals (enkele, altijd met
een tragisch leven achter zich), ministers, rechters, inge-
nieurs, fabrieksdirecteuren en communehoofden, ook bor-
duursters, p,lrachutisten, leraressen, tractorbestuursters,
conductrices, verkoopsters, kapsters, spaarbankbeambten;
huisvrouwen. Zelfs huishoudelijke hulpen. Een vrouw in
een toppositie kan niet zonder hulp in huis, maar ze moet
wel van tijd tot tijd tonen dat ze zelf handenarbeid niet
schuwt. Verder zijn er artsen, verpleegsters, fabrieksarbeid-
sters, net als bij ons. Een radio-omroepster die, net als bij
ons, opgetogen zich uit over een behaald succes - in het
Chinese geval een record-staalproductie. En ik heb een
populaire chansonnière gezien die 'protest songs' bracht:
'Taiwan (Formosa) hoort bij China'.

De meeste werkende vrouwen zijn getrouwd. In geval
van zwangerschap moet het bedrijf zesenvijftig dagen
doorbetaald verlof geven. Dat is voor sommigen een
reden, naast de oude minachting voor de vrouw, om
niet te veel vrouwen in dienst te nemen. Net zoals hier is
er plaatselijk weleens neiging een vrouw minder te betalen,
al mag het niet (net als hier sinds kort).

Een ding is bepaald anders dan bij ons. Sex girls zijn
onzichtbaar. Bordelen en theehuizen zijn in 1949 meteen
opgeruimd, de meisjes werden heropgevoed en geschoold.
Misschien werken ze nu op het land of in een fabriek waar
ze thuishoren, want de meesten waren uit armoede aan het
huis waar ze werkten verkocht. Een aantal niet opvoedbare
meisjes van plezier zijn naar Hongkong en Macao gespuid.

Natuurlijk zijn de jongelui wel in liefde geïnteresseerd, ze
zingen en lezen er graag over (Myrdal) en ik heb ze gezel-
lig horen lachen bij de schaarse verliefdheidselementjes in
een opvoedende film over de strijd met onvruchtbaar land.
En eens heb ik in mijn hotel een jongen en een meisje
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stralend maar ingetogen elkaar zien groeten, terwijl aan de
bar een Zuidamerikaanse schone, ook omdat het in haar
land zo hoort, de sex bomb zat te spelen.

Ik heb maar één keer een verhaal gelezen waarin een
vrouw met verleidsterskunsten 'contrarevolutionnaire doe-
len' trachtte te bereiken. Toch is er in China nog wel een
vrouw voor een nacht te krijgen. Een Chinees buiten China
heeft het me verteld. 'Maar', zei hij, vertederd glimlachend
bij de herinnering, 'dat ging helemaal op de Chinese manier;
rustig, met stijl'.

Rustig, ingetogen - dat is een oude deugd, die ook Myr-
dals dorpelingen telkens noemen als ze zich waarderend
over iemand uitlaten. Bij velen van ons wordt openheid
meer gewaardeerd. Elk land en elke tijd heeft zijn eigen
deugden. Maar als men het lot van de Chinese vrouwen
nu vergelijkt met dat van vroeger, lijkt het, alle politieke
strengheid ten spijt, veel meer op wat wij gewoon en wen-
selijk vinden dan vroeger.

1) Georganiseerd door studenten uit Tilburg.
2) C. K. Yang, Chinese Family in the Communist Revolution,

le dr. 1959.Paperback 1965,samen met A Chinese Village
in early Communist Transition onder de overkoepelende
titel: Chinese Communist Society: the Family and tbe
Village. Massaehusetts Institute of Teehnology, Oam-
.bridge,Mass.

3) Jan Myrdal, Report from a Chinese Village. Eerste Zweed-
se druk '63, eerste Engelse druk '65,Heinemann. London.

4) Shirley Wood, A street in China, 1958.Miehael Josepb,
London.

/i) Wel martelaren, zoals de hoofdpersoon uit de al klassiek
geworden opera Het meisje met het witte haar.

6) M. H. van der Valk, Conservatism in modern Chinese fa-
mily law. 1956.Brill, Leiden.

7) Het bekende verhaaltje van afzonderlijke woonbarakken
voor mannen en vrouwen is fantasie. Felix Greene in Tbe
curtain of Ignorance 1964,Doubleday & Cy, Garden City.
N.York, wijst er op dat het vijf jaar zou duren eer die
barak<kenvoor de hele ,bevolkingge'bouwdzouden kunnen
zijn. Geen reiziger heeft ze ooit gezien. Greene heeft er
enige keren openlijk naar gevraagd (mijn reisgenoten en
ik bedektelijk). Meestal begrepen ze niet eens wat hij be-
doelde. 'Is dat in uw land dan gewoonte?' vroeg een vrouw
verbaasd.
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Bob Ca rl ier

EXPERIMENTEN IN SOCIALISME

Het is duidelijk dat een groot gedeelte van de publieke
opinie in het westen, hierin aangemoedigd en zelfs gecon-
ditioneerd door de meeste persberichten en -commentaren,
klaar staat om alle mogelijke kritiek uit te brengen tegen de
pogingen die in socialistische landen ondernomen worden
om nieuwe maatschappijvormen te ontwerpen. De minste
fout, de minste vergissing, de minste tegenslag worden'
opgeschroefd tot nationale ramp of hemeltergende misdaad.
Verre van mij te beweren dat er geen - vaak grove en zelfs
misdadige - vergissingen gebeurd zijn, en allicht nog ge-
beuren, in de landen die zich op het socialisme beroepen.
Wat mij ergert is het gemak waarmee diezelfde pers en
datzelfde publiek heenstappen over de fouten en misdaden
die inherent zijn aan de kapitalistische maatschappijstruc-
tuur.

Wat echter al te vaak vergeten wordt is dat deze kapita-
listische ordening reeds lang bestaat en zelfs zodanig op
onze denktrant heeft ingewerkt, dat wij vaak de verkeerd-
heden ervan niet meer opmerken, terwijl de verwezenlijkin-
gen - positieve en negatieve - van de socialistische landen
soms ingaan tegen onze wijze van denken (die door een
opvoeding binnen dit kapitalistisch stelsel aangeleerd is 1).
Door jarenlange praktijk heeft dit kapitalisme een aantal
trucs geleerd waardoor dikwijls een schijn van efficiëntie
gewekt wordt, ja meer, door alle ervaring en wetenschap-
pelijk onderzoek is het soms inderdaad handig en zelfs
efficiënt geworden. Wie iets nieuws wil bouwen, moet
gewoonlijk aan nul beginnen en loopt dus meer gevaar
inderdaad fouten te begaan. Het socialisme is een eerder
jonge gedachtenstroming - althans in haar wetenschappe-
lijke vorm -, de pogingen om het concreet te verwezenlij-
ken zijn zelfs zeer recent en bleven tot na de 2e Wereld-
oorlog eigenlijk beperkt tot één land; kan het dan verwon-
deren dat het nog nergens zijn definitieve vorm en realisatie
gekregen heeft?

350



Elke studie van een socialistische maatschappij moet
uitgaan van deze grondidee: er wordt gepoogd, iets nieuws
tot stand te brengen, m.a.w. alle maatschappelijke verande-
ringen moeten gezien worden als experimenten in socia-
lisme, die alleen kunnen beoordeeld worden naar hun
resultaten op een dubbel vlak (en zeker op dit ogenblik niet
naar een vergelijking met onze levensstandaard). Langs de
ene kant is er de eventueel verhoogde welvaart, langs de
andere kant de vernieuwing van de sociale verhoudingen,
die gepaard gaan met een nieuw sociaal bewustzijn, nieuwe
gedragingen, nieuwe denkvormen, kortom met wat de theo-
retici van het socialisme 'de nieuwe mens' noemen. Het
komt er immers voor het socialisme niet alleen op aan, te
bewijzen dat het kwantitatief beter is dan het kapitalisme,
het moet ook tonen 'anders' te zijn. Al te vaak maakt men
er zich in sommige kringen vanaf met een zuiver mecha-
nistische verklaring: verander de produktieverhoudingen
en de suprastructuur (waarden, gedragingen, denken) zal
vanzelf volgen. Dialectisch gezien heeft echter deze supra-
structuur haar eigen dynamiek, waardoor zij een ontwikke-
ling van de produktiekrachten kan remmen of verhaasten.
Ook wie het primordiaal belang van de produktieverhou-
dingen beklemtoont, moet erkennen dat de vorming van de
'socialistische mens' van even groot belang is. De nadruk
die in China op opvoeding en ideologie gelegd wordt,
schijnt te wijzen op een beseffen van deze dialectische be-
invloeding.
De brede stroming van het socialisme kan tot verschil-

lende technieken leiden, die gedeeltelijk historisch en geo-
grafisch te verklaren zijn, maar ook als werkelijke experi-
menten moeten gezien worden. Voor problemen als de
wijze van beheer van ondernemingen, de factor winst, vast-
stelling van prijzen en lonen staan immers niet enkele
marxistische recepten klaar; vandaar ook dat juist deze
vraagstukken in de verschillende landen soms aanleiding
gegeven hebben tot zeer uiteenlopende initiatieven. In het
teken van dit onderzoek: hoe wordt de idee socialisme in
praktijk gebracht, staat het werk La construction du socialis-
me en Chine 2) (De opbouw van het socialisme in China).
Uitgaande van de vaststelling, dat de Chinese revolutie

met gans nieuwe problemen te kampen gehad heeft (eerste
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land dat naar het socialisme overging vertrekkend van een
zo laag industrieel peil en merkwaardig geslaagde omwente-
ling op het platteland), hebben de auteurs vooral getracht
uit het maatschappelijk leven en de economische organisatie
van de Chinese Volksrepubliek de bijdrage te distilleren die
het land levert tot een verrijking van de theorie en praktijk
van het socialisme. Hoewel het werk dus wel opgesteld werd
naar aanleiding van een studiereis (einde 1964) en aan de
hand van gesprekken met politieke leiders, economisten,
hoofden van ondernemingen en volkscommunes, wijkt het
wel wat af van de meeste boeken over China, die ongeveer
alle eerder een - soms zeer waardevolle - reportage geven
zonder zich op dit principiële standpunt te stellen.

De schrijvers zijn wel van oordeel, dat er geen werkelijk
overdraagbaar 'model' van socialistische opbouw kan be-
staan, maar dat elke poging tot dergelijke opbouw een zeer
leerrijke ervaring kan betekenen voor alle landen die een ge-
lijkaardige weg willen inslaan :1), niet alleen voor de onder-
ontwikkelde, maar ook voor de geïndustrialiseerde. Er be-
staan trouwens een aantal gemeensclwppeli;ke grondslagen
voor alle socialistische landen:
1) De leidende actie van een partij die de voorhoede van de

arbeidersklasse uitmaakt;
2) De revolutionaire omvorming van het klassekarakter van

de staat, die een instrument wordt om de door de arbei-
dersklasse afgebakende politiek uit te voeren;

3) Uitbreiding van de sector staat in die mate dat deze de
leiding van de economie kan waarborgen;

4) Een radicale landbouwhervorming.
Anderzijds dient dan echter rekening gehouden te worden

met de eigen kenmerken van de Chinese werkeli;kheid, die
dit land bij de aanvang van zijn revolutie in een situatie
plaatsten die niet onmiddellijk met die van andere landen
vergelijkbaar is.

1) De uitgestrektheid, die gepaard gaat met een diversi-
teit van klimaatzones en van natuurlijke hulpbronnen (op
geologisch en landbouwgebied). Op lange termijn biedt deze
factor voordelen voor een geplanifieerde economie (arbeids-
verdeling, rationele uitbating, grote ondernemingen, grote
binnenlandse markt), op korte termijn echter een aantal
moeilijkheden, vooral wat het vervoer betreft.
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2) Het hoge hevolkingsci;fer, dat weliswaar mogelijk-
heden van werkverdeling en ecn uitgebreide markt biedt,
maar door zijn ophoping in bepaalde gebieden tot een zeer
intcnsieve landbouw geleid heeft; zolang dergelijke uitbating
niet begeleid wordt door technische vernieuwingen, leidt ze
tot een daling van de produktiviteit.
3) Lage graad van industrialisatie, dus laag ontwikke-

lingspeil van de produktieve krachten en overwicht van de
landbouwactiviteiten (voor de revolutie had China een van
de laagste inkomens per hoofd ter wereld).
4) Kwaliteit van de landhouwers die steeds een merk-

waardige praktische zin en vindingrijkheid gepaard hebben
aan een traditie van solidariteit (in vele dorpcn leefden nog
prekapitalistische produktievormen, de negatieve kanten
van de kapitalistische ontwikkeling hebben de mentaliteit
van de meeste Chinezen zeer weinig beïnvloed).
5) Ecn oude stadsbeschaving, die gunstig kan zijn als

vertrekpunt van een moderne industrie en handel (in de
enkele grote steden bestond een proletariaat en was de be-
volking in contact gekomen met de gewoontes van de inter-
nationale handel).
6) DUllr van de revolutionaire stri;d: Vermits de Chinese

bourgeoisie niet imperialistisch was (maar zelf uitgebuit
werd in dc semikoloniale situatie), is de democratische revo-
lutie zonder onderbreking overgegaan naar het stadium van
de socialistische revolutie. Arbeiders en boeren hebben heel
wat geleerd door het voortdurend contact met de technici uit
de burgerij. Er moet ook niet vergeten worden, dat de com-
munistische partij bij de machtsovername in 1949 meer dan
20 jaar strijd, organisatie, leiding en contact met de massa's
achter de rug had (o.a. economisch beheer van bevrijde ge-
bieden); dergelijke ervaring betekende een niet te onder-
schatten voordeel.
Vertrekkend van deze grondgegevens heeft de Chinese

Volksrepubliek een politieke evolutie doorlopen die Bettel-
heim in vier periodes indeelt: a) 1949-1952: de weder-
opbouw; b) 1953-1957: het eerste vijfjarenplan (klemtoon
op zware industrie); c) 1958-1960: de 'grote sprong vooruit'
met zeer veel moeilijkheden tegen het einde (ten gevolge
van vergissingen, natuurrampen en het terugtrekken van de
sovjethulp); d) 1961-1964: aanpassing, aanvulling en ver-
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sterking. In hun verdere uiteenzetting plaatsen de auteurs
zich dan radicaal op het standpunt van de huidige toestand.

lIandel en indllstrie
De huidige economische politiek wordt het best samen.

gevat door de in het \verk herhaaldelijk gebruikte formule:
'De landbollw als hasis nemen en de industrie als leiding-
gevende factor'. In de praktijk betekent dit een vermindering
van de accumulatie-inspanningen die in 1958-1960 gedaan
werden (Bettelheim berekent de accumulatie van vandaag
op 18 % van het nationaal inkomen tegenover de 30 % die hij
tijdens de 'grote sprong vooruit' geschat had). De versnelde
industrialisatie in de steden met ruime inwijking vanuit het
platteland veronderstelde immers enerzijds zeer belangrijke
industriële investeringen (waartoe China nog niet in staat
was), terwijl anderzijds de landbouwproduktie niet mocht
achteruitgaan, zelfs moest toenemen; nu bestond er wel een
ongebruikt arbeidspotentieel op het platteland, dat echtei'
in de huidige stand van technische ontwikkeling wel tijdens
de drukke oogstperioden moest ingezet worden. Daarom
wordt de huidige industriële opbouw qua ritme en interne
verhoudingen aangepast aan de door de landbouw aange-
brachte produkten en aan de beschikbaarheid van uit de
boerenbevolking afkomstige werkkrachten; de ontwikkeling
van kleine en middelgrote steden (500.000 inwoners) wordt
bevorderd ten einde de hypertrofie van de grote steden
tegen te gaan; in de industrie wordt prioriteit verleend aan de
noden van de landbouw (chemicaliën, werktuigen, bouw-
materialen enz.). De voorrangsvolgorde is dus voor het ogen-
blik ongetwijfeld: landbouw, lichte industrie, zware in-
dustrie 4).

De planificatie
China schijnt resoluut geopteerd te hebben voor het

'democratisch centralisme'. Alle socialistische staten worste-
len in hun aanvangsperiode met de tegenstelling tussen de
noodzaak van een verregaande planmatige leiding en de
wens tot initiatief vanwege de basis. Dit grondprobleem
schijnt nog nergens bevredigend opgelost te zijn.

Centraal staat het plan, dat de fundamentele politieke,
economische en sociale opties van de staat weergeeft voor
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een bepaalde periode en dan ook een bindend karakter heeft.
Het gaat vooral uit van het Centraal Comité van de C.C.P.,
de Raad van Staatszaken (hoogste regeringsorgaan) en de
Nationale Commissie voor het Plan. Onder direct centraal
beheer vallen: de bedrijven waarvan de produktie een natio-
naal karakter bezit, de ondernemingen van zeer grote om-
vang, de financiële ondernemingen, de bedrijven die nieuwe
technieken aanwenden, de met buitenlandse hulp opgerichte
bedrijven, de ondernemingen die voor de landsverdediging
werken. De andere ondernemingen worden op een minder
centraal niveau - provincie, stad, lokale overheid, onder-
neming zelf - beheerd met het oog op de efficiëntie, de
snelheid en het realisme van de beslissingen en hun uit-
voering: het gaat hier om 20 à 30 % van de produktie (waar-
van toch nog 2/3 teruggaat op contracten met centrale
ondernemingen). Daarnaast staan nog de volkscommunes
die over een belangrijke mate aan autonomie beschikken.
Het democratisch element ligt in het feit dat elke plani-

ficatie voorafgegaan wordt door de voorbereiding van eigen
plannen door de produktie-eenheden. Hierbij wordt natuur-
lijk rekening gehouden met zeer algemene en kwalitatieve
richtlijnen ("de algemene lijn" voor verscheidene jaren en
"de algemene koers" voor kortere periodes) die centraal
gegeven worden. Na directe discussies tussen de basis-
eenheden en de leidende centrale instanties die hen beheren
en na een synthetisering en een harmonisering op hoger
echelon krijgt het plan zijn verplichtend karakter. Alleen op
het terrein van het vaststellen van de prijzen hebben de
produktie-eenheden geen zeggenschap: deze worden altijd
opgesteld aan de hand van een aantal regels door een
centraal organisme (zie verder).
Er worden inspanningen gedaan om de werkelijke basis

van arbeiders en boeren zoveel mogelijk bij de economische
en sociale beslissingen te betrekken. Zo worden de staats-
ondernemingen geleid door een collectieve directie, nI. door
het Partijcomité van de onderneming, dat zelf verkozen is
door de politiek georganiseerde voorhoede ervan; werkelijke
deelname van de volledige basis bestaat in de raadpleging
van de Vereniging van de Arbeiders in de onderneming,
vooral met het oog op de goedkeuring van het plan en het
gebruik van het welzijnfonds. Werkgroepen binnen de onder-
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neming, waarvan de leider voor één jaar verkozen wordt,
stellen de classificatie van de arbeiders en het toekennen
van premies voor ").

De socialistische ondernemingen
Naar Charrière liggen drie ideeën ten grondslag aan zowel

de nijverheidsinstellingen als de landbouwcommunes G):
1. De onderneming krijgt geen eigen beslissingsnormen

(zij levert wel de elementen voor de beslissingen en waar-
borgt hun uitvoering), vermits haar streven naar een
economisch optimum slechts zin heeft in het kader van
het algemeen optimum dat door een centraal plan voor-
gehouden wordt.

2. De beginselen die het beheer van de socialistische onder-
nemingen kenmerken, gelden voor alle ondernemingen.

3. De produktie-eenheid heeft tevens een fundamentele
betekenis buiten het economisch vlak als kiem van de
elementaire sociale groep in een nieuwe maatschappij
(waaruit bepaalde tegenstellingen moeten verdwijnen,
b.v. man-vrouw, handwerk en intellectuele arbeid, uit-
voering en controle, economische en sociale activiteiten).

A. De industriële onderneming staat dus onder de leiding
van een partijcomité dat jaarlijks door de partijleden ver-
kozen wordt na raadpleging van alle arbeiders. Het dagelijks
beheer gebeurt door een directeur die door de administratie
(staat of provincie) benoemd wordt en voor het comité
verantwoordelijk is '). Er bestaat een grote vrijheid i.V.m.
de wijze waarop de produktiemiddelen in werking gesteld
worden (modellen, kwaliteiten, procédés ... ), vandaar al-
licht de verscheidenheid in produkten die op de markt aan-
getroffen worden. Dit zelfstandig beheer verloopt echter
zoals gezegd binnen een strikte planificatie wat de objec-
tieven en de tewerkstelling betreft. Elke gedachte aan auto-
financiering wordt kategoriek van de hand gewezen: econo-
misch gezien wordt zij als een niet-rationeel gebruik van het
kapitaal beschouwd, sociaal als een zich toeëigenen van een
winst die aan de ganse maatschappij toekomt door een
afzonderlijke gemeenschap. De voornaamste grondstoffen
worden door de staat verdeeld, voor de anderen kunnen
contracten - vanzelfsprekend op basis van de vastgestelde
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prijzen - afgesloten worden met andere ondernemingen,
import- en exportfinna's, staatsorganismen of volkscom-
munes.

Wat het sociaal aspect van de onderneming betreft, zijn
de auteurs vooral getroffen door volgende bijzonderheden:
de lage gemiddelde leeftijd (met als gevolgen: dynamische
leiding, open houding tegenover nieuwe vormen, een zeker
gebrek aan ervaring), de band tussen produktie en opleiding
(onderwijs binnen de onderneming, stages, studietijd als
werkuren berekend, zenden van arbeiders naar onderwijs-
instellingen ... ), een geringe spreiding van de wedden, de
veralgemening van de maandwedde, de beperkte toepassing
van het premiestelsel, de verruiming van de sociale sector
(huisvesting, kantines, onderwijs, ziekenzorg, pensioen-
stelsel), de deelname van het ganse personeel in de produktie
(ook het administratief personeel en de politieke kaders) ten
einde de ontwikkeling van bureaucratische tendensen tegen
te gaan.

B. De volkscommlllles vormen de basis - zij het nog in
volle ontwikkeling - van het plattelandsleven in China,
d.w.z. voor ten minste 80 % van de bevolking. Ze zijn ont-
staan in april 19.58 uit samensmelting op het niveau van de
'hsiang' (onder-district) van de socialistische coöperatieven,
met als doeleinde: een eenheid scheppen die zowel een vol-
ledige economische organisatie als een kern van politieke
macht kan uitmaken, een collectivisatie van het leven ver-
wezenlijken en een distributiesysteem in communistische
richting (aan elkeen naar zijn behoeften) voorbereiden. Er
is veel geschreven en nog meer gespeculeerd over de mis-
lukking van deze objectieven. Het is een feit dat er heel
wat aanpassingen en versoepelingen gebeurd zijn, o.m.
schijnen ze wat kleiner geworden te zijn (:i: 74.000 van
gemiddeld minder dan 8000 inwoners i.p.v. de 24.000 van
1958). De collectivisering en de communistische tendens zijn
sterk ingeperkt geworden (alleen onderwijs en geneeskun-
dige zorgen zijn nog gratis), vooral omdat het peil van de
produktie niet volstond om tegemoet te komen aan de hoge
uitgaven van de infrastructuur van een werkelijke collecti-
visering en aan de onvermijdelijke stijging van het verbruik
- tot verspilling toe - door de overgang van een familiaal
verbruik tot een ongeremd collectief verbruik.
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De betaling van de landbouwer is geen salaris, maar
resultaat van de opbrengst in functie van de kwantiteit en
kwaliteit van de geleverde arbeid; de berekening ervan
gebeurt op het echelon van de werkploeg (deel van de
brigade, zelf onderdeel van de commune). In tegenstelling
tot wat Dumont herhaaldelijk beweert, nI. dat er zich een
ideologische achtCJuitgang zou voorgedaan hebben door
terugkeer naar brigade en ploeg als betalingseenheden,
dmkken Bettelheim en Charière erop dat de commune een
werkelijke betekenis behouden heeft, o.m. als modernise-
ringscentrum voor het platteland en als stimulans voor de
vooruitgang van de produktiekrachten, terwijl het eerder
de brigade - de vroegere coöperatieve - is die uiteengespat
is in het voordeel van enerzijds de commune, anderzijds de
werkploeg.

De lonen
De arbeiders ontvangen hun loon in geld naar het socia-

listisch principe: aan elkeen naargelang zijn werk. Twee
uitzonderingen: in de volkscommunes wordt een gedeelte
van de produktie in natura onder de werkers verdeeld;
bepaalde diensten worden volgens vastgestelde nOlmen
gratis verzekerd, vooral de culturele en geneeskundige
diensten (alsook de produkten die hieraan gebonden zijn,
b.v. de geneesmiddelen). In 'La construction du socialisme
en Chine' worden eigenlijk alleen de loonstelsels in de volks-
communes uitvoerig besproken (door Hélène Marchisio, die
reeds verscheidene jaren in Peking leeft en ondetwijst). Hoe-
wel de regels van beheer en betaling steeds enigszins
verschillen van de ene commune tot de andere, blijft het
principe steeds dat de boer een deel van de collectieve
opbrengst krijgt naargelang kwantiteit en kwaliteit van het
door hem geleverde werk; dit principe kan in formule ge-
bracht worden als:
Netto totaalopbrengst
van de rekeneenheid x Aantal door de boer

gewonnen werkpunten

Aantal door de boeren van de rekeneenheid
gewonnen werkpunten

Er werd reeds opgemerkt dat na heel wat aarzelen gekozen
is voor de werkploeg als rekeneenheid (van een tiental tot
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50, 60 en meer families naargelang de omstandigheden van
de produktie, irrigatie en arbeidskrachten en naargelang de
wil van de boeren zelf). De twee meest gebruikte systemen
\'oor de berekening van de werkpunten zijn:

1) De basispunten: na discussie over de beroepswaarde
van elk lid bepaalt de vergadering van alle ploegleden het
aantal punten dat elke landbouwer op één werkdag zal ver-
dienen (rekening houdend met de fysische kracht, de kwali-
ficatie en de attitude tegenover het werk); aan het einde
van elke werkdag kan dit aantal na discussie verhoogd of
verlaagd worden.

2) Meer en meer wordt dit systcem (dat te veel nadruk
legt op de tijdseenheid en op de kwalificatie van de arbeider
en niet van de arbeid) vervangen door de arbeidsnormen,
die aanduiden in hoeveel tijd een bepaald werk moet ge-
daan worden en hoeveel punten het oplevert. Is het werk
vlug gedaan, dan kan de boer naar cen ander werk overgaan
(soms wordt hem een premie toegekend); duurt het langer,
dan worden toch geen punten afgetrokken (bescherming van
gehandicapte of weinig gekwalificeerde arbeiders). Weer zijn
het de werkers zelf die in vergadering de normen bepalen en
daarbij met allerlei omstandigheden rekening houden die het
werk kunnen vereenvoudigen of vermoeilijken, niet in het
minst met de kwaliteit van de gepresteerde arbeid 8).

Belangrijk is natuurlijk de berekening van de netto-
opbrengst. De hoeveelheid levensmiddelen die de ploeg aan
de staat verkoopt, is vooral vastgesteld op basis van de vorige
oogst (meestal :I: 20 %). Van de totale opbrengst worden de
belastingen (volgens Marchisio's berekeningen :I: 4,.5 %)
- meestal in natura - afgetrokken, alsook de produktie-
kosten (gewoonlijk 20 à 25 %) en een gedeelte besteed voor
accumulatie en algemeen welzijn. De rest vormt dan de
netto-opbrengst, die volgens het \verkpuntenstelsel verdeeld
wordt (soms na een verdeling van een basisrantsoen voor
iedereen). Voorbeelden van berekening in natura en geld-
waarde geeft Marchisio pp. 100-103. Het schijnt de bedoe-
ling te zijn toch te streven naar een betalingssysteem per
brigade en later per commune (eenmaal de verschillen tussen
de ploegen verminderd zijn en het bewustzijn van de land-
bouwers het toelaat).

De verhoging van de levensstandaard van de boeren (af
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te lezen uit b.v. het aantal fietsen, pelsen, dekens, Ulllwerken
per commune) en de voldoende bevoorrading in voedsel van
de steden wijzen op een uiteindelijk succes van de communes,
feit dat de aarzelingen en aanpassingen wel ecns uit het oog
doen verliezen hebben.

De pri;zen
Zoals in alle socialistische landen is de basis van de prijzen

een 'historisch' gegeven, d.w.z. dat de vroeger bestaande
prijzen als vertrekpunt genomen zijn (een volledige herzie-
ning is zulk een complexe omwenteling dat ze nog nergens
doorgevoerd werd). Ze worden echter toch zo stabiel moge-
lijk gehouden en zijn wel aangepast volgens de noden van
de planificatie. De groothandel prijs dekt de kostprijs -:-
een marge voor de producent, de kleinhandelprijs voegt hier-
bij nog een commerciële marge (principieel kleiner dan de
industriële 'winst').

Er werd reeds gemeld, dat alle prijzen administratief vast-
gesteld worden (op nationaal, soms lokaal vlak), zodat de
mogelijkheid bestaat rekening te houden met factoren als
de behoefte (voor een aantal basisprodukten kunnen de
prijzen laag gehouden worden om een voldoende verbruik
door de bevolking te waarborgen) en de vraag (om te remmen
of te stimuleren). Alle beschouwingen over de levens-
standaard moeten rekening houden met de uitermate lage
prijzen van huisvesting en van het voedsel in cle kantines en
met cle gratis geneeskundige zorgen.

Ontegensprekelijk en onvermijdelijk moet er dus een
onderscheid gemaakt worden tussen de procluktieprijs en de
prijs aan de verbruiker. De Chinezen verwerpen echter uit-
drukkelijk en zonder compromis een eventuele winstprikkel:
de objectieven voor de produktie moeten bereikt wordell
omdat ze door het plan vastgesteld zijn en clus overeen-
komen met sociale prioriteiten (en niet omdat het voor een
onderneming winstgevend zou zijn een bepaald produkt
voort te brengen). De winstmarge van een bedrijf kan wel
verhogen ten gevolge van de daling van de kostprijs, vermits
de verkoopprijs lange tijd stabiel gehouden wordt. Het
grootste gedeelte van de winst gaat naar de staat; alleen
van de winst 'buiten plan' blijft een groter aandeel in het
bedrijf. Dit fonds dient dan voor de verbetering van de
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algemene werkvoolwaarden en voor het algemeen welzijn
van de arbeiders. In China vormen de winsten van de staats-
bedrijven sedert 1960 een essentieel deel van de budget-
taire inkomsten (wat b.v. niet het geval is in de Sovjetunie).
Dit betekent dan ook dat de financiering van de oprichting
en uitbouw van de bedrijven ongeveer uitsluitend van staats-
wege gebeurt. 63 % van het budget van 1960 was dan ook
bestemd voor uitgaven voor de economische opbouw fl).

Besluit
Karakteristiek voor de socialistische opbouw in China

schijnt de auteurs de nadruk die gelegd wordt op opvoeding,
organisatie en ideologie; de voorsprong van de sociale ver-
houdingen op de ontwikkeling van de produktieve krachten
werkt als prikkel voor een versnelde economische evolutie.
Zij trachten uit de bestudering van alle verwezenlijkingen
de nieuwe waardensc1Jaal op te stellen die op sociaal gebied
in China nagestreefd wordt, en komen tot volgende hoofd-
trekken:

1. Een nieuwe houding tegenover het handwerk, h.v.
door de deelname van de administratieve en politieke kaders
aan deze arbeid. Bedoeling is het instandhouden van een
nauw contact met de realiteit en met de massa's (ook om
redenen van efficiëntie: bureaucratische beslissingen ver-
mijden) met het oog op een uiteindelijk uitwissen van het
onderscheid tussen handwerk en intellectuele arbeid, tussen
leidende en uitvoerende taken.

2. Beperking van de materiële en individuele stimulatie
in het voordeel van niet-economische en collectieve motieven.
Deze beperking is geen absoluut verwerpen ervan en staat
ook niet in tegenspraak met het socialistisch principe 'aan
iedereen naargelang zijn werk'.

3. Verwerping van de waarden van de verbruiksmaat-
schappij, waar de ontwikkeling van de produktieve krachten
stilaan een doel op zichzelf wordt en ten gevolge van het
ongebreideld winstbejag de mensen meer en meer door de
produkten gedomineerd worden. Daarom worden voort-
durend de fundamentele behoeften van de mens op de voor-
grond geplaatst: opvoeding, gezondheid, psychologisch even-
wicht, scheppende activiteiten, solidariteit, deelname aan
collectieve inspanningen ...

361



4. Op zijn eigcn krachten rekenen, wat nog niet betekent
dat aan de voordelen van de internationale handel zou ver-
zaakt worden 10), alleen een voorzichtige houding impliceert
wat de uitbreiding van deze handel tegenover de behoeften
van het land aangaat.
Deze overwegende rol van politieke en ideologische op-

voeding schijnt als geslaagd te kunnen beschouwd worden
(mede dank zij een aantal sterk werkende en soms zeer
beeldrijke slogans): de ordewoorden zijn door de massa ge-
assimileerd en worden in de dagelijkse praktijk omgezet.
Deze situatie houdt vanzelfsprekend risico's in, waar de
auteurs van het besproken werk zeker niet blind voor zijn
(ook Dumont spreekt in zijn werk over het gevaar dat be-
staat in de overtuiging absolute waarheden te bezitten). Het
risico dat alle ideeën, waardeoordelen, opvattingen voor-
namelijk van boven af geïnspireerd zouden worden, moet
absoluut geweerd worden: het feit dat van alle Chinese
politieke leiders een voortdurende aanwezigheid te midden
van het volk gevraagd wordt, de nadruk die gelegd wordt
op discussie en kritische geest schijnen erop te wijzen dat
de leiders zich van dit gevaar bewust zijn.
Van groot belang is de uiteindelijk morele betekenis die

aan de basis ligt van de socialistische opbouw in China. Door
de precieze beschrijving van de planificatie en de bezinning
over de principes die eraan ten gronde liggen hebben de
auteurs een zeer waardevolle bijdrage geleverd, niet alleen
tot het begrip voor China, maar evenzeer tot een verder
kritisch onderzoek van de praktische mogelijkheden van het
socialisme in de wereld.

april 1966.

1) René Dumont noemt in Chille surpeuplée - Tiers-mollde
affamé als grote gevaren voor de ontwikkeling van de
Chinese Volksrepubliek de nationale trots en een gebrek
aan wetenschappelijke bescheidenheid, waarmee hij be-
doelt de onwil zich te onderwerpen aan wetenschappelijk
vast te stellen feitelijkheden die geldend blijven in om het
even welk regime. Wat hij wel uit het oog schijnt te
verliezen, is dat zeer veel wetenschappelijk onderzoek
(vooral economisch) inderdaad gebeurd is in het kader-
en vaak in opdracht - van een kapitalistisch systeem,
wat het wantrouwen van de Chinezen tegenover de al-
gemeengeldigheid van de resultaten begrijpelijk maakt.
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') Charles Bettelheim, Jacques Charrière & Hélène Mar-
chisio, La construction du socialisme en Chine (Paris,
François Maspéro, 1965[= Collection 'Economie et Soci-
alisme' 2],
De reeks staat onder leiding van Bettelheim, die eveneens
directeur is van het tijdschrift Problèmes de planifica-
tion. Sedert 1948 bekleedt deze economist een leerstoel
aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes; zijn talrijke
werken handelen meestal over tewerkstelling en plani-
ficatie.

3) 'Dezelfde opvatting ligt ten grondslag aan het geciteerde
werk van Dumont (een slaafse kopie zou rampzalig zijn,
maar er valt heel wat te Ieren uit het Chinese experi-
ment), dat nochtans wat pessimistischer is, o.a. door de
nadruk op de demografische problemen en door zijn be-
perking tot de derde wereld.

4) Deze volgorde is m.i. een sterk argument tegen de zgn.
oorlogszucht van de Chinezen: een staat die zich op
oorlog voorbereidt, zet alles op de zware nijverheid.

ro) Eenzelfde democratisch centralisme (van de basis naar
de top en daarna in tegenovergestelde richting) schijnt
aan de basis te liggen van het wetenschappelijk onder-
zoek, zie nr. 3255van 18.1.66L'organisation et développe-
ment de la science en République Populaire de Chine
van Notes et Etudes Documentaires (Paris, La docu-
mentation française>'

6) De verschillen met b.V. Joegoslavië zullen de lezer wel
opvallen, kunnen hier echter niet uitgewerkt worden.

7) We staan hier dus voor een andere oplossing dan de ver-
kozen directeur uit het Joegoslavisch systeem of de be-
noemde almachtige directeur van de Sovjetondernemin-
gen.

8) Daarnaast zijn er nog andere systemen van berekening
mogelijk. Marchisio signaleert p. 84 een originele metho-
de waarbij de werkers zichzelf een aantal punten toe-
,kennen en die bij de brigade Dazhai gebruikt wordt. Het
.feit dat deze brigade in alle recente publicaties als mo-
del gesteld wordt wegens de verwezenlijkingen in zeer
moeilijke natuurlijke omstandigheden (zie O.m.La Chine
1966,2; La Chine en Construction, IV, 3 van maart 1966)
zou kunnen wijzen op een mogelijke uitbreiding van deze
wijze van toekennen van punten.

9) 4,6% voor de administratie; 8,5% voor landsverdediging;
12,6% voor sociale, culturele en opvoedingsdiensten,
waarbij dient opgemerkt dat heel wat uitgaven in dit
verband verzorgd worden op een lager echelon (o.a. de
volkscommunes) .

10) Deze gaat integendeel in stijgende lijn, zie o.m. nr. 3220
van 21.9.65 Le commerce extérieur de la République
Populaire de Chine van Notes et Etudes Documentaires
(Paris, La documentation française) en de Notes d'Infor-
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mation van maart 1966 van de Commission Economique
de I'Association Belgique - Chine.



B. Landheer

CHINA EN HET WESTEN

De verhouding van China tot het Westen kan gezien
worden binnen het kader van de blok-verhouding tussen
Oost en West, of men kan de individuele betrekkingen tus-
sen de Volksrepubliek China en Westerse landen als het
essentiële beschouwen. Deze tegenstelling is geen absolute:
Er bestaat ongetwijfeld een zekere band tussen de com-
munistische landen, vooral als er sprake is van een dreiging
van buitenaf, zoals in het geval van de Verenigde Staten
die als een fanatieke vijand van het commrmisme gezien
worden.
Daarnaast staat het nationale belang van de verschillende

staten dat ongetwijfeld prevaleert en op het ogenblik zelfs
zo sterk is, dat een communistisch land als China optreedt
als bondgenoot van een autocratisch en militaristisch gere-
geerde staat, zoals Pakistan, die bij het Westerse kamp
gerekend wordt. In dit geval is het gewicht van het natio-
nalistische conflict met India zo groot, dat het de ideolo-
gische oriëntering geheel overschaduwt. Bovendien kan
men noch het Westen, noch het Oosten als monolitische
blokken zien.
In de Westerse wereld is de eigen rol van een land, zoals

bijvoorbeeld Frankrijk steeds groter geworden, terwijl men
ternauwernood behoeft te wijzen op het conflict tussen
China en de Sowjet-Unie of op de eigen rol van een land,
zoals Joego-Slavië.
Toch zou het evenzeer verkeerd zijn aan te nemen, dat

Frankrijk een geheel eigen politiek zou kunnen voeren of
dat het antagonisme tussen Rusland en China absoluut is.
Het internationale krachtenveld is gedifferentieerder ge-
worden, en het is niet langer mogelijk de zwart-wit teke-
ning te gebruiken, waarvan de Amerikanen zich zo lang en
ten dele tot hun eigen nadeel bediend hebben.
Uit deze zwart-wit interpretatie kwam het beeld naar

voren, dat de tegenstelling tussen communisme en Westerse
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wereld een absolute is. Deze wijze van denken lijkt niet
gerechtvaardigd: communisme en kapitalisme zijn ideaal-
typen, die zich in de werkelijkheid in veel gedifferentieerde
vormen voordoen, die ook overgangsvormen tonen. Boven-
dien streven zowel kapitalisme als communisme naar een
'industrial society' en men kan met een gerust geweten
poneren dat de 'industrial society' van de toekomst noch
zuiver kapitalistisch, noch zuiver communistisch zal zijn.
Integendeel, men kan betogen dat zowel de kapitalistische
als de communistische maatschappij verschijningsvormen
van de 'industrial society' zijn, waarbij het communisme een
latere fase is en allicht sterker zal doorwerken op de toe-
komst, maar in een minder absolute vorm.
Het feit echter, dat zowel Amerika als Rusland in een

machtsconflict gewikkeld zijn, maakte de antithese tot een
absolute. Dit verklaart ook de afwijzende houding van de
Verenigde Staten ten opzichte van China, omdat door de
overgang van China het machtspotentieel van het commu-
nisme, vooral voor de toekomst, enorm verhoogd wordt,
terwijl Amerika een grote potentiële markt verloor, die zijn
economische machtspositie anders zeker tot in een verre
toekomst geconsolideerd zou hebben.
Ook hier echter weer het machtsconflict van twee landen

aan de Stille Oceaan, die zeer sterk de bedreiging van de
ander voelen. De macht van Amerika is een realiteit; de
macht van China is eerder potentieel, en dit verklaart mis-
schien, waarom China zo luid op de revolutionaire trommel
slaat en zijn rol van 'fàcheux troisième' op zo'n handige
wijze speelt.
Men zou zich af kunnen vragen, waarom China de

mogelijkheid van een machtsevenwicht niet aangrijpt om
tot een volledige en ongestoorde machtsontwikkeling te
komen.

In de eerste plaats echter is het idee van een evenwichts-
politiek 'made in the U.S.A. and the U.S.S.R.' en zou China
reduceren tot de rol van de tweede mogendheid in de com-
munistische wereld en tot een derde of vierde rang in de
wereld in haar geheel.
Of dit realiter zo onacceptabel zou zijn, moge in het

midden gelaten worden, maar China heeft het revolutio-
naire elan van een eigen communisme nodig om zijn bin-
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nenlandse ontwikkeling te blijven forceren. Men ziet dit in
zo veel gevallen: een dreiging van buiten, gefingeerd of
werkelijk, wordt gebruikt als cohesie-middel in landen,
waarin anders binnenlandse spanningen gemakkelijk naar
de oppervlakte zouden komen.
Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan is de kwestie Viet-

nam. Indien er een werkelijk machtsevenwicht tussen de
U.S.A. en de U.S.S.R. zou ontstaan, zou het waarschijnlijk
mogelijk zijn tot een compromis in de kwestie Vietnam te
komen. Dit is echter de invloedssferen van Oost en West
stabiliseren, en dit zou de verdere machtsontwikkeling van
China verhinderen. China poogt derhalve de U.S.S.R. te
brandmerken als verrader van het communistische kamp
indien zij Noord-Vietnam niet helpt, terwijl het zelf beweert
geen steun te kunnen geven, omdat het technisch en
militair _niet ver genoeg zou zijn. Deze zelfde factor ver-
hinderde echter niet het ingrijpen in het conflict tussen
India en Pakistan, wat voor de Sowjet-Unie bijzonder
onaangenaam was.
De Chinese strategie werkt echter: de Sowjet-Unie voelt

zich verplicht steun aan Noord-Vietnam te geven en op
deze wijze wordt een evenwichtspolitiek tussen de U.S.A.
en de U.S.S.R. sterk bemoeilijkt, indien niet onmogelijk
gemaakt.
De reden daarvoor is, dat de oorlog in Vietnam verder

gaat: aan de ene zijde is de Amerikaanse militaire macht de
belangrijkste factoren; aan de andere zijde staan de Viet-
cong en Noord-Vietnam met een zekere hoeveelheid Rus-
sische hulp. Aangezien beide landen dus in een oorlogs-
situatie tegenover elkaar staan, is het zeker niet gemakkelijk
om aan de conferentietafel tot een bevredigend gesprek te
komen.
In het geval Pakistan-India speelde China zijn troef

ongetwijfeld te vroeg uit, waarop o.a. door The Economist
werd gewezen. Indien het het conflict had willen aanblazen,
had het moeten wachten tot het conflict zich verder ont-
wikkeld had. Nu schrokken beide partijen van de Chinese
interventie, en dit is ongetwijfeld een factor geweest in het
tot stand komen van een wapenstilstand, die echter geen
vergelijk betekent, zodat het conflict ieder ogenblik op-
nieuw uitbreken kan.
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De expansionistische tendenties van China zijn een
gegeven factor, maar welke expansie kan China tev';eeg
brengen en tot welke prijs?
De tweede vraag is, in hoeverre de Verenigde Staten een

blijvende rol in Azië kunnen spelen zonder tot een
oorlog met China te komen, en of het verstandig zou zijn
een dergelijke oorlog te riskeren.
Deze vraag is niet los te maken van de problemen van

machtsprojectie en toekomstperspectief.
Amerika is opgegroeid met het idee, dat het de leidende

economische macht zou worden, omdat het zijn eigen sys-
teem van de vrije economie in verbinding met een demo-
cratische staat als 'second to none' beschouwde. Deze
ontwikkeling zou aan de wereld de 'Pax Americana' bren-
gen als de natuurlijke opvolger van de Pax Britannica. Toen
de atoombom uitsluitend Amerikaans bezit was, leek dit de
stok achter de deur om recalcitrante landen tot inzicht te
brengen.
Van deze droom van de U.S.A. als leidende wereldmacht,

ofschoon in het binnenland nog steeds een sterk motief, is
weinig terecht gekomen. Rusland plaatste zich als 'eben-
bürtige' wereldmacht naast de Verenigde Staten, met het
systeem van een gebonden economie, het sine qua non
voor een machtsontwikkeling van de Sowjet-Unie, die onder
een open systeem nooit had kunnen plaatsvinden.
Het is derhalve ook zeker geen toeval, dat het Marxisme,

ontstaan in Duitsland, in Rusland tot staatsfilosofie ver-
heven werd. Rusland kon zijn machtsprojectie niet verwe-
zenlijken zonder zich tijdelijk van de wereld af te sluiten.
Zijn gebonden economie leidde tot politieke macht eerder
dan economische, terwijl deze ontwikkeling de Verenigde
Staten noodzaakte hun politieke bovenstructuur sterk uit
te breiden.
In beide gevallen zijn techniek en industrie de basis van

macht, en men ziet dit proces zich in het geval van China
herhalen. Ook hier de afsluiting, maar de revolutie kon niet
steunen op een niet-aanwezig industrie-proletariaat, maar
moest zijn kracht zoeken in de agrarische sector, waar de
miljoenen mensen te vinden waren die de revolutie nodig
had.
Daarna komt echter onmiddellijk de projectie van indus-
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triële mac:1t, zonder welke nationale macht niet mogelijk is.
De grootste landen van de wereld projecteren zichzelf

derhalve als machtige industrie-staten: de Verenigde Staten,
de Sowjet~Unie en China, terwijl andere landen en groepen
van landen vergelijkbare projecties hebben.

'In het geval van de Verenigde Staten is de industriële
macht een gegeven feit, maar deze macht heeft aspecten
van over-ontwikkeling, omdat zij van den beginne af ge-
richt is op een wereld-, maar niet op een regionale en meer
beperkte rol. Men zou derhalve kunnen zeggen, dat er in
de Verenigde Staten sprake is van een overdreven machts-
projectie en van een te ver doorgedreven technische en
industriële macht, die niet voldoende gericht is op een
harmonisch en evenwichtig waarde-systeem, dat in de
individu tot uiting komt. De moderne industriële maat"
schappij wijst naar compromis- in plaats van machtsoplos-
singen, en deze compromistechniek, die in het binnenland
toegepast wordt, is de enig mogelijke voor mondiale
problemen.

Het zou dus niet meer dan normaal zijn rekening te
houden met de machtsontwikkeling van China en met een
zekere invloedssfeer, hetgeen niet noodzakelijkerwijze zou
betekenen, dat alle landen in deze invloedssfeer communis-
tisch zouden worden. Niet alle landen in de Amerikaanse
invloedssfeer zijn kapitalistisch en democratisch.

Men kan echter niet ontkennen dat de slogan 'Azië voor
de Aziaten' van deze tijd en van de toekomst is. Hoe Azië
zijn eigen huis inricht, is dan min of meer zijn eigen zaak.

De isolering van China heeft ongetwijfeld tot een zekere
onevenwichtigheid geleid in de Chinese houding en tot een
gebrek aan belangstelling voor de rest van de wereld, dat
werkelijk beangstigend is. Fitzgerald in zijn The Chinese
View of their place in the World 1) wijst erop, hoe bevreem-
dend het is, dat het Westen geen gebruik heeft weten te
maken van de verwijdering tussen China en de Sowjet-Unie.

'The American stand against China remains as rigid as it
did in the days of Mr. Dulles, if less lucidly announced.
Although the thesis supported by the former Secretary of
State, that China was but the 'instrument of international

1) Pag. 67. Chatham House Essays, London, 1964.
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communism', the tooI of Russia, is manifestIy disproved, no
new policy has been adopted. It would seem that, as far as
tbe West is concerned, China and Russia may quarrel to
their hearts content, without provoking any move from tbe
West'.

De auteur meent, dat deze inertie voortspruit uit de
rigoureuze afspraken met Tsjang-Kai-shek, die op het geloof
berusten, dat het communisme op het vasteland geen stand
zal houden. De opbouw van Formosa's militaire macht im-
mobiliseert een gedeelte van de militaire macht van China, en
deze politiek wordt door de Verenigde Staten vastgehouden.
Het is een troef, waarmede nog in het recente verleden
gedreigd is.

Ook Amerikaanse auteurs, zoals Doak Barnett, hebben
erop gewezen dat de niet-erkenning van China tegen het
Amerikaanse belang ingaat, indien men althans compromis-
sen als de enig mogelijke oplossingen beschouwt. Isolering
verhoogt slechts het revolutionaire elan en het superiori-
teitsgevoel van China, dat zichzelf als de leidende mogend-
heid van Azië projecteert.

Welke inhoud zou een compromis-politiek van het Wes-
ten ten opzichte van China kunnen hebben? Ongetwijfeld
in de eerste plaats de volledige inschakeling van China in
de Verenigde Naties en de andere internationale organisa-
ties. Ten tweede een verhindering van escalatie in het
Vietnam-conflict, dat de kiem van een algemene oorlog in
zich draagt, waarvan de grote mogendheden zich bewust
zijn.

Of de tegenwoordige escalatie tot de conferentie-tafel
zal leiden, zoals Amerika meent, is op zijn minst genomen
twijfelachtig. Een politiek op lange termijn kan niet anders
dan erop gericht zijn, dat de Aziatische landen hun eigen
lot bepalen. Een toeneming van de nationalistische stro-
mingen in Zuid-Vietnam kan in dit opzicht alleen gunstig
werken.

'1£ the revolutionary process now in train should some-
how work itself out and, in so doing, produce a political
balance arrived at by the Vietnamese themselves - a ba-
lance embodied in an institutional framework adapted .ta
Vietnamese needs and realities and supported by the rising
emotions of Vietnamese nationalism - then this revolution
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cou1d eventually hold hope for more genuine stability and
strength, than any South Vietnamese govemment has ever
known. lts regeneration of the urban center could than
somehow be carried outward to the provinces by a Saigon
govemment able to enlist the support of rising nationalist
sentiments - one with which the peasantry could identify
its fortunes - the counter-insurgency program would be
well launched on the road to genuine progress. In sum, if
South Vietnam's real revolution does not destroy the coun-
try first, over the longer term it may prove the eventual
undoing of Communist ambitions and produce a real na-
tional entity where none has heretofore existed'.l)

De mogelijkheid van een stabiele, niet-communistische
regering wordt derhalve niet uitgesloten geacht. Indien dit
echter een terugtrekking van de Amerikaanse troepen zou
betekenen, vraagt men zich af, wat er zou gebeuren, indien
een dergelijke regering zich niet zou kunnen handhaven.

Het is duidelijk dat een regeling voor Vietnam niet
mogelijk is, indien er niet een modus vivendi met China
aan voorafgaat. Deze zou alleen een mogelijkheid worden,
als de escalatie plaatsmaakte voor de-escalatie, want het
kenmerkende van de Vietnam-situatie is, dat geweld geen
oplossing kan brengen. Dit zou slechts kunnen leiden tot
een ingrijpen door China, wat een grote oorlog zou beteke-
nen.

Zou China bereid zijn tot een compromis-politiek? Op
de basis van de doctrines van het Chinese communisme
zou men geneigd zijn deze vraag ontkennend te beantwoor-
den. De communistische strategie is die van de voortgezette
strijd, zoals tot uitdrukking gebracht door Mao Tse-tung.
Deze strategie is gebaseerd op het geloof in het uiteindelijke
sukses van voortgezette, voorzichtige en elastische agressie
tegen de imperialistische landen, die verondersteld zijn
geen besluitkracht en moed te bezitten.") Deze strategie
berust op het geloof in de superioriteit van de communis-

1) George A. Carvcr, The real revolution in South Viet Nam.
Foreign Affairs, 1965.

2) Vgl. R. G. Boyd, Communist China's Foreign policy, New
York, Frederick A. Praeger, 1962,.pag. 90.

371



tische taktiek, speciaal die van subversie in minder ont-
wikkelde larvlen.

De Chinese expansie maakt alleen gebruik van militaire
middelen in het geval van uiterste noodzaak, zoals in de
Koreaanse oorlog en de aanvallen op de eilanden bij For-
mosa.

. China bezit echter eerder een belangrijke 'nuisance value'
dan dat het als macht een directe bedreiging voor het
Westen kan vormen. Zelfs de atoombom brengt hierin geen
verandering, want in de voorzienbare toekomst zal China
geen dreigingssysteem opbouwen dat dat van de U.S.A. en
de U.S.S.R. zou evenaren. Bovendien kan men redelijker-
wijze verwachten, dat naarmate China verder vordert op
de weg naar de industriële revolutie het gematigder in zijn
houding zal worden, zoals dit ook het geval geweest is met
de Sowjet-Unie.

Misschien is dit het punt, dat de houding van het Westen
t.O.Z. van China zou moeten bepalen. Indien men China
tegemoet komt en het zo veel mogelijk inschakelt in het
internationale verkeer, met andere woorden indien men er
tracht toe bij te dragen, dat de Chinese industriële revolu-
tie slaagt, kan men dan aannemen, dat de houding van
China gematigder wordt?

Indien men deze these niet aanvaardt, is de enige moge-
lijkheid met een verscherping van het conflict met China
rekening te houden.

De eerste these als de enig constructieve zou echter
zeker een voorzichtige poging waard zijn.

Vooral indien men in aanmerking neemt, dat de objec-
tieve factoren voor het slagen van de industriële revolutie
in China niet gunstig zijn. De verhouding tussen bevolking
en grondstoffen zal in een latere fase van de evolutie
ongetwijfeld een grote moeilijkheid blijven. De wereld
heeft er geen belang bij, dat China blijvend in een situatie
van onrust geplaatst zou worden. Een 'open' politiek van
het Westen zou dus meer aanbevelenswaardig zijn dan een
zuiver negatieve houding, die de evolutie van China uit-
sluitend als een bedreiging voelt.

Volgens professor C. P. Fitzgerald's studie The Chinese
view of foreign relations moet een scherpe onderscheiding
gemaakt worden tussen de Chinese politiek ten opzichte
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van aangrenzende landen en gebieden en de politiek voor
de wereld in haar geheel. In zijn betrekkingen met aan-
grenzende gebieden is China traditioneel-nationalistisch en
slechts in beperkte mate beïnvloed door de communistische
ideologie. De banden met Chinese bevolkingsgroepen in
Zuidoost-Azië spelen een grote rol. Een ander China zou in
dit opzicht waarschijnlijk een zelfde politiek volgen. Burma,
Cambodja, Laos en Thailand spelen een zelfde rol als in
het verleden.

'It is no more essential to Chinese security that these
coimtries be communist than it was in former times that
they should be subservient. What is important is they
should not fall under the control of a hostile Power. So if
Burma is strictly neutral, Cambodia and Laos should be
the same, and Indonesia and Malaya, so long as they join
no hostile combination, such as SEATO, can be left alone.
But China has made her presence feIt and her power fea-
red; between the altematives of SEATO and non-alignment,
all but Thailand have chosen the second: 1)

In dit opzicht is het tegenwoordige China hetzelfde als
de Middle Kingdom, en alleen buiten deze invloedssfeer
krijgt de ideologie het overwicht over nationaal belang. Er
was geen traditionele Chinese politiek voor West-Azië,
Europa, Amerika, Afrika of het gebied van de Stille Oceaan.
Hiervoor prevaleert de ideologie over traditie. De Verenig-
de Staten zijn een wereldmacht en China's vijand; zij moe-
ten derhalve overal bestreden worden en zo veel mogelijk
beziggehouden en zij moeten zo ver mogelijk van China
worden weggehouden.!)

Misschien is in dit betoog de factor nationalisme versus
ideologie te scherp gesteld, maar in ieder geval zijn com-
promissen met het communisme denkbaar, zolang de in-
vloedssfeer erkend wordt.

In het communistische denken is ongetwijfeld het idee
van de wenselijkheid van communistische satelliet-staten
opgesloten, maar het is ook mogelijk dat China meent, dat
landen, zoals Burma, Cambodja, Laos, Thailand, Indonesia

1) Fitzgerald" zoals geciteerd in D. E. Kennedy, The Secu-
rity of Southern Asia, London, 1965,p. 32.

2) Kennedy, o.a. pag. 32.
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en Maleisië eerder communistisch zullen worden als zij niet
onder Chinese druk gezet worden.
Indien men denkt in het kader van invloedssferen zou

het secundair zijn, of de landen binnen deze invloedssfeer
communistisch of niet-communistisch zouden worden. Het
primaire is de erkenning van zulk een invloedssfeer als de
onafwendbare machtsuitstraling van een groot land.
De ontwikkeling van de atoombom heeft voor China ook

zekere gevaren, omdat in een conflict met de Verenigde
Staten dit land er eerder toe zou komen zijn nucleaire
capaciteit te gebruiken. De atoombom is voorlopig hoofd-
zakelijk een prestige-factor die het aanzien van China in de
Afro-Aziatische wereld verhoogt'. Evenzeer dubieus is een
soort van rassen-communisme, dat misschien propaganda-
waarde heeft, maar niet een invloed van betekenis, zolang
er geen grote factuele macht achter staat.
Ook de projectie van China als leider van de arme landen

heeft niet veel werkelijkheidswaarde, omdat ook dit niet
duidelijk om te zetten is in iets, wat van waarde is voor de
armere landen.
Misschien geldt dit minder voor Afrika, waar China naar

voren brengt dat zijn politieke, economische en sociale ont-
wikkeling als model speciaal geschikt is voor de Afrikaanse
staten. China zou dichter bij deze landen staan dan de
Sowjet-Unie die zich reeds in een vergevorderd stadium
bevindt.
'In het algemeen waren er twee gebieden waarop Peking

zijn aandacht speciaal concentreerde nl. Noord-Afrika (Al-
gerije, Marokko, Tunis en Egypte) en Mali, Ghana en
Guinee al betekende dit geenszins, dat het de rest van dit
werelddeel negeerde'.!) In de Suez-crisis bood China
280.000. vrijwilligers aan aan Egypte, hetgeen het echter
ternauwernood tot uitvoering had kunnen brengen. In Alge-
rije trainde China guerrilla-strijders, waarin het buitenge-
woon bedreven is. Ook de Stanley-regering in de Congo
ontving steun, terwijl het voor een periode een zeer actieve
propaganda onder de Moslems voerde.
De daadwerkelijke steun in de vorm van schenkingen,

1) George Embree, Conununstiseh China en de ontwikke-
lingslanden, Oost-West, januari/februari 1964.
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leningen en technische hulpprogramma's is bescheiden ge-
weest.

De revolutie in Cuba werd door China gezien als een
grote overwinning voor het radicale communisme. Hulp op
vrij ruime schaal werd snel verdeeld.!)

Men krijgt hetzelfde beeld: het radicale communisme
volgens Chinees model heeft zekere kansen in de achter-
gebleven gebieden, maar de mogelijkheden voor daadwer-
kelijke hulp zijn beperkt.

Het is logisch dat de sterk ideologisch georienteerde po-
litiek van de Verenigde Staten bij de meeste Westerse lan-
den slechts matige steun vindt. Engeland, Frankrijk, Neder-
land en andere Westerse landen hebben China erkend, en zijn
zeker niet ongeneigd handelsbetrekkingen aan te knopen,
waarbij men dikwijls terug kan vallen op oude en persoon-
lijke relaties. Handel met China is evenals vroeger nog
steeds een kwestie van wederzijds vertrouwen.

Comité's in een aantal Westerse landen, o.a. ook in Ne-
derland, ijveren voor betere culturele betrekkingen met
China.

Wat zijn nu de conclusies voor de \Vesterse politiek. ten
opzichte van China? Dit is tenslotte iets, wat ons direct
aangaat, terwijl de Chinese politiek ten opzichte van het
Westen een min of meer gegeven feit is, dat echter onge-
twijfeld beïnvloedbaar is door de houding van het Westen.

De keuze ligt tussen een open politiek en een zuiver
defensieve en negatieve houding. Aangezien het tenslotte
gaat om tussenmenselijke betrekkingen, lijkt het moeilijk
vol te houden, dat de laatste houding de beste zou zijn.
De opbouw van een bevredigde toekomst voor de mens-
heid in haar geheel is geen taak, die geïnterpreteerd kan
worden binnen het kader van machtspolitiek.

Voor zover wij de toekomst kunnen voorzien, zal deze het
naast-elkaar-bestaan brengen van een aantal geïndustriali-
seerde maatschappijen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid
een zekere vermindering van de machtspositie van het
Westen met zich meebrengen, maar men zou dit moeten

1) Dit artikel werd geschreven voor de recente ontwikke-
ling in de chinees-cubaanse betrekkingen.
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aanvaarden als de prijs voor een beter gecoördineerde en
gestabiliseerde wereld.
De open politiek, bestaande uit de volledige inschake-

ling van China in de internationale organisaties, het aan-
moedigen van handel' en het aanknopen van culturele be-
trekkingen, is derhalve de enige constructieve houding
Bijna een vierde van de mensheid uit te schakelen kan
niet anders dan desastreuze gevolgen hebben en zal de
agressieve potentialiteit van China slechts verhogen.
Bovendien als men de zaken nuchter wil bezien, zou men

willen vragen of het in het belang van het Westen is
het conflict met de communistische wereld op de spits te
drijven. Een definitieve afsplitsing van de Sovjet-Unie,
ondanks alle conflicten met China, is zeker niet waar-
schijnlijk. Het is geen voordeel voor het Westen, indien
de rest van de wereld het Westen meer en meer gaat inden-
tificeren met reactie en conservatisme.
Laat het Westen trouw zijn aan zijn eigen idealen, maar

deze ook werkelijk toepassen, zelfs waar het verlies bete-
kent: op deze wijze alleen kan het een constructieve taak
vervullen.
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Bruce BUrlon

CHINA'S BUITENLANDSE POLITIEK IN AZIE

China's buitenlandse politiek in Azië vormt natuurlijk
maar één aspect van zijn buitenlandse politiek in de gehele
wereld, maar het is een belangrijk aspect, want China
is een grote Aziatische macht en zowel het Chinese volk
als zijn leiders zijn meer vertrouwd met Azië dan met de
andere werelddelen.
Het is begrijpelijk dat de problemen die in een analyse van

de Chinese buitenlandse politiek gesteld zouden kunnen wor-
den talrijk zijn, maar de beperkingen die de normale lengte
van een artikel oplegt eisen dat uit de vele een keuze van en-
kelewordtgemaakt. Daarom komenslechts drieveelomvatten-
de kwesties hier ter sprake. In de eerste plaats: welke zijn de
algemene factoren op de achtergrond die de doeleinden van
de Chinese buitenlandse politiek in Azië vormen? In de
tweede plaats: welke zijn China's 'nationale vermogens',
d.w.z., wat heeft het beschikbaar om zulke doeleinden na
te jagen? Ten derde: welke zijn de doeleinden van China's
buitenlandse politiek sinds 1949 en in welke mate zijn zij
velwezenlijkt?

De factoren op de achtergrond die de Chinese buitenlandse
politiek in Azië vormen.
Evenals de buitenlandse politiek van de meeste staten

wordt die van China door tal van in elkaar grijpende factoren
gevormd - en dit geldt zowel voor zijn Aziatische als voor
zijn wereldpolitiek. Geografie, historie, ideologie, van buiten-
af komende determinanten en binnenlandse politieke fak-
toren - deze alle hebben deel gehad aan de vormgeving
van de buitenlandse politiek met betrekking tot Azië en
zullen op hun beurt in 't kort worden onderzocht.
Geografische factoren als ligging, oppervlakte, lengte en

aard van zijn grenzen met naburige staten zijn duidelijk van
belang. China is de grootste staat in Azië en de derde in
grootte in de wereld - alleen de Sowjet-Unie en Canada
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zijn uitgestrekter. Als men het grondgebied van China boven
op dat van Europa zou leggen, dan zou het 't Middellandse
Zeegebied van het ene tot het andere einde bedekken, het
noordelijkste punt, Dzjalinda in Mandsjoerije, zou dan dicht
bij Moskou liggen en het eiland Hainan, het zuidelijkste
deel, in de buurt van Khartoem 1).

China's landsgrenzen behoren tot de langste ter wereld
en liggen dichtbij verscheidene sleutelgebieden van Azië.
Naar het noorden liggen Sowjet-Oost-Siberië en de Mon-
goolse Volksrepubliek; naar het noord-westen Sowjet-Cen-
fraaI-Azië; naar het westen Afghanistan en Pakistan; naar
het zuidwesten India, Nepal, Sikkim en Bhutan; naar het
zuiden Birma, Laos en Vietnam en ten slotte, naar het
oosten, Korea en Japan.

Deze omvang en ligging geven China een sleutelpositie
in de huidige Aziatische politiek - en in de wereldpolitiek
evenzeer, gezien het feit dat de Verenigde Staten en de
Sowjet-Unie beide grote mogendheden zijn in het Verre
Oosten.

In het verleden werkten de geografische kenmerken samen
om China verwijderd te houden van de andere voornaamste
centra van beschaving in de wereld, in Azië en in Europa.
Maar het zou toch onjuist zijn de indruk te wekken dat de
Chinese beschaving zich in volkomen afzondering ontwik-
kelde, want er zijn verscheidene belangrijke voorbeelden
van wisselwerking tussen de Chinese cultuur en die van
andere volken. Het boeddhisme, de islam en het nestoriaanse
christendom bereikten alle China, waarvan het boeddhisme
in het bijzonder een werkelijk diepgaande invloed uitoefende
op de levenswijze van het Chinese volk 2). Op haar beurt
heeft de Chinese beschaving opmerkelijke bijdragen geleverd
aan de gehele mensheidsbeschaving, doordat zij het papier,
de drukkunst, het compas en het buskruit heeft uitgevonden.
En dan zijn er de overvloedige getuigenissen van uitgebreide
en bijna onafgebroken handelsbetrekkingen tussen het
Chinese en andere volken van Azië en Europa, zowel te land
als ter zee. Maar toch is het juist te zeggen dat wegens de
uitgestrektheid van de Grote Oceaan ten oosten en de
geweldige woestijn en bergbarrières ten westen' de Chinezen
tot de vorige eeuw geen nauw contact hadden met enig
volk dat hun gelijke was in beschaving' 3).
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Dit feit leidt tot twee consequenties die betrekking hebben
op de tegenwoordige tijd. In de eerste plaats was het traditio-
nele China in cultureel en politiek opzicht het brandpunt
van geheel Oost-Azië en van een groot deel van centraal-
en zuidoost-Azië. De Chinese ervaring van bijna al hun
te boek gestelde geschiedenis was dat hun beschaving en
levenswijze de hoogste was in het 'Verre Oosten' dat zij
kenden. Voor de Chinezen was China inderdaad het 'Rijk
van het Midden'. Men moet er zich stellig in 't bijzonder
voor hoeden de betekenis van het traditionele systeem van
schatplichtigheid en de speciale theorie van de betrekkingen
tussen de staten onderling die ermee gepaard gingen voor de
tegenwoordige tijd niet verkeerd uit te leggen; en toch
moeten deze op een of andere wijze verband houden met
contemporaine Chinese zienswijzen en politieke gedragingen
ten opzichte van Binnen- en Zuidoost-Azië. De Chinezen
mogen dan de volken in deze streken niet langer als 'bar-
baren' beschouwen, zij voelen zeker wel een 'speciale ver-
wantschap' met hen.
Het tweede gevolg van dit tekort van de zijde der Chinezen

aan enige deugdelijke kennis en ervaring uit de eerste hand
van andere grote beschavingen, totdat westerse handelaren,
missionarissen, opvoeders en kanonneerboten zich met ge-
weld toegang verschaften in de 1ge en 20ste eeuw, was
hun opmerkelijke onbekendheid met de wereld buiten het
hunne. Zo de Chinezen in de tijd na de Opium-oorlog heel
wat kwamen te weten over bepaalde aspecten van de
westerse beschaving, dan blijken zij toch die beschaving in
vele opzichten raadselachtig te vinden. Stellig is de gewel-
dige contemporaine manifestatie van westerse beschaving
op het Aziatische continent - de Verenigde Staten - voor
hen een enigszins mysterieus verschijnsel, precies zo ondoor-
grondelijk in feite als het tegenwoordige China zelf blijkt
te zijn voor velen in het Westen.
Zulke moeilijkheden zijn ook niet beperkt tot China's be-

trekkingen met westerse volken. Al wist het traditionele
China weinig van de volken en culturen van Zuid. en Zuid.
west Azië en Afrika, men kan niet zeggen dat modern China
veel meer vertrouwd is met deze gebieden. De mening dat
internationale conflicten in de eerste plaats voortkomen uh.
'misverstanden' is natuurlijk gevaarlijk naief. Toch mogen
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de spanningen in de betrekkingen tussen China en India
gedurende de laatste enkele jaren, om maar één belangrijk
voorbeeld te noemen, met recht ten dele worden toege-
schreven aan de onwetendheid die van beide kanten bestaat
over de achtergronden en opvattingen van de tegenpartij
en de hieruit voortvloeiende moeilijkheid die elk had om
met de ander op doeltreffende wijze in verbinding te treden
en voor zijn bedoelingen begrip te tonen.
Er zijn ook nog andere manieren waarop het verleden

van een van 's werelds volken die zich van hun historie het
meest bewust zijn, zijn inwerking doet voelen op het heden.
De ontmoeting van China met het buitenlandse imperialisme
tussen 1840 en 1949 was zeer verschillend van menig andere
van zijn Aziatische buren. De tegenstelling tussen de erva-
ringen van India en China is door verscheidene Indische
schrijvers van commentaar voorzien. Zij hebben opgemerkt
dat, terwijl er zekere verzachtende omstandigheden beston-
den in de Britse heerschappij in India die een gedeeltelijke
compensatie vormen tegenover haar vele verwerpelijke
aspecten, de Chinezen die 'half-koloniaal' werden behandeld,
het westerse imperialisme in zijn ergste vorm ondergingen.
In de laat-negentiende-eeuwse jaren was China een arena

geworden voor verschillende elkaar beconcunerende impe-
rialismen. Elk hiervan probeerde door economische, culturele
en militaire drukmiddelen zijn eigen 'invloedssfeer' uit te
breiden ten koste van de anderen. Geen van deze buiten-
landse belanghebbenden voelde zich werkelijk verantwoor-
delijk voor het behoud van meer dan een schijn van 'orde
en wet' in de staat waarover zij in gevecht waren en, uitge-
zonderd een handjevol missionarissen, was geen van hen be-
kommerd om het welzijn van het Chinese volk. Deze strijd
tussen de machten droeg in feite grotelijks bij tot de ineen-
storting van het georganiseerde bewind in China in het be-
gin van de twintigste eeuw. Het is daarom nauwelijks te
verwonderen dat vele Chinezen, zowel niet-communisten
als communisten, moeilijk kunnen begrijpen waarom Nehroe
en zekere andere 'bourgeois' Aziatische leiders zo 'slap' zijn
geweest tegenover de imperialisten. De communistische ver-
overing van de macht in 1949 slaagde erin een eind te
maken aan de veertig jaren burgeroorlog, sociale wanorde en
economische chaos, en meer dan honderd jaren buitenlandse
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interventie. Het land doet weer eens de ervaring op van
binnenlandse vrede en is verenigd onder een sterke centrale
regering die een uitgebreide steun geniet en van wal is
gestoken met een program van doortastende hervorming
van de economische, politieke en sociale struktuur van de
natie.

De vele jaren van voortdurende strijd hebben evenwel hun
indruk nagelaten op de opvattingen van de tegenwoordige
leiding. In de eerste plaats hebben deze jaren ertoe bijge-
dragen een hoge mate van eenheid tegenover de buiten-
wereld te smeden. In de tweede plaats hebben zij een diep-
zittend wantrouwen achtergelaten ten opzichte van 'natio-
nale bourgeois'-regeringen in andere Aziatische landen. De
wrede en verraderlijke manier waarop Tsjang Kai-sjek een
einde heeft gemaakt aan het verbond van de Kwomintang
en de communisten in 1927 wordt dikwijls in de herinnering
teruggeroepen en er is een neiging geweest om de politiek
van zekere andere Aziatische leiders op één lijn te stellen met
die van het regeringshoofd op Taiwan. De Chinese pers wees
bijvoorbeeld graag naar Nehroe in zijn laatste jaren als een
'tweede Tsjang' en in meer recente tijd heeft zij soortge-
lijke commentaar geleverd op luchtrnaarschalk Ky, het laatste
hoofd van de regering in Saigon. In de derde plaats hebben
de jaren van strijd tot gevolg gehad dat de huidige Chinese
leiders een grotere betekenis hechten dan de meeste Azia-
tische leiders aan de rol van de militaire macht in het be-
reiken van politieke oplossingen. Gezien in het woelig geheel
van de Chinese geschiedenis in de eerste helft van de
twintigste eeuw is Mao's beroemde uitspraa;k 'politieke
macht komt voort uit de loop van een geweer' niet bijzonder
opmerkelijk 4).

Bovendien zouden weinige staatslieden in Azië of waar
ook elders in de wereld willen ontkennen dat zulk een be-
wering een grote kern van waarheid bevat - ten minste
niet in een particulier gesprek! De meeste zijn echter niet
zo geneigd als de Chinezen om zulk een herhaalde open-
hartige nadruk te leggen op de strijdkrachten als basis van
politieke macht. '

Hun eigen ervaringen hebben ook hun aanhankelijkheid
aan 'de universele waarheid van het Marxisme-Leninisme',
zoals die toegepast is op de 'concrete praktijk' van de Chinese
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revolutie door Mao Tse-toeng, versterkt en hun overtuiging
dat de zaak van het communisme uiteindelijk overal in de
wereld zal zegevieren, in kracht doen toenemen.

De Chinese Minister van Defensie Lin Piao herhaalde
deze overtuiging in een artikel dat in september 1965 is
gepubliceerd: 'Ons tijdperk is dat waarin kapitalisme en
imperialisme hun noodlot tegemoet gaan en socialisme en
communisme naar de overwinning marcheren' 5). De
Chinezen geloven dat hun model een invloedrijke rol zal
hebben te spelen in dit onomkeerbare proces. 'De nadruk
moet erop gelegd worden', schrijft Lin in hetzelfde artikel,
'dat kameraad Mao Tse-toengs theorie van de vestiging van
landelijke revolutionaire basisgebieden en van de omsinge-
ling van de steden van het platteland uit van eminent en
universeel praktisch belang is voor de tegenwoordige revolu-
tionaire worstelingen van de onderdrukte naties en volken
in Azië, Afrika en Latijns Amerika tegen het imperialisme en
zijn lakeien.'

Lin gaat verder met uit te leggen waarom Mao's theorie
'meer en meer aandacht trekt' onder de naties: 'De funda-
mentele politieke en economische grondslagen in vele van
deze naties vertonen tal van overeenkomsten met die welke
in oud China overheersten. Evenals in China is het boeren-
vraagstuk bijzonder belangrijk in die streken. De boeren
vormen de voornaamste macht van de nationaal-democra-
tische revolutie tegen de imperialisten en hun lakeien ....
Het platteland en dat alleen kan de revolutionaire grond-
slagen verschaffen van waaruit de revolutionairen kunnen
optrekken naar de uiteindelijke overwinning.' Ten slotte
wijst Lin de toepasselijkheid van de theorie aan op wereld-
niveau: 'Neemt men de gehele wereld, dan vormen, als
Noord-Amerika en West-Europa 'de steden van de wereld'
genoemd kunnen worden, Azië, Afrika en Latijns Amerika
de 'landelijke gebieden van de wereld'. In zekere zin ver-
toont de huidige wereldrevolutie een beeld van de omsinge-
ling van steden door de landelijke gebieden. In de definitieve
analyse hangt de gehele zaak van de wereldrevolutie af van
de revolutionaire krachtsinspanningen van de Aziatische,
Afrikaanse en Zu~damerikaanse volken die de overweldigen-
de meerderheid van de wereldbevolking uitmaken.'

Behalve dat zij een sterke invloed heeft op de algemene
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kijk op de wereld van de Chinese communistische leiders en
aldus op hun beeld van de ontwikkelingen in Azië en Afrika,
speelt de 'ideologie', dat is wat men in het Chinese geval
'Marxisme-Leninisme-Maoisme' of eenvoudig 'Maoisme' kan
noemen, ook een belangrijke rol in de vaststelling wie de
bondgenoten en wie de vijanden zijn onder de andere
regeringen en staten van Azië. Van Peking uit gezien vallen
de andere Aziatische landen uiteen in vier grote katego-
rieën 6). Tot de eerste behoren Noord-Korea, Noord-Vietnam
en Mongolië, landen die een stevig gevestigde communis-
tische regering bezitten en waar imperialisme en feodalisme
zijn uitgeroeid. Zij zijn natuurlijk de bondgenoten van
China, al moet worden toegegeven dat in recente tijd de
Mongoolse leiders enkele 'revisionistische' en anti-Chinese
tendensen hebben vertoond.

Aan het andere eind van het politieke spektrum bevindt
zich die groep landen waarin de 'grote bourgeoisie' de macht
bezit. De onafhankelijkheid van die landen mag dan wel
zijn uitgeroepen, zij zijn echter slechts in naam onafhanke-
lijk, omdat zij politiek, economisch en militair onder controle
staan van het buitenlandse imperialisme door bemiddeling
van zijn natuurlijke bondgenoot en lakei, de plaatselijke
klasse van de grote burgerij. De Filippijnen, Zuid-Korea en
Maleisië zijn voorbeelden van landen die beschouwd worden
als binnen deze groep vallend en hun regeringen ziet men
als de natuurlijke vijanden van de Chinese Volksrepubliek.

Twee andere kategorieën staan tussen deze twee extremen.
Er bestaat de kategorie waarin men momenteel slechts twee
landen vindt: Zuid-Vietnam en Laos. Daar voltrekt zich
een direkte strijd op uitgebreide schaal tussen het agressieve
imperialisme met zijn lakeien én het onderdrukte volk; hier
wordt inderdaad een volksoorlog gevoerd welke te steunen
de dure plicht is van alle internationalistische socialisten. De
meerderheid van Aziatische landen beschouwt men evenwel
als binnen de vierde kategorie vallend. In deze landen bezit
de nationale bourgeoisie de macht. Na het verkrijgen van
de politieke onafhankelijk maakte deze regerende klasse geen
einde aan haar economische betrekkingen met de imperia-
listen, maar ze toonde zich afkerig van het aangaan van
militaire verbintenissen met hen en bracht zelfs politieke en
economische relaties met socialistische (d.w.z. communis-
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tische) landen tot stand. Op de lange duur zijn nationaah
burgerlijke regeringen 'onbetrouwbaar', want zij zijn te allen
tijde ontvankelijk voor de pressie die in het land zelf door
landeigenaren en andere reactionaire elementen wordt uitge-
oefend en voor de buitenlandse druk van de imperialisten.
Maar toch kunnen zij op korte termijn nuttige bondgenoten
zijn in de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme. In feite
bestaat de toetssteen die bepaalt of zij als vrienden of vijan-
den moeten worden aangezien juist in hun actuele houding
ten opzichte van het Amerikaanse imperialisme. Hier ligt
bijvoorbeeld de rechtvaardiging in leninistisch-maotische
termen van de zeer uiteenlopende betrekkingen met de
Indiase en Pakistaanse regeringen.

De vraag wordt dikwijls gesteld G) of de tegenwoordige
Chinese buitenlandse politiek in de eerste plaats 'Chinees'
of in de eerste plaats 'communistisch' is. Dit type vragen
behoort tot dezelfde soort als het eerbiedwaardig onder-
zoek naar wie eerst kwam, de kip of het ei. Het enige passcn-
de antwoord is dat de buitenlandse politiek van Peking in
de eerste plaats noch het een noch het ander maar beide is,
Het tegenwoordige communisme bestaat niet als abstractie
maar alleen in een concrete situatie. Er kan slechts Russisch
of Joegoslavisch of Chinees communisme zijn en te pogen
Pekings buitenlandse politiek in een Chinees en een commu-,
nistisch bestanddeel te splitsen is een even vruchteloze als
tijdverspillende onderneming. Dit artikel wil dan ook
trachten vast te stellen dat een in elkaar grijpend samenstel
van geopolitieke, historische, ideologische en strategische
factoren China's buitenlandse politiek vormt.

Als men inderdaad zou gaan zoeken naar de belangrijkste
afzonderlijke factor welke die buitenlandse politiek haar
vorm geeft, dan zou men er niet achter komen door vast te
houden aan zulke ongrijpbare begrippen als 'ideologie' en
'nationaal belang' maar slechts door een onderzoek in te
stellen naar de internationale omgeving die zich tegenover
China stelt. De vijandige houding die de Verenigde Staten
tegenover de huidige Chinese regering hebben aangenomen
sinds zij in 1949 aan de macht kwam had een geweldige
invloed op de buitenlandse gedragingen en het politiek be"
leid van dit regiem. Of deze vijandigheid gerechtvaardigd
is of niet gaat ons hier niet aan. Wij mogen het aan de
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historici van de een en twintigste eeuw overlaten uit te
vorsen of het de Chinese revolutie was die de Verenigde
Staten, of de door de V.S. geleide contrarevolutie die het
nieuwe China de oorlog verklaarde, zoals de beoefenaars
van de nieuwe geschiedenis met animo debatteren
over de oorsprongen van de oorlogen die zich in het spoor
van de Franse revolutie over Europa uitbreidden. Waar
echter geen twijfel aan bestaat is dat de Chinezen zich
voortdurend ernstig bedreigd voelen door die uitgestrekte
halve cirkel van Amerikaanse bases voor raketten en bom-
menwerpers die bij hun oostelijke en zuidelijke kusten liggen,
in het bijzonder daarom omdat zij op dit moment geen
middelen bezitten om deze formidabele bedreiging op te
heffen.
Hun ervaring als natie sinds 1840 hebben de Chinezen

het gevoel gegeven vooral kwetsbaar te zijn voor aanvallen
van uit de Grote Oceaan. In geheel de voorafgaande geschie-
denis hebben zij gevaren vanuit het vasteland onder het
oog moeten zien, maar zij hebben zich er hoe dan ook tegen
opgewassen kunnen tonen. De leiders van 'barbaarse' bin-
nendringende nomaden vanuit het noorden en het westen
mogen zich dan van tijd tot tijd in de Chinese hoofdstad
hebben geïnstalleerd, toch werden de veroveraars bij ge"
legenheid zelf tot gevangenen van de Chinese beschaving
gemaakt. Zelfs niet de geweldige druk die een expansionis-
tisch Europa in de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw heeft uitgeoefend zou op zichzelf voldoende zijn ge-
weest om het 'oude Chinese keizerrijk te ondermijnen.
Wat ten slotte zijn ineenstorting en hiermee de ondergang

van de traditionele confuciaanse beschaving teweeg heeft
gebracht was.de invasie vanuit zee in de negentiende eeuw,
want de westerse indringers brachten niet alleen een hoge
militaire techniek met zich mee, maar een grote economische
macht en invretende politieke en sociale denkbeelden. Nu
staat China dan weer tegenover een machtige uitdaging aan
de zeezijde en maakt zich vastberaden gereed ze tegemoet
te treden. Ongelooflijk als het de meeste Amerikanen en
vele andere westerlingen zal voorkomen, de Chinezen be-
reiden zich militair en mentaal voor op de mogelijkheid van
een invasie op grote schaal door de Verenigde Staten. Wat
hen vooral boos maakt, wanneer zij over een dergelijk voor-
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uitzicht nadenken, is de waarschijnlijkheid dat zij zulk een
aanval wel eens zouden moeten opvangen met op z'n best
de flauwhartige steun van de Sowjet-Unie en op z'n ergst
met de openlijke tegenstand van die macht.
De tegenwoordige 'revisionistische' leiding van de eer-

tijds zo betrouwbare communistische bondgenoot is volgens
Peking nu immers begerig naar samenwerking met het
'Amerikaanse imperialisme' in een door Amerika krachtig
voorgestane politiek van 'omsingeling' van China, waaraan
de Indiase en Japanse regeringen onder druk mee moeten
doen. Aan de voortdurende bedreiging van overzee wordt
nu die van overland toegevoegd. Zo wordt de 'garnizoens-
situatie' of belegeringsmentaliteit versterkt met begrijpe-
lijkef\vijs belangrijke consequenties voor de Chinese kijk
op de Aziatische toestand in zijn geheel.
Al zijn dergelijke buitenlandse beslissende factoren voor

China's politiek in Azië van het hoogste belang, toch mogen
de binnenlandse politieke factoren niet over het hoofd ge-
zien worden. Gewoonlijk bestaat er een nauwe verwantschap
tussen de buiten- en binnenlandse politiek van bijna alle
staten en China bewijst geen uitzondering te maken op deze
algemene regel. Binnenlandse ontwikkelingen hadden inder-
daad een bijzonder belangrijke invloed op China's Aziatische
buitenlandse politiek gedurende de periode van 1957 tot
1960. De anti-rechtse strijd in de nasleep van de episode
der Honderd Bloemen van 1957, de interne spanningen die
het gevolg waren van de Grote Sprong Voorwaarts en de
fnvoering van de Communes in 1958 en de toenemende na-
druk die op het nationale 'zelfvertrouwen' werd gelegd na
de bruuske intrekking van de technische bijstand door de
Sowjets in 1960, vonden alle hun weerspiegeling in een
strijdvaardiger houding en politiek beleid ten opzichte van
de Aziatische situatie.
Verschillende inzichten binnen de topleiding moesten ook

meespelen in de vaststelling van de buitenlandse politiek.
Hoe monolitisch het front ook mag zijn dat het politburo
van de Chinese Communistische Partij aan de buitenwereld
vertoont, hoe eendrachtig het feitelijk ook is ten overstaan
van de internationale toestand, het is niet anders dan redelijk
om aan te nemen dat er enige 'tegenstrijdigheden' (zonder
vijandschap nauurlijk!) moesten bestaan onder haar leden.
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Wij kunnen natuurlijk slechts gissen, maar de geruchten die
nu en dan opduiken over geschillen tussen bijvoorbeeld
Tsjoe En-lai enerzijds en Lin Piao of Teng Hsiao-p'ing, de
secretaris-generaal van de partij anderzijds, zijn stellig
niet enkel het werk van de Centrale Inlichtingendienst van
de Verenigde Staten en hebben enige grond in de realiteit.
Hoe groot de eerbied ook is die zijn makkers hem toedragen
voor zijn bestuurs- en diplomatieke bekwaamheden, Tsjoe
gaat zeker niet in alles zijn eigen gang waar het gaat om
het vaststellen van de buitenlandse politiek.

'Nationalp. potenties'
Al zijn de algemene factoren op de achtergrond van groot

belang voor de vorming van een buitenlandse politiek in
Azië, de omvang van mogelijke politieke doeleinden is ten-
slotte beperkt door nationale potenties. Van alle die China
bezit zijn die welke voor zijn naburen van het meeste belang
zijn, de militaire. De drie legers van het Chinese Volksbe-
vlijdingsleger, samen met de veiligheids- en grensbewakings-
troepen, omvatten ongeveer 2.75 miljoen man. Alle militaire
kracht is echter betrekkelijk. Ofschoon het Chinese totaal
formidabel is vergeleken met het Indiase totaal van onge-
veer 0.9 miljoen en dat van Pakistan van 0.2.5 miljoen, is
het toch niet zo verbluffend, als men het plaatst naast ver-
gelijkbare cijfers voor de V.S. en de S.U. met respectievelijk
3 miljoen en 3,4 miljoen. Het is waar dat er geen Chinese
troepen gelegerd zijn buiten de eigen grenzen zoals dit het
geval is met veel troepen zowel in de V.S. als in de S.U.
Gezien dus vanuit het gezichtspunt van het totale getal van
geoefende manschap dat onmiddellijk beschikbaar is voor
een conflict met een van deze beide of beide mogendheden
in Azië, bevinden de Chinezen zich in een betrekkelijk sterke
positie. Maar louter alleen aantallen geven natuurlijk een
onvoldoende aanwijzing van sterkte in elke hedendaagse
militaire confrontatie. Het moreel, een kwaliteit die het
Volksbevrijdingsleger toevallig in overvloed kan leveren, is
ook van belang, maar dit is tevens de uitrusting, in welk
opzicht de Chinese strijdkrachten opvallend achter staan bij
die van hetzij de Sowjet-Unie of de Verenigde Staten. Dit
geldt in het bijzonder van China's luchtmacht en marine 8).
Al bezitten de Chinezen toch nog meer dan 2000 vliegtuigen,
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vele hiervan zijn versleten of hun gevechtswaarde is ver-
minderd door een tekort aan reservedelen of brandstof voor
de vliegtuigen. De vloot is klein en bestaat uit ongeveer
130 duizend man, 4 torpedobootjagers, 30 onderzeeërs en
300 schepen voor de kustverdediging. Het leger is groot in
aantal (2.25 miljoen plus 300 duizend veiligheids- en grens-
bewakingstroepen) en betrekkelijk goed uitgerust met lichte
wapens, maar heeft een ernstig tekort aan reservedelen voor
het grootste deel van zijn zware uitrusting.

Dan is er de bom. De Chinezen zi;n in het bezit van een
zeer beperkt nucleair vermogen en naar schatting 9) zouden
zij omstreeks 1975 een doeltreffend systeem voor het af-
vuren van middelgrote raketten in werking gesteld kunnen
hebben.

Het bestaan van zulk een systeem zou de Japanse en
Indiase regeringen en volken op ernstige wijze kunnen ver-
ontrusten maar het zou geen 'geloofwaardige' tegenbedrei-
ging kunnen vormen tegen de nucleaire hegemonie van de
Sowjets en de Verenigde Staten, noch op wereld-, noch op
Aziatisch niveau: alleen een afdoend Chinees ICBM (Inter-
Continental Ballistic ~1issile) systeem zou dat bereiken en
dit zou niet te realiseren zijn in twee of drie decenniën.
Een gezaghebbende Amerikaanse commentator, generaal
Samuel B. Griffith, heeft een duidelijke samenvatting ge~
geven van China's totaal militair potentieel: 'het Chinese
vermogen tot een aanhoudende conventionele aanval op
grote schaal buiten de eigen grenzen is gering .... China's
verdedigingscapaciteit tegen een conventionele aanval is van
een geheel andere orde. In deze omstandigheden zouden
Mao's theorieën van een over de gehele natie uitgebreide,
langdurige oorlog worden toegepast. De uitgestrektheid van
China en, met uitzondering van Mandsjoerije en de noorde-
lijke provincies, zijn terreingesteldheid schakelen elke poging
tot verovering met conventionele middelen uit. De Chinese
bekwaamheden op paramilitair gebied - het geheel van op-
roerigheden, waarvan de guerrilla maar een deel vormt -
zijn groot, in het bijzonder in Zuidoost-Azië 10).

Wanneer hier bijzondere nadruk is gelegd op China's
militaire potenties, dan komt dit alleen omdat zij zulk een
levendige belangstelling wekken in andere delen van de
wereld, en niet op grond van een geloof dat zulke vermogens
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de enige belangrijke zijn voor een analyse van China's buiten-
landse politiek in Azië.
Economische factoren zijn uitermate belangrijk en niet

alleen met betrekking tot een zware industrie als basis voor
een moderne militaire organisatie. De groeiende econo-
mische macht van China doet haar invloed voelen in Azië
op ten minste drie andere manieren.
In de eerste plaats vinden producten van de Chinese lichte

industrie voor zeer concurrerende prijzen hun weg in steeds
toenemende hoeveelheden naar de markten van tal van
Aziatische landen, terwijl de Chinezen in staat zijn geweest
bij een of twee gelegenheden voedsel uit te voeren naar
Aziatische staten die zich geplaatst zagen tegenover nood-
situaties - bijvoorbeeld de zo hard nodige rijst naar Ceylon
in 1964. In de tweede plaats loopt het grootscheepse Chinese
hulpprogram beter gesmeerd nu de economie zich heeft
hersteld van de kritieke periode van begin 1960. Volgens
een schatting 11) had Peking in midden-1965 meer dan
$ 1.20 miljoen uitbetaald aan tenminste 25 begunstigden in
Azië en zich verbonden tot giften ter waarde van niet minder
dan $ 350 miljoen en meestal rente-vrije credieten, alleen
al in 1964. De voornaamste ontvangers in het hulpprogram
van dat jaar waren Pakistan, Indonesië, Egypte en Afghani-
stan. Ten slotte mogen wij wijzen op de invloed van het
Chinese economische model op andere Aziatische volken.
Ofschoon er vele verschillen zijn tussen de Chinese sociale
en economische toestand en die welke in naburige landen
heersen, bestaan er toch overeenkomsten van betekenis, in
het bijzonder in de agrarische sector van de economie. De
wijze waarop de Chinese regering de met elkaar verwante
problemen heeft benaderd: hoe de productie van de land-
bouw te verhogen en hoe de boerenbévolking in te schakelen
in het streven naar nationale ontwikkeling, heeft bewonde-
ring gewekt, zij het dan niet altijd een verlangen bij vele
Aziatische opinieleiders om dit na te streven. Nu de Chinezen
de schuld aan de Sowjets volledig hebben terugbetaald,
verkeren zij in een positie om er de nadruk op te leggen
dat hun benadering is gebaseerd op 'zelfvertrouwen' en dat
hun plannen tot modernisering niet overgeleverd zijn aan
de genade van de pressie en belangen van een of meer rijke
geïndustrialiseerde staten, een factor die ontegenzeggelijk de
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aantrekkingskracht van de 'Chinese weg' verhoogt in de
Afro-Aziatische wereld, evenzeer als China's vrijheid van
manoevreren in de internationale politiek.
'Nationale potenties' omvatten meer dan precies de som

van betrekkelijke militaire en economische vermogens. De
hoge mate van doeltreffendheid die in het algemeen het
Chinese politieke systeem kenmerkt is een punt waar men
ook rekening mee moet houden. Over de gehele linie is de
leiding van hoge kwaliteit en beslissingen in de buiten-
landse politiek kunnen normaal snel genomen worden, daar
zij of door de ongeveer vijf en twintig man van het Politburo
van de C.C.P. genomen worden of, als zij van minder belang
zijn, gedelegeerd worden aan de Chinese eerste minister of
zijn collega, Tsjen Y, de minister van Buitenlandse Zaken.
Het grote persoonlijke aanzien van partijvoorzitter Mao

in China verleent zowel hem als de beslissingen van zijn
regering in de buitenlandse politiek een echt charismatisch
gezag. Bovendien zijn sinds 1949 het nationale moreel en
de doelbewustheid in China steeds krachtiger geworden.
Dit betekent niet alleen dat meer dan zestien jaar geleden
een machtige uitdaging van buiten af onder de ogen moest
worden gezien, het betekent evenzeer, dat in oktober 1949,
na meer dan een eeuw afstompende vernedering, China,
naar Mao's beroemde woorden, 'opstond' - en vanaf die
datum iedere Chinees, communist of geen communist, binnen
en buiten China, zijn hoofd weer hoog heeft kunnen dragen.
Ah Q is ten langen leste dood en begraven, en zijn geest
is met hem ter aarde besteld 1~).Mao's China mag dan in
zekere andere Aziatische landen misprezen of gevreesd wor-
den, maar zeker wordt het over het gehele continent hogelijk
gerespecteerd.

De doeleinden van de buitenlandse politiek in Azië
Van Napoleon wordt verteld dat hij de wereld eens de

wijze raad gegeven heeft geen slapende draak te storen.
Nu de Chinese 'draak' wel helemaal wakker is, komt de
vraag op welke doeleinden hij zich stelt in het Aziatische
continent.
Morton Halperin van de Universiteit van Harvard gelooft

dat 'de Chinese doeleinden van buitenlandse politiek onder-
geschikt zijn geweest en ondergeschikt zullen blijven aan
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de binnenlandse doeleinden; de voornaamste en overheer-
sende doeleinden van het regiem in Peking zijn geweest en
blijven dit: het behoud van het regiem en de economische
groei en industrialisatie van de maatschappij'. Hij merkt op
dat 'de uitgaven voor de defensie bescheiden zijn geweest,
zeker vergeleken bij het beeld Ctal11len in het algemeen heeft
van een zeer militant en militair China en zelfs vergeleken
bij de algemene maatstaven van defensie-uitgaven' en dat
'het bedrag blijkt gericht op verdediging - d.w.z. voorname-
lijk met het doel het Chinese grondgebied te verdedigen,
tegen een Chinese nationalistische invasie of misschien een
Amerikaanse inval' 13).

Hoe nuttig deze algemene uiteenzetting ook is, het kan
van belang zijn wat meer in bijzonderheden te treden over
de doeleinden van China's politiek in Azië. Deze kunnen
opgesteld worden in volgorde van prioriteit:

1. Consolidatie van het nationaal grondgebied en het herstel
waar het mogelijk is van de controle van de centrale
regering over afgelegen gebieden.

2. Veiligheid langs de grenzen.
3. Herstel van de Chinese invloed in Oost- en Zuidoost-

Azië.
4. Vermijding van een directe velwikkeling in een oorlog in

Zuid- en Oost-Azië.
5. Vorming van communistische regeringen, waar dit uit-

voerbaar is.

Al deze doeleinden zijn van belang voor Peking, maar het
vijfde is minder dringend dan de anderen. Men moet ook
niet vergeten dat China ernaar streeft als een Grote Mogend-
heid aanvaard te worden zowel op mondiaal als op regio-
naal niveau en het gevoel heeft dat zijn conflicten met
het imperialisme van de V.S. en met het revisionisme van
de S.U. niet beperkt zijn tot Azië maar van universele draag-
wijdte zijn. Over het geheel hebben de Chinese pogingen
om deze doeleinden te bereiken een behoorlijke mate van
succes gehad zoals de volgende analyse duidelijk zal maken.

Toen in oktober 1949 de Volksrepubliek China was uit-
geroepen, was de controle van de Centrale Regering over
de meeste afgelegen streken en over veel van het eigenlijke
China op z'n best onzeker en op z'n slechtst louter nominaal,
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maar binnen twee jaren waren geheel Mandsjoerije, Sinkiang
en Tibet weer stevig onder centrale controle gebracht. Na-
tuurlijk is het waar dat tussen 1956 en 1959 de positie van
China in Tibet ernstig bedreigd werd door de Tibetaanse
opstand en dat zelfs nu nog Chinese troepen voortdurend
worden bestookt door de overgebleven Tibetaanse guerriJla-
benden, die opereren vanuit het grensgebied tussen Tibet
en Nepal. Toch zal de Chinese greep op Tibet waarschijnlijk
eerder krachtiger dan zwakker worden in de toekomst, voor-
zover wij kunnen vooruitzien.
De positie met betrekking tot de andere vroegere Chinese

territoriale bezittingen die onder een buitenlandse of onaf-
hankelijke regering blijven is niet overal dezelfde. Hongkong
en Macao zijn tegenwoordig onder Britse en Portugese
koloniale controle, maar het feit dat die controle gemakkelijk
beëindigd zou kunnen worden door de regering te Peking
als ze dit zou wiJlen doen is een voldoende aanwijzing van
het feit dat noch de Britse noch de Portugese aanwezigheid
daar nu enige bedreiging vormt voor de Chinese veiligheid.
Bovendien is Hongkong in het bijzonder een waardevolle
bron voor buitenlands geld, daar de kolonie nu China's beste
klant is en in 1964 vijftig procent van de gehele Chinese
export naar de niet-communistische wereld voor haar reke-
ning nam 1-1). Daarom is Peking bereid de tegenwoordige
status van Hongkong en Macao te tolereren voor een aantal
jaren. De kwestie van Taiwan is daarentegen een geheel
andere zaak. Van de tegenwoordigheid van Amerika op
het eiland kan men niet zeggen dat zij China's allereerste
belangen dient - integendeel! - en opnieuw haar controle
over Taiwan te vestigen zal een van de voornaamste doel~
einden van de Chinese politiek blijven.
Het onderste op de lijst van 'verloren 'gebieden' dat de

Chinezen bijna zeker gaarne weer eens met het moederland
verenigd zouden zien is Buiten-Mongolië of de Mongoolse
Volksrepubliek. Het is volkomen waar dat de communistische
regering de erkenning van die republiek door Tsjang Kai-sjek
heeft bevestigd, maar zoals de correspondent van een Chi-
nese krant in Hongkong het uitdrukte gedurende een pers-
conferentie die door de minister van Buitenlandse Zaken,
Chen Yi, in september 1965 werd gegeven, 'de verhouding
tussen Buiten-Mongolië en China is van inniger aard dan
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die tussen Tibet en China, of men het nu historisch ziet of
van het standpunt van ras, kleur en cultuur' 1(;). Daar komt
nog bij dat er op z'n minst evenveel Mongolen zijn in
(Chinees) Binnen-Mongolië als in Buiten-Mongolië. Er
kan moeilijk aan getwijfeld worden dat, wat officiële
uitspraken ook mogen beweren de ~hinezen de hoop koestee
ren dat eens alle Mongolen in China herenigd zullen zijn.
In sommige analyses wordt betoogd dat de Chinezen er-

naar streven zekere gebieden die in de 1ge eeuw aan tsaris-
tisch Rusland zijn afgestaan weer in te lijven, en enkelen zijn
zo ver gegaan dat zij beweren dat de Chinezen plannen
smeden om Korea, Vietnam, Laos, Thailand, Birma, Bhutan,
Sikkim en Nepal onder de voet te lopen, maar de bewijzen
die tot nu toe naar voren zijn gebracht om deze beweringen
te staven zijn op z'n best tamelijk zwak. Het is niet ondenk-
baar dat de Chinezen gebruik zouden kunnen maken van
de verhouding van schatplichtigheid in het verleden en nog
bestaande rassenverwantschap tussen Bhutan en Sikkim aan
de ene en Tibet aan de andere kant als een excuus om deze
kleine staten over te nemen, maar dit is in hoge mate on-
waarschijnlijk. "Vat veel aannemelijker is, is dat de Chinezen
hun regeringen zullen aanmoedigen om op te komen voor
hun onafhankelijkheid van de bescherming en leiding van
India en voor hun landen een even weinig gebonden en be-
trekkelijk onafhankelijke status te bereiken die de grotere
staat aan de rand van de Himalaja gelegen, Nepal, geniet.
Het tweede grote doel van China's Aziatische politiek is

nauw verwant met het eerste. Consolidatie van het grond-
gebied is natuurlijk afhankelijk van de veiligheid langs de
grenzen. Sinds 1949 heeft het bereiken van dit doel bovenal
geleid tot pogingen om de Amerikaanse bedreiging rondom
de oostelijke en zuidoostelijke landsgrens te verwijderen of
te verminderen, maar in Midden-Azië zijn er ook ernstige
spanningen en botsingen geweest langs de niet-vastgestelde
grenzen tussen China en de Sowjets en China en India. De
Chinese diplomatie heeft evenwel in de laatste paar jaren
successen geboekt door Afghanistan, Pakistan, Nepal, Mon-
golië en Birma ertoe over te halen om duidelijke grensover-
eenkomsten met haar te sluiten en zo is het risico van grens-
botsingen met enkele van de kleinere naburen tot een mini-
mum teruggebracht.
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Van het Chinese gezichtspunt uit gezien kwam de meest
verontrustende uitdaging voor de veiligheid van de grenzen
in 1950, toen een invasie van de Verenigde Staten over de
Jaloe-rivier ophanden leek. In de ogen der Chinezen was het
alleen hun intrede in de Koreaanse oorlog die deze gevaar-
lijke waarschijnlijkheid belette werkelijkheid te worden. Nu
wordt als de meest kwetsbare grens in Peking beschouwd
die met Noord-Vietnam en in Zuid-China worden aan de
lopende band toebereidselen getroffen in geval van een
Amerikaanse invasie. Toch kunnen niet alle Chinese troepen
toegewezen worden aan het Zuiden want tot 500.000 man
moeten langs de Chinees-Russische grens in Centraal-Azië
gelegerd blijven en nog eens ongeveer 100.000 langs de
Chinees-Indische grens. De noodzaak om zulke grote massa's
manschappen langs de binnen-Aziatische grenzen te hand-
haven gaat niet terug op het bestaan van ontoereikend vast-
gestelde grenzen. Het feit dat de onderscheiden ethnische
groepen die de grensstreken bewonen herhaaldelijk onder
twee afzonderlijke zeer verschillende typen nationaal bestuur
vallen, Chinees of Sowjet, Chinees of Indisch, geeft over-
vloedig ruimte voor het ontstaan van spanningen en com-
pliceert de taak der grensbeveiliging voor allen die erbij
. betrokken zijn.

De Chinezen kunncn dan wel het gevoel hebben dat zij
tot dusver succes hebben gehad met de beveiliging van dit
tweede doel van hun Aziatische politiek, stellig zullen zij van
mening zijn dat zij geen reden zouden hebben om in hun
waakzaamheid te verslappen.
Het wederom handhaven van de Chinese invloed in Oost-

en Zuidoost-Azië kan men beschouwen als 'natuurlijk' doel
van de buitenlandse politiek die de regering van een her-
rijzend China moet voeren, want deze streken zijn altijd
gebieden geweest die de Chinezen ter harte gingen. Het
traditionele China had er belangrijke culturele, commer-
ciële en politieke verbindingen mee, en het grootste deel
van wat wij tegenwoordig kennen als Noord- en Zuid-
Vietnam was in feite met geweld ingelijfd in het Chinese
keizerrijk gedurende ongeveer tien eeuwen. Wij mogen ook
niet vergeten dat er op z'n minst 12 miljoen Chinezen zijn
in de Stille Zuidzee. Oost- en Zuidoost-Azië zijn in feite
voor China wat Centraal Amerika is voor de Verenigde
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Staten en Oost-Europa voor de Sowjet-Unie - uit alge-
meen strategisch oogpunt uiterst gevoelige gebieden. De
Chinese pogingen om de traditionele invloed in die streken
weer te laten gelden hebben behoorlijk succes gehad, on-
danks - of misschien wel gedeeltelijk dank zij - Amerika's
militaire aanwezigheid. Deze pogingen mag men niet zo
uitleggen dat zij noodzakelijkerwijs in de richting wijzen
van een drang om later de openlijke politieke en militaire
heerschappij te verwerven, zoals sommige commentatoren
met overtuiging, zelfs als een dogma, verkondigen. Wat tot
op heden geconstateerd is rechtvaardigt zulk een conclusie
niet.
Hoe eigengerechtig, strijdbaar en zelfs agressief in het

algemeen de toon van de Chinese regeringsverklaringen ook
mag zijn, de houding van communistisch China in zijn be-
trekkingen met staten als Japan, Kambodja en Birma wordt
gekenmerkt door een grote mate van zelfbeheersing en
realisme. Het kan natuurlijk zijn dat, wanneer de tegen-
woordige geweldige Amerikaanse militaire macht uit deze
streken wordt teruggetrokken, de Chinese legers ze onder
de voet zouden kunnen lopen, maar we hebben hier in 't
geheel geen bewijs voor.
De 'juggernaut'-stelling, het argument dat China's honge-

rige miljoenen worden gereed gehouden om neer te strijken
over de rijstschaal van Zuidoost-Azië is op z'n hoogst specu-
latief. In werkelijkheid wordt de opvatting dat de Chinezen
een Zuidoost-Azië zouden willen bezetten dat eindelijk van
de aanwezigheid van westerlingen bevrijd zou zijn, door
niets in het verleden of in de huidige uitspraken van de
Chinese leiders ondersteund. Indien zij het inderdaad zouden
doen, zouden zij met de heftige tegenstand van de plaatse-
lijke nationalistische bewegingen te doen krijgen, waarvan
de vitale kracht niet onderschat moet worden en het over-
schot van de rijstopbrengst die beschikbaar zou zijn voor
China uit een veroverd Zuid-Azië zou wel zeer schraal zijn
voorzover het de Chinese behoeften betreft.
Het is veel waarschijnlijker dat de Chinese aspiraties in

Oost- en Zuidoost-Azië in het algemeen beperkt blijven tot
de verwijdering van de aanwezige Amerikaanse militairen
im het buitensluiten van de Russische invloed, de vor-
ming van een bufferzone van staten met goedgezinde neu-
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trale regeringen, beperkte bescherming van de positie van de
Chinezen van overzee en het geven van morele steun en
hulp áán en de verzekering van steun dóór oprecht onaf~
hankelijke communistische regeringen of bewegingen. Chic
na's tegenwoordige doeleinden in deze streken van Azië
zijn inderdaad van het normale soort doeleinden dat elke
grote mogendheid, of die het wil zijn, stelt ten opzichte
van de gebieden die er onmiddellijk aan grenzen. '

Enige verbazing, die men zou kunnen voelen bij de in-
voeging van de vierde op de lijst van doeleinden, kan wat
verminderen als men met enkele overwegingen rekening
houdt.

In de eerste plaats is er de overheersende behoefte aan
vrede in China, als de geweldige binnenlandse problemen
met succes aangegrepen zullen worden en de economische
'aanloop' zal worden voltooid. In de tweede plaats is er
het feit dat de Chinese leiders het heel duidelijk hebben
gemaakt dat zij zelf niets willen weten van een conventio-
nele oorlog op grote schaal tussen de Grote Mogend-'
heden en dat zij dan alleen oorlog zullen voeren tegen de
Verenigde Staten indien deze werkelijk China zouden bin-
nenvallen. 16).

Zeker, de Chinezen geloven hartstochtelijk in wat zij
noemen 'revolutionaire oorlogen' of 'oorlogen voor natio-
nale bevrijding', of 'volksoorlogen', de soort oorlog die nu
wordt gevoerd door de communistische guerrilla en Noord.;
vietnamese troepen in Zuid-Vietnam tegen de geregelde
Amerikaanse en de regeringstroepen van Saigon, maar zij
betogen dat communistische morele steun en hulp aan
zulke oorlogen, ver van een wereldoorlog waarschijnlijk te
maken, in werkelijkheid ertoe bijdragen het imperialisme
te beletten een wereldoorlog te ontketenen 17) omdat deze'
de imperialisten bezig houdt.

Een derde factor die men in het oog moet houden
is reeds eerder aangegeven in het korte overzicht van de
Chinese militaire vermogens: dat de Chinezen nu de ca-
paciteit ontbreekt om militaire ondernemingen op grote
schaal buiten hun eigen grenzen uit te voeren. Het is waar
dat de Chinese deelname aan de Koreaanse oorlog op'
grote schaal geschiedde, maar hun inspanning in die oorlog'
ontving krachtige hulp van de Sowjet-Unie en het Chinese'
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militaire vermogen was in die jaren naar verhouding ster-
ker ten opzichte van de Amerikaanse vermogens dan zij nu
zijn.
Met uitzondering van de Koreaanse oorlog zijn de Chi-

nezen erin geslaagd te vermijden dat zij direct in enig
militair conflict zijn gesleurd nadat eenmaal hun eigen
burgeroorlog in 1950 eindigde. De morele en materiële
steun die zij Vietnam in het huidige Zuidaziatische con-
flict geven heeft niet geleid tot het stationeren van Chinese
troepen in enig gebied van Vietnam. De Chinees-Indische
grensoorlog van augustus 1962 was van korte duur, werd
uitgevochten over een gebied waar feitelijk over gedis-
cussieerd werd en waar betrekkelijk weinig troepen bij
betrokken waren 18).
Of de Chinezen erin zullen slagen om zich in de toe-

komst buiten grote oorlogen te houden is vanzelfsprekend
een geheel andere kwestie, waarop het antwoord ten dele
zal afhangen van de mate waarin zij het gevoel zouden
hebben dat de stappen die andere staten op het Aziatische
toneel zouden doen een grote bedreiging zouden zijn voor
hun fundamentele belangen.
Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat de Chinezen

zullen proberen zich van het vijfde van de hierboven op-
gesomde doeleinden te verzekeren met gebruikmaking van
hun legers. Peking is er stellig op gebrand het communisme
zich te zien uitbreiden in Azië - oprecht Marxisme-Leni-
nisme natuurlijk, niet de revisionistische soort. Per slot van
rekening moet wat zonder twijfel bewezen heeft goed
voor China te zijn, klaarblijkelijk goed zijn voor alle landen
van Azië - en Afrika en Latijns Amerika ook. Bovendien
is de beste manier zich tegen het Amerikaanse imperialisme
te verdedigen de aanval en hoe meer (echte) communistische
regeringen er zijn en hoe sterker de niet-goevernementele
Aziatische communistische bewegingen zijn, des te moei-
lijker zal de aartsvijand ervoor staan. Maar hoe wenselijk
dit doel ook mag zijn, men moet het niet tegen elke prijs
zoeken en stellig niet met het risico een grote Amerikaanse
aanval op China uit te lokken. Mao heeft het volkomen
duidelijk gemaakt dat, terwijl de Chinese communisten
de vijand 'strategisch' verachten (d.w.z. over de gehele
linie), zij hem 'taktisch' (d.w.z. in elk specifiek geval)
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wel degelijk zeer ernstig nemen 19).
Het is waar dat het Chinese communisme gewelddadig

en zelfs meedogenloos aan de Tibetanen is opgelegd, maar
Tibet was en wordt door alle Chinezen, communist of
Kwomintang, als een integrerend deel van China beschouwd
en het Tibetaanse probleem wordt gezien als 'geheel een
binnenlandse aangelegenheid van China' 20).
Niets in het Chinese verleden of in de tegenwoordige

zienswijze en verklaringen van de Chinese leiders zou de
stelling rechtvaardigen dat de Chinezen plannen beramen
om, laat ons zeggen, de Japanners, de Birmanen, de Thais
of de Kambodjanen een communistisch regiem op te leg-
gen. De enige faktor die steun zou geven aan deze stel-
ling is het optreden in het verleden en het heden van de
twee tegenwoordige Grote Mogendheden, de Verenigde
Staten en de Sowjet-Uniet, die beide, openlijk of heimelijk,
gebruik maakten van hun militair overwicht regeringen te
maken of te breken in aangrenzende landen - en nog steeds
in staat zijn hiervan in de toekomst gebruik te maken,
als de publieke mening in de wereld en andere faktoren
dit toestaan. Het is natuurlijk mogelijk, dat, als zij de
mogelijkheden van een Grote Mogendheid verwerven, de
Chinezen zich op een dergelijke wijze gedragen, maar wat
tot op heden is gebeurd veroorlooft ons niet op dit punt te
dogmatisch te zijn. Peking heeft tot nu toe een veel minder
indrukwekkende reputatie op het stuk van het omverwer-
pen van regeringen in Zuidoost-Azië!

Het 'probleem China'
Indien de voorafgaande analyse van de huidige doel-

einden van de Chinese buitenlandse politiek in Azië juist
is, dan bestaat het 'probleem China' in Azië niet hierin:
hoe de uitzonderlijk agresssieve, ondoorgrondelijke en on-
heilspellende Chinese communisten (of communistische
Chinezen) in bedwang te houden. Het probleem is feitelijk
veel ouder en van vertrouwder aard. De plotselinge op-
komst van welke Grote Mogendheid-in-hope ook brengt
spanningen en beroeringen teweeg in de samenstelling van
het heersende internationale politieke systeem. Het be-
staande machtsevenwicht wordt verstoord en de gevestigde
Grote Mogendheden zijn verplicht zich aan te passen aan
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en te schikken naar de nieuweling. Soms verloopt het pro.
ces van aanpassing tamelijk glad; soms ook leidt het proces
tot hevige beroering. De wijze waarop het proces ver-
loopt hangt ten dele af van de aard der politieke, sociale
en economische krachten die binnen de Grote Mogendheid-
in-opkomst aan het werk zijn, ten dele van de door de
status quo-machten gevolgde politiek.
China's nationale ervaringen zijn voor het grootste deel

van de periode sinds 1840 van dien aard geweest dat zijn
volk ervan overtuigd is dat alleen als het land militair
sterk is het ten langen leste veilig zal zijn voor de bedrei-
ging van een buitenlandse invasie. Het nieuwe China is
onvergelijkelijk sterker dan het China vóór 1949, maar het
is militair nog zwak vergeleken met de Verenigde Staten
of de Sowjet-Unie.
Misschien verklaart het bewustzijn van deze betrekke-

lijke zwakheid (en de herinnering aan de eeuw van ver-
nederingen) de arrogantie in het algemeen en de toon van
ideologische strijdbaarheid waarmee de verklaringen van
de Chinese buitenlandse politiek gestempeld zijn. Maar
het is van belang voor onze rust te erkennen dat niet al-
leen het traditionele China, anders dan het traditionele
Japan, geen militaristische maatschappij was, maar dat er
in het tegenwoordige China weinig militarisme in de nor-
male betekenis van het woord bestaat. De eerbiedwaar-
dige, half op pensioen gestelde guerrillastrijder Mao moge
zich dan verlustigen in het gebruik van militaire beeld-
spraak in zijn geschriften en een neiging hebben om zijn
kijk op alle problemen in militaire termen uit te drukken _
dit rechtvaardigt echter niet hieruit de voorbarige con-
clusie te trekken dat het tegenwoordige Chinese bewind
'militaristisch' is. In feite wordt er in communistisch China
heel wat energie besteed om er zeker van te zijn dat de
partij voortdurend het bevel blijft voeren, zelfs over de
gewapende macht.
Het zou kunnen zijn dat in de toekomst de Chinezen

een pad zullen volgen in Azië gelijkend op dat wat door
het Japanse militarisme is gebaand. Het is veel waarschijn-
lijker, als de rest van de wereld hen toestaat en aan-
moedigt dit te doen, dat zij het pad zullen volgen dat
herinneringen oproept aan dat wat het keizerrijk China
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heeft ingeslagen. Heel wat zal afhangen van de houding
die andere volken en regeringen aannemen.
Ongelukkig is de momentele aanpak van zowel de Sowjet-

Unie als van de Verenigde Staten te. trachten China 'in
bedwang te houden' en in feite te 'omsingelen', om het zo
mild mogelijk uit te drukken, buitengewoon kortzichtig.
Het probleem van China is niet een probleem van 'be-
dwinging' (containment) maar van ÏJltegratie, ofwel: hoe
China 'invoegen' in de internationale wereldpolitiek, en
niet het uit te sluiten. .
Precies zoals sinds 1870 Europa en de wereld hebben

moeten worstelen met het probleem hoe Duitsland moest
worden geïncorporeerd in het Europese en internationale
wereldpolitieke systeem, zo zijn sinds 1949 Azië en. de
wereld tegenover het vraagstuk gesteld, op welke wijze
China in de Aziatische en internationale wereldpolitieke
systemen moet worden geïncorporeerd. En dit la,atste pro-
bleem blijft waarschijnlijk. het meest kritieke in de intere
nationale betrekkingen in de komende decenniën. Ver van
een oplossing te verschaffen, verergert in feite de politiek
van 'containment' de toestand, ze maakt .het moeilijker en
gevaarlijker. De term is een anachronisme en een onheil-
spellend misleidende leus om in enig ernstig gesprek over
China's positie in de wereld te gebruiken.
Zeker zal het vraagstuk van China's betrekkingen met

andere machten in Azië en elders niet gemakkelijk aan tt:<
pakken zijn. Als het op een tamelijk vreedzame wijze op-
gelost moet worden, vraagt het een hoge mate van rijp-
heid, bekwaamheid, zelfbeheersing, verbeeldingskracht en
begrip van de zijde der staatslieden en van de publieke
opinie, niet enkel in Azië maar in de gehele wereld. Men
mag ter wille van ons allen, Chinezen en geen Chinezen,
hopen dat deze gewoonlijk vrij schaarse kwaliteiten' be~
schikbaar zijn in de vereiste hoeveelheden.
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A. L. Conslandse

EEN DRAMATISCHE BREUK

1.
Toen de communistische partij van de Sowjet-Unie haar

23ste congres voorbereidde nodigde zij alle partijen voor-
heen met haar verbonden in 'het socialistische kamp onder
leiding der Sowjet-Unie' uit, een delegatie te zenden naar
Moskou. De invitatie werd in het algemeen aanvaard, be-
halve door drie partijen: die van China, Albanië en Japan.
Later bleek dat de Japanners eigenlijk wel hadden willen
komen, maar waren weggebleven om de Chinezen niet te
krenken. Zij wensten in staat te blijven, een bemiddelende
rol te spelen tussen Peking en Moskou, opdat die zich
zouden herenigen in een gecoördineerde poging Noord-
Vietnam doeltreffender te steunen. De uitnodiging van de
Sowjet-partij had namelijk niet alleen betrekking op het
bijwonen van het congres, maar tevens op de gezamenlijke
hulpverlening aan de Vietnamezen. Vandaar dat alle Azia-
tische partijen, ook die welke in Mongolië, Noord-Korea en
Noord-Vietnam regeerden, in Moskou vertegenwoordigd
waren, behalve dus die van China en Japan.
Niet zonder genoegdoening konden de leiders van het

Kremlin constateren dat het overgrote deel der partijen,
die zich nu onafhankelijk noemen van de 'moederpartij' in
Moskou, toch solidair waren gebleven met de Sowjet-Unie.
\,yeliswaar waren Brezjnjew en Kosigin er evenmin als
Chroesjtsjow in geslaagd, een verenigd front te vormen te-
gen de Chinese geestverwanten. Maar deze hadden zich
met de Albanezen zelf geïsoleerd. Nog in 1957, bij de
veertigste herdenking, hadden de twee afgescheiden par-
tijen een gemeenschappelijk manifest mede-ondertekend
waarin gewag werd gemaakt van de leidende rol der Sowjet-
Unie in het socialistische kamp. Nu, in 1966, waren de
Chinezen over de gehele linie in de aanval. Slechts een
kleine partij uit een onbeduidende Balkanstaat stond naast
hen. Maar de Albanezen waren dan ook vurige vijanden
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van Tito gebleven. En de Joegoslavische partij was de
eerste geweest, waarmee de Chinese communisten hadden
gebroken wegens hetzelfde 'revisionisme', dat zij nu ver-
weten aan de Sowjet-leiding.

Il.
Wij moeten dus wel allereerst aandacht schenken aan de

Chinese bemoeienissen met de Balkan en aan de verhouding
tussen Mao Tse-toeng, Tito en Hoxha. Is 1948 was de
breuk tussen Joegoslavië en de Sowjet-Unie ontstaan, om-
dat Tito en de zijnen vreesden, dat hun land door de Rus-
sen zou worden 'gekoloniseerd'. Tot 1945 waren alle
communisten het er over eens, dat de Sowjet-Unie hun
gemeenschappelijke 'vaderland' was, de enige staat waarin
geestverwanten door een succesrijke revolutie aan de macht
waren gekomen. De gezamenlijke verdediging van de
Sowjet-Unie was de bescherming der revolutie. Maar in
1944 was in Joegoslavië een zusterpartij door eigen shijd
en kracht (alleen Belgrado was met behulp der Sowjet-
legers bevrijd) aan het bewind gekomen. Haar patriottisme
was niet geringer dan dat van de partij in Moskou. En toen
zij beducht werd voor militaire, economische en politieke
overheersing door de Sowjet-Unie had zij zich verzet en in
1948 haar uitsluiting aanvaard uit het 'socialistische kamp'.
Zij had haar eigen 'socialistische vaderland' gevonden.

De Albanezen maakten van deze gelegenheid gebruik,
partij te kiezen tegen Tito, met wiens partisanen Hoxha en
Shehu aanvankelijk hadden samengewerkt. Ook na 1944
waren de banden vrij nauw gebleven, mede met het oog
op de bescherming van Albanië tegen Griekse aanspraken
op zijn zuidelijke provincies. Maar de Sjiptaren konden niet
vergeten dat in het verleden de Serviërs - en later de
Joegoslaven - evenveel neiging hadden gehad als de Grie-
ken, zich van Albanese gebieden meester te maken. Hun
wantrouwen was opzettelijk aangewakkerd door Stalin en
in 1948 hadden zij gebroken met Tito om zich geheel onder
de protectie te plaatsen van de Sowjet-Unie. Dat reeds toen
de Chinezen aan de kant stonden van Hoxha was begrijpe-
lijk. Tito immers had het recht aangetast van de Sowjet-
Unie, de leidende rol te vervullen in de communistische
wereld. Aan die rol wilde toenmaals Mao Tse-toeng niets
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afdoen. Hoewel grote delen van China reeds in handen
waren van de rode legers had de Chinese partij nog geen
regering gevormd in Peking. In de koude oorlog tussen de
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten stond Mao geheel aan
de kant van het Kremlin. In China hadden de Amerikanen
de zijde gekozen van de contra-revolutie, van Tsjiang Kai-
sjek, en er was tussen de Chinese en de Sowjetpartij een
duidelijke eenheid van belangen, die ook in 1957 nog voort-
duurde. In dat jaar zegde de Sowjet-Unie aan de Chinese
zusterpartij - sinds 1949 definitief heersend over China -
alle noodzakelijke hulp toe om eigen kemwapens te ver-
vaardigen ter verdediging tegen de Verenigde Staten, die
hadden volhard in hun bescherming van Tsjiang Kai-sjck op
Formosa.
Nadat het gemeenschappelijke manifest van 1957 echter

was getekend openbaarde zich zowel bij Chinezen als Alba-
nezen een groeiend wantrouwen in het beleid van Chroesj-
tsjow. Het eerst manifesteerde dit zich in Tirana. Met
ergemis had men daar waargenomen, hoe in mei 1955
Chroesjtsjow, Boelganin en Mikojan in Belgrado waren ver-
schenen, om de schuld van de breuk van 1948 op de toen-
malige Sowjet-leiders te werpen, vooral op Berija. In 1956
ontluisterde Chroesjtsjow de nagedachtenis van Stalin, en
ditmaal werd deze laatste beschuldigd van het uitlokken
van het conflict met Tito. Hoewel Hoxha weigerde het
Kremlin op deze weg te volgen en hij evenzeer afkerig was
van de Joegoslaven als voorheen, bleef hij nog loyaal aan
Moskou, doch met afnemende ijver. In de jaren van 1957
tot 1960 was men er getuige van, dat de Albanezen aan het
adres van de Joegoslaven een aantal beschuldigingen richt-
ten, die kennelijk bedoeld waren voor Moskou. Wat zij
bestreden was de theorie, dat na de instelling van de dic-
tatuur van het proletariaat de overheersende taak van de
partijleiding verminderd zou kunnen worden, alsof de
klassestrijd reeds tot een definitief einde was gekomen met
de vestiging van een communistische regering. Zij wezen
de mogelijkheid af nu al te spreken over het 'afsterven
van de staat'. Zij ontkenden dat Joegoslavië een socialis-
tische staat was - wat in 1955 Chroesjtsjow had beweerd
- en hekelden in het bijzonder het feit, dat Tito westelijke,
en met name Amerikaanse steun had aanvaard. Toen de
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Sowjet-leiders de nadruk gingen leggen op 'concurrerende
maar vredelievende coëxistentie' met kapitalistische regimes
was voor Hoxha de maat vol. Zelfs als hij bleef betogen,
dat Joegoslavië een kapitalistische staat was, zou hij vol-
gens Chroesjtsjow met het gevreesde en gehate land van
Tito betere betrekkingen moeten onderhouden. Het Rus-
sische streven naar ontspanning in de verhouding tot de
Verenigde Staten en de reis van Chroesjtsjow naar Amerika
in september 1959 deed tenslotte de deur dicht: de toe-
nemende verkoeling leidde in 1962 tot een breuk.

III.
De Chinese communisten hadden al sinds 1948 het Al-

banese standpunt gedeeld. In zekere zin kon Tito hun on-
verschillig laten. Maar voor hen waren de Amerikanen
doodsvijanden en de goede betrekkingen tussen Belgrado
en \Vashington vormden voldoende aanleiding om Hoxha
te sterken in diens overtuiging, dat zijn land door de Joego-
slaven werd bedreigd. Ook aan Mao Tse-toeng mishaagden
de pogingen der Sowjet-leiders, om de Joegoslavische com-
munisten weer op te nemen in het socialistische kamp. Op
deze wijze zou herstel der communistische eenheid een te
grote prijs eisen. Toen Chroesjtsjow in 1959 de gast was
van de Amerikanen nam het wantrouwen toe. Maar het
steeg ten top, nadat in dat zelfde jaar de Sowjet-Unie haar
belofte herriep om rood China bij te staan, kernwapens te
vervaardigen. Volgens hen was deze weigering, Peking te
voorzien van de modernste krijgsmiddelen 'het geschenk
dat Chroesjtsjow meebracht voor Eisenhouwer'. De Sowjet-
Unie had 'China de handboeien om willen doen'. Toen zij
dit in 1963, in hun document van 14 augustus, aldus om-
schreven, was er juist iets geschied dat nog meer hun af-
keer had gewekt. Op 5 augustus had de Sowjet-Unie met
de Verenigde Staten en Engeland, de andere bezitters van
kernwapens, een overeenkomst gesloten om geen boven-
grondse kernproeven meer te organiseren. Alle andere sta-
ten werden uitgenodigd, de conventie te ondertekenen. Dit
hield in, dat zij zouden afzien van experimenten om zelf
atoombommen te vervaardigen. De Chinezen weigerden
het akkoord te onderschrijven, evenals Frankrijk, want
beide waren al bezig met de produktie van een kernwapen.
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Ook Cuba tekende de conventie niet, omdat het zich be-
dreigd voelde door de Verenigde Staten en op het westelijk
halfrond geen Amerikaans monopolie voor het bezit van
kernwapens wilde erkennen.
In 1963 dus deed volgens de Chinezen de Sowjetregering

'nog meer moeite om andere socialistische landen te belet-
ten hun defensie-capaciteit te verhogen'. Dit werd geen
streven naar 'vreedzaam naast elkaar leven van staten met
verschillende systemen' meer genoemd, maar 'capitulatie
tegenover het kapitalisme'.
In de jaren na 1960 dus braken de Albanese en Chinese

partijen gezamenlijk met de communisten uit de Sowjet-
Unie. In de zomer van 1960 vertrokken al de meeste
Sowjet-deskundigen uit China. In Peking beweerde men
dat de Sowjet-regering hen had teruggeroepen, in Moskou
werd verklaard dat de Chinezen allerlei technische en
economische akkoorden verbraken en hun handel met de
Sowjet-Unie terugbrachten tot een derde van de vroegere
omvang. Zij zegden ook vele overeenkomsten op met de
Oosteuropese volksdemocratieën en veroorzaakten een ern-
stige crisis in de Comecon, de Oosteuropese raad voor
economische samenwerking en arbeidsverdeling, waarvan
de plannen mede berustten op Chinese leveranties en aan-
kopen. Het bleek toen dat de Chinezen die arbeidsverdeling
in beginsel afwezen: zij zagen er een middel in, om de an-
dere socialistische landen blijvend afhankelijk te maken van
de Sowjet-Unie. Deze zou haar heerschappij over 'het so-
cialistische kamp' op twee wijzen willen bevestigen: door
het monopolie te behouden van de kernbewapening en het
centrum te vormen van een voor haar gunstige arbeids-
verdeling op economisch gebied.
Merkwaardig genoeg kon men in de Chinees-Albanese

verklaringen allerlei argumenten aantreffen, die de Joego-
slaven hadden aangevoerd in 1948, om zich te ontdoen van
de voogdij van Moskou. Dit droeg echter geenszins bij tot
een mildere houding van Mao en Hoxha jegens Tito.

IV.
In alle felheid ontbrandde tussen Peking en Moskou de

zogenaamde 'ideologische' strijd, die in wezen voortkwam
uit een verschil in positie tussen twee grote mogendheden,
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in 1963. In de daaraan voorafgaande jaren is er kennelijk
naar gestreefd, de reeds bestaande tegenstellingen niet alle
aan de grote klok te hangen. De Chinezen lieten het voor-
namelijk aan de Albanezen over, Chroesjtsjow te beschul-
digen van 'revisionisme'. In 1960, op de valreep, was nog
een gemeenschappelijke communistische verklaring gepu-
bliceerd, mede ondertekend door de partijen van de Sowjet-
Unie en China. Bij de Cuba-crisis in het najaar van 1962
stond Peking tegenover de Verenigde Staten natuurlijk aan
de kant van Moskou. De afloop van de crisis bewees echter,
dat de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie bereid waren
tot grote wederzijdse concessies, om een gewapend conflict
te voorkomen. De Chinezen voelden zich door Moskou in
de steek gelaten bij hun confrontatie met de Verenigde
Staten. Deze waren bezig hun 'omsingeling van China' uit
te breiden. De keten van Amerikaanse militaire bases -
Japan, Okinawa, Formosa, de Philippijnen - werd verlengd
door de Amerikaanse 'militaire adviseurs', die in Zuid-
Vietnam de voorhoede zouden vormen van de Amerikaanse
strijdkrachten, die er de twee grootste steunpunten moesten
gaan bouwen (voor de vloot en de luchtvloot) waarover de
Verenigde Staten in het Verre Oosten konden beschikken.
Ook Thailand werd in die keten een schakel. De Chinezen
beschuldigden er de Sowjet-Unie van, deze dreigende ont-
wikkeling te bagatelliseren, alsof de Verenigde Staten geen
oorlog meer zouden aandurven.

In de Sowjet-Unie concentreerde men zich inderdaad op
twee idealen: vrede en welvaart. Op 14 januari 1960 zei
Chroesjtsjow in de Opperste Sowjet: 'Er hebben zich ver-
anderingen voorgedaan in de Amerikaanse openbare me-
ning'. Hij achtte vrede mogelijk. In het derde partijpro-
gramma van 1961 kon men lezen dat zich principiële
wijzigingen voltrokken in de verhouding tussen de staten:
zij konden in het atomische tijdvak geen oorlog meer voeren
zonder elkaar te vernietigen. Bovendien was de vredeswil
der massa's toegenomen, mede door de successen van het
communisme. 'De Sowjet-partij gaat er van uit dat in de
wereld krachten zijn ontstaan en bezig zijn te groeien, die
de wereldvrede kunnen behouden en versterken'. Weliswaar
was de enige bron van oorlogen het imperialisme. Maar dit
heerste niet meer onbeperkt, zijn tijd was eigenlijk voorbij.
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Ook kleine staten, grotendeels pas ontvoogd, 'kunnen onaf-
hankelijk van hun sterkte een zelfstandige koers volgen op
het gebied der buitenlandse politiek'. In dit programma
werd tevens een ongekende welvaart in uitzicht gesteld
voor de volken der Sowjet-Unie.
In de zomer van 1963 zei Chroesjtsjow in Frankfort aan

de Oder, dat alle krachten moesten worden geconcentreerd
op het voorkomen van oorlog, vooral door het aanvaarden
van vreedzame coëxistentie. Communisten moesten ook niet
denken, dat zij door oorlog te voeren tegen een kapitalisti-
sche staat het socialisme konden verbreiden. 'Wij zouden
voor iedere kapitalist een miljoen arbeiders doden en alleen
een idioot zou tot zoiets kunnen besluiten'. Hij zeide: 'De
arbeiders in de kapitalistische landen moeten door klasse-
strijd hun doel bereiken. Welke middelen zij daarbij willen
aanwenden is hun zaak. De Sowjet-Unie zal zich nooit in
de interne aangelegenheden van andere landen mengen.
Dit zou oorlog betekenen en daar zijn wij tegen'. Hoewel
de communisten 'er van afzien, hun revolutie te exporteren',
moeten zij ook voorkomen dat 'anderen hun contra-revolutie
exporteren'. De Sowjet-Unie Z011 de onschendbaarheid van
revolutionaire regimes beschermen. Maar daarbij alles doen
om een derde wereldoorlog te voorkomen.

V.
Intussen waren de betrekkingen tussen Moskou en Peking

steeds slechter geworden. De Sowjet-Unie wilde zich ken-
nelijk geen grote offers getroosten en het levenspeil van
haar eigen bevolking niet laag houden, om China van de
modernste bewapening te voorzien en tevens zeven honderd
miljoen Chinezen meer welvaart te verschaffen. Uitgespro-
ken was reeds, dat de regering in Peking wel materiële hulp
kon verwachten voor vergroting der economische produc-
tiviteit, maar dat zij voor haar verdediging moest vertrou-
wen op de kernbewapening der Sowjet-Unie. Daartegenover
verdedigden de Chinezen het standpunt, dat een commu-
nistische regering de taak had, revoluties in andere landen
te ondersteunen, ook als zij daardoor in conflict raakte met
contra-revolutionaire regimes, die bedoelde omwentelingen
wilden verstikken. In antwoord op een Sowjetschrijven van
21 februari 1963, om de geschillen in der minne te schikken,
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betoogde de Chinese partijleiding op 9 maart, dat nooit
de kansen voor 'socialistische en nationaal-democratische'
revoluties zo groot waren geweest als nu, met name in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Op 30 maart bevestigde
de Sowjetpartij dit, maar schreef dat die gunstige ontwikke~
ling te danken was aan de successen van de Sowjet-Unie
en andere communistische landen. Steun aan revoluties zou
nooit mogen leiden tot een militair conflict, dat tot een der-
cIe wereldoorlog kon voeren: deze zou de gunstige ontwik-
keling ernstig verstoren. Mcn kon anderzijds zeer wel de
imperialisten afschrikken van het voeren van oorlog, omdat
hun eigen land er aan te gronde zou gaan. 'De wereldoorlog
waarmee het imperialisme de mensheid bedreigt, is geen
cIoor het lot bepaalde onvermijdelijkheid',

Een vredelievende coëxistentie, die cIe kans op oorlog
beperkt, belemmert geenszins cIc ontwikkeling van revolu-
tionaire krachten, zo werd betoogd. Integendeel. 'Juist in
een atmosfeer van vredelievende coëxistentie van staten
voltrok zich de socialistische revolntie op Cuba, verkreeg
het Algerijnse volk zijn nationale onafhankelijkheid, bevoch-
ten meer dan veertig landen hun ontvoogding, groeien de
broederpartijen en nam de invloed van de communistische
wereldbeweging toe'. Naar aanleiding van Chinese opmer.
kin gen over Albanië en Joegoslavië werd de partij van het
eerstgenoemde land er een van 'sectariërs en scheurmakers'
genoemd, terwijl de aanhangers van Tito 'oprechte socialis-
ten' heetten, die wel hebben gedwaald, maar waarmee een
anti-imperialistisch front kon worden gevormd.

Op 14 juni kwam dan het Chinese document met de 25
stellingen, die een verzoening vrijwel uitsloten. De Sowjet-
partij antwoordde op deze stellingen in een bewogen onder-
houd met een Chinese delegatie, die van 5 tot 20 juli in
Moskou vertoefde, en in een vertoog van 14 juli. Daarna
verschenen in datzelfde jaar 1963 nog vier Chinese docu-
menten en een uitgebreid antwoord van Moskou op 21
september. 'Vij zullen de voornaamste Chinese argumenten
en de verdediging van de Sowjet-partij samenvatten.

VI.
Ten eerste gaan de Chinezen uit van de stelling, dat de

Verenigde Staten 'de vertegenwoordigers van de contra-
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revolutie' zijn, 'het bolwerk van het moderne kolonialisme'
en dat hun imperialisme 'de grootste internationale vorm
van uitbuiting' vormt. 'Indien men het lot der volkeren van
alle landen toevertrouwt aan samenwerking met het Ameri-
kaanse imperialisme, dan betekent dit de mensen om de
tuin te leiden'. Russen en Amerikanen zouden willen optre-
den als 'internationale gendarmes'. Als de Sowjetleiders
beweren, dat andere communistische staten zich moeten
verlaten op de bescherming van Moskou (een blijk van
'grote-mogendheden-chauvinisme') dan zouden die volkeren
ook moeten afzien van strijd tegen de Amerikanen. De
Sowjet-partij antwoordde daarop, dat de Verenigde Staten
juist moeten afzien van oorlog en van aanvallen op com-
munistische landen, omdat de Sowjet-Unie hen daarvan
afschrikt. Voor hun defensie hadden de Chinezen geen
eigen kernwapens nodig. 'Hun wens, om tot elke prijs de
atoombom te bezitten kan daarom slechts ernstige twijfel
wekken aan de doeleinden van de buitenlandse politiek der
Chinese leiders'.

Ten tweede zeggen de Chinezen dat de vraag, of men
voor of tegen oorlog is, afhangt van het klassekarakter van
de oorlog. Deze is 'een voortzetting der politiek met andere
middelen'. Geen marxist-leninist beweert 'dat de revolutie
beslist door een wereldoorlog naderbij moet worden ge-
bracht'. Maar zolang twee derde der wereld nog door het
kapitalisme wordt beheerst kan men ook niet aan vrede
geloven. 'De vreedzame coëxistentie kan in genen dele de
revolutionaire strijd der volkeren vervangen'. Dan verdoe-
zelt men, dat 'de tegenstelling tussen communistische en
kapitalistische regimes een klassetegenstelling is'. De Sow-
jetpartij handhaaft daartegenover dat een moderne oorlog
tussen staten zowel kapitalistische als socialistische volkeren
vernietigt.

Ten derde menen de Chinezen met de Sowjet-leiders:
'Kernwapens in het bezit van socialistische staten dienen
enkel en alleen de doeleinden der verdediging en om de
imperialisten er van te weerhouden, een kernoorlog te
ontketenen'. Maar waarom mag dan ook China geen atoom-
bommen bezitten? Deze wapens hebben overigens niets
veranderd aan het bestaan van een klasse-oorlog, die moet
worden uitgevochten. Tenslotte zijn het mensen, die de
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einduitslag van die strijd bepalen, en niet de technische
middelen. De sowjet-partij houdt echter vast aan haar
stelling, dat de kernwapens wel degelijk het karakter van
de oorlog hebben gewijzigd: deze is geen politiek middel
meer, ook niet wanneer een staat zijn oorlog een 'klasse-
oorlog' noemt.
Ten vierde is de polemiek gewijd aan het karakter van

de staat. Volgens de Chinezen is deze altijd een werktuig
van de ene klasse tegenover de andere. Er bestaan geen
klasseloze staten, geen volksstaten. 'De elementairste be-
grippen van het marxisme-leninisme zeggen ons, dat legers
een belangrijk bestanddeel zijn van de staatsmachinerie.
Een zogenaamde wereld zonder wapens en zonder legers
kan derhalve slechts een wereld zonder staten zijn'. Onder
de dictatuur van het proletariaat duurt de klassestrijd,
nationaal en internationaal, voort. Stalin heeft dit juist
begrepen, en geen waarde gehecht aan de illusie der ont-
wapening, zolang socialistische landen omsingeld zijn door
kapitalistische staten. Een communistische partij moet een
volk, waarover het regeert, mobiliseren voor de wereld-
revolutie. 'Doet zij dit niet. . .. dan is dat voor honderd
procent sociaal-democratie'. Dus 'revisionisme', en 'na-
tionaal egoïsme'. De Russen betogen daartegenover, dat de
opbouw van het socialisme van vrede afhankelijk is en dat
sociaal-economische successen in een door communisten
geregeerd land noodzakelijk zijn om de arbeiders in andere
staten aan te moedigen, hun eigen revolutie te maken.
Ten vijfde menen de Chinezen dat Azië, Afrika en Latijns

Amerika de centra zijn der komende revoluties, maar dat de
Sowjet-partij de betekenis daarvan negeert. Haar doel zou
het zijn 'de heerschappij der zogenaamd superieure naties'
te vereeuwigen. De Sowjet-leiders op hun beurt suggereren,
dat het de Chinezen niet gaat om de wereldrevolutie, maar
om de controle over alle revolutionaire bewegingen in Azië,
en om uitsluiting van de Sowjet-Unie. Op de Afro-Aziati-
sche conferentie in Tanganjika, in het voorjaar van 1963,
hebben de Chinezen zich verzet tegen deelneming van een
Sowjet-delegatie met de opmerking: 'Blanken hebben hier
niets te maken'. (In 1965 zouden de Chinezen zich inder-
daad opnieuw verzetten tegen Sowjet-deelneming aan de
Afro-Aziatische conferentie, die in Algiers had moeten
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plaats vinden maar toen niet doorging). De Russen der
Sowjet-Unie beschuldigden de Chinezen daarop van 'ras-
sisme'.

Er was geen twijfel aan, dat de Chinezen 'het socialis-
tische kamp onder leiding der Sowjet-Unie' hadden verla-
ten. Zij zelf eisten de ideologische leiding op in de
revolutionaire strijd van Aziaten, Afrikanen en Latijns-
Amerikanen tegen de Verenigde Staten. Vandaar ook hun
toorn over de voortgezette 'Sowjet-steun aan India, dat in
Peking werd beschouwd als een beschermeling van de
Amerikanen. Voor hen was India (evenals Japan) opgeno-
men in' het 'cordon sanitaire' dat rond de Chinese republiek
werd gelegd.

VII.
In oktober 1964 werd in Moskou Nikita Chroesjtsjow

gedwongen af te treden. De dag daarop ontplofte de eerste
Chinese atoombom, vervaardigd zonder Russische hulp. Bij
de herdenking van de Russische revolutie in november
1964 was in Moskou ecn sterke Chinese delegatie aanwezig
onder leiding van Tsjou En-lai. Bestond er na het elimine-
ren van Chroesjtsjow een mogelijkheid van toenadering tus-
sen Moskou en Peking? Weldra bleek, dat geen van beide
partijen in staat was, haar buitenlandse beleid te herzien.
In 1965 laaide de strijd opnieuw op. Op 10 november 1965
bevatte het Volksdagblad van Peking een heftige en zeer
lange aanval op de 'revisionisten' van Moskou, die er van
werden beschuldigd 'medeplichtingen van de imperialisten'
te zijn geworden. In de klassestrijd zouden zij aan de kant
staan van de bourgeoisie. In plaats van zich tegen de
Verenigde Staten te verzetten zouden zij daarmee 'de wee
reld willen overheersen'. Vandaar hun gemeenschappelijke
hulp aan 'het reactionaire India en de Tito-kliek, beide
lakeien van het Amerikaanse imperialisme', en hun kritiek
op Albanië. De Sowjetstaat was 'gedegenereerd tot een
instrument van de regering van een bevoorrechte bourgeois-
laag over het Sowjetvolk'. Zolang dit zijn revisionistische
leiders niet afzette, was de Sowjet-Unie niet in staat, het
imperialisme te bestrijden. Op 22 maart 1966 werd uiteen-
gezet, waarom de Chinese partij niet vertegenwoordigd kon
zijn in Moskou ter bijwoning van het 23ste congres van de
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Sowjet-partij. Deze laatste had een lasterlijke brief gezon-
den aan alle andere communistische partijen, waarin de
Chinezen werden beschuldigd van 'oorlogszucht, avontu-
riersgeest, scheurmakerij, sabotage van de hulp aan Noord-
Vietnam'. De leiders in het Kremlin 'hadden hand in hand
met de Verenigde Staten een hele serie van vuile afspraken
gemaakt binnen en buiten de Verenigde Naties'. Zij hadden
'vergeefs gepoogd de strijd van het Vietnamese volk tegen
de V.S. te verraden, zowel tot nationaal zelfbehoud als om
de Vietnamese kwestie te behandelen binnen de sfeer van
de samenwerking tussen de Sowjet-Unie en de V.S.'. Toen
Tsjou En-Iai op 30 april, bij de overweldigende ontvangst
van een Albanese delegatie, de Sowjet-Unie nog eens be-
schuldigde van deelneming aan de Amerikaanse omsinge-
ling van China, bereikte het conflict een hoogtepunt.

VIII.
Tenslotte verdient de verhouding van China tot twee

communistische partijen nog een bijzondere aandacht. Het
was duidelijk dat in Noord-Vietnam Ho Tsji Minh in een
beklagenswaardige positie verkeerde. Hij wilde de rugge-
steun van het Chinese buurland niet ontberen, maar even-
min de materiële hulp van de Sowjet-Unie, die door haar
industriële vermogens in staat was hem afweergeschut,
vliegtuigen en raketten te leveren. Hij dankte de Chinese
Volksrepubliek voor haar bereidwilligheid, over haar grond-
gebied de Sowjet-wapens te laten transporteren, maar wekte
de wrevel der Chinezen door zijn trouw aan Moskou. Was
hij bevreesd dat zijn land een vazal van China zou worden?
De Sowjet-Unie wilde door haar steunverlening kennelijk
bewijzen, een Aziatische mogendheid te zijn, bereid de
Verenigde Staten te weerstaan. Volgens de leiders in Peking
echter zou zij geneigd zijn, in Zuid-Vietnam de vrije hand
te laten aan de Amerikanen, indien deze wilden afzien van
het bombarderen van Noord-Vietnam. De 'verdeling der
wereld in invloedssferen' zou dan worden bevestigd op
kosten der Chinezen. Want in Zuid-Vietnam waren de
Amerikanen bezig twee enorme bases te bouwen (in de baai
van Cam Ranh en bij Bien Hoa, dicht bij Saigon) die tot de
omsingeling van China moesten bijdragen. Vergeefs be-
toogde de Sowjet-Unie, dat zij met Ho Tsji-Minh het ver-
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trek eiste van alle vreemde troepen uit Indo-China, opdat
de bevolking daarvan zonder inmenging kon beslissen over.
haar staatsvorm en over hereniging der twee Vietnamese
republieken.

De andere partij, die het moeilijk had, was die van
Cuba. Ook voor haar waren de Verenigde Staten de ver-
klaarde vijand. Men zei wel dat Fidel Castro 'met het hart
in Peking en met het hoofd in Moskou' was. In november
1962 had Kennedy aan de Sowjet-Unie gegarandeerd -
ter oplossing van de toenmalige crisis - dat zijn land Cuba
niet zou aanvallen, als de Sowjet-Unie haar raketten uit dit
land terugtrok. De bescherming van de Sowjet-Unie was
voor de Cubanen dus van grote waarde, omdat Moskou een
garantie van de Verenigde Staten had gekregen inzake de
onschendbaarheid van het Cubaanse grondgebied. Boven-
dien kon China de Sowjet-Unie niet vervangen als econo-
mische partner. Fidel Castro weigerde dus, na een periode
van neutraliteit in het geschil tussen. Moskou en Peking, de
Sowjet-partij te veroordelen. Op 2 januari 1966 en in een
daarop volgende verklaring van 6 februari beschuldigde
Castro de Chinese volksrepubliek van pogingen tot inmen-
ging in de binnenlandse aangelegenheden van Cuba. Toen
dit streven geen succes had zou China zijn rijstexport naar
Cuba - verminderd van 250.000 tot 135.000 ton - hebben
beperkt bij wijze van politieke represaille. Vandaar dat
Castro sprak van 'oneerlijkheid, kwade trouw, afpersing,
wurging, piraterij en economische agressie', terwijl hij zelfs
zeide dat de Chinezen zich hadden gevoegd bij de Ameri-
kanen, die Cuba blokkeerden. Op deze 'hysterie' antwoord-
de de Chinese partij - betogende dat haar land niet in
staat was, meer rijst te leveren en ook geen behoefte had aan
de hoeveelheid suiker die Cuba in ruil daarvoor zou ver-
schaffen - tamelijk lakoniek. Het Volksdagblad van 22
februari schreef: 'Anti-chinese wartaal is thans erg in de
mode. De bijdrage van eerste minister Castro in het anti-
chinese koor betekent niet veel. Niemand, wie hij ook is en
hoe verwaand hij ook is, kan er iets wezenlijks aan toevoe-
gen. Hij kan alleen zichzelf aan de kaak stellen'.

""Velwerd terloops de Sowjet-Unie op de korrel genomen.
Waardoor had Cuba er niet voor gezorgd, voldoende rijst te
produceren? Het klimaat en de bodem zijn er zeer geschikt
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voor. In het verleden had het Amerikaanse imperialisme de
Cubanen gedwongen, zich toe te leggen op de monocultuur
van suiker. Als deze situatie nog steeds bestond was dat het
gevolg van de arbeidsverdeling, die de Sowjet-Unie pre-
dikte, om andere socialistische landen van zich afhankelijk
te maken. Welke schuld had China daaraan?

IX.
Wanneer men poogt de balans op te maken van de tegen-

stellingen tussen de Chinese communistische partij en die
van de andere landen (Albanië buiten beschouwing gela-
ten) dan komt men tot de conclusie, dat een aantal Chinese
beschuldigingen uit een ideologisch oogpunt weinig ter
zaken doen. De Sowjet-Unie helpt India, inderdaad, en dit
heeft een niet-communistisch regime dat uit een sociaal
oogpunt sterk in gebreke blijft. Maar China heeft technische
hulp verleend aan Afrikaanse landen, die zich geenszins
gunstig onderscheidden van India. Ook de Chinese sympa-
thie voor Cambodja en Pakistan berustte niet op het geloof
dat daarmee de sociale revolutie kon worden gediend. Als
aan Joegoslavië wordt verweten dat het relaties onderhoudt
met kapitalistische ondernemingen vergete men niet, dat de
Chinese regering een contract sloot met Westduitse maat-
schappijen voor de bouw van een aantal staalfabrieken.
Daarbij werd een krediet verleend voor vijf jaar, terwijl de
Bondsrepubliek aan bedoelde Duitse bedrijven een finan-
ciële garantie verschafte. Wanneer de overeenkomst niet
zou worden uitgevoerd zou dit te wijten zijn aan Ameri-
kaanse interventie, niet aan de Chinezen. Ideologische
verschillen tussen Moskou en Peking zijn op de spit~
gedreven. In 1957 en zelfs nog in 1960 bleken die niet zo
'groot dat zij gemeenschappelijke verklaringen verhinderden.
En men kan eindeloos twisten over de vraag welke van de
twee partijen de doelstellingen van die manifesten schond.

Er waren andere gronden voor de diepe geschillen. De
Sowjet-Unie had een peil van welvaart bereikt waaraan de
gehechtheid 'burgerlijk' kon worden genoemd. Het minder
ontwikkelde China kon gewagen van een gebrek aan soli-
dariteit, van 'nationaal egoïsme' der Sowjet-regering. Deze
identificeerde zich niet met de Chinese belangen wat de
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grenzen met India aanging. Het feit dat Mongolië in 1945
van China is losgeruh en een volksrepubliek binnen de
invloedssfeer van de Sowjet-Unie is geworden zette even~
zeer kwaad bloed. Dat de Europese Russen grote delen van
Azië hebben veroverd en daar ook nu nog de toon aan~
geven, was ook al een bron van wantrouwen. Het waren'
niet allereerst twee ideologieën, die tegen elkaar botsten,
maar twee grote mogendheden. China voelde zich even
bedreigd als de Sowjet-Unie in 1918, maar deze laatste
achtte zich nu betrekkelijk veilig en de Chinese volksrepu-
bliek niet.
Van enorme betekenis is het feit dat voor de Chinezen

de revolutie niet is voltooid. Formosa is nog niet bevrijd.
Zuid-Korea en Zuid-Vietnam hebben zich niet ontworsteld
aan Amerikaanse voogdij. Voor hen zijn de Verenigde Sta-
ten een in Oost-Azië aanwezige imperialistische en contra-
revolutionàire mogendheid, die China omsingelt. Van
Peking uit kan men het moeilijk anders zien. Wie op eniger-
lei wijze samenwerkt met de Amerikanen of,met hen naar
een compromis streeft, kan in Chinese ogen geen communist
zijn. Het bezit van eigen kernwapens zou de obsessie der
omsingeling en de angst te worden aangevallen misschien
kunnen verminderen. In elk geval hebben de Chinezen
daarin een grotere veiligheid gezocht. Maar juist deze
wapens heeft de Sowjet-Unie hun willen onthouden. Uit
deze situatie vooral moet men de emotionele uitbarstingen
der Chinese leiders en de splitsing in de communistische
wereld verklaren.
Van het standpunt der Sowjet-Unie echter is haar beleid,

om een oorlog te voorkomen met de Verenigde Staten, vol-,
komen verdedigbaar. Men heeft hier dus te doen met een
der vele gevallen, waarin een tegenstelling voorlopig niet
kan worden opgelost. Zij kan slechts worden 'afgelost' door
nieuwe ontwikkelingen in de internationale situatie.
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EX LIBRIS

Dr. D. W. Fokkema, Literary Doctrine
in China aml Soviet Influence 1959-.
1960,Uitg. Mouton en CO,The Hague
1965.

Twee dingen vallen onmiddellijk op bij kennisneming
van het proefschrift van dr. D. W. Fokkema, Literary
Doctrine in China and Soviet Influence 1959-1960: de
grote leesbaarheid en het verrassend gevoel, nauw betrok-
ken te zijn bij de behandelde problematiek.
In zijn voorwoord vermeldt dr. Fokkema als hoofddoel

van zijn studie, na te gaan wat men in China als 'literatuur'
heeft opgevat in de periode van de Honderd Bloemen en
het tijdvak daarna vanaf 1956 tot 1960. Ons westers voor-
oordeel dat het natuurlijk gaat om saaie ietwat ridicule
verheerlijkingen van het opvoeren der productie met lof-
zangen op zich daarvoor opofferende arbeiders wordt on-
middellijk gecorrigeerd door de opmerking van de auteur,
dat wij niet mogen aannemen dat er bij de Chinese critici
eenstemmigheid zou bestaan in dit opzicht. In de periode
waarmee zijn studie zich bezighoudt werd uiting gegeven
aan vele controversiële inzichten, terwijl ook het orthodoxe
partijstandpunt in literaire aangelegenheden een zekere
schommeling vertoont.
Gezien de nauwe en meer dan bij ons manifeste relatie

tussen literatuur en maatschappij brengt de 'Historical In-
troduction' waarin de schrijver de verhoudingen tussen de
Russische en de Chinese communisten ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog schetst, ons meteen in het hart van
zijn ondmwerp. Hoewel Stalin, misschien om internationaal-
politieke redenen, weinig interesse toonde voor het Chinese
communisme beschouwde Mao Tse-Tung, toen nog ge-
isoleerd in het Chinese communistische bolwerk Yenan, de
Sovjetunie als een voorbeeld ter navolging.
Mao, zelf auteur, was overtuigd van de grote macht van

het woord als wapen; hij riep de 'Yenanconferentie van
schrijvers en kunstenaars' bijeen teneinde meningen uit te
wisselen, de juiste relatie te bepalen tussen letterkundig
en artistiek werk en werk voor de revolutie in het algemeen,
en de geëigende ontwikkelingsvorm der revolutionaire lite-
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ratuur vast te stellen zodat deze stimulerend zou werken
op de revolutionaire activiteiten die de vijand der natie
moesten overwinnen en de nationale bevrijding tot een
goed einde dienden te brengen.

Hier werd dus duidelijk gesteld dat de literatuur in
dienst behoort te staan van een nationaal, tegelijk ideolo-
gisch doel. Maar Mao besefte zeer wel dat vele schrijvers
zich nog bezighielden met 'het bestuderen van kleinburger-
lijke intellectuelen, hun tekortkomingen verontschuldigend
en verdedigend, inplaats van deze mensen zodanig te leiden
dat zij net als de schrijvers zelf dichter zouden naderen tot
de massa's van arbeiders, boeren en soldaten'. De schrijvers,
zo verklaarde Mao, 'waren niet genoeg vertrouwd met de
massa's, zij misten voldoende kennis van de rijke en leven-
dige taal van het volk, zodat hun werken niet alleen ge-
schreven waren zonder smaak of kraak, maar bovendien
stuntelige uitdrukkingen van eigen maaksel bevatten die
lijnrecht tegenover de volkstaal stonden'.

In zijn toespraken op dit Yenan Forum werd in zekere
zin de toekomstige literaire ontwikkeling voorgeschreven,
volgens een niet genoemd doch duidelijk te onderkennen
Russisch voorbeeld. Een literair werk is 'goed alleen dan,
wanneer het de massa's werkelijk zegen brengt'; de demo-
cratisering van' de kunst houdt noodgedwongen nivellering
in, omdat de kunstenaar zich dient aan te passen aan het
bevattingsvermogen der grotendeels nog onontwikkelde
massa's en dit bevattingsvermogen niet te zwaar mag be-
lasten door de creatie van iets nieuws.

Vanuit dit uitgangspunt dat hier simplistisch wordt weer-
gegeven maar dat door Mao zelf niet eens zo simpel en
sluitend kon worden gedefinieerd omdat hij zich blijkbaar
zeer goed bewust was van de talloze onopgeloste vragen,
tracht men in de komende jaren de literatuur te bevorderen
en te beoordelen.

In hetzelfde hoofdstuk gaat dr. Fokkema in op verschil-
lende bekende communistische schrijvers die kort voor de
Yenan Talks werk hebben gepubliceerd waarin totaal afwij-
kende houdingen inzake de literatuur tot uiting komen.
Hoewel bijna al deze schrijvers volgens westerse normen
sterk geëngageerd geacht moeten worden en doordrongen
van idealistische, de opbouw van de communistische staat
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of althans van de communistische mens op het oog hebben-
de motieven, liggen hun theorieën toch veel dichter bij in
onze ogen 'echte' artistieke opvattingen als die waaraan
Mao Tse-Tung uiting gaf. Zijn Yenan toespraken hadden
echter kwantitatief enorme gevolgen; er kwam een gewel-
dige opbloei in de volkskunst die zich dikwijls meer uitte
in zang, dans en korte toneelstukken dan in geschreven
literatuur.
Onvermijdelijk leidden Mao's opvattingen tot een verwij-

dering tussen het régime en vele intellectuelen, zonder wier
politieke steun men besefte toch niet te kunnen. Om deze
intellectuelen opnieuw aan zich te binden werd dan in
1956 de politiek afgekondigd: 'laat de honderd bloemen
bloeien en de honderd scholen wedijveren', hetgeen kon
worden opgevat als een aanmoediging tot vrijer schrijven
en vrijer discussiëren, alles binnen het kader van loyaliteit
tegenover het communisme. Slechts zeven maanden duurde
deze liberalisering waarin onderwerpen als naturalisme,
burgerlijk en socialistisch realisme, revolutionair romanti-
cisme, lyriek, satire, liefdespoëzie, kortom net zoveel 'scho-
len' als er in de westerse literatuur met elkaar 'wedijveren',
vrijelijk en hartstochtelijk werden bediscussieerd.
Voor een buitenstaander lijkt het of dr. Fokkema zo

ongeveer alles heeft gelezen wat er in de Chinese letterkun~
de is verschenen plus nog talloze kritische en essayistische
publicaties in kranten en tijdschriften. Natuurlijk is dit
onmogelijk, maar het bijzonder rijk feitenmateriaal dat hij
ons in zijn proefschrift verschaft doet ons in ieder geval
beseffen, dat er in het huidige China zeer veel wordt ge-
schreven èn gelezen, en dat men daar aan de literatuur een
hoogst belangrijke functie toekent voor de vorming der
miljoenen. De lijnen der Chinese en Sowjetrussische letter~
kunde naderen elkaar voortdurend en wijken weer uiteen,
soms is er sprake van eerbiedige navolging, dan weer rea-
geert de Chinese kritiek afwijzend op Russische publicaties;
terecht wijst dr. Fokkema op het verschil tussen beïnvloe-
ding en parallellisme. Bij perioden en incidenteel doet ook
andere westerse literatuur zich gelden die soms sterke
invloed uitoefent, soms wordt afgewezen, soms geassimi-
leerd.
Aan het eind van zijn studie komt de auteur tot een con-
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clusie die mij voor de huidige Chinese 'werkelijkheid' even-
zeer lijkt op te gaan als voor de huidige Chinese literatuur:
, .... de Chinese literaire doctrine van 1960 moet gezien
worden als een waarachtig nieuw fenomeen, niet meer op
te lossen in samenstellende delen.... niet Sowjet, niet
traditioneel Chinees, maar een nieuw soort, zonder prece-
dent ... .'.

Voorbeeldig is de zakelijke en objectieve wijze waarop
dr. Fokkema in lucide Engels ons een helder, grondig ge-
documenteerd overzicht geeft van wat er al zo gaande is
in de Chinese literatuur, en in de Chinese auteurs die, tel-
kens onzeker gemaakt door opzettelijk vaag gehouden uit-
spraken van overheidswege, vechten voor hun onafhanke-
lijkheid en voor de mogelijkheid, vorm te geven aan het
verbeeldingsleven en visie op de realiteit zoals zij die indi-
vidueel ervaren. Juist doordat dr. Fokkema zich niet laat
gaan in faciele spot, verontwaardiging, lof of blaam, gunt
hij de lezer alle ruimte zich een eigen mening te vormen.

Bij mij bleef het verrassend gevoel er nauw bij betrokken
te zijn dat ik in het begin al aanduidde, overheersen. Tegen
over de door de Chinese overheid gestelde eisen die in hun
wisselende nuancering, hun meerdere of mindere strakheid
toch altijd zijn gericht op de 'opbouw' van de communis-
tische staat, kunnen wij niet stellen dat wij aan deze
geëngageerde literatuuropvatting reeds lang zijn ontwassen,
dat men in het westen het kunstwerk als autonoom waar-
deert en louter bekijkt op zijn artistieke kwaliteiten. On-
danks het opvoedend werk dat de meesters van Merli;n
hebben trachten te verrichten en dat voor een deel is dood-
gelopen op dorre analyses die evenmin tot overtuigende
resultaten hebben gevoerd, wordt de kunst nog altijd ge-
waardeerd volgens misschien onbewuste ethische normen.
Het veelbesproken criterium 'of je er wat van meeneemt'
doet nog altijd opgeld, ook al wordt het liever niet erkend.
En het zijn heus niet alleen fijnbesnaarde dames of steile
AIgra's die de woorden 'negatief' en 'positief' geregeld in
de mond nemen, bij discussies onder middelbare school-
jeugd en andere groepen 'publiek' wordt men er eveneens
mee doodgegooid. Ook literaire critici en auteurs reageren
vanuit een zeker normbesef; iedereen wil eigenlijk in de
literatuur datgene ontmoeten waarin hij zichzelf of zijn
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eigen opvattingen bevestigd ziet, of wat hem 'verrijkt' in
een richting die positief correleert met zijn eigen persoon-
lijkheid.
Een essentieel verschil met de totalitair geregeerde lan-

den is dat ons normatief kunstbesef niet of bijna niet dwin-
gend wordt opgelegd door de overheid; wij kunnen ons
vrijer uiten en ons vrijer afzetten tegen verouderde of ons
antipathieke normen van anderen, maar wij blijven toch
overwegend ethisch reageren. Ik zou tenminste wel eens
willen zien hoe er geoordeeld zou worden over een briljant
geschreven boek dat de superioriteit van het blanke ras
verdedigde en de Nederlandse jongeren zou opwekken, te
vuur en te zwaard, onder leiding van een sympathiserend
God, een heidens land met zwarte inwoners te gaan kolo-
niseren. Ik denk niet dat een dergelijk boek door één recen-
sent beoordeeld zou worden op eventuele artistieke mérites.
Het zou immers een aanfluiting zijn van wat wij tegen-
woordig ervaren als waar en echt-menselijk, en dat besef
zou een beoordeling van het boek als autonoom kunstwerk
overheersen, en waarschijnlijk volkomen teniet doen.
Uit de studie van dr. Fokkema blijkt dat ook in China,

ondanks de druk van bovenaf die door de auteur met prij-
zenswaardige objectiviteit wederom niet sensationeel wordt
aangedikt maar wel degelijk aangeduid, voortdurende span-
ning bestaat tussen de schrijver als de man die dikwijls
eerder dan 'de massa' waarin begrepen de overheid als
exponent van die massa, ziet hoe het leven in werkelijkheid
is en die daaraan uitbeelding wil en moet geven, en de
overheid die een bepaald ideaalbeeld in stand wil houden.
Ook de Chinese auteur, hoe loyaal hij ook moge zijn, vecht
voor zijn individuele vrijheid. De schrijver in het westen
doet dat eveneens; op hem wordt geen overheidsdruk uit-
geoefend die te vergelijken is met die in de totalitair
geregeerde staten, maar wel komt zijn drang de scherp
geschouwde waarheid uit te beelden in botsing met de
starheid van het publiek - waarvan vele dagbladrecensen-
ten een exponent vormen - dat zijn 'ideaalbeeld' evenmin
wil laten 'afbreken'. Hoe progressief dat publiek zichzelf
ook mag achten, heilige huisjes worden steeds opnieuw
opgebouwd en men tracht deze te beschermen door nor-
matief, ethisch te reageren op 'de kunst'.
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Evenmin als er absoluut onderscheid bestaat tussen indi-
vidu en collectiviteit, twee polen immers van eenzelfde
'verschijnsel mens', bestaat er absoluut onderscheid tussen
de burgerlijke en totalitaire literatuurkritiek. Overal voeren
kunstenaars strijd tegen conformisten die nu eenmaal lang
tijd nodig hebben het betrekkelijke hunner waarheden in
te zien, maar uiteindelijk wordt toch alle echte kunst eens
geïntegreerd in het geheel van meningen, ook van confor-
mistische.
Ook al doen de uitspraken der Sowjetrussische en

Chinese overheden ons wat caricaturaal aan door hun sim-
plistische formulering en verdienen de auteurs daar onze
bewondering door de meer 'totale' risico's die ze lopen, de
westerse kunstenaars ontkomen evenmin aan een norma-
tieve beoordeling, al gaat die dan wat meer schuil onder
onze gedifferentieerde kritiek. De lezing van dr. Fokkema's
briljante studie heeft mij geleerd, dat literatuur en litera-
tuurkritiek in China veel sterker individualistisch genuan-
ceerd zijn dan wij gemeenlijk denken, en dat anderzijds,
als wij de 'geëngageerde' criteria toetsen aan onze eigen
literatuurbeschouwing, ook bij ons het engagement zowel in
creatief als in receptief opzicht een onontkoombaar sterke
rol speelt.
Dit engagement zou ik dan, voor Oost en West gelijk,

willen zien in het zoeken naar de werkelijkheid en de
waarheid van de levensverschijnselen; een afgesleten ge-
meenplaats, die echter zijn geldigheid blijft houden zolang
werkelijkheid en waarheid zich in steeds nieuwe, gecom-
pliceerder, moeilijker te vatten vormen blijven ontwikkelen.
Tegen alle conformisme in, of dat nu van burgelijke of van
staatkundige aard is.

Margaretha Fergusoll
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René Dumont, La Chine surpeuplée-
Tiers Monde affamé, Ed. du Seuil,
Paris, 1965.

De franse landbouwekonoom René Dumont, sinds 1951
verbonden aan de 'Institut National Agronomique' te Parijs
als hoogleraar in de vergelijkende landbouw-wetenschap, is
een van de merkwaardigste figuren van onze tijd.
Van 1929-1932 was hij landbouwconsulent in koloniale

dienst in frans Indo-China; maar hij nam ontslag uit protest
tegen de onverschilligheid van de koloniale regering tegen-
over de hongersnood, die in september 1931 in zijn ressort,
een provincie in de Tonkindelta, was uitgebroken en keer-
de terug naar Frankrijk.
Na zich gedurende vele jaren vooral te hebben geconcen-

treerd op de landbouwproblemen in zijn eigen land, heeft
hij in de naoorlogse jaren de 'onderontwikkelde' gebieden
als speciaal studieterrein uitgekozen. Zijn methode is het
brengen van bliksembezoeken, waarbij hij, steunend op zijn
wereldwijde ervaring, in korte tijd tracht tot de kern van de
problematiek van het door hem bezochte gebied door te
dringen. Daarbij is hij een gedrevene: vrijwel ieder jaar
verschijnt een boek van zijn hand, over de meest uiteenlig-
gende windstreken. In 1961 verscheen Ten'es vivantes, een
boeiende vergelijkende studie van een reeks onderontwik-
kelde landen (o.a. India, Israël, Roemenië, Polen, voorts een
reeks landen in Afrika en Latijns Amerika); in 1962 publi-
ceerde hij L'Afrique noire est mal partie; in 1964 verscheen
een boek over Cuba en een over de Sowjet-Unie. Uit al
deze studies blijkt, naast grote vakkundigheid, een strikte
eerlijkheid en een volstrekte onafhankelijkheid, zowel te~
genover zijn gastheren als ten opzichte van eventuele op-
drachtgevende internationale instanties; steeds echter staat
zijn kritische instelling in dienst van een sterk verantwoor-
delijkheidsgevoel tegenover de mensheid en een diep inzicht
in de sociale en politieke bewegingen van ons tijdperk. Zijn
werk is niet alleen gericht tot vakgenoten; hij probeert een
breder publiek te bereiken, en wakker te schudden om
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begrip te wekken voor de ernstige wereldvraagstukken van
deze tijd. .
Dumont's eerste kennismaking met China dateert al van

omstreeks 1930, toen hij vanuit frans Indo-China enkele
malen de zuidelijke provincies kon bezoeken. In 1955 keer-
de hij er terug voor een bezoek van enkele maanden, waar-
uit zijn in 19.57verschenen boek Révollition dans les cam-
pagnes chinoises is voortgekomcn. Het hier thans besprokcn
boek is gebaseerd op een bezoek in het voorjaar van 1964
en vertoont opnieuw alle bijzondere kwaliteiten van Du-
mont's vroeger werk - maar de waarschuwende boodschap,
die hij heeft te brengen, is indien mogelijk nog dringender
en ernstiger geformuleerd. Het boek is opgedragen aan de
jonge toehoorders en toehoorsters die hem na een lezing
hadden gezegd, dat zij in de spiegel wilden kunnen zicn
zonder zich voor zichzelf te schamen.
De kernproblematiek van dit nieuwe boek is het tegen-

over elkaar stellen van 'la Chine surpeuplée', dat althans
heroïsche pogingen doet om uit het moeras te raken, maar
daarin ernstig wordt belemmerd door een overbevolking,
die in tal van vormen de landbouwkundige ontwikkelingen
nadelig blijft beïnvloeden - en de 'Derde Wereld', waar-
voor de term 'ontwikkelingslanden' een eufemisme is, daar
de toestand er van jaar op jaar verergert doordat de bevol-
king er sneller toeneemt dan de landbouwproduktie.
Al op de eerste pagina vinden wij een vergelijking met

India, die zonder enig spoor van twijfel in het nadeel van
India uitvalt: 'men sterft in India jaarlijks, bij tienduizenden,
van de honger - zelfs na goede oogsten'. In China waren er
in de periode van 1959-1962 ernstige voedseltekorten, die
wat al te makkelijk, in onze' pers, als 'hongersnood' werdcn
aangeduid. Maar de gevolgen ervan werden door een eer-
lijke distributie beperkt gehouden, in tegenstelling tot India
waar een bourgeoisie zich in hotels en villa's te goed doet,
terwijl zovelen op de trottoirs leven. . .. en sterven. :De
Chinese inspanning om uit de misère te geraken kan men
rekenen tot het minst slechte dat sinds 1949 gedaan is, bin-
nen de groep van de onderontwikkelde landen' (p. 9).
Daarbij komt dat de uitgangssituatie in China, door de
tragische overbevolking, tot de moeilijkste ter wereld moest
worden gerekend. En nog steeds blijft de ontwikkeling van
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China, door zijn omvang, het moeilijkste vraagstuk ter
wereld. Hoewel die ontwikkeling reeds op gang is gekomen,
bevredigt zij nog niet - slechts over het tegendeel zou men
zich moeten verwonderen (p. 10).
In zijn beoordeling van de door de Chinezen behaalde

suksessen, toont Dumont een grote reserve. Hij stelt ener-
zijds, dat 'geen enkel agrarisch landschap, in de gehele land-
bouwkundige wereldgeschiedenis, een sterker verandering
heeft ondergaan dan het Oosten van China tussen 1955 en
] 964'. Aan de andere kant acht hij 'het verschil tussen de
zo hoge investeringen en de in verhouding magere alge-
mene produhiestijgingen zeer moeilijk te verklaren' (p. 12).
De voorzichtige toon van het gehele boek kunnen wij ten
dele verklaren door wat er na 1957 - het tijdstip van
publikatie van Dumont's vorige boek over China - is
gebeurd. Naast de realistische schildering van de toestan-
den in 1955, gebaseerd op persoonlijke waarneming, gaf
Dumont in Révolution dans les campagnes chinoises een
vrij optimistische prognose voor de toekomstige ontwikke-
ling. Hij durfde niet zonder meer te voorspellen, dat het in
] 956 opgestelde, wel zeer ambitieuse 12-jarenplan onuit-
voerbaar zou blijken, hoewel het plan streefde naar een
verhoging van de landbouwproduktie met maar even 150
pct., en hoewel hij schreef: 'Ik voelde mijn adem stokken
voor zo een totalitair program, dat zowel de produktievoor-
waarden als het uiterlijk van het Chinese landschap tot in
de grond zal herscheppen' (Dumont 1957, p. 354).
Intussen heeft China zijn 'Grote Sprong Vooruit' beleefd,

die Dumont typeert als een soort 'folie collective'. Het is
begrijpelijk, dat hij na deze ervaring een stuk voorzichtiger
is geworden. Hij is nu van mening, dat op lange termijn,
waar ook ter wereld, zelfs een jaarlijkse produktieverhoging
in de landbouw met drie procent niet is vol te houden (p.
13). Daarbij komt, dat China nog voor lange tijd gebrek zal
hebben aan kunstmest; dan is er de eerder genoemde rem-
m'ende faktor van de overbevolking. En ten slotte wijst
Dumont telkens opnieuw op de gevaren, inherent aan een
dogmatisme, en aan een geloof in de onfeilbaarheid van de
partijleiding.
Het eigenlijke reisverhaal - het bezoek aan een. serie

volkskommunes - toont de schrijver als een snel geïrriteerd
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mens. Hij heeft het gevoel, dat zijn gastheren niet van
kritiek gediend zijn; dat op zijn minst een van de tolken
zijn kritische opmerkingen onvertaald laat. Hij beschouwt
de door hem bezochte kommunes beslist niet als represen-
tatief voor China. 'Het zou overigens een ernstige vergis-
sing zijn om de bestudeerde kommunes met een soort
Potemkindorpen ') gelijk te stellen (p. 11); maar zij werden
voor een bezoek geselekteerd omdat zij een eind boven het
gemiddelde uitstaken - verscheidene ervan waren dicht bij
een grote stad gelegen en ontleenden hun welvaart aan een
intensieve groententeelt.'
Maar de voornaamste reden voor Dumont's reserves ligt

toch in hetgeen hij meent te weten over het totale cijfer
voor graanproduktie. Sinds de Grote Sprong Vooruit zijn
geen officiële statistieken meer gepubliceerd. Maar wel zijn
van officiële zijde, in weinig exacte uitspraken, de oogsten
van 1964 en 1965 min of meer gelijk gesteld aan die van
1957 en 1958 - hetgeen, als men dit letterlijk neemt, op
zijn hoogst zou neerkomen op een herstel na de terugge-
slagen uit de rampjaren, en dat in een periode waarin het
bevolkingsaantal met 2 pct. per jaar is gestegen.
Zoals men uit mijn bijdrage voor dit China-nummer over

het bevolkingsvraagstuk kan lezen, verschilt mijn visie niet
fundamenteel van die van Dumont. Ook ik ben van mening,
dat de zeer grote landelijke bevolkingsdichtheden voorlopig
een rem vormen op snelle produktieverhoging per hoofd
van de bevolking, en dat de op het ogenblik heersende
'full employment' alleen bereikt is op basis van zeer archa-
ische produktiemethoden.
Toch meen ik, dat Dumont, uit vrees voor een herhaling

van zijn vergissing tien jaar geleden, hier en daar in het
andere uiterste - een overgrote reserve - is vervallen.
Allereerst heb ik de indruk, dat de ontoegankelijkheid voor
kritiek, die hij bij zijn begeleiders trof, min of meer toeval-
lig was; persoonlijk had ik andere ervaringen. Ik meen ook,
dat het tijdstip, waarop hij zijn reis maakte, zijn visie mede

*) Een voor een offieeel bezoek in elkaar gezette façade -
waarmee keizerin Catherina de Grote door haar stadhou-
der Potemkin werd om de tuin geleid.
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heeft beïnvloed. Ik maakte mijn reis een half jaar later,
toen weer een goede oogst was binnengehaald, en men
bereid was tot groter soepelheid bij het opstellen van een
reisplan. Een aantal van de door mij bezochte kommunes
vallen samen met die welke Dumont beschrijft - en dat
waren juist echte modelkommunes, dicht bij de grote ste-
den, waarvan de voorzitters kennelijk gewend waren bui-
tenlandse bezoekers te woord te staan. Maar daarnaast
kreeg ik de gelegenheid, een viertal kommunes, veel dieper
het binnenland in, te bezoeken, die bepaald niet de indruk
maakten uitzonderlijk gunstig te zijn - al wil ik geenszins
beweren, dat de door mij bestudeerde steekproef nu wél
'representatief' voor heel China zou zijn.
Maar er zijn ook andere aanwijzingen, dat Dumont te

terughoudend was in zijn oordeel. Reizigers, die China in
1965, dus een jaar na mij, bezochten, konstateerden een
derde technische revolutie op het platteland, naast de door
mij, en Dumont, gekonstateerde suksessen op het gebied
van irrigatie en elektrifikatie: de grote stijging van de
kunstmestproduktie en het kunstmestverbruik. Ook al zijn
deze nog lang niet op het door Dumont wenselijk geachte
niveau - de ontwikkeling schijnt toch beslist sneller te
gaan dan hij mogelijk achtte.
En wat de totale graanproduktie betreft: de Chinese

leiders zijn zelf eerder geneigd op het ogenblik, als reaktie
op de overdrijvingen uit 1958, van hun resultaten te laag
dan te hoog op te geven. Maar zou het niet kunnen zijn,
dat de Chinezen het niveau van voorziening in hun behoef-
ten aan voedselgewassen in de jaren 1957 en 1958 al zó
bevredigend achtten, dat zij een deel van hun landbouw-
grond voor andere doeleinden, b.v. bataten als veevoer,
hebben bestemd? Hierop wijst het feit, dat dit jaar China
een exportsurplus heeft aan varkens - terwijl Dumont nog
meende, dat China voor langere tijd genoegen zou moeten
nemen met een 'vegetarisch soberheidskommunisme' (p.
220).
Overigens ziet Dumont in de soberheid van vandaag, van

de leiders zowel als van de massa, en hun arbeidsdiscipline,
een van de grootste lessen voor de andere onderontwikkelde
landen - voor de 'Tiers Monde affamé' (p. 253). China is
het enige land, onder diegene die de grootste achterstand
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hadden, dat zich zonder buitenlandse hulp uit de achter-
lijkheid heeft bevrijd (p. 251).
Daartegenover stelt hij de nutteloze vormen van 'hulp',

die het Westen aan de Derde vVereld verschaft. 'Nous som-
mes de beaux salauds' (p. 264).
Zoals China zijn eigen weg moest zoeken, in een situatie

waarin het Sowjet-model onbruikbaar was (p. 61), zo moet
ook de wereld als geheel naar volkomen nieuwe oplossingen
zoeken in de huidige nijpende wereldsituatie. En daarbij
zouden wij wel eens onze toevlucht moeten nemen tot wat
de 'weldenkenden' utopieën plegen te noemen (p. 269)!
Voor het eerst in de wereldgeschiedenis hebben egoïsten er
het grootste belang bij vrijgevig te zijn (p. 266)!

Isabel en David Crook, The First Years
of Yangyi Commune, Routledge and
Kegan Paul, London, 1966.

De schrijvers van dit boek leven sinds bijna twintig jaar
in China, waar zij les geven op de Institute of Foreign
Languages te Peking. De schrijfster is trouwens, als dochter
van een zendeling, in China geboren en opgegroeid; zij
ontving een etnologische opleiding aan de London School
of Economics. In 1947 wist het echtpaar een bergachtig
gebied in de noordelijke provincie Hopei te bereiken, waar
de kommunisten al sinds vele jaren aan de macht waren, en
zij woonden er acht maanden achtereen. Zij publiceerden
over de dramatische veranderingen, die deze streek in die
jaren onderging, een boek, dat in de zogenaamde Mann-
heim-serie is verschenen, en dat getiteld is Revolutioll in a
Chinese Village: Ten Mile Inn (Londen, 1959).
Als vervolg daarop is nu kort geleden in dezelfde serie

het hier besproken werk verschenen, dat een nieuwe revo-
lutionaire ontwikkeling in dezelfde streek beschrijft: de
beginjaren van de Yangyi kommune (1958-1960). Ik aarzel
niet te verklaren, dat dit de belangrijkste studie is, die tot
dusver over de chinese volkskommunes is verschenen. De
schrijvers, die de ontwikkelingen in die jaren zelf van
binnen uit hebben kunnen meemaken door een herhaald
verblijf in de zomer van 1959 en van 1960, geven een
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levendig en bijzonder gedetailleerd beeld van alle ups en
downs in die beginjaren.

Aan de ene kant verschaft deze studie ons een duidelijk
inzicht, waarom de kommune als organisatievorm een lo-
gische consequentie was van de kollektivisering van de
landbouw. Aan de andere kant wordt ook duidelijk, hoe
men bij dit grootse experiment, althans in die begintijd,
voor haast onoplosbare problemen kwam te staan. De over-
drijvingen uit het eerste jaar - de overdracht van alle
eigendom van produktiemiddelen aan de kommune, de
vrije verdeling van voedsel, de oprichting van kantines, de
aktie voor. inlevering van potten en pannen, de oprichting
van dorpshoogoventjes - dit alles wordt uitvoerig beschre-
ven; maar ook de matiging van 'de winden van het kom-
munisme' in het voorjaar van 1959 en de terugkeer later
tot een voorzichtiger en minder radikale aanpak wordt .op
de voet gevolgd. Ook de weerstanden, die bepaalde maat-
regelen onder een deel van de boerenbevolking opwekten,
worden niet verzwegen.

Ondanks de ernstige fouten, vooral in de begintijd, en de
ongunstige klimaatsomstandigheden in 1959 en, nog veel
erger, in 1960, blijkt de Yangyi kommune de bevolking in
staat te hebben gesteld tot uitzonderlijke prestaties, aller-
eerst op het gebied van de aanleg van irrigatiewerken en
bodemverbetering, maar daardoor tevens tot uitdrukking
komende in een duidelijke verhoging van de landbouw-
produktie.

Bij het lezen van dit zakelijk en uitvoerig verslag, dat ook
veel cijfermateriaal bevat, is men telkens geneigd zich af
te vragen, in hoever de ontwikkeling in deze streek als
representatief beschouwd kan worden voor grote delen
van China. Het spreekt vanzelf, dat de geografische variatie
over het onmetelijke chinese vasteland zo groot is, dat er
van enige uniformiteit in details geen sprake kan zijn. Toch
zijn de schrijvers zelf geneigd, op grond van hun meer
perifere kennis van kommunes in andere provincies, hun
ervaringen in grote trekken te generaliseren - en daarmee
ook hun gunstig oordeel over de resultaten van de kommune
als nieuwe organisatievorm.

En dit is een bijzonder belangrijke konklusie. Want zoals
de auteurs zelf in de begin woord en van dit boek schrijven:
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'Meer dan een vijfde van de mensheid leeft in volkskom-
munes. Aan zulk een sociaal organisme voorbijzien komt
neer op een ontkenning van een eersterangs feit in het
menselijke levenspatroon van de twintigste eeuw. Want de
kommune - of men 't nu prettig vindt of niet - heeft wortel
geschoten en zij bloeit. Ondanks de twijfel van sommige
vrienden en de vrees en tegenwerking van tegenstanders
verbreidt haar invloed zich, en zal hij zich in de loop van
deze decade blijven verbreiden',

Max Biehl, Die chinesische Volkskom-
mune, im 'Grossen Sprung' und da.-
nach, Ver!. Weltarchiv, Hamburg,
1965.

Max Biehl bezocht China in 1958 voor studie-doeleinden,
op initiatief van prof. dr. Fritz Baade, direkteur van het
Institut £tir Weltwirtschaft aan de Universiteit te Kiel,
schrijver van het knappe boek Wettlatlf ztlm Jahre 2000
(1960). Na de 'Grote Sprong Vooruit' van nabij te hebben
meegemaakt, heeft de auteur van het hier besproken werk
de verdere Chinese ontwikkeling op landbouw-ekonomisch
gebied nauwkeurig gevolgd, en uit deze studie is een
bijzonder degelijk werk ontstaan, dat men dient te lezen
naast de op één speciale kommune gerichte studie van Da-
vid en 1sabel Crook. De bijna een derde van het gehele
werk beslaande bijlagen en statistische tabellen zijn bijzon-
der instruktief en hadden nauwelijks 'griindlicher' kunnen
zijn.

De slotkonklusie van de schrijver? 'Geen onbevooroor-
deelde waarnemer zal betwijfelen, dat China onder het
regime van de Volksrepubliek op ekonomisch gebied grote
suksessen heeft geboekt, dat de overbrenging van zijn
ekonomie uit een statische in een dynamische toestand bezig
is te slagen - hoe hoog de prijs ook zijn moge. Het zou niet
wijs zijn, zijn blik voor deze feiten te sluiten, totdat men
zich hardhandig voor de realiteit geplaatst vindt dat een
nieuwe grote mogendheid is ontstaan' (p. 219).

Als een van de belangrijkste lessen van het Chinese
ex-periment beschouwt Biehl het op de voorgrond stellen
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van het principe 'help je zelf'. Dit is een les, die alle 'ont-
wikkelingslanden' zich ter harte kunnen nemen: 'hulp is
alleen nuttig, wanneer zij als beginontsteking werkt. Brengt
zij niet de wil tot stand om zichzelf te helpen, dan is het
verloren moeite. Wanneer er eenmaal een valse start, een
'Fehlzündung' is geweest, dan zal men de voorwaarden -
vermoedelijk van institutionele aard - moeten scheppen,
die geschikt zijn om de wil tot 'Selbsthilfe' in het leven te
roepen' (p. 220).

Felix Greene, A Curtain of Ignorance,
London, 1965.

De schrijver is een al sinds heel lang in de Verenigde
Staten wonend journalist, die vanwege zijn Britse nationali-
teit herhaaldelijk China heeft kunnen bezoeken, een voor-
recht, dat Amerikaanse journalisten, op een heel enkele
uitzondering na (Edgar Snow), ontzegd is. Over zijn erva-
ringen in China schreef Greene het bekende boek The \Vall
!las TUJa Sides.

Het hier besproken werk heeft een heel andere strekking.
Het geeft een onthullende analyse van de stupide onkunde
omtrent China in het land, waar de schrijver leeft. Bij het
lezen van de hysterische collectieve waanzin, die sinds
1950 in de Amerikaanse pers, en zelfs in sommige voor
wetenschappelijke lektuur doorgaande publikaties, over een
kwart van de mensheid te kust en te keur te lezen viel,
staan wij even vreemd en verbouwereerd als tegenover
uitingen van collectieve waanzin, in Niemv-Guinea, van
stammen die zich tot hysterie oproepen, in de verwachting
dat morgen het wonderbaarlijke schip zal komen, waarin
de gestorven voorouders zu11en terugkeren beladen met
rijkdommen.

Maar evenals de cultureel-antropologen de zin achter
deze 'cargo-cults' trachten te ontdekken, tracht Greene de
zin achter deze Amerikaanse waanzin, die van jaar op jaar
de ineenstorting van China voorspelt, te onthullen. Er blijkt
systeem te zijn in de wijze waarop het Amerikaanse publiek
vijftien jaar lang is voor de gek gehouden. De schrijver
herleidt de valse berichtgeving tot een systematische cam-
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pagne, waarin de geheimzinnige 'China lobby' een belang-
rijke rol heeft gespeeld.

De dokumentatie, die Greene ons verschaft, is overweldi-
gend. Al vanaf eind 1949 werd stelselmatig, alsof het een
feit was, gehamerd op het plan van de Russen om één
derde van het Chinese grondgebied te bezetten. Als het
Russisch-Chinees vriendschapsverdrag wordt gesloten, blijkt
er niets van aan te zijn. Geen nood, dan zullen er wel
geheime clausules zijn. In elk geval kunnen de Verenigde
Staten niet toestaan, dat een China dat volkomen in de
macht is van de Russen, tot de Verenigde Naties wordt
toegelaten. Als de Amerikanen, jaren later, tot de konklusie
komen, dat China allesbehalve een Russische satelliet is,
is het te laat.

Op dezelfde manier worden allerlei mythen ontrafeld.
De Chinese 'agressie' in Korea, later de 'agressie' tegenover
Tibet, tegenover India; de hongerende Chinezen, de 650
miljoen slaven in de kommunes, gedwongen om gescheiden
van hun echtgenoten te leven; de zogenaamde uitspraak
van Mao, dat het niet erg zou zijn als 300 miljoen Chinezen
in een oorlog zouden omkomen, omdat er dan nog evenveel
zouden overblijven .
. Zoals een cultureel-antropoloog de mythen van 'primitie-

ve' volken ontleedt, zo ontrafelt Greene de Amerikaanse
mythe over China. De ontstellende primitiviteit van de
Amerikanen komt daarbij voor de dag, op het terrein van
kennis der mensheid - zo sterk contrasterend met hun
voorlijkheid op technisch en natuurwetenschappelijk terrein.

Greene toont aan hoe gevaarlijk de opzettelijk aange-
kweekte onkunde is voor de Amerikanen zelf, een onkunde
die hen er toe brengt, in Azië steevast op het verkeerde
paard te wedden: het werkelijk hongerende en stagnerende
India, in plaats van het zogenaamd hongerende, maar in
feite zich economisch en technisch snel ontwikkelende
China.

En de bittere konklusie luidt: 'The sad but irrefutable
fact is that the American people todayare less informed
and more misinformed about China than the people of
any other Western riation' (p. 322).
VerPlichte literatuur voor politicologen en voor belang-

stellenden op het gebied van pers en massa-communicatie.
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V.
Mikhail A. Klochko, Soviet Scientist
in China, Hollis & Carter, London, 1964.

Mijn reis naar China en terug, in 1964, voerde mij twee-
maal door de Sowjet-Unie: op de heenreis, toeH ik het
Etnologencongres te Moskou meemaakte en met een aantal
Russische collegae over mijn reisdoel kon spreken, en op de
terugweg, toen ik, op uitnodiging van de Akademie van
Wetenschappen der Sowjet-Unie, lezingen hield en opnieuw
collegae ontmoette in Moskou en Leningrad. Wat op de
heenweg een sterk vermoeden was geworden, werd op de
terugweg zekerheid: om een beeld te krijgen van de ont-
wikkelingen in China gedurende de periode 1958-1960,
toen vele Sowjetgeleerden zich in China bevonden, kan men
van hen veel te horen krijgen, waar men in China zelf
tegenover buitenlanders liever over zwijgt. Maar van
China, zoals het vier jaar later was, in 1964, was men in
de Sowjet-Unie minder op de hoogte dan in welk westers
land ook - met uitzondering dan van de Verenigde Statei),
Er was in de Sowjet-Unie geen mogelijkheid om de een-
zijdige voorlichting via de pers te kontroleren, en sinds de
massale terugtrekking der Sowjet-experts in augustus 1960
was ook deze bron van persoonlijke informatie opgedroogd.
Ook bij ons is de persvoorlichting over China vaak zeer

gebrekkig, om niet te zeggen vals - nog kort geleden las
ik een dwaas, uit Hongkong stammend bericht over het niet
meer verstrekken van extra voedseltoelagen vanaf de komst
van de vierde baby, zulks om geboortebeperking af te dwin-
gen, een bericht, dat al twee jaar geleden vanuit Hongkong
in de pers had gecirculeerd en toen zowel door mij als door
René Dumont een verzinsel was bevonden (zie René Du-
mont, 'De Hongkong à Pékin', l'Express van 22 augushls
1964, waarin hij de desbetreffende passage uit zijn inter-
view in het betreffende blad van 21 mei 1964 corrigeerde).
Bij ons bestaat althans de mogelijkheid onjuiste persberich-
ten te weerspreken!
Het in 1964 gepubliceerde reisverslag van de Ukraïnse

scheikundige Klochko vormt een bevestiging van mijn
totaalindruk over de beeldvorming van China in de Sow-
jet-Unie. Dit is des te opvallender, omdat de schrijver, toen
hij zijn relaas schreef, niet meer in de Sowjet-Unie woonde;
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hij had in 1961, tijdens een congres in Canada dat hij bij-
woonde, politiek asiel gevraagd. Over bepaalde feitelijke
toestanden in China, tijdens zijn bezoeken in 1958 en 1960,
geeft zijn boek nuttige informatie.
Enig dieper begrip van de Chinese samenleving, en van

de historische achtergrond, mist men in het boek ten enen-
male; het platteland heeft hij alleen vanuit de trein gezien;
zijn reisverslag geeft geen greintje meer inzicht dan de ver-
halen van een willekeurig technisch expert in Indonesië, die
een jaar lang de toestand in laboratoria en fabrieken heeft
kunnen observeren en deze vergelijkt met die uit zijn eigen
land, waarbij hij zich doorlopend blijkt te hebben dood-
geërgerd over het gebrek aan efficiency. Maar van de
euforie uit het jaar 1958 - door Dumont genoemd 'folie
collective' - krijgt men wel een beangstigend beeld, evenals
van de stagnatie in nuttig werk, veroorzaakt door de nooit
eindigende meetings en politieke indoktrinatie-cursussen,
en van de onkunde van partijfunktionarissen, die de leiding
hadden van laboratoria; waarbij ik geen reden heb de be-
trouwbaarheid van zijn relaas a priori in twijfel te trekken.
En over de voedseltekorten tijdens zijn tweede bezoek

- in 1960 - vindt men eveneens in zijn boekje wel enige
gegevens, waarbij men het alleen kan behoeuren, dat hij
deze niet plaatste tegen de achtergrond van het Chinese
verleden, en van de uitzonderlijke klimaatsomstandigheden
in dat jaar. Een opmerking als die op p. 117, dat de Chinese
leiders geen poging deden hun volk te voeden, is pure
onzin.
Erger is, dat hij het beeld van 'honger en ellende', zoals

ook de Russen deden die ik in 1964 sprak, dóórtrekt tot
het heden, en blijkbaar geen idee heeft van het sinds 1961
ingetreden snelle herstel, zowel op het gebied van de terug-
keer van het gezond verstand als op het speciale punt van
voedselproduktie en -voorziening.
'Chinese agriculture has never been in so terrible a con-

dition, so disorganized and so incapable of furnishing food
for the population' (p. 188). Als woonachtig in Canada,
had hij ook toen al beter kunnen weten -.: of dacht hij met
dit negatief oordeel zijn nieuwe gastheren een genoegen te
doen? De algemene achtergrond van zijn volstrekt negatief
oordeel over het huidig Chinees regime schijnt te zijn een
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tendentie, die ik ook bij vele Russische intellectuelen, die
thuis bleven, heb opgemerkt: een gelijkstelling van Mao
met Stalin, wat in ieder geval in hun ogen op een volstrekte
veroordeling neerkomt. Klochko gaat zelfs nog verder: hij
vergelijkt Mao op p. 191 met een dronken bus-chauffeur en
ontziet zich niet hem niet alleen met Stalin, maar ook met
HitIer op één lijn te plaatsen.

Hiertegenover wil ik het door Dumont met instemming
aangehaalde oordeel van Claude Cadart stellen, die een
boek heeft geschreven over de crisis in de Russisch-Chinese
verhouding: 'men moet niet vergeten, dat er enorme ver-
schillen zijn met het Stalinisme, die praktisch alle ten voor-
delen van het Maoïsme uitvallen'.

In feite wordt Klochko's 'deskundigheid' inzake China _
en dat nog wel op een terrein waar hij wél als min of meer
deskundig zou kunnen gelden! - wel getypeerd door het
feit dat hij in een boek, dat in mei '64 werd afgesloten,
haarfijn bewijst (p. 187), dat het nog tijden zal duren voor-
dat China in staat zal zijn een kernbom te vervaardigen. De
voornaamste belemmering is - zolang Mao leeft - de (des)-
organisatie van de Chinese wetenschap en de verhoudingen
waarin in dat land wetenschappelijk werk wordt verricht!

Waarom dan aandacht besteed aan dit toch vrij waar-
deloos boek? In de eerste plaats omdat het ons de gelegen-
heid geeft om de houding van Russen tegenover China
beter te begrijpen, en in het bijzonder om het door een
boek als The Ugly American geïntroduceerd stereotype van
de slimme Sowjetpolitiek van hulpverlening, steunend op
een grondige en diepgaande kennis bij de uitgezonden krach-
ten van land en volk - in tegenstelling tot de onhandige
en goedwillende, maar alléén technisch geschoolde Ameri-
kaanse experts - naar sprookjesland te verwijzen. Maar
toch ook omdat er één gegeven in voorkomt, dat bepaald
wel van historische betekenis is. En dat is het feitelijke ver-
slag van de massale terugroeping der Russische experts in
China, in juli en augustus 1960. De officiële door de Sow-
jet-Unie gegeven reden was, ook toen al, dat die eigen-
wijze Chinezen niet naar dè verstandige Russische adviezen
luisterden. Maar de Sowjet-ambassadeur deelde in een ver-
trouwelijke bijeenkomst met die experts, welke partijlid
waren - en daartoe behoorde ook de schrijver - de eigen-
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lijke reden mee: China volgde, op internationaal terrein,
steeds duidelijker een eigen lijn en was niet langer een
trouw werktuig voor de Moskou-politiek. Welnu, de
Sowjetregering wilde ze een lesje geven, en ze zo tot betere
gedachten brengen (p. 170)!

Psychologisch begrip voor Azüitische verhoudingen en
gevoeligheden is nooit Chroesjtsjow's fort geweest. De
schrijver van het hier besproken boek \vas, evenals toender-
tijd veel van zijn collegae, verontwaardigd over deze daad
van willekeur. Begrijpelijk, dat Chroesjtsjow gelijktijdig
ontplofte met de eerste Chinese kernbom. Het blijkt moei-
lijker, de ontploffing van de Russisch-Chinese vriendschap
ongedaan te maken.

W.F.W.
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