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Uit het voorwoord bij de eerste druk (1970)
Om het verschijnsel revolutie te begrijpen zullen we het eerst moeten onderscheiden
van een zogenaamde normale toestand van een maatschappij, die dan gekarakteriseerd
zou worden door afwezigheid van revolutie. Daar immers revolutie per definitie
neerkomt op een verandering, plotseling als een aardbeving, zou afwezigheid van
revolutie gedefinieerd kunnen worden òf als een toestand van geleidelijke verandering,
òf als een toestand van stabiliteit en evenwicht. Zowel sociologen als cultureel
antropologen hebben meestal gewerkt met een maatschappelijk model waarin
stabiliteit en evenwicht overheersen. Als echter een maatschappij in wezen wordt
beschouwd als een structurele eenheid waarin de verschillende verschijnselen van
sociaal leven worden geïnterpreteerd als functies van een systeem in evenwicht, is
het wel moeilijk om je voor te stellen hoe daarin ooit een revolutionaire verandering
zou kunnen optreden. Als alle sociale processen, ook wanneer zij de vorm aannemen
van een conflict of disharmonie, per definitie worden gezien als functies van een
bestaand sociaal systeem, dan wordt de mogelijkheid van sociale verandering
gereduceerd tot kleine wijzigingen binnen die bestaande maatschappelijke structuur.
Grotere sociale veranderingen, die een fundamentele wijziging van de hele
maatschappelijke structuur inhouden, worden dan gebeurtenissen buiten de
maatschappelijke orde en kunnen bijgevolg niet in sociologische termen worden
verstaan, die uitsluitend zijn aangepast aan een structureel type van analyse.
Daarom loopt iedere poging om het verschijnsel revolutie te benaderen in termen
van structurele en functionele sociologie uit op het zoeken naar de kwadratuur van
de cirkel.
Het wordt makkelijker het fenomeen van de revolutie (cataclysmische verandering)
in te passen, als men evolutie (geleidelijke verandering) als de normale toestand van
menselijke maatschappijen beschouwt. Als de maatschappij wordt opgevat als een
entiteit in voortdurende beweging, is het veel makkelijker te begrijpen dat bepaalde
processen in bepaalde omstandigheden versneld kunnen worden, op zo'n manier dat
er plotse-
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ling een stroomversnellend element wordt toegevoegd aan het doorlopend proces
van voortdurende vernieuwing. Als de kiemen van revolutionaire verandering door
de socioloog kunnen worden ontdekt in het weefsel van elke maatschappij, dan zal
hij niet langer het spoor bijster zijn als hij revolutie tegenkomt als een periodiek en
soms zelfs als een beslissend fenomeen in de geschiedenis der mensheid. Omdat
sociologen in het verleden in het algemeen nu eenmaal weinig belangstelling hadden
voor evolutie, moet er een type sociologie ontwikkeld worden dat beter geschikt is
voor een analyse van menselijke maatschappijen in termen van evolutie en algehele
dynamische verandering.
We leven inderdaad in een periode van de geschiedenis, waarin revolutie eenvoudig
niet langer kan worden genegeerd, zelfs niet door sociologen! In de laatste paar jaren
is revolutie hèt onderwerp van de dag geworden. Hoewel de meeste ontwikkelde
landen van vandaag in historisch perspectief gezien zèlf produkten van revolutie zijn,
zijn ze gemeenlijk op weg om hun revolutionaire erfenis te verloochenen. De
gevestigde orde wordt niet graag herinnerd aan haar revolutionair verleden, behalve
als een soort legitimatie van de bestaande structuur.
Maar revolutie klopt nu in grote delen van de wereld op de deur en herinnert de ‘Old
Established Forces’ (om een term te gebruiken die ex-president Sukarno van Indonesië
heeft uitgevonden) aan de groeiende ontevredenheid en afvalligheid in de wereld.
Op zijn minst twee continenten - Azië en Afrika - zijn de schouwtonelen van
voortdurende onrust. De 750 miljoen mensen van China, nog niet tevreden met twee
grote revoluties in de eerste helft van deze eeuw, zijn bezig hun proletarisch ‘Culturele
Revolutie’ op te voeren, die de unieke verschijning van een ‘revolutie binnen een
revolutie’ heeft gebracht - in een betekenis die verschilt van de wijze waarop Régis
Debray deze term gebruikt - in plaats van een Thermidor-achtige consolidatie die
gewoonlijk het naspel van revoluties pleegt te zijn. In Azië ten zuiden van China gist
het van onrust. De heldhaftige revolutionaire worsteling van Vietnam zal misschien
eens worden geëvenaard door een nog grotere revolutie in India - de boerenopstand
in Naxalbari (Bengalen) in 1967 was mogelijk pas het begin.
In zogenaamd ‘Latijns’ Amerika waart het spook van Che Guevara rond en
verspreidt de lessen van de Cubaanse revolutie, maar ook die
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van de Guatemalteekse contrarevolutie, overal waar maar de bodem er rijp voor is.
Onder de jonge Negers in de stedelijke sloppen van de Verenigde Staten wordt ‘Black
Power’ (wat betekent een revolutie in optima forma) een slogan die een duidelijke
aantrekkingskracht uitoefent. Zelfs onder de jonge blanke Amerikanen, die ernstig
ontevreden zijn over de tegenwoordige stand van zaken, is een beweging ontstaan,
de S.D.S. (Students for Democratic Society) die communisme als ouderwets en
openlijke revolutie als de oplossing van alle tegenwoordige kwalen schijnt te
beschouwen.
Mijn eigen levenservaring heeft me diep doordrongen van de uitzonderlijke betekenis
van revolutie als menselijk verschijnsel - en tegelijkertijd ook van de onwil van
ontwikkelde, intelligente mensen om toe te geven dat waar zij getuige van zijn, een
gebeurtenis is van ingrijpende en blijvende betekenis voor de maatschappij waarin
zij leven.
Als kind leefde ik met mijn ouders in St. Petersburg (Leningrad), en werd
geconfronteerd met de Russische Revolutie van 1917. Iedereen, die behoorde tot de
kring waarin mijn ouders leefden, was ervan overtuigd dat de Bolsjewistische
Oktoberrevolutie maar een tijdelijke ontsporing was, een soort nonsens die heus niet
lang kon duren. ‘De beschaafde wereld’ zou niet dulden dat een groot land als Rusland
geknecht werd door een ‘troep bandieten’. Een periode van zes maanden was wel
het uiterste dat de leden van de haute bourgeoisie aan de nieuwe machthebbers bereid
waren te geven. Dan zou buitenlandse interventie wel een eind maken aan die
anarchie...
Zo groot was de blindheid van hen die profiteerden van de bestaande stand van zaken
- en van de buitenlandse diplomatieke missies, wier contacten ook grotendeels beperkt
waren tot leden van de tsaristische heersende elite - dat zij zich de mogelijkheid van
een opkomst van een totaal andere maatschappelijke structuur, waarin de
maatschappelijke hiërarchie zou worden onderste boven gekeerd, niet konden
voorstellen.
Toen ik voor een tweede keer in mijn leven getuige was van een revolutie - de
Indonesische nationalistische van 1945 - had ik mijn lesje geleerd. De overweldigende
meerderheid van de Hollanders, pas losgelaten uit de Japanse kampen waar zij
gedurende de Tweede Wereldoorlog
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geïnterneerd waren geweest, was overtuigd toen de Indonesische Republiek werd
uitgeroepen kort na de Japanse nederlaag, dat ‘deze nonsens niet lang kon duren’.
De geallieerde troepen zouden wel gauw een eind maken aan dit ‘Japanse maaksel’
en de koloniale geschiedenis zou weer in staat zijn nadat ‘de orde zou zijn hersteld’
haar loop te hernemen ongeveer waar zij was afgebroken na de invasie der Japanners
in Nederlands Indië in 1942. Het denkbeeld dat het Nederlandse koloniale rijk ten
ondergang gedoemd was en dat geen ‘politionele acties’ de loop van de revolutie
zouden kunnen tegenhouden, kwam zelfs bij veel van de bestgeschoolde en meest
verlichte Nederlanders niet op. Ik herinner me een gesprek in Djakarta met Lt.
Gouverneur-Generaal Van Mook vlak na zijn terugkeer uit Australië, waar hij de in
Londen gevestigde Nederlandse regering in ballingschap had vertegenwoordigd.
Van Mook besprak met mij en nog een paar anderen de situatie op Java. Nadat ik
eind augustus 1945 mijn interneringskamp had verlaten, woonde ik meer dan een
maand in Djakarta en mijn ervaringen te midden van de na-oorlogse chaos als een
Rode Kruis-vertegenwoordiger maakten, dat ik deze Indonesische Revolutie als een
hoogst ernstige zaak zag. Maar Van Mook wees dat idee luchtig af. ‘Tien
scheepsladingen voedsel en textiel uit Australië en de hele Javaanse bevolking zal
naar de havens stromen om de schepen te lossen. Dat zal 't eind zijn van de opstand.’
Een maand later was hij althans overtuigd dat de revolutie inderdaad een ernstige
zaak was - en dat hij Sukarno, de President van die ‘eigengemaakte’ Republiek, die
door de Hollandse publieke opinie nog steeds als een Japanse marionet werd
beschouwd, moest ontmoeten.
Op dezelfde manier als de mensen om mij heen de betekenis van revoluties, zelfs
als zij er midden in leefden, steeds miskenden, zo zijn ook sociologen totnogtoe in
overgrote meerderheid in gebreke gebleven, zich met dat sociale kernverschijnsel
bezig te houden. Hun vooroordeel ten gunste van stabiliteit en harmonie verblindt
hen zozeer, dat - precies als degenen, die de macht bezitten, in een revolutionaire
toestand een volslagen blindheid vertonen voor wat om hen heen gebeurt - ook zij
erin falen de volle betekenis van revoluties te peilen.
Wat ik nu in mijn hoofd heb met het schrijven van dit boek, is te trachten een
sociologische theorie te ontwikkelen waarin twee soorten ver-
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schijnselen - revolutie en evolutie - volledige erkenning krijgen.
Het is niet mijn bedoeling eenvoudigweg nog weer een titel te voegen bij de
omvangrijke bibliografie over revolutie. Het gezichtspunt van waaruit ik dit
verschijnsel wil benaderen is dat van de sociologie.
Er is een school die in zekere zin ‘sociologisch’ genoemd zou kunnen worden, waarin
revolutie als een essentieel element in de historie is ingebouwd: de Marxistische. Al
ben ik zeker door de Marxistische denkbeelden beïnvloed en al ben ik er veel aan
verschuldigd - zoals zonder twijfel iedere sociale wetenschapsman van de tweede
helft van de twintigste eeuw dat is, vaak zonder het te weten of toe te geven beschouw ik mij toch niet als Marxist in de geijkte zin. Mijn aanpak is niet uitsluitend
gebaseerd op een analyse in termen van elkaar bestrijdende politieke klassen. Ik
tracht zekere aspecten van de structurele benadering, die zo karakteristiek is voor de
‘Westerse’ sociologie, te combineren met een meer dynamische analyse waarin
sociale conflicten als wezenlijke elementen van iedere sociale structuur zijn
ingebouwd.
Door de sociologische theorie te dynamiseren, zonder nochtans haar positieve
bijdrage tot begrip van de menselijke samenleving te verwerpen, hoop ik in staat te
zijn, de sociologie meer te doen aansluiten op de meest dringende vraagstukken van
deze tijd. De sociologie die ontstaan is en verder uitgewerkt in de eerste helft van
deze eeuw, in een deel van de wereld dat toen een zekere stabiliteit had bereikt, was
hoofdzakelijk erop berekend om een maatschappij in evenwicht te analyseren. Door
nu haar grootste aandacht te richten op samenlevingen buiten het geïndustrialiseerde
Westen, zou zij er een nieuwe dimensie bij kunnen winnen door zich te ontwikkelen
tot een sociologie van een Wereld in Beweging.
De tekst van dit boek is oorspronkelijk in het Engels geschreven, en de eindredactie
dateert van eind 1969. Terwijl nog besprekingen met uitgevers over een Engelstalige
editie aan de gang waren bleek in de loop van 1970 de uitgeverij Van Gennep bereid
een Nederlandse uitgave te verzorgen.
Een groot deel van de vertaling is van de hand van mijn vrouw; zonder haar steun
zou dit boek nooit hebben kunnen verschijnen. Zonder die steun zou ik misschien
zelfs nooit tot enig creatief wetenschappelijk werk zijn gekomen.
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Voorwoord bij de vierde, herziene druk
Na de eerste druk zijn enige ongewijzigde herdrukken verschenen - ongewijzigd,
omdat mij de tijd voor herziening ontbrak. De in deze vierde druk aangebrachte
veranderingen zijn vrij ingrijpend. Zij hangen samen:
1. met de ervaring, opgedaan bij de uitgave van dit werk in het Engels (Evolution
and Revolution, Penguin Books, 1974). Ingevolge de wens van de Britse uitgever
heb ik de in het Engels geschreven tekst aanzienlijk ingekort, tot ongeveer twee
derden van de oorspronkelijke omvang. Hoewel de schrapping van een aantal
gedeelten mij erg aan het hart ging, was toch mijn eindoordeel dat deze drastische
inkorting aan de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van het geheel ten goede
kwam. Toen ik dan ook aan de Nederlandse uitgever voorstelde, bij deze bewerking
de Engelse opzet in hoofdlijnen als uitgangspunt te nemen, ging hij accoord.
Als gevolg van deze nieuwe opzet zijn een aantal gedeelten uit de vroegere drukken
hetzij aanzienlijk bekort, hetzij geschrapt (zoals het oorspronkelijke 4de hoofdstuk,
‘De weg naar moderniteit’ - een deel ervan is overgebracht naar hoofdstuk 3; het
oorspronkelijke hoofdstuk 7, ‘Revoluties tegen hun historische achtergrond’, waarvan
enkele paragrafen nu zijn toegevoegd aan hoofdstuk 6; en verder alles wat in het
oorspronkelijk hoofdstuk 10 handelde over de ‘Voorspelling van revoluties’, met de
Philippijnen als voorbeeld). Het eveneens bekorte theoretische hoofdstuk 5 heb ik,
evenals in de Engelse uitgave, bij deel I gevoegd. Ook bij de nieuwe formulering
heb ik op een aantal punten de gepubliceerde Engelse tekst gevolgd.
2. Op een aantal plaatsen heb ik rekening gehouden met na het verschijnen van de
eerste druk verschenen literatuur. Daarbij wil ik in de eerste plaats noemen de in ons
land, met name op het Eerste Deel, van verschillende kanten uitgeoefende kritiek.
Deze richtte zich vooral op de door mij gelegde relatie tussen de begrippen evolutie,
vooruitgang en
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emancipatie. Het overdenken van de uitgeoefende kritiek heeft mij geen aanleiding
gegeven tot een principiële herziening van mijn standpunten. Wel vond ik er
aanleiding in, mijn denkbeelden op een nieuwe wijze te formuleren, en de
verschillende paragrafen van het oorspronkelijk hoofdstuk 2 (‘Richting en gang der
evolutie’) te hergroeperen. De in de laatste jaren op gang gekomen discussie over
de toekomst der mensheid, naar aanleiding van de vorming van de Club van Rome
en de publicatie van haar rapporten, heeft mij nu ertoe gebracht scherper te
onderscheiden tussen de begrippen ‘ontwikkeling’ (groei) enerzijds en ‘evolutie’
(vooruitgang) anderzijds. Het oorspronkelijke hoofdstuk 2 is nu uiteengevallen in
het nieuwe hoofdstuk 2 (‘Richting en gang der ontwikkeling’) en een, voor een deel
nieuw geschreven, hoofdstuk 4 (‘Snelle groei en moeizame vooruitgang’). Ook in
de nieuwe titel van dit boek, De lange mars der emancipatie, heb ik getracht, het
moeizame van het evolutieproces tot uiting te brengen.
Verder heb ik, met name in het theoretisch hoofdstuk 5, getracht tot een duidelijke
formulering te komen van mijn standpunt inzake de begrippen ‘klasse’ en ‘structuur’
- eveneens punten waarop van verschillende kanten, ook van Marxistische zijde,
kritiek was uitgeoefend.
Voor het overige heb ik op een aantal punten de tekst verduidelijkt. Dit geldt met
name ook voor de Epiloog waarbij ik bijvoorbeeld rekening kon houden met na de
eerste druk verschenen publikaties van Jacques Monod en enkele anderen.
3. Mijn voorwoord tot de eerste druk besloot ik met de woorden: ‘Een boek is geen
krant. Een krant verliest zijn waarde na een dag. Ik hoop dat dit boek wat langer zal
stand houden.’
Na verschijning van die eerste druk heeft de tijd niet stilgestaan. In het bijzonder
het Derde (oorspronkelijk: Vierde) Deel, over ‘Revoluties in de huidige wereld’,
behandelt een zeer actuele problematiek. Er is vooral in Azië, in de afgelopen jaren,
zo het een en ander gebeurd. De revolutie drong op, door de bevrijding van
Zuid-Vietnam, Cambodja en Laos. China was opnieuw, na de afsluiting van de
Culturele Revolutie, het toneel van ingrijpende veranderingen. De steeds scherper
wordende tegenstelling tussen de Sowjet Unie en de Chinese Volksrepubliek, en de
aanzienlijk versterkte internationale positie van deze laatste, werken onvermijdelijk
ook in op de revolutionaire verschijnselen, met name in de landen van de Derde
Wereld. Al in de Engelse uitgave van 1974 had
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ik de laatste twee hoofdstukken van dit Derde Deel, met name wat de behandeling
van China betreft, grondig herzien. In deze Vierde Druk probeer ik opnieuw mijn
behandeling van China, met inbegrip van haar buitenlandse politiek, up to date te
brengen.
Maar er is geen twijfel aan, dat op het moment dat dit boek zal verschijnen, het
weer op een aantal wezenlijke punten verouderd zal zijn. Wij leven namelijk - en
steeds meer! - in een ‘Wereld in Beweging’... Waarheen? Daar gaat dit boek over.
Wageningen, augustus 1975
W.F.W.
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Deel 1: Evolutie
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1
De golfbeweging in de evolutieleer
We moeten terug naar de evolutie. Toen we de evolutieleer eruit gooiden,
gooiden we het kind met het badwater weg.
R. Naroll

1. De golf van anti-evolutionisme in het Westen
In de tweede helft van de negentiende eeuw vond het algemeen heersend geloof in
vooruitgang zijn uitdrukking in evolutietheorieën. Darwin was erin geslaagd om het
op zichzelf vaststaand verschijnsel van biologische evolutie te herleiden tot toevallige
variatie en natuurlijke selectie, waarmee het acceptabel werd voor de
negentiende-eeuwse wetenschap. Dit verleende ook gezag aan de beoefenaars van
sociale wetenschappen die de geschiedenis der mensheid in evolutionaire zin
probeerden te duiden. Geloof in een geleidelijke evolutie van de menselijke
samenleving werd de overheersende visie onder de leidende sociologen. Maar sedert
ongeveer 1900 zijn de evolutie-theorieën, voorzover zij op de menselijke samenleving
betrekking hadden, aan zware aanvallen onderworpen geweest. Deze aanvallen gingen
zo ver dat nog maar enkele tientallen jaren geleden de cultureel antropologen in de
Verenigde Staten het erover eens waren dat ‘de theorie van de culturele evolutie...
de meest zinloze, onvruchtbare en verderfelijke theorie in de gehele wetenschap’1.
... nu toch afdoende was ontzenuwd en uiteengespat.2.
Maar in 1959, toen de honderdste verjaardag van de publikatie van Darwin's The
Origin of Species werd gevierd, waren de gevolgen van die explosie in feite
verdwenen, en de evolutieleer bloeide opnieuw. Sommige benaderingen van de
evolutieleer, zoals de multilineaire theorie, die niet bang hoefde te zijn als zijnde
Marxistisch te worden uitgebannen, golden in Westerse academische kringen als
netter dan andere. Maar er was nu in elk geval een zekere overeenstemming, zelfs
onder cultureel antropologen, die vroeger nooit hadden durven verklaren dat ze in
evolutie geloofden, dat sociale structuren onderworpen zijn aan dynamische processen,
die ze in een staat van voortdurende beweging houden; en dat dit proces van
verandering niet alleen een inwendig proces is, dat zich binnen het structurele raam
van een gegeven sociale orde afspeelt, maar dat het de hele sociale structuur als
zodanig aantast. Al houdt Donald T. Campbell3. vol dat verwerping van de sociaal
evolutionaire
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theorieën in een recent verleden nog overweldigend was, zo is toch het feit dat in
1961 een groep geleerden van de North Western University (I11.) samenkwam om
‘het nut van de evolutietheorie voor de tegenwoordige sociale wetenschap’4. te
analyseren, op zichzelf al een symptoom van een herleving van belangstelling in
evolutionaire begrippen onder de geleerden die hedendaagse maatschappijen
bestuderen.
Wat waren de oorzaken van die sterke anti-evolutiestroming in de Verenigde Staten
in de periode na 1900?
Het meest voor de hand liggende antwoord zou zijn dat in een wereld waar
stabiliteit en harmonie in hoog aanzien zijn, en waar theorieën van sociale evolutie
naar Marxisme rieken, er sterke drijfveren waren om het denkbeeld van sociale
evolutie volkomen te verwerpen. Nog in 1919 had Lenin betoogd dat op De oorsprong
der familie van Friedrich Engels als wetenschappelijke basis kon worden vertrouwd,
tot zelfs in zijn details toe! Zonder twijfel speelde dat soort overwegingen - misschien
meestal onbewust - een belangrijke rol. Gedurende de negentiende eeuw was er een
algemeen geloof geweest in menselijke vooruitgang, die zou leiden tot een verbetering
van maatschappelijke omstandigheden. In dit opzicht was het Marxisme niet meer
dan een speciaal motief in het algemene denkpatroon van de negentiende eeuw.
Marxisme onderscheidde zich alleen daarin van andere sociale filosofieën dat het de
weg naar de vooruitgang als een dialectische weg zag, bezaaid met conflicten en
revoluties; maar het deelde zijn geloof in vooruitgang, zowel technisch als
economisch, met degenen die in een meer geleidelijk proces van evolutie geloofden.
Gedurende de ‘happy twenties’ overheerste er een volkomen andere stemming,
vooral in de Verenigde Staten. Aan de ene kant was er een gevoel dat er een toestand
van algemene en blijvende welvaart was bereikt in een maatschappij waarin geen
klasseverschillen werden geacht te bestaan. Zelfs de industrie-arbeider deelde daar
tot op zekere hoogte in de algemene hausse, blijkbaar zonder dat er een klassenstrijd
nodig was geweest om dit te bereiken. Aan de andere kant waren er twee ernstige
traumata die de Westerse wereld hadden getroffen en opgeschrikt: de Eerste
Wereldoorlog, die het geloof in een eeuwig durende menselijke vooruitgang had
geschokt, en de Russische Revolutie die zelfs de bestaanszekerheden in het
kapitalistische deel van de wereld scheen te bedreigen. Nu de Amerikaanse
maatschappij het toppunt van menselijke mogelijkheden scheen te hebben bereikt
en meer geïnteresseerd was in het veilig stellen van het verworvene dan in snelle
verandering, was
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er geen behoefte aan een geloof in verdere vooruitgang van de mens. De Eerste
Wereldoorlog had getoond dat verbeterde techniek niet noodzakelijkerwijs groter
menselijk geluk inhield. De mensen in de Westerse wereld waren er niet meer zo
zeker van wat ‘vooruitgang’ eigenlijk betekende. Een meer relativistische stemming,
uiting gevend aan een zeker scepticisme wat betreft een steeds voortgaande menselijke
vooruitgang, waarin de Westerse mens de hele negentiende eeuw door vast had
geloofd, deed nu menig Westerling twijfelen of zijn beschaving werkelijk wel zo
superieur was aan die van volken welke niet de zegeningen van een industriële
ontwikkeling genoten. Een groeiend besef van de superieure kwaliteiten van andere,
niet-Westerse culturen - nog versterkt door de grotere bekendheid van de Westerse
Wereld met Oosterse filosofieën zoals die werden verkondigd door coryfeeën als
Tagore, Gandhi en Lin Yu-tang - droeg ook bij tot deze relativistische stemming.
Cultureel antropologen grepen deze gelegenheid snel aan om te betogen dat het
geen zin had verschillende culturen te vergelijken naar hun waarde. Evolutionistisch
denken stond in hun oog gelijk met het gebruiken van een ellemaat waarbij hogere
techniek en een meer ontwikkelde economische organisatie ten onrechte als het enige
criterium werden aangelegd om het niveau van een gegeven maatschappij te meten.
Zo zien we dus dat een algemene conservatieve instelling en een wantrouwen in
het heil van een gestadige technische vooruitgang, voorzover het cultureel
antropologen betrof, gepaard gingen met een heel ander motief om evolutionisme te
bestrijden: een verwerping van de naïeve vooronderstelling van een Westerse
superioriteit. Het negentiende-eeuwse optimisme had als vanzelfsprekend aangenomen
dat de Westerse industriële wereld het toppunt van menselijke vooruitgang had
bereikt. Andere, ‘primitieve’ volken hadden eenvoudig het Westerse spoor maar te
volgen, op weg naar de vooruitgang.5.
Invloedrijke kringen onder de antropologen werden echter afgestoten door de
ongenuanceerde onderstelling van eigen superioriteit, vooral als de doctrine van de
sociale evolutie het karakter aannam van Sociaal Darwinisme, dat omstreeks 1900
onder het motto ‘Survival of the Fittest’ de reactionaire tak van de evolutionaire
gedachtengang was geworden. Zij hadden sterke argumenten om te betogen dat
‘primitieve’ volken, wel verre van werkelijk ‘primitief’ te zijn, een uiterste verfijning
toonden in het aanpassen van hun cultuur aan de eisen van hun eigen omgeving.
Anti-racisme gaf nog een progressief tintje aan hun afwijzing van evolutionisme.
Volgens deze school waarvan Franz Boas en
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Ruth Benedict markante vertegenwoordigers waren, hadden in beginsel alle culturen
een gelijke waarde. De mensheid was volgens deze school niet langer een uitgerekte
optocht van mensen die, met verschillende vaart en in aparte groepen, naar een
gemeenschappelijk doel opmarcheren. De mensheid was verdeeld in vele
onsamenhangende culturen waarvan elk op zichzelf even belangrijk was als voorbeeld
van de veelvormigheid van de menselijke vindingrijkheid. Als een cultuur - de
Westerse - haar vernuft had getoond door voornamelijk nadruk te leggen op techniek
en economische ontwikkeling, dan was dat alleen een teken dat de hoofdaandacht
van die cultuur op het gebied van die technologie was gericht. Andere culturen hadden
hun eigenheid en betrekkelijke superioriteit weer laten zien door andere culturele
trekken te ontwikkelen, die in onze Westerse industriële cultuur in een vrij laag
aanzien stonden.6.
Anti-evolutionisme was daarom niet noodzakelijkerwijs door conservatieve
motieven ingegeven. In sommige opzichten hadden die anti-evolutionisten een hogere
dunk van volken die verschilden van hun eigen volk dan zij die als een modern soort
zendelingen maar ongeduldig verlangden naar een verdringing van de oorspronkelijke
niet-Westerse beschaving door een volledig Westerse industriële beschaving met al
zijn gebreken en innerlijke tegenstrijdigheden. Maar hun sentimentele consideratie
voor de levenswijze van volken die geen deel hadden aan moderne techniek en die
van de mogelijkheden die deze techniek bood ter verbetering van het materiële
levenspeil niet konden profiteren, maakte hen, of ze wilden of niet, tot verdedigers
van een koloniale politiek, die andere volken en hun technisch peil expres ‘primitief’
wilde houden.
Een derde factor die bijdroeg tot een haast algemene verwerping van de evolutieleer
na de Eerste Wereldoorlog hield verband met een zekere eenzijdigheid in de
evolutionistische opvattingen, zoals die omstreeks 1900 werden gepropageerd. Sociale
evolutie werd toen namelijk gezien als een unilineair proces. Om Donald T. Campbell
aan te halen: ‘De sociale evolutieleer van Spencer, Tylor en Morgan die het hele
sociale denken op het eind van de eeuw beheerste, was over het algemeen van dit
(unilineaire) type, zelfs al zou bij nauwkeurig lezen (close reading) veel van wat zij
schreven ingewikkelder en subtieler blijken te zijn. In extreme vorm stellen zulke
theorieën (a) dat alle veranderingen in speciale culturen of maatschappijen vooruitgang
betekenen (bijvoorbeeld toenemende complexiteit van organisatie, toenemende
arbeidsverdeling, toenemende omvang en toenemend energieverbruik), (b) dat alle
maatschap-
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pijen in hun opmars door dezelfde stadia gaan, en vandaar dat (c) de minst gevorderde
maatschappijen in de wereld van nu vergelijkbaar zijn met vroegere trappen van de
meer gevorderde volken. Het is tegen zulk een lezing van de socio-culturele evolutie
dat de overweldigende verwerping van de oude theorieën zich richtte, evengoed als
veel van het verzet van vandaag de dag.’7.
In het bijzonder ging de onderstelling van een unilineaire voortgang door dezelfde
stadia in tegen de resultaten van modern historisch onderzoek. Zowel de analyse van
historische bronnen als de bestudering van de tegenwoordige ‘primitieve’
maatschappijen was veel gevorderd sinds de tijd dat schrijvers als Bachofen en
Morgan hun baanbrekende studies publiceerden. Omdat het voornamelijk in
Marxistische kringen was dat die opeenvolging van stadia zoals Morgan die ontworpen
en Friedrich Engels8. verder ontwikkeld had, nog werd aangehangen als een doctrine,
kwam het de tegenstanders van deze evolutionistische opvattingen goed uit, ze te
vereenzelvigen met een leer die in Amerikaanse universitaire kringen als
onwetenschappelijk en politiek gevaarlijk werd beschouwd. Bijgevolg was het
helemaal niet moeilijk voor geleerden, wier ideologische achtergrond bepaaldelijk
niet-Marxistisch was, om de verschillende zwakke zijden van de starre fasen-opvatting
bloot te leggen.
Allereerst waren volgens de negentiende-eeuwse evolutionisten bepaalde sociale
instellingen meer dan eens onafhankelijk van elkaar ontstaan, in het spoor van
technische verbeteringen, als antwoord op de uitdaging van de natuurlijke omgeving.
Historisch onderzoek toonde echter aan dat in vele gevallen er geen onafhankelijke
uitvinding was geweest, maar een culturele ontlening, een zogenaamde ‘diffusie’,
die in de ogen van de ‘diffusionisten’ de invloed van evolutionaire processen verre
overschaduwden in belangrijkheid. In sommige gevallen hadden zulke
‘diffusionistische’ argumenten nog een zekere bijklank van culturele superioriteit:
onafhankelijke uitvinding kon alleen maar in de wieg van de Westerse beschaving,
dat is in Egypte, hebben plaats gehad.9. Andere geleerden waren voorzichtiger en
betoogden dat verschillende culturele trekken hun oorsprong vonden in verschillende
‘culturele gebieden’.10. Maar beide richtingen legden liever nadruk op een onderzoek
naar de details van culturele ontlening dan op speculatieve theorieën omtrent de
algemene loop van de menselijke evolutie. Verder bleek de onderstelling dat alle
samenlevingen dezelfde stadia doorlopen in het licht van nieuwere onderzoekingen
onhoudbaar.
Zo kon bijvoorbeeld de algemeen-geldigheid van de feodale fase met
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sterke argumenten worden betwist. Natuurlijk hangt er veel af van de manier waarop
de term ‘feodalisme’ wordt omschreven. In de Marxistische literatuur - zoals in vele
andere publikaties die onder invloed staan van de negentiende-eeuwse evolutieleer
- kreeg feodaliteit zo'n wijde betekenis, dat het zelfs politieke systemen omvatte als
die in keizerlijk China en het India van de Mogols. Aan de andere kant konden
Westerse geleerden er terecht op wijzen dat het politieke systeem in zulke Aziatische
keizerrijken zoveel verschilde van het leenstelsel dat wij uit de Europese
Middeleeuwen kennen, dat het wel heel moeilijk te rechtvaardigen was om die samen
onder te brengen onder het ene hoofd van ‘feodaliteit’. Max Weber beschouwde die
Aziatische rijken dan nog als een sub-type van de algemene categorie van feodale
maatschappijen dat hij ‘patrimoniale bureaucratieën’ noemde.11. Patrimonialisme
hield in zijn oog een hoge graad van decentralisatie in - Otto van der Sprenkel heeft
erop gewezen dat Weber waarschijnlijk de mate van die decentralisatie, door de
eeuwen heen sinds de Han-dynastie in die Chinese rijken aanwezig, overdreef12. maar dat patrimonialisme miste het element van contractuele vazaliteit dat zo typisch
was voor het Europese leenstelsel in de Middeleeuwen. Andere geleerden gaven er
de voorkeur aan, ‘feodalisme’ in zo'n beperkte betekenis te definiëren dat het praktisch
alleen op het Japanse geval sloeg naast het Europese Middeleeuwse type.13. Wat de
‘feodale’ fase betreft grensden de wetenschappelijke argumenten vaak aan politieke,
en verwerping van het unilineaire stelsel werd een kenmerk van politieke orthodoxie
- evenals aanvaarding een teken van politieke zuiverheid werd in het door Marxisten
beheerste deel van de wereld.14.
In de Sowjet Unie werd de stelling van unilineaire evolutie gedurende de jaren
twintig - niet bepaald ‘happy twenties’, maar toch een periode van hoge verwachtingen
en sterke geestelijke beweging - een punt van hevige discussie. Maar het resultaat
van die discussies was omgekeerd aan de heersende opvatting in het Westen. Het
begrip waar alles om draaide was de ‘Aziatische produktiewijze’ die terloops door
Marx naar voren was gebracht in verschillende van zijn geschriften, waarvan sommige
in die tijd nog onuitgegeven waren.15. Het is door Marx niet helemaal duidelijk
gemaakt of hij zich de ‘Aziatische produktiewijze’, welke in zijn visie een afwezigheid
van particuliere grondeigendom inhield, en een landbouwtype gebaseerd op
communaal bezit en collectieve bewerking, eenvoudig voorstelde als een subtype
van de ‘primitieve’ gemeenschappen zoals die ook elders hadden bestaan, óf als een
meer
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ontwikkeld type maatschappij, op één lijn met landbouwmaatschappijen gebaseerd
op particulier bezit in het Westen. Hij vermeldde in sommige van zijn geschriften
‘Oosters despotisme’ als een speciaal verschijnsel dat hij in verband bracht met het
type communaal bezit van dorpen, welbekend in sommige Aziatische landen.
Het was begrijpelijk dat Russische Marxisten, zoals bijvoorbeeld Plechanow, de
vraag stelden of hun eigen Russische maatschappij niet bepaalde ‘Aziatische’ trekken
vertoonde die in verband konden worden gebracht met traditionele typen van
gemeenschappelijk bezit en grondbewerking, zoals de mir en de artelj. De tsaristische
bureaucratie had in het verleden tal van gemeenschappelijke trekken vertoond met
de Aziatische rijken, waarvoor Marx de term ‘Oosterse despotie’ had gebruikt. Was
men wel zo zeker dat de klassieke opeenvolging feodaliteit → burgerlijk kapitalisme
→ socialisme op de Russische samenleving evengoed zou passen?
De kwestie had ernstige politieke implicaties. Stalin's poging om ‘socialisme in
één land’ op te bouwen werd in de Sowjet Unie niet algemeen aanvaard als een
levensvatbaar experiment. Trotsky en zijn volgelingen beweerden dat een echte
socialistische samenleving alleen kon worden gesticht in een land met een hoog
ontwikkelde industrie. Rusland dat nog een hoofdzakelijk agrarische achterlijke staat
was, zou niet geschikt zijn voor socialistische experimenten. Als men zou proberen
de burgerlijk-kapitalistische fase over te slaan, zou men allerminst kunnen verwachten
dat er een socialistische staat te voorschijn zou komen; zo'n poging zou slechts de
achterlijke bureaucratische trekken van de Russische samenleving versterken.16.
Daarom hadden de Stalinisten er politiek belang bij te argumenteren dat het
Russische geval in geen enkel opzicht fundamenteel verschilde van ontwikkelingen
elders in Europa; dat de ‘Aziatische produktiewijze’, zo men het begrip al op vroegere
fasen van de Russische geschiedenis kon toepassen, niet kon worden geconstrueerd
als een aparte schakel in een afwijkende reeks van opeenvolgende sociale systemen;
maar dat Rusland gegaan was door de gewone fasen van feodaliteit en kapitalisme,
al was dan die laatste fase veel korter geweest dan in andere landen; dat er bijgevolg
geen enkel theoretisch bezwaar bestond om aan te nemen dat het kapitalisme er ver
genoeg was gevorderd om een overgang naar een volgende fase, die van het
socialisme, mogelijk te maken; en dat dus ‘het opbouwen van socialisme in één land’,
voorzover het Rusland betrof, geenszins een onmogelijke taak was.
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Toch speelde de actuele politieke situatie in China en de politiek van de Komintern
ten opzichte van dat land eveneens een belangrijke rol in de discussies die toen in
de Sowjet Unie werden gevoerd. Stalin oordeelde het dienstig de revolutionaire strijd
in dat land op het laatst van de jaren twintig niet alleen als een anti-imperialistische
strijd, maar ook als een strijd tegen de overblijfselen van het feodalisme te
kenschetsen.17.
Een congres in Leningrad in 1931 bevestigde het standpunt dat het feodalisme een
universele fase was in de menselijke historie, als orthodoxe Marxistische theorie en
proclameerde zo de unilineaire evolutie tot een fundamentele leerstelling. Zonder
twijfel werd deze beslissing bevorderd door de wens om duidelijk te zeggen, dat
Oosterse landen als China niet fundamenteel verschillend waren van Westerse, en
dat ze moesten worden bestudeerd in gelijke termen van klassenstrijd.
Pas in de laatste tijd is in de Sowjet Unie de discussie over de verschillende fasen
weer geopend, en nu met een grotere vrijheid voor afwijkingen van de orthodoxe
leer; in het raam van deze discussies is de kwestie van de ‘Aziatische produktiewijze’
weer een punt van verhitte meningsverschillen geworden.18.
Ondertussen was in de Westerse wereld de evolutieleer zo niet uitgebannen, dan
toch in elk geval verdacht geworden. Als men aan evolutie wilde vasthouden als een
algemene lijn in de geschiedenis der mensheid, dan moest men de verschillende
elementen ervan opnieuw in beschouwing nemen en ernstig rekening houden met
de gerechtvaardigde kritiek die tegen de negentiende-eeuwse typen van evolutieleer
was aangevoerd.

2. De multilineaire evolutieleer
Onder de Westerse geleerden bleven Leslie A. White en V. Gordon Childe19. trouwe
aanhangers van de evolutieleer gedurende de periode dat de evolutiegedachte in de
Westerse wereld op een laag pitje stond. Maar onderwijl werd een nieuw type
evolutieleer ontwikkeld, waarin niet een totale over de hele linie geldende sociale
evolutie werd geponeerd, maar evolutie als een verschijnsel werd beschouwd dat
slechts betrekking had op een speciale cultuur, of althans op een speciaal type cultuur.
Deze interpretatie van evolutie was dus volledig te verzoenen met de heersende
beschouwing van culturen als aparte eenheden die de mensheid in verschillende
culturele gebieden verdeelden. Het hoofddoel van deze evolutietheorie was juist om
een verklaring te geven van het verschijnsel van culturele variatie. De ‘evolutie’ van
iedere afzonderlijke cultuur of type cultuur werd uitgelegd in termen van groeiende
aan-
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passing van een cultuur aan zijn natuurlijke omgeving.
Volgens deze theorie had het geen zin te zoeken naar algemene lijnen van sociale
ontwikkeling op een mondiale schaal. Alle werkelijk belangrijke evolutieprocessen
waren partieel en beperkt tot de reikwijdte van een specifieke cultuur. Dit nam niet
weg dat in sommige gevallen, op grond van een vergelijking die dwars door de
culturen heenloopt, een zekere parallelie kon worden aangetoond tussen afzonderlijke
evolutieprocessen in verschillende culturen op verschillende tijdstippen, toe te
schrijven aan een gelijksoortige natuurlijke omgeving. Maar de hoofdaandacht van
deze groep geleerden was gericht op het bijzondere en niet op het algemene.
De belangrijkste vertegenwoordiger van deze multilineaire evolutieleer is Julian
H. Steward, die erin slaagde weer een nieuwe ‘achtenswaardigheid’ voor het
evolutionisme te heroveren - maar alleen ten koste van het offer van het aan deze
leer tevoren steeds gekoppeld geloof in menselijke ‘vooruitgang’ als een alom
aanwezige tendentie.20.
In werkelijkheid was de beperking van de evolutie-opvatting tot specifieke culturele
processen geen oplossing voor de problemen waarmee we op het ogenblik
geconfronteerd worden. De multilineaire evolutie-theorie negeerde een hoogst
belangrijk feit in de geschiedenis der mensheid, namelijk de voortgaande groei van
de menselijke kennis en de gestadige verbetering van de menselijke techniek, zowel
als van de organisatievormen ter beheersing van ons economisch leven. De neiging
van Westerse cultureel antropologen om zich te onttrekken aan pogingen om deze
niet te ontkennen richting in de wereldhistorie te verklaren, was geen blijk van diepere
wijsheid, maar eerder struisvogelpolitiek. Ook was dit vasthouden aan een multilineair
type evolutieleer geen remedie tegen dogmatiek. Het ergste staaltje van multilineaire
evolutieleer, dat in dogmatiek en gebrek aan werkelijkheidszin de grofste uitingen
van de unilineaire evolutieleer onder Stalin's regering nog verre overtrof, was de
doctrine van Karl Wittfogel, uitgewerkt in zijn ambitieus boek over Oosters
despotisme.
Wittfogel's leer is gebaseerd op het Marxistische begrip van de ‘Aziatische
produktiewijze’. Op het eind van de jaren twintig was hij gewikkeld in de discussie
onder Marxisten over de kwestie of samenlevingen die gebaseerd zijn op die
‘Aziatische produktiewijze’ fundamenteel moesten worden onderscheiden van die
waarvoor de reeks slavernij → feodaliteit → kapitalisme gold. Terwijl de
Sowjet-Marxisten opteerden ten gunste van een wezenlijke gelijkheid, ontwikkelde
Wittfogel, nadat
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hij met het communisme had gebroken, zijn theorie volgens welke de ‘Aziatische
produktiewijze’, die volgens zijn mening typisch was voor samenlevingen die
gebaseerd zijn op grootscheepse irrigatie, een andere lijn in het evolutieperspectief
doet ontstaan. De ‘hydraulische’ maatschappijen - in Wittfogel's theorie niet
noodzakelijk gekarakteriseerd door irrigatie, maar in sommige gevallen door grote
drainagewerken - zijn in zijn oog typisch ‘Oosterse despotieën’, die ‘totale macht’
uitoefenen en die geregeerd worden door een wijdvertakte en gecentraliseerde
bureaucratie, en scherp onderscheiden moeten worden van de feodale maatschappijen,
zoals bekend uit West-Europa en Japan.
De kern van schrijver's theorie is, dat terwijl feodale samenlevingen mogelijkheden
gaven voor een ontwikkeling naar burgerlijk kapitalisme, de ‘Aziatische
bureaucratieën’, waaronder naar zijn mening ook tsaristisch Rusland viel, totaal
ongeschikt waren voor enige ontwikkeling naar een meer moderne structuur. De
nieuwe politieke structuren die in het leven waren geroepen in vroegere Oosterse
despotische rijken zoals Rusland en China, kunnen niet werkelijk gezien worden volgens Wittfogel - als een subtype van een ‘moderne’ maatschappij of als iets nieuws.
Zij zijn in hun wezenlijke trekken loutere copieën van de traditionele Oosterse
despotieën, waarin de mogelijkheid om absolute macht en terreur uit te oefenen tot
ongekende hoogten is uitgegroeid.21. Evenals in de Marxistische visie van evolutie,
zoals die was aanvaard onder Stalin, ligt er in Wittfogel's leer een sterk politieke
bijgedachte: van zijn vroegere Marxistische neigingen is niets meer over, behalve
zijn poging de Marxisten te bestrijden met hun eigen wapen - de ‘Aziatische
produktiewijze’ - en het extreem-dogmatische in zijn wijze van betogen, overgenomen
van het Marxisme zoals dat werd aangehangen door zijn meest bekrompen adepten.
Zijn doctrine dient om te laten zien dat noch de Sowjet Unie noch China iets hebben
te bieden wat andere volken zouden kunnen begeren, en dat de enige weg tot
vooruitgang langs de lijn van ‘moderne op bezit gegronde beschavingen’ loopt. En
deze lijn zou volgens Wittfogel naar het schijnt niet langer leiden naar enig socialisme,
maar alleen ‘zich bewegen naar een polycentrische en democratische maatschappij’
waarin grote bureaucratische complexen elkaar wederkerig in bedwang houden.22.
Wittfogel's opvatting van evolutie zou daarom eerder bilineair kunnen worden
genoemd dan multilineair; zelfs kan het nauwelijks als een echte ‘evolutionaire’
theorie worden beschouwd. Slechts een van de vertakkingen leidt naar sociale
vooruitgang, namelijk degene die via de ‘op
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eigendom gebaseerde’, polycentrische, of om K. Popper's uitdrukking te gebruiken
‘open’ maatschappij loopt.23. In de andere afstammingslijn is geen echte ‘evolutie’ alleen maar stilstand, restauratie of achteruitgang.
Na al de scherpzinnige en diepgaande kritiek waaraan Wittfogel's werk is
onderworpen, is het nauwelijks nodig nog eens alle zwakheden bloot te leggen.24.
Het valt niet te ontkennen dat hij de omvang van centralisatie die in de Aziatische
bureaucratieën wordt gevonden, sterk heeft overdreven, evenals de rol die hierbij
door irrigatie- en afwateringswerken wordt gespeeld.25. Als algemene typering komt
Weber's ‘patrimoniale bureaucratie’ als een subtype van een feodale politieke structuur
veel nader tot de historische werkelijkheid, hoewel Weber in het geval van China de
mate van decentralisatie binnen de Chinese keizerlijke structuur wel wat kan hebben
overschat.26.
Tyranniek optreden van de keizers en hun pretentie van absoluut gezag zijn niet
noodzakelijkerwijs tekenen van sterkte en macht - zij wijzen mogelijk juist op de
aanwezigheid van aanzienlijke middelpuntvliedende krachten. Needham heeft
overtuigend aangetoond dat door de eeuwen heen de Chinese keizerrijken helemaal
niet zulke monolitische bouwsels waren als waar Wittfogel ze ten onrechte voor
houdt.27.
Het meest onwerkelijke aspect van Wittfogel's leer is echter de ontkenning van
werkelijk ‘moderne’ kanten in de sociale opbouw van de Sowjet Unie en de Chinese
Volksrepubliek. Zelfs voor wie zich volledig bewust is van de vele traditionele en
zelfs achterlijke elementen die nog aanwezig zijn in die geweldige rijken, lijkt een
weigering om de vele successen en ‘progressieve’ elementen in die landen te zien,
niet alleen op technisch gebied28. maar evengoed op dat van menselijke organisatie
en motivatie, haast op opzettelijke blindheid.
Het is bovendien waarschijnlijk dat Wittfogel's hoofdargument - de beweerde
‘Aziatische produktiewijze’ - veel minder doeltreffend is dan zelfs zijn tegenstanders
zich hebben gerealiseerd. Marx' veronderstelling dat in India en Java
‘gemeenschaps-eigendom’ zou hebben gegolden en dat particuliere grondeigendom
er ontbrak, was gebaseerd op grotendeels onjuiste interpretaties die in zijn tijd van
de werkelijke situatie in die landen werden gegeven.29. Voor Java had Thomas S.
Raffles de bewering van de Javaanse vorsten dat zij de eigenlijke eigenaars van al
het land waren en dat de boeren niets zelf bezaten, eenvoudig voor waar aangenomen
- een interpretatie die door de latere koloniale regeringen grif werd overgenomen
om er hun aanspraak op domeinrechten als op-
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volgers van de vorst op te baseren. Later onderzoek heeft ook getoond dat de
traditionele collectieve rechten en bevoegdheden van de dorpen op Java veel minder
uitgestrekt waren dan door de meeste negentiende-eeuwse schrijvers en Nederlandse
koloniale ambtenaren werd aangenomen.30. Ook in India bestond particulier bezit van
land wel degelijk, het vormde zelfs de overheersende bezitsvorm in de agrarische
samenlevingen; hetzelfde was in Ceylon het geval.31. Het is een merkwaardige paradox
dat tegenwoordig zowel West- als Oosteuropese Marxisten - om niet het initiatief
van het gebruik van dit begrip aan tegenstanders als Wittfogel over te laten - de
‘Aziatische produktiewijze’ proberen nieuw leven in te blazen als een echte
Marxistische categorie, meestal zonder precies na te gaan in hoeverre dit begrip
werkelijk geschikt was ter beschrijving van de historische werkelijkheid van grote
delen van Azië.32.
Zelfs als men toegeeft dat tegen de achtergrond van de dogmatische unilineaire
starheid in het verleden de herleefde discussie in de USSR en andere Oosteuropese
landen verwelkomd moet worden als een ernstige poging om in de theorievorming
grotere speelruimte te laten voor de verscheidenheid van de historische processen,
kan het toch betwijfeld worden of dit weer te voorschijn halen van een bijna vergeten
begrip uit de Marxistische bijbel wel werkelijk iets zal bijdragen tot een beter inzicht
in de evolutieprocessen. In dit boek zal een poging worden gedaan de grote variatie
in historische opeenvolging vanuit een andere gedachtengang te verklaren.

3. Impliciet evolutionisme
Er zijn inderdaad tegenwoordig maar weinig wetenschapsmensen die zullen ontkennen
dat er in communistische landen een ontwikkeling naar ‘moderniteit’ gaande is. Het
veelvuldig gebruik van deze term onder sociologen is trouwens al een van de
duidelijkste aanwijzingen dat de evolutiegedachte heus niet weggevaagd is uit het
veld van de sociale wetenschappen - zelfs al schijnen maar weinigen van hen die
deze terminologie gebruiken zich volkomen bewust te zijn van zijn evolutionistische
implicaties. De hele situatie is nogal vreemd - daar is terecht op gewezen door
verscheidene deelnemers aan de discussie over evolutie op de Conferentie van de
North Western University (I11.) in 1961.33. Terwijl de cultureel antropologen vierkant
ontkenden dat er zoiets als een universele sociale evolutie bestond, hebben in de
laatste tientallen jaren geleerden op andere gebieden van wetenschap herhaaldelijk,
en

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

31
eigenlijk ongemerkt, zich van evolutionistische gedachtengangen van een vrij primitief
soort bediend. De algemeen verbreide term ‘onderontwikkelde landen’ is zo'n geval.
Vooral onder Amerikaanse sociologen zijn zulke simplistische evolutionaire begrippen
zeer in zwang. Goed bekend is het afgezaagde model van Daniel Lerner, van een
‘traditionele’ maatschappij die via een ‘overgangsfase’ naar de ‘moderniteit’ gaat.34.
Kennelijk vertoont zo'n moderniteit de duidelijke trekken van de tegenwoordige
Amerikaanse samenleving, of tenminste het beeld daarvan in de geest van de geleerden
die de term gebruiken. Dit perspectief dat een onontkoombare ontwikkeling van alle
‘traditionele’ maatschappijen in de richting van de industriële, Westerse maatschappij
poneert, brengt ons precies terug naar het ethnocentrisme waar Boas en zijn collega's
juist overheen trachtten te komen. Maar tezelfdertijd bewijst de hardnekkigheid
waarmee dit simplistische evolutionisme standhoudt dat er ontwikkelingslijnen in
de wereldgeschiedenis zijn die niet zo maar eenvoudigweg kunnen worden
weggewerkt door een gelijke waarde aan alle culturen in de wereld toe te kennen.
Onder economen is evolutionistisch denken nog meer verbreid. De theorie van
Walt W. Rostow over de stereotype ‘stadia van economische groei’ is slechts één
voorbeeld uit vele, van de typische vanzelfsprekendheid waarmee economen het
proces van ‘economische ontwikkeling’ zien als een zich herhalend en universeel
geldend verschijnsel. Er is geen twijfel aan, volgens een geleerde als Rostow, dat
ook de Sowjet Unie, door een hoge graad van industriële ontwikkeling te
verwezenlijken, het stadium van moderniteit heeft bereikt, zoals dat in zijn theorie
is omschreven als het stadium van ‘automatische voortgaande groei’. Het enige punt
waarop Rostow met betrekking tot het Russische voorbeeld de nadruk legt, is dat dit
land geen uitzondering is op de algemene regel dat een land, om dit laatste stadium
te bereiken, moet heengaan door het gewone ‘take off’-proces.
In het Russische geval, zegt Rostow, gebeurde er niets bijzonders. De ‘take off’
die rond 1890 begon, was voltooid bij het begin van de Eerste Wereldoorlog.35. Een
revolutie was daarom niet nodig geweest om een hoog niveau van industriële groei
te bereiken. Dit punt duidelijk te maken was kennelijk de hoofdreden voor hem om
dit boek te schrijven - of althans om het een ‘Non-Communist Manifesto’ te noemen.
Al weer zijn de politieke bijgedachten van zijn leer evident, al mogen ze dan wat
verschillen van die welke verbonden zijn aan Wittfogel's theorie, daar hij immers
erkent dat de Sowjet Unie niet alleen een hoog ontwikkeld
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industrieel niveau heeft, maar ook werkelijk een ‘modern’ land is.
Een derde groep geleerden die geneigd is een simplistisch ontwikkelingsschema
van traditie tot moderniteit aan te nemen, zijn politicologen die zich bezighouden
met het probleem van de ‘Nieuwe Staten’.36. Ook hier is weer de gangbare opvatting
dat de ontwikkeling er een is van ‘traditionele’ of ‘gemengde’ naar ‘moderne’ politieke
structuren. Alweer, om de Inleiding tot het boek Social Change in Developing Areas
aan te halen, het is ‘de moeite waard na te gaan of de theorie van sociale verandering,
die aan deze opvatting ten grondslag ligt, niet onbewust of op slinkse wijze beïnvloed
is door de evolutiegedachte’. Al te dikwijls wordt het Westers model - formele
democratie in combinatie met een rationeel-bureaucratisch regeringsbestel beschouwd als het toppunt van politieke ontwikkeling, een non plus ultra dat elke
‘Nieuwe Staat’ als voorbeeld zou moeten nemen, en als een doel dat bereikt moet
worden in een verre toekomst. Indien de tegenwoordige toestand in de grote
meerderheid van die ‘Nieuwe Staten’ niet in overeenstemming is met dit model, dan
betekent dat volgens die politicologen, dat zo'n staat zich nog pas in het ‘transitionele’
stadium bevindt. De evolutionistische onderstelling - van het unilineaire type - is dat
de overgang te langen leste in de richting van het Westerse type van ‘moderniteit’
zal zijn. De opvatting is ook weer niet zonder politieke bijgedachten.
Het drie-stadia-perspectief zoals vooral door Daniel Lerner is ontwikkeld, als de
enig mogelijke weg die naar vooruitgang leidt, hangt volgens David Riesman in zijn
voorwoord tot Lerner's boek samen met diens ‘echt Amerikaans geloof’ dat er een
weg móet zijn37. vanaf de traditionele via de transitionele naar het Walhalla van de
moderne maatschappij. In zijn bijdrage in Social Change in Developing Areas heeft
Arnold S. Feldman dit perspectief terecht gekritiseerd. Hij beschouwt de drie stadia
- één van ‘maatschappelijke passiviteit’, één van ‘een explosie van verwachtingen’,
en tenslotte één van ‘evenwicht’ - en de impliciete onderstellingen van deze
drietrappentheorie als al te statisch en te simplistisch. Op de eerste trap zou er een
toestand zijn van zowel lage verwachtingen als een laag prestatieniveau; de tweede
trap is er een van hoge aspiraties en lage prestatie - een toestand ‘die dikwijls
samengaat met politieke instabiliteit en geweld dat in deze landen plaats vindt als
een gevolg van de gefrustreerde verlangens en/of het verlangen naar macht om meer
volop aan de nieuwe orde van zaken te kunnen deelnemen. In de laatste fase is een
evenwicht bereikt dat inhoudt een hoog niveau zowel van verlangens als van bereikt
resultaat, als een bron
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van politieke en sociale stabiliteit.’
Een zorgvuldig uitgewerkte evolutietheorie is feitelijk veel beter dan een
evolutionair perspectief dat wij ons niet bewust maken en dat daardoor bloot is gesteld
aan alle mogelijke naïeve en emotionele vooroordelen en ethnocentrische
eenzijdigheden. Er is genoeg reden de deugdelijkheid in twijfel te trekken van een
begrip als ‘moderniteit’ dat volkomen gebaseerd is op het model van een Westers
maatschappijtype. In de laatste tien jaar hebben verscheidene sociologen en
politicologen twijfel doen rijzen aan de geldigheid van de impliciete onderstelling
dat in de ‘Nieuwe Staten’ een ontwikkeling volgens het Westerse model noodzakelijk
is. Hoetink heeft deze simplistische opvatting ‘nieuw evolutionisme’ genoemd en
hij heeft aangetoond dat in een aantal Latijns-Amerikaanse landen de feitelijke
ontwikkeling in een heel andere richting gaat.38. Hij heeft bijvoorbeeld duidelijk laten
zien dat voor het moderniseringsproces in Latijns-Amerikaanse landen de beweerde
afwending van ‘particularistische’ bindingen ten gunste van op ‘universalistische’
waarden afgestemd gedrag helemaal niet klopt. Hetzelfde kan tot op zekere hoogte
worden gezegd van Japan en zelfs van de Verenigde Staten.39.
Het voorgaande heeft voldoende duidelijk gemaakt dat er een dringende behoefte
bestaat onze opvatting van sociale evolutie, met inbegrip van onze denkbeelden over
de wereldomvattende moderniseringsprocessen die in ‘oude maatschappijen’ na de
vestiging van ‘Nieuwe Staten’ plaatsgrijpen, te herzien.
Social Change in Developing Areas heeft terecht opgeroepen tot een
‘herinterpretatie van de evolutietheorie’. Maar de deelnemers aan de Conferentie
van 1961 gaven toe dat hun bijdragen nog maar als een eerste poging waren bedoeld
en dat aan de taak om zo'n theorie te ontwikkelen die aangepast zou zijn aan de eisen
van de moderne sociologie nog moest worden begonnen. Al verschaften verscheidene
opstellen nuttige inzichten en rake kritiek op de in zwang zijnde modellen, ze hebben
nog maar weinig bijgedragen om licht te werpen op het meest fundamentele probleem,
namelijk de gang en richting van de sociale evolutie.

4. Terug naar de ‘evolutie’
Willen wij tot een evolutietheorie komen die tegemoet komt aan een meer dynamische
visie op de geschiedenis der mensheid, dan moeten we nu onze aandacht wenden
naar een andere denkrichting: de denkbeel-
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den die Leslie White en enige van zijn leerlingen hebben ontwikkeld.
Leslie White heeft altijd terecht volgehouden dat ‘algemene’ evolutie over de hele
linie een niet te ontkennen sociaal proces is, dat fundamenteel moet worden
onderscheiden van sociale verandering binnen de grenzen van een gegeven cultureel
gebied. Maar er zijn enige grondproblemen die overdacht moeten worden in verband
met deze ‘algemene’ evolutie.
Ten eerste is er een fundamentele vraag: wij moeten de criteria, dus de normen en
waarden vaststellen, aan de hand waarvan wij een bepaald proces als ‘evolutionair’,
of als een ‘groei’ beschouwen. Het is duidelijk dat elke zodanige uitspraak een
waarde-oordeel inhoudt; het is juist deze moeilijkheid in de evolutietheorie, die ‘een
van de voornaamste redenen was voor de vroegere verwerping ervan door sociologen
en politicologen’.40. Is het wel mogelijk zulk een oordeel uit te spreken op een
deugdelijke wetenschappelijke grond?
Ten tweede is er de verhouding tussen ‘algemene evolutie’ en geschiedenis. Als
sommige processen gewaardeerd worden als evolutionair, dan zullen we toch moeten
toegeven dat niet alle historische processen, al mogen ze dan ‘sociale verandering’
teweegbrengen, ingepast kunnen worden in dit evolutionaire patroon. We moeten
dus evolutionaire processen onderscheiden van die processen van sociale verandering
die niet-‘evolutionair’ zijn.
Ten derde moeten we ons ten volle rekenschap geven van de tijdsfactor.
Negentiende-eeuwse schrijvers als Morgan en Tylor hebben als vanzelfsprekend
aangenomen dat verschillen in niveau kunnen worden aangetoond tussen gelijktijdig
bestaande maatschappijen.41. Paradoxaal genoeg realiseerden zij zich blijkbaar niet
dat het verschil in tijdsduur tussen min of meer parallel lopende processen in het
verleden, waaraan deze ongelijkheden in ontwikkelingspeil waren toe te schrijven,
mogelijk ook op verschillen in tijdsduur wat betreft toekomstige ontwikkelingen zou
kunnen wijzen. Bijgevolg maakten ze zich blijkbaar geen zorgen over de vraag
waartoe precies deze tijdsverschillen zouden leiden. Natuurlijk zou het eenmaal
geconstateerde verschil tussen twee gegeven maatschappijen kunnen wijzen in de
richting van een groeiende kloof tussen die twee maatschappijen; maar het zou net
zo goed kunnen gelden als een teken dat de achtergebleven maatschappij in de
toekomst de verder gevorderde zou inhalen. Het schijnt dat de orthodoxe
evolutionisten al te gemakkelijk als vanzelfsprekend hebben aangenomen dat eenmaal
bereikte voorsprongen gehandhaafd zouden worden en dat in
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de toekomst elke vooruitgang altijd moest worden ingezet door de meest geavanceerde
maatschappij; terwijl dan de andere eenvoudig maar hadden te volgen langs het pad
dat door de koploper was gebaand. Tylor die uitging van een gematigd paternalistisch
standpunt, nam zelfs op grond van ‘ervaring’ als vaststaand aan dat ‘onafhankelijke
vooruitgang nauwelijks kon zijn voorgekomen bij een onbeschaafd ras dat in contact
was met een beschaafd ras.’42.
Sommige ‘nieuwe evolutionisten’ zijn zelfs nog verder gegaan dan de orthodoxe
evolutionisten in hun verwachting dat eens verworven voorsprongen altijd behouden
zouden blijven. Het meest in het oog springend voorbeeld is Rostow die een
opeenvolging van stadia uitwerkte, waarin zekere processen - van ‘take off’ naar
‘automatische groei’ - altijd zouden plaats grijpen in ongeveer dezelfde tijdsduur:
een jaar of twintig. Na dat min of meer uniforme stadium zou een nieuw stadium
van ‘voortgaande groei’ de eens verworven voorsprong door een of ander innerlijk
automatisme laten vasthouden. Dit veronderstelde parallelisme in termen van tijdsduur
was kennelijk voor hem een extra element om het speciale belang van de Russische
Revolutie weg te redeneren, door te stellen dat de ‘take off’, ‘die rondom 1890
inzette’, vijfentwintig jaar later al was voltooid.43. We zullen straks op de twijfelachtige
waarde van Rostow's bewering terugkomen. Hier hebben wij alleen te maken met
de grofheid van een benadering die een stereotiepe tijdsduur voor een bepaald proces
als vanzelfsprekend aanneemt.
Het punt waar het op aan komt is natuurlijk, dat zelfs al is een sociaal proces door
en door geanalyseerd in zijn samenstellende elementen en noodzakelijke voorwaarden,
het tempo waarin zo'n proces voortschrijdt, problematisch blijft. Deze variabele is
nog niet werkelijk bestudeerd, noch door historici, noch door andere sociale
wetenschapsmensen;44. maar het is duidelijk dat als we een meer dynamische
benadering willen ontwikkelen om de maatschappij zoals die reilt en zeilt te begrijpen,
dit betekent dat we eveneens de snelheid zullen moeten schatten waarmee naar
verwachting zekere processen zich zullen voltrekken. Daar nu eenmaal ieder sociaal
proces bestaat uit een combinatie van verschillende, soms tegenstrijdige tendenties,
is het mogelijk dat sommige ervan die op een gegeven ogenblik schijnbaar
overheersen, zich toch niet zullen doorzetten omdat zij weer door een andere tendentie
worden voorbijgestreefd die zich in een veel vlugger tempo ontwikkelt. Bijvoorbeeld,
op een gegeven moment lijkt het of in het ‘onderontwikkelde’ land een inheemse
opkomende bourgeoisie dingt naar een
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overname van de machtspositie van de vroegere koloniale heersers - dan kan het toch
zijn dat deze trend wordt ingehaald door een veel krachtiger stroming, waarin de
vertegenwoordigers van de landelijke massa's het initiatief nemen, en de burgerij
weer in het defensief wordt gedrongen. Bovendien is het de relatieve snelheid die
erover beslist of men een bepaald proces zal moeten rekenen tot de ‘normale’
evolutionaire veranderingen, of eerder als ‘revolutionair’ moet beschouwen.
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2
Richting en gang der ontwikkeling
‘Er is nooit iets veranderd onder de zon’, zeggen zij die zonder hoop zijn.
Maar Mens, denkende Mens, hoe ben je er dan, op een dag, in geslaagd
boven het dierlijke uit te stijgen - tenzij je je eigen denken zou willen
verloochenen? ‘In ieder geval is niets veranderd, en niets verandert meer,
sinds de vroegste dageraad van de historie.’ Maar, Mens van de twintigste
eeuw, hoe komt het dan dat je ontwaakt uit angsten en horizonten voor je
ziet, die je vaders nooit hebben gekend?
Pierre Teilhard de Chardin

1. De criteria van evolutie
Laten we eerst het meest fundamentele probleem aanpakken - de kwestie van
objectieve maatstaven, of om Herbert Hochberg aan te halen, de ‘waarden-warboel’.45.
Wat betekent het als we constateren dat een gegeven toestand ‘evolutie’ laat zien in
vergelijking met een vroegere situatie? Zulk een uitspraak berust impliciet op
aanvaarding van zekere criteria, waarin al gauw waarde-oordelen kunnen zijn
verscholen. Maar zelfs als wij proberen te vermijden om de ene situatie als ‘beter’,
‘verkieslijker’ voor te stellen dan een vroegere toestand, en alleen maar pogen
wetenschappelijk de richting vast te stellen waarin de mensheid, in ruim perspectief
gezien, zich beweegt, dan kunnen wij toch een bepaalde onmiskenbare trend in de
wereldgeschiedenis onderscheiden.
Het is goed subjectieve waarde-oordelen te mijden en een relativistisch standpunt
in te nemen, waarbij wij weigeren er lichtvaardig van uit te gaan dat het eigen niveau
van sociale organisatie of cultuur ‘hoger’ is dan dat van welk ander type sociaal
bestel of cultuur dan ook. Maar het is even verkeerd om in de tegenovergestelde
valkuil te vallen en botweg te ontkennen dat niveaus van sociale organisatie of van
culturele prestatie kunnen worden vergeleken op grond van welke criteria dan ook,
daar deze altijd ontleend moeten zijn aan een speciale cultuur, en dus niet kunnen
berusten op een gemeenschappelijke waarderingsschaal. Zoals we vroeger hebben
gezien betoogden sommige cultureel antropologen46. kort na de oorlog dat het feit
dat de Westerse industriële cultuur
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vóór alles gericht is op economische en technische prestaties, er de oorzaak van was
dat de Westerling bij het waarderen van andere culturen het belang overschatte van
die speciale aspecten, en over het hoofd zag dat andere culturen net zo of nog verder
gevorderd waren, indien zij werden beoordeeld naar de waarden die binnen de eigen
grenzen van die andere cultuur centraal werden gesteld.
Dit al te objectieve relativisme, deze neiging om iedere samenleving uitsluitend
te zien als een culturele totaliteit zonder enig verband met andere culturen en zonder
enige mogelijkheid om relevante vergelijkingen te maken (omdat waarde-oordelen
geacht worden altijd gebonden te zijn aan een bepaalde culturele achtergrond)
verduistert het zicht op een algemene richting in de wereldgeschiedenis. Deze trend,
die zich manifesteert op een schaal die de grenzen van elke cultuur apart te buiten
gaat, kan eenvoudig niet worden genegeerd. Een standpunt als dat van Lévi-Strauss
is alsof men zou willen ontkennen dat er zoiets als ‘geestelijke groei’ in een individu
plaats vindt omdat deze constatering een waarde-oordeel zou inhouden, of een
willekeurige voorkeur zou uitdrukken voor de waarden van de wereld van
volwassenen boven die van kinderen. Aan de andere kant geven wij, door het bestaan
van een evolutionaire trend in de geschiedenis aan te nemen, voorlopig even weinig
te kennen dat er ‘morele vooruitgang’ is, als wij door te stellen dat er ‘geestelijke
groei’ is, willen beweren dat een volwassene moreel ‘beter’ is dan een kind.
De eenvoudigste maatstaf om evolutie te meten is zuiver technisch. De technische
vooruitgang in de korte spanne tijds sinds wat Alfred E. Emerson met een nogal
betwistbare terminologie ‘het begin van de culturele samenleving’ noemt, dat is te
zeggen ‘sinds de Magdaleense mens ongeveer 15.000 jaar geleden kudden van
uitgestorven dieren op de muren van de grotten in Frankrijk en Spanje schilderde’,
is niet alleen niet te ontkennen, maar zelfs ‘exponentieel’ om weer Emerson's term
te gebruiken, dus: steeds sneller toenemend.47.
Het is ook duidelijk dat alle andere ontwikkelingen die als onderdelen van
menselijke, of sociale evolutie worden beschouwd, in zekere zin verbonden zijn met
technische vorderingen. Bijvoorbeeld, Max Weber's definitie van een ‘moderne’
bureaucratie - in tegenstelling tot een ‘patrimoniale’ bureaucratie - impliceert een
systeem waarin de ambtenaren salaris krijgen in geld, hetgeen een geldeconomie
vooronderstelt, en een communicatiesysteem dat het transport van geld of
geldswaarden
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over grote afstanden mogelijk maakt. Men kan daaraan toevoegen dat een ontwikkeld
communicatiesysteem, een van de criteria van ‘moderniteit’ die Myron Weiner noemt,
een vergevorderde technologie eist.48.
Zonder daarom het Marxistische standpunt volledig te onderschrijven dat culturele
ontwikkelingen ondergeschikt zijn aan technologische veranderingen, kan men toch
vaststellen dat er een niet te ontkennen betrekking bestaat tussen technische en elke
andere, ‘culturele’ of ‘sociale’ ontwikkeling.
Als dan ook Leslie White in wezen op een enkel criterium de nadruk legt als
waardemeter voor de ‘algemene evolutie’, namelijk de totale som van
energieproduktie en energie-omzetting in een gegeven maatschappij,49. dan heeft hij
een factor gekozen die een vrij goede maatstaf biedt ook voor tal van andere elementen
van evolutionaire groei. Maar als met deze stelling ook bedoeld wordt dat deze factor
op zichzelf beschouwd moet worden als het enig deugdelijke criterium voor
maatschappelijke groei, dan kan ik het er niet mee eens zijn. Algemene evolutie is,
zoals de schrijvers van Evolution and Culture (een werk dat tussen twee haakjes is
gepubliceerd met een lovend voorwoord van prof. Leslie White zelf) aantonen, een
veel complexer proces dat het hele gamma van menselijke activiteiten en sociale
organisatievormen omvat. Het kan niet op een enkele factor vastgenageld worden,
hoe belangrijk die factor ook mag zijn, behalve in die zin dat zo'n factor gebruikt
zou kunnen worden als een indice voor een veel grotere reeks deugdelijke factoren
- als een graadmeter van culturele prestatie.50.
Het is daarom wel begrijpelijk dat vele schrijvers verschillende criteria van
‘evolutie’ hebben voorgesteld. Lewis Morgan legde al nadruk op de opeenhoping
van uitvindingen op het gebied van de techniek als een beslissende factor van sociale
vooruitgang.51. Herbert Spencer aan de andere kant, die van analoge criteria in de
organische wereld uitging, noemde als zodanig een groeiende complexiteit van
organisatie, een wijder vertakte arbeidsverdeling en toeneming van de omvang van
een maatschappij.52. Het lijdt geen twijfel dat al die factoren een zekere geldingskracht
hebben, ook al aanvaardt men het grove parallelisme met de biologische wereld zoals
Spencer en zijn volgelingen dat stelden, niet langer. De criteria van complexiteit, de
mate van arbeidsverdeling, en de omvang komen nu in de tegenwoordige
evolutietheorieën in verschillende vormen weer terug.53.
Toch is de formule ‘van eenvoudig tot ingewikkeld’ te simplistisch om acceptabel
te zijn als algemeen criterium van evolutionaire ontwikkelin-

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

40
gen.54. Groeiende complexiteit loopt niet noodzakelijkerwijs parallel met technische
vooruitgang en grotere doeltreffendheid: ‘Niet altijd komt door verandering grotere
complexiteit tot stand.’55. De ingewikkeldheden van een vroegere trap kunnen best
de eisen van een nieuwe fase in technische en sociale ontwikkeling in de weg staan.
Onder taalgeleerden is het goed bekend dat ontwikkeling op grammaticaal gebied
juist vaak van ingewikkeldheid naar grotere eenvoud loopt. Evenzo hebben
gecompliceerde familiestructuren, die in een vroeger stadium van sociale ontwikkeling
tot in de finesses uitgewerkt waren, de tendentie af te slijten zo gauw de maatschappij
verstedelijkt en industrialiseert, en dus meer complex wordt in een ander opzicht.
We zullen op dit verschijnsel terugkomen in verband met het begrip ‘involutie’ zoals
dat is uitgewerkt door Clifford Geertz, die vaststelde dat groeiende complexiteit kan
voorkomen als gevolg van toenemende bevolkingsdruk en een daaruit voortvloeiende
ecologische, dat wil zeggen landschappelijke aanpassing en zodoende een rem kan
worden voor pogingen tot fundamentele technische en sociale verandering.56.
Men zal dus bezwaarlijk kunnen volhouden dat groeiende gecompliceerdheid een
logisch, laat staan een ondubbelzinnig criterium voor evolutie is.
Hetzelfde geldt voor de mate van arbeidsverdeling. Ook hier heeft de parallel met
de organische wereld de negentiende-eeuwse evolutionisten tot onverantwoorde
generalisaties gebracht, al kan als algemene richtlijn aan een steeds verder gaande
arbeidsverdeling als begeleidingsverschijnsel van technologische vooruitgang wel
worden vastgehouden. Campbell noemt in zijn bijdrage tot de North Western
University Conferentie57. ‘de specialisatie van taken en de arbeidsverdeling’ als alom
tegenwoordig in het complexe sociale leven, en als gepaard gaande met vlijt, produktie
van overschotten en andere waarden die met technische vooruitgang samengaan. Op
dezelfde wijze is ‘moderniteit’ in politieke structuren positief verbonden met een
taakgerichte bureaucratie en met een werving op grond van bekwaamheid,58. hetgeen
een vergaande arbeidsverdeling vooronderstelt.
Aan de andere kant leidt een strenge arbeidsverdeling niet noodzakelijkerwijs en
niet onvoorwaardelijk tot grotere doeltreffendheid. Net als bij ingewikkeldheid hangt
veel af van de omschrijving van het begrip. Naroll bijvoorbeeld59. haalt enige geleerden
aan die ‘betoogden, waarschijnlijk met enige grond, dat, van het standpunt van
individuele mannen en vrouwen, hoe meer vertakt en gespecialiseerd de sociale
organi-
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saties zijn waartoe zij behoren, hoe minder complex ieders rol is.’ Als arbeidsverdeling
extreme specialisatie betekent, zoals zou volgen uit het bovengenoemde gezichtspunt,
dan kan het zelfs een belemmering worden voor verdere ontwikkeling. Een snelle
groei van het technisch niveau van een maatschappij eist soms een groot
aanpassingsvermogen van individuen aan nieuwe taken waarvoor ze oorspronkelijk
niet opgeleid waren. Een leerproces dat iemand in staat stelt geheel verschillende
taken te volbrengen, die aangepast moeten zijn aan de situatie waarmee hij wordt
geconfronteerd, kan een voorwaarde zijn voor de introductie van nieuwe technische
hulpmiddelen. Terwijl in een vroeger stadium van industriële ontwikkeling een
strenge specialisering, voorzover het individuele bekwaamheden betreft, waarschijnlijk
onvermijdelijk is geweest, is het helemaal niet zeker of in het stadium van automatie,
computers en electronische werktuigen specialisatie nog wel een teken van
progressiviteit is. Uit het oogpunt van efficiënte organisatie zal het volledig benutten
van de leercapaciteiten en de aanpassingsmogelijkheden van het individu
waarschijnlijk op de lange duur een wijzere politiek blijken te zijn. ‘Terwijl de koers
van de biologische evolutie naar een steeds strengere onveranderlijke specialisatie
van de cellen gaat, is de tendentie binnen de industriële samenleving juist naar een
steeds grotere beweeglijkheid op de arbeidsmarkt.’60.
Het is heel best mogelijk dat ‘arbeidsverdeling’ in de zin van groeiende specialisatie
slechts tot een zekere hoogte met technologische vooruitgang samengaat - en dat het
in wezen meer op rationele functieverdeling aankomt dan op een specialisering van
taken volgens de starre differentiatie van individuele rollen, zoals we die kennen van
de insectenwereld.
Groei in omvang is, alweer, een belangrijk teken van technische vooruitgang.
‘Schaalvergroting in ruimte en tijd’ is een verschijnsel dat door veel sociologen is
opgemerkt.61. Ook politicologen schenken aandacht aan dit fenomeen. Myron Weiner
noemt als een van de criteria voor moderniteit dat ‘de burgers van een moderne
maatschappij een gevoel van verbondenheid met de natie als geheel hebben, terwijl
in traditionele samenlevingen banden met de familie, de kaste en de stam
overheersen.’62. Wel zou men echter kunnen opmerken dat als die ‘schaalvergroting’,
van een gezichtspunt van politieke ontwikkeling, daarop zou neerkomen dat de wereld
beheerst zou worden door twee strijdende blokken, deze wereldsituatie waarschijnlijk
allesbehalve bevorderlijk zou zijn voor verdere ‘evolutie’. Net als de geweldige
reptielen uit pre-
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historische tijden niet bepaald de meest levensvatbare soort in de dierlijke wereld
waren, zo zijn geweldige staten ook niet noodzakelijkerwijs de meest efficiënte, noch
degene die het meest openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Hetzelfde zou waar
kunnen zijn voor enorme monopolistische organisaties op het gebied van industrie,
handel of financiën. Men zou zich dus af kunnen vragen of ‘schaalverkleining’ en
een opdelen van enorme organisaties, vanwege eisen van doelmatigheid, niet evengoed
beschouwd zou kunnen worden als een aspect van ‘evolutie’, dat in bepaalde
omstandigheden opgaat.63.
In ieder geval blijkt uit deze laatste voorbeelden dat pogingen om de problematiek
van de evolutie louter te benaderen vanuit de hoek van technologisch niveau en
efficiëntie in organisatorisch opzicht, in laatste instantie moet vastlopen. Wij kunnen
er niet aan ontkomen, ook aspecten als overheersing van mensen door mensen,
samenwerking en sociale en politieke strijd in ons evolutiebegrip tot uitdrukking te
brengen. In het vierde hoofdstuk zal ik trachten het evolutiebegrip zo te formuleren
dat ook de menselijke, in de zin van humanitaire, aspecten van vooruitgang daarin
tot uitdrukking kunnen komen.
Maar voor het ogenblik wil ik mij nog bepalen tot die kant van het evolutiebegrip
welke tevoren als ‘groei’, ‘ontwikkeling’ is omschreven. Daarbij richt ik dus mijn
aandacht op die aspecten die in termen van technologische groei en toenemende
efficiëntie kunnen worden uitgedrukt. Het zijn deze kanten van het evolutieproces
waaraan zowel Leslie White als zijn leerlingen Marshall Sahlins en Elman Service
hun studies hebben gewijd. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik aandacht besteden
aan de gang van de maatschappelijke ontwikkeling; in het volgend hoofdstuk komen
de daarmee verbonden variaties ter sprake wat betreft de tijdfactor - een vraagstuk
dat het eerst door Jan Romein op fundamentele manier aan de orde is gesteld.
Pas als wij ons ten volle rekenschap hebben gegeven van de implicaties van het
‘objectiverende’ evolutiebegrip, zoals dit door Leslie White en de zijnen is geijkt,
zullen wij ten volle beseffen waarom dit correctie en aanvulling behoeft.

2. De gang van de ontwikkeling: aanpassing en vernieuwing
Zoals wij zagen, komt voor Julian Steward en andere aanhangers van een multilineaire
evolutieleer het evolutieproces in wezen neer op een steeds meer geperfectioneerde
aanpassing aan het fysisch milieu. Steward beschouwt ieder geografisch cultureel
gebied als een afzonderlijke
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eenheid en probeert culturele verandering te verklaren door aan te tonen dat deze
verandering het resultaat is van trapsgewijze aanpassing van een cultuur aan zijn
natuurlijke omgeving. Voorzover er parallellen zijn tussen de ontwikkelingen in
verschillende geografische gebieden, moeten die worden toegeschreven aan
overeenkomsten in de natuurlijke omgeving.
Elke cultuur zoekt dus volgens deze opvatting een harmonisch evenwicht met de
omringende natuur. Emerson gaat nog verder door te stellen dat vooruitgang gemeten
kan worden in termen van groeiend evenwicht.
Het is echter duidelijk dat de onderstelling van een zelf-regulerend mechanisme
(homeostasis), door Emerson ontleend aan de biologische wetenschap, wel verre van
ondubbelzinnig te zijn, bij menselijke samenlevingen meer vragen oproept dan oplost.
Dit begrip gaat uit van een nogal statische kijk op de menselijke samenlevingen, en
miskent de inwendige en uitwendige spanningen die aan de wortel van elk
evolutieproces liggen.
Toch moeten ook de aanhangers van de opvatting dat er in de geschiedenis der
mensheid een ‘algemeen’ evolutieproces te onderkennen valt, dat boven de specifieke
kenmerken van elke afzonderlijke cultuur uitgaat en de mensheid als totaliteit omvat,
proberen met het aanpassingsvraagstuk in het reine te komen.
Een aantal leerlingen van Leslie White heeft in de al eerder genoemde studie
Evolution and Culture (eds. Marshall Sahlins and Elman Service) getracht de twee
belangrijkste evolutietheorieën van tegenwoordig, namelijk de leer van Leslie White
over algemene evolutie en de multilineaire theorie van Julian Steward, met elkaar te
verzoenen. Sahlins c.s. proberen aan te tonen dat het type van ‘evolutie’ dat
grotendeels neerkomt op aanpassing aan de natuurlijke omgeving en dat zij ‘specifieke
evolutie’ noemen, helemaal niet noodzakelijkerwijs evenwijdig loopt met de
‘algemene’ evolutie, maar juist vaak een samenleving in tegengestelde richting leidt.
Aanpassing aan een gegeven omgeving behoudt toch steeds een min of meer passief
karakter. Terwijl algemene evolutie gekenmerkt wordt doordat zij in toenemende
mate gebruikmaakt van energiebronnen, in plaats van het resultaat te zijn van
aanpassing aan een gegeven omgeving. Zodoende vereist de algemene evolutie juist
een steeds grotere onafhankelijkheid van de natuur, en zelfs een onderwerping van
de natuurlijke omgeving aan de mens.
Kenmerk van de algemene evolutie is dus de vernieuwing, de doorbraak
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dwars door de geijkte patronen heen. Toch is de relatie tussen aanpassing en
vernieuwing gecompliceerder. Ook ‘aanpassing’ aan het natuurlijk milieu vereist
vaak een grote vindingrijkheid. In deze aanpassing kan juist een uitgesproken
vernieuwend element zitten, een doorbraak door heersende patronen. Het opmerken
en benutten van landschappelijke kenmerken of van bepaalde eigenschappen van in
het wild levende planten en dieren kan net zo goed als vorm van ‘aanpassing’ aan
het milieu worden geïnterpreteerd, en erkend worden als een reeks stappen vooruit
op de trap van algemene evolutie. Er behoeft dus geen tegenspraak te zijn tussen wat
Sahlins c.s. noemen de ‘algemene’ en de ‘specifieke’ evolutie.
Maar wanneer Elman Service in enkele latere beschouwingen de indruk wekt, het
verschil tussen de processen, die leiden hetzij tot specifieke hetzij tot algemene
evolutie, te verkleinen of zelfs weg te redeneren, kan ik hem niet langer volgen. Zo
schrijft hij in zijn bijdrage over ‘Evolutie’ in de International Encyclopaedia of the
Social Sciences het volgende: ‘Er is maar één enkel evolutionair proces, de selectie
van eigenschappen en hun functionele assimilatie via aanpassing in bepaalde
systemen. Dit is de manier waarop maatschappijen de een van de ander komen te
verschillen, maar het is ook de weg waarlangs sommige maatschappijen superieur
ten opzichte van andere worden op een wijze die te meten is. Zo zijn twee
verschillende theoretische perspectieven mogelijk, uitgaande van dezelfde gegevens.’64.
Hiermee wordt het begrip ‘aanpassing’ zo wijd uitgedijd, dat in feite alles eronder
valt. Dan doet zowel de woestijnbewoner die bij een oase een dadelpalm plant, als
de oliedeskundige die daar vlakbij een boortoren bouwt, aan ‘aanpassing’. Tenslotte
bestaat elk nieuw technologisch snufje altijd uit een ons toeëigenen van een stukje
‘natuur’, en uit het zoeken van een antwoord op de uitdaging die de natuur ons stelt
- een antwoord dat zo goed mogelijk aansluit op het voor ons beschikbaar cultureel
bezit. Wil men ook dat ‘aanpassing’ noemen, zoals Service schijnt te willen, dan rekt
men het begrip ver uit buiten het terrein waar het nog bruikbaar is ter onderscheiding
van andere menselijke handelingen.
Maar er is meer. Terwijl het juist is, dat aanpassing aan het fysisch milieu in eerste
instantie tegelijkertijd een vernieuwing in het technisch arsenaal van de mensheid
kan betekenen, een doorbraak dwars door geaccepteerde patronen, en daarmee een
bijdrage kan leveren tot de ‘algemene evolutie’, kan zulk een ‘aanpassing’ evengoed
geleidelijk aan het karakter gaan krijgen van een stabilisatie van bepaalde technieken
tot
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beheersing van de natuurlijke omgeving, en daarmee ook van de opgebouwde
maatschappelijke organisatievormen. Als eenmaal dit stadium is bereikt, dan komen
veranderingen enkel nog maar tot stand met het doel om het wezenlijke karakter van
de samenleving onveranderd te laten; of, om Robert Braidwood aan te halen: ‘Ze
veranderen net genoeg om niet te hoeven veranderen.’65.
Voor dit type sociale verandering, dat enkel neerkomt op progressieve aanpassing
van een bepaalde samenleving aan een natuurlijke omgeving, zou ik niet de term
‘evolutie’ willen gebruiken, zelfs niet met toevoeging van het woord ‘specifieke’.
In vele gevallen lijkt de term ‘involutie’ die Clifford Geertz gebruikt,66. meer geëigend.
Geertz heeft het proces beschreven van de groeiende complexiteit en verfijning in
alle soorten sociale betrekkingen in antwoord op een steeds groter wordende
ecologische druk, waarbij hij de Javaanse landbouwmaatschappij als uitgangspunt
nam. Het Javaanse platteland wordt gekenmerkt door een ‘toenemende starheid van
het basis-patroon, een naar binnen gekeerde verfijning en ornamentiek, technische
haarkloverij en nooit eindigende virtuositeit. En deze “laat-gotische” manier van
landbouw bedrijven doordringt steeds meer het hele economisch leven; de
landbezitsverhoudingen worden ingewikkelder; pachtverhoudingen gecompliceerder;
vormen van onderlinge samenwerking complexer - dit alles om iedereen een plaatsje
te geven, hoe klein dan ook, in het algehele systeem.’67.
In het begin waren die sociale instituties grotendeels gegrond op overwegingen
van sociale rechtvaardigheid. In een maatschappij met een laag niveau van produktie
per hoofd, vlakbij de bestaansgrens, is er een sterke neiging sociale regelingen en
instellingen in het leven te roepen die bedoeld zijn om te garanderen dat niemand
van honger hoeft om te komen. Geertz noemde dit een systeem van ‘gedeelde
armoede’.
Aangezien de steeds toenemende complexiteit van het sociale systeem de
maatschappij afhoudt van oplossingen die nodig zijn om werkelijke technische
vooruitgang te entameren ter verhoging van de produktie per hoofd, noemt Geertz
dit type van ‘ontwikkeling’ involutie - wat het omgekeerde is van evolutie. ‘Omstreeks
1830 had de Javaanse economie de overgang naar moderniteit, nooit een pijnloze
operatie, kunnen volbrengen, en gemakkelijker dan nu.’68. In wezen is die groeiende
complexiteit, als gezegd, een gevolg van ecologische druk, een snel groeiende
bevolking in een ecologische omgeving die veel meer handen kan gebruiken zonder
dat het niveau van produktie per hoofd
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merkbaar vermindert. Zo'n situatie is typisch voor gebieden waar rijst op geïrrigeerde
velden wordt verbouwd. In zo'n ecologische omgeving schijnt de wet van de
verminderende meeropbrengst nauwelijks te werken. Het is hier een extreem geval
van sociale verandering die in beweging werd gebracht door aanpassing aan de
natuurlijke omgeving. Ik zou willen opmerken dat het juist in zulke gevallen van
‘involutie’ is, dat de ecologische druk de uitdaging om door het bestaande sociale
systeem heen te breken, voortdurend versterkt. Die doorbraak, door invoering van
een nieuwe techniek of een nieuwe vorm van sociale organisatie, waardoor de relatie
van de mens tot zijn omgeving fundamenteel verandert, is kenmerkend voor de
algemene evolutie. Als echter de ‘specifieke evolutie’ - de aanpassing aan de
natuurlijke omgeving - in het verleden een echte impasse heeft geschapen (zoals het
geval is op Java en in tal van andere rijstverbouwende gebieden), dan zou het wel
eens best kunnen zijn, dat er geen uitweg meer is via een geleidelijke evolutie.
We moeten in de volgende delen van dit werk bekijken of het niet vooral een
proces van involutie is dat een revolutionaire omverwerping van het sociale systeem
nodig maakt om de maatschappij in het rechte spoor van de waarlijk ‘algemene’
evolutie te krijgen. Wanneer dit namelijk het geval is, dan draagt, in dialectische zin,
ook het proces van teruggang dat wij als involutie omschreven, weer in wezen bij
tot de algemene evolutie.
Uit het voorgaande weten wij al dat het begrip evolutie helemaal niet aansluit bij
ieder historisch proces, zelfs al houdt zo'n proces sociale verandering in. Het begrip
evolutie, als in het vorige omschreven, is selectief en pikt alleen die processen als
‘progressief’ eruit, die passen in een speciaal patroon. Van veel historische processen
moet echter worden vastgesteld dat zij, van evolutionair gezichtspunt uit bezien,
hetzij onverschillig zijn, hetzij tot stagnatie of zelfs teruggang leiden. Maar zoals wij
zagen, kan zelfs stagnatie of teruggang op de lange duur en op een paradoxale manier
tot het algemene evolutieproces der mensheid bijdragen, en wel als uitdaging.
Het evolutieproces is namelijk niet unilineair, maar dialectisch. Ontwikkeling
vindt niet plaats zonder conflicten en spanningen. De Hegeliaanse opvatting die Marx
onderschrijft, is er een van een voortdurende stroom van these via antithese naar een
synthese, die dan weer het uitgangspunt is van een nieuw dialectisch proces op een
hogere trap. Dit inzicht hield er tenminste rekening mee dat in ieder evolutieproces
een aspect van tegenspraak zit. Donald Campbell drukte die dialectiek op
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een andere manier uit: ‘De wijsheid van evolutie is retrospectief. Als de omgeving
verandert, kunnen de produkten van de vroegere selectie stompzinnig blijken.’69.
Het is altijd verstandig het wezenlijk dialectische karakter van de loop der
menselijke historie indachtig te zijn en de daarmee samenhangende inconsequenties
en innerlijke tegenstrijdigheden. De manier waarop in Evolution and Culture het
onderscheid tussen ‘specifieke’ en ‘algemene’ evolutie is uitgewerkt had dan ook de
verdienste, een van de voornaamste tegenstrijdigheden in het evolutieproces aan het
licht te brengen.
Er valt nog een belangrijke vraag te beantwoorden in verband met de gang der
evolutie. Is maatschappelijke evolutie een bewust proces of is het een proces dat uit
de verhouding tussen mens en natuurlijke omgeving door een min of meer toevallig
spel van proberen op goed geluk tot stand komt? Campbell meent dat dit laatste het
geval is.70. Hij vindt dat deze vraag op wetenschappelijke wijze te benaderen is, naar
analogie van het biologisch gebeuren, en dat het zich veel beter voor wetenschappelijk
onderzoek leent dan de lastige kwestie van de richting der evolutie. Voortbouwend
op Darwin, meent Campbell dat het evolutieproces plaatsvindt door ‘selectieve
retentie’ van gunstige vernieuwingen, waarmee tevens de wijde scala van variatie in
de menselijke cultuur verklaard kan worden. Hij meent daarbij dat zowel variatie als
selectieve retentie zich meestal afspelen op een toevallige, onbewuste manier, dus
op goed geluk, zonder enige rationele besluitvorming van de leiders van een
samenleving.71. Maar zelfs al zou Campbell in het geval van sociale verandering door
aanpassing enigszins gelijk hebben, men kan zich toch haast niet voorstellen dat in
geval van creatieve aanpassing veranderingen alleen maar bij toeval en op goed geluk
af zouden plaatsvinden. C. Condit betoogde terecht op de Conferentie van de North
Western University dat culturele systemen kunnen veranderen als gevolg van
‘doelgerichte aanpassing aan de omgeving’.72.
In nog veel sterkere mate geldt een doelgerichtheid voor die evolutionaire processen
die het bestaande evenwicht met de fysieke omgeving doorbreken - dus bijvoorbeeld
bij uitvindingen die tot verhoogde energieproduktie leiden. Hetzelfde geldt natuurlijk
ook voor maatschappelijke vernieuwingen - waaronder ook ‘revoluties’ begrepen
zijn - die gewoonlijk voor een belangrijk deel aan rationeel ingrijpen van de mens
kunnen worden toegeschreven.
Het ontkennen van de doelgerichtheid van een belangrijk stuk evolutionaire
verandering komt neer op een biologisch parallelisme waarbij het
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meest in het oog springend verschil tussen de mens en andere levende organismen
wordt genegeerd.

3. De dialectiek van de cultuurspreiding
Er is nog een punt dat ik wil noemen in verband met de verhouding tussen evolutie
en culturele variatie. Sahlins c.s.73. hebben er terecht op gewezen dat de ruimte voor
culturele variatie afneemt met de komst van hogere vormen van menselijke techniek
en organisatie. Culturele ontlening was reeds een belangrijk verschijnsel op een lager
niveau van techniek en menselijke organisatie (wat natuurlijk niet wil zeggen dat
culturele ontlening de enige bron van culturele parallellen zou zijn; onafhankelijke
uitvindingen zijn even beslissend en even belangrijk).74. Maar in de hogere fasen van
ontwikkeling wordt, zoals Sahlins c.s. hebben bewezen, het verschijnsel van ‘culturele
overheersing’ steeds belangrijker. Met de schaalvergroting krijgt de spreiding van
cultuurtrekken over brede lagen van de maatschappij en over miljoenenvolken steeds
grotere dimensies.
Zeker, Jan Romein overdreef met zijn betoog dat vóór de komst van de industriële
revolutie er iets als een Algemeen Menselijk Patroon bestond, dat typisch zou zijn
voor alle agrarische maatschappijen. Mogelijk overdreef hij ook met zijn bewering
dat een Westerse ‘industriële beschaving’ zich in cultureel opzicht al geleidelijk
verbreidt over de gehele wereld.75. Op zijn minst moet men betwijfelen of industriële
beschaving zoals die zich in het Westen ontwikkelde, wel zou kunnen worden
gelijkgesteld met ‘moderne’ beschaving. Romein zelf erkent dat de verbreiding van
deze beschaving naar andere delen van de wereld ‘het einde van de Europese
hegemonie’ impliceert. Maar al mogen dan de factoren die variatie bewerkstelligen
zowel in het verleden als vandaag door Romein zijn onderschat, in elk geval kan de
trend naar verminderde variatie, gepaard gaande aan een voortgaande evolutie op de
gebieden van techniek en organisatie, niet worden ontkend. Dit is een van de
hoofdredenen waarom de behandeling van evolutie door geleerden die zich bijna
uitsluitend bezighouden met variatie (zoals Steward en Campbell) niet als waarlijk
bevredigend kan worden beschouwd.
Toch zou het weer een ernstige dwaling zijn aan te nemen, dat de stroom en
verbreiding van nieuwe technieken en nieuwe sociale instellingen naar andere
samenlevingen een soepel en conflictloos proces zou zijn. Om Kaplan te citeren: ‘De
grote ingewikkeldheid van minutieus uitgewerkte technische systemen heeft het
geavanceerde maatschappijen
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mogelijk gemaakt de spreiding ervan tegen te gaan en te beletten ... Alle Europese
koloniale machten bijvoorbeeld hebben hun politieke, financiële en economische
macht gebruikt om de verbreiding van de industrialisatie tot de minder ontwikkelde
landen onder hun politieke controle te voorkomen of althans zoveel mogelijk te
vertragen, omdat hun belang in de eerste plaats gericht was op afzetgebieden, en de
beschikking over grondstoffen, en niet op het scheppen van industriële mededingers.’76.
De houding van deze machten was dus eerder gericht op de wens naar stabiliteit
en weerstand tegen verandering, dan dat ze geïnteresseerd waren in werkelijke sociale
vernieuwingen.
Wanneer al de ‘overheersende’ cultuur zich werkelijk tot andere samenlevingen
kon uitbreiden, dan kwam dat voornamelijk doordat die andere erin slaagden om
politieke en soms ook economische zeggenschap aan de handen van de vroegere
koloniale of imperialistische machthebbers te ontwringen. Het verschijnsel van
‘diffusie’ van heersende culturen of van speciale technieken, instellingen of
bekwaamheden, kan dus onder zekere omstandigheden worden beschouwd als een
bijdrage tot het algemene evolutieproces.
In de voorgaande bespreking van Romein's kijk op de verbreiding van de Westerse
industriële beschaving naar andere delen van de wereld heb ik reeds de kwestie
aangeroerd in hoeverre van niet-Westerse landen verwacht kan worden dat ze
eenvoudigweg de Westers-evolutionaire weg zullen volgen. Uit zijn latere werken,
geschreven in de jaren vijftig, zou men ten onrechte de indruk kunnen krijgen van
dominantie en verbreiding van cultuur als een unilineair proces. Paradoxaal genoeg
is het juist Romein's eigen ‘wet van de remmende voorsprong’ (een fundamenteel
element in wat hij noemde ‘de dialectiek van de vooruitgang’, een gedachte die hij
in de jaren dertig ontwikkelde) die dit eenvoudige unilineaire beeld aantast. Maar
hier komen we al aan het derde aspect van de algemene evolutie dat besproken zal
worden: het tempoverschil. De voorgaande uiteenzetting van de manier waarop
overheersende culturen zich verbreiden, kan gedeeltelijk ook dienen om de
dialectische weg te verklaren die het evolutieproces volgt, met betrekking tot
tempoverschillen. De tijdfactor verschijnt als een belangrijke variabele in het
evolutieproces, grotendeels door het feit van de eeuwige spanning tussen de drang
tot vernieuwing en de neiging tot consolideren en stabiliseren.
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3
De veranderlijke tijdsfactor
We moeten leren van snel veranderende systemen. Gewoonlijk leren we
van systemen in stilstand.
Kenneth E. Boulding

1. Romein's hypothese van de remmende voorsprong
De negentiende-eeuwse evolutionisten schijnen zich maar betrekkelijk weinig te
hebben aangetrokken van het theoretische probleem dat de menselijke samenlevingen
zo ongelijk van ontwikkelingsniveau zijn. Morgan opperde dat de voornaamste
oorzaak zou zijn de bijzonder grote moeilijkheid en zeldzaamheid van nieuwe
uitvindingen. Hieraan zou de stilstand in de vooruitgang te wijten zijn in gevallen
waar de geïsoleerde ligging fysiek contact verhinderde met culturele gebieden,
waaraan men technologische vernieuwing had kunnen ontlenen.77.
Maar als men van de eenheid van de mensheid uitgaat en van één enkele plaats
als de wieg van de mensensoort, dan had toch de ongelijke ontwikkeling van de
verschillende samenlevingen, waarin de mensheid uiteengevallen is, een reden tot
nadenken moeten zijn voor degenen die de historie opvatten als een voortdurende
geleidelijke verandering. Hoe kon dan de geweldige kloof tussen de ‘beschaafde’ en
‘primitieve’ of ‘wilde’ maatschappijen worden verklaard?
Sociaal Darwinisme kon een verklaring geven, al was het geen erg bevredigende.
De paradox bleef dat de ‘onvolwaardige’ niet alleen in leven was gebleven, maar
zelfs op grote delen van de aarde goed gedijde. Als de ‘primitieven’, die min of meer
op één lijn werden gesteld met de voorouders van de ‘beschaafde’ volken, niet
uitgesloten waren van het universele evolutie-proces (en wat dat betreft waren de
vooraanstaande evolutionisten van de negentiende eeuw het eens), dan moesten deze
geleerden toch een verklaring geven voor de ongerijmdheid dat sommige volken in
het verleden vlugger vooruitkwamen dan andere. Zou die kloof de neiging vertonen
wijder te worden in het verdere verloop van het evolutionaire proces? Als de ene
groep mensen boven anderen een zekere voorsprong had bereikt door een selectief
proces of door klimaatverschil, dan zou de afstand alleen maar groter kunnen worden,
en nooit verminderen als dezelfde factoren die de aanvankelijke voorsprong hadden
veroorzaakt, ook in de toekomst werkzaam zouden blij-
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ven. De enige mogelijkheid om te voorkomen dat die kloof nog wijder zou worden,
zou zijn een bewuste verbreiding van hogere beschavingsvormen over de primitieve.
En dat was nu precies de stelling van degenen die, als Tylor, een evolutionaire
opvatting combineerden met een geloof in een koloniale mission sacrée: ‘The White
Man's Burden’.
Het gevolg van dit gezichtspunt moest zijn dat de eens verworven voorsprong zou
voortduren, en dat de centra van politieke macht, technische superioriteit en cultureel
overwicht altijd dezelfde zouden blijven. Ongelukkig voor de unilineaire
evolutionisten wijst de historie, verre van deze onderstelling te bevestigen, integendeel
juist in een tegengestelde richting.
Het was Jan Romein die het eerst het ‘overspring’-verschijnsel in de geschiedenis
van de mensheid als een algemene trend zag. Zeker, er waren ook vóór hem veel
denkers die dit fenomeen van wisselende centra van menselijke beschaving of
politieke macht hadden opgemerkt. Maar de historische opeenvolgingen werden toen
meestal geanalyseerd in termen van opkomst en verval van rijken, van bloei en
ontbinding van beschavingen. Oswald Spengler werkte die
opkomst-en-verval-gedachte in zijn Der Untergang des Abendlandes verder uit als
een wereldomvattende cyclische beweging waaraan geen enkele menselijke
beschaving kon ontsnappen, te vergelijken met het bloeien en vergaan van levende
organismen.
Voor Romein daarentegen was de verschuiving van centra van politieke macht en
technisch overwicht niet identiek met een telkens weerkerend proces van bloei en
verval. De verschillende beschavingen zijn naar zijn mening geen losse afzonderlijke
eenheden waarvan elk zijn eigen min of meer analoge cyclus doorloopt. In Romein's
visie was een algemene wereldomvattende trend naar vooruitgang niet te ontkennen,
al bestreed hij de unilineaire evolutie-opvattingen die vóór de Eerste Wereldoorlog
de heersende waren.
Evenals in de meeste studies worden ook in zijn verhandeling twee hoofdcriteria
toegepast om ‘vooruitgang’ vast te stellen: technische bedrevenheid en
organisatorische vaardigheid. Maar hij voegt aan dit universele proces nog een
dimensie toe: evolutie is voor hem een discontinu proces. Daarom is overslaan van
fasen en verschuiving van machtscentra van de ene plaats naar de andere niet in
tegenspraak met het evolutionaire beginsel, zoals dat door figuren als Spengler, die
in termen van bloei en verval redeneerden, was beweerd. Het is integendeel niets
anders dan een adequate omschrijving van de manier waarop menselijke
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evolutie meestal voortgang vindt.
Op basis van de erkenning van deze fundamentele waarheid ontwikkelde Romein
zijn hypothese van de ‘dialectiek van de vooruitgang’.78.
Met een macht van voorbeelden uit de geschiedenis toont hij aan, dat in plaats van
zich trapsgewijze te ontwikkelen de historie van de mens sprongsgewijs verloopt, te
vergelijken met de mutaties uit de wereld van de levende natuur. De volgende stap
in de evolutie hoeft helemaal niet plaats te vinden in de maatschappij die al een hoge
graad van volmaaktheid in een zekere richting heeft bereikt. Integendeel, de
vooruitgang die eens in het verleden is bereikt wordt licht een rem voor verdere
vooruitgang. Een sfeer van voldaanheid, en gevestigde belangen, roepen een neiging
op om zich te verzetten tegen verdere stappen, die misschien een volledige vervanging
van bestaande instellingen en apparatuur met zich mee zouden brengen.
In een meer achterlijk land, waar de weerstanden tegen sociale verandering zwakker
zijn, is verdere vooruitgang op het evolutionaire pad daarom veel eerder te verwachten,
zoals telkens weer blijkt. Romein laat zien dat de leiding in de evolutie van de mens
voortdurend verschuift van de ene maatschappij naar de andere, nadat te ver gedreven
specialisatie het leiding gevende land van gisteren in een doodlopend slop heeft
gedrongen. Hij ontleent zijn voorbeelden zowel aan het gebied der techniek
(bewapening en oorlogvoering inbegrepen) als aan de opkomst van maatschappelijke
instituties. Enige van zijn meest treffende illustraties van deze stelling zijn de
volgende. In Londen, de eerste stad waar gasverlichting zijn intree deed en tot een
opmerkelijke perfectie was gebracht, werd de invoering van elektrische
stadsverlichting sterk vertraagd;79. de produktiviteit van de kolenmijnen in Engeland,
Frankrijk en België, de landen waar steenkoolwinning het eerst op grote schaal werd
ontwikkeld, bleef achter; de laatkomer Japan veroverde een voorsprong boven
Engeland wat betreft modernisering en rationalisering van de textielindustrie; en
tenslotte was er de proletarische revolutie in het achterlijke Rusland, tegen alle
voorspellingen van die Marxisten in die hadden verwacht dat die revolutie in Duitsland
zou komen, dat in die tijd het industrieel meest ontwikkelde land was. De algemene
strekking van zijn betoog is te tonen dat achterlijkheid onder zekere omstandigheden
als een voordeel kan werken en kan aanzetten tot grotere krachtsinspanning, terwijl
snelle vooruitgang in het verleden als een rem kan werken. Dit is wat hij ‘de dialectiek
van de vooruitgang’ noemt of de stelling van ‘de remmende voorsprong’.
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In hoeverre was Romein's bijdrage tot de evolutieleer origineel? Hij zelf noemde in
zijn artikel verschillende schrijvers die bij gelegenheid een gelijke zienswijze hadden
geuit naar aanleiding van een bepaald historisch gebeuren, al had niemand het
gewaagd dit gezichtspunt uit te werken, zoals Romein, tot een volledige theorie. De
meeste van de geleerden die Romein aanhaalt, zijn Marxisten, hetgeen niet
verwonderlijk is als we bedenken hoezeer het dialectisch denken de Marxistische
filosofie had doortrokken. De Hollandse astronoom Pannekoek suggereerde in dit
verband de paradox: ‘Survival of the Unfittest’ (voortbestaan van de onvolwaardige).80.
Romein had ook net zo goed Friedrich Engels zelf kunnen noemen, die beweerde
dat Duitsland in staat was geweest een hogere trap van beschaving (namelijk
feodaliteit) in te luiden dan Rome ooit had kunnen bereiken, omdat in Duitsland nog
elementen van een vroegere ‘barbaarse’ fase werkzaam waren, terwijl het Romeinse
rijk was blijven steken in de eerste fase van ‘civilisatie’, namelijk slavernij. ‘En
tenslotte, als de Germanen de al in hun vaderland aanwezige mildere vorm van
dienstbaarheid ... ontwikkelden en tot de enige en uitsluitende konden verheffen ...
waaraan danken we dat anders dan aan hun barbaarsheid, waardoor zij het nog niet
tot ontwikkelde slavernij hadden gebracht?’81.
Het is overigens interessant dat Romein, zelf Marxist, in zijn betoog duidelijk
afwijkt van de conventionele Marxistische beschouwing van sociale evolutie. En het
is vooral heel merkwaardig dat noch Stalinisten, noch Trotskisten, het met het
dialectisch perspectief, waarin Romein het Sowjet-experiment zag, eens konden zijn.
De kwestie waar het op aankomt is of het ooit mogelijk is een fase in de menselijke
evolutie over te slaan, en meer speciaal de burgerlijk-kapitalistische fase, en of het
voorgevallene in Rusland beschouwd zou kunnen worden als een afwijking van de
klassieke opeenvolging: feodalisme→ kapitalisme→ socialisme. In de evolutionaire
gedachtengang zoals die onder vooraanstaande Marxisten aanvaard is, moest iedere
voorafgaande fase geheel doorlopen zijn voordat een nieuwe fase zou kunnen
beginnen.82. Hun dialectische manier van denken week af van andere evolutionistische
zienswijzen in zover als zij iedere nieuwe fase als geboren in antithese tot de vorige
fase zagen, terwijl elk stadium op zijn hoogtepunt juist de tegenkrachten voortbracht
die uiteindelijk zijn ondergang teweeg zouden brengen. Er was een verschil van
mening tussen de Marxisten onderling wat betreft de manier waarop de kwalitatieve
verandering zich zou voltrekken: geleidelijk, of met revolutionaire
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middelen, waardoor de opgestapelde kwantitatieve elementen zouden worden
gekanaliseerd naar een plotselinge gewelddadige ontlading, uitmondend in een
kwalitatieve transformatie van de samenleving. Maar geen van beide denkrichtingen
scheen te twijfelen dat in beginsel iedere fase op zichzelf het gebruikelijke proces
van geboorte, bloei en verval moest doorlopen.
In overeenstemming met deze kijk waren de Marxistische denkers om en bij de
periode van de Eerste Wereldoorlog het erover eens dat een socialistische fase slechts
zou kunnen ontstaan in een maatschappij waarin het bourgeois kapitalisme zijn
optimale ontwikkeling had bereikt, dus in Duitsland, dat toen het hoogst ontwikkelde
industriële land was.83. De eerste socialistische revolutie kwam echter in Rusland,
dat in die tijd als een nogal achterlijk land beschouwd kon worden. Van theoretisch
gezichtspunt leek dat een paradox, temeer daar de ontketening van een socialistische
revolutie in Rusland een weloverwogen keuze was geweest van een groep leidende
Marxisten. Vandaar dat het ons interesseert hoe de Marxistische politieke leiders de
klaarblijkelijke afwijking van het Marxistische patroon van evolutie verklaarden.
De poging van Lenin om de proletarische revolutie in het achterlijke Rusland te
doen ontvlammen was weloverwogen. Een van zijn originele bijdragen aan de
Marxistische theorie was het inzicht dat om het kapitalisme te verslaan de keten van
kapitalistische bolwerken in zijn zwakste schakel moest worden aangevallen; niet in
het centrum van zijn macht, maar in de ‘zachte onderbuik van het kapitalisme’,
namelijk het koloniale of halfkoloniale achterland, dat het kapitalisme, in zijn
imperialistische gedaante, bezig was op zo'n manier te exploiteren dat dat sterke
tegenkrachten van het volk opriep.84. Het was de boerenstand van Oost-Europa, Azië
en Latijns Amerika die door de kapitalistische uitbuiting tot een verarmd en
weerspannig internationaal proletariaat was geworden.
In dit verband gebruikte Lenin een beeld dat een zekere overeenstemming met
Romein's hypothese van de ‘remmende voorsprong’ vertoont: hij sprak van ‘achterlijk
Europa en progressief Azië’. Inderdaad was volgens Lenin Europa ‘achterlijk’ inzover
zijn leiders alles in Azië steunden wat stervende en Middeleeuws was, terwijl Azië
vooruitstrevend was daar de massa van het volk daar hulp kreeg van de opkomende
Westerse arbeidersklasse.85.
Maar er is een fundamenteel verschil met Romein's opvatting: naar de mening van
Lenin was het toch het Europese proletariaat dat de beslis-
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sende factor moest zijn in het ontketenen van een proletarische revolutie en het in
leven roepen van een ‘socialistische samenleving’. De beslissende machtsstrijd moest
uitgevochten worden in Duitsland. De algemene verwachting onder de
communistische leiders was dat de Russische Revolutie zich zou uitbreiden tot andere
delen van de wereld en dat de Duitse bourgeoisie, verzwakt door het verlies van het
Russische achterland, een nederlaag zou lijden in haar strijd met de meest ontwikkelde
en meest progressieve arbeidersklasse. De proletarische revolutie die begonnen was
in Rusland zou zich uitbreiden naar Duitsland en vandaar de wereld veroveren.
Toen noch een wereldrevolutie, noch een socialistische revolutie in Duitsland
werkelijkheid werd, moesten de communistische leiders in wat de Sowjet Unie
geworden was, zich herberaden over de nieuwe situatie. Het welbekende geschil
tussen Stalin en Trotsky trok zich samen rond het probleem of het mogelijk zou zijn
‘socialisme in één land op te bouwen’. Lenin was in 1924 gestorven vòòr het dispuut
werkelijk begonnen was.
In zijn Geschiedenis van de Russische Revolutie legde Trotsky zijn opinie over
dit kritieke punt uit. Tegelijkertijd probeerde hij aan te tonen dat zijn denkbeelden
grotendeels overeenkwamen met die van Lenin. Er zijn in zijn werk uitdrukkingen
die preluderen op Romein's ‘hypothese van de remmende voorsprong’. Hij gebruikt
de term: ‘het voorrecht van de historische achterlijkheid’ en noemt de mogelijkheid
van ‘overslaan van een hele rij tussenstadia’. Bij voorbeeld: in zijn economische
evolutie had Rusland ‘de periode van ambachtsgilden en manufactuur overgeslagen’.
Romein zelf vestigde in zijn opstel de aandacht op het volgende commentaar van
Trotsky op de snelle ontwikkeling van de Russische industrie: ‘In werkelijkheid werd
de mogelijkheid van zo'n snelle groei juist door haar achterstand bepaald.’86. Sahlins
en Service, die pas vijftien jaar geleden de ‘wet van de remmende voorsprong’ weer
hebben ontdekt zonder iets te weten van Romein's studie, die nooit in het Engels was
gepubliceerd, noemen zelfs Trotsky als de enige geleerde die de betekenis van dit
verschijnsel ‘als een wetenschappelijke wet’ had voorvoeld.87.
Niettegenstaande de opmerkelijke poging in Trotsky's betoog om vat te krijgen
op het dialectische element in de geschiedenis, zou ik toch niet met Romein en met
de samenstellers van Evolution and Culture erin willen meegaan, dat Trotsky
beschouwd kan worden als een voorloper in de ware zin des woords. Het betoog van
Trotsky komt in wezen neer
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op een ontkenning dat Rusland als achterlijk land de kapitalistische fase zou kunnen
overslaan. Zijn ‘wet van de gecombineerde ontwikkeling’, zoals hij die formuleerde,88.
stelt terecht dat in een revolutie als de Russische zeer progressieve en traditionele
elementen samenwerken. In zijn opvatting spelen echter de traditionele resten een
beslissende rol. De kern van zijn betoog is, dat hoewel de Russische omgeving
(vanwege haar achterlijkheid) gunstig was voor een start van de socialistische
revolutie, haar voltooiing toch nooit in een achterlijk land zou kunnen plaats vinden.
De talrijke achterlijke kanten van de Russische samenleving waren volgens Trotsky
een onoverkomelijk obstakel voor een waarlijk socialistische ontwikkeling. Een
poging om ‘socialisme binnen één land’ op te bouwen moest onvermijdelijk spaak
lopen en op een herstel van staatskapitalisme, een bureaucratie met veel achterlijke,
deels feodale trekken uitlopen. Over het geheel genomen kon volgens Trotsky de
achterlijkheid van Rusland niet als een voordeel beschouwd worden voor een
werkelijk socialistisch experiment.89.
Het is moeilijk te beoordelen of Trotsky gelijk heeft met zijn bewering dat ook
Lenin nooit had gedacht aan de mogelijkheid om ‘socialisme in één land’ op te
bouwen.90. Het is voor ons belangrijker na te gaan in hoeverre Stalin's feitelijke poging,
om socialisme in één land op te bouwen, gebaseerd was op een theoretische opvatting
die te vergelijken zou zijn met Romein's visie van ‘de dialectiek van de vooruitgang’.
Er bestaat een apocriefe anecdote over een beweerd twistgesprek tussen Stalin en
zijn tegenstanders, onder wie Trotsky, in het Uitvoerend Comité van de
Communistische Partij. In die tijd kon Stalin zijn standpunt nog niet opleggen; hij
moest nog argumenteren. Stalin zou dan gezegd hebben in antwoord op degenen die
beweerden dat volgens Marx' leer ‘socialisme in één land’ onmogelijk was: ‘Jullie
zijn dommer dan kippen. Als je met een krijtje een kring om een kip trekt, durft zij
er niet overheen te stappen. Maar jullie hebben zèlf de kring getrokken waar je niet
overheen durft te stappen.’
Se non è vero è ben trovato. Stalin was in de eerste plaats een practicus. Zijn poging
om ‘socialisme in één land’ op te bouwen was meer ingegeven door de praktische
noodzaak dan door theoretische overwegingen. Hij pretendeerde niet dat aan zijn
stoutmoedig experiment een originele theoretische idee ten grondslag lag. Hij
beweerde steeds, dat wat hij probeerde te bereiken, in volkomen overeenstemming
was met het klassieke Marxisme. Hij week niet bewust af van de theoretische
opeenvolging feodaliteit→ bourgeois-kapitalisme→ socialisme. In het Russische geval
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was de kapitalistische fase nogal kort geweest. Maar wat deed 't ertoe, men moest
zich niet door dergelijke kleinigheden laten afleiden van een poging om, door extra
krachtsinspanning, doelen te bereiken die makkelijker te verwezenlijken zouden zijn
geweest als de Sowjet Unie medestanders over de hele wereld gevonden had. Als
Duitsland niet mee deed, als de wereldrevolutie nog geen werkelijkheid was, nu dan
zou de Sowjet Unie het wel alleen opknappen.
Maar in het Stalinistische Marxisme was geen enkele aanwijzing dat de Russische
weg beschouwd moest worden als een afwijking van de gewone opeenvolging van
fasen. Integendeel, de Stalinisten schenen eerder aan te nemen dat als het zou blijken
uitvoerbaar te zijn om socialisme op te bouwen in één land, dit ook zou demonstreren
dat de vorige fase, het bourgeois-kapitalisme, al zo ver was gerijpt dat de volgende
fase, socialisme, kon intreden.
Deze visie nu werd door Romein bestreden. Terwijl hij het ermee eens was dat
Rusland inderdaad bezig was een socialisme in één land op te bouwen, betoogde hij
dat het experiment geslaagd was niet omdat het kapitalistische stadium van de
maatschappij tot rijping was gekomen, maar juist integendeel omdat het nooit rijp
was geworden. De zelfde factor, Rusland's achterlijkheid, die het land tot een gunstige
bodem voor een proletarische revolutie had gemaakt, maakte het ook geschikt voor
een socialistische opbouw. Niet alleen konden enige elementen van het kapitalistische
stadium worden overgeslagen. Het hele kapitalisme als zodanig was in het Russische
geval een stadium dat een onnodige omweg bleek te zijn. Zo kon dus de Russische
achterstand in een voorsprong worden omgezet in vergelijking met meer ontwikkelde
samenlevingen. De Sowjet-leus dognatj i peregnatj (inhalen en voorbijstreven, nl.
de kapitalistische landen) was volgens Romein heus geen ijdele frase maar een
duidelijke uitdrukking van wat werkelijk zou gebeuren en wat al in feite gebeurde
tijdens de Vijfjaren-plannen.
Het is vaak beweerd dat evolutie slechts met minimale stapjes vooruitgaat.
Verscheidene medewerkers aan Social Change in Developing Areas hebben nog
eenzelfde mening: ‘Verandering komt voetje voor voetje. Het is continu en berust
niet op zijverbindingen, het is autonoom en niet opgelegd.’91. Op soortgelijke wijze
had Edward B. Tylor aangenomen, ‘dat veranderingen veeleer zeer klein waren dan
groot, en dat hun uitwerking veeleer cumulatief dan abrupt was.’92.
Romein heeft aangetoond dat deze visie op evolutie weinig realistisch is. Hij valt
de oude zegswijze aan: nil natura per saltum (niets gaat in de
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natuur met sprongen) en stelt voor dit te vervangen door de volgende spreuken: Nil
natura nisi per saltum en nil humanum nisi per saltum (niets gaat in de natuur tenzij
met sprongen; niets menselijks tenzij met sprongen).

2. Service en zijn wet van de evolutionaire potentie
Vele jaren later ontwikkelde Elman R. Service, blijkbaar onbekend met zijn Hollandse
voorloper, in zijn bijdrage tot Evolution and Culture een theorie die tot zelfs in details
met de visie van Romein overeenkwam. De onafhankelijkheid van Service's
ontdekking blijkt uit een terminologie die volkomen verschilt van die van Romein.
Het overslaan van stadia wordt door Service ‘het kikkersprong-effect’ genoemd. Wat
Romein ‘de dialectiek van de vooruitgang’ noemt, heet bij Service ‘de phylogenetische
discontinuïteit van de vooruitgang’. De reden waarom Service de term ‘dialectiek’
vermijdt, is klaarblijkelijk zijn opvatting dat het de dialectische gedachte van Hegel
is geweest die Marx en Engels en hun volgelingen belette om de mogelijkheid van
een onderbroken evolutionair proces onder ogen te zien.93.
De voortdurende verschuiving van centra van culturele en technologische
vooruitgang, bij Romein stilzwijgend inbegrepen in zijn alomvattend begrip van
‘verspringing’, dat zowel het verschijnsel van overslaan als van plaatsverandering
insluit, komt bij Service in zijn analyse terug als de ‘lokale discontinuïteit van de
vooruitgang’.
Tenslotte komt Romein's ‘wet van de remmende voorsprong’ in Service's werk
terug als de ‘wet van de evolutionaire potentie’. In beide wetten is impliciet vervat
wat de twee auteurs onafhankelijk van elkaar genoemd hebben: ‘het voorrecht van
de achterstand’. Zowel Service als Romein brachten het verschijnsel in verband met
het zo dikwijls besproken maar tevoren nooit begrepen fenomeen van ‘opkomst en
verval’ van beschavingen.
De belangrijkste originele bijdrage van Service en zijn medewerkers is dat zij de
wet in verband brachten met het verschil tussen de twee soorten evolutie, die eerder
zijn besproken. Service drukte deze relatie als volgt uit: ‘Hoe meer een vorm in een
gegeven evolutionair stadium is gespecialiseerd en aangepast, des te kleiner is zijn
vermogen om voort te gaan naar het volgende stadium, of om het bondiger te zeggen:
specifieke evolutionaire vooruitgang is omgekeerd evenredig aan algemeen
evolutionaire potentie’.94.
De voorbeelden van Service vallen gedeeltelijk met die van Romein sa-
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men. Zoals Romein, zich baserend op H.G. Wells, de Chinese achterstand toeschreef
aan een schrift, dat oorspronkelijk kon worden beschouwd als het meest geavanceerde
van zijn tijd, verklaart Service dat in Egypte geen fonetische spelling kon ontstaan
juist omdat het systeem van hiëroglyfen zo gespecialiseerd en omslachtig was, terwijl
de volken oostelijk van de Middellandse Zee ‘helemaal geen schrift hadden en ...
dus een nieuw begin konden maken’.95. Andere voorbeelden van de ‘wet’ in het artikel
van Service hebben betrekking op de verspringing van culturele centra in de oude
geschiedenis van Midden-Amerika, en in de antieke oudheid van de landen om de
Middellandse Zee. Net als Romein wijst Service ook op het ongelijke tempo van de
moderne industriële ontwikkeling in de verschillende landen. Maar de interessantste
voorbeelden haalt Service in zijn studie uit China, terwijl Romein daar in zijn artikel
nauwelijks van rept.
Sahlins had zich al eerder in het werk gewaagd aan een nieuwe aanpak van het
vraagstuk van de overgang van feodaliteit naar kapitalisme, waarmee hij een nieuw
verhelderend licht wierp op een probleem waarmee Marxistische unilineaire
evolutionisten zowel als multilineairen als Wittfogel zo hebben geworsteld.96. Naar
de mening van Sahlins was feodaliteit aan het kapitalisme voorafgegaan niet omdat
het 't meest ontwikkelde maatschappijtype van die tijd was, maar omdat feodaliteit
alleen maar een speciale achterlijke vorm van het in die periode voorkomende type
beschaving was. Het was een onderontwikkelde vorm die nu toevallig een grotere
‘evolutionaire potentie’ had dan de andere, en waaruit historisch gezien een nieuw
prestatieniveau kon groeien; ‘ ... het vertegenwoordigt uit een oogpunt van algemene
maatschappelijke ontwikkeling een lager niveau dan de beschavingen van China,
Antiek Egypte of Mesopotamië, al ontstond het later dan deze en al bleek het dan
tot een nog hogere vorm te voeren dan een van die beschavingen.’
Sahlins is het dus niet eens, noch met de Marxisten die het begrip feodalisme
uitbreidden tot het geval van China, noch met Wittfogel die de term feodalisme
praktisch beperkt tot West-Europa en Japan, maar het beschouwt als een hogere vorm
van ontwikkeling dan de ‘Oosterse Despotieën’. Sahlins en zijn collega's geven
Wittfogel alleen gelijk inzover zij de nadruk leggen op de speciale moeilijkheden
voor een land als China om moderne ontwikkeling tot stand te brengen en de
onmogelijkheid van China om dat via de kapitalistische weg te bereiken.
Op het einde van zijn studie97. komt Service terug op dit probleem, waar-
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bij hij een bepaalde vergelijking maakt tussen het Japanse en het Chinese geval.
‘Japan, eens cultureel een arm familielid van China, bracht het tot een modern
industriële fase van kolen- en olie-energie en werd in de Verre Oost het machtigste
land. Dit kon gedeeltelijk gebeuren vanwege zijn achterstand en zijn “jeugd” tegenover
de grote traagheid van de oude, enorm aangepaste en gespecialiseerde
landbouw-beschaving van China.’ Service herhaalt wel niet, dat Japan zijn achterstand
en zijn ‘evolutionaire potentie’ beide aan dit feodalisme te danken had, maar het is
duidelijk dat hij dat bedoelt.
Maar op 't ogenblik is de toestand omgekeerd: ‘ ... nu, misschien paradoxaal van
Japan's gezichtspunt, heeft China grotere mogelijkheden om een overgang te vinden
naar een nieuwe en radicaal verschillende industriële fase, gebaseerd op een opslag
en overbrenging langs electronische weg van nieuwe krachtbronnen als atomaire en
rechtstreekse zonne-energie. China is lang niet zo aangepast als Japan aan het
tegenwoordige snel verouderende industriële complex van kolen- en olieenergie’.
En hij voegt eraan toe: ‘Het is Marxistische, misschien zelfs dichterlijke
rechtvaardigheid, dat Rusland zich door zijn “vroegtijdige revolutie” al zo heeft
vastgelegd op het industrietype van vandaag, dat het best wel eens door een nog
nieuwer industriegebied zou kunnen worden overschaduwd’. In dit verband haalt
Service een belangwekkend commentaar van Mau Tse-toeng aan, dat China als ‘een
onbeschreven blad papier’ zou zijn. Mau heeft beknopt de voordelen van achterstand
in de volgende woorden uitgedrukt: ‘Dit mag een kwaad iets lijken, maar in
werkelijkheid is het iets goeds... Niets staat geschreven op een blad papier dat nog
blank is, maar het leent er zich wonderbaarlijk goed voor om de laatste en mooiste
woorden en beelden te ontvangen.’
Zelfs in kwesties van minder belang, zegt Service, zou China kunnen profiteren
van zijn aanvankelijke achterstand. Terwijl China op het gebied van het schrift door
nieuwkomers met fonetische spelling werd overtroffen, zou China nù de eerste kunnen
zijn om ‘fonemische spelling’ in te voeren - en zo Mau's ‘onbeschreven blad papier’
in te vullen!
Zijn deze voorspellingen van een waarlijk ‘grote sprong voorwaarts’ van China
alleen maar uitingen van wishful thinking? Of zijn zij gebaseerd op concrete
aanwijzingen in de tegenwoordige situatie? Toen zij dit schreven waren Service en
zijn collega's nog niet in staat China's prestaties op het gebied van de nucleaire
proeven en de samenstelling van insuline in hun berekeningen op te nemen. Maar
Service was wel in
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staat aan te tonen dat in het huidige tijdperk ‘de nieuwe landen niet kunnen
industrialiseren met kleine beginstapjes zoals het Westen dat deed, en dan voortgaan
langs de oorspronkelijke groeistadia, in de loop waarvan kapitaalschepping kon plaats
vinden. Zij zullen beginnen met de laatste en verst gevorderde van de bekende
technieken en proberen het volledige industriële complex ineens te creëren, daarbij
hele perioden van onze ontwikkeling overslaande. Dit eist een enorme investering
van kapitaal. De economie moet dus wel socialistisch zijn; de regering eerder dan
particuliere personen verschaft het meeste van dat kapitaal, omdat het nu eenmaal
niet anders kan.’ Bovendien moest die nieuwe industrie aanvankelijk tot ontwikkeling
worden gebracht ‘in het gezicht van de uitdaging en tegenstand van buitenlandse
machten.’ Zover was het betoog ten gunste van een revolutionaire omwenteling, een
socialistische opbouw en een ‘despotisch bestuur’ geldig voor Rusland zowel als
voor China en bevatte het niet meer dan de analyse van Romein van het
Sowjet-experiment. Maar een speciaal argument ten gunste van de kansen voor China
om de vroeger ontstane industriële reuzen te overtreffen is te vinden niet alleen in
het geweldige mensenreservoir dat het vereiste investeringskapitaal kan verschaffen
door buitengewoon harde arbeid, maar nog meer in de klaarblijkelijke vastbeslotenheid
van China om zijn economische systeem koste wat 't wil te hervormen - wat ook niet
anders kan.98.
Het betoog van Service bevestigt dus Romein's standpunt dat hogere evolutionaire
fasen ‘in de nieuwe landen wel moeten komen in de vorm van revolutie’.99. Hij had
ook de term: ‘wet van de revolutionaire potentie’ kunnen gebruiken. Wat hij niet
heeft voorzien, is dat de Chinezen in het patroon van hun industriële ontwikkeling
ook sterk zouden afwijken van het Sowjet-model - dat zij naast de hypermoderne
industriële sector ook een brede sector van ‘intermediaire’ technologie zouden
scheppen die géén hoge investeringen in kapitaal zou vereisen, maar juist zeer
arbeidsintensief zou zijn. In zoverre zou men ook de Chinese bijdrage tot de
technologie ‘revolutionair’ kunnen noemen.

3. Herwaardering van de theorieën van Romein en Service
Het is nu mogelijk nog eens de tijdfactor in de sociale evolutie na te gaan. Ofschoon
het nog niet doenlijk is, met onze kennis van thans, de snelheid van een evolutionair
proces te voorspellen, kunnen we nu toch wel tot op zekere hoogte de menigvuldige
vertragingen en versnellingen in de sociale evolutie verklaren. Om de vertragingen
te begrijpen is een
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inzicht in de ‘specifieke’ ‘aanpassings’-evolutie, zoals door Sahlins en zijn
medewerkers uitgewerkt, van fundamenteel belang. Op den duur kan dit type
‘evolutie’ stilstand bewerken, door Clifford Geertz als ‘involutie’ ten doop gehouden.
Waar involutie werkzaam is geweest, zal een ogenblik komen dat een breekpunt
bereikt is. De betrekkelijke stilstand en achterstand, die verbonden is met
involutionaire processen, zal uiteindelijk een crisis ten gevolge hebben, die zich uit
in ernstige ontevredenheid en weerspannigheid bij grote delen van de bevolking.
Zodra het dode punt door overspecialisatie is bereikt, kan alleen maar een
gewelddadige doorbraak schokkend als een aardbeving een omkering van de
involutionaire tendenties teweegbrengen. Zo schept dus eerdere vertraging een
versnelling in de verdere loop van evolutie.
Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat in zo'n geval revolutie de meeste kans
heeft, een voor de hand liggende uitweg te worden. Maar er blijven nog een paar
fundamentele vragen.
Hoe ver reikt de ‘wet’ die Romein en Service onder een verschillende naam hebben
ontwikkeld? Als 't een werkelijke wet is, zou elke vertraging in een latere versnelling
moeten resulteren, of om de gebruikelijke term te gebruiken, in een revolutie. Komt
deze veronderstelling overeen met de historische realiteit zoals wij die kennen?
Het is moeilijk om daar een beslist antwoord op te geven, juist omdat de tijdfactor
zo lastig te hanteren is op een wetenschappelijke wijze. Het is altijd mogelijk te
betogen, wanneer in een gegeven maatschappij, waar involutie-tendenzen werkzaam
zijn, nog geen revolutionaire doorbraak heeft plaatsgevonden, dat dit te danken is
aan het feit dat de situatie nog niet rijp is en dat dus de revolutie te zijner tijd heus
wel zal volgen. Maar zo'n betoog zou op een petitio principii berusten. We zouden
in feite een tautologie uitspreken: aan ons criterium of een situatie als ‘involutionair’
kan worden gedefinieerd in die zin dat het ‘voorrecht van de achterstand’ gaat
optreden, zou alleen maar kunnen worden voldaan als er werkelijk een revolutie op
is gevolgd! In het verleden waren er tal van achterlijke samenlevingen, en er zijn er
nu ook nog heel wat, waar geen revolutionaire verandering is ingetreden die als uiting
kan worden gezien van het ‘voorrecht van de achterstand’. Het zou voorbarig zijn
aan te nemen dat al die maatschappijen op weg zijn van dat voorrecht voordeel te
trekken.
Het geval van de Russische Revolutie maakt bovendien duidelijk dat zelfs als een
schakel in de evolutionaire keten kan worden overgeslagen,
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sommige belangrijke elementen van de traditionele structuur toch voor een lange
periode werkzaam blijven en zodoende de verdere loop van de sociale ontwikkeling
beïnvloeden. Wat Trotsky de ‘wet van de gecombineerde ontwikkeling’ noemde
werkte zonder twijfel, al overschatte Trotsky waarschijnlijk haar betekenis hogelijk.
Toch moet dit probleem van de doorwerking van elementen uit een vorige fase ernstig
bestudeerd worden evenals het verschijnsel van het overslaan van stadia.
Aan de andere kant bewijzen al die voorbeelden die Romein en Sahlins aandroegen
om de ‘wet van de remmende voorsprong’ aan te tonen en al die andere voorbeelden
waarmee ze nog zouden kunnen worden aangevuld, nog helemaal niet dat een
maatschappij die een vroeger vooruitgangsproces inzette, nooit de volgende stap zou
kunnen maken. In de volgende paragraaf zullen we terug komen op de vele gevallen
waarin een oorspronkelijke voorsprong voor een geruime tijd wordt gehandhaafd.
Daar het nu eenmaal nog niet mogelijk is het tempo van verandering precies te meten
en de toekomstige koers precies te voorspellen, zou ik er de voorkeur aan geven niet
van een ‘wet’ van evolutionaire potentie te spreken maar liever van een ‘trend’,
waarvan de sterkte en de algemeen-geldigheid nog diepgaand moeten worden
onderzocht. Wat Romein en Service hebben bewezen, is dat heel vaak de uitdaging
om nieuwe wegen in te slaan makkelijker beantwoord wordt door sociale structuren
die nog niet al te ver geavanceerd zijn. Maar om van die tendens nu maar een ‘wet’
te maken zou neerkomen op een ontkenning van de mogelijkheid dat het werkelijke
antwoord op zo'n uitdaging tot op zekere hoogte afhangt van min of meer vrijwillige
rationeel-menselijke beslissingen. Niet alleen de negentiende-eeuwse unilineaire
evolutieleer maar ook het negentiende-eeuwse starre determinisme is iets van het
verleden. Velen van Marx' volgelingen zagen nog de evolutie, zoals zij die opvatten,
als volkomen gedetermineerd door onontkoombare ‘wetten’. Zij hadden eigenlijk
de paradox te verklaren, dat revolutionaire verandering, die in wezen gedetermineerd
zou zijn, toch door menselijke wezens moest worden tot stand gebracht. In de epiloog
van dit boek hoop ik mijn standpunt te kunnen waar maken dat het probleem van het
‘determinisme’ niet meer is dan een imaginair probleem, en dat het menselijke
vermogen om binnen zekere grenzen zijn lot te bepalen, niet kan worden ontkend
op rationele, wetenschappelijke gronden. Waarschijnlijk realiseerde Romein zich
dat. Slechts tweemaal gebruikte hij in zijn artikel de term ‘wet’, maar beide keren
zette hij het woord tussen
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aanhalingstekens. Overal elders gebruikte hij het woord ‘hypothese’, wat het ook in
feite was.
In plaats van quasi-wetenschappelijke ‘wetten’ te formuleren die door het gebruik
van de term ‘evolutionaire potentie’ (wat herinnert aan het onderscheid tussen
potentiële en kinetische energie in de natuurkunde) een groter precisie suggereren
dan het beschikbare bewijsmateriaal rechtvaardigt, zou ik er de voorkeur aan geven
een reeks min of meer concrete hypotheses uit te werken en te toetsen, om uit te
zoeken onder welke voorwaarden precies de tendens van de remmende voorsprong
en het voorrecht van de achterstand werkzaam zijn. Dit is een van de taken die ik
mijzelf gesteld heb in dit boek.
Bovendien gaf Romein geen voldoende aandacht aan het duidelijke feit dat het
nooit de achterlijkste maatschappij is die de sprong voorwaarts maakt, en dat bijgevolg
de speciale kenmerken van een maatschappij die bestemd is voor de volgende
evolutiestap beter bepaald zouden moeten worden dan door alleen de nadruk te leggen
op hun achterstand.100. Service was voorzichtiger in zijn formulering want hij beperkte
de werking van zijn ‘wet’ tot die samenlevingen die al een duidelijk omschreven
evolutionaire fase hadden bereikt: ‘Hoe meer gespecialiseerd en aangepast een vorm
in een gegeven evolutionair stadium is, hoe kleiner is zijn potentie om door te gaan
naar het volgende stadium.’101. Maar hij definieert het begrip ‘stadium’ niet en laat
dus de vraag in het duister in hoeverre maatschappijen die verschillende niveaus
hebben bereikt (zoals bijvoorbeeld keizerlijk China en feodaal Japan) beschouwd
zouden kunnen worden te behoren tot dezelfde ‘evolutionaire fase’.
De voorbeelden die Romein en Service noemen hebben meestal betrekking op
gevallen waarin de kikkersprong tot het verleden behoort. Een waarlijk criterium
voor een wetenschappelijke ‘wet’ blijft echter een profetie die bevestigd wordt door
de feitelijke ontwikkelingen. Zonder voorspellingen, bevestigd door feiten schijnt
geen deugdelijke ‘interpretatie’ van de wereld en van de menselijke samenleving
mogelijk.
Zoals de zaken nu staan, is de precisie van de ‘wet van de evolutionaire potentie’
of, om Romein's term te gebruiken, de ‘wet van de remmende voorsprong’ nauwelijks
groter dan die van het bijbelse gezegde: en de laatsten zullen de eersten zijn.

4. Modernisering en dialectiek
Eisenstadt's analyse van het ‘moderniseringsproces’ in de achtergebleven landen van
vandaag, een van de meest doorwrochte studies van dit
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vraagstuk, toont oppervlakkig een zekere gelijkenis met Romein's ‘hypothese van
de remmende voorsprong’.102. Maar er zijn ook enige in het oog springende verschillen
tussen de beide benaderingen. Het lijkt nuttig, de twee met elkaar te vergelijken, om
na te gaan in hoeverre het dialectisch perspectief, zoals dat in het voorgaande is
uiteengezet, ons kan helpen aan een dieper begrip van de manier waarop de wereld
van vandaag zich in de richting van het ‘moderne’ stadium beweegt.
Eisenstadt's aanpak is bepaald niet unilineair in de gebruikelijke betekenis. Hij
beseft volkomen dat het moderniseringsproces bij de laatkomers sneller pleegt te
verlopen dan bij de staten die al in de negentiende eeuw begonnen te industrialiseren.
De schrijver heeft aan Gerschenkron diens welbekende reeks stellingen ontleend
inzake de correlatie tussen de graad van economische achterlijkheid van een gegeven
land aan de vooravond van zijn industriële ontwikkeling, en het feitelijk verloop
daarvan. Ik wil de volgende stellingen noemen: hoe achterlijker de economie van
een land, des te waarschijnlijker is het dat de industrialisatie sprongsgewijze zal
beginnen, als een plotselinge snelle aanloop die een betrekkelijk hoge groeigraad
van de industriële produktie met zich meebrengt; des te groter is de nadruk die bij
de industrialisatie gelegd wordt op de omvang, zowel van fabriek als van bedrijf;
des te duidelijker ook het element van dwang, en des te zwaarder de druk uitgeoefend
op het consumptiepeil van de bevolking.103.
Eisenstadt breidt deze stellingen, die in het betoog van Gerschenkron alleen golden
voor het terrein der economie, uit tot alle van belang zijnde institutionele sferen, met
inbegrip van de politieke structuur, waarbij voor hem een uiteenlopend groeitempo
dus principiële betekenis krijgt. Niettemin blijft er een wezenlijk onderscheid tussen
zijn visie en Romein's ‘dialectiek van de vooruitgang’. Eisenstadt noemt niet de
mogelijkheid dat de achtergebleven maatschappij door het nemen van drastische
maatregelen die de ‘tevreden bezitters’ niet bereid zijn te treffen, hen die al over een
voorsprong beschikken zou kunnen voorbijstreven. Voor hem is de wedloop tussen
oudgedienden en nieuwkomers er enkel een van inhalen - waarbij de ‘plotselinge
snelle aanloop’ nodig is om de oorspronkelijke achterstand goed te maken. Bovendien
zijn in Eisenstadt's theorie de kansen dat de plotselinge spurt met succes zal worden
bekroond, vrij gering. De oorspronkelijke achterstand blijft in zijn analyse door het
hele moderniseringsproces heen een ernstige handicap. Het ziet er volgens hem naar
uit dat de ontwikkeling zal worden afgeremd door ernstige spanningen en
uitbarstingen; en zelfs ‘breuken’,
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mislukkingen dus, zijn verre van onwaarschijnlijk.
In mijn ogen vertoont Eisenstadt's analyse verschillende fundamentele zwakten.
Door deze aan te tonen hoop ik tegelijkertijd een bescheiden bijdrage te leveren aan
de moderniseringstheorie, op de grondslag van het boven uiteengezet evolutionair
perspectief.
Allereerst treft het ons als een verzuim dat Eisenstadt in zijn bespreking van de
situatie onder de nieuwkomers zich alleen bezighoudt met de inwendige factoren
binnen elke samenleving als aansprakelijk voor het speciale verloop van de
modernisering in ieder afzonderlijk geval. Blijkbaar kwam het niet in hem op dat
wanneer hetgeen al deze niet-Westerse landen gemeen hebben het feit is dat een
werkelijk moderniseringsproces pas inzette in een bepaalde periode van de
wereldgeschiedenis, het best zou kunnen dat de voornaamste factor, waaraan een
afwijkend verloop te wijten is, wel eens in de globale toestand in de wereld gezocht
zou mogen worden.
Op grond hiervan zou ik willen opmerken dat, terwijl een geleidelijk
industrialisatieproces door de inspanningen van privé-ondernemers gedurende de
gehele negentiende eeuw nog binnen het rijk der mogelijkheden bleef, deze weg
vanaf het begin van deze eeuw misschien wel grondig geblokkeerd is geweest door
de overheersende positie van machtige wereldconcerns.104. Eisenstadt heeft, in zijn
overigens weldoordachte studie, de invloed van deze uitwendige factoren niet
aangeroerd.105.
Het was deze totale historische situatie die, volgens mijn opvatting, nieuwe
onorthodoxe maatregelen eiste om modernisering op gang te brengen. Gerschenkron's
correlaties tussen de graad van achterlijkheid en het tempo en type van industriële
ontwikkeling zijn tot op zekere hoogte juist.106. De bijzondere rol die de staat in de
meer achterlijke samenleving vervult, en de prioriteiten zoals de staat deze vaststelt,
zijn overigens niet simpelweg functies van de aanvankelijke achterstand; dikwijls
worden zij nodig gemaakt door uitwendige factoren, die werkzaam zijn in de periode
waarin de achtergebleven samenleving tracht aan de wedloop mee te doen. Tegenwind
vereist extra inspanning.
De vereiste bijzondere inspanning legt echter ook een extra druk op de bestaande
sociale structuur en op het politieke systeem. Ik kan het met Eisenstadt eens zijn dat
in de maatschappijen die eerder industrialiseerden een duidelijke eis tot inspraak van
de kant van de brede massa pas in een later stadium te horen viel, en wel toen de
samenleving al een zeker rijpingsproces had ondergaan op economisch en
onderwijskundig gebied. Eisenstadt heeft ook gelijk wanneer hij beweert dat in de
‘Nieu-
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we Staten’ de brede massa's, eenmaal vertrouwd geraakt zijnde met de goedkope
produkten van de Westerse industrie en met nieuwe ideeën die verbreid worden via
de kanalen van massacommunicatie, op een vroeger tijdstip eisen gaan stellen aan
de centrale politieke instellingen van hun land.
Het is, wederom, de algemene wereldsituatie in de moderniseringsperiode van de
‘niet-Westerse’ wereld (Japan uitgezonderd) die de sterkere politieke bewustheid
verklaart onder de brede massa's van industrie-arbeiders en arme boeren, in een
algehele sfeer waarin de massacommunicatie-media mensen in de verste uithoeken
van de wereld vertrouwd hebben gemaakt met de Russische, Chinese en Cubaanse
revoluties, en met de opstandigheid die deze gebeurtenissen in andere delen van de
wereld hebben gewekt. Tenzij in de Westerse wereld de inheemse bourgeoisie een
zee van tijd had om haar positie te verstevigen na de macht aan de regerende adel
van het Ancien Régime te hebben ontwrongen, voelt de verwesterste, modernisering
nastrevende elite in de ‘Nieuwe Staten’ zich veel minder zeker. Immers, spoedig
nadat zij aan de macht is gekomen, of zelfs daarvóór al, wordt zij geconfronteerd
niet alleen met de mededeling en met de macht van het buitenlandse kapitaal, maar
ook met het ontwaken van de geproletariseerde massa. ‘De middenstand’, schrijft
Wagley over Brazilië, ‘is, in zekere zin, het meest conservatieve sociale segment
van de gehele samenleving. Omdat de leden ervan zich onzeker voelen van hun
positie, blijven zij hardnekkig vasthouden aan tal van oude Latijns-Amerikaanse
waarden en traditionele gedragspatronen’.107.
Het verschil tussen Eisenstadt's en mijn eigen beoordeling van deze situatie schijnt
vooral daarin te zitten dat hij de invloed van de opkomende onrust onder de massa
overwegend negatief waardeert, terwijl in mijn meer dialectisch perspectief deze
ziedende onrust onder de massa, deze ‘revolutie van eisen’, een bron kan worden
voor een meer geslaagd type van modernisering.
In de oudere industriële samenlevingen deden zich ook actieve proletarische
emancipatiebewegingen voor, en zij vormden er een uitdaging aan het bestaande
politieke stelsel en aan de bestaande sociale instellingen. Hoewel Eisenstadt de daaruit
voortkomende conflicten en ordeverstoringen als vormen van ‘sociale desorganisatie’
ziet, krijgt men uit zijn analyse toch de indruk dat hij de mogelijkheid erkent dat uit
deze uitdrukkingen van ‘protest’ hogere vormen van integratie kunnen voortkomen.
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In het geval van de ‘nieuwkomers’ daarentegen schijnt hij van de in deze gebieden
heersende massa-onrust geen positieve bijdrage tot het moderniseringsproces te
verwachten. Verderop zal ik aantonen dat Eisenstadt te veel nadruk legt op
‘aanpassing’ en ‘integratie’ als hoofddoelen van sociale vooruitgang. Kennelijk heeft
hij niet beseft dat de massa-protestbewegingen en de daardoor teweeggebrachte
‘uitbarstingen’ een reactie kunnen zijn op een toestand waarin er een hoge graad van
‘aanpassing’ aan en ‘integratie’ met het bestaande fysische milieu was. Deze
aanpassing en integratie hebben zodanige vormen aangenomen dat de daaruit
voortkomende toestand niet anders dan als een van stagnatie, of zelfs ‘involutie’,
kan worden aangeduid. In zulke gevallen kunnen brede protestbewegingen juist het
type modernisering te voorschijn roepen dat geschikt is voor een bepaald geografisch
gebied in een bepaalde historische periode.
Eisenstadt gelooft niet dat ernstige sociale conflicten of ‘slechte economische
omstandigheden’ in bepaalde gevallen een revolutionaire oplossing nodig maken.
‘Conflicten of economische moeilijkheden die aanvankelijk een angstwekkende
omvang schenen te hebben, waren er ook in andere moderne of moderniserende
landen, en zijn daar tot een oplossing gebracht, ook al was deze soms slechts
gedeeltelijk.’108. Maar de schrijver toont niet aan dat deze gehele of gedeeltelijke
oplossingen nog werden gevonden in de historische periode waarmee we ons hier
bezighouden: de twintigste eeuw, op het hoogtepunt van kapitalistische en
imperialistische machtsuitoefening, en tegen de felle concurrentie in van geweldige
internationale handels- en industriële concerns.
Gerschenkron vergist zich dus wanneer hij het verschijnsel van een versneld
groeitempo aan een of ander inwendig automatisme toeschrijft. Prof. Witold Kula
heeft aangetoond dat in Polen de aanloop tot een ‘take off’ tot drie keer toe in het
verloop van zijn economische geschiedenis is onderbroken.109. Daarmee heeft hij in
wezen Rostow's al te strakke ontwikkelingsschema weerlegd, met zijn oppervlakkige
poging om de tijdsduur van de verschillende groeistadia in cijfers uit te drukken.
Achterlijkheid heeft inderdaad de tendentie een uitdaging te vormen, die het juiste
antwoord kan oproepen. Maar dit antwoord kan men niet losmaken van ingrijpende
veranderingen binnen het politieke bestel.
Zoals ik al eerder betoogde, vormt de ‘dialectiek van de vooruitgang’ niet iets als
een ‘wet’, zoals Service schijnt te willen volhouden wanneer hij zijn ‘wet van de
evolutionaire potentie’ opstelt. Eisenstadt betoogt
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ook terecht met klem dat er geen automatisme is in het ‘moderniserings’-proces en
dat allerlei mogelijkheden van historische keuze niet zijn ‘voorbeschikt’, en tot op
vrij grote hoogte kunnen worden beïnvloed door ‘toeval en spelingen van het lot’.110.
Mijn verschil van mening met hem zit dan ook alleen maar hierin dat hij de betekenis
van politieke massabewegingen, als middel om de juiste reactie op te wekken,
onderschat.
Terwijl hij in dit opzicht de betekenis van de politieke factor miskent, lijkt hij de
betekenis van het politieke element weer te overschatten bij de bespreking van het
verschijnsel van een ‘breuk’ in de modernisering in landen als Indonesië en Burma.
Kula's behandeling van het geval van Polen doet de vraag rijzen of mislukkingen op
economisch terrein zich niet veel vaker voordoen, zelfs in de geschiedenis van het
Westen, dan men uit Eisenstadt's studie zou kunnen afleiden. Achteraf gezien lijken
de meeste landen in West-Europa een proces van ononderbroken economische groei
te hebben doorgemaakt. Maar verschillende van die landen zouden best wel eens
perioden van stagnatie, en zelfs van terugval hebben kunnen meemaken, die in
tijdsduur misschien zelfs de perioden van ‘breuk’ in de huidige ‘Nieuwe Staten’
overtreffen. Niet al de ‘Nieuwe Staten’ van eergisteren waren van het begin af zo
succesvol als Lipset van de Verenigde Staten beweert, bij het te boven komen van
de aanvankelijke moeilijkheden die overeenkwamen met die, waarmee de ‘Nieuwe
Staten’ van vandaag worstelen.111.
Nederland is een goed voorbeeld. In het laatste kwart van de achttiende eeuw had
de Republiek der Nederlanden te lijden onder de ‘remmende voorsprong’. Haar
vroegere voorsprong op het gebied van handel en scheepvaart maakte haar minder
capabel om een antwoord te vinden op een nieuwe uitdaging: het opbouwen van een
moderne industrie. Vanaf omstreeks 1780 tot ongeveer het midden van de negentiende
eeuw poogden de Nederlanders te industrialiseren, maar zonder succes. De mislukte
democratische revolutie van de Nederlandse Patriottenpartij in de jaren tachtig kan
men tot op zekere hoogte zien als een poging om de uitdaging van het Britse
industriële monopolie en van de Britse overmacht ter zee te beantwoorden. Nadat
zijn partij haar politieke macht in 1787 had verloren, heeft de vooraanstaande Leidse
patriottenleider en industrieel Pieter Vreede zijn textielfabriek overgebracht naar het
zuidelijk deel van de Republiek, waar arbeid goedkoper was en bijgevolg buitenlandse
concurrentie minder voelbaar was dan in de provincie Holland. De restauratie van
het Huis van Oranje, met Britse steun, zowel in 1787 als
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in 1813 na het Napoleontisch tijdperk, kan men zien als symptomen van twee
opeenvolgende ‘breuken’ in de modernisering.
Van dit perspectief op lange termijn uit gezien, kunnen de veelvuldige ‘breuken’
in hedendaags Azië, Afrika en Latijns Amerika misschien met wat minder
verontrusting worden bekeken dan op grond van Eisenstadt's analyse geoorloofd zou
zijn.
Evenmin als met zijn bewering omtrent de historische continuïteit van het Westerse
moderniseringsproces, kan ik het eens zijn met Eisenstadt's beeld van de hedendaagse
trend als een van ‘volgehouden groei’. Ik ontken niet dat we de theorie van een
discontinue revolutie, zoals deze is uitgebouwd door Romein en Service, zouden
moeten aanvullen met een analyse van de gevallen waarin een aanvankelijke
voorsprong gedurende een betrekkelijk lange periode kon worden behouden. Het is
heel best mogelijk dat de mythe van een continue, gestadige vooruitgang in Engeland
door een kritische historische analyse tot op grote hoogte zou kunnen worden
bevestigd. De relatieve flexibiliteit van de Britse politieke instellingen kan als een
gedeeltelijke verklaring dienen van deze langdurige ontvankelijkheid voor
vernieuwing.
Toch betwijfel ik of Eisenstadt met zijn betoog omtrent een ‘volgehouden groei’
niet zwaar overdrijft. Het begrip lijkt in de richting te wijzen van een zeker
automatisme, dat bereikt zou worden nadat de ‘take off’ een feit is geworden - en ik
twijfel er sterk aan of zulk een gewaarborgde automatische voortgang wel ooit in de
geschiedenis der mensheid is bereikt. Het klinkt wel wat ethnocentrisch en
zelfvergenoegd om onze eigen Westeuropese samenleving te zien alsof zij het toppunt
van ‘moderniteit’ voorstelt - en dat terwijl enerzijds onze groei duidelijk achterblijft
bij die van de Verenigde Staten, en in sommige opzichten ook bij die van de Sowjet
Unie, en anderzijds er steeds ernstiger twijfel rijst of de groei zoáls die plaats grijpt,
wel kán en mág worden volgehouden!
Een beter inzicht in de ‘dialectiek van de vooruitgang’ zou ons een grotere
bescheidenheid moeten leren - die ons zou kunnen behoeden voor een stappen in de
kuil, waarin de Mandsjoe-keizer Tsjiën-Loeng gevallen is. Deze beweerde namelijk
nog in 1793 zelfvergenoegd dat er niets was dat China hoefde te ontlenen aan vreemde
barbaren.
Eisenstadt's ideaaltype van ‘volgehouden groei’ maakt de indruk, ondanks zijn
poging om ook de Sowjet Unie te rekenen onder de landen waarvoor dit begrip zou
gelden, dat hij toch wel uitgaat van een overwegend Westers maatschappijmodel.
Voor hem is het Westerse type mo-
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dernisering het normale, het regelmatige en homogene. Zijn terminologie onthult
een duidelijk vooroordeel ten gunste van het Westerse ontwikkelingstype, dat hij als
meer harmonisch ziet dan andere modellen die hij evengoed onder het begrip
‘modernisering’ rangschikt. Zijn nadruk op ‘aanpassing’ en ‘integratie’ als wezenlijke
voorwaarden voor ‘volgehouden groei’,112. zijn kijk op politieke ‘uitbarstingen’ als
tekenen van ‘niet geslaagde aanpassing’, als uitwendige symptomen dat de meer
normale, effen weg naar moderniteit geblokkeerd was,113. verraden een voorkeur voor
het type geleidelijkheid zoals het zich duidelijk voordeed in het Westers groeimodel.
Kennelijk beseft hij niet dat gewelddadige uitbarstingen een ander, maar even
wezenlijk, en onder bepaalde omstandigheden onontkoombaar ‘moderniserings’-model
vertegenwoordigen - een model dat nodig is geworden door een te hoge graad van
‘aanpassing’, die neerkomt op stagnatie of zelfs involutie, en door een ‘integratie’
die niet meer is dan een ‘onderontwikkeling in evenwicht’.114.
Eisenstadt's model zou moeten worden aangevuld met het discontinue
ontwikkelingstype, nodig gemaakt door een gewijzigde wereldtoestand en een
gewijzigde opstelling van maatschappelijke en politieke krachten.
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4
Snelle groei en moeizame vooruitgang
Ontwikkeling gaat niet langs een evolutionaire maar langs een
revolutionaire weg.
A. Stärcke

1. Voortgang of vooruitgang?
Terwijl nog pas tien jaar geleden Eisenstadt, in navolging van Rostow, vol Westers
zelfvertrouwen over ‘automatische voortgaande groei’ schreef, is op het ogenblik
van die zelfverzekerdheid in het Westen weinig overgebleven. De angstwekkende
prognoses van de Club van Rome, en de huidige crisisverschijnselen in een groot
deel van de wereld, versterkt door de vrees voor een spoedige uitputting van de
voorraden aan vloeibare energie, zijn symptomen van een omslag in de heersende
stemming die ook het in de vorige hoofdstukken geschetste evolutieperspectief sterk
aan het wankelen moet brengen.
We hebben eerder gezien dat al in de ‘roaring twenties’ het negentiende-eeuwse
vooruitgangsgeloof sterk aangetast was, hetgeen zich in de Verenigde Staten uitte
in een theoretische verwerping van de evolutiegedachte. Toch bleef in Noord-Amerika
een ondertoon van optimisme heersen - al geloofde men niet in de noodzaak en het
nut van revoluties, men geloofde in zijn hart wel degelijk aan een voortgaande groei,
zowel van de techniek als van het welvaartspeil.
Nadat de nachtmerrie van het nazistisch gevaar en van de Tweede Wereldoorlog
waren geweken, kwamen er in de Verenigde Staten wel twee nieuwe nachtmerries
voor in de plaats: de angst voor een kernoorlog (I am a frightened man, schijnt de
fysicus Harold Urey te hebben uitgeroepen na de eerste proefexplosie van een
kernbom), en het in het tijdperk van de Koude Oorlog op de spits gedreven
‘communistisch gevaar’. Toch werd hiermee het zelfvertrouwen van de Westerse,
en met name de Amerikaanse wereld niet fundamenteel aangetast - het waren gevaren
die men moest bezweren, vooral door de Verenigde Staten, hoeder van de ‘vrije
wereld’, zo onaantastbaar sterk te maken dat er een preventieve werking van uitging;
maar het perspectief bleef er een van vast vertrouwen in de zegeningen van
wetenschap en techniek. De bekende elektrotechnische ingenieur Vannevar Bush
die tijdens de Tweede Wereldoorlog de leiding had gehad bij de mobilisatie van het
Amerikaanse technologische en wetenschappelijke potentieel, drukte dit voor-
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uitgangsgeloof uit in de titel van zijn in 1946 verschenen opstellenbundel: Eindeloze
horizonten.115.
Maar ook ten opzichte van de arme landen van de Derde Wereld bleef er met name
in de Verenigde Staten optimisme heersen. Men schreef weliswaar niet meer over
‘evolutie’ als een de gehele mensheid omvattend totaalproces - maar het impliciete
evolutionisme dat in het eerste hoofdstuk al even ter sprake kwam, ging er wel van
uit dat ontwikkeling van het ‘onderontwikkelde’ deel van de wereld op het programma
stond voor de komende tientallen jaren. President Truman kondigde zijn ‘nieuw
stoutmoedig program’ aan waarin de hulp aan onderontwikkelde landen als het
bekende ‘point four’ paraisseerde. En op het eind van de jaren vijftig werden door
Lerner de ‘moderniserings’-theorie, en door Rostow de ‘groei’-theorie ten doop
gehouden. De tweede hield in dat al ‘moderne’, geïndustrialiseerde landen geen
wezenlijke sociale en politieke veranderingen, dus geen ‘evolutie’, doch alleen maar
volgehouden groei nodig hadden - een groei die voor de onderontwikkelde landen
pas mogelijk zou worden nadat ook zij hun ‘take off’ hadden volbracht; terwijl
volgens Lerner de traditionele of transitionele samenlevingen alle op weg waren naar
een ‘moderniteit’, die als twee druppels water op het Amerikaanse prototype moest
lijken. Vandaar het motto: geen ‘evolutie’, wel ‘groei’ voor óns, ‘groei’ én
‘modernisering’ voor hén!
Maar in de jaren zestig ontstond er, voorzover het de arme landen van de Derde
Wereld betreft, twijfel aan het effect van de ‘moderniserings’-strategieën zoals zij
tot dusver waren toegepast. Eisenstadt wijdde studies aan de ‘breuken’ in het
moderniseringsproces.116. René Dumont schreef een boek over de ‘valse start’ in
Afrika, terwijl Gunnar Myrdal drie dikke delen wijdde aan het ‘Aziatisch drama’,
dat hij ook ‘Aziatische tragedie’ had kunnen noemen.117.
Maar pas in het begin van de jaren zeventig, met het op grote schaal mislukken
van de ‘groene revolutie’, of beter gezegd met de erkenning dat de daaromtrent
gekoesterde hoge verwachtingen buiten elke realiteit stonden, kwam de eigenlijke
omslag in het Westerse toekomstperspectief. Andre Gunder Frank had al eerder
verkondigd dat de ‘ontwikkeling’ die het Westen aan de Derde Wereld, en met name
aan Latijns Amerika had gebracht, niet anders was geweest dan een proces van
‘ontwikkeling van de onderontwikkeling’;118. een soort ‘involutie’ op grote schaal
dus, om het met Geertz' woorden te zeggen.
Maar pas met de publicatie van het in opdracht van de Club van Rome
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opgestelde rapport van Dennis Meadows en zijn medewerkers werd het faillissement
van wat tevoren steeds als economische en technologische groei was aangeprezen,
in het openbaar uitgesproken.119. De Club van Rome maakt zich ernstige zorgen over
de exponentiële groei op tal van terreinen: op dat van de industriële produktie, op
dat van het technisch kunnen, en ook wat het wereldbevolkingsaantal betreft. Als dit
alles zo doorgaat, zo luidt de boodschap, dan wordt de mensheid door de ergste
rampen bedreigd - zelfs het voortbestaan van de mensheid komt in ernstig gevaar.
Wij zijn bezig onze beperkte grondstoffen in steeds sneller tempo op te gebruiken,
de milieuvervuiling neemt met de industriële expansie eveneens exponentieel toe,
honger bedreigt het steeds aanzwellende mensental op onze beperkte aarde.
Er zijn grenzen aan de groei, zo luidt de waarschuwing, die in het tweede rapport
aan de Club van Rome (1974)120. nog dringender herhaald wordt. En als de mensheid
met die grenzen niet tijdig - en dat betekent: van nú af aan! - ernstig rekening houdt,
dan zal die rekening ons binnen een mensenleeftijd op veel catastrofaler wijze
gepresenteerd worden.
Ik ga er nu voorlopig aan voorbij dat door de exponentiële groei van industrie en
techniek, en de exponentiële bevolkingsgroei naast elkaar te stellen en met elkaar te
verbinden, de opstellers van het eerste rapport aan de Club van Rome volkomen
voorbijgingen aan het allesbeheersende verschil tussen de industrieel ontwikkelde
en de onderontwikkelde landen in onze wereld. De exponentiële groei van economie
en technologie doet zich alleen in de industriële wereld voor, terwijl in de landen
van de Derde Wereld vaak zelfs het eerste begin van groei ontbreekt. Aan de andere
kant is van een exponentiële bevolkingsgroei op het ogenblik slechts sprake in de
niet-industriële wereld. De groei van industrie en welvaart in ons deel van de wereld
heeft ons in staat gesteld deze bevolkingsgroei grotendeels in te tomen. Zowel een
analyse in termen van de gehele wereld omvattende in cijfers en grafieken uitgedrukte
prognoses als ook het voorgeschreven medicijn: begrenzing van de groei op alle drie
de terreinen voor beide werelden zonder onderscheid, waren ernstige missers - die
ook in het tweede rapport aan de Club van Rome slechts ten dele zijn hersteld.
Waar het mij hier op aankomt, is dat het duidelijk is dat het in de vorige twee
hoofdstukken geschetste evolutieperspectief in termen van een gestage toeneming
in menselijk technisch kunnen en organisatorisch vermogen klaarblijkelijk een
fundamentele herbezinning vereist. Bij de-
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ze herbezinning zou ik willen aanknopen bij een door Jan Romein kort na de Tweede
Wereldoorlog uitgesproken rede voor de Nederlandse Sociologische Vereniging,
getiteld: ‘Gedachten over de vooruitgang’.121.
Terwijl hij in zijn vooroorlogse opstel over de dialectiek van de ‘vooruitgang’ dit
laatste begrip overwegend had gebruikt in de zin van technische en organisatorische
groei, is hij na de hevige aardschok van de Tweede Wereldoorlog en onder de indruk
van de blijvende dreiging der atoombewapening kennelijk minder zeker geworden
van de richting waarin deze technologische groei de mensheid voert. Hij maakt nu
een onderscheid tussen ‘voortgang’ en ‘vooruitgang’. Met ‘voortgang’ bedoelt hij
de historisch aantoonbare groei van het menselijk kunnen, de toenemende macht in
handen van mensen over mensen en dingen. Hij omschrijft deze groei van het
menselijk kunnen als een toenemende ‘potentiëring’. Over de richting waarin die
toenemende potentie wordt gebruikt, is hiermee nog niets gezegd. Maar wél is gezegd
dat het allerminst vaststaat dat deze toenemende potentiëring ‘vooruitgang’ betekent.
Romein onderscheidt namelijk de ‘voortgang’ - die hij als ‘vooruitgang-als-feit’
omschrijft - van ‘vooruitgang-als-idee’. Wat hij hieronder verstaat, valt wel zo
ongeveer uit zijn opsomming van de positieve aspecten van de ‘voortgang’ af te
leiden. Het omvat de toeneming van ‘het vermogen om conflicten op vreedzame
wijze te beslechten’, van ‘het vermogen om de sociale rechtvaardigheid als ideaal’
in praktijk te brengen, ‘het toenemen van de mogelijkheid om welvaart voor allen
te scheppen’. En dit alles culmineert in een steeds sterker wordend ‘streven naar een
wereld van vrijheid van overtuiging en meningsuiting en vrij zijn van vrees en gebrek’.
Daartegenover brengt ‘voortgang’, náást een potentiëring aan deze positieve pool,
evengoed een net zo onmiskenbare potentiëring aan de negatieve pool. Hiertoe rekent
Romein het toegenomen vermogen om vernietigingsoorlogen te voeren, evenals het
toegenomen vermogen om sociale onrechtvaardigheden met steeds perfecter middelen
te handhaven.122.
Wij moeten dus onze terminologie gaan herzien. Allereerst valt op te merken dat
Romein de ‘voortgang’ in feite gelijkstelt met de loop der historie. De toenemende
potentiëring is voor hem een historisch feit - maar uit zijn vooroorlogse studie weten
wij dat hij deze voortgang toch weer dialectisch opvat; trouwens, ook in deze
na-oorlogse ‘Gedachten over de vooruitgang’ geeft hij het vaak paradoxale karakter
van die vooruitgang-als-feit, dus het verschijnsel dat het menselijk handelen

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

76
soms het omgekeerde gevolg heeft van wat bedoeld werd, duidelijk genoeg aan.123.
De voortgang - tevoren door mij ‘ontwikkeling’, ‘groei’ genoemd, is dus niet de
ganse historie der mensheid, maar deze historie onder een bepaalde gezichtshoek.
Maar nu komen wij voor de kernvraag te staan: heeft het zin, een ‘voortgang’, een
‘groei’, die hard bezig is de mensheid naar de verdoemenis te helpen, als een vorm
van ‘evolutie’ te beschouwen? Het zou zijn alsof wij de laatste dinosaurussen-soort,
zo'n honderd miljoen jaar geleden op weg om uit te sterven door klimaatveranderingen
en te geringe ontwikkeling van hun hersenen, nog in dat eindstadium als op weg naar
hún verdere ‘evolutie’ zouden aanmerken. Bij evolutie denken wij toch altijd aan
een strijd om het bestaan, en daarmee ook het voortbestaan als soort. Wanneer het
gevaar voor het uitsterven niet veroorzaakt wordt door een klein, maar door een
ondoelmatig gebruik van een groot hersenvolume, zich bijvoorbeeld uitend in door
onszelf teweeggebrachte energie-uitputting of veranderingen in klimaat en atmosfeer,
dan betekent dit dat aan onze definitie van maatschappelijke evolutie nog een zeer
wezenlijk element ontbrak.
We moeten concluderen dat wij niet kunnen volstaan met een gelijkstelling van
evolutie met ‘voortgang’, met ‘groei’. In het begrip ‘evolutie’ zullen wij óók
elementen moeten opnemen van hetgeen Romein omschrijft als: vooruitgang-als-idee,
dus als échte vooruitgang.124. Pas dán kunnen wij stellen dat wij ons hersenvolume
ten bate van ons voortbestaan als soort gebruiken.
Dus tóch een evolutiecriterium waarbij morele waarde-oordelen een rol spelen?
Zeer zeker. En om dit te rechtvaardigen, wil ik weer teruggrijpen naar de in hoofdstuk
twee getrokken vergelijking met de geestelijke ontwikkeling van het individu. Ik
stelde toen dat men een evolutionaire trend in de geschiedenis der mensheid kon
aannemen zonder zich daarbij uit te spreken over de vraag of deze trend gepaard gaat
met ‘morele vooruitgang’; en ik vergeleek dit met de constatering van ‘geestelijke
groei’ bij het individu, zónder dat men daarmee wil zeggen dat een volwassene moreel
‘beter’ is dan een kind.
Maar dit betekent niet dat wij elke geestelijke verandering in het individu als
‘geestelijke groei’ hoeven aan te merken. Het individu dat seniel wordt en het
stervensuur steeds dichter gaat naderen, ondergaat gewoonlijk geen ‘geestelijke
groei’ meer. Evenmin hoeven we ‘ontwikkelingen’ in de wereldsamenleving als
vallend binnen een evolutionaire trend te erkennen, wanneer zij de mensheid als
geheel te gronde dreigen
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te richten.
Welnu dan: de kern van wat Romein ‘vooruitgang-als-idee’ wil noemen, zie ik in
het menselijk streven naar emancipatie (bevrijding) en samenwerking. Deze twee
criteria kunnen mijns inziens niet worden gemist uit een definitie van de
maatschappelijke ‘evolutie’.

2. Het emancipatiebeginsel
Allereerst kunnen wij op enkele kanten van het emancipatiebegrip wijzen die min
of meer samenvallen met wat in hoofdstuk 2 onder ‘evolutie’ werd verstaan. Zo viel
het menselijke evolutieproces in de oertijd grotendeels samen met de emancipatie,
de bevrijding van de mens uit de hem omklemmende greep van de natuur. Het is een
gemeenplaats om te zeggen dat in vroegere stadia van menselijke ontwikkeling de
mens grotendeels afhankelijk bleef van en onderworpen aan de natuur. Het uiterste
dat hij toen kon bereiken, was een aanpassing van zijn techniek aan de natuurlijke
omgeving, die hem toestond zijn voordeel te doen met de door de natuur geschapen,
uiterlijke omstandigheden. Leslie White's criterium voor algemene evolutie verhoging van energieproduktie en van de energie-omzetting - bleef binnen zeer
bescheiden grenzen: het maken van vuur, het gebruik van hefboom en wiel, van pijl
en boog, van dierlijke trekkracht.
Het ‘beheersen’ van de natuur bleef overigens maar betrekkelijk. Slechts door
haar te gehoorzamen, bedwingt men de natuur (non nisi parendo vincitur), wist
Francis Bacon al. En nu is het wel zo dat hoe hoger de technologische ontwikkeling
steeg, hoe meer de mens onafhankelijk leek te worden van zijn ‘natuurlijke omgeving’,
en hoe meer hij in staat, bleek zelf die omgeving te veranderen. Hij hoefde zich, zo
leek het, niet langer aan de omgeving aan te passen; hij kon haar aanpassen aan zijn
behoeften.
En toch blijft het non nisi parendo tot in de verst gevorderde stadia van
technologische ontwikkeling gelden. Het is juist het veronachtzamen van deze gulden
regel, door ruwe ingrepen in de natuurlijke omgeving uit louter winzucht, dat de
mensheid binnen één eeuw op de rand van de ondergang heeft gevoerd. De
verwaarloosde en mishandelde natuur is bezig zich op de agressieve mens, die zich
niet langer aan haar wetmatigheden stoort, laat staan haar nog gehoorzaamt, te wreken.
Daarom kan ‘emancipatie’ aan de krachten der natuur maar zeer ten dele als een
evolutionair proces worden gezien. Om als evolutie te kunnen gelden, moet aan het
emancipatieproces een nieuwe dimensie wor-
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den toegevoegd: de bevrijding moet er dan niet alleen een zijn uit de omklemming
van de natuurlijke omgeving, maar ook een bevrijding van de menselijke creatieve
potenties uit deze verstikkende sociale structuren, en met name uit die welke de
mensheid op de weg naar de ondergang drijven. Spreken wij van werkelijke
vooruitgang - ‘vooruitgang-als-idee’ in de terminologie van Romein - dan komt op
deze bevrijding uit de door de mensen zelf geschapen vormen van beheersing en
knechting zelfs de volle aandacht te liggen.
Nu kunnen wij de twee aspecten van emancipatie - bevrijding uit de omklemming
van de schijnbaar ontembare natuurkrachten en bevrijding uit de knellende banden
van door mensen opgelegde overheersing - niet van elkaar losmaken. Want om over
een breed front de natuurkrachten te leren beheersen moesten degenen die deze
technologische groei op gang brachten en daar min of meer actief in deelden, zich
eerst aan tal van vormen van menselijke dwang ontworstelen.
Zolang technische kennis en bekwaamheid beperkt bleven tot een klein aantal
mensen, kon hún wetenschappelijke scholing mogelijk een flink stuk technische
vooruitgang bereiken. Maar de begrensdheid van de aanwezige kennis en
bekwaamheid werd op een gegeven moment een rem voor verdere vooruitgang. Een
monopolie van bekwaamheden resulteerde wel in een toenemende heerschappij van
een beperkte groep over een groot aantal mensen. Maar aangezien de kennis, nodig
om de natuur te beheersen, op den duur ook door concurrerende groepen kon worden
verworven, was de monopoliepositie niet blijvend.
In vroegere fasen kon het beschikken door een beperkte groep over technische
vaardigheden een middel worden voor weinigen om grote aantallen mensen te
onderwerpen en in bedwang te houden. Terwijl op laag technisch niveau het alleen
ging om verschillen in lichaamskracht en intelligentie, kon in een later stadium het
verschil in bekwaamheden enorm vergroot worden doordat weinigen met uitsluiting
van anderen gebruik konden maken van kennis en techniek. De beperking van de
schrijfkunst of van het gebruik van zekere wapens tot bepaalde groepen riep
gespecialiseerde kasten of standen in het leven.
De hieruit voortkomende ‘arbeidsverdeling’ mocht in eerste instantie leiden tot
verdere technische vooruitgang, tóch was het op de lange duur vooral het niveau van
kennis en scholing van grote aantallen mensen dat meetelde in de concurrentiestrijd
tussen verschillende samenlevingen. Telkens weer heeft de geschiedenis getoond
dat hoe hoger het wetenschappelijk niveau en de technische bekwaamheid van hen
die de meer-
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derheid in een samenleving vormen, hoe groter de kans dat deze een land dat
geregeerd wordt door een groep, die techniek als een privilege van weinigen had
willen vasthouden, zal voorbijstreven en uiteindelijk overwinnen. Om J.D. Bernal
aan te halen: ‘de belangrijkste en vruchtbaarste perioden van wetenschappelijke
vooruitgang zijn die geweest waarin de klassebarrières althans gedeeltelijk waren
neergehaald en mensen van het praktische ambacht en geleerden samenwerkten op
voet van gelijkheid.’125. De schrijver noemt onder andere Frankrijk ten tijde van de
grote revolutie, dat zijn overwinningen stellig dankte aan zijn politiek van ‘une
carrière ouverte aux talents’, ook voor leden van de Derde Stand die belang stelden
in wetenschap en techniek. Een ander voorbeeld is Holland in de zeventiende eeuw
toen handel, industrie en wetenschap bloeiden onder een welvarende burgerij die
erin geslaagd was het feodale Spanje, dat veel van zijn begaafdste koppen uit het
land had verjaagd, te overwinnen. Mogelijk zou de nederlaag van Hitler-Duitsland
ook wel gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan de Herrenvolk-ideologie die
sommige van de beste geleerden had verdreven.
Maar bevrijding van de overgrote meerderheid uit de overheersing door weinigen
is niet alleen voorwaarde voor de technologische groei. Het vertegenwoordigt ook
een waarde in zichzelf. Meer dan dat. Het is deze vorm van emancipatie die een halt
kan toeroepen aan een technologische groei, een voortgaande ‘potentiëring’ van de
menselijke vermogens, die om der wille van de belangen op korte termijn van beperkte
groepen het voortbestaan van de gehele mensheid in de waagschaal stelt.
Wil technologische vooruitgang nog als een bijdrage tot de evolutie van de
mensheid kunnen worden erkend, dan zal hij dienstbaar moeten worden gemaakt,
niet alleen aan het voortbestaan van de mensheid, maar ook aan een toenemende
beheersing door die mensheid van de richting waarin die technologische groei wordt
geleid. En deze beheersing kan alleen maar worden bereikt wanneer de mensheid
zich mentaal steeds meer weet te bevrijden, en een maximale ontplooiing weet te
bereiken voor haar creatieve mogelijkheden. Alleen zo zal de mensheid zich de macht
kunnen verwerven om arrogante tovenaarsleerlingen die de door hen ontketende
natuurkrachten niet meer weten te beheersen daar zij de toverformule zijn vergeten,
weer tijdig tot de orde te roepen. De voortgaande bevrijding uit de overheersing van
mensen door mensen heeft in de laatste paar eeuwen verschillende vormen
aangenomen. Zo heeft de opkomende stedelijke burgerij in West-Europa, en later
ook in
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andere landen, een eeuwenlange emancipatiestrijd gevoerd tegen de vroegere
heersende klassen - adel en geestelijkheid. Die emancipatiestrijd strekte er tevens
toe, om het monopolie van wetenschap en onderwijs aan de geestelijkheid te
ontrukken; evenzo werd het overwicht van de adel in zaken van oorlogvoering
doorbroken. Daarmee werden tegelijk techniek en wetenschap tot een hoogte
ontwikkeld die nooit bereikt had kunnen worden onder omstandigheden van beperkte
klassevoorrechten. Maar de emancipatie van de stedelijke burgerij betrof nog maar
een beperkt deel van de totale bevolking. Wanneer het bij de burgerlijke emancipatie
was gebleven, zou het er op neer gekomen zijn dat de Derde Stand na de macht ten
dele aan de Eerste en Tweede Stand ontworsteld te hebben, weer tezamen met die
twee standen de Vierde Stand van arbeiders en boeren des te efficiënter zou gaan
onderdrukken.
Maar de laatste honderd jaar worden, in ieder geval voorzover het de Westerse
wereld betreft, gekenmerkt door de emancipatiestrijd van die Vierde Stand die zich
bij die staat van onderworpenheid niet heeft willen neerleggen.
De technologische groei en met name de industrialisatie vereisten een enigszins
geschoold arbeidersproletariaat - en dit zou zich niet blijvend van de
emancipatiebeweging op wereldschaal laten uitsluiten.
In de verst geïndustrialiseerde landen is het nog wel ver af van een situatie waarin
elk lid van de maatschappij in overeenstemming met zijn talenten gelijke toegang
heeft tot de schatkamers van wetenschap, kennis en hoge technische scholing. Telkens
worden zij die de omvang van het onderwijs willen beperken met de bewering dat
de voorraad werkelijk talent is uitgeput en dat de arbeidsverdeling van vandaag in
overeenstemming is met de natuurlijke begaafdheid, door de feiten in het ongelijk
gesteld. Die samenlevingen waar emancipatie het verst is gevorderd, gaan het snelst
vooruit niet alleen in technisch opzicht maar ook vaak in de motivatie om nog verder
vooruit te komen. Zelfs als er enige positieve correlatie is tussen de sociale stratificatie
van het moment en de natuurlijke begaafdheid, dan blijft er nog heel wat ruimte over
voor indrukwekkende verdere vooruitgang in kennis en vaardigheden onder die
sociale groepen die totnogtoe vrijwel geen deel hadden in culturele vooruitgang. Dat
er grote ongebruikte reserves van intellect en bekwaamheid in de Westerse wereld
beschikbaar zijn wordt door elk onderzoek op het gebied van de sociologie van het
onderwijs opnieuw bevestigd.126.
De emancipatie van arbeiders en boeren is wel voor een belangrijk deel
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het resultaat geweest van een bewust gevoerde klassenstrijd - maar dit betekent niet
dat de Vierde Stand zich zijn rechten en zekerheden door revolutionaire actie heeft
verworven. Sterke druk, uitgeoefend zowel in de economische als in de politieke
sfeer, met staking als een van de voornaamste drukmiddelen, heeft er vaak toe geleid
dat ook werkgevers en overheid het als hun belang gingen zien aan de geleidelijke
emancipatie van de Vierde Stand mee te werken. Maar juist deze geleidelijkheid, die
aaneenrijging van niet of half uitgevoerde dreigingen en compromissen verklaart
weer de onvolledigheid en betrekkelijkheid van de tot dusver alleen in onze Westerse
wereld verworven rechten en zekerheden. De emancipatiestrijd van tal van
achtergebleven sociale groepen - die ook niet langer als een min of meer homogene
arbeidersklasse kunnen worden voorgesteld - zet zich voort in de steeds sterkere eis
tot inspraak op allerlei terreinen.
Evenzo heeft emancipatie ook die samenlevingen en volken beroerd die tot voor
kort nog grotendeels uitgesloten waren van moderne techniek en wetenschappelijke
scholing. De voorsprong in technologische ontwikkeling die eerst in handen lag van
een beperkte groep volken - meestal van Europese afkomst - is niet lang behouden
als een exclusief voorrecht. Alle theorieën ten spijt, die aan het begin van deze eeuw
werden geponeerd over een uiteenlopende aangeboren begaafdheid tussen de
verschillende ‘rassen’, is de ontwikkeling op het gebied van wetenschap en technische
bekwaamheden, bij volken die nog niet lang geleden geacht werden tot een ‘inferieure
stam’ te behoren, indrukwekkend geweest. De prestaties van de Japanse wetenschap
kort na 1900 - in die tijd eerder navolgingen dan scheppingen, waarop zij die
geloofden in Westerse aangeboren superioriteit met graagte wezen - waren nog maar
een begin.
In de afgelopen jaren heeft vooral ook China op wetenschappelijk en technologisch
gebied opmerkelijke prestaties geleverd - waarbij in het bijzonder het streven opvalt
om op een creatieve en originele manier brede maatschappelijke lagen actief in de
technologische en wetenschappelijke ontwikkeling te betrekken, en om die
technologische ontwikkeling ondergeschikt te maken en te houden aan de meest
wezenlijke behoeften van de brede massa. Een grote zorg voor behoud en verbetering
van het leefmilieu gaat er gepaard met een uiterste zuinigheid bij het omspringen
met schaarse grondstoffen, een voortdurend streven om door systematische ‘recycling’
zo weinig mogelijk materiaal te verkwisten.127.
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Men kan dan ook volhouden dat de worsteling van de achtergestelden om op zijn
minst het peil te bereiken van hen die over exclusieve kundigheden en vaardigheden
beschikken en indien mogelijk dat peil nog te overtreffen, en de uit die strijd geboren
bevrijding uit de ketenen van overheersing en onwetendheid, tegelijkertijd een stap
op de ladder van algemene evolutie betekent, die niet alleen betrekking heeft op
niveaus, maar net zo goed op aantallen. Maar het is ook duidelijk dat die regeerders
of leiders die vertrouwen tonen in de potentiële bekwaamheden van de massa van
het volk en die zijn steun willen verwerven door het de mogelijkheid te bieden deze
gaven ten volle te ontwikkelen, altijd op den duur in het voordeel zijn in vergelijking
met diegenen die zich vastklampen aan een aristocratische wijze van denken en er
niets voor voelen hun voorrechten, hun kennis en hun kundigheden te delen met hen
die buiten de ‘inner circle’ staan.
Er zijn nog twee kanten aan de ‘emancipatie’-beweging die genoemd moeten
worden. Ten eerste is er de vijftig procent van de wereldbevolking die in het verleden
grotendeels uitgesloten is geweest van actieve deelneming op het gebied van
wetenschap en techniek. Volgens de evolutietheorie van het eind van de negentiende
eeuw zou de heerschappij van de man een betrekkelijk late ontwikkeling in de
menselijke historie geweest zijn, waaraan een stadium van ‘matriarchaat’ als centrale
sociale instelling zou zijn voorafgegaan. Marx en vooral Engels hebben deze theorie
zo uitgewerkt dat ze stelden dat mannelijke overheersing vergezeld zou zijn gegaan
met de opkomst van het particuliere bezit, zowel in herders- als in
landbouwsamenlevingen. Dit kwam doordat de last van het verzorgen van het vee,
het drijven van de boerderij en het omgaan met de werktuigen, meer speciaal de
ploeg, vooral op de man neerkwam.128. Latere onderzoekingen hebben aangetoond
dat een stadium van ‘matriarchaat’ (waarvan vroeger is aangenomen dat het in
prehistorische tijden aan een ‘patriarchale’ structuur voorafging) in de meeste, zo
niet alle, gevallen die in de klassieke literatuur als voorbeeld worden genoemd,
waarschijnlijk nooit heeft bestaan.129. We hebben hier alweer een voorbeeld hoe het
unilineaire type van evolutionistisch denken ‘finaal uiteengespat’ is door latere studies
over de vroegste menselijke geschiedenis. Aan de andere kant heeft Margaret Mead
betoogd, op grond van een paar plaatselijke studies, dat de rol en de specifieke
eigenschappen die aan de vrouw worden toegeschreven in de overgrote meerderheid
van de maatschappijen die we sinds historische tijden kennen, allerminst universeel
zijn; dat in sommige door haar bestudeerde
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samenlevingen een verdeling van functies naar sexe voorkomt die min of meer afwijkt
van die welke in de Westeuropese of Amerikaanse maatschappijen bestaat, en in één
bepaald geval zelfs het omgekeerde te zien gaf van de stereotypen die in een groot
deel van de wereld gelden.130. Hoewel haar voorbeelden en interpretaties in sommige
opzichten misschien niet geheel overtuigend zijn, blijven er toch nog genoeg
aanwijzingen over dat de verdeling van de rollen tussen de sexen, waarvan altijd
aangenomen wordt dat ze zijn gebaseerd op enkele universele psychologische trekken,
wel eens minder ‘aangeboren’ en meer gebonden aan culturele factoren zouden
kunnen zijn dan door veel schrijvers al te gemakkelijk is aangenomen.131.
Maar Friedrich Engels had gelijk inzover hij terecht op een zekere correlatie wees
tussen de onderworpenheid van de vrouw en de sociale en economische structuur in
die agrarische en herdersmaatschappijen die het overheersende maatschappijtype in
grote delen van de wereld uitmaakten voor de komst van de moderne industriële
beschaving. De spreiding van mannelijke overheersing over zulke ver van elkaar
liggende beschavingen als de Griekse en Romeinse rijken - waarvan het laatste zich
uitstrekte tot in Middeleeuws Europa -, de Arabische Islamitische wereld, het
traditionele India, China en Japan, kan niet louter toeval zijn.132. Er waren enkele
gemeenschappelijke trekken in het overheersende cultuurtype in de voor-industriële
wereld - door Jan Romein gedefinieerd als ‘Algemeen Menselijk Patroon’133. - die
misschien het wijdverbreide verschijnsel van mannelijke overheersing en de zo
beperkte deelname van vrouwen in de meeste activiteiten buiten de huishouding,
kunnen verklaren.
De samenlevingen die Mead heeft bestudeerd, ofschoon mogelijk van betekenis
uit theoretisch oogpunt, waren maar marginaal in vergelijking met de geweldige
gebieden waar overheersing van de man een integrerend deel was van het gewone
leven.
Maar, zoals Engels voorspelde, de industriële revolutie heeft die heerschappij van
de man sterk aangetast.134. Terwijl in de traditionele landbouw gebaseerd op de ploeg,
en in herdersmaatschappijen, de grotere lichaamskracht van de man oorzaak was van
een arbeidsverdeling waarbij het meeste werk op de boerderij en de zorg voor het
vee op de man neerkwam, gaf mechanisatie van arbeid potentieel aan de vrouwen
bijna gelijke kansen, aangenomen dat geen aangeboren inferioriteit van de vrouwelijke
sexe in intellectuele begaafdheid of in technische vaardigheid kan worden aangetoond.
Een indrukwekkende hoeveelheid be-
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wijsmateriaal uit de laatste jaren verschaft alweer aanwijzingen in de richting van
het bestaan van een geweldig reservoir talenten en kundigheden die in de vroegere
stadia van de menselijke ontwikkeling bijna niet zijn gebruikt. Het is misschien te
vroeg om te beslissen of er volkomen gelijkheid van aangeboren vermogens en van
leermogelijkheden in beide sexen zijn. Vrouwen die wetenschappelijke technieken
hebben leren beheersen zijn nog vaak in veel samenlevingen gehandicapt door een
hele macht factoren bij haar pogingen om van haar verworven capaciteiten ten volle
gebruik te maken. Er zijn nog zoveel vooroordelen geërfd van een vroeger stadium
in de menselijke evolutie, gepaard met een gevoel van inferioriteit dat moeilijk te
boven te komen is en steeds opnieuw wordt gesterkt door de houding van de
omringende maatschappij, zowel mannen als vrouwen. Hierdoor worden steeds
opnieuw vrouwen ontmoedigd om verantwoordelijkheden te aanvaarden die met
haar potentiële capaciteiten stroken, op hetzelfde niveau als mannen met een
overeenkomstige opleiding. Een nog grotendeels door mannen beheerste samenleving
kan op heel doeltreffende manier vrouwen ervan afschrikken om haar mogelijkheden
ten volle te realiseren, zelfs al zouden ze volkomen vrij zijn om de vereiste opleiding
te krijgen. Sociale instellingen, zoals de last van huishoudelijke karweitjes waar de
man buiten staat, de extra belasting van de zorg voor kleine kinderen kort nadat de
jonge vrouw hogere vormen van scholing en opleiding heeft genoten, gebrek aan
faciliteiten zoals crèches in het bijzonder voor de getrouwde vrouw, discriminerende
praktijken van werkgevers of regeringsbureaus, zullen zeker in veel landen
verantwoordelijk zijn voor een onvolkomen gebruik van haar verworven kundigheden.
Waarbij wij niet moeten vergeten dat de eerste generatie van een pas geëmancipeerde
groep - of het mensen uit de arbeidersklasse, leden van gekleurde ‘rassen’, of vrouwen
zijn - er altijd toe neigt aan een gebrek aan zelfvertrouwen te lijden in een samenleving
of wereld die nog grotendeels geregeerd wordt door vertegenwoordigers van de
traditionele heersende groepen. Dit heeft tot gevolg dat die laatste zich in hun
vooroordelen over ingeboren minderwaardigheid van de nieuwkomers gesterkt
voelen.
Overigens heeft de emancipatiestrijd der vrouwen uit de aard der zaak een heel
ander karakter gehad dan die van arbeiders of niet-Westerse volken. De bijzondere
en gecompliceerde verhouding man-vrouw, en vooral het feit dat, anders dan het
proletariaat of onderworpen koloniale volken, de vrouw, op het niveau dat haar man
of haar mannelijke verwanten wisten te bereiken, tot op vrij grote hoogte heeft kunnen
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mee-profiteren van de resultaten van technologische vooruitgang, ook zonder aan
die vooruitgang actief deel te hebben, heeft de vrouw er telkens weer van af gehouden
om de emancipatiestrijd resoluut te voeren. Alleen door die strijd te combineren met
andere vormen van emancipatiestrijd kon men deze een duidelijke politieke en sociale
inhoud geven en een positieve bijdrage leveren tot het proces van algemene evolutie.
Verder kan worden opgemerkt dat emancipatie niet noodzakelijkerwijs parallel
loopt met een groeiende arbeidsverdeling, indien die wordt begrepen als een
differentiatie van rollen en niet van functies. Integendeel, de vroegere arbeidsverdeling
volgens sociale klassen, raciale groepen of sexen was veel starder dan zij nu is in
een maatschappij die snel industrialiseert. Maar zelfs een arbeidsverdeling naar
persoonlijke capaciteit of scholing zou wel eens minder in plaats van meer
geprononceerd kunnen worden bij verdere technische vooruitgang. De toekomstige
opleiding voor beide sexen, voor alle rassen en voor alle sociale klassen zal
waarschijnlijk gaan in de richting van een vermogen tot aanpassing aan vele soorten
van hoog gekwalificeerd werk.
Tenslotte is er nog een groep die deel heeft in de algemene emancipatie van
achtergestelde groepen: de jeugd. Het mag een beetje paradoxaal klinken de jeugd
als een speciale groep te zien die geëmancipeerd moet worden, aangezien toch haar
emancipatie altijd vanzelf volgt langs de natuurlijke weg bij het klimmen der jaren.
Niettemin is in dit geval ook een echt emancipatieproces aan de gang, parallel met
de overige emancipatiebewegingen. In maatschappijen met een betrekkelijk laag
technisch niveau, dat leidt tot een lage produktie per hoofd, zullen de technieken
zowel in de landbouw als in andere takken van produktie grotendeels traditioneel
zijn. Hetzelfde geldt voor politiek en geestelijk leiderschap; ervaring en wijsheid
worden geacht met de jaren te komen. Onderwerping van de jongeren aan de ouderen,
en uitsluiting van jongere mensen van verantwoordelijke posities zijn karakteristiek
voor de meeste ‘traditionele’ maatschappijen.135.
Omdat jongere mensen in veel samenlevingen een min of meer marginale positie
hebben en de knellende band van traditie en dode conventies intenser voelen dan
oudere mensen, zijn zij het vaak die de leiding nemen in emancipatiebewegingen,
onafhankelijk of die bewegingen op klasse-, ras-, of sexe-basis rusten. In tijden van
onrust krijgen ze een groter aandeel in de verantwoordelijkheid en het epitheton
‘jong’ wordt een ereteken. Het is geen wonder dat verschillende
bevrijdingsbewegingen zich na de eeuwwisseling tooiden met het adjectief ‘jong’.
De ‘Jong-
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Turken’ zijn een voorbeeld geweest voor vele dergelijke bewegingen die in Azië
door studenten werden geleid. Bewegingen als van de Jong-Perzen, Jong-Arabieren,
Jong-Annamieten, Jong-Javanen volgden. Zodra echter een sociale en politieke
consolidatie intreedt - zelfs nadat de emancipatiebeweging een aanvankelijke
overwinning heeft bevochten - worden misschien de winsten door de jeugd behaald
eerder te niet gedaan dan die van andere emancipatiegroepen. Een nieuw soort
traditionalisme kan opkomen, dat de jeugd weer naar een minder belangrijke en
minder verantwoordelijke plaats in de maatschappij verwijst. Als dan de
vrijheidsstrijders van het eerste uur op leeftijd gekomen zijn, kan het gebeuren dat
zulk een generatie van gisteren, terwijl ze de eer van revolutionair élan nog voor zich
opeist, hen die jonger zijn dan zijzelf van verantwoordelijkheden gaat uitsluiten. Dit
was wat in Indonesië gebeurde nadat de onafhankelijkheid was verkregen door een
revolutionair proces, een ware emancipatiestrijd waaraan zowel vrouwen als jonge
mensen, en heel typerend juist jonge vrouwen, hadden deelgenomen.
Het is daarom begrijpelijk dat in iedere sociale orde, ook als zij betrekkelijk nieuw
is, de jeugd altijd weer opnieuw haar eis naar voren moet brengen voor een groter
aandeel in de verantwoordelijkheden.
Of het nu in de afgelopen twaalf jaren ging om de ultra-revolutionaire Rode
Gardisten in het woelige China tijdens de Culturele Revolutie, om de roerige studenten
(soms reactionair, soms progressief) in Indonesië en andere landen van Zuidoost-Azië,
zoals Thailand en Burma, om de anarchistische provo's in Nederland, om de
ontevreden studenten in Frankrijk of om de opstandige jonge Negers in de Verenigde
Staten - hun acties hielden telkens opnieuw een element van verzet in tegen de status
quo, en een eis tot grotere zeggenschap voor de jeugd in staatszaken.
Mogelijk opent emancipatie van de jeugd weer een geweldig reservoir van
technische en andere ongebruikte kundigheden, en met name van creatieve gaven
die de technologische groei zouden kunnen wenden in een richting ten bate van de
mensheid. Bovendien is emancipatie van jongeren, meer dan enige andere vorm van
bevrijding, een proces dat nooit kan worden voltooid en door iedere nieuwe generatie
die komt, weer heroverd moet worden.
Daarom gaan emancipatie van de natuurkrachten en bevrijding van overheersing
door bevoorrechte personen of groepen parallel, als mijlpalen in de menselijke
vooruitgang.
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3. Samenwerking en wedijver
Bevrijding van de scheppende krachten in de mens is maar één kant van het menselijke
evolutieproces. Het emancipatiestreven kan alleen dan tot volle ontplooiing komen
wanneer het in combinatie optreedt met het menselijk vermogen tot samenwerking.
Theoretisch zou emancipatie op een zuiver individuele basis kunnen voortgaan, als
een proces dat een enkeling, die zich van knellende banden bevrijdt, in staat stelt
hogere prestaties te bereiken, ondanks vroegere belemmeringen en barrières.136. Het
is zelfs best mogelijk dat een individu de vaardigheden die hij verworven heeft gaat
gebruiken om andere mensen te overheersen. Het is een feit dat tot vandaag de dag
verbeterde techniek tot op grote hoogte juist voor dit doel is gebruikt als gevolg van
persoonlijk egoïsme of beperkte groepsbelangen, tot schade van de belangen van de
massa. Daarom is zo'n misbruik van bekwaamheden niet alleen een theoretische
mogelijkheid - het is een kwestie van de allergrootste praktische betekenis.
Allereerst zouden wij, met een beroep op de historie,137. kunnen aantonen dat op
de lange duur zij die alleen voor zichzelf werken, of ten behoeve van een beperkt
groepsbelang, in een uitgesproken nadelige positie raken in vergelijking met diegenen
die samenwerking op grotere schaal zoeken. Er zijn genoeg aanwijzingen dat
overheersing en uitbuiting op de lange duur niet lonend zijn of althans de kiemen in
zich dragen van toekomstig verval. Ofschoon parallellen met het terrein der biologie
wat uit de mode zijn geraakt sinds Herbert Spencer, zou ik toch Alfred E. Emerson
willen aanhalen in verband met insectensamenlevingen. ‘Maar een onderzoek van
sociale evolutie bij insecten verschaft vrij sterke aanwijzingen dat de verschijning
van de heersende uitbuiter, de agressieve rover ... niet de hoofd- noch de uitsluitende
richting van biologische evolutie aangeeft. De onderlinge samenhang in het
ingewikkelde web van betrekkingen binnen het individuele organisme, binnen de
populatie van één bepaald soort, en binnen de gemeenschap van verschillende soorten
wijzen veeleer duidelijk op een evolutionaire richting naar een uitgebalanceerde
integratie, verdraagzaamheid, coëxistentie en coöperatieve wederkerigheid tussen
de delen van alle in elkaar grijpende organisatieniveaus etc.’138.
De betekenis van samenwerking als een factor in de menselijke evolutie is impliciet
erkend door de vroegere evolutionisten. De vooruitgangscriteria die beurtelings door
verschillende auteurs zijn aangegeven en boven al zijn besproken, zoals groeiende
ingewikkeldheid, arbeidsver-
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deling en omvang van de maatschappij, zijn allemaal formuleringen, hoe gebrekkig
of onvolledig ook, van dit begrip van samenwerking.
Toch kunnen we de kwestie van de gang en richting van evolutie niet oplossen
met alleen maar het beginsel van coöperatie in te voeren als een tweede fundamenteel
criterium voor vooruitgang - op één lijn met het emancipatiebeginsel. Al mag
samenwerking de grondfactor zijn achter zulke verschijnselen als complexiteit,
arbeidsverdeling en omvang, het is niet op zichzelf een ondubbelzinnig criterium
voor vooruitgang. Het volgt uit het voorgaande dat er types van samenwerking zijn
die bevorderlijk zijn voor groeiende overheersing en uitbuiting veeleer dan voor
emancipatie. Bijvoorbeeld coöperatie van ondernemers door kartelvorming om de
prijzen hoog te kunnen houden, of georganiseerde uitsluiting van arbeiders, zijn op
zichzelf verre van gunstig voor het emancipatieproces. Hetzelfde kan men zeggen
van coöperatie op het terrein van internationale politiek, als wereldmachten verdragen
sluiten om de wereld in invloedssferen te verdelen. Het beginsel van emancipatie
zou ik dus willen poneren als het enige beslissende criterium van vooruitgang, al
blijft zelfs dan het werkelijk toepassen en interpreteren van dit begrip nog moeilijk
genoeg.
Coöperatie is dus niets meer en niets minder dan een hoogst belangrijk hulpmiddel
ten dienste van emancipatie, eerder dan een onafhankelijk aanvullend criterium van
vooruitgang. Als zodanig is het een van de belangrijkste ‘uitvindingen’ van de mens.
Sociale vindingen die nieuwe vormen van coöperatie in het leven roepen, kunnen
evengoed bijdragen tot vooruitgang van de mens als vondsten op het gebied van
zuivere techniek.
Aan de andere kant bestaan er, zoals wij hebben gezien, ook vormen van coöperatie
die juist de emancipatie van de mens tegenwerken. Bovendien moet men coöperatie
- het geweldige belang ervan als hulpmiddel tot emancipatie ten spijt - niet
beschouwen als het enige type van menselijke interactie dat tot vooruitgang bijdraagt.
In sommige opzichten en sommige gevallen is het niet samenwerking maar eerder
wedijver die als een prikkel tot emancipatie werkt.
Heel dikwijls hebben geleerden wedijver tegenover coöperatie gesteld.139. In onze
Westerse wereld is het begrip wedijver zo geladen met positieve bijbetekenissen, in
de zin van een Sociaal Darwinisme, met zijn ‘Survival of the Fittest’, dat het nodig
is vast te stellen in hoeverre wedijver op zichzelf samengaat met menselijke evolutie.
Sociaal Darwinisme werd populair in een tijd toen extreem individualis-
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me en winstmaken als hoekstenen van de moderne maatschappij golden. Concurrentie
werd als onontbeerlijk beschouwd om het individu tot de grootste inspanning te
prikkelen en zo zijn techniek te verbeteren en de produktiviteit van zijn arbeid te
verhogen. Op de lange duur moest dus de individuele inspanning in zijn eigen belang
ook de maatschappij in haar geheel ten goede komen - het hemd is nader dan de rok.
Deze kijk op de zaak werd al gauw achterhaald door de feitelijke ontwikkelingen.
Moordende concurrentie leidde eenvoudig tot een systeem van ‘wee hem die niet
meekan’ in plaats van bevorderlijk te zijn voor een algemene verhoging van het
materiële niveau van produktie en consumptie voor de brede massa. En aangezien
nu eenmaal de armsten de grote meerderheid vormen - des te meer in die landen die
buiten de centra van technologische vooruitgang liggen en die de uitgestrekte koloniale
en semi-koloniale wingewesten van het Westerse imperialisme waren geworden werd die ‘vooruitgang’ wel heel ongelijk verdeeld. Het grootste deel van de mensheid
werd in een toestand van extreme armoede, onwetendheid en achterlijkheid gelaten.
De grote fout die de liberalen van de Manchester School en de voorstanders van
‘free enterprise’ in de Verenigde Staten maakten was dat zij grotendeels dachten in
termen van wedijver tussen gelijken. Maar ondertussen was er een ander soort
concurrentie bezig zich te ontwikkelen, dat bewijzen zou heel wat meer bevorderlijk
te zijn voor een algemene verbetering van de materiële niveaus: een concurrentie
tussen sociale groepen die gelijk op ging met de grote emancipatiebeweging, of om
de Marxistische term te gebruiken: klassenstrijd! De prikkel om met de welgestelde
burgerij van het eigen land of met de vreemde overheersers op gelijke voet te komen
wekte een werkelijke krachtsinspanning op om de technische bekwaamheden en het
onderwijsniveau te verbeteren, zowel bij de arbeidersklasse in industriële
maatschappijen als bij de opkomende inheemse burgerij in koloniën. Maar het
interessantste aspect van deze emancipatiebeweging was, dat de concurrentiestrijd
niet werd uitgevochten op individuele maar op collectieve basis. De achtergestelden
en bezitlozen van gisteren leerden de les dat eendracht macht maakt. Door
vakverenigingen of nationalistische organisaties op te richten kreeg een steeds groter
aantal van de achtergestelden het gedaan een deel van de winsten, verkregen met
behulp van de verbeterde techniek, uit de zakken van de ‘captains of industry’ te
kloppen. Zo werd samenwerking de hoofdbron van kracht voor hen die streven naar
emancipa-
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tie; maar het was een coöperatie die tegelijkertijd gestimuleerd werd door een zin
voor wedijver.
In deze schijnbaar ongelijke worsteling konden de achtergestelden van gisteren
hun aanvankelijke achterstand - in opleiding, ervaring en materiële middelen omzetten in een bron van macht. De ontrechten in iedere maatschappij - inbegrepen
de vrouwelijke sexe - zijn altijd door hun situatie gedwongen, teneinde zich te kunnen
handhaven, in zekere zin met twee werelden vertrouwd te zijn: hun eigen, en de
wereld van de machtigen. Onbekendheid met hun manier van doen en hun reacties
zou immers ernstige gevaren met zich mee kunnen brengen voor die ondergeschikten.
Daarentegen kennen de beati possidentes (de gelukkige bezitters) meestal alleen hun
eigen wereld - en van de wereld van de achtergestelden hebben ze over het algemeen
een vertekend beeld dat past bij hun vooroordelen, hun wishful thinking ondersteunt,
en als rationalisatie kan dienen van een veronderstelde eeuwige superioriteit.
De achtergestelden zijn overigens niet de enigen die ontdekt hebben dat eendracht
macht maakt. De ondernemers begonnen ook te begrijpen dat zij door hun krachten
te combineren concurrentie van anderen veel beter konden weerstaan. En zo voerden
zij gemeenschappelijk allerlei technische nieuwigheden in die ze op hun eentje niet
hadden kunnen ondernemen. Tezelfdertijd maakte organisatie hun positie tegenover
de georganiseerde arbeiders sterker. En zo begon dan een ontwikkeling naar steeds
grotere handels- en industriële ondernemingen, vanaf de firma, via de naamloze
vennootschap en het kartel naar het wereldconcern en de trust.
Zo kon het gebeuren dat in een wereld, waar de leuze nog altijd ‘free enterprise’
is, de individuele ondernemer steeds minder vrij werd en steeds meer door organisaties
overheerst. Terwijl concurrentie nog basis was van de heersende ideologie, ging de
praktijk van wedijver steeds verder de kant op naar oligopolie en zelfs naar
monopolie.140. Concurrentie bestaat nog grotendeels tussen reuzenondernemingen,
ofschoon zelfs hier de tendens tot samenwerken via kartelafspraken en een
vastgestelde verdeling van de markten steeds meer gewoonte wordt.
Het is duidelijk dat, indien de hiermee samenhangende schaalvergroting en de
daarmee gepaard gaande wedijver tot conflicten mochten leiden tussen machtige,
politieke en ideologische blokken, reuzenstaten of ‘multinationale’ concerns, de
daaruit voortkomende strijd wel eens tegen de draad der evolutie zou kunnen ingaan
en zelfs leiden tot wederkerige uitroeiing.
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Zou dan de hoogste vorm van samenwerking een wereldomvattende politieke en
economische organisatie kunnen zijn, die alleen gebaseerd is op coöperatie en die
concurrentie uitsluit? Dan rijst meteen de vraag of zo'n situatie niet tot een volledig
monopolie zou leiden en bijgevolg een toestand zou creëren waarin er niet langer
prikkels zouden zijn voor groter krachtsinspanning. Zou zo'n resultaat van het
evolutionaire proces niet automatisch aan verdere evolutie een eind maken, speciaal
op het moment dat er geen sociale groepen meer over zouden zijn om te emanciperen?
Het is nog wel een heel eind van zo'n paradijselijke toestand af; en naar alle
waarschijnlijkheid zal er wel altijd ruimte voor verdere emancipatie op een hoger
niveau overblijven naarmate de aspiraties verder gaan stijgen. Toch moeten we het
probleem onder ogen zien of naast samenwerking een zekere mate van wedijver niet
altijd beschouwd moet worden als een evengoed onmisbare voorwaarde voor
vooruitgang.
Mijn antwoord op deze vraag zou zijn dat we toch nog niet zeker zijn of
concurrentie überhaupt wel zo onmisbaar is als prikkel voor krachtsinspanning. We
weten niet of opvoeding tot hogere vormen van techniek en organisatie niet tevens
een vervanging zal betekenen van een houding van wedijver door een grotere drang
naar samenwerking. Er zijn de laatste tientallen jaren verscheidene sociale
proefnemingen geweest waarin deze vraagstelling kon worden getoetst, zoals de
Sowjet kolchoz, de Israëlische kibbutz, en sinds kort de Chinese strijd tegen ‘egoïsme’
als een element van hun Culturele Revolutie. Het is nog niet mogelijk een definitief
antwoord te geven op onze vraag, maar het is best mogelijk dat het inbouwen van
een element van vreedzame onderlinge wedijver bij hogere vormen van samenwerking
als een soort uitdaging beschouwd kan worden. Het is vrij waarschijnlijk, dat na een
gelukte ingrijpende sociale revolutie, het handhaven van elementen van wedijver
binnen een organisatie-systeem kan werken als een nuttige prikkel op de homo ludens
om hem tot grotere inspanning te bewegen, zelfs al zijn er dan geen vijanden meer
om te verslaan. Dit probleem van ingebouwde concurrentiemotieven is een kernpunt
geweest in de economische experimenten van alle hedendaagse staten die een
verwerkelijking van het ‘socialisme’ wilden ondernemen.
Bovendien zal het menselijk leven nooit zo worden dat geen krachtsinspanning
meer nodig is. Altijd zal er zijn de uitdaging van de eeuwig veranderende natuurlijke
omstandigheden en natuurkrachten. Er zal de uitdaging zijn om de gebreken van de
ouderdom te overwinnen. En er
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zal zijn de eeuwig doorgaande bevrijdingsstrijd van de jeugd met zijn nieuwe ideeën
en aspiraties. En ook zal altijd blijven de uitdaging die er ligt in het menselijk avontuur
in het onbekende, een uitdaging die pas kort geleden honderden miljoenen mensen
heeft aangeraakt, die vroeger té vertrapt en té angstig waren om naar iets anders te
streven dan naar een klein beetje bestaanszekerheid.
Daarom voel ik er niet voor om concurrentie als een afzonderlijk element in het
proces van menselijke evolutie naar voren te brengen. Ik zou het liever willen zien
als een element van menselijke interactie dat, telkens afwisselend of nauw verweven
met alle soorten samenwerking, eveneens kan worden gezien als een belangrijk
hulpmiddel in de menselijke emancipatie en vooruitgang gedurende zekere historische
perioden.

4. De emancipatiefasen
In grote trekken kan de emancipatie, als het kernelement in de maatschappelijke
evolutie, worden begrepen als een proces dat zich realiseert in het kader van een
groeiende menselijke samenwerking. Daar vloeit tevens uit voort dat het niet mogelijk
is om van het begrip ‘emancipatie’ een sluitende en eens en voor al geldige definitie
te geven. Wat een individu, of een groep, als bevrijding ziet, hangt in sterke mate af
van de maatschappelijke situatie, en van de vormen van dwang waaraan men
onderworpen is. Wat vandaag als vrijheid geldt, kan morgen op een hoger
emancipatieniveau als een dwang worden ondervonden, waaraan men zich wil
emanciperen.
Daarom is het ook niet mogelijk, zoals wél is geprobeerd met technologische groei
(bijvoorbeeld door Leslie White die energieproduktie en energieverbruik tot
hoofdcriterium verklaart), het emancipatiebegrip te objectiveren en in kwantitatieve
termen meetbaar te maken. Wat wij wel kunnen, is het schetsen van de geleidelijke
verdieping en verbreding van de emancipatiestroom zoals die zich met een zekere
historische regelmaat afspeelt in opeenvolgende fasen. Hierbij kan ik in hoofdzaak
het schema volgen dat door L. Ch. Schenk-Sandbergen is ontworpen.141. Wij zullen
daarbij zien dat ook emancipatie, evenals technologische groei in de zin van
‘voortgang’, een dialectisch verlopend proces is waarbij, om het weer in Campbell's
woorden te zeggen, de doelstellingen en methoden van een vroegere fase achteraf
‘stompzinnig’ kunnen blijken.
De eerste fase van een emancipatiebeweging kunnen we gewoonlijk kenschetsen
als uiting gevend aan het verlangen: wij ook! Bepaalde groepen
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binnen een samenleving voelen zich, wettelijk, economisch of sociaal, achtergesteld,
uitgesloten van de toegang tot bepaalde functies en posities, uitgesloten van de
deelname aan bepaalde vormen van cultureel en sociaal leven. Het kan gaan om een
ethnische minderheidsgroep (bijv. de Negers in de Verenigde Staten), om een
taalgroep (bijv. de Vlamingen in België), om een religieuze groep (bijv. de katholieken
in Nederland in de negentiende eeuw), om een volk onder koloniaal bewind, of om
‘de tweede sexe’ - steeds begint de emancipatiestrijd, zodra hij ideologisch duidelijk
is uitgekristalliseerd en zich niet meer hoeft te uiten in verhulde protestvormen, met
een streven om gelijkwaardigheid met de ‘ruling class’ te veroveren.
Deze doelstelling houdt in feite al in dat in deze fase het emancipatiestreven in de
allereerste plaats uitgaat van groepen die men tot de bourgeoisie kan rekenen. De
verlangens zijn typerend voor een betrekkelijk beperkte bovenlaag, die zich weliswaar
achtergesteld voelt, maar die in wezen al tevreden zou zijn wanneer zij geïntegreerd
zou worden als deel van het Establishment, binnen de samenleving zoals zij nu
eenmaal is. Of het nu gaat om de ‘black bourgeoisie’ in de Verenigde Staten,142. om
de aspiraties van taalkundige of religieuze groeperingen om de kansen te krijgen op
te klimmen tot de hoogste posities, om het ontluikend nationalisme in een koloniale
samenleving, of om dames uit welgestelde kringen die strijden voor vrouwenkiesrecht,
volledige handelingsbekwaamheid voor de gehuwde vrouw of toelating tot de
universiteit of tot bepaalde ambten - steeds gaat het om verlangens van beperkte
groepen die zich dicht genoeg bij de ‘elite’ bevinden om te kunnen verlangen daar
óók deel van uit te maken.
Volledige integratie binnen de bestaande samenlevingsstructuur onderstelt een
aanvaarden van de door de ‘elite’ erkende en gehandhaafde culturele waarden. Een
verbreding van de top - dat is het enige waar men in deze fase naar streeft. Een
wijziging van de totale maatschappijstructuur ligt helemaal niet binnen de
gezichtskring. De strijd blijft zuiver particularistisch: wanneer de nagestreefde
‘gelijkheid’ voor de gediscrimineerde groepen binnen de bestaande structuur eenmaal
is erkend, bestaat er aan verdere strijd geen behoefte meer. Het is kennelijk dit type
emancipatiestrijd dat sommige schrijvers op het oog hebben wanneer zij stellen dat
de emancipatiestrijd een einde neemt wanneer de bestaande discriminatie juridisch
en sociaal eenmaal is opgeheven.143.
Hoewel ook leden van die groepen, die zich economisch en sociaal op een lagere
trap bevinden, aan deze emancipatiestrijd in zijn eerste fase
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kunnen deelnemen en er vaak steun aan verlenen, zijn de geuite verlangens voor hen
vaak minder relevant. Wat schieten leden van de kleinere burgerij op met een
openstelling van allerlei hogere functies voor de leden van hun ethnische groep,
wanneer zij noch over de daartoe vereiste opleiding beschikken, noch over de
middelen om hun kinderen zulk een opleiding te laten volgen? Wat hebben vrouwen
uit het volk aan het ‘recht’ op werk ook nadat zij gehuwd zijn? Voor hen is het werk
al lang bittere noodzaak; en ‘handelingsbekwaam’ zijn zij ook al, daar zij zelf
verdienen en over het verdiende geld kunnen beschikken. De ‘discriminatie’ die een
arbeidersvrouw ondervindt is in wezen niet anders dan die welke haar vader of man
ondervindt.144.
De eerste emancipatiefase loopt vrijwel altijd uit op ernstige frustraties. De groep
die naar integratie streeft, ontdekt gewoonlijk dat de ‘elite’ hetzij star aan haar
privileges blijft vasthouden, hetzij concessies zo mondjesmaat afschuift, dat de bittere
smaak van discriminatie toch blijft overheersen. Maar veel belangrijker is, dat de
groep die zich achtergesteld voelt en eisen stelt, zich verbreedt. En daarmee verandert
het hele perspectief. Zo heeft de kleinere burgerij onder de Negers van de Verenigde
Staten - om van het stads- en landproletariaat nog niet eens te spreken - in veel
mindere mate deel aan de dominante Amerikaanse culturele waarden dan de echte
‘black bourgeoisie’. ‘Integratie’ en ‘gelijkstelling’ betekenen voor deze groep weinig
- zij voelen zich evenmin ‘geïntegreerd’ met de bovenlaag van hun eigen ethnische
groep, noch met hen ‘gelijkgesteld’ in economisch en sociaal opzicht.
Hetzelfde geldt voor andere gediscrimineerde groepen, zoals bijv. de stedelijke
‘petite bourgeoisie’ (kleine handelaren, semi-intellectuelen, lagere ambtenaren) in
een koloniaal land, of in het geval van religieuze of taalgroepen. Een tweede fase
zet in, waarin niet langer ‘integratie’ het wachtwoord is. Maar de frustraties kunnen
in deze tweede fase tot vrij uiteenlopende nieuwe vormen van emancipatiestrijd
leiden, afhankelijk bijvoorbeeld van de numerieke omvang van de gediscrimineerde
‘minderheids’-groep (die in aantal wel degelijk een meerderheid kan vormen!) en
van de concrete strijdmogelijkheden op politiek en economisch terrein.
Is de groep inderdaad een numerieke minderheid, en politiek en economisch
betrekkelijk machteloos, dan wordt de reactie gedurende de tweede fase er al gauw
een van zich terugtrekken op culturele waarden die worden gevoeld als het bezit van
de eigen groep; in dit zich terugtrekken binnen een eigen wereld wordt tevens een
verzet tot uitdrukking ge-

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

95
bracht tegen de dominante waarden en de heersende machtsstructuur die deze
ondersteunen. Emancipatie - bevrijding dus! - door nee te zeggen tegen de psychische
en culturele dwang, uitgeoefend door de ‘elite’. Laat men ons, Negers, niet toe tot
de eetgelegenheden van de blanken? We hebben ook geen enkele behoefte, naast
hen aan de bar onze ice-cream te lebberen. We richten onze eigen hotels en restaurants
op, enkel voor Negers. Worden onze, Indonesische, kinderen niet toegelaten tot de
koloniale scholen van Westers onderwijs? Goed, we richten onze eigen Taman Siswa
scholen op, waar onze kinderen onderwijs krijgen, gebaseerd op onze eigen,
Indonesische culturele waarden; en waar zij niet worden opgeleid voor functies in
de koloniale overheidsdienst, maar tot min of meer zelfstandige werkzaamheden
(ambacht, kleinhandel) binnen de eigen Indonesische sfeer.
Het zich terugtrekken op eigen doelstellingen als groep, op eigen culturele waarden,
heeft dus ook een economisch aspect: deze vorm van emancipatie zoekt niet alleen
een herstel van een zeker gevoel van eigenwaarde, maar niet zelden ook een zekere
mate van economische onafhankelijkheid van de dominante groep en tevens een
mogelijkheid tot economische stijging binnen de eigen sfeer.
In deze fase blijft de samenwerking er een op volstrekt particularistische basis vaak zelfs met uitsluiting van contact met de dominante groepen anders dan waar
dit strikt noodzakelijk is, namelijk binnen de werksfeer. Typerend voor deze tweede
fase is de beweging van de Black Muslims in de Verenigde Staten. Het afwijzen van
het Christendom, niet alleen omdat dit voor de Negers de godsdienst was geworden
van geduldig lijden en aanvaarden, maar ook omdat het de ideologie is van de
dominante groep, was de symbolische uitdrukking voor de ‘emancipatie’ - toen
eenmaal was gebleken dat de door het Establishment zelf na de Burgeroorlog van
1861 gedecreteerde ‘emancipatie’ van bovenaf, in de zin van bevrijding uit de
slavernij, geen werkelijke ‘vrijheid’ had gebracht.
Ook de ‘emancipatie’ van de Katholieken in Nederland heeft een tijd lang geleid
tot een afzondering binnen de eigen sfeer, en de opbouw van een eigen systeem dat
opklimming tot de hoogste rangen mogelijk maakte. Deze ‘emancipatie’ werd
namelijk bevochten door de samenwerking op particularistische basis - bij ons
‘verzuiling’ genoemd.
De ‘schoolstrijd’ werd ingezet door het eerste Bisschoppelijke Mandement van
1868; maar het tweede Mandement, van 1954, dat de verzuiling wilde consolideren,
kwam op een tijdstip dat de tweede emancipa-
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tiefase, door het bereiken van volledige gelijkwaardigheid voor de Katholieken, al
voltooid was - en meer dan dat - en een derde fase in aantocht was, waarin
samenwerking op particularistische basis niet langer tot emancipatie kon bijdragen.
Anders verloopt de tweede emancipatiefase in de gevallen waarin de achtergestelde
groep over een voldoende numerieke meerderheid en politieke en economische kracht
beschikt om een meer agressief beleid te voeren, in plaats van zich te vergenoegen
met een politiek van zich afzonderen en zich verschansen achter zijn eigen culturele
waarden. Ook dan blijft, in deze tweede emancipatiefase, de basis voor samenwerking
particularistisch. Men verbindt zich met de leden van de eigen ethnische, religieuze
of taalkundige mede-underdogs, om door deze samenwerking zijn
emancipatiedoeleinden te bereiken. Maar deze emancipatiedoeleinden gaan in dit
geval verder dan ‘bevrijding’: het gaat vaak om niet minder dan om het veroveren
van de politieke of economische macht. In het geval van de bevrijdingsbeweging
van koloniale volken komt dit streven het duidelijkste naar voren. Het gaat daarbij
beslist niet meer om een integratie binnen de bestaande samenlevingsvorm en om
een integratie binnen de dominante cultuur; integendeel, het streven is om een nieuwe
maatschappij op te bouwen waarin de eigen ethnische groep domineert en zijn eigen
culturele waarden kan opleggen.
Dezelfde doelstellingen - maar natuurlijk getemperd door de ongunstige
getalsverhoudingen! - vinden wij bij de Negers van de Verenigde Staten, wanneer
de Black Muslim-beweging gevolgd wordt door een nieuwe beweging die Black
Power zegt na te streven; dat wil zeggen dat zij door aaneensluiting een aandeel in
de politieke en economische macht binnen de Amerikaanse samenleving wil
verwerven.145. De agressiviteit van de beweging wordt beeldend tot uitdrukking
gebracht in de benaming die de leden van een van de Negerorganisaties zichzelf
geven: Black Panthers. Overigens ligt zowel in het appel op de eenheid binnen de
Islam als in het beroep op de eenheid van de zwarte volken een streven naar een
uitbreiding van de particularistische solidariteit tot buiten de grenzen van de Verenigde
Staten.
Het is duidelijk dat ook de verzuiling in een land als Nederland niet alleen bedoeld
was als een terugtrekken van de Katholieken op de eigen cultuur en de beslotenheid
van ‘het rijke Roomse leven’. De verzuiling, als onderdeel van de Katholieke
emancipatie, werd wel degelijk een zeer effectief middel tot machtsvorming binnen
de Nederlandse samenleving.
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Tenslotte kan in de tweede emancipatiefase zich ook een beweging ontwikkelen die
zich in de allereerste plaats richt, niet op het veroveren van politieke, maar van
economische macht. In samenlevingen waar de beroepshandel voor een belangrijk
deel in handen is van vreemdelingen of van een ethnische minderheid, kunnen hun
concurrenten, behorend tot de groep die de numerieke meerderheid heeft, zich op
particularistische basis aaneensluiten om het feitelijke monopolie van de minderheid
te doorbreken. In zoverre kan men dit als een onderdeel zien van de tweede
emancipatiefase, waarbij de leden van de meerderheid, als ‘petite bourgeoisie’, zich
aaneensluiten en ook ernaar streven de bredere volksmassa, die de handelspraktijken
van de minderheid als uitbuiting ondervindt, aan haar zijde te krijgen.
Zulk een beweging kan sterk agressieve trekken vertonen; met name wanneer zij
ook de steun weet te krijgen van de overheid (zoals in Uganda onder het regiem van
President Amin) kan zulk een beweging zelfs een volledige fysieke eliminatie of
verjaging van de handelsminderheid beogen en ook wel eens bereiken. De term
‘emancipatie’ lijkt dan voor zulk een beweging wel zeer oneigenaardig, vooral
wanneer het enige resultaat is dat een inheemse middenstand de economische
machtspositie van de middenstandsminderheid overneemt zonder dat overigens aan
de maatschappelijke structuur iets wezenlijk verandert.146. Dit voorbeeld toont al aan
dat ook de tweede emancipatiefase tot ernstige frustraties kan leiden, in dit geval
voor de massa van arbeiders en boeren die bij de strijd actief werden betrokken.
Terwijl in de eerste emancipatiefase doeleinden worden nagestreefd die in de eerste
plaats voor de meer welvarende bourgeoisie van belang zijn, belichaamt de tweede
emancipatiefase gewoonlijk vooral de doelstellingen van een tussenlaag van een
opkomende kleine burgerij. De particularistische aanpak kan de belangen van deze
groep, of van delen daarvan, duidelijk ten goede komen, zowel wanneer het beleid
tot afzondering voert, als wanneer een meer agressief beleid wordt gevoerd, strekkende
tot overneming van een stuk politieke of economische macht. Maar de ‘bevrijding’
is er gewoonlijk niet een voor de brede massa van arbeiders en boeren. Voorzover
de samenlevingsstructuur langs evolutionaire of revolutionaire weg is omvergeworpen,
is zij als gevolg van een burgerlijke nationale revolutie toch niet tot in haar
grondvesten herzien. Een ‘elite’ van vreemde oorsprong kan grotendeels zijn
opzijgezet door een uit inheemse elementen opgekomen nieuwe ‘elite’; een
handelsmiddenstand van vreemde oorsprong kan zijn geëlimineerd door een
middenstand
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voortgekomen uit inheemse gelederen. Maar voor de massa van boeren en arbeiders
is er vaak maar weinig veranderd - de nieuwe heersers of zakenlieden onderdrukken
of exploiteren hen soms nog erger dan de vreemdelingen, vaak met economische en
politieke steun van de overheersers van gisteren.
Zodra dit besef is doorgedrongen, kan de tijd zijn aangebroken voor de derde
emancipatiefase, waarbij de samenwerkingsbasis en solidariteit verbreed worden en
die potentieel alle mede-onderdrukten omvat. In deze fase wordt de groepssolidariteit
op ethnische of religieuze basis, verbreed tot een op klassebasis. Wat tevoren op zijn
hoogst kon worden aangeduid als een ‘Klasse an sich’, een potentiële klasse, wordt
zich bewust van de gemeenschappelijke klassebelangen, en groeit daarmee uit tot
wat Marx heeft genoemd een ‘Klasse für sich’. De emancipatiegedachte strekt zich
dan uit tot in sociale en economische positie verwante categorieën, ook als die door
verticale scheidingen van raciale, taalkundige of godsdienstige aard tevoren onderling
verdeeld waren en niet bereid, elkaar als bondgenoten te erkennen en te aanvaarden.
Het ‘Proletariërs aller landen, verenigt u!’ van Marx en Engels was een vroege uiting
van een aanzet tot deze derde emancipatiefase. Ook de beweging voor de emancipatie
van vrouwen uit alle maatschappelijke lagen kan dan worden geïntegreerd als een
wezenlijk element in de gemeenschappelijke strijd voor de emancipatie van alle
onderdrukte of achtergestelde groepen.
Doelstelling van de emancipatiebeweging is in deze fase niet langer het veroveren
van posities voor een bepaalde groep binnen het raam van de bestaande
samenlevingsstructuur. De emancipatiestrijd gaat zich dan, op universalistische basis,
richten op de bevrijding van de mensheid als geheel; het doel van de strijd wordt een
volledige verandering van het maatschappelijk bestel. De waarden waarvoor de strijd
wordt gestreden vallen immers niet in te passen binnen de bestaande
maatschappijstructuren.
En ook na het bereiken, langs revolutionaire weg, van een nieuwe structuur, blijft
het emancipatiebegrip zinvol als uitdrukking van een blijvend verlangen en streven
naar nieuwe vormen van vrijheid en zelfontplooiing voor de mensheid en de
individuen die er deel van uitmaken.

5. Geestelijke en materiële factoren in het evolutieproces
Er is in de beschouwingen over evolutie een steeds weer oplaaiende discussie over
de voornaamste bewegende kracht (‘prime mover’) in het
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evolutieproces.147. Moet deze ‘eerste oorzaak’ allereerst gezocht worden op materieel
of op geestelijk terrein?
Zolang de evolutie in de eerste plaats als een proces van technologische groei
wordt gezien, bestaat er een neiging om de materiële factoren sterk te benadrukken.148.
Dit doet met name Leslie White die het evolutieproces in de allereerste plaats ziet
als afhankelijk van energieproduktie en omzetting van energie. Maar ook bij Marx
en de Marxisten vinden wij een grote nadruk gelegd op het peil van de
produktie-techniek en de produktiewijze als bepalende factoren voor de
maatschappelijke ontwikkeling. Zij vormen de basis of onderbouw, terwijl de mentale
functies van de mens tot de bovenbouw behoren. Dit betekende voor Marx beslist
niet dat de geestelijke krachten voor hem als zelfstandige factor niet telden. Het
menselijke bewustzijn gaat namelijk in het proces van maatschappelijke ontwikkeling
een eigen, min of meer zelfstandige rol spelen, er ontstaat een soort wisselwerking
tussen de materiële en de psychische factoren.149. De betekenis alleen al die Marx aan
het klassenbewustzijn toekent in het proces der menselijke evolutie (waarbij een
Klasse-an-sich geleidelijk uitgroeit tot een Klasse-für-sich) toont al aan dat men
Marx' visie niet mag terugbrengen tot een zuiver materialistisch monisme.
Toch ligt in zijn visie de nadruk in sterke mate op de technologische basis als
primaire oorzaak van het evolutieproces, en het was juist deze nadruk op de
technologische uitvinding als hoofdfactor in de menselijke evolutie, waarom Lewis
Morgan's opvatting van de evolutie zo tot Marx en Engels sprak.150
Elman Service wijkt in zijn visie enigszins af van zijn leermeester Leslie White.
Hij is tegen elke monocausale verklaring van het evolutieproces. Zijn conclusie komt
zelfs neer op een complete afwijzing van elke poging om het evolutieproces tot één
bepaald type oorzaak te herleiden (‘Down with prime-movers’151.). Toch wil ook hij
er beslist niet aan, het evolutieproces aan mentale factoren toe te schrijven. Zijn
voornaamste bezwaar daartegen is, dat elke ‘mentalistische’ verklaring voor het
evolutieproces onbewijsbaar en oncontroleerbaar is. Kennelijk acht hij het moeilijk
een visie te aanvaarden die niet in meetbare en controleerbare termen kan worden
uitgedrukt.
Doordat in dit hoofdstuk de nadruk zo sterk is komen te vallen op het
emancipatiebeginsel als kern van het evolutieproces, moet ik in mijn conceptie van
de evolutie aan geestelijke factoren een meer wezenlijke plaats toekennen. Het betoog
in de voorgaande paragrafen is tegelijker-
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tijd een poging om het evolutionaire proces op zo'n wijze te formuleren, dat de
betekenis van een geesteshouding impliciet als voornaamste factor erkend wordt.
Zelfs al mag een vaststelling dat een sociaal proces tot emancipatie leidt en dus tot
sociale evolutie soms neerkomen op een oordeel ex post factum, toch is het moeilijk
aan te nemen dat zo'n proces, als een streven om zich te bevrijden van krachten die
als drukkend worden ondervonden, zou kunnen plaatsvinden zelfs zonder een spoor
van bewuste of onbewuste verwerping van materiële of institutionele banden.
Er kan een geweldige afstand in tijd zijn tussen het ogenblik dat de benauwenis
van zekere achterstellingen voor het eerst vaag wordt beseft, en de kiemen van
oppositie in de geesten van het volk worden geplant, en het moment waarop de
emancipatiestrijd de concrete vorm aanneemt van een sociale beweging. In de
volgende hoofdstukken zal uitvoerig worden besproken hoe de langzame transformatie
plaats vindt van protestvormen, vanaf het eerste nog verborgen begin, als
‘contrapunten’ binnen het heersende sociale systeem dat gebouwd is op ‘dominante’
waarden, tot waarlijke, ideologisch gefundeerde tegenwaardesystemen.
Hier wil ik volstaan met er met klem op te wijzen dat men gedachtenpatronen die
aan de wortel liggen van de worsteling voor menselijke bevrijding in embryonale
vorm kan tegenkomen in religieuze begrippen van gelijkheid voor God, maar net zo
goed in theatervoorstellingen of volksmythen die op de slechte vorst kritiek leveren
en de eenvoudige zwijnenhoeder lof toezwaaien. De spanning tussen de drang tot
vrijheid en de sociale werkelijkheid kan tot een hele scala van houdingen leiden,
vanaf lichte ironie, via idealen geprojecteerd in het hiernamaals, tot een goed
georganiseerde sociale strijd gevoerd door belangrijke maatschappelijke groepen.
Het is niet gemakkelijk de verschillende aspecten van een mentaliteit te
omschrijven, die leidt tot het voortgaand proces van emancipatie. Men zou als zo'n
aspect een zekere creativiteit kunnen noemen, in de betekenis van een verlangen naar
vernieuwing; maar als men dat doet zou men zich tegelijkertijd moeten realiseren
dat vernieuwing net zo goed kan leiden tot loutere aanpassing aan de natuurlijke
omgeving, en aldus voeren tot ‘speciale’ in plaats van ‘algemene’ evolutie. Men zou
op gelijke wijze het verlangen naar eigen lotsverbetering kunnen opperen. Maar
alweer kan zulk een verlangen net zo goed leiden tot aanpassingsprocessen. Misschien
is het meest typische element in de mentaliteit die leidt naar
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een emancipatieproces een zeker mededogen met de medemens, een gevoel van
solidariteit met de underdog. Deze mentaliteit resulteert in een activiteit die gericht
is op de verbetering niet alleen van iemands individuele levensomstandigheden maar
ook van die van brede maatschappelijke groepen, en die tenslotte kan uitlopen op
een verwerping van het heersende sociale en politieke systeem.
Terwijl in de bevrijdingsprocessen een creatieve drang naar vernieuwing overweegt,
zijn aanpassingsprocessen meestal te danken aan een hevig verlangen naar veiligheid
en bescherming. En terwijl emancipatie van een groep in het algemeen uitgaat van
een gevoel van solidariteit en medelijden met de ontrechten, wijst ‘aanpassing’ aan
een natuurlijke en maatschappelijke omgeving eerder naar een behoudende mentaliteit
die de voordelen van de status quo voor zich en zijnsgelijken wil vasthouden. Het is
niet toevallig dat de eerste emancipatiefase nog een flinke dosis ‘aanpassing’ inhoudt
- en wel aan de toplaag van de samenleving waarmee men zich wil assimileren.
Dit eeuwige conflict tussen twee verschillende geesteshoudingen ligt aan de wortel
van de sociale conflicten die de dialectische loop van de menselijke evolutie bepalen.
Zoals ook wel te verwachten was, kunnen de emancipatieprocessen in geen geval
worden herleid tot een monocausale relatie. Het technologisch peil dat een bepaalde
maatschappij heeft bereikt en de geldende produktieverhoudingen zijn wel degelijk
van groot belang voor het evolutieproces, in zoverre dat zij bepalen welke mentale
houdingen en welke vormen van een bewust emancipatiestreven waarschijnlijk zijn,
en welke niet. De bewustwording van bepaalde vormen van discriminatie en
uitbuiting, en van concrete mogelijkheden voor een solidaire strijd, hangen wel
degelijk samen met de materiële en sociale voorwaarden in een gegeven samenleving.
Maar ook de mentale factoren beïnvloeden en veranderen weer van hun kant de
produktieverhoudingen en -technieken. Ook Marxisten erkennen dit - en het duidelijkst
komt dit tot uiting in Mau's in China vaak geciteerde woorden dat ‘geest zich omzet
in materie’. Deze uitspraak kan een waarschuwing zijn om uitdrukkingen als historisch
materialisme en dialectisch materialisme niet dogmatisch, en dus om ze in de ware
zin ‘dialectisch’ op te vatten.152.
Zo is het moeilijk te begrijpen waarom David Kaplan zich in zijn bijdrage tot het
knappe werk onder redactie van Sahlins en Service enigszins verwonderd toont over
het feit dat de volken van achtergebleven landen in hun emancipatiestreven zich vaak
sneller ideologisch dan technolo-
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gisch ontwikkelen. Hij is er zich goed van bewust dat geestelijke factoren mee
verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke succes van achtergebleven landen, omdat
zij de nieuwe techniek pas kunnen grijpen door ‘actief weerstand te bieden aan de
politieke en economische overheersing van een verder gevorderd land’.153. Hij wijst
op de ‘nationalistische bewegingen die de zogenaamde onder-ontwikkelde landen
van de wereld overspoelen’. Maar hij legt deze bewegingen verkeerdelijk uit in
termen van een eenvoudige ‘ontlening’, als een soort ‘cultural lag’ (culturele kloof),
voortkomend uit het feit ‘dat bij de verbreiding van meer geavanceerde cultuurtypen
de ideologische component heel vaak de neiging heeft om verder en sneller te gaan
dan de technologische component’.154.
De schrijver gaat blijkbaar uit van de veronderstelling, dat - algemeen gesproken
- technologie de gangmaker is van het evolutieproces. Hij wil een ‘onderscheid maken
tussen de oorsprong van het culturele fenomeen en zijn verbreiding naar een speciale
maatschappij. Vanuit het perspectief van algemene evolutie doet een industriële
techniek een daarbij passend sociaal systeem en ideologie ontstaan.’155.
Naar mijn mening is er niets ongewoons in het verschijnsel dat de psychische
behoefte aan een algehele vernieuwing van techniek en sociale instellingen vooraf
gaat aan de feitelijke verbreiding van die vernieuwing. Het geestelijke aspect van
emancipatie gaat, hoe dan ook, óf vooraf aan de technische en institutionele
vernieuwing, óf vergezelt deze, met inbegrip van het proces van de technische
uitvinding als zodanig. Er is niets speciaal verrassends in het feit dat de verbreiding
van technologie wordt gedragen op de vleugels van de psychische behoefte van de
ontrechten om de nieuwe elementen van de heersende cultuur te grijpen. Het is
misschien waar dat de ideologische inhoud van die drang naar emancipatie vaak
wordt geformuleerd in termen die afgeleid zijn van de heersende cultuur, zoals
bijvoorbeeld het geval is met de nationalistische ideologie of met het Marxisme;
vandaar de schijn van ‘ontlening’. Niettemin is de drang als zodanig echt, en identiek
met de geestelijke gangmaker in het algemeen evolutieproces.

6. Evolutie: historisch gegeven of schone droom?
In het vorige hoofdstuk hebben wij het historische proces van ‘voortgang’, van
technologische ‘groei’, ondanks het dialectische, vaak zelfs paradoxale verloop ervan,
toch onderkend als een in de geschiedenis van de mensheid aanwijsbaar feit. Romein
noemde deze voortgang
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‘vooruitgang als feit’. Voor de evolutie, opgevat in een meer maatschappelijke en
morele zin, gebruikt hij de term ‘vooruitgang als idee’. Moeten wij deze term nu zo
interpreteren dat dit type evolutie, hierboven herleid tot het emancipatiebeginsel,
niet als een historisch gegeven moet worden opgevat, maar alleen als een criterium
waarmee wij kunnen meten of een bepaald historisch proces al of niet tot de evolutie
van de mensheid bijdraagt?
Zo liggen de zaken nu ook weer niet. Romein ziet de voortgaande emancipatie
van arbeiders en boeren wel degelijk als een aantoonbaar historisch proces. In een
in 1937 gehouden voordracht noemde hij ‘de emancipatiestrijd van arbeiders en
boeren’ zelfs kenmerkend voor ‘de ware tijdgeest’, in het licht waarvan het historisch
gebeuren zowel als de richting waarin zich dit in de toekomst zal ontplooien, pas het
juiste perspectief krijgt. Alleen maakt hij hierbij het voorzichtige voorbehoud dat
deze emancipatiestrijd ‘de ware tijdgeest’ blijft vertegenwoordigen ‘zolang hij
duurt’.156.
Meende Romein dan, toen hij vlak na de oorlog zijn rede, getiteld ‘Gedachten
over de vooruitgang’ uitsprak, en daarbij een heel wat minder optimistische toon
deed klinken, dat de emancipatiestrijd van arbeiders en boeren over zijn hoogtepunt
heen was, en dáárom niet langer als kenmerkend voor ‘de ware tijdgeest’ kon worden
beschouwd? Ik geloof dat wij de evolutie in Romein's denken enigszins anders moeten
interpreteren. Nog altijd ziet hij de ‘vooruitgang’ in eigenlijke zin, die ik hierboven
met ‘emancipatie’ gelijkstelde, als een aantoonbaar historisch proces; alleen heeft
hij, kennelijk op grond van de ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer
oog gekregen voor de tegenpool: de voortgang in negatieve zin, dus in de richting
van een geperfectioneerde sociale onrechtvaardigheid, toenemende werkloosheid,
onvrijheid en een groeiend vermogen om vernietigingsoorlogen te voeren. Beide
trends zijn even reëel, beide zijn, zoals we al eerder zagen, begrepen in de ‘wet der
toenemende potentiëring’. De vooruitgang-als-idee is geen hersenschim, geen droom,
maar een avontuur, dat door verdere voortgang ‘steeds hachelijker’ wordt.157.
Maar het blijft de moeite waard, aldus Romein, voor de vooruitgangals-ideaal te
strijden. ‘Er is in de geschiedenis geen weg terug. Er is alleen maar verder.’ Van
belang is daarbij dat niet alleen de techniek, maar ook het bewustzijn in de
geschiedenis ‘een constant opwaartse lijn te zien geven’. Maar als wij ‘ons gewonnen
bewustzijn zouden gebruiken om zo precies mogelijk vast te stellen waarheen wij
willen, bewust
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dit scheidend van hoe het in feite voortgaat, als we dat concrete ideaal als leidster
steeds voor ogen houden, zouden wij misschien in staat zijn op den duur het
demonisch proces van de vooruitgang in zoverre te beheersen, dat wij de positieve
pool versterken, de negatieve daarentegen door preventie zouden kunnen
neutraliseren.’ Alles hangt tenslotte af ‘van de denkmoed en kracht der verbeelding’,
beide ‘in dienst gesteld van het ideaal der volledige ontplooiing van de onuitputtelijke
mogelijkheden, met het historisch mens-zijn in zijn oneindige mens-wording gegeven’.
Maar hier spreekt Romein niet meer ‘als beoefenaar van een wetenschap, die, zo
iemand dat kan, het raadsel van de geschiedenis der mensheid wil benaderen, maar
simpel en alleen als mens; die, als mens, geen vrede kan vinden bij een denken dat
zich geen doel, en bij een handelen dat zich geen richting vermag te geven.’158.
Voor Romein is ware vooruitgang en voortgaande emancipatie dus geen zekerheid
- het is slechts een mogelijkheid, waarvoor het de moeite waard blijft te strijden. In
mijn ogen - en hierin verschil ik van Romein - is het meer dan een mogelijkheid: het
is een waarschijnlijkheid; maar ik blijf, mét Romein, van mening dat om die
waarschijnlijkheid te realiseren, een harde, collectieve voortzetting van de menselijke
emancipatiestrijd vereist is.
Op grond van mijn geloof in de waarschijnlijkheid van voortgaande emancipatie,159.
op grond ook van de opmerking in de eerste druk van dit werk, dat wij het
emancipatiebeginsel kunnen waarnemen ‘als een algemene lijn in de historie van de
mensheid die een voortdurende strijd voert voor steeds grotere vrijheden, waarbij zij
die strijd ook vaak verliest’,160. hebben verscheidene critici mijn standpunt als
‘optimistisch’ gekenschetst.161. Kennelijk kunnen zijn mij in dit ‘optimisme’, in de
wereld van vandaag rondkijkende, moeilijk volgen.
Ik geloof dat hun scepticisme ten opzichte van de evolutie als historische trend,
evenals dat van Jan Romein, kan worden toegeschreven aan hun sterke preoccupatie
met wat ‘in het Westen’ gebeurt. Er is hier bij óns op het oog niet veel dat reden
geeft tot optimisme. Wij, hier in het Westen, raken steeds meer bevangen in het idee
dat onze Westerse samenleving zich op een doodlopende weg bevindt. De
waarschuwingen van de Club van Rome zijn uiting van deze ondergangsstemming,
die nog veel dieper gaat dan de fin-de-siècle stemming aan het eind van de vorige
eeuw, of zelfs dan Oswald Spengler's sombere profetieën over ‘Der Untergang des
Abendlandes’ tussen de twee wereldoorlogen. Want terwijl deze sombere profetieën
alleen golden voor de Westerse beschaving,
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zijn de ondergangsvoorspellingen van vandaag bestemd voor de gehele mensheid,
en de gehele menselijke beschaving.
Daarentegen wordt mijn betrekkelijk optimisme, mijn voorzichtig en relativerend
vooruitgangsgeloof dat niet van een zekerheid, maar wel van een waarschijnlijkheid
uitgaat van een voortzetting van de emancipatietrend, Romein's ‘positieve pool’,
sterk beïnvloed door mijn vertrouwdheid met het gebeuren in Azië. Met name wat
zich in China, waar meer dan één vijfde van de wereldbevolking leeft, in de afgelopen
25 jaar heeft afgespeeld, wekt vertrouwen, dat de emancipatietrend in de wereld zich
ook in de toekomst zal kunnen doorzetten. In dat land is niet alleen het geloof in
vooruitgang, in een betere wereld morgen en overmorgen, dagelijks voelbaar - dit
geldt ook in vele andere landen in Azië en Afrika! - maar dit geloof weet zich in
China ook om te zetten in een uiterst effectief handelen. Doordat de Chinese leiders
vertrouwen op de onder de brede massa levende krachten, zijn zij in staat geweest
binnen een tijdsbestek van 25 jaar veranderingen te volbrengen die elders in de wereld
soms vele eeuwen vereisten, en zelfs nergens in die vorm te vinden zijn.
En ook de wijze waarop in China de technologische groei dienstbaar wordt gemaakt
aan de belangen en verlangens van de brede massa wekt gegronde hoop dat ook op
wereldschaal een alternatieve vorm van ‘ontwikkeling’ en ‘groei’ binnen menselijk
bereik ligt die waarlijk zou beantwoorden aan wat wij in dit hoofdstuk als ‘evolutie’
hebben omschreven.
Tot de ontwikkelingen die enig optimisme rechtvaardigen, behoort ook het verloop
van de strijd in Indo-China. Het feit, dat de vrijheidsstrijd van de volken van Vietnam,
Laos en Cambodja door de schijnbaar oppermachtige Amerikaanse oorlogsmachine,
ondanks een extreme terreur gedurende vele jaren, niet kon worden bedwongen,
bewijst wel hoe sterk het emancipatieverlangen van de mensheid is en hoe groot
soms het vermogen en de bereidheid om offers te brengen.
Is er enige mogelijkheid voor de wereld als geheel het waarschijnlijke verdere verloop
van de ‘evolutie’ te voorspellen?
In ieder geval kunnen wij als vaststaand aannemen dat de verdere evolutie niet
eenvoudig op een voortzetting zal neerkomen van de huidige ‘groei’. Vast staat dat
in de toekomst vele van de huidige lijnen omgebogen zullen worden, niet alleen als
gevolg van het vastlopen van het huidige groeipatroon (uitputting van grondstoffen,
emancipatie van de
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volken van de Derde Wereld), maar ook als gevolg van het toenemend verzet en
emancipatiestreven ook binnen de huidige industriële wereld.
Eén toekomstvoorspelling, van een wetenschapsman met visie, laat ik hier - met
alle voorbehoud - volgen.
Kenneth Boulding162. oppert dat het tijdperk der ‘civilisatie’ (die in zijn omschrijving
inhoudt een matig technologisch peil, beheersing van het platteland door de stad,
grote verschillen in rijkdom en macht, en veelvuldige oorlogen) zijn einde nadert.
Deze episode zou voorbestemd zijn om gevolgd te worden door een tijdperk van
‘post-civilisatie’, op een veel hoger technologisch peil. De omtrekken van zulk een
samenleving der toekomst zijn volgens hem in de kiem al zichtbaar in sommige van
de industrieel meest ontwikkelde maatschappijen.
Maar naar zijn mening zal deze overgang naar een nieuw tijdperk van
‘post-civilisatie’ in vele opzichten een volstrekte ommekeer vereisen in de bestaande
tendenties wat betreft produktie en politieke houdingen, wanneer wij wensen te
ontsnappen aan grote gevaren, tot de volledige uitroeiing der mensheid toe.
Terecht ziet Boulding deze overgang van civilisatie naar post-civilisatie niet als
een kwestie van ‘volgehouden groei’, maar als ‘weinig minder dan een totale revolutie
in de toestand van de mensheid’.
Revolutie blijkt een wezenlijk bestanddeel te zijn in het proces van menselijke
evolutie. Revolutie is dan ook het vraagstuk dat in het vervolg van deze studie centraal
staat.
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5
Naar een dynamisch maatschappijmodel
Ongetwijfeld, dit zij nog eens erkend, is het conflict gericht op verstoring
der bestaande orde, evenzeer is het echter naar onze mening gericht op
het creëren van een nieuwe orde, hoe tijdelijk die ook mag zijn ... De meest
algemene grond, het meest algemene motief van het conflict, zo wil het
ons toeschijnen, is gelegen in de noodzaak om een nieuwe vorm van
samenleven te vinden. Wanneer in het conflict de bestaande orde wordt
aangetast, dan gebeurt dit niet omdat zij een orde is, maar omdat zij niet
(meer) beantwoordt aan wat door de protesterende partij als legitiem wordt
beschouwd.
J.M.G. Thurlings

1. Gevraagd: een sociologie van een wereld in beweging
In de vorige hoofdstukken heb ik geprobeerd het evolutiebegrip in zijn oude glorie
te herstellen. Maar dit is nog bij lange na niet voldoende wanneer het erom gaat een
nieuw samenlevingsmodel te ontwerpen, dat dynamisch genoeg is om zowel evolutie
als revolutie als verschijnselen, die aan het maatschappelijk proces inherent zijn, te
omvatten.
In dit hoofdstuk heb ik mij tot taak gesteld, te proberen een beknopte schets voor
zulk een samenlevingsmodel op papier te zetten, als een soort intermezzo, voordat
wij definitief onze aandacht gaan richten op de vraagstukken van revolutionaire
verandering.
De reden voor het invoegen van dit intermezzo is dat, om revoluties als plotselinge
erupties van fundamentele verandering in de sociale en politieke orde te begrijpen,
wij ze in het juiste perspectief moeten zien, als logische uitvloeisels van het
verschijnsel van periodieke versnelling dat typisch is voor de meeste
evolutieprocessen. Dat wil zeggen, we zullen een begripskader moeten ontwikkelen
waarin het emancipatieproces, als een beslissende factor zowel bij evolutie als bij
revolutie, al van het begin af aan als een wezenlijk bestandeel wordt ingebouwd in
plaats van beschouwd te worden als een element dat vreemd is aan de
maatschappelijke werkelijkheid waarmee sociologen zich bezighouden.
Dit betekent dat wij de sociologische theorie zoals die op het ogenblik
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reilt en zeilt tot in haar grondslagen zullen moeten herzien.
De meeste takken van de sociologische theorie gaan impliciet uit van de aanname
van een evenwichtstoestand als typisch voor elke samenleving. Hoewel heel wat
sociologen en cultureel antropologen zich er heus wel van bewust zijn dat in feite
deze onderstelling maar ten dele opgaat, gaan ze er toch van uit dat een sociologische
theorie alleen kan worden gebouwd op een evenwichtstoestand als hypothetische
basis.163. In dit hoofdstuk zal ik trachten aan te tonen dat er nog een andere
mogelijkheid bestaat, en dat het in het veld der sociale wetenschappen helemaal niet
ondoenlijk is om een veel dynamischer maatschappijmodel tot uitgangspunt te nemen.
In de vorige hoofdstukken hebben we al geprobeerd een dynamischer opvatting
van sociale verandering te ontwikkelen dan zou passen bij een benadering van de
maatschappij in puur structurele en functionele termen. Een zuiver structureel
samenlevingsmodel laat geen ruimte voor ‘structurele’ verandering als een integrerend
bestanddeel van de te verwachten stroom van gebeurtenissen. En wanneer een proces
van maatschappelijke verandering slechts wordt gezien als een ‘functie’ van de
bestaande structuur, sluit men bij voorbaat die processen buiten zijn gezichtskring
welke gericht zijn op de verandering van het systeem als zodanig - of men verwerpt
ze als ‘disfunctioneel’ of ‘anomisch’. Als het waar is dat ‘maatschappelijke evolutie’,
zoals we hebben getracht aan te tonen, een algemene, zij het niet onomstreden, trend
is in de geschiedenis der mensheid, moeten we ons maatschappijmodel vóór alles zo
opbouwen dat structurele verschuivingen er een plaats in kunnen vinden. Maar
tegelijkertijd moet ons model rekening houden met de ongelijkmatige en dialectische
koers die de maatschappelijke evolutie in feite volgt.
Als sociale, anders dan biologische evolutie, in 't algemeen een permanent streven
naar emancipatie inhoudt, dan betekent dit dat gevestigde statussystemen op de lange
duur zeer waarschijnlijk, bij wijze van reactie, een tegengestelde tendens zullen
oproepen, hetzij in de richting van toenemende gelijkheid, hetzij zelfs naar een
omkering van de bestaande hiërarchische orde.
In dit emancipatieproces doet revolutie zich in het algemeen voor als een uiterste
middel. Zij barst gewoonlijk uit wanneer andere paden zijn afgesloten, hetzij door
een gebrek aan ontvankelijkheid bij de machthebbers voor de drang tot emancipatie,
zoals die onder bepaalde groepen in de samenleving leeft; hetzij door het overwegen
van een tegengestelde
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trend binnen de samenleving, een soort onbeweeglijkheid van heersende tradities en
instellingen, die in meer extreme gevallen het karakter van involutie kan aannemen.
Maar al heeft de revolutie als zodanig gewoonlijk slechts het karakter van een
wanhoopsdaad, zij breekt niet uit zonder voorafgaande waarschuwingen, die soms
een lange voorgeschiedenis hebben. Het is mijn plan in dit hoofdstuk te proberen
een maatschappijmodel te ontwikkelen, waarin de elementen die de voorboden kunnen
worden van een toekomstige revolutie van te voren zijn ingebouwd.
Men erkent meer en meer dat de sociologie in haar huidige vorm niet in staat is
uitbarstingen die de bestaande maatschappijstructuur kunnen bedreigen te voorspellen.
De structurele en functionele benadering is te statisch om in staat te zijn de meer
dynamische aspecten van het maatschappelijk leven tot hun recht te doen komen.
Toch schijnt een voorspellen van toekomstige ontwikkelingen een toetssteen voor
het bereiken door de sociologie van een erkende status als wetenschap. Als sociologie
niet bruikbaar zou zijn om, althans binnen bepaalde grenzen, toekomstige
gebeurtenissen te voorspellen, zou het er voor de sociologie als wetenschap slecht
uitzien. Natuurlijk hoeven de voorspellingen niet op lange termijn te zijn, zodat ze
zich zouden uitstrekken tot de toekomstige trends van een maatschappij als geheel.
Voorspellingen op korte of middellange termijn kunnen minstens zo nuttig zijn. Maar
hoe dit ook moge zijn, men verwacht toch van de socioloog op een of andere manier
met recht, dat hij meer kan voorzien dan waar normaal gezond verstand, zonder
gespecialiseerde training, ons toe in staat stelt. Anders zou sociologie spoedig worden
ontmaskerd als een jargon om onkunde te verbergen.
Het gemis aan voorspelkracht is overvloedig aangetoond ten tijde van de ernstige
studentenonlusten en daarmee gepaard gaande arbeidersstakingen in Frankrijk in
mei 1968. De socioloog Raymond Aron heeft in Le Figaro (4 juni 1968) beweerd
dat niemand - en hijzelf evenmin als de autoriteiten - in staat was geweest te voorzien
wat zou gebeuren. Deze bewering schijnt te impliceren dat de sociologie in haar
huidige vorm zich volledig onmachtig had getoond om zulk een gang van
gebeurtenissen te voorspellen.
Zijn beschuldiging is niet voor honderd procent rechtvaardig. Er was op zijn minst
één Franse socioloog, Alain Touraine, die al begin maart de komende sociale onrust
onder studenten had voorspeld, al had hij niet voorzien dat de onrust zich zou
uitbreiden tot andere lagen van de Fran-
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se samenleving, met inbegrip van de industriële arbeiders.164.
Maar dit pleit de sociologie als zodanig niet vrij. Op zijn best bewijst het dat er
scholen van sociologisch denken kunnen zijn die beter dan andere aanvoelen welke
krachten in de samenleving werkzaam zijn. Maar zelfs in het geval van Prof. Alain
Touraine mogen we betwijfelen of zijn betrekkelijke helderziendheid te danken was
aan zijn training als socioloog dan wel aan zijn individuele intellectuele kwaliteiten.
Het falen der sociologie als wetenschap kan niet verontschuldigd worden door de
aanwezigheid van een enkele individuele wetenschapsman die een voldoende sterk
zintuig voor onderaardse stromingen heeft ontwikkeld om in staat te zijn min of meer
nauwkeurig een bijna revolutionaire ontwikkeling te voorzien.
Wanneer sociologie als wetenschap zich wil waarmaken als een bruikbaar werktuig
om vast te stellen wat menselijke wezens in een samenleving beweegt, dan zal zij
technieken moeten ontwikkelen om toekomstige gebeurtenissen te schatten, niet bij
wijze van uitzonderlijke prestatie door een buitengewoon begaafde individuele
socioloog, maar als iets vanzelfsprekends voor iedere geschoolde specialist met een
voldoende gescherpt zintuig hiervoor.

2. Tekortkoming van het structuralisme: de reificatie der samenleving
In dit hoofdstuk zal ik trachten aan te tonen dat de structurele benadering, die in de
sociologie de boventoon voert, aan de scheuren en barsten, die in elke maatschappij
aanwezig zijn ook al zijn ze vaak niet aan de buitenkant zichtbaar, nooit het volle
pond zal kunnen geven. Harmonie en aanvaarding van de geldende sociale en politieke
orde is maar één kant van het verhaal.
Ik zal daarbij trachten het contrapunt-begrip te ontwikkelen als een wezenlijke
aanvulling van elke hiërarchisch gestructureerde sociale orde, en tegelijk als een
bron van sociale dynamiek waaruit het proces van evolutionaire, en in meer extreme
gevallen van revolutionaire emancipatie, geboren wordt.
Allereerst zou ik willen opmerken dat zulk een afwijking van het gebruikelijke
samenlevingsmodel dat in de huidige sociologie overweegt, voortkomt uit een
afwijkende visie op normen en waarden, als bepalende factoren in de maatschappelijke
werkelijkheid.
Sociale structuur wordt in de moderne sociologie over het algemeen gezien als
een geestelijke constructie die in hoofdtrekken beantwoordt aan een maatschappelijke
werkelijkheid. Zij wordt geacht objectief aanwe-
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zig te zijn in het sociale lichaam, ook al wordt zijn niet per se als zodanig ervaren in
de geest van hen die van die maatschappij deel uitmaken. Om Stoodley aan te halen:
‘Sociale structuur is even werkelijk als een kerk, een bank of een school’.165. Als taak
bij uitstek van een socioloog ziet men het ontdekken van de wezenlijke structurele
bestanddelen van een samenleving.
Constructies als het status-systeem, de tegenstelling tussen ‘centrum’ en ‘periferie’,
de indeling van een samenleving in primaire en secundaire contactgroepen, of de
samenstelling van sociale netwerken die de doorstroming van besluiten en informaties
vergemakkelijken, worden als regel gezien als objectief aantoonbare bestanddelen
in het maatschappelijke weefsel. Ze worden aangezien voor sociale werkelijkheden
die objectief aanwezig zijn, zelfs wanneer de deelnemers aan het maatschappelijk
leven zich daarvan niet ten volle bewust zijn. Men beseft onvoldoende dat elke
onderstelde ‘orde’ in een samenleving, of die nu hiërarchisch is of niet, afhankelijk
is van de bewuste of onbewuste aanvaarding ervan van de kant van hen die van de
samenleving deel uitmaken. Zo een aanvaarding kan nooit een aprioristisch feit zijn.
Zij is afhankelijk van psychologische factoren die zich in normen en waarden
uitdrukken.
In de hedendaagse sociologie nemen normen en waarden stellig een belangrijke
plaats in. Men ziet ze als determinanten van de cultuur. Maar de meeste moderne
sociologen zien structuur en cultuur als min of meer afgescheiden gehelen. Zij
erkennen ongetwijfeld een zekere interrelatie tussen de twee subsystemen, het sociale
en het culturele. Zo is bij voorbeeld Talcott Parsons van mening dat ‘om te kunnen
voortbestaan en zich te kunnen ontwikkelen, een maatschappij een
gemeenschappelijke culturele oriëntatie ongerept moet handhaven, een oriëntatie
die, zij het niet per se uniform en unaniem, toch in brede trekken door alle leden
wordt gedeeld, als grondslag van zijn sociale identiteit’.166. Hij erkent ook dat ‘culturele
waardepatronen de meest rechtstreekse band verschaffen tussen het sociale en het
culturele systeem doordat zij de normatieve maatschappelijke orde legitimeren’.167.
Dit inzicht weerhoudt Parsons er echter niet van, het sociale systeem, wanneer de
legitimiteit eenmaal is vastgesteld, als een integrerende, hiërarchische structuur te
zien, die gekenmerkt wordt door een vaste verdeling van posities en rollen. Wij
kunnen dus stellen dat volgens hem het sociale systeem het wezenlijke structurele
skelet verschaft aan elke ‘collectiviteit’. De beschrijving bij Parsons van ‘de primitieve
samenle-
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ving van de Australische inboorlingen’ is helemaal opgezet in structurele termen.168.
Er zijn andere schrijvers die nog veel pertinenter dan Parsons het ‘sociale systeem’
als een onafhankelijk geheel voorstellen, dat ‘bestaat’ en ‘functioneert’. Ook al is in
hun ogen het sociale systeem niet los te zien van een bepaalde cultuur, van een
speciaal complex van waarden en normen, zij stellen het toch voor als iets werkelijks,
als iets dat in de wereld aanwezig is.
De reificatie van sociale structuur begon bij Durkheim. Als echte ‘positivist’169.
beweerde hij al in 1895 dat maatschappelijke verschijnselen ‘dingen’ waren en als
zodanig moesten worden behandeld.170. Hij zag sociale structuren, zoals een clan, als
werkelijkheden, en ontvouwde de visie dat de meer complexe maatschappelijke
structuren te danken waren aan een verder uitgebouwde arbeidsverdeling.171.
Dit soort reificatie is ook duidelijk aantoonbaar bij de Britse sociaal antropologen
die Durkheim's nalatenschap hebben voortgezet. In zijn posthuum gepubliceerd
hoofdstuk over ‘sociale structuur’ toont Radcliffe-Brown geen enkel besef van de
beperkingen van de structurele benadering. Hij schrijft: ‘Wanneer wij zoeken naar
de structurele trekken van het maatschappelijk leven zoeken we allereerst naar het
bestaan van allerlei sociale groepen, en onderzoeken wij ook de inwendige structuur
van de groepen die we vinden. Maar naast de rangschikking van personen in groepen
en binnen die groepen, vinden wij ook een rangschikking in sociale klassen en
categorieën’.172.
En al behandelt Nadel het onderwerp ‘sociale structuur’ en de verhouding daarvan
tot de subjectieve beelden, die aanwezig zijn in de geest van hen die binnen die
structuur leven, op een veel meer relativerende manier - ook hij houdt vol dat
‘instituties’ werkelijk bestaan.173.
In de Verenigde Staten vindt men reificatie ook strijk en zet zowel bij sociologen
als bij antropologen. De manier waarop Linton ‘status en rol’ behandelt geeft geen
blijk van enige twijfel aan de ‘realiteit’ van de structurele verschijnselen die hij
beschrijft.174.

3. Weber's kritiek op de reificatie: het begrip Kollektivgebilde
Het is van belang op te merken dat Max Weber, die nog wordt vereerd als een van
de ‘kerkvaders’ van de moderne sociologie, aan deze reificatie nooit enig deel heeft
gehad. Integendeel, hij heeft altijd ernstig gewaarschuwd tegen ‘falschen
Begriffsrealismus’! Hij gebruikte nooit de term ‘structuur’175. maar gaf er de voorkeur
aan van ‘Gebilde’ te spre-
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ken. Des te verwonderlijker is het dat van Weber's inzichten in de nieuwe
Encyclopaedia of the Social Sciences meer dan eens wordt vermeld, dat zij de weg
zouden hebben gebaand voor structuuranalyse.176.
In Weber's visie bestaan allerlei soorten sociale instituties - met inbegrip van de
familie, de kerk, de staat - alleen inzoverre als de betrokkenen ze subjectief aanvaarden
als een onderlinge band.177. Het kernbegrip is een bepaalde vorm van sociaal handelen:
Vergesellschaftung. Dit proces maakt de schepping mogelijk van duurzame
(perennierende) Gebilde. Maar alweer is het gezag binnen deze eenheden in laatste
instantie afhankelijk van de subjectieve aanvaarding ervan door hen die geacht worden
aan dit gezag onderworpen te zijn.178.
Volgens Weber zijn deze collectiviteiten (Kollektivgebilde), die zijn afgeleid van
het dagelijks of juridisch spraakgebruik, niets anders dan beelden in de geest van
werkelijke mensen. Maar als zodanig kunnen zij een geweldige invloed uitoefenen
als oriëntatiebegrippen voor het menselijk handelen.179.
Het enige dat in Weber's visie werkelijk is aan deze ‘soziale Gebilde’ kan worden
weergegeven in termen van de ‘kans’, dat bepaalde vormen van sociaal handelen al
of niet zullen plaatsvinden. ‘Dit moeten we altijd voor ogen houden, om te vermijden
dat we aan deze begrippen een “substantiële” interpretatie gaan geven’.180.
Deze waarschuwing is door de moderne sociologie onvoldoende ter harte
genomen.181. Waarom was Weber er zo afkerig van, collectiviteiten als reëel te zien?
In de eerste plaats moeten wij rekening houden met Weber's nauwe bindingen met
filosofen van de neo-Kantiaanse school uit Heidelberg. Heinrich Rickert, die een
grote persoonlijke vriend was van Weber,182. beschouwde geschiedenis als een
individualiserende wetenschap, in tegenstelling tot de natuurwetenschappen. Volgens
zijn opvatting zou elke poging om algemene wetten op te stellen in de sociale
wetenschappen misplaatst zijn: zij waren ‘ideografisch’, niet ‘nomothetisch’.
Weber stond tegenover deze wijsgerige visie ambivalent. Aan de ene kant werd
hij aangetrokken door Rickert's standpunt dat onderscheid maakte tussen cultuur- en
natuurwetenschappen.183. Aan de andere kant voelde hij zich in zijn sociologische
studies telkens weer gedrongen algemene categorieën te hanteren die, naast hun
individualiserend historisch aspect, ook onverbiddelijk in de richting wezen van het
gelden van allerlei wetmatigheden in de sociale processen. De Duitse filosoof Helmuth
Plessner, die hen beiden persoonlijk heeft gekend, bracht in de
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discussie na een lezing van hem voor de Nederlandse Sociologische Vereniging ter
gelegenheid van Weber's eeuwfeest (1964) in herinnering hoe Weber telkens weer
blootstond aan Rickert's geërgerde kritiek: ‘Da fängt der Kerl schon wieder an zu
generalisieren!’
Het lijkt me toe dat Bendix in zijn artikel voor de Encyclopaedia de afstand tussen
Weber's inzichten en die van de ‘historische school’ overdrijft.184. Het was immers
zo dat een erkenning van het in wezen historisch element in alle sociale processen
(‘der ewig fortschreitende Fluss der Kultur’) stellig een rol speelde in het aanvaarden
door Weber van algemene categorieën als ‘ideaaltypen’, die meer dienden ter
verheldering van de begripsvorming bij de wetenschapsman dan als beschrijving van
de werkelijkheid.185. En het is alweer het individualiserend karakter van de sociologie,
als door Weber opgevat, dat er een verklaring voor geeft dat hij aan ‘soziale
Kollektivgebilde’ realiteit ontzegt en ze herleidt tot ‘kansen’ voor een bepaald
maatschappelijk handelen. Maar tegelijkertijd kwam zijn ontkenning neer op een
soort ‘ontluistering’ (Entzauberung historischer Gebilde).186. Volgens zijn vrouw
Marianne Weber heeft Max zich in zijn zoeken naar waarheid consequent ‘verre
gehouden van magie’.
Aan de andere kant schrijven Bendix en anderen187. Weber's verwerping van een
structuralistische interpretatie van collectiviteiten toe aan zijn ‘nominalistisch
standpunt in de sociale wetenschap’. Hier hebben zij maar ten dele gelijk. Stellig
stond Weber nog onder de invloed van de ‘nominalistische zienswijze van individueel
handelen als het grondgegeven voor sociologisch onderzoek’, wat in wezen een
typisch negentiende-eeuwse Weltanschauung was. Wat men over het hoofd ziet is
dat de verwerping door Weber van sociale structuur heel goed een diepere wortel
kan hebben gehad dan een tot het uiterste individualistische wereldbeschouwing.
Want al moge het waar zijn dat de neo-Kantiaanse zienswijze op geschiedenis als
een zuiver individualiserende wetenschap tegenwoordig nauwelijks meer aanhangers
zal vinden; en al zullen wetenschapsmensen levend in de tweede helft van de
twintigste eeuw Weber's nominalistische herleiding van maatschappelijke
verschijnselen tot puur individuele handelingen, met de daarbij behorende invoering
van het begrip ‘kans’, ook uiterst betwistbaar vinden - dit neemt toch niet weg dat
er achter Weber's kritiek op de ‘reificatie’ van sociale structuren een diepe wijsheid
kan hebben gelegen.
Zijn macro-sociologiche benadering, gecombineerd met zijn enorme kennis van
de geschiedenis der mensheid, maakte hem meer gevoelig
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voor de betrekkelijkheid en vergankelijkheid van maatschappelijke instellingen dan
vele van de sociologen die zich overwegend bezighouden met de problematiek van
hun eigen hedendaagse maatschappij. Hij was zich bewust dat Kollektivgebilde, die
aanspraak maken op onvergankelijkheid, gemakkelijk weer kunnen ten onder gaan
zodra maar de betrokken mensen hun legitimatie aan de heersende machtsstructuur
onttrekken.
Reificatie van sociale verschijnselen kan de belangen van de machthebbers dienen;
zij voegt een trek van duurzaamheid toe aan de bestaande verdeling van posities en
rollen. Weber was te waarheidslievend om de schijn van een abstracte geldigheid
van de Kollektivgebilde zonder meer te aanvaarden. Door zijn meer relativistische
en subjectivistische interpretatie droeg hij bij tot de ontluistering van gezag
onverschillig of dit berustte op een rationeel juridisch systeem of op charisma.188.
Het is begrijpelijk dat sociologen in tijden van betrekkelijke stabiliteit, waar zij
geconfronteerd worden met de beperkte pragmatische vraagstukken van hun
samenleving, hun werk op bevredigende manier konden vervullen door van een
zuiver structurele benadering uit te gaan. Weber's zin voor betrekkelijkheid en voor
het subjectieve zou als een belemmering zijn gevoeld waar het er voor de socioloog
om ging zijn begrippen operationeel te maken in het maatschappelijke veld waarmee
hij te maken had.
Maar in een tijd waarin we de invloed ervaren van macrosociologische en
historische processen, die een uitdaging vormen voor de heersende statische visie
op de maatschappij, kan Weber's psychologiserend relativisme met betrekking tot
sociale structuren weer in hoge mate relevant worden. Het is heel best mogelijk dat
de bestaande, nog vrij schamele, graad van precisie in het sociologisch onderzoek
verkregen is ten koste van het opofferen van een toegang tot de meest zinrijke aspecten
van het maatschappelijk leven, meer in het bijzonder van sociale verandering. We
zullen moeten nagaan of onze werktuigen voor onderzoek te velde niet aanzienlijk
zouden kunnen worden verfijnd, niet door de verworvenheden weg te gooien die we
door gestage structurele analyse hebben gewonnen, maar door een diachronische
factor toe te voegen die onze ogen kan openen voor scheuren en barsten zelfs in het
schijnbaar gladde oppervlak van een ‘stabiele’ maatschappij.

4. Het integratiemodel vergruisd
Het valt niet te ontkennen dat een analyse in structurele termen een on-
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misbaar werktuig blijft voor het begrijpen van de sociale werkelijkheid. De mens
kan de buitenwereld moeilijk anders zien dan in structuren en tot die buitenwereld
behoort ook de maatschappelijke werkelijkheid. De beelden die bij de mensen leven
maken nu eenmaal deel uit van de sociale werkelijkheid, die het studieobject van de
socioloog vormt. Aan de andere kant mag een erkenning hiervan ons inzicht in het
betrekkelijk en subjectief karakter van elke interpretatie van het maatschappelijke
leven in structurele categorieën niet verdoezelen. Een sociale structuur kan niet
duurzamer zijn dan de sociale bewustheid, in samenhang met een min of meer
expliciet waardensysteem, waarop een gegeven structureel beginsel berust.
Laten we sociale gelaagdheid, stratificatie genaamd, als voorbeeld nemen.
De studie van Yankee City door Lloyd Warner en zijn medewerkers was een eerste
poging om een moderne samenleving in haar totaliteit te analyseren in termen van
een klassestructuur.189. Zoals we weten werd Warner in zijn structurele aanpak
geïnspireerd door zijn eigen studie van ‘primitieve’ maatschappijen die, toentertijd,
door vooraanstaande Britse antropologen als Radcliffe-Brown en Bronislaw
Malinowski eveneens overwegend in structurele termen werden geanalyseerd. Zijn
theoretische en methodologische inspiratie werd grotendeels ontleend aan Emile
Durkheim.190.
Het aspect waar het ons hier om gaat is dat zowel cultureel antropologen als
sociologen, in hun structurele aanpak, zonder ook maar even te twijfelen er van
uitgingen dat de structurele elementen die zij ontdekten beantwoordden aan bepaalde
segmenten van de sociale werkelijkheid. In Warner's opvatting is een sociale klasse
of een clique niet een spinsel van de menselijke geest, bruikbaar als een werktuig
om uiterst ingewikkelde sociale verhoudingen bij benadering begrijpelijk te maken,
maar maken zij deel uit van het maatschappelijk bestel, en zijn ze even werkelijk als
een molecuul of een atoom. Ze liggen daar klaar om ontdekt te worden door een
ervaren beoefenaar der sociale wetenschappen, met een zekere opmerkingsgave. Bij
het ontdekken van de verborgen structurele elementen moet de sociale onderzoeker
een geweldige hoeveelheid feiten-materiaal verzamelen, door interviews of
participerende observatie, omtrent de manier waarop de mensen zich gedragen of
met elkaar spreken. Al zulke brokken feitelijke informatie zijn, volgens hem, zuiver
symbolen van structurele principes die beneden het oppervlak kunnen worden
blootgelegd. Op dezelfde manier zijn cultureel antropolo-
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gen gewend de wezenlijke structurele bestanddelen van een ‘primitieve’ maatschappij,
zoals clans, fratrieën, moieties, jeugdclubs, als maatschappelijke werkelijkheden te
zien, en niet als min of meer geslaagde constructies van een nogal beweeglijk en
ingewikkeld samenstel van maatschappelijke verhoudingen, die ten dele worden
ontleend aan het beeld van de sociale werkelijkheid dat aanwezig is in de geest van
hen die daarin deel hebben.
We zullen verderop terugkomen op het vraagstuk hoever de waarde van de
structurele benadering van ‘primitieve’ maatschappijen zich uitstrekt. Maar eerst
zullen we moeten aantonen hoezeer deze aanpak tekortschiet als men recht wil doen
wedervaren aan de sociale werkelijkheid in de moderne samenleving.
Sommige critici van Warner's benaderingswijze richten hun aanval allereerst op
zijn ‘functionalistische’ interpretatie van de maatschappelijke werkelijkheid, die hem
er toe heeft gebracht een te zeer geïntegreerd beeld te schetsen van de samenlevingen
die hij had bestudeerd. De keuze van Yankee City als studieobject was gebaseerd
geweest op de onderstelling dat deze samenleving ‘een goedwerkend geheel was
waarin elk onderdeel bepaalde functies had die vervuld dienden te worden, of
waarvoor een vervanging moest worden gevonden, wilde de maatschappij als geheel
zich handhaven.’191.
Dit type functionalisme, dat maatschappijen afschilderde als soepel lopende
goed-geïntegreerde organismen, was weer ontleend aan Durkheim, via Malinowski
en Radcliffe-Brown. Volgens Durkheim's theorie waren moderne samenlevingen
veel meer complex dan primitieve, dankzij een ver doorgevoerde arbeidsverdeling.
Ofschoon er een omzetting had plaats gevonden van wat Durkheim een ‘mechanische’
solidariteit noemde in een ‘organische’ solidariteit, was de integratie als zodanig
bewaard gebleven - behalve in gevallen waar verschijnselen als ‘anomie’ en het
vóórkomen van zelfmoord aanwijzingen vormden voor een pathologische stand van
zaken.
Het valt niet te ontkennen, dat Durkheim's ‘functionalisme’ in de Verenigde Staten
van de jaren dertig een zeer gewaardeerde ‘functie’ vervulde. Vanaf het midden van
de negentiende eeuw had ‘het spook van het communisme’ door Europa gewaard.
Niemand zou in die tijd de Europese industriële samenleving hebben durven
afschilderen als een goed-geïntegreerd geheel. Was het niet de conservatieve Britse
staatsman Disraëli die stelde, dat elk land in twee naties was verdeeld: de rijken en
de armen?
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In de Marxistische theorie werd de kloof nog scherper benadrukt door het uitgangspunt
van fundamentele klassentegenstellingen. Het Marxistische maatschappijbeeld
kristalliseerde in een model waarin niet integratie maar conflict de overhand had. Er
is, volgens deze zienswijze, geen hiërarchie behalve een die door geweld wordt
opgelegd, en geen integratie behalve die totstandgebracht op klassebasis, door het
aankweken van klassebewustzijn.
In de Verenigde Staten had deze Marxistische visie nooit veel aanhang gevonden.
Voor de blanke immigranten en hun nakomelingen waren er altijd ruime kansen
geweest om in de maatschappij vooruit te komen - tenminste als men hun
vooruitzichten vergeleek met die in hun land van oorsprong in Europa. Volgens een
gangbaar stereotype was de Amerikaanse samenleving, anders dan Europa, niet
verscheurd door klasseverschillen. Iedereen was ‘middle class’,192. of kon de aspiratie
koesteren om zich daar toegang toe te verschaffen. Deze heersende sfeer van
optimisme werd deerlijk geschokt in de tijd van de economische crisis. Geen wonder
dat juist in deze tijd er bij de leidende kringen in de Amerikaanse samenleving een
behoefte ontstond aan een maatschappijmodel dat als tegenweer kon dienen tegen
een opkomende trend tot klassentegenstellingen en arbeidsonrust. Het was in die tijd
dat Radcliffe-Brown's functionalistische school op het gebied der culturele
antropologie een zeer geapprecieerde en manifeste functie in de Amerikaanse
samenleving vervulde: het verschaffen van een model van een geïntegreerd goed
gestructureerd geheel waarin elk conflict kon worden getemperd tot oneffenheden
en spanningen van psychologische aard.
Het lijkt mij dat het ontlenen door Warner van zijn maatschappijmodel aan de
Blackfellows van Australië tot op zekere hoogte zou kunnen worden verklaard uit
een heimwee van onze moderne industriële maatschappij naar een Verloren Paradijs
- evenals het geciviliseerde en onharmonische achttiende-eeuwse Frankrijk, als een
reactie op de homo homini lupus (de mens is den mens een wolf) filosofie van Hobbes
en zijn navolgers, zijn bon sauvage moest herontdekken.
De overdreven nadruk op integratie in Warner's type van analyse is uit verschillende
hoeken onder vuur genomen.
Een belangrijk punt van kritiek op Warner's voorstelling was de theoretische
verwaarlozing door hem van het conflict als een zeer wezenlijke factor in het
maatschappelijke leven. Warner wist dat er heel wat Amerikaanse stedelijke
samenlevingen waren waar zijn harmonisch beeld niet voor zou opgaan. Hij koos
met opzet steden waar integratio-
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nistische modellen gemakkelijk konden worden toegepast. Hij schrijft: ‘Het lijkt
echter verstandig om hier te vermelden dat een van de redenen waarom wij het
denkbeeld om Cicero en Hawthorne (waar de Western Electric fabriek, die hij had
bestudeerd, gelegen was), en andere industriewijken in het gebied van Chicago, te
onderzoeken hebben laten varen, was dat deze wijken gedesorganiseerd schenen; ze
hadden een sociale organisatie die in hoge mate disfunctioneel was, zo niet al in
gedeeltelijke desintegratie. Wanneer we tot een gemakkelijke vergelijking wilden
komen van andere samenlevingen in de wereld met een uit onze eigen cultuur, en
wanneer wij onze technieken vlot wilden aanpassen, dan leek het verstandig om een
samenleving te kiezen met een sociale organisatie, die zich gedurende een lang
tijdsverloop had ontwikkeld onder de heerschappij van een enkele groep met een
samenbindende traditie. We meenden dat in de Verenigde Staten maar twee grote
gebieden, Nieuw Engeland en het Diepe Zuiden, een flinke kans hadden zulk een
samenleving te bezitten.’193.
Eerlijkheidshalve moet ik wel vermelden dat Warner's medewerkers later, onder
zijn auspiciën, wel degelijk een deel hebben bestudeerd van de stad die, in eerste
aanleg, was afgewezen vanwege haar ‘disfunctionele aspecten’.194.
Toch toonde Warner's aanpak een duidelijke voorkeur voor integratie. Warner
hoopte zelfs dat zijn publicaties zouden kunnen bijdragen tot de sociale stabiliteit.
In het voorwoord tot een van zijn werken schrijft hij: ‘Het is de hoop van de auteurs
dat dit boek een corrigerend instrument zal verschaffen, dat mannen en vrouwen in
staat zal stellen hun sociale situatie beter te beoordelen, en zich zodoende beter aan
te passen aan de maatschappelijke werkelijkheid door hun dromen en aspiraties af
te stemmen op wat mogelijk is’.195.
Een groeiend besef van de volle betekenis van het conflict voor het begrip van de
samenleving ontstond pas in de jaren vijftig, toen veldonderzoekers tot het inzicht
kwamen dat zelfs ‘primitieve’ maatschappijen allerminst vrij zijn van conflicten.
De nieuwe ideeën kwamen in die jaren tot ontwikkeling in de culturele
antropologie, die zich bezighield met niet-Westerse landen. Max Gluckman van de
Universiteit van Manchester, en zijn medewerkers, werden getroffen door de rol die
het conflict speelde in Afrikaanse maatschappijen. Ten dele was dit te wijten aan de
koloniale of post-koloniale situatie; maar voor een ander deel bleek het conflict
verweven te zijn met het Afrikaans tribaal samenlevingspatroon.196.
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Maar naar mijn mening zijn de talrijke pogingen om conflict als een wezenlijk element
in iedere samenleving te zien, nog niet radicaal genoeg. De manier waarop het sociale
conflict over het algemeen wordt uitgelegd, betekent nog geen wezenlijk afscheid
van het integratie-model. Er blijft een neiging bestaan om het sociaal conflict en het
steeds doorgaand proces van splitsing en verzoening te zien als factoren die geen
blijvende kloof binnen de samenleving teweegbrengen. Volgens het maatschappijbeeld
zoals dit wordt ontvouwd door vele schrijvers, aanvaarden alle leden van de
samenleving in wezen dezelfde sociale waarden. Coser heeft dit integratiestandpunt
in duidelijke bewoordingen uitgedrukt: ‘Conflict kan, wel verre van een factor voor
scheuring en ontbinding te vormen, integendeel juist een middel zijn om de
maatschappij in evenwicht te houden en haar daarmee als een goed-functionerend
bedrijf in stand te houden’.197. Maar de onrust die in Azië, Afrika en Latijns Amerika
heerst, eist een heel andere aanpak.

5. Subjectieve waarden als bepalend voor elke sociale hiërarchie
De enige manier om ons beeld van de sociale werkelijkheid echt te dynamiseren en
om het waardenconflict en het cultureel pluralisme van het begin af aan in ons
theoretisch model in te bouwen, zou zijn een terugkeer tot Weber's visie. Waar het
op aankomt is dat sociale ‘instituties’ niets anders zijn dan projecties van ons
maatschappijbeeld in de sociale werkelijkheid. Structurele interpretaties houden
onvoldoende rekening met de tijdsfactor als een wezenlijk bestanddeel van elke
sector van het maatschappelijke leven. Het is niet mogelijk om van de samenleving,
of van afzonderlijke samenlevingen, een bevredigend synchronisch beeld te geven,
alsof het ‘dingen’ waren, en om de diachronie als een puur externe factor toe te
voegen.198.
Alleen door de ‘Sozialgebilde’ te herleiden tot beelden zoals die beurtelings door
verschillende individuen, sociale ‘lagen’ of ‘groepen’ binnen een samenleving worden
ervaren - waar wij dan nog aan toe kunnen voegen het beeld dat gevormd wordt door
de onderzoeker zelf! - kunnen wij aan de sociale werkelijkheid opnieuw een waarlijk
dynamisch karakter verlenen.
Het lijkt mij daarom dat de meest fundamentele kritiek op de Warneriaanse aanpak
te vinden is in de opmerking van O.C. Cox: ‘Er bestaat, in feite, niet zoiets als een
objectieve, sociale klasse die vatbaar is voor een fysieke omschrijving; noch bestaat
er een herkenbare hiërarchische sociale stratificatie in de klasse-systemen van
ontwikkelde
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Westerse samenlevingen... stratificatie is maar een idee’. En verderop: ‘De
onderzoeker die het veld ingaat op zoek naar sociale klassen is op jacht naar iets dat
niet bestaat; hij zal ze alleen in zijn eigen geest vinden als ficties van het intellect’.199.
Naar mijn mening heeft Cox in zoverre gelijk dat hij, met het voorgaande citaat,
het wezenlijk subjectieve karakter heeft onthuld van elke waardering van iemands
positie in termen van sociale klasse. Sociale klasse is niet een objectief aantoonbaar
geheel, maar een projectie van de samenleving in termen van hoger en lager in de
geest van bepaalde mensen; en het staat helemaal niet vast dat de waarderingen van
al degenen, die geacht kunnen worden tezamen de samenleving uit te maken, ook
ertoe neigen samen te vallen.200.
Je zou je kunnen afvragen of de subjectieve aard van elk oordeel over iemands
status niet alleen maar geldt voor uitspraken die min of meer vage verschijnselen
zoals sociale klassen betreffen. Sommige schrijvers betogen dat men status zou
moeten opvatten als een resultaat van op zijn minst drie afzonderlijke determinanten:
sociale, economische en politieke. Het vraagstuk van sociale stratificatie vereist
volgens hen niet een één-dimensionale maar een veel-dimensionale benadering. Het
Yankee City model van sociale stratificatie werd als te strak gezien, daar het geen
rekening hield met het feit dat iemands status door hen die deelnemen aan het
maatschappelijk leven niet uitsluitend wordt afgemeten aan criteria van sociale klasse.
Criteria van economische en politieke macht zouden ook gebruikt moeten worden
als belangrijke status-aanwijzers, ook wanneer zij niet samenvallen met de waardering
van iemands positie op grond van sociale klasse.201. Men zou nu bijvoorbeeld kunnen
volhouden dat, wanneer de multidimensionale aanpak wordt toegepast, de
economische dimensie veel gemakkelijker kan worden gehanteerd op kwantitatieve
en dus objectieve wijze.
Maar alweer is de aanvaarding van rijkdom of economische macht als een
status-criterium een subjectief waardeoordeel. Afwijzing van rijkdom als een geldig
statuscriterium komt niet alleen voor bij de meeste godsdienstige ideeënstelsels, maar
hoort evengoed thuis in verschillende wereldlijke ideologieën, als bijvoorbeeld het
Marxisme.
Het is nu dus duidelijk dat de beoordeling van mensen in termen van hoger en
lager een hiërarchisch beginsel vooronderstelt, dat wordt toegepast door degenen die
iemands status bepalen. Kennelijk vormen normen en waarden altijd weer de
grondslag voor elke poging tot structurering in termen van hiërarchie en stratificatie.
Sociale status is per definitie
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een erkende status.
Maakt het nu enig verschil of een hiërarchische orde wordt gezien als een objectief
geldend structureel element in een samenleving, dan wel als een subjectieve projectie
van sociale verhoudingen in de geest van mensen? Dit hangt vooral af van de mate
waarin de sociale oordelen in de geest van hen die tezamen de maatschappij vormen
samenvallen. Tal van onderzoekingen hebben aangetoond dat een samenvallen van
statusoordelen verre van een wet van Meden en Perzen is.
Elizabeth Bott, die een studie maakte van de klassevoorstellingen zoals die leefden
bij hen die ze in de agglomeratie van Londen interviewde, vond ver uiteenlopende
verschillen in de manier waarop deze de klassestructuur van hun eigen stadswijk
zagen. Een verdeling in twee lagen (‘tweeledige machstmodellen’) werd toegepast
‘door mensen die zich sterk vereenzelvigen met de arbeidersklasse en geen verlangen
of noodzaak voelen om sociaal te klimmen’. ‘Drieledige prestige-modellen werden
toegepast door mensen die zichzelf in de middenklasse plaatsten’.202.
Haar conclusie luidt als volgt: ‘Vertekening is onvermijdelijk. Mensen moeten
hun persoonlijke ervaring in aanmerking nemen als ze willen komen tot een bruikbare
omschrijving van de klassestructuur, en hun persoonlijke behoeften en wensen komen
er ook aan te pas. Klassevoorstellingen worden gebruikt voor een algemene oriëntatie
in de brede samenleving, voor het plaatsen van vreemdelingen en voor het waarderen
van de eigen positie en die van anderen. Maar de omschrijvingen zijn plooibaar. Ze
zijn vaak innerlijk tegenstrijdig, maar aangezien ze in verschillende situaties en voor
uiteenlopende doeleinden op een verschillende manier worden gebruikt, hoeven
individuen zich niet bewust te worden dat hun begrippen niet volkomen logisch en
consistent zijn’.203.
Soortgelijke resultaten werden verkregen door een Nederlandse sociologe, Machteld
Klein, die een onderzoek instelde naar statusonderscheidingen in de omgeving van
de stad Leiden.204.
Het is echter niet voldoende zich tevreden te stellen met het aantonen van een
zekere subjectieve divergentie. Onderzoekresultaten als deze wekken namelijk twijfel
aan de houdbaarheid van het hele begrip ‘sociale stratificatie’ als weergave van een
stuk objectieve werkelijkheid.
Nu is het zeker waar, dat een hoge graad van gelijkgerichtheid en overdracht van
cultuurwaarden binnen een samenleving in vele gevallen bijdragen tot een
opmerkelijke mate van uniformiteit in de individuele oordelen. Ook al zijn de
hiërarchische sociale structuren niet ‘reëel’ -
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de uniformerende psychologische kracht van de overdracht van cultuurwaarden en
normen is reëel genoeg. Maar waar het om gaat is dat de gelijkgerichtheid nooit
absoluut is. En de diepste grond van fundamentele sociale verandering en van de
dynamiek der sociale evolutie ligt juist in de ruimte die in elke samenleving zoals
zij reilt en zeilt noodzakelijk overblijft voor afwijkende waarden en normen, die
hetzij individueel hetzij door afzonderlijke sociale groepen worden aangehangen.205.
Bovendien sluit een algemene gelijkgerichtheid van sociale waarderingen niet uit
dat de bewustheid van statusverschillen van individu tot individu, en van sociale
groep tot sociale groep, veel kan verschillen (onder sociale groep versta ik alweer
niet iets dat objectief aanwijsbaar is binnen de samenleving, maar een verzameling
van individuen die zichzelf als groep beschouwen en door buitenstaanders als zodanig
worden onderkend). De sociale waarneming is altijd veel scherper gericht op de
groep die men kent en op onderscheidingen binnen die groep, dan op groepen waarmee
men maar weinig persoonlijke aanrakingen heeft.
Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse koloniale bestuursambtenaar H.J. Friedericy,
in zijn vooroorlogse studie van de samenleving van Zuid-Celebes handelend over
De Standen bij de Boeginezen en Makassaren, heel wat aandacht geschonken aan
alle nuanceverschillen binnen de numeriek maar zeer beperkte inheemse aristocratie.
Aan de andere kant werd in Friedericy's studie de overgrote meerderheid van de
mensen, die meer dan 90% van de totale bevolking bedraagt, bijeengeharkt als ‘de
vrijen’. Zij worden in zijn werk opgesomd volgens hun beroep, maar niet geklasseerd
naar sociale status - al wordt in zijn opsomming van beroepen kennelijk een poging
gedaan een zekere rangorde aan te brengen.
Het is duidelijk dat Friedericy zijn beeld van de sociale structuur ontleende aan
de maatschappelijke groep waarmee hij, als bestuursambtenaar, de nauwste contacten
had: de plaatselijke adel.206.
Toen ongeveer vijftien jaar later de adat-jurist en cultureel antropoloog H.Th.
Chabot onderzoek deed in hetzelfde gebied, richtte hij met opzet zijn aandacht niet
op de adel maar op het gewone volk.207. Uit zijn studie bleek dat de ‘vrijen’, die in
Friedericy's werk op één hoop waren gegooid, in een voortdurende strijd waren
gewikkeld om de status van de eigen familie tegenover andere te verbeteren. Chabot
toonde binnen deze groep van ‘vrijen’ een ingewikkeld systeem aan van
status-onderscheidingen waarvan de adel zich kennelijk helemaal niet bewust was,
evenals het gewone volk weinig belangstelling had voor de gecompli-
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ceerde statusnuanceringen binnen de beperkte groep van aristocraten.208.
Evenzo was in vooroorlogs Jogjakarta (een zelfbesturend sultanaat op Java) de
adel zich welbewust van een ingewikkeld systeem van sociale gradaties binnen de
eigen groep. De socioloog Selosoemardjan, die zich in zijn beschrijving van de
vooroorlogse samenleving van Jogjakarta kennelijk met deze groep vereenzelvigt,
roept een beeld op van ‘het gewone volk’ dat de stereotypen van de regerende adel
duidelijk weerspiegelt: ‘De rest van de Jogjase samenleving, die niet behoorde tot
de twee eerder genoemde klassen (de echte adel, en de ambtenaren, prijaji's of abdi
dalem's genaamd; W.), werd over één kam geschoren als het gewone volk of
kawuladalem's, letterlijk “onderdanen”. Er werd ook naar verwezen als naar de klasse
van de wong tjilik, de “kleine luyden”, waaronder boeren, kooplieden, en arbeiders
in particuliere bedrijven en zelfstandige ambachtslieden waren begrepen ... Hoewel
het gewone volk deel uitmaakte van de Jogjase cultuur tezamen met de adel en de
prijaji's, vormde het toch een klasse die in sociaal opzicht in grote trekken apart
stond van de rest. In overeenstemming met haar naam besefte deze klasse dat zij
alleen maar plichten en maar weinig rechten bezat. Niettemin keek zij op naar haar
Sultan met een gevoel van diep respect en onbeperkt vertrouwen, in het geloof dat
hij de brug vormde tussen deze en de bovennatuurlijke wereld.’209.
Laten we deze beschrijving nu vergelijken met de beschrijving van dezelfde
maatschappij door de buitenstaander H.J. van Mook, die in die tijd bestuursambtenaar
was en kennelijk minder beïnvloed door adellijke zienswijzen dan zijn collega
Friedericy. Ook hij begint zijn beschrijving met de besturende abdi dalem. Maar Van
Mook ziet hun positie als beslist minder verheven in vergelijking tot andere klassen
dan het geval is met Selosoemardjan: ‘De bestuursambtenaren hebben hier veel
minder invloed dan elders, vooral wanneer zij niet gegoed zijn; het is hun dan vaak
moeilijk en ruïneus om tegenover de gezeten burgers hun stand op te houden ... Het
zijn zij, die, schoon meest slechts van lagen of in het geheel geen adel, in de locale
gemeenschap een zeer bijzondere plaats innemen. Bij hen valt geen Vorstenlandsche
onderdanigheid waar te nemen, immers velen van hen zijn in het klein, wat Rothschild
in het groot was, Gläubiger der Fürsten.’210. Dit geeft bepaald een wat andere indruk
van de houding althans van sommigen onder hen, die Selosoemardjan tot de kleine
luyden rekent.
De verschillen in de wijze waarop klassen worden waargenomen komen ook
duidelijk naar voren in de studie van de Deep South door medewer-
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kers van Lloyd Warner.
Het beeld van de samenleving als geheel, en de terminologie die men gebruikt om
afzonderlijke groepen mee aan te duiden, hangen in sterke mate samen met iemands
eigen plaats binnen de samenleving.211.
De manier waarop in de Yankee City studie bij het construeren van ‘profielen’
van bepaalde mensentypen en situaties, de aandacht wordt verdeeld tussen de
verschillende ‘klassen’, vormt alweer een aanwijzing dat onderzoekers soms in
overdreven mate beïnvloed kunnen worden door de visies die overheersen bij de
toplaag van een samenleving, en door de subtiele onderscheidingen die binnen deze
laag worden gemaakt. De meerderheid van de veertien profielen betreft de twee
‘upper classes’, de ‘upper upper’ en de ‘lower upper class’, die tezamen maar een
klein percentage van de hele bevolking vertegenwoordigen. Het wil mij voorkomen
dat dit verschijnsel van verschil in aandacht een aantal diepere implicaties heeft. De
structuralisten zouden misschien geneigd zijn het gewoonweg uit te leggen als een
verschil in kennis en bewustheid met betrekking tot nuances van status-onderscheid,
die in feite wel bestaan maar niet als zodanig worden opgemerkt door hen die sociaal
ver af staan van de sociale klasse waar het om gaat. In mijn ogen is het verschijnsel
echter opmerkelijk doordat 't het subjectieve karakter van elke statuswaardering aan
het licht brengt.
Bovendien is het niet zo maar een kwestie van kleinere of grotere bewustheid van
statusonderscheidingen. Het op één hoop gooien van meer dan 90% van de bevolking
als ‘het gewone volk’ zonder enig onderscheid is niet gewoon maar een symptoom
van gebrek aan concrete kennis. Het geeft uitdrukking aan een scherp omlijnde
ideologie, die in wezen tot uitdrukking wil brengen dat de gewone mensen er niet
echt op aankomen. Evenzo worden de lagere klassen door de ‘upper class’ in Old
City uit de studie Deep South als ‘nobodies’ aangeduid, of als ‘het zoodje dat niet
meetelt’. In de ogen van het gewone volk van Zuid-Celebes waren er aan de andere
kant weer allerlei statusverschillen binnen die klasse, die de groepen met de hoogste
status een stuk dichter bij de adel brachten.212. Ook dit beeld geeft weer uiting aan
een ideologie, een waardesysteem.
De structuralisten zouden hier weer op antwoorden dat naar het schijnt het gewone
volk toch de ‘hogere status’ van de adel erkent, ook al maakt het zich niet erg druk
om de talrijke statusonderscheidingen die de leden van de aristocratie zo bezighouden.
Deze structuralisten zullen volhouden dat maar één waardensysteem sociologisch
van kracht kan
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zijn.
Volgens de studie van Warner en Lunt zou dus in feite maar één van de
waardesystemen als sociologisch relevant kunnen worden beschouwd. In het
‘profiel’-hoofdstuk ‘Alle mensen zijn vrij en gelijk geboren’ uit The Social Life of
a Modern Community tonen zij aan, dat in een vergadering van een veteranenclub,
die alle sociale klassen omvat en die gelijkheid als leidend beginsel heeft aanvaard,
klasseonderscheidingen toch zichtbaar blijven. Een van de leden van de ‘upper upper
class’ speelt de egalitaire rol heel goed: als de voorzitter van de Veteranenclub, die
behoort tot de ‘lagere middenklasse’, opstaat en naar hem toe stapt (een aanwijzing
voor de lagere klassepositie van de voorzitter) nodigt hij de voorzitter uit om naast
hem te komen zitten. Hij neemt de sigaret aan die de voorzitter hem aanbiedt en
beiden steken hun sigaret aan met dezelfde lucifer. Maar de voorzitter noemt hem
Mr. Marshall, en hij noemt de voorzitter bij zijn naam.213.
De ‘upper class’ heeft van te voren de verkiezing van een nieuwe voorzitter in
elkaar gezet en ervoor gezorgd dat hun candidaat, zelf een lid van de ‘lower upper
class’, het zou winnen. Na de egalitaire bijeenkomst, als de mensen naar huis gaan,
worden de klasseverschillen als vanouds zichtbaar in de gezelschapjes die zich vormen
voor een praatje en een drankje.
De implicatie van het hoofdstuk is duidelijk: sociologisch doet alleen de
klassestructuur er toe. Het egalitaire beginsel heeft geen echte sociologische betekenis,
behalve als uitdrukking van de Amerikaanse Droom.
We zouden echter hetzelfde hoofdstuk ook met een heel andere uitleg kunnen
lezen. Het egalitaire ritueel stimuleert het verlangen naar gelijkheid van hen die zich
achtergesteld voelen. Hun gevoel van eigenwaarde is door het ritueel versterkt.
Daarom wordt hun wrok tegen de statushiërarchie nog sterker als zij vaag gaan
beseffen dat de verkiezing van tevoren in elkaar was gezet en door de ‘upper class’
op sluwe manier was gemanipuleerd. Deze wrok - die in feite niets anders is dan een
uitdrukking van protest tegen de klasse-hiërarchie - wordt duidelijk gesuggereerd in
dat deel van het hoofdstuk ‘Alle mensen zijn vrij en gelijk geboren’, dat de gesprekken
beschrijft in een club van overwegend ‘lower class’ mensen na afloop van de
veteranenbijeenkomst. Een vakverenigingspropagandist lukt het van de wrok, die
uit de bijeenkomst is gegroeid, gebruik te maken om een aantal van zijn ‘lower class’
metgezellen als leden aan te werven.214.
Er zijn ook genoeg andere aanwijzingen, in de Yankee City studie, van
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het verborgen protest tegen de klassehiërarchie. In de ogen van de ‘lower class’
werkman, die het heeft over een lid van de ‘middle class’, ‘werkt deze vent niet’.
‘Verdorie nee, hij brengt verzekeringen aan de man’.215. Mensen van de ‘lower class’
hebben stierlijk het land over de inmenging in hun gezinsleven van de
schoolinspecteur (die met toezicht op het spijbelen van kinderen belast is) en aan de
‘upper middle class’ sociale werkster die met hem meekwam. ‘Mrs. Jones rook
sigarettenlucht aan haar, en elke vrouw die rookte was tot alles in staat.’216.
Hun verzet, open of verborgen, geeft uitdrukking aan een concurrerend
tegenwaardesysteem.

6. Contrapunten en conflicterende waardesystemen
Dit alles betekent nog niet dat de concurrerende waardesystemen sociologisch alle
even relevant zijn. Er is in elke samenleving als regel een min of meer samenhangend
waardesysteem dat dominant is. Maar het zou een ernstige vergissing zijn dit
dominante waardesysteem te zien als een door alle leden van een maatschappij
gemeenschappelijk en consequent erkend stel gedragsregels.
Het integratiemodel gaat uit van de onderstelling dat binnen een samenleving het
waardesysteem dat het fundament vormt van de ‘sociale structuur’ alom aanvaard
is. Aan de andere kant gaat het conflictmodel uit van de premisse dat de fundamentele
waarden voor verschillende lagen van de samenleving uiteengaan en zelfs op elkaar
botsen. Volgens dit laatste model verwerpt een deel van degenen die de samenleving
vormen, de onderliggende ‘klasse’, de basis-waarden die door de machthebbers zijn
opgelegd. Zij zullen daarom hun status alleen maar net zo lang slikken als dit door
strenge maatschappelijke sancties wordt afgedwongen.
Ik wil daartegenover stellen dat beide visies, zowel het integratie-model als het
conflict-model, in diepte tekort schieten. Wat het meest opvalt bij waarden is dat er
nauwelijks één individu of groep individuen is die zekere waarden of
waardencomplexen òf volledig accepteert òf volledig afwijst. Gelijktijdige
aanvaarding en verwerping is een verschijnsel dat veel vaker voorkomt dan men zich
meestal realiseert. Wij moeten ten volle rekening houden met de complexiteit die
het gevolg is van deze instabiliteit in de waardenoriëntatie, een verschijnsel waarvan
Weber zich naar het schijnt beter bewust was dan tal van hedendaagse sociologen.
Alleen door aan deze complexiteit, die in meerdere of mindere mate in elke
menselijke samenleving een rol speelt, recht te doen wedervaren,
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kunnen dynamische sociale processen zo worden begrepen, dat men de vroege kiemen
van radicale sociale verandering kan opsporen.
De structuralisten stellen dat het dominante waardestelsel in elke maatschappij
fundamenteel door alle leden wordt aanvaard, en dat het deze wezenlijke aanvaarding
is die de maatschappij bijeenhoudt.217. Tot op zekere hoogte hebben zij gelijk. De
pretentie van een aristocratie dat zij een hogere status heeft wordt inderdaad erkend,
maar ... Het is dit ‘maar’ dat essentieel is voor het verstaan van het betrekkelijke en
subjectieve karakter van elk oordeel over de status van een individu. Het is ook
essentieel voor een fundamentele correctie op ons maatschappijbeeld, waardoor wij
in staat zijn de maatschappij als een dynamisch geheel te begrijpen.
Ralf Dahrendorf heeft getracht de tegenstrijdigheid tussen de twee modellen op
een ingenieuze wijze op te lossen: ‘In de sociologie is, anders dan in de filosofie,
een beslissing waarmee men één van de twee theorieën met verwerping van de andere
aanvaardt, noch nodig noch wenselijk. Er zijn sociologische problemen voor de
verklaring waarvan de integratietheorie bevredigende uitgangspunten verschaft, er
zijn andere problemen die alleen kunnen worden opgelost in termen van de
dwangtheorie; er zijn tenslotte vraagstukken waarvoor beide theorieën bevredigend
lijken. In het licht van een sociologische analyse heeft de maatschappij een
Janus-voorkomen, en haar twee aangezichten zijn gelijkwaardige aspecten van
dezelfde werkelijkheid’.218.
Deze kijk is enigszins vergelijkbaar met de welbekende complementariteitstheorie
uit de moderne natuurkunde, zoals zij geformuleerd is door Niels Bohr: sommige
natuurverschijnselen kunnen het beste worden begrepen door het golfmodel toe te
passen, andere door van het deeltjesmodel uit te gaan. Op soortgelijke manier schijnt
Dahrendorf te berusten in dit dualisme: sommige aspecten van de samenleving kan
men beter benaderen met een integratiemodel, andere met een conflictmodel. Ik zou
meer voor de volgende gedachtengang voelen.
De sociologische theorie gaat als regel van de onderstelling uit, dat onder de leden
van een gegeven samenleving een waarde hetzij wordt aanvaard hetzij afgewezen.
Het conflictmodel brengt op deze onderstelling een restrictie aan door te stellen dat
wanneer één ‘klasse’ het dominante waardesysteem volledig aanvaardt, een andere
klasse het volledig verwerpt. Beide onderstellingen zijn, naar mijn mening, veel te
star. Waar het op aankomt is dat niet alleen de waarde-oriëntaties van verschillende
leden van een samenleving kunnen uiteengaan, maar dat zelfs binnen
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één en hetzelfde individu uiteenlopende waardeoriëntaties kunnen worden opgemerkt
- zelfs gelijktijdig.
De waardestandpunten van veel mensen zijn ambivalent. Het is helemaal niet
ongewoon dat een en dezelfde persoon een bepaalde waardeoriëntatie en de daarmee
samenhangende criteria voor de beoordeling van iemands status aanvaardt en
tegelijkertijd verwerpt. Botsende waardestelsels kunnen binnen een en dezelfde
persoon werkzaam zijn. Hij kan enerzijds de hogere sociale status van hen, die een
bepaalde afkomst hebben, aanvaarden. Maar tegelijkertijd kan hij een godsdienstig
waardestelsel aanhangen dat proclameert dat alle mensen gelijk zijn, of een ethisch
waardestelsel dat verklaart dat niet iemands geboorte maar iemands individuele
verdienste bepalend zou moeten zijn voor diens status. We kunnen deze ambivalentie
niet herleiden tot een verschil in rol, door hetzelfde individu bij uiteenlopende
gelegenheden vervuld. Het is waar dat de meeste individuen zich aanpassen aan
uiteenlopende sociale situaties en een rol ‘spelen’ naar gelang van hun positie in een
bepaalde omgeving. Warner en Lunt merken op, naar aanleiding van de bekwaamheid
waarmee het lid van de ‘upper upper class’ Mr. Marshall in uiteenlopende situaties
uiteenlopende rollen kan spelen, dat ‘het niet nodig is hem of mensen als hij
onzekerheid of huichelachtigheid toe te schrijven. Het gedrag van een individu
verandert naar gelang hij zijn positie in de sociale structuur verschuift. Individuen
die niet in staat zijn tot zulke verschuivingen zijn niet naar behoren aangepast.’219.
Kennelijk geloven de schrijvers niet dat de uiteenlopende waardesystemen,
verbonden met uiteenlopende rollen, een echt innerlijk conflict binnen een individu
kunnen teweegbrengen. Nog minder beseffen zij dat, in meer extreme gevallen, zulk
een inwendig conflict een voorbode kan zijn van een uiteindelijke afvalligheid van
een dominant waardesysteem. Alleen als we inzien dat iemand de innerlijke
tegenstrijdigheid tussen twee rollen kan gaan beseffen en tenslotte kan gaan weigeren
een van die rollen te spelen, kunnen we vat krijgen op de ware dynamiek van sociale
verandering.
Dit ambivalentie-begrip zou dus als uitgangspunt kunnen dienen om het dualistisch
standpunt, dat Dahrendorf inneemt, te overwinnen en om zijn twee complementaire
modellen tot één samenhangend geheel samen te voegen. In mijn idee is in elke
samenleving meer dan één samenhangend waardestelsel aan te wijzen, als richtlijn
voor het menselijk handelen en oordelen. Deze waardestelsels vinden een
uiteenlopende intensiteit van aanvaarding, wisselend van groep tot groep en van
individu tot in-
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dividu. Maar zoals we al zagen zal er in 't algemeen wel één min of meer consistent
en min of meer openlijk beleden stel waarden zijn, dat dominant is, en dat begunstigd
en beschermd wordt door hen die aan de macht zijn.
Het handhaven en afdwingen van het dominante waardenstelsel wordt door
verschillende vormen van sociale beheersing bereikt. Ieder gezag probeert zijn
uiteindelijke macht in stand te houden door een algemene sfeer te scheppen van
aanvaarding van zijn aanspraak op gezag. Zowel zedelijke als rechtsstelsels kunnen
dienen als middel tot sociale beheersing, naast de sanctie die de machthebbers kunnen
proberen te krijgen van godsdienstige normen en instellingen. Maar in laatste instantie
wordt elk gezag opgehouden door de dreiging met fysiek geweld, waarvan de leden
van een gemeenschap zich misschien door de bank genomen niet bewust zijn, maar
die in actie komt zodra de dominante waarden werkelijk van buitenaf of van binnenuit
in gevaar worden gebracht. De tegenwaarde-systemen kunnen als een soort contrapunt
tegenover het dominante systeem fungeren. Dit begrip contrapunt waarvoor ik al in
verscheidene vroegere publicaties aandacht heb gevraagd,220. kan een begripskader
verschaffen om zowel schijnbare structurele tegenstrijdigheid als dynamische
verandering binnen een meeromvattend diachronisch perspectief te vatten. Het
belichaamt van meet af aan de elementen van gespletenheid binnen het totaalbeeld,
en verschaft in theorie de mogelijkheid om de betrekkelijke intensiteit en kracht van
die elementen op ieder gewenst moment vast te stellen.
In hun meest rudimentaire vorm manifesteren deze contrapunten zich alleen onder
vermomming. In meer ‘primitieve’ samenlevingen komen ze meestal voor de dag in
de vorm van sprookjes, grappen en mythen, die uitdrukking geven aan het afwijkende
waardenstelsel. In een verstedelijkte samenleving zou je kunnen denken aan gekrabbel
op de muren, insignes of toespraken vanaf een zeepkist in Hyde Park Corner. Uit het
feit, dat in zulke gevallen het tegengestelde waardesysteem zich uit in een
geïnstitutionaliseerde vorm kunnen we afleiden dat het niet alleen maar een
individuele protestuiting is tegen een al te strak cultureel patroon (Freud's Unbehagen
in der Kultur), maar tevens een groepsprotest met een zekere sociologische betekenis.
Tegelijkertijd wijst de geïnstitutionaliseerde vorm op een houding van toegeeflijkheid,
zij het met tegenzin, van de kant van gezagsdragers. In vele gevallen blijven de
tegenwaarden verscholen achter een schijn van aanvaarding van het dominante
waardenstelsel. Men kan ze niet simpel zien als ‘latente’
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waarden. Dikwijls worden bepaalde uitingen van het contrapuntische waardesysteem
met opzet toegestaan als een soort uitlaatklep, een Ventilsitte. Zo wordt bij voorbeeld
goedgevonden dat een zekere ontevredenheid met de geldende statushiërarchie zich
in een voorgeschreven vorm uit. De Middeleeuwse instelling van de hofnar diende
er toe, de starheid van de strikte eerbiediging van vorstelijk gezag en etiquette zoals
die werd opgelegd, te temperen. Evenzo kunnen toneelvoorstellingen, waarin de
arme maar deugdzame varkenshoeder met de prinses trouwt, de ongelijkheden van
het dagelijkse leven even doen vergeten. In andere gevallen zoekt, zoals ik nog
verderop zal aantonen, het tegenwaardesysteem naar een uitingsmogelijkheid in een
godsdienstige ideologie. Maar in geen van die gevallen krijgt het de kans zich in zulk
een manifeste vorm te uiten dat het dominante waardesysteem er door bedreigd zou
worden. De gezagsdragers houden gewoonlijk mogelijke uitingen van sociaal protest
scherp in 't oog.
Door de conflicterende elementen in een geïnstitutionaliseerde baan te loodsen
kanaliseert de samenleving deze krachten, en verhindert zij ze tegelijkertijd een factor
te worden die de algehele maatschappelijke structuur met scheuring bedreigt.
Inzoverre kan het institutionaliseringsproces soms een integrerende functie vervullen
binnen de samenleving.
Een tijdelijke wapenstilstand kan ook worden bereikt door het contrapunt te
institutionaliseren binnen één beperkt terrein. Zo werd bij voorbeeld het
gelijkheidsbeginsel, dat in het Christendom was belichaamd, gedurende vele eeuwen
door de machthebbers onschadelijk gemaakt door het te bannen naar het rijk van de
kerk en van het hiernamaals. Op zondag voelde je je gelijk met de machtigen der
aarde - hoewel zelfs hier de sociale stratificatie zichtbaar was in de opstelling van
de kerkbanken.
Maar in wezen strekte het toelaten van een godsdienstige uitlaat voor het
maatschappelijk protest er toe, de dominante sociale orde te bevestigen. De meeste
godsdienstige organisaties steunden de officiële hiërarchie. Toch was het zaad van
de gelijkheidsgedachte gezaaid, en het zou in de loop der geschiedenis er naar streven
eens weer omhoog te schieten. Institutionalisering als een tactiek om het protest van
de dominante sociale orde af te wenden zou steeds moeilijker worden. De
contrapuntische waardesystemen blijven virulent, ook al sluimeren zij - en beiden
zij hun tijd! Onder gunstige voorwaarden kunnen zij een fundamentele wijziging
binnen de dominante structuur te weeg brengen.
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Daarom moet iedere beschrijving van een gegeven samenleving rekening houden
met de afwijkende waardestelsels als wezenlijke bestanddelen van het totale weefsel
van het maatschappelijk leven.

7. Het gerelativeerde structuurbegrip
De zwakte van de structurele aanpak is dus dat hij van de onderstelling uitgaat dat
er binnen één samenleving maar één stel waarden is dat sociologisch relevant is.
Wanneer de structuralisten conflicterende waardesystemen binnen een maatschappij
tegenkomen, dan zijn zij geneigd aan te nemen dat maar een ervan sociologische
gelding heeft. Vóór de oorlog namen E.S. Bogardus en anderen tests af ter meting
van sociale afstand. Deze tests pretenteerden tevens een rangorde op te stellen van
de verschillende ethnische groepen in de Verenigde Staten. Bij het invullen van de
sociale-afstand tests bleek dat Negers en leden van andere minderheidsgroepen in
wezen dezelfde rangorde van ethnische groepen aanvaardden als de blanken - met
één uitzondering: zij plaatsten hun eigen groep boven aan de lijst. Dit nu werd
uitgelegd als een soort psychologisch verdedigingsmechanisme, zonder enige
sociologische betekenis. Volgens deze uitleg is het ‘ware’ status systeem dat met de
blanken aan de top.221.
Deze uitleg ziet de sociologische implicaties van de neiging om de eigen groep
bovenaan te zetten over het hoofd. In aanleg was het ditzelfde besef van eigenwaarde
dat, in latere jaren, heeft geleid tot het ontstaan van openlijke protestuitingen zoals
de ‘Zwarte Moslim’, ‘Zwarte Macht’ en ‘Zwarte Panter’ bewegingen. Een grotere
sociologische gevoeligheid bij de waardering van de uitslag van de rangorde-tests
zou zijn ‘contrapunt’-karakter van het begin af aan onthuld hebben.
Evenzo hadden sociologen de neiging het dualisme formele versus informele
organisatie verkeerd te interpreteren.222. Bij het onderzoek in de Hawthorne fabrieken
vond men dat er, naast de formele organisatie, zoals die volgens de voorstelling van
de bedrijfsleiding van kracht was, ook een informele organisatie bestond die spontaan
door de arbeiders zelf in het leven was geroepen en waarvan in feite afhing in hoeverre
de doeleinden van de bedrijfsleiding konden worden verwezenlijkt. Alweer is het
uitgangspunt van sommige sociologen dat, daar maar één structuur sociologische
gelding kan hebben, het wel de informele moet zijn. De andere blijft tot op zekere
hoogte ‘een dode letter’.223. Men beseft niet dat alweer twee om de voorrang dingende
waardesystemen in actie zijn, en dat beide sociologisch relevant zijn. De formele
organisatie is de
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dominante structuur, die als geldend wordt beschouwd door hen die aan het hoofd
staan van de organisatie. De informele organisatie vormt, in zekere zin, een
protest-structuur, die er bij voorbeeld toe dient om doelstellingen te bereiken die
nogal verschillen van die van de bedrijfsleiding. Wanneer de bedrijfsleiding een
maximale produktie nastreeft, streven de informele leiders naar een gematigd
arbeidstempo, als verdedigingsmechanisme tegen al te scherpe eisen van de kant van
de bedrijfsleiding.
Evenzo kan men het functioneren van de samenleving alleen maar echt begrijpen,
als men haar ziet als een dialectisch samenspel van verschillende waardesystemen,
met de daarmee verbonden dynamische strijd om de suprematie. De verschillende
hiërarchische rangenstelsels, welke meer of minder expliciet in de geest van
individuen, of kleinere dan wel grotere groepen, aanwezig zijn, zijn stellig reëel
genoeg als elementen van het totale maatschappelijke bestel, Maar wat er overblijft
van de hiërarchische opbouw van een samenleving is niet een logische, harmonische,
statische structuur, maar op zijn best een onbehaaglijk evenwicht tussen verschillende
uiteenlopende en concurrerende waardestelsels, waarvan sommige duidelijk naar
buiten treden, andere verborgen blijven achter de oppervlakte, en waarvan als regel
één dominant is, als uitdrukking van de bestaande machtsverhouding - zo lang als
die duurt!
De machtsverhoudingen kunnen dus niet los worden gezien van de in de
samenleving geldende dominante of ondergeschikte waardestelsels - maar zij
vertegenwoordigen ook op zichzelf een stuk sociale werkelijkheid. Maar die
werkelijkheid hoeven we niet noodzakelijk in structurele termen op te vatten, waardoor
wij weer gevaar zouden lopen in een reificatie van collectieve beelden te vervallen.
Het is niet een statische, maar een dynamische werkelijkheid, waarin groepen van
mensen strijd voeren voor collectieve belangen, voor een hoger sociaal aanzien, of
uit ideële motieven - een strijd waarbij de dreiging met of toepassing van fysiek
geweld als uiterste strijdmiddel kan gelden. Normen en waarden spelen in die strijd
een activerende rol - terwijl zij aan de andere kant ook weer als een uitdrukking
kunnen worden opgevat van bepaalde collectieve belangen of van een bepaald
machtsstreven. De aanvaarding van normen en waarden is niet een kwestie van
willekeurige, subjectieve en individuele keuze. Zij worden overgedragen van generatie
op generatie, via onderwijs en andere vormen van cultuuroverdracht - en aan de
andere kant ondergaan zij wijziging als reflexie van maatschappelijke
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veranderingen zowel als van de specifieke sociale en economische positie van een
individu of groep.
In het licht van het voorgaande kunnen wij nu ook proberen een antwoord te geven
op de vraag of aan het klassebegrip uit de Marxistische dictionaire evengoed realiteit
moet worden ontzegd als aan het begrip ‘sociale klasse’ (of sociaal stratum) uit de
Amerikaanse sociologische literatuur. Een belangrijk verschil is, dat terwijl het begrip
‘social class’ uitgaat van een hiërarchie, die weer in laatste instantie tot collectieve
subjectieve waarderingsoordelen kan worden herleid, het Marxistische klassebegrip
niet uitgaat van een waardering in termen van hoog en laag binnen een geïntegreerd
geheel, maar de klasse ziet als een op zichzelf staand geheel in de politieke
machtsstrijd.
Toch moeten wij hier verschil maken. Marx en zijn volgelingen onderscheiden
een in aanleg reeds aanwezige, maar nog niet tot bewustheid gekomen mensengroep
met een vergelijkbare positie in het produktieproces en met daarop berustende
collectieve en parallelle belangen, en duiden die groep aan als een ‘Klasse an sich’.
Daar tegenover noemen zij een zodanige tot politieke bewustheid en tot een actieve
collectieve strijdhouding gekomen groep een ‘Klasse für sich’.
Wat de ‘Klasse an sich’ betreft, kunnen we inderdaad twijfelen of het verantwoord
is een mensengroep een zekere eenheid en homogeniteit toe te dichten, die alleen
maar potentieel aanwezig is. Op zichzelf kan de in kiem al aanwezige solidariteit en
verbondenheid een niet te onderschatten factor vormen in het dynamisch
maatschappelijk en politiek gebeuren. In het voorgaande heb ik gepoogd deze factor
bloot te leggen als een contrapunt, dat een tegenwaarde tegenover de dominante
waarden belichaamt en dat eventueel kan uitgroeien tot een beweging van sociaal
protest. Maar om de potentieel aanwezige eenheid al bij voorbaat als bestaande aan
te nemen en tot een ‘klasse’ te stempelen komt neer op een vorm van reificatie,
waartegen ik mij aan het begin van dit hoofdstuk juist heb verzet; al kan ik ten volle
begrip opbrengen voor de tactische betekenis van het benadrukken van een nog niet
uitgekristalliseerde eenheid door de leiders van een beweging die zich de emancipatie
van de arbeiders ten doel stelt. Evengoed als de reificatie van gevestigde sociale en
politieke instellingen en ‘structuren’ de belangen van het Establishment dient, kan
de emancipatiestrijd profiteren van de reificatie van de krachten die men wil bundelen.
De afwijzing van de ‘Klasse an sich’ als een stuk maatschappelijke werkelijkheid
brengt met zich mee, dat ik ook bezwaar moet maken tegen
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een gebruik van de term ‘klassenstrijd’ voor een sociale strijd, die op basis van een
ander type solidariteit dan die van een besef van klasseverbondenheid wordt gevoerd.
Wanneer de strijd op particularistische grondslag wordt gestreden, bijvoorbeeld op
basis van een gemeenschappelijke godsdienst of van gemeenschappelijke ‘raciale’
kenmerken, bevinden we ons nog pas in wat ik in hoofdstuk 4 noemde de tweede
emancipatiefase. Er is dan wel sprake van een collectief bewustzijn en van collectieve
strijd - maar de keuze van bondgenoten en tegenstanders wordt nog sterk beïnvloed
door verticale bindingen, die de groei van een klassesolidariteit in de weg staan. Men
kan dan nog spreken van een ‘vals bewustzijn’.224. Als fase in het universele
emancipatieproces, en als voorbereiding tot een solidaire strijd op klassebasis (de
derde fase) kan overigens ook deze vorm van sociaal protest van het grootste belang
zijn - maar een klassenstrijd is het (nog) niet.
Wel meen ik dat het gebruik van de verzamelterm ‘klasse’ voor wat de Marxisten
noemen de ‘Klasse für sich’ volkomen past in de door mij verdedigde sociologische
visie. Immers, juist de collectieve beleving van eenheid en verbondenheid, die zulk
een ‘Klasse für sich’ kenmerkt, maakt haar tot een psychische werkelijkheid, die
weliswaar niet los van die collectieve beleving ‘bestaat’, maar die dóór die beleving
een brok reële en tevens dynamische werkelijkheid vertegenwoordigt. Wij kunnen
dit ook met andere woorden uitdrukken. Het is de in het klassebewustzijn
uitgekristalliseerde solidariteit, die aan het Marxistische klassebegrip een ‘structuur’
verleent, waardoor zij past in de boven uiteengezette maatschappijvisie. In deze visie
zijn namelijk ‘structuren’ alleen maar reëel, inzoverre als zij door de leden van de
samenleving als zodanig worden beleefd of erkend.
Ik kan nu proberen, mijn standpunt ten opzichte van het ‘structuur’-begrip te
preciseren. Maatschappelijke structuren missen voor mij werkelijkheidswaarde,
voorzover zij niet wortelen in een onder de leden van de samenleving, of bepaalde
groepen daaruit, levend besef van hun betekenis voor het functioneren van de
maatschappij. Hierin ligt tegelijkertijd de tijdelijkheid van alle maatschappelijke
‘instellingen’ besloten, en hun op de langere duur wankel bestaan zodra, in het kader
van de voortschrijdende emancipatie, het geloof in hun bestaan en duurzaamheid
gaat afbrokkelen.
Maar dit alles is geen reden om nu in het vervolg de term ‘structuur’ angstvallig
te vermijden. Ons gehele taalgebruik is nu eenmaal ‘structureel’ - wij proberen de
buitenwereld voor ons begrijpelijker te maken,
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door haar in statische beelden te vatten, die een samenhangend geheel vormen. De
term ‘structuur’ geeft steeds uitdrukking aan de betrekkelijke duurzaamheid van de
samenstellende elementen en hun onderlinge samenhang. Als wij ons maar steeds
bewust blijven van het betrekkelijke van die duurzaamheid en van de dynamische
beweging die de buitenwereld evengoed kenmerkt als de statische beelden waarin
wij haar proberen samen te persen en voor ons gemakkelijker grijpbaar te maken, is
er tegen het gebruik van een ‘structurele’ terminologie weinig in te brengen.
Zo valt niet te ontkennen dat het economisch leven van de menselijke
samenlevingen in verschillende geografische gebieden verschillend ‘gestructureerd’
is - ook onafhankelijk van de wijze waarop de betrokkenen die structuur subjectief
beleven. Er zijn gebieden, die sterk geürbaniseerd zijn, en waar de industriële
produktie een groot deel van de werkende bevolking absorbeert. Er zijn andere
gebieden, waar de overgrote meerderheid van de bevolking zich op voedsellandbouw
voor haar eigen behoeftenvoorziening toelegt. Er is niets tegen om deze betrekkelijk
duurzame kenmerken aldus te omschrijven dat deze gebieden een uiteenlopende
economische ‘structuur’ hebben.
Wanneer het om de politieke werkelijkheid gaat, kunnen wij deze ook wel in
‘structurele’ termen weergeven, maar dan is de tijdelijkheid en afhankelijkheid van
een subjectieve erkenning en aanvaarding door de leden van de samenleving veel
duidelijker. Wij kunnen te maken hebben met een stelsel van ‘militaire dictatuur’,
of met een ‘populistisch’ regiem - en in beide gevallen proberen wij betrekkelijk
duurzame en ‘structurele’ kenmerken tot uitdrukking te brengen. Maar in beide
gevallen is eigenlijk al geïmpliceerd dat die duurzaamheid afhankelijk is van de vraag
in hoeverre de onderdanen, of bepaalde groepen daaruit, het regiem ook werkelijk
subjectief wensen te erkennen. Als wij ons maar van de afhankelijkheid van elke
politieke ‘structuur’ van die erkenning bewust blijven, en vermijden door het gebruik
van het woord ‘structuur’ een eeuwigheidswaarde te suggereren, kan er tegen dit
structureel woordgebruik geen bezwaar bestaan.
Ten slotte handelen de mensen over het algemeen alsóf de sociale instellingen en
samenlevingsvormen realiteiten waren. Zolang wij ons als sociologen van dit
alsòf-gehalte maar bewust blijven, valt er tegen dit woordgebruik weinig te zeggen.
Wel moeten wij er aan vast blijven houden dat de geldigheid en samenhang van
de maatschappelijke structuren in sterke mate afhankelijk

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

137
blijft van de door de leden ervan erkende en bewust of onbewust beleefde culturele
waarden. Ook deze culturele waarden vertonen, als regel, een zekere duurzame en
samenhangende ‘structuur’ - zij vormen gewoonlijk een betrekkelijk logisch en
onderling verbonden ‘stelsel’. Maar ook deze culturele waarden mogen niet tot ‘de’
wezenlijke structuur van een samenleving worden verabsoluteerd. Ook zij staan weer,
op hun beurt, onder de invloed van alle dynamische maatschappelijke factoren die
de samenleving in beweging brengen en houden.
Onze laatste vraag in verband met de structurele aanpak betreft de zogenaamde
‘primitieve’ samenlevingen, waar er een veel sterkere eenstemmingheid aanwezig
lijkt inzake de sociale structuur en het daaraan ten grondslag liggende waardesysteem
dan in de moderne geïndustrialiseerde samenlevingen. De sociale groepen, zoals
clans, moieties enz., lijken er echt wel reëel. Maar het moge dan waar zijn dat op het
eerste gezicht in vele van deze maatschappijen de gelijkgerichtheid van de structurele
voorstellingen, die aanwezig zijn in de geest van de mensen, beslist groter is dan in
de moderne samenleving - zelfs hier zijn de contrapunten zelden volkomen afwezig.
Zo wordt bij voorbeeld het beginsel van een heerschappij van de ouderen nooit zo
volstrekt aanvaard als lijkt voort te vloeien uit het officieel geldend waardesysteem.
Evenmin gelden de waarden der volwassenen (te onderscheiden van die welke worden
aangehangen door de jongeren) zo onbetwist als cultureel antropologen in vroeger
jaren aannamen.
Dit punt wordt goed geïllustreerd door Margaret Mead's ervaringen bij haar
opeenvolgende onderzoekingen in de samenleving der Manus in Nieuw-Guinea.
Tijdens haar eerste bezoek in 1928-'29 werd zij getroffen door de discrepantie tussen
de jeugd en het leven van de volwassenen en door de ogenschijnlijk onoverbrugbare
kloof tussen de sociale rolverwachtingen ten opzichte van kinderen en volwassenen.
Zij was zich goed bewust dat de kinderwereld een soort contrapunt vormde tegenover
de hebzuchtige wereld der volwassenen, een min of meer afgescheiden subcultuur
in het totale weefsel van de cultuur der Manus. Maar het bestaan van dit complex
van tegenwaarden tastte, zo meende zij, het vermogen van de samenleving tot
integratie niet aan. De aanvaarding van de specifieke waarden van de kinderwereld
zou slechts duren tot het individu de wereld der volwassenen binnenstapte. Voor
haar was ‘de triomf van de volwassenen’ een uitgemaakte zaak, en ze vroeg zich
alleen af ‘hoe in godsnaam deze kinderen, die een leven mochten leiden dat zo ver
afweek van het leven van hun ouders, zich ontwikkel-
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den tot net zulke mensen als diezelfde ouders.’225.
Haar voornaamste vondst in 1953 was, dat dit nu juist niet was gebeurd! Ze
ontdekte dat de kloof tussen de waarden zoals die werden aangehangen bij de jeugd
en bij de volwassenen één van de machtige factoren was geweest die sociale
verandering tot stand had gebracht - ook al waren ‘de contrapuntische ervaringen uit
de jeugd op zichzelf niet toereikend om de Manus in staat te stellen de instituties van
hun cultuur overboord te gooien’.226. Maar het was de krachtige beïnvloeding door
het Westen geweest, die de dynamische krachten welke binnen de samenleving der
Manus sluimerden had bevrijd, en een universele polariteit tussen generaties tot een
echt generatieconflict had omgesmeed.
Ook in deze ‘primitieve’ samenlevingen gaat het er niet in de eerste plaats om, op
zoek te gaan naar een objectieve indeling van een samenleving in clans, fratrieën of
moieties; het gaat er veel meer om, uit te vinden hoe deze indelingen en de
scheidslijnen tussen hen die ‘er bij’ horen en die ‘er buiten staan’ door de mensen
zelf of door verschillende segmenten binnen de samenleving worden ervaren. Het is
alweer best mogelijk dat een aanzienlijke mate van subjectieve gelijkgerichtheid zou
leiden tot resultaten die nogal overeenkomen met die waartoe men zou komen bij
een zuiver objectief-structurele benadering. Wederom echter kan een subjectieve
perceptie en interpretatie van de structuur, die afwijkt van de officiële, de bron worden
van sociale dynamiek en van een aantasting van de dominante sociale orde.

8. Contrapunten en collectieve actie
Het voorgaand betoog heeft duidelijk gemaakt dat een socioloog of cultureel
antropoloog een vaardigheid moet ontwikkelen om de potentieel disruptieve elementen
binnen een samenleving te ontdekken, met eenzelfde inlevingsvermogen als hem in
het verleden werd bijgebracht om de structurele, min of meer vastliggende trekken
van een sociaal lichaam bloot te leggen.
Het is niet voldoende om, zoals Talcott Parsons het stelt, er zich bewust van te
zijn dat het sociale ‘systeem’ als geheel afhankelijk is van ‘legitimering’, die tot
stand komt door een aanvaarding van de fundamentele waarden en normen door de
brede massa.227. Allerlei nuances van subjectieve aanvaarding of afwijzing, of een
combinatie van beide, moeten van het begin af aan worden ingebouwd in het
totaalbeeld dat de socioloog optrekt van de maatschappij zoals zij reilt en zeilt. Het
is een hoogst belangrijk verschijnsel dat culturele normen en waarden in 't al-
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gemeen niet beperkt zijn tot een of meer individuen, dat integendeel de meeste ervan,
zelfs al zijn zij slechts contrapunten tegenover een dominant waardesysteem, gedeeld
worden met grote aantallen leden van een samenleving, die deze waarden erkennen
in uiteenlopende graden van intensiteit, grotendeels als gevolg van de in elke nieuwe
generatie opnieuw optredende overdracht van culturele waarden.
Maar zelfs waarden die uitsluitend door een of meer individuen worden
aangehangen kunnen, op de lange duur, sociologisch relevant worden wanneer deze
individuen, om de een of andere reden, een hoog prestige binnen de maatschappij
genieten.
Vaak is het in een primitieve samenleving de sjamaan of medicijnman die, door
zijn erkende autoriteit als uitlegger van de wil der goden, sociale verandering op
gang kan brengen of bekrachtigen.
Volgens mijn opvatting is geen samenleving cultureel en structureel volledig
homogeen. De kiemen voor onenigheid en groei zijn alom aanwezig. Dit geldt ook
voor het contrapunt-verschijnsel, als bron van alle emancipatiebewegingen en van
maatschappelijke evolutie.
Wij zagen hoe Dahrendorf halverwege bleef steken in zijn poging om de
sociologische theorie meer dynamisch te maken. Om een samenlevingsmodel voor
dat van Dahrendorf in de plaats te stellen zullen we echter moeten nagaan hoe een
contrapunt, van uit zijn klein en schijnbaar onbeduidend begin, kan uitgroeien tot
een machtige stroom die de mensheid, of een deel ervan, naar evolutie en, in meer
extreme gevallen, naar revolutie kan leiden. Hoe kan een contrapunt, dat in 't begin
alleen kan worden opgemerkt in een min of meer verhulde vorm, uitgroeien tot een
beslissende factor in het proces van menselijke emancipatie?
Het vraagstuk is uitermate gecompiiceerd, en zijn verschijningsvormen uiterst
variabel. De wedijver om suprematie tussen uiteenlopende waardestelsels ontwikkelt
zich op verschillende niveaus van het maatschappelijk leven. Een tegenwaarde
ontleent haar kracht gewoonlijk aan het feit dat zij, in uiteenlopende nuances van
intensiteit en openheid, gemeenschappelijk wordt aangehangen door vele leden van
een samenleving. Het contrapunt begint het gevestigd gezag te bedreigen wanneer
het is uitgegroeid tot een min of meer consistent stelsel van tegenwaarden, dat openlijk
door een sociale categorie wordt beleden. Dan noem ik het niet langer een contrapunt,
maar een sociale protestbeweging. Wij zagen al, hoe zulk een protestbeweging
verschillende emancipatiefasen kan doorlopen.228.
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Aan de andere kant zullen, zoals we zagen, de gezagsdragers onophoudelijk trachten
de uitingen van sociaal protest te isoleren of in een of andere geïnstitutionaliseerde
vorm in te kapselen. Kanalisering van sociale protestvormen in meer onschadelijke
paden, en onderdrukking onder het mom van een zekere mate van erkenning, zijn
welbekende middelen van sociale beheersing. Telkens wanneer de dreiging van
fysiek geweld, tevoren verscholen achter de meer indirecte middelen van sociale
beheersing, zich openbaart, bestaat de kans dat zij die zich als leiders opwerpen van
het sociale protest de weg van de minste weerstand kiezen, en zich door middel van
institutionalisering aanpassen aan de heersende machtsstructuur. Op deze wijze
worden zij tot op zekere hoogte zelf deel van het Establishment.
Ware emancipatiebewegingen zijn doorlopende, soms stille, gevechten. Aan de
ene kant vinden wij een in beweging gekomen brede groep mensen die, op de
grondslag van een ideologie, door een aantal leiders worden aangevoerd in een actie
tegen bepaalde elementen van de gevestigde orde. Aan de andere kant vinden wij
pogingen van deze gevestigde orde om een aantal invloedrijke volksleiders weg te
lokken van hun radicale koers door ze een min of meer veilige positie aan te bieden,
in een hoekje dat voor hen door het Establishment wordt open gehouden en waar ze
met rust worden gelaten. Na de inkapseling, die vaak gepaard gaat met fysiek geweld
tegen de protesterende groepen, blijft van het protest soms alleen maar een contrapunt
over.
De geschiedenis van de godsdienstige secten is vol van voorbeelden van dit
voortdurende proces van massa-bewegingen die tenslotte vastlopen door verraad en
compromis. Hetzelfde geldt voor arbeidersbewegingen, waarvan de leiders een veilige
positie binnen het Establishment aanvaarden, ten koste van hun vrijheid om zich
tegen de heersende machtsverhoudingen openlijk te verzetten.
Onder wat voor omstandigheden kan een geïnstitutionaliseerd contrapunt opnieuw
actief worden, of kan zich een protestbeweging ontwikkelen buiten het
geïnstitutionaliseerde terrein waar het tevoren is ingekapseld?
Alweer kan er een grote verscheidenheid van mogelijke factoren aan het werk
zijn. Ten eerste kan er een of andere uitwendige factor zijn die de sluimerende
krachten, welke zich hadden laten neutraliseren en isoleren binnen een institutioneel
kader, weer tot leven wekt. Zo kan bij voorbeeld een bezetting door een vreemde
mogendheid de aanvaarding van ‘gezag’ als iets vanzelfsprekends ondermijnen. Maar
evenmin moeten
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wij de invloed van buitenlandse ideeën of buitenlandse economische krachten
onderschatten.
Maar meestal zullen inwendige factoren een beslissende invloed hebben op de
uiteindelijke gang van zaken. Economische factoren, of ecologische als toenemende
bevolkingsdruk, kunnen een belangrijke rol spelen als oorzaken van een groeiende
ontevredenheid, die zich uit in waarden welke afwijken van die welke de autoriteiten
proclameren. Maar ook het gedrag van de gezagsdragers kan de heersende atmosfeer
wijzigen. Een veelvuldig zijn toevlucht nemen tot brute onderdrukking, een groeiende
kloof tussen de levenswijze van hen die met het Establishment geassocieerd zijn en
hen die buitenstaanders zijn, een toenemende bewustwording onder brede lagen van
de bevolking dat de machthebbers zich op een manier gedragen die ver af staat van
de dominante waarden die zij voorwenden aan te hangen - al deze dingen kunnen de
mensen bewust maken van de diepere betekenis van tegenwaarden die waren blijven
sluimeren binnen een institutioneel kader. De manier waarop collectieve
ontevredenheid zich uit kan sterk verschillen. Zij kan variëren van rustig langs
wettelijke kanalen naar voren gebrachte eisen, via de gehele scala van sociale
emancipatiebewegingen, tot aan revolutionaire uitbarstingen die de heersende
machtsstructuur onmiddellijk bedreigen. Maar zelfs in het laatstbedoeld geval is de
beweging niets anders dan een aanzienlijk verhevigde vorm van dezelfde
contrapuntische elementen die een socioloog met een scherp zintuig voor symptomen
van onenigheid binnen elke samenleving kan onderscheiden, hoe stabiel zij er ook
op het eerste gezicht moge uitzien.
Totnutoe hebben we alleen tegenwaarden in beschouwing genomen die een meer
‘progressief’ karakter hebben dan die welke de officiële autoriteiten aanhangen. In
zulke gevallen kon het ‘contrapunt’-begrip fungeren als een kiem zowel van
evolutionaire als van revolutionaire ontwikkelingen, dat wil zeggen van
ontwikkelingen die bijdragen tot het emancipatieproces. Het spreekt vanzelf dat
tegenwaarden evengoed standpunten kunnen uitdrukken die ‘conservatiever’ zijn
dan die welke de gezagsdragers aanhangen, in het bijzonder in gevallen waar enige
ruimte wordt gelaten voor emancipatie langs evolutionaire weg. In zulke gevallen
kunnen tegenwaarden evengoed een element van splijting binnen de samenleving
vormen, als overblijfsels uit een voorbije tijd - ook wanneer zij weer schijnbaar
onschadelijk worden gemaakt door institutionalisering. Een kerk, een leger, of een
buitenlandse dienst kunnen fungeren als een reservaat van waarden die zich verzetten
tegen het

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

142
emancipatieproces, en de voortgang ervan potentieel in gevaar brengen. En evenals
contrapunten de kiemen kunnen bevatten van revolutie, kunnen ze ook de voorboden
zijn van toekomstige contrarevoluties.

9. De valkuil van geografische eenheden in de sociologie
Er is nog een punt dat aandacht verdient in het licht van ons herzien theoretisch
model. De reificatie van de samenleving in de gangbare sociologie heeft tot de
onderstelling geleid dat geografisch nauw omschreven ‘maatschappijen’ bestaan. Er
is heel wat kritiek geleverd op Lloyd Warner's poging om een aparte ‘stedelijke
samenleving’ als eenheid te nemen, zonder rekening te houden met de verbindingen
tussen Yankee City en de bredere maatschappij van de Verenigde Staten.229. Evenzo
hebben cultureel antropologen soms een ‘kleine gemeenschap’ als een eenheid
genomen, alweer zonder voldoende rekening te houden met de manier waarop lokale
en interlokale verhoudingen op elkaar inwerken.
Aan de andere kant heeft een deel van de huidige literatuur maatschappijen al te
gemakkelijk vereenzelvigd met nationale eenheden. Men heeft als vaststaand
aangenomen dat ‘maatschappijen’, begrensd door ‘nationale’ grenzen die niet meer
zijn dan toevallige produkten van de politieke geschiedenis, gekenmerkt worden
door een apart stel ‘nationale’ waarden, te onderscheiden van de waarden van andere
‘nationale’ eenheden. Er zijn studies van cultureel antropologen geweest die
geprobeerd hebben een ‘nationale volksaard’ vast te leggen. Er zijn andere studies
geweest waarin geprobeerd is het ‘basic personality type’ te bepalen van hen die in
een bepaalde ‘nationale cultuur’ leven. Daar is de poging van Edward Shils om een
samenleving, opgevat als een staatkundige eenheid, te analyseren in termen van
centrum en periferie.230.
Alweer komt het mij voor dat wij een minder simplistische benadering moeten
beproeven.
Er is geen enkele reden a priori aan te nemen dat hetzij een lokale of een nationale
‘maatschappij’ gekenmerkt zou moeten zijn door een gemeenschappelijk stel
cultuurwaarden. Wat wij op elk geografisch niveau moeten proberen uit te vinden
is, welke waarden worden aangehangen en tot op welke hoogte zij gemeenschappelijk
zijn. Geografische eenheden kunnen het referentiekader blijven verschaffen in zoverre
als de mensen zelf de invloed van deze waarden ervaren in termen van een
geografische eenheid.
Maar dit betekent dat van sommige waarden zal worden vastgesteld dat zij de
nationale grenzen overschrijden; andere kunnen wel min of meer
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worden omschreven als nationale, provinciale of lokale waarden. Maar het staat
helemaal niet vast dat bijvoorbeeld een hiërarchische orde, die als grondslag geldt
van een stratificatiesysteem op nationaal niveau, bij verschillende groepen in de
samenleving werkelijk als zodanig zal worden aanvaard. Zo zal bij voorbeeld de
status van plattelanders in vergelijking met stadsvolk misschien heel anders worden
gewaardeerd door boeren dan door stedelingen.
Wanneer men het zo bekijkt, krijgen verschillende bekende vraagstukken uit de
gangbare sociologie een ander aspect. Ik wil hier alleen maar het vraagstuk van
‘subculturen’ en zogenaamde ‘plurale samenlevingen’ noemen.
Uitgaande van ‘nationale’ of ‘stedelijke’ maatschappijen als eenheden werd een
sterk vereenvoudigd model ontworpen: binnen de nationale grenzen vindt men één
cultuur, dat wil zeggen één stel ‘nationale’ waarden. Deze worden gedeeld door alle
leden van de samenleving. Zij zijn ‘universeel’. Daar er echter afzonderlijke sociale
groepen zijn die territoriaal, naar beroep, of sociaal van elkaar gescheiden zijn,
tendeert elk ervan een eigen ‘subcultuur’ te ontwikkelen. Deze term impliceert een
gemeenschap van waarden die enerzijds de nationale waarden aanvullen, en aan de
andere kant met deze nooit in botsing komen. Deze waarden zijn hetzij ‘specialiteiten’
wanneer zij dwingende normen inhouden, of ‘alternatieven’ wanneer zij onverplicht
zijn.231.
Aan de andere kant wordt volgens dit model de nationale cultuur geacht wezenlijk
te verschillen van nationale culturen van naburige landen. Daar zij deel uitmaken
van een aparte ‘maatschappij’ - alweer als een nationale eenheid opgevat - worden
gelijkenissen dwars over de grenzen heen beschouwd als buiten het raam vallend
van culturele eenheid.
Natuurlijk levert zo een model de grootste moeilijkheden op zodra de nationale
grenzen gaan verschuiven. Politieke en geografische factoren zijn veel te veel
afhankelijk van de toevallige grillen van de historie om bruikbaar te zijn als
sociologisch beslissende grenslijnen.
Maar er zijn ook samenlevingen waar de culturele verscheidenheid zo in het oog
springend is dat het normale model onmogelijk van toepassing kan zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval met koloniale, multiraciale samenlevingen waar
cultuurverschillen binnen een ‘nationaal’ sociaal geheel onloochenbaar zijn.
Voor zulke gevallen is het begrip ‘plurale maatschappij’ uitgevonden, dat inhoudt
dat verschillende culturen bijeen zijn gebracht in één samenleving.
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Zo heeft bij voorbeeld R.A.J. van Lier geprobeerd het begrip ‘plurale samenleving’
in verband te brengen met Linton's theorie inzake subculturen. Hij stelt dat er in een
nationale industriële samenleving (in zijn eigen terminologie: ‘pluralistische
samenleving’) een gemeenschappelijk ‘basic personality type’ is, en dat de bewoners
de culturele waarden met elkaar gemeen hebben, al mogen er ook sociale groepen
zijn met afwijkende ‘subculturen’. Waar er anderzijds twee of meer ‘basic personality
types’ naast elkaar bestaan, vinden we een echte ‘plurale’ maatschappij.232.
Maar evenals in de vroegere gevallen de homogeniteit van cultuur binnen een
nationale eenheid een te sterke nadruk kreeg, wordt in het laatste geval de
heterogeniteit overdreven. Een te harmonische voorstelling van het gebruikelijke
type ‘nationale’ samenleving heeft als nasleep gehad een overdreven disharmonisch
beeld van de zogenaamde ‘plurale’ samenleving, en een impliciete aanname dat die
culturele pluraliteit de wortel vormt van de disharmonie.
Volgens mij moet het begrip cultureel pluralisme volledig herzien worden om de
dynamiek zowel van ‘nationale’ als van ‘plurale’ samenlevingen begrijpelijk te
maken. Zoals we eerder zagen, is pluraliteit van waardesystemen een verschijnsel
dat alle samenlevingen gemeen hebben. Deze pluraliteit vormt op zichzelf de wortel
van heel wat sociale spanningen en dynamische sociale ontwikkelingen.233.
Tevens is er geen enkele reden om samenlevingen te vereenzelvigen met nationale
of plaatselijke eenheden. Waardesystemen doortrekken soms sociale eenheden die
nationale grenzen te buiten gaan. Soms blijven zij ook beperkt tot een kleine, op een
gezamenlijk beroep gebaseerde, of een lokale of raciale groep. Er is geen enkele
reden om in dit laatste geval in termen van onderschikking te denken (subcultuur
tegenover nationale cultuur). Culturele systemen zijn in beginsel gelijkwaardig. Hun
sociologische relevantie hangt af van de intensiteit waarmee zij, subjectief, door de
mensen zelf worden ervaren.
Het is vrij waarschijnlijk dat een waardesysteem op nationale schaal in politiek
opzicht zal domineren. Maar dit betekent niet dat de ‘subcultuur’ ondergeschikt is,
behalve in politieke zin: op dezelfde manier als een ‘dialect’ niet linguïstisch maar
alleen politiek ondergeschikt is aan een ‘taal’. Een ‘subcultuur’ kan uitgroeien tot
de dominante ‘nationale’ cultuur van de toekomst, evenals een ‘dialect’, door een
politiek proces, zich tot een officiële taal kan ontwikkelen.
Aan de andere kant tonen zogenaamde ‘plurale’ samenlevingen, in de
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zin als door Van Lier gedefinieerd, meer culturele homogeniteit dan de voorstanders
van dit sociologische begrip als regel erkennen. Geen continuïteit en geen functioneren
van een samenleving is mogelijk zonder een minimale aanvaarding van het dominante
waardesysteem, en van de daarop berustende hiërarchische orde. Men moet de houding
van hen, die in de ‘plurale’ maatschappij de overheerste groep vormen, alweer in
termen zien van aanvaarding en verwerping tegelijkertijd. In dit opzicht is de situatie
niet wezenlijk verschillend van die in een niet-‘plurale’ samenleving die in sociale
‘klassen’ is verdeeld.
Het is best mogelijk dat er, wat betreft de pluraliteit van waardesystemen, een
gradueel verschil bestaat. Maar op grond van het voorgaande betoog kunnen wij
ernstig betwijfelen of dit reden genoeg is om een afzonderlijke categorie van ‘plurale’
maatschappijen in te voeren, die zich volkomen zouden onderscheiden van
niet-plurale, ‘nationale’ samenlevingen, welke immers ook op verschillende niveaus
tal van pluraliteits-aspecten vertonen.234.

10. Conflicten en conflicterende waarden
In de voorgaande paragrafen heb ik geprobeerd het bestaan van conflicterende
waardestelsels binnen elke samenleving aan te tonen, als wezenlijke bron van sociale
dynamiek - zowel in evolutionaire als in revolutionaire vorm. De nadruk die ik
verderop in dit boek op revolutionaire verandering leg, zou gemakkelijk de indruk
kunnen wekken dat het bestaan van conflicterende waarden binnen een samenleving
automatisch zou impliceren het heersen van sociaal conflict. Toch is de verhouding
tussen die twee factoren gecompliceerder.
Allereerst zijn er de geleerden, zoals Lewis Coser en Max Gluckman, die het zo
zien dat sociaal conflict in tal van gevallen een integrerende functie binnen een
samenleving vervult. In het type van conflict dat zij op het oog hebben is er geen
echt conflict tussen verschillende waardesystemen. De conflicterende partijen hebben
geen geschil omtrent de normen waaraan hun leven onderworpen is - zij interpreteren
deze alleen verschillend in verband met de zaak in geschil. Het is duidelijk dat in
gevallen waar het conflict zich hiertoe beperkt, zowel het ontstaan als ook de oplossing
ervan, in overeenstemming met de aanvaarde normen, op langer zicht kan worden
beschouwd als enkel maar een bevestiging van de heersende sociale orde. In zulke
gevallen ‘leidt conflict ... niet noodzakelijkerwijs tot verandering.’235.
Aan de andere kant hoeven conflicterende waardesystemen binnen een
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samenleving niet per se tot een echt conflict te leiden. Gluckman betoogt dat
onverenigbaarheid van waarden kan voorkomen binnen één sociaal systeem;236. en
mijn theorie omtrent het contrapunt dat in tegenstelling staat tot het dominante
waardesysteem, als een universeel verschijnsel binnen de samenleving, is in wezen
met Gluckman's opvatting in overeenstemming.
Toch kan het vóórkomen van tegenstrijdige waarden binnen één enkele sociale
eenheid de kiemen bevatten van toekomstig conflict. Ik ben er zelfs niet zeker van
of Gluckman's poging om de meeste sociale conflicten te herleiden tot verschillen
in interpretatie van gemeenschappelijk aanvaarde normen, wel vol te houden is. Deze
visie berust op een overschatting van de betekenis van formeel aanvaarde normen,
die vaak een wettelijk karakter dragen. Verschil in ‘interpretatie’ van zulke wettelijke
normen kan in wezen voortkomen uit een verschillende positie in de officiële sociale
hiërarchie, en daarmee in de richting duiden van een potentieel verschil in
waardenoriëntatie.
Hoe dit ook moge zijn, botsende waarden kunnen in tal van vormen aan het licht
komen. In het kader van onze huidige studie zijn zij vooral van belang wanneer zij
op een of andere manier te maken hebben met een tendentie naar emancipatie. In dat
geval wordt het verband met het evolutieproces duidelijk. Het is dit verband met het
emancipatieproces dat aan het samenlevingsmodel, dat in dit hoofdstuk is ontworpen,
een dynamisch karakter verleent. Het is de voortgaande, gewoonlijk stille, strijd om
erkenning van waarden die onder de dominante sociale orde veronachtzaamd werden,
die een van de voornaamste drijfkrachten van fundamentele sociale verandering
wordt.
De sociale en politieke ‘conflicten’ die hieruit voortvloeien worden gewoonlijk
uitgevochten in een langzame slijtageslag, door onderhandelingen en andere wettelijk
toegestane pressiemiddelen. Zo is de emancipatie van de vrouw totdusver vrijwel
uitsluitend bereikt door dit type van stille strijd, ondersteund door een fundamentele
verandering binnen de heersende economische structuur die deze emancipatie, op
de lange duur, aantrekkelijk maakte voor belangrijke sectoren van de dominante
mannenmaatschappij. Tijdens perioden van scherp politiek conflict - revolutie of
oorlogstijd - werd het proces van vrouwenemancipatie aanzienlijk versneld doordat
de strijdende partijen de feitelijke steun van vrouwen nodig hadden, en er een tekort
was aan allerlei soorten onmisbare arbeidskrachten. Uiteraard was het feitelijk gebruik,
dat de partijen maakten van deze additionele bron van morele kracht en
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arbeid, in zekere mate afhankelijk van de heersende ideologie.
Maar deze winst in tijden van nood dreigde altijd weer verloren te gaan na de
terugkeer tot ‘normale tijden’, tenzij de stille emancipatiestrijd werd volgehouden
en, indien mogelijk, versterkt.
Waar het in verband met ons kernprobleem op aankomt, is dat zelfs dit type van
‘vreedzame’ emancipatie en evolutie in wezen zowel met ‘sociaal conflict’ als met
‘conflicterende waarden’ samenhangt. Het belangrijkste voordeel van het in dit
hoofdstuk ontwikkelde dynamische samenlevingsmodel is, dat het een kader verschaft
waarin het universele emancipatie- en evolutieproces begrijpelijk wordt. Tegelijkertijd
echter bevatten de conflicterende waardesystemen, zoals elke bestaande
maatschappelijke orde ze in zich draagt, de kiemen voor een veel meer explosief
type van sociaal en politiek conflict: revolutie.

11. Wettelijke orde en sociale structuur
Revolutie is per definitie altijd gericht tegen de heersende wettelijke orde, terwijl
evolutie kan verlopen binnen de wettelijke grenzen. Dit algemeen aanvaarde
onderscheid doet de vraag rijzen hoe de verhouding is tussen het begrip rechtsorde
en de dynamische maatschappijvisie zoals zij in dit hoofdstuk is ontwikkeld.
De rechtsorde, en de sociale structuur zoals die wordt opgevat in de gangbare
sociologische literatuur, hebben met elkaar gemeen dat ze beide een beeld van de
samenleving tonen zoals die door de leidende kringen in de samenleving wordt
gezien. Dit betekent niet dat zij volledig samenvallen, zoals twee Nederlandse
rechtssociologen schijnen aan te nemen, die betogen dat rechtsregels ‘de structuur
van een samenleving bepalen’.237. In feite heeft de sociologie overvloedig aangetoond
dat ‘sociale structuur’ heel wat meer omvat dan het geheel der rechtsnormen. Soms
wijken de structurele principes, die worden inachtgenomen door de machthebbers,
zelfs af van de rechtsnormen. Deze laatste kunnen een flink brok sociale hypocrisie
bevatten. Er zijn bij voorbeeld weinig rechtssystemen in de wereld van vandaag die
ongelijkheid tussen sociale klassen openlijk zullen belijden. Moderne rechtssystemen
houden gewoonlijk de fictie in stand van gelijkheid van allen voor de wet. Toch is
sociale stratificatie een onloochenbaar stuk sociale werkelijkheid, wanneer men een
maatschappij bekijkt uit het oogpunt van de gevestigde orde.
Men zou daarom kunnen betogen dat het rechtssysteem het formeel structureel
kader van een samenleving verschaft, tegenover de sociolo-
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gische structuur, met inbegrip van het sociale stratificatiesysteem, als het informele
kader zoals het wordt in stand gehouden door de heersende sociale krachten. Maar,
evenals het geval is bij de algemene onderscheiding tussen formele en informele
organisatie, geen van beide mag het recht voor zich opeisen om met uitsluiting van
de andere als de ‘ware’ sociale structuur te worden beschouwd. Beide belichamen
ten dele samenvallende, ten dele uiteenlopende waardesystemen, die beide verbonden
zijn met de dominante gevestigde orde. Beide waardesystemen worden echter
aangevochten door andere, die voorlopig minder op de voorgrond treden, maar
potentieel de dominante sociale orde van de toekomst belichamen.
Dit verzet tegen de gevestigde orde kan, in bepaalde gevallen, versterkt worden
door de tegenstrijdigheden tussen de rechtsorde en de heersende sociale structuur.
De rechtsorde is, zoals we zagen, niet per se conservatiever dan de heersende
‘informele’ structuur. In het volgende hoofdstuk zal ik aantonen dat een revolutionaire
ideologie vaak beweert terug te grijpen naar een vroegere, misschien denkbeeldige,
rechtsorde die naar men aanneemt door de machthebbers is geschonden. Het is ook
heel best mogelijk dat een revolutionaire beweging zich beroept op bepaalde
beginselen, bijvoorbeeld gelijkheidsbeginselen, die zijn opgenomen in de formele
wetgeving, maar door hen die in feite aan de macht zijn met voeten worden getreden.
Evenzeer kan een contra-revolutionaire beweging in bepaalde gevallen een reactie
belichamen, op de grondslag van de feitelijke machtsstructuur, tegen duidelijke
wetsbepalingen die naar de smaak van de machtige bovenlaag te egalitair zijn. Daarom
zou het onjuist zijn om de rechtsorde in haar totaliteit als het onvermijdelijk doelwit
van welke revolutionaire beweging dan ook te beschouwen.
Aan de andere kant is het waar dat evolutionaire, in onderscheid tot revolutionaire,
verandering makkelijker is te bereiken door een nauwelijks merkbaar proces van
structurele transformatie binnen een samenleving, dan door een voortdurende
herziening van rechtsregels. In gevallen waarin de weg naar geleidelijke fundamentele
verandering niet is geblokkeerd, hoeft een zekere starheid van de formele rechtsorde
niet onvermijdelijk een even formele, dat wil dus zeggen revolutionaire, omverwerping
ervan op te roepen.
Evenals het geval is bij informele sociale structuren, zijn ook rechtsorden in wezen
gegrond op een zekere mate van subjectieve aanvaarding door hen die tezamen de
samenleving vormen. Gezien het steeds en
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overal voorkomend verschijnsel van botsende waarden, hoeft het ons niet te
verwonderen dat de erkenning vaak minder absoluut en alomvattend zal zijn dan
wetgevers en machthebbers het graag voorstellen.238. Een verwerping van delen van
het recht, mits van bescheiden omvang, is overigens ten volle verenigbaar met een
algemene aanvaarding van de rechtsorde als zodanig.
De officiële rechtsnormen verschaffen de schering van de samenleving. De inslag
bestaat uit de wijde stroom van het maatschappelijke leven, die bij tijden binnen de
bedding blijft, maar ook telkens weer zijn loop verandert, tot buiten het kader van
de rechtsorde en in vele gevallen in een tegenovergestelde richting; en die soms zelfs
uitkomt ver buiten de grenzen van de heersende sociale structuur.
Het is dit inherente protest tegen de wet als een sociologisch verschijnsel dat,
alweer, kan worden opgevat als de voornaamste drijfkracht van maatschappelijke
verandering, en in meer extreme gevallen de vorm aanneemt van revolutionaire actie.
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Deel 2: Revolutie. Algemene aspecten
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Inleiding
Een van de opvallende trekken van de vrij omvangrijke literatuur over revolutie is,
dat systematische pogingen om dit maatschappelijke verschijnsel in zijn meer
algemene aspecten te bestuderen eigenlijk nauwelijks zijn ondernomen. Het tweede
deel van dit boek wil trachten in deze leemte enigszins te voorzien.
Het bleek nodig een heel hoofdstuk, het zesde, te wijden aan het begrip revolutie,
en verschillende soorten revoluties te gaan onderscheiden tegen de achtergrond van
de sociale dynamische krachten, zoals die in het voorgaande deel van dit werk zijn
uiteengezet.
De slotparagrafen van dit hoofdstuk, die handelen over het historische kader van
revoluties, zijn helemaal niet ambitieus. Zij pretenderen niet een wereldhistorie van
de revolutionaire veranderingen te beschrijven in termen van een steeds voorgaande
emancipatie van de mensheid. Dat zou op 't ogenblik Sisyphus-arbeid blijken te zijn.
Zij hebben geen verder doel dan na te gaan welke historische voorvallen, die
gemeenlijk ‘revoluties’ genoemd worden, terecht zo heten. Want als we onze volgende
taak aanpakken (een betoog over het ontstaan en verloop van revoluties, hoofdstuk
zeven) moeten wij ervoor zorgen dat er, wat betreft de identificatie van bepaalde
gebeurtenissen als revoluties, zo weinig mogelijk twijfel bestaat.
In hoofdzaak kan het Tweede Deel echter beschouwd worden als een algemene
inleiding op een meer gedetailleerd betoog in het volgende, Derde Deel, over revolutie
als een verschijnsel in de wereld van vandaag.
Alleen in het licht van de feitelijke toestand in de hedendaagse wereld zal het
mogelijk blijken onze analyse van revolutie als een sociologisch verschijnsel tot op
zekere hoogte operationeel te maken en in concrete gevallen toe te passen.
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6
Het begrip revolutie en typen van revolutie
Iedere definitie die de overwinning van George Washington en die van
Francisco Franco bij dezelfde naam zou noemen, is meer geschikt om te
verwarren dan om te definiëren.
Herbert Aptheker

1. Revolutie en opstand: enige inleidende opmerkingen
Er is een bekend verhaal: toen Lodewijk XVI op de late avond van de veertiende juli
1789 werd bericht dat er een aanval op de Bastille was gedaan, reageerde hij met de
woorden dat dit wel een ‘opstand’ leek. De hertog de la Rochefoucauld Liancourt
moet hem toen geantwoord hebben: ‘Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une
révolution!’
Of het verhaal waar is of niet - waarschijnlijk is het net zo apocrief als de meeste
anecdotes over vorstelijke personen - het bewijst althans één ding: dat in het gewone
spraakgebruik een verschil wordt gemaakt tussen ‘opstanden’ en ‘revoluties’.
Als we dus het begrip revolutie willen definiëren, zoals het in dit boek gebruikt
zal worden, moeten we het niet alleen tegenover het begrip evolutie plaatsen, zoals
in het Eerste Deel omschreven, of tegenover het begrip contra-revolutie, zoals in de
volgende paragraaf zal gebeuren, maar zullen wij het allereerst moeten afgrenzen
tegenover een heleboel evenementen die worden aangeduid met termen als ‘opstand’,
‘rebellie’, ‘muiterij’, ‘oproer’, enz.
Het was duidelijk dat Liancourt wou zeggen, dat wat er gebeurde ernstiger was
en een groter en blijvender invloed zou hebben op de algehele stand van zaken dan
een simpele ‘opstand’. Maar is dat verschil er alleen maar een van omvang? Dit zou
men kunnen afleiden uit de opmerking van Hannah Arendt, dat achter deze woorden
van Liancourt ‘wij de grote mensenmassa al op mars kunnen zien en horen, hoe zij
in de straten van Parijs opdringt; Parijs, dat toen niet alleen maar de hoofdstad van
Frankrijk was, maar het centrum van de hele beschaafde wereld - de opstand van het
volk van de grote steden onontwarbaar vervlochten met het opstaan van het volk
voor vrijheid; beide tezamen onweerstaanbaar alleen al door de macht van hun
aantal.’1.
Hannah Arendt noemt zelf, behalve dit kwantitatieve, ook een kwalita-
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tief criterium: ‘Toen de koning de bestorming van de Bastille een “révolte” noemde,
gaf hij daarmee uiting aan het besef dat hij aan de macht was, en dat hij verschillende
middelen tot zijn beschikking had om met samenzweringen en verzet tegen zijn
autoriteit af te rekenen. Liancourt antwoordde dat wat gebeurd was iets onherroepelijks
was en boven de macht van een koning uitging.’2. Volgens de schrijfster was het
blijkbaar het grote aantal dat de beweging ‘onweerstaanbaar en onherroepelijk’
maakte. Om Hegel's terminologie te gebruiken: kwantiteit was in kwaliteit omgezet.
Het criterium dat Arendt gebruikt schijnt evenwel betwistbaar. Indien
onweerstaanbaarheid en onherroepelijkheid de grens tussen revolutie en eenvoudige
opstand zou bepalen, zou er nooit sprake kunnen zijn van mislukte revoluties noch
van geslaagde opstanden. Toch zou men het gewone taalgebruik ernstig geweld
aandoen als men zou willen beweren dat wat in 1848 in Frankrijk of in 1905 in
Rusland mislukte, geen ‘revoluties’ waren; of ook als men de geslaagde omverwerping
van de ene militaire junta door een andere in een Latijns Amerikaans land een
‘revolutie’ zou willen noemen. Het is duidelijk dat er nòg een hoedanigheid moet
zijn die inherent is aan het begrip ‘revolutie’, en die aan de opstand ontbreekt en die
revoluties fundamenteel van ieder ander soort ‘rustverstoring’, ‘opstand’ of
‘staatsgreep’ onderscheidt. Ik zou dit wezenlijke criterium hierin willen zoeken, dat
een ‘revolutie’ altijd tot doel heeft het bestaande maatschappelijke bestel of de
heersende machtsstructuur omver te werpen; terwijl alle andere soorten
ordeverstoringen, hoe ze ook genoemd worden, deze wil tot fundamentele verandering
missen en alleen maar tot doel hebben de machthebbers een slag toe te brengen of
zelfs hen af te zetten of fysiek uit te schakelen.
Totzover lijkt het verschil duidelijk. Maar het is moeilijker om te beslissen in
hoeverre de wil tot fundamentele verandering aanwezig moet zijn als een bewust
doelwit in de geesten van hen die aan de opstand meedoen, of althans bij enkele
leiders van de beweging. Of zou de beslissing moeten afhangen van de vraag of
historici achteraf eventueel kunnen aantonen dat zo'n fundamentele verandering
inderdaad heeft plaats gehad, of althans in hoge graad mogelijk was geweest?
In het eerste geval, dat is te zeggen als we het subjectieve doel als beslissend
beschouwen, zouden we iedere ontijdig afgebroken beweging, hoe klein en
onbetekenend ook, als revolutionair kunnen zien als zijn leider zelf, mogelijk een
dorpsmysticus of een gek, een aantal volgelingen achter zich probeert te krijgen met
het uitdrukkelijke doel de bestaande so-
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ciale orde omver te werpen en een ideale maatschappij te stichten. Het lijkt echter
weinig nuttig de term ‘revolutie’ uit te breiden tot iedere strovuurachtige messiaanse
beweging. Maar als aan de andere kant de subjectieve bedoeling er niet toe doet en
alles afhangt van het objectieve gevaar voor de bestaande orde dat in een beweging
zit, dan zou een opstandje dat als een eenvoudig oproer begint, met een beperkt doel,
gemakkelijk een ‘revolutie’ genoemd kunnen worden vanwege het gevaar dat er in
zit dat de oproerigheid buiten zijn oorspronkelijke oevers treedt en uitbarst in iets
met veel ernstiger gevolgen dan de leiders en deelnemers zelf op het oog hadden.
Maar als aanwijzing dat er een revolutie aan de gang is, is het objectieve criterium
misschien toch voldoende. Het is helemaal niet ongewoon dat bewegingen die als
toevallige uitbarstingen beginnen door de logica van de feitelijke omstandigheden
tot iets veel fundamentelers en belangrijkers uitgroeien dan de initiatiefnemers op
het oog hadden; het is alleen niet waarschijnlijk dat een beweging, die gestart is als
een zuivere ‘rebellie’, zou uitlopen op iets met veel wijdere consequenties, wanneer
er niet tenminste enkele figuren onder de leiders of deelnemers zijn die de
mogelijkheden in de gaten hebben en die in een latere fase erin slagen de leiding
over te nemen. Over het algemeen zal in een revolutie die objectief als zodanig kan
worden onderkend, het aanvoelen van de betekenis van wat er gebeurt althans bij
enige van de leiders en deelnemers wel aanwezig zijn. Bijgevolg zal de uitkomst van
toepassing van objectieve en subjectieve maatstaven in de praktijk wel gewoonlijk
op hetzelfde neerkomen.
Daarom zou ik menen dat datgene wat revolutie van ieder ander soort opstand
onderscheidt, de feitelijke tendentie is naar een fundamentele verandering van het
heersende sociale bestel. En al blijven subjectieve bedoelingen heel belangrijk, het
feitelijke gevaar voor de gevestigde orde verschaft een onfeilbare aanwijzing dat er
een revolutionaire beweging aan de gang is.
Wij zouden verder een aantal kenmerken kunnen noemen om andere typen opstand
van elkaar te onderscheiden. Al zou het helemaal niet eenvoudig zijn een verschil
aan te geven tussen ‘rebellie’, ‘revolte’, en ‘oproer’, het is wel duidelijk dat de term
‘muiterij’ meestal slaat op een opstand binnen een militair of quasi-militair apparaat,
dat een ‘jacquerie’ altijd een boerenopstand is, dat een ‘rel’ alleen maar een
plaatselijke beweging is en dat de term ‘staatsgreep’, ‘coup d'état’, op plotselinge
pogingen slaat om zich van de staatsmacht aan de top meester te maken, zonder een
voorafgaande mobilisatie van volkskrachten van onderop
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(hetzelfde geldt voor een ‘paleisrevolutie’). Maar geen van deze termen heeft
betrekking op bewegingen die een blijvende omverwerping van de maatschappelijke
orde beogen, en dit is nu juist het punt waardoor een revolutie zich onderscheidt, of
zij nu geslaagd is of niet.
Nu kunnen we ook ons standpunt tegenover Hannah Arendt's kwantitatieve
criterium duidelijk maken. Uit het voorgaande volgt dat een beweging een werkelijk
gevaar voor het heersend sociaal bestel moet betekenen, om een revolutie genoemd
te worden. Dit houdt in, dat de beweging een zekere omvang moet hebben. Maar
aantallen zijn niet genoeg, jacquerieën mogen brede massa's boeren op de been
brengen, zij missen meestal de doelbewuste stootkracht om de heersende
maatschappelijke orde omver te werpen.
Ik wil hier Barrington Moore aanhalen, die precies hetzelfde criterium gebruikt.
Sprekend over boerenopstanden in het oude China, merkt hij op: ‘We mogen niettemin
goed nota nemen van het feit dat dit opstanden waren en geen revoluties; dat wil
zeggen, zij brachten geen verandering in de fundamentele structuur van de
maatschappij teweeg.’3.

2. Revolutie en contrarevolutie
Er is echter een nog veel fundamenteler moeilijkheid bij het beoordelen of een keten
van gebeurtenissen ‘revolutionair’ mag heten. Is iedere plotselinge omverwerping
van de heersende machtsstructuur als revolutionair te beschouwen of moeten we die
term bewaren voor veranderingen die in een speciale richting gaan? Concreter gezegd:
heeft de term ‘contrarevolutie’ enige zin, en zo ja, hoe moeten we die onderscheiden
van ‘werkelijke’ revolutie? Alweer hebben we hier te maken met de kwestie van
objectiviteit tegenover subjectiviteit. Maar deze keer gaat het niet om de subjectieve
instelling van de leiders van of deelnemers aan de beweging, maar om onze eigen
objectiviteit of subjectiviteit wanneer wij een beweging als overwegend progressief
of reactionair kenschetsen.
In wezen verschilt deze vraagstelling niet van die, welke we aansneden toen wij
ons afvroegen of het mogelijk is de richting van de ‘evolutie’ of ‘vooruitgang’ in
objectieve zin te bepalen. Wat revolutie van evolutie onderscheidt is, zoals we al
eerder stelden, het plotselinge en hevige karakter van de sociale verandering. De
criteria die beslissen òf ‘vooruitgang’ plaats heeft, blijven fundamenteel dezelfde,
onafhankelijk van het feit of de verandering geleidelijk of plotseling gaat. Ik wil de
criteria, in dat vorige betoog over evolutie uiteengezet, weer herhalen. Voor-
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uitgang kan in wezen worden teruggebracht tot het proces van menselijke emancipatie
- òf van de natuurkrachten, òf van de ketenen van maatschappelijke hiërarchie en
overheersing door mensen. Over het algemeen houdt het begrip ook een vermeerdering
in van de omvang van menselijke samenwerking.
Hetzelfde criterium kan nu hier gebruikt worden om revolutie van contrarevolutie
te onderscheiden. Condorcet had dat ‘emancipatie’-aspect al opgemerkt: ‘Het woord
“revolutionair” kan alleen gebruikt worden voor revoluties die als doel vrijheid
hebben.’4. De consequentie van dit standpunt is, dat opstanden die op revoluties lijken,
maar tot doel hebben herstel of versterking van de traditionele sociale orde,
contra-revolutionair genoemd moeten worden. Voorzover de termen ‘vooruitgang’
en ‘evolutie’ in objectieve zin omschreven kunnen worden, geldt dat ook voor de
term ‘revolutie’ tegenover ‘contrarevolutie’.
Ongelukkigerwijs is het helemaal niet makkelijk een duidelijke scheidslijn te
trekken. De meeste revolutionaire bewegingen proberen zich te legitimeren door
voor te geven dat ze een herstel van een vroegere, rechtvaardigere toestand willen
bereiken. Hannah Arendt beweert zelfs, met een beroep op de Engelse Oxford
Dictionary, dat het woord ‘revolutie’ voor het eerst gobruikt werd als een politieke
term juist om een echte ‘restauratie’ aan te duiden, namelijk de omverwerping van
het Rompparlement in 1660, ter gelegenheid van het herstel van de monarchie in
Engeland. ‘In precies dezelfde betekenis werd het woord in 1688 gebruikt, toen de
Stuarts verdreven werden en het koninklijk gezag werd overgedragen aan Willem
en Mary. Met de “Glorious Revolution” vond het woord revolutie volkomen
paradoxaal zijn definitieve plaats in het politieke en historische vocabulaire, terwijl
die gebeurtenis helemaal niet als een revolutie werd gezien maar als een terugkeer
van de koninklijke macht tot zijn vroegere wettige staat en roem’.
Het komt er voor ons betoog niet op aan, dat de tweede ‘restauratie’ in de
zeventiende eeuw in Engeland in onze terminologie allerminst als ‘contra-revolutie’
beschouwd kan worden. Waar het op aan komt is, dat zelfs toen tegen het eind van
de achttiende eeuw de term ‘revolutie’ populair werd in zijn tegenwoordige betekenis
van een overname van de macht in de richting van grotere vrijheid en sociale
vooruitgang, echte ‘revolutionairen’ in Frankrijk en Amerika vasthielden aan de
bewering dat ze een vroegere wettige toestand wilden herstellen die ‘verstoord en
geschonden was door het despotisme van de absolute monarch of door de misbruiken
van de koloniale regering. Zij pleitten in alle oprechtheid

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

159
dat zij tot de oude tijden, toen de toestand was zoals het behoorde, terug wilden keren
(Hannah Arendt gebruikt hier de term “revolve”, terugdraaien, in zijn letterlijke
betekenis - Vert.).’5. Klaarblijkelijk bleef het lange tijd moeilijk voor een politicus
om de mogelijkheid, een volkomen nieuw sociaal en politiek bestel te vestigen, ook
maar te overwegen. In die tijd was ‘nieuwigheid’ nog niet in de mode zoals het dat
werd in de loop van de negentiende eeuw, toen evolutie-gedachten geleidelijk meer
algemeen geaccepteerd werden. Om hun ideeën en idealen als iets nog ongekends
en door de praktijk nog niet beproefds te presenteren, zou voor revolutionaire leiders
in de dop een al te stoutmoedige onderneming zijn, niet bepaald iets dat volgelingen
zou aantrekken, en die hadden ze hard nodig. Het was veel veiliger te verklaren dat
men een vroegere en meer idyllische toestand wilde herstellen, die door de
machthebbers, door zich onwettige bevoegdheden toe te meten, ernstig was aangetast.
Het deed er hierbij niet toe of volgens de historische gegevens, waarover wij nu
beschikken, die vroegere gulden tijd alleen maar in de verbeelding bestond. Daar
komt als complicerende factor bij, dat de eis tot herstel van vroegere burgerrechten
en vrijheden niet per se imaginair was. Het feitelijke proces van ‘modernisering’
bracht in vele gevallen een vernietiging van traditionele vrijheden met zich mee, een
groeiende ongelijkheid binnen de stedelijke samenleving en een steeds grotere mate
van economische exploitatie.
Zo had zich bij voorbeeld in onze Republiek gedurende de tachtiger jaren van de
achttiende eeuw, vóór de Franse maar geïnspireerd door de Amerikaanse revolutie,
een revolutionaire beweging ontwikkeld onder de banier van de Patriottenpartij geleid
door de democratische edelman Joan Derk van der Capellen (1741-1784). Deze
beweging, die gericht was tegen het streven van de Stadhouder, Prins Willem V van
Oranje, om zich souvereine macht aan te matigen, beriep zich op een meer
democratische politieke orde in vroeger tijden, die de stedelijke burgerij toestond
autonoom haar eigen belangen te behartigen. In 1787 werd die Patriotse revolutie
neergeslagen door de Prins die met behulp van het Pruisische leger een werkelijke
‘restauratie’ tot stand bracht.6. Interessant is echter dat deze door de Oranjepartij
beraamde restauratie door haar aanhangers, zoals G.K. van Hogendorp, ‘revolutie’
werd genoemd, terwijl het duidelijk een contrarevolutie was.7. Maar ondanks de
uiteindelijke mislukking was de Patriotse revolutie een typisch voorbeeld van de
combinatie van een drang tot algehele vernieuwing op politiek en sociaal terrein en
tot emancipatie van belangrijke groepen van de
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bevolking tegenover het aristocratisch bewind, met de eis tot herstel van oude
vrijheden waarop de autoriteiten een ernstige inbreuk hadden gemaakt.
Evenals ‘modernisering’ - als gevolg van een groei in omvang van bureaucratische
structuren - een trend kon inhouden die juist verder wegvoerde van democratische
rechten (en aldus, dialectisch gesproken, op zijn beurt een emancipatiebeweging kon
te voorschijn roepen op breder basis, die een revolutionair karakter kon aannemen),
zo strekte die modernisering er ook toe, gedurende de opkomst van de kapitalistische
maatschappij de economische en sociale ongelijkheid te vergroten.
In de loop van de negentiende eeuw leidde het moderniseringsproces, dat
gekarakteriseerd werd door technische groei, meer wijdvertakte arbeidsverdeling,
en alweer schaalvergroting, tot een steeds grotere ontevredenheid, die zich ontlaadde
in revolutionaire bevrijdingsbewegingen. Al was de eis van grotere economische
gelijkheid tot op zekere hoogte al in de Franse Revolutie aanwezig, hij kreeg toch
pas duidelijk gestalte in de tweede helft van de negentiende eeuw, in het socialistisch
maatschappijbeeld. Maar zelfs de uitgesproken vernieuwers en revolutionairen Karl
Marx en Friedrich Engels konden het nog niet helemaal stellen zonder een beroep
op een denkbeeldig verleden. Zij vonden hun maatschappelijk voorbeeld in het
‘communisme van primitieve stammen’, dat dan wel volgens hun evolutionaire visie
verdrongen was door latere, ‘hogere’ stadia waarin de oude vormen van samenwerking
plaats hadden gemaakt voor privaateigendom en particuliere exploitatie, maar dat
toch nog de belofte inhield van een terugkeer naar een communistische samenleving
die gebaseerd zou zijn op een menselijke samenwerking op hoger niveau. Evenzo
zou de staat, die een produkt was van de ‘civilisatie’ en hoofdzakelijk de belangen
van de eigenaars diende als instrument tot onderdrukking, maar die in die primitievere
sociale structuren ontbrak, met de komst van hogere vormen van communisme
afsterven.
Het is interessant te zien dat zij, zelfs in hun dialectische redeneertrant die
‘modernisering’ met al zijn corrumperende aspecten als een onvermijdelijk proces
aanvaardde, zich toch vastklampten aan een ideaal verleden, een soort ‘Gouden
Eeuw’ die als een Verloren Paradijs weer moest hersteld worden door revolutie.
Maar zoals revolutionaire bewegingen vaak aspecten te zien geven, die erop gericht
zijn het verleden weer te doen herleven, kunnen contrarevoluties daarentegen weer
elementen bevatten die, ondanks hun in het algemeen reactionair karakter, als
‘progressief’ kunnen gelden. Het pad
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van vooruitgang is vaak kronkelig, ja zelfs paradoxaal, waarbij een contrarevolutie
in iets heel anders kan uitmonden dan de bedoeling was van degenen die haar
beraamden en uitvoerden. Al heeft een contrarevolutie per definitie een restauratie
en versteviging van het traditionele gezag tot doel, wat onderdrukking inhoudt van
die krachten die naar emancipatie streven, toch kan het resultaat heel wat minder
simpel zijn. Niet alleen zal verhoogde onderdrukking, door de ontevredenheid die
zij oproept, op haar beurt het verlangen naar emancipatie doen toenemen - precies
als omgekeerd door revolutionaire bewegingen het Thermidor-verlangen van het
volk naar stabilisatie veelal wordt versterkt; maar ook kan de contrarevolutionaire
beweging zelf, door haar interne logica, zekere organisatorische gevolgen hebben,
die wij als bevorderlijk kunnen zien voor verdere vernieuwing. Als bijvoorbeeld een
contrarevolutionair regiem de loyaliteit of althans een stilzwijgende onderworpenheid
van brede lagen van het volk wil bereiken, zal het het communicatiesysteem moeten
vervolmaken en aldus, of het wil of niet, de bevolking bloot stellen aan alle mogelijke
informatie van buiten. Zo'n regiem wordt bovendien niet zelden gedwongen om zijn
technisch peil te bevorderen, al is 't maar alleen voor zijn oorlogvoering, hetgeen op
zijn beurt een degelijke technische training van brede lagen van de bevolking
noodzakelijk maakt.
Het tweeslachtige karakter van veel revolutionaire en contrarevolutionaire
bewegingen maakt het soms moeilijk zo'n beweging de juiste naam te geven.
Aangezien de term ‘revolutie’ in veel kringen een minder ongunstige klank heeft
dan ‘contrarevolutie’ zullen maar weinig bewegingen zich openlijk als
‘contrarevolutionair’ aandienen. De zogenaamde Gestapu, de staatsgreep van 30
september 1965 in Indonesië (waarbij ontevreden officieren, die tegen de legerleiding
in verzet kwamen, de hoofdrol speelden, al werd de Communistische Partij
beschuldigd er de hoofdaanstichtster van te zijn) werd onmiddellijk na zijn mislukking
door de tegenstanders een ‘contrarevolutionaire’ beweging genoemd om hem in de
ogen van het Indonesische publiek te discrediteren. De overlevende legerleiders (zes
van hen waren vermoord in de nacht van 30 september op 1 oktober) poogden op
die manier het ware revolutionaire élan voor hun eigen regiem te reserveren. Pas
tegen het einde van 1967 onthulde de tegenwoordige President, Generaal Suharto,
openlijk het contrarevolutionaire karakter van het militaire regiem, dat President
Sukarno had afgezet; hij schreef voor dat de onafhankelijkheidsstrijd tegen de
Hollanders van de jaren 1945-1949 niet langer
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‘revolutie’ mocht worden genoemd - kennelijk om elke gedachte ook maar, dat
‘revolutie’ iets zou kunnen zijn dat moest worden toegejuicht, uit te bannen!
De contrarevolutionaire leiders in Brazilië, die sedert de staatsgreep van april 1964
aan de macht zijn, zijn slimmer: zij blijven zichzelf revolutionairen noemen.8.
De gebeurtenissen in Hongarije van 1956 waren daarentegen werkelijk
dubbelzinnig. Terwijl de Westerse pers betoogde dat de beweging, aan het hoofd
waarvan Nagy stond, een revolutie betekende tegen de dictatoriale kanten van het
Stalinistische regiem, zagen de communisten zelf de opstand als een reactie tegen
een progressieve regering. Beide gezichtspunten waren in zekere zin gerechtvaardigd.
Als men een nadruk op snelle socialisatie van de produktiemiddelen als een criterium
voor progressiviteit beschouwt, dan moet men de beweging, die onder andere streefde
naar een ongedaan maken van de landbouwcollectivisatie, als contrarevolutionair
beschouwen. Maar wanneer men aan de andere kant de omvang van de democratische
rechten als een maatstaf gebruikt, dan zou de beweging als revolutionair kunnen
worden aangemerkt en tot op zekere hoogte als progressief.
Er zijn natuurlijk in de geschiedenis van de mensheid veel meer gevallen geweest
waarin progressieve en reactionaire elementen binnen een beweging met een
revolutionair karakter elkaar min of meer in evenwicht hielden. Maar dat betekent
niet dat het etiket dat men erop plakt een kwestie is van willekeur. Als we onze
voornaamste criteria, zoals wij die hebben omschreven in ons betoog over het begrip
evolutie, voor ogen houden, zullen we meestal wel in staat zijn de algemene strekking
van een beweging vast te stellen, ondanks de soms verwarrende of paradoxale
bijkomstige trekken of tendenties.
Tot dusver hebben we slechts de richting van plotselinge verandering als een
criterium beschouwd om revolutie van contrarevolutie te onderscheiden. Zijn beide
fenomenen in andere opzichten in wezen gelijk? Dat is te zeggen: past op beide de
definitie van revolutie, zoals die in de eerste paragraaf is beproefd?
Er zijn een paar bestanddelen in onze definitie van ‘revolutie’ die minder typisch
lijken voor contrarevolutie dan voor een echte revolutie. Men zou zich allereerst
kunnen afvragen in hoeverre de wil tot omverwerpen van de bestaande sociale orde
als inherent aan contrarevoluties gezien moet worden. Het fundamentele doel van
een contrarevolutie is toch immers zoals wij zagen herstel en versteviging van het
traditionele
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sociale bestel, wat op het eerste gezicht toch precies het omgekeerde lijkt van wat
een revolutie verondersteld wordt te doen.
Om hier tot een scherper inzicht te komen, moeten we de sociale verandering in
evolutionair perspectief zien. We spreken van contrarevolutie, telkens wanneer een
bestaande tendentie naar emancipatie wordt gestuit, of zelfs omgegooid, door een
plotselinge poging het heersende politiek bestel, dat een zekere sympathie toonde
tegenover de emancipatiestromingen, omver te werpen. Dit was het geval met de
contrarevolutie in Chili, die aan Allende's wettig gekozen, op emancipatie gericht
bewind een eind maakte. In het voorgaande hoofdstuk heb ik al laten zien hoe, in
een situatie waarin de heersende machtsstructuur sympathiek staat tegenover een
evolutionair emancipatieproces, meer reactionaire tegenwaarden actief kunnen blijven
binnen de heersende structuur.
Daarnaast kunnen we van contrarevolutie ook spreken, als een werkelijke revolutie
al begonnen is, maar wordt doorkruist door een poging tot omwenteling die in wezen
naar een herstel van de pre-revolutionaire structuur streeft. Terecht noemt Ch. Tilly
de opstand in de Vendée van 1793 een contrarevolutie.9.
In beide situaties wordt meer beoogd dan een eenvoudige staatsgreep of
‘paleis-revolutie’, voorzover het verzet zich niet tevreden stelt met een vervanging
van personen op het hoogste niveau, maar feitelijk een omkering tot doel heeft van
de hoofdtrends in het grondpatroon van maatschappelijke verandering.
Ten tweede zou men kunnen twijfelen in hoeverre de leiders van een contrarevolutie
bewogen zijn door een ideologie, een bepaald cultureel ideaal, in de zin zoals
revolutionairen dat zijn, die welbewust streven naar de schepping van een nieuwe
samenleving.
Hier moeten we opmerken dat contrarevolutionairen nogal eens voorgeven ook
te streven naar een volkomen vernieuwing van hun maatschappij. Zij gebruiken vaak
een terminologie die ontleend is aan de wapenrusting van echte revolutionairen, zoals
het geval was met de Hitlerianen die zichzelf nationaal-‘socialisten’ noemden. Het
is juist dat revolutionaire woordgebruik dat het vaak moeilijk genoeg maakt
onderscheid te maken tussen echte en contrarevoluties. Toch zou men kunnen
volhouden dat in geval van contrarevolutie de ideologie, die beleden wordt, min of
meer als dekmantel dient om de conservatieve trend van de beweging te maskeren,
teneinde grotere steun van het volk te krijgen.10.
Ten derde kan men vragen in welke mate contrarevoluties, evenals re-
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voluties, een belangrijke steun van de massa vereisen. Hier kan weer een zeker
verschil worden geconstateerd. Contrarevoluties bouwen meestal niet op steun van
de volksmassa, maar eerder op onderdelen van de regelmatige strijdkrachten. In
zoverre is het soms moeilijk een onderscheid te maken tussen een contrarevolutie
en een staatsgreep.11. Maar het fundamentele element van iedere revolutionaire
beweging, namelijk de wil om de bestaande machtsorde omver te werpen en niet
alleen een groep individuen die aan de macht zijn, blijft net zo goed typerend voor
contrarevoluties als voor revoluties.
Wat in Indonesië gebeurde in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965 was
dus werkelijk een staatsgreep; terwijl de tegenbeweging die door de legerleiding
werd ontketend, en die niet alleen de strijdkrachten maar ook belangrijke delen van
de bevolking in de gebeurtenissen betrok en eindigde in een massamoord op
communisten en sympathisanten, en in de onttroning van President Sukarno, een
uitgesproken contrarevolutionair karakter had. Immers haar doel was herstel van de
eigendomsrechten van de grondbezittende klasse en het in bedwang houden van
emancipatie-bewegingen van boeren en arbeiders.
Er is nog een punt dat onderzocht moet worden om het begrip revolutie in
tegenstelling tot contrarevolutie te verduidelijken.
In de vorige paragraaf werd revolutie omschreven als een plotselinge omverwerping
van het gevestigd gezag, met het doel de bestaande maatschappelijke orde
fundamenteel te veranderen.
Dit hoeft niet per se in te houden, dat bij een revolutionair proces de ene sociale
structuur door een andere zou worden vervangen.
Een revolutionaire ommekeer betekent niet noodzakelijkerwijs, dat een bepaalde
sociale orde, waarin een zekere sociale klasse aan de top staat, vervangen wordt door
een ander bestel waarbij de vroegere ‘regerende klasse’ van haar macht is beroofd
en een nieuwe klasse de toplaag van de maatschappij gaat vormen. In deze geest
luidt de, overigens in verschillende opzichten zeer aanvaardbare, definitie door
Aptheker van revolutie: ‘als een historisch proces dat leidt tot en zijn hoogtepunt
vindt in, een sociale transformatie, waarbij de ene regerende klasse door een andere
wordt vervangen, en waarbij de nieuwe klasse, in vergelijking met de oude, een
verhoogd produktievermogen en toegenomen sociaal progressieve mogelijkheden
vertegenwoordigt.’12. Natuurlijk zou zo'n volledige omslag van een vroegere
hiërarchische orde een schitterend voorbeeld zijn van wat de term revolutie eigenlijk
betekent. Maar zo'n ‘ideale’ constellatie zal wel haast nooit voorkomen, en een
beperking
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van de term tot zulke extreme gebeurtenissen zou enige van de meest typische gevallen
van revolutie in de geschiedenis van onze definitie uitsluiten. Wat van belang is, is
dat er in geen enkele sociale constellatie - en zeker het allerminst in een
pre-revolutionaire - een ondubbelzinnig geldende maatschappelijke hiërarchie bestaat.
Verschillende hiërarchische sociale systemen strijden om de voorrang, maar meestal
is maar een van deze systemen dominant en beslissend voor de tijdelijke
machtsverhoudingen. Het is het tijdelijke machtsevenwicht tussen verschillende
hiërarchische systemen, dat tot uiting komt in een gegeven politiek bestel, met zijn
ideologie die dat bestel moet rechtvaardigen, en met zijn bijbehorend ‘Establishment’,
dat wordt omvergeworpen door een revolutionaire loop van gebeurtenissen. Het
resultaat van een revolutie is dus niet een volstrekte ommekeer van de sociale
‘structuur’, maar eerder een finale ommekeer in het machtsevenwicht tussen twee
of meer met elkaar strijdende hiërarchische systemen.13.
Het is de ommekeer in de machtsverhoudingen, die als een ‘fundamentele’
verandering kan omschreven worden, in de zin van een werkelijk ‘revolutionaire’
omwenteling. Zij raakt de relatieve sterkte van de concurrerende waardestelsels en
de daarmee verbonden hiërarchische ordesystemen, elk ervan subjectief aanvaard
door verschillende segmenten van de maatschappij.
Zo'n ‘fundamentele’ verandering hoeft dus niet noodzakelijk een beslissende
machtsverovering in te houden door een ‘sociale klasse’, die in het voorafgaand
bestel maar een ondergeschikte rol had. Om te kunnen spreken van een ‘revolutie’,
is het genoeg dat de machtsverhoudingen tussen verschillende hiërarchische systemen,
die althans potentieel naast elkaar bestonden binnen een enkel politiek geheel,
verbroken zijn en dat bijgevolg opnieuw een deur, die tevoren gesloten was, wordt
geopend voor verdere schreden op de weg naar emancipatie.
Er is dus zeker ook wel enige relatie tussen revolutionaire verandering en
klassenstrijd. Maar die betrekking is veel minder direct dan soms wordt aangenomen.
Een revolutie is in wezen geen ‘sociaal’ maar een ‘politiek’ fenomeen dat de status
quo aantast in termen van macht.
Aan de andere kant zijn er de plotselinge omverwerpingen van een gevestigde
politieke orde, die we contrarevolutionair noemen.
Zouden we in zulke gevallen ook kunnen spreken van een plotselinge verandering
in de machtsverhoudingen tussen concurrerende systemen van sociale hiërarchie?
Stellig wel; maar er is toch een wezenlijk verschil met een echte revolutie. Een
contrarevolutie opent als regel geen per-
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spectief voor brede sociale groepen, die tot nog toe van de macht uitgesloten waren,
om hun verlangen naar een wijder actieveld en naar grotere politieke invloed te
kunnen verwezenlijken. Contrarevoluties hebben in wezen versterking ten doel van
de macht van die sociale groepen die al zeer invloedrijk waren binnen de heersende
gevestigde politieke orde. Zoals we zagen zijn zij in 't algemeen erop uit om het getij
van emancipatie te stuiten dat voorwaarts ging op wettige evolutionaire manier,
waarvoor binnen de heersende politieke structuur wel enige speelruimte was gelaten.
Alleen in dit opzicht worden de heersende machtsverhoudingen door een
contrarevolutie omgegooid - niet in die zin dat sociale groepen, die totnogtoe
uitgesloten waren van de ‘gevestigde orde’, nu een grotere mate van politieke
erkenning en verantwoordelijkheid krijgen.
De term ‘fundamentele’ verandering is dus in het geval van contrarevolutie
volkomen misplaatst. In het geval van een revolutie wordt tenminste de weg voor
zulk een fundamentele verandering gebaand: een revolutie wordt juist gekarakteriseerd
door het vooruitzicht en de verwachting van een merkbare versnelling van het
emancipatieproces. Bij contrarevolutie is dat niet het geval - integendeel!14.

3. Geweld en geweldloosheid
Een belangrijke kwestie bij het omschrijven van het begrip revolutie is ook, in
hoeverre geweld tot de wezenlijke kenmerken hoort. Vroeger hebben we al
geconstateerd dat wat revolutie onderscheidt van evolutie het element van plotselinge
uitbarsting is, de versnelling van het evolutieproces en de omwenteling van de sociale
orde, die zo'n keten van gebeurtenissen begeleidt. Maar houdt dat noodzakelijkerwijs
ook in dat ‘geweld’ een grondbestanddeel vormt van een revolutionair proces zoals
Hannah Arendt schijnt aan te nemen? Zij schrijft ‘dat revoluties en oorlogen zelfs
onvoorstelbaar zijn zonder geweld’.15.
Natuurlijk zou het geen zin hebben deze opvatting te bestrijden door te wijzen op
uitdrukkingen als ‘industriële revolutie’, ‘demografische revolutie’ of ‘electronische
revolutie’. Het is duidelijk dat in deze gevallen het woord revolutie gebruikt wordt
in figuurlijke zin en alleen betrekking heeft op het element van snelle ontwikkeling
en grondige vernieuwing op de gebieden waar de ‘revolutionaire’ verandering
plaatsgrijpt.
Maar zelfs in geval van politieke revoluties is er genoeg reden ernstig te overwegen
in hoeverre geweld een elementair criterium is om een keten van gebeurtenissen als
een revolutie te bestempelen.
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In de geschiedenis zijn er verschillende voorbeelden van snelle structurele verandering
waarbij merkwaardig weinig bloed werd vergoten. De gebeurtenissen in februari
1948 in Tsjechoslowakije konden zeker revolutionair genoemd worden, gezien de
volksmassa's die in actie gekomen waren om een volkomen omverwerping van de
bestaande sociale orde te bewerkstelligen. Toch was er nauwelijks enig feitelijk
geweld.
Men zou wel kunnen volhouden dat de nabijheid van Russische legereenheden hoewel die passief bleven gedurende de hele revolutionaire periode - een potentieel
gebruik van geweld belichaamde, en dat die mogelijkheid toch als een beslissende
factor in de toenmalige machtsstructuur op de achtergrond van de politieke en sociale
omwenteling aanwezig was. De benoeming van Klement Gottwald als premier in
1945 was mogelijk gemaakt door die aanwezigheid van Sowjet-militairen.
Tot op zekere hoogte doet dan ook het Tsjechoslowaakse voorbeeld de vraag rijzen
of men een proces nog revolutionair kan noemen als het door een deel van de feitelijke
machtsstructuur gehanteerd wordt om een maasbeweging van onderop te ontketenen
tegen een andere sector van datzelfde bewind. En zo ja, dan zou men zich af kunnen
vragen, of er misschien toch enige relatie kan zijn tussen de betrekkelijke
geweldloosheid en het feit dat een deel van de gevestigde orde aan de revolutie
deelneemt.
Hetzelfde terminologische probleem is duidelijk waarneembaar in het geval van
Japan. De Meiji Restauratie van 1868, die soms Meiji Revolutie wordt genoemd,
werd gedeeltelijk van bovenaf geïnspireerd, door kringen die de jonge keizer als een
symbool naar voren schoven; maar ook van onderop gesteund door een deel van de
adellijke militaire Samurai-klasse, dat gedurende de eeuwen van het
Tokugawa-bewind, zolang de rijksbestuurder (de sjogoen) met zijn vazallen (de
diamyos) regeerde, op een zijspoor was geschoven. Toch was in dit geval de mate
van geweld bij die omwenteling nog vrij aanzienlijk.
Het Chinese voorbeeld kan ook genoemd worden, in verband met de ‘Culturele
Revolutie’. Hier hebben we weer een geval, waarbij volksmassa's - hier dan
voornamelijk de jeugd - in actie zijn gekomen, maar met krachtige steun van een
belangrijke sector van de communistische partijleiding en van het leger, en dat
gedurende het hele proces. De vele andersluidende verslagen in de Westerse en
Oosteuropese pers ten spijt, is de mate van werkelijk fysiek geweld verhoudingsgewijs
beperkt gebleven in het hele verloop.16. Het was maar een marginaal verschijnsel in
een ontwikkeling die voornamelijk gekarakteriseerd werd
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door massademonstraties, groepsdiscussies op enorme schaal en massapropaganda.
De omvang van de leiding van boven wordt bijvoorbeeld duidelijk als men kijkt naar
de algemene steun die de publiciteitsmedia aan de Culturele Revolutie, in de vorm
zoals Mau die zelf bepleitte, gaven, na een korte periode van aarzeling begin 1966
toen er enig verschil van mening scheen te bestaan, of althans tegenstrijdigheden in
interpretatie, tussen leger- en partijpers. Maar van de eerste juni 1966 af hielden de
gezagsdragers, die de Rode Garde en de Revolutionaire Rebellen steunden,
klaarblijkelijk de massapropagandamedia waar het op aan kwam stevig in handen.17.
Hier komen we dus het fenomeen tegen van een ‘revolutie’ van onderaf die geleid
wordt van bovenaf, althans door een sector in de machtsstructuur. Men kan zich weer
afvragen, of het Chinese voorbeeld in onze definitie van ‘revolutie’ past. Het lijkt
mij van wel. Immers, de beweging streefde naar diepgaande veranderingen in de
heersende sociale orde en richtte zich in de loop der ontwikkelingen grotendeels
tegen het institutionele gezagsapparaat, zowel op centraal als op locaal niveau (zowel
wat de partij als wat de bureaucratie betreft). Om Joan Robinson te citeren: ‘het was
een volksopstand, aangestookt en aangevoerd door de leider van het regiem zelf, dat
tevoren reeds gevestigd was en aan de macht bleef.’18. Aan de andere kant maakte de
steun van boven het begrijpelijk, waarom de revolutie zich met een minimum aan
feitelijk fysiek geweld kon afspelen, waarbij men alweer zou kunnen betogen dat
potentieel de kracht van het militaire apparaat, dat de beweging steunde, erachter
klaar stond.
We moeten ons echter nog met het probleem bezighouden of ‘revolutionaire’
verandering - in de betekenis van enorm versnelde fundamentele verandering - ooit
zonder geweld kan worden bereikt door een echte beweging van onderop, dat is te
zeggen zonder enige werkelijke of potentiële steun van betekenis van de kant van
een sector binnen de bestaande machtsstructuur. Hier gaat het om de kwestie van
geweldloze strijd.
In de laatste tientallen jaren zijn er nogal wat bewegingen geweest in verschillende
landen die ervoor pleitten om een strijd voor een betere wereld, met als uiteindelijk
doel de bestaande machtsstructuur omver te werpen, met geweldloze middelen te
voeren. De namen van Mahatma Gandhi, Albert Luthuli en Martin Luther King staan
voor een ideologie die geweld op principiële gronden verwerpt. Hun pleidooien doen
echter de vraag rijzen in hoeverre radicale structurele veranderingen in politicis
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bereikt kunnen worden met burgerlijke ongehoorzaamheid op massale basis, zonder
enige toevlucht tot geweld of althans bedreiging met geweld.
Allereerst moeten we vaststellen of die bewegingen werkelijk snelle sociale
verandering tot doel hadden; dat wil zeggen of het pleidooi voor geweldloosheid niet
tegelijkertijd bewust of onbewust een pleidooi is voor geleidelijkheid en geduld. Als
dat zo is, zou het betekenen dat geweldloze strijd nooit onder het hoofd ‘revolutie’
zou kunnen worden gebracht, maar eenvoudigweg moet worden gezien als een van
de wegen waarlangs ‘evolutie’ - in de zin van geleidelijke emancipatie voor zekere
sociale groepen - kan worden bereikt.
Het is natuurlijk waar, dat de geweldloosheids-ideologie uitgaat van een besliste
voorkeur voor geweldloze middelen, zelfs als het gebruik van deze middelen een
vertraging van het politieke en sociale proces dat men op het oog heeft zou betekenen.
De filosofie van de voorstanders van geweldloosheid is gebaseerd op de overtuiging
dat de uiteindelijke resultaten stabieler en duurzamer zullen zijn, ook al vergt deze
methode om haar doel te bereiken meer tijd en geduld van degenen die door de
tegenwoordige machtsstructuur worden onderdrukt. Het betoog is dan altijd dat
gebruik van geweld steeds veel verzet en ontevredenheid wekt, wat dan in een later
stadium van de ontwikkeling allerlei reacties zal oproepen; bovendien zal geweld
als methode om het doel te bereiken degenen die aan een bevrijdingsbeweging
meedoen aansteken en door een innerlijke logica een atmosfeer scheppen waarin het
gebruik van geweld als iets normaals wordt beschouwd. De meest kernachtige
formulering van deze manier van redeneren is die van Gandhi, die beweerde dat men
doel en middel niet kan scheiden, aangezien de gebruikte middelen noodzakelijkerwijs
ook het einddoel dat men wil bereiken beïnvloeden.
Hoewel men direct kan toegeven dat geweldloze actie zeker verre te prefereren is
boven gewelddadige actie zelfs als het leidt tot een zekere vertraging van het proces,
een fundamenteel probleem is toch of geweldloze actie ooit succes kan hebben in
een situatie die gekarakteriseerd wordt door ‘involutie’ of toenemende polarisatie
op sociaal en economisch gebied, dan wel in een situatie waarin om andere redenen,
bijvoorbeeld door de starheid van de heersende machtsstructuur, sterke krachten aan
het werk zijn die de drang naar emancipatie, zoals die bij belangrijke groepen leeft,
tegengaan. We hebben gezien dat precies in die gevallen, waar het proces van
geleidelijke evolutie wordt geblokkeerd, een radicale versnelling van zekere processen
nodig is om de in-
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volutionaire trend een halt toe te roepen en de algemene richting van sociale en
economische ontwikkeling om te leggen. Kan zo'n revolutionaire versnelling door
geweldloze middelen teweeg gebracht worden of is in zo'n situatie geloof in
geweldloosheid alleen maar een illusie? Met andere woorden, kunnen de
pleitbezorgers van geweldloze actie beschouwd worden als echte revolutionairen die
slechts te onderscheiden zijn door de methoden die zij bereid zijn toe te passen, of
is hun geloof in geweldloosheid een teken hetzij van zelfbedrog, hetzij van een minder
sterke inzet tot radicale structurele veranderingen?
Er is geen twijfel aan dat tenminste Gandhi zichzelf als een echte revolutionair
zag. De leiding die hij gaf aan de massale burgerlijke ongehoorzaamheid en
non-coöperatie, en zijn bereidheid om gevangenschap als een consequentie te
aanvaarden van zulke acties, waren zeker als een nieuwe vorm van revolutionaire
activiteit bedoeld. En er is stellig wel enige reden te betogen dat het bereiken van
politieke onafhankelijkheid voor India althans versneld is door Gandhi's geweldloze
actie die opriep tot civiele ongehoorzaamheid, vergeleken met wat er gebeurd zou
zijn als de nationalisten aan streng legale actie hadden vastgehouden. Maar het blijft
moeilijk te beslissen of gewelddadige actie niet hetzelfde resultaat opgeleverd zou
hebben en misschien zelfs eerder. Zelfs als geweldloze actie onder zekere
omstandigheden onder het algemene hoofd van ‘revolutionaire actie’ opgenomen
kan worden, dan blijft er toch nog de vraag over of de voorwaarden waaronder zo'n
‘geweldloze actie’ het bedoelde gevolg teweeg kan brengen - een omverwerping van
het bestaande sociale en politieke bestel - niet met groter precisie moeten worden
aangegeven.
Gandhi beschouwde zijn beroep op morele zelfbeheersing en rechtvaardigheid als
niet alleen tot zijn volgelingen maar net zo goed tot zijn tegenstanders gericht. Al
zag hij koloniaal gezag als in wezen duivels en al zag hij de onmenselijkheid ervan
heel goed in, toch waren in zijn opvatting de koloniale autoriteiten redelijke menselijke
wezens die vatbaar waren voor een moreel beroep.
Zijn gedeeltelijk succes de hele koloniale periode door zou kunnen worden
toegeschreven aan het feit dat de Engelse democratische traditie - al was die in de
koloniale situatie ernstig verzwakt - hem toch nog een zekere speling toestond om
te manoeuvreren en zijn opvattingen in het openbaar te uiten. Aan de andere kant
waren er binnen het Britse gouvernement mensen die wel naar hem wilden luisteren,
zoals ook duidelijk bleek uit de uitnodiging die hij kreeg om de Tweede Ronde Tafel
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Conferentie te Londen in 1931 bij te wonen. Zoals Nehru in zijn autobiografie schrijft:
‘Om de een of andere reden was de Britse regering er erg tuk op om Gandhi in Londen
te hebben, en vermeed zoveel mogelijk alles wat dat zou kunnen verhinderen’.19.
Hetzelfde beetje Engelse vrijzinnigheid waardoor Gandhi, gedurende de tijden dat
hij niet in de gevangenis zat, door mocht gaan met zijn politieke activiteiten en die
hem zelfs aanvaardbaar maakte als partner in onderhandelingen, kan ook bijgedragen
hebben tot het uiteindelijke succes van de beweging die hij leidde. De beslissing van
de Engelse naoorlogse regering om India onafhankelijkheid te verlenen - zonder
daartoe gedwongen te zijn door een gewapende opstand op grote schaal zoals in
koloniale landen als Indonesië en Vietnam - kan stellig ten dele worden toegeschreven
aan het feit dat zijn land geregeerd werd door een regiem dat tot op zekere hoogte
gevoelig was voor het geweldloze type massa-actie als door Gandhi ontketend.
De volkomen mislukking van Luthuli's actie destijds in Zuid-Afrika laat de
beperkingen zien die samenhangen met de aard van het gezag waartegen een
massabeweging zich richt. Als die gezagsdragers doof blijven voor alle eisen van
hen die naar emancipatie en radicale verandering streven, zal geweldloze actie
beantwoord worden door brute onderdrukking, zelfs al roepen de leiders nog zo hard
dat ze geen ‘revolutionairen’ zijn. Op het beroep op redelijkheid, zoals door de
volgelingen van Gandhi bepleit, zal geen acht geslagen worden en hun morele kracht
zal verspild zijn aan hen die de macht tot onderdrukking bezitten.
We kunnen dus wel aannemen dat de enige gevallen waarin een ‘geweldloze’
revolutie succes kan hebben, die zijn waarin de gezagsdragers tot op zekere hoogte
enig begrip tonen voor de emancipatiebeweging en dus òf voor rede vatbaar zijn òf
althans bereid om economische of andere belangen voor te laten gaan boven
emotionele en strikt legale overwegingen, die nauw met chauvinisme en prestige
verbonden zijn. Men zou daarom deze gevallen kunnen beschouwen als een
uitbreiding van de eerder genoemde situatie waarin de beweging van beneden
werkelijk steun krijgt van een deel van de feitelijke machtsstructuur.
Tegelijkertijd kan het Indiase voorbeeld een aanwijzing vormen dat geweldloze
acties alleen maar succes kunnen hebben in bepaalde typen van revolutie. De Indiase
revolutie was nationaal en had geen volledige omverwerping van de sociale orde tot
doel. Gandhi preekte geen sociale revolutie. De grootgrondbezitters en de zakenlieden
hadden van hem, als hij aan de macht zou komen, niet veel te vrezen.20. Aan de ene
kant kan
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hierin de oorzaak liggen van zijn zin voor compromissen, die tevens een van de
aspecten was van zijn keuze ten gunste van een vredelievende weg. Maar aan de
andere kant kan het ons begrijpelijk maken waarom de Engelsen in de speciale
na-oorlogse toestand bereid waren het met hem op een accoord te gooien vóór een
gewapende opstand onvermijdelijk zou worden. Het bleek mogelijk de voornaamste
Britse economische en politieke belangen veilig te stellen zonder star vast te houden
aan de opperste politieke macht.
Er zijn echter bewegingen die zich niet tevreden stellen met een loutere overdracht
van formele macht en met wettelijke gelijkheid. Een echte ‘sociale revolutie’ heeft
een radicale maatschappelijke verandering tot doel die de bezittende klassen en meer
in het bijzonder de grootgrondbezitters in ernstige mate treft. Het is niet te verwachten
dat zij die macht hebben zo gemakkelijk zullen wijken voor een massabeweging die
alleen maar een beroep doet op de rede, maar die geen wapens heeft. Men kan zich
moeilijk voorstellen dat zo'n bezittende klasse, en een staatsmacht die hun belangen
vertegenwoordigt, die belangen ooit zal willen opgeven zonder ervoor te vechten.
Gandhi en zijn aanhanger Vinoba Bhave hoopten dat de grootgrondbezitters van hun
overschot aan land afstand zouden willen doen. Maar Lev Tolstoi, door Gandhi zo
vereerd, was zelf een lid van de landadel en derhalve minder naïef. Om Edward A.
Ross aan te halen: ‘Tolstoi die zijn klasse kende, beschrijft de uitingen van het nieuwe
sociale geweten van de Russische landbezitter. De edelman begon medelijden te
voelen voor de moezjik (arme boer) onder hem. Hij ging wat verzitten om het wat
gemakkelijker voor de boer te maken hem te dragen. Hij begon de moezjik vriendelijk
toe te spreken, en boog zelfs voorover om het zweet van zijn voorhoofd af te vegen.
Zijn geweten was zo gevoelig geworden dat hij alles voor de arme man wou doen alles ja, dat wil zeggen, behalve van zijn rug afgaan!’21.
Deze analyse moge een antwoord opleveren op onze voorafgaande vraag of, in
een toestand waarin ‘involutie’ overheerst dan wel ernstige polarisatie plaats vindt,
of waarin de weg naar vooruitgang blijkt geblokkeerd te zijn door de starheid van
de heersende machtsstructuur, een afdoende versnelling van het emancipatieproces
bereikt kan worden door geweldloze middelen. Ongelukkigerwijs zijn er sterke
gevestigde belangen die elk ernstig streven naar bevrijding tegenwerken en die
bovendien door een machtig staatsapparaat worden beschermd. In zulke gevallen
kan men een geweldloze politieke en sociale ommekeer onmo-
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gelijk verwachten.
Dit verklaart waarschijnlijk ook de moeilijkheden die de geweldloze actie in de
Verenigde Staten ontmoet. Martin Luther King en de organisaties die zijn beginsel
van geweldloosheid waren toegedaan, konden met mate succes hebben zolang hun
acties hoofdzakelijk gericht waren op integratie op een niveau waar de fundamentele,
economische en politieke macht van de blanken niet werd bedreigd. Maar zodra de
kwestie van de aparte woonwijken op het spel stond met de daarmee verbonden
moeilijk te slikken waardedaling van onroerend goed, verhardde meteen de houding
van de feitelijke machthebbers. Om hun radicalere doeleinden te kunnen bereiken,
voelde een krachtige groep binnen de S.N.C.C. (Student Non-Violent Coordinating
Committee) zich gedwongen zijn tactiek volledig om te gooien, de ‘geweldloosheid’
als beginsel te verlaten, en tegelijk de revolutionaire slogan van ‘Black Power’ in
zijn vaandel op te nemen.22. Tegelijkertijd groeit nog steeds de aanhang van de Black
Muslim Movement, die als protestbeweging een sterke impuls kreeg na het falen van
King's geweldloosheidspolitiek.23.
Al zouden we dus kunnen toegeven dat geweld geen onontbeerlijk attribuut van
revolutie is, we moeten ons toch tegelijkertijd bewust blijven dat hoogstwaarschijnlijk
geweldloosheid als strijdmethode om een fundamentele verandering te bereiken
slechts onder vrij nauw omschreven voorwaarden is toe te passen. Als de beweging
niet de daadwerkelijke steun heeft van een belangrijke sector van de feitelijke
machtsstructuur, zal de geweldloosheid vermoedelijk alleen maar succes beloven in
die gevallen waarin de beoogde omverwerping van het heersend politiek bestel niet
te radicaal is en vooral niet een bedreiging vormt voor de fundamentele belangen
van de feitelijke gezagsdragers.24.

4. Inwendige en uitwendige oorzaken
Verder is er nóg een probleem dat samenhangt met onze poging om het begrip
revolutie te omschrijven: namelijk in hoeverre revolutionaire bewegingen, en meer
in het bijzonder die welke geen enkele steun vinden bij de machthebbers en die
streven naar een omverwerping van de bestaande gezagsstructuur, gezien kunnen
worden als echte uitbarstingen van volksontevredenheid als gevolg van een
opeenstapeling van frustraties binnen de bestaande machtsstructuur. We hebben het
hier niet over het ontstaan van revolutionaire bewegingen. Daar zullen we 't in een
later hoofdstuk over hebben. De enige kwestie die ons nu bezighoudt is, of revoluties
per definitie bewegingen zijn die allereerst moeten worden
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verklaard in termen van inwendige beroeringen binnen een samenleving.
Een taaie politieke mythe ontkent dit. Om Lyford P. Edwards te citeren: ‘Het is
een zaak van algemene bekendheid dat in iedere sociale beroering de aangevallen
partij beweert dat de onrust is aangestookt door buitenlandse agenten en agitatoren’.25.
Het is waar dat revolutionaire bewegingen vaak inspiratie en zelfs in sommige
gevallen een zekere mate van leiding van buiten krijgen. Voorzover deze elementen
een internationaal aspect geven aan burgeroorlogen, kom ik op dit verschijnsel straks
terug. Modelski wijst terecht op ‘de revolutionairen van het type Lafayette of Che
Guevara die zich aansluiten bij een opstandige beweging ongeacht hun oorspronkelijke
politieke banden’,26. dat is te zeggen ongeacht hun nationaliteit. Ook echter in een
andere zin krijgen revolutionaire bewegingen gewoonlijk enige steun, en zelfs
ideologische leiding, van elementen buiten het gebied waar de beweging haar
massaaanhang heeft. Een boerenrevolutie heeft bijvoorbeeld een zekere leiding nodig
van mensen uit een andere meer stedelijke en politiek ontwikkelde sfeer, of althans
van mensen die min of meer marginaal staan in de groep waaraan de beweging zijn
grootste kracht ontleent, zowel om haar politieke ideeën onder woorden te kunnen
brengen als ook voor de organisatie van de beweging.
Het hoofdprobleem is echter niet of mensen van buiten zekere activiteiten
ontwikkelen. De kwestie waar 't om gaat is of men ooit gerechtigd is de bewegingen
aan deze ‘agenten’ of ‘agitatoren’ van buiten toe te schrijven. De machthebbers
beweren in feite dat deze ‘agenten’ een beweging uit het niet hebben te voorschijn
geroepen - dat is te zeggen, dat ze het wonder van de schepping uit niets hebben tot
stand gebracht. In hun opvatting was er een tevreden en niet al te intelligente
bevolking die geen echte reden had om onvrede te tonen. Agitatoren van buiten echter
zouden alle mogelijke onwerkelijke eisen en verlangens aanwakkeren en zodoende
ontevredenheid scheppen zonder enige grond, en aldus verwarring stichten en onrust
verwekken in een overigens harmonieuze gemeenschap.
We weten op grond van historisch materiaal dat revoluties in verschillende door
en door bestudeerde gevallen hun diepere wortels hadden in het maatschappelijk
bestel, en dat ze het logische gevolg waren van een lang proces van onvoldaanheid
en van gefrustreerde verwachtingen. We weten ook dat de machthebbers heel vaak
een valse voorstelling hebben en in een schijnwereld leven, zoals Lodewijk XVI die
de bestorming van

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

175
de Bastille als een ‘revolte’ zag en in zijn dagboek onder die datum 14 juli 1789
schreef: ‘rien’. Of als Luitenant-Gouverneur Generaal H.J. van Mook die nog in
oktober 1945 dacht, dat een paar scheepsladingen voedsel en textiel uit Australië het
getij van de revolutie in Indonesië, zoals ik al verteld heb in het voorwoord van dit
boek, konden tegenhouden.
Het werkelijke probleem is of het ooit mogelijk zou zijn een beweging van een
zekere draagwijdte aan te wakkeren zonder dat voor zulk een beroering binnen het
heersende sociale en politieke bestel een feitelijke basis aanwezig was.
Geen ernstige politicus zal pretenderen dat in het veld waar agitatoren opereren,
er helemaal niets aan de hand was. Om hun recht te doen, moeten we het probleem
anders stellen. Is het voor agenten van buiten mogelijk een beweging met een waarlijk
revolutionair karakter en draagwijdte te provoceren zonder hevige en ernstige
spanningen binnen de maatschappij waarin zij opereren?
Het zou mogelijk moeten zijn deze hypothese op de proef te stellen, bijvoorbeeld
met experimenten binnen kleinere hiërarchische eenheden. Voorzover historisch
bewijs aanwezig is, lijkt zij overigens erg onwaarschijnlijk. Potentiële agitatoren en
onruststokers zijn er in iedere samenleving. Hun doeltreffendheid en uiteindelijk
succes hangen echter af van de mate van steun die ze over een lange periode krijgen
van het volk waaronder ze opereren. In samenlevingen waar ontevredenheid en
frustratie nog niet in belangrijke mate vaste vorm hebben aangenomen, lijken hun
kansen op uiteindelijk succes of zelfs op een mogelijkheid om behoorlijke aanhang
te krijgen inderdaad erg klein.

5. Enkele typen van revolutie
Het onderscheid tussen bepaalde typen revoluties is ook een belangrijke kwestie. In
het voorgaande betoog zijn we het verschil tussen nationale en sociale revoluties al
tegengekomen. Nationale revoluties hebben een tweeslachtig karakter: voor degenen
die de macht hebben is het een burgeroorlog - of mogelijk zelfs een eenvoudige
rebellie - terwijl het voor de opstandelingen van het begin af aan een
onafhankelijkheidsoorlog is, die gericht is tegen vreemde overheersing.
Sociale revoluties zijn daarentegen in wezen opstanden van de ene klasse tegen
de andere - opgevat als ‘Klassen für sich’. De voornaamste onderverdeling uit de
literatuur is: de ‘bourgeois’ revolutie, gericht tegen een regerende aristocratie,
tegenover de ‘proletarische’ revolutie
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van de industrie-arbeiders tegen de regerende bourgeoisie.
Een geschilpunt is in hoeverre een opstand die als een ‘bourgeois’ revolutie begint,
tijdens zijn voortgang kan omgezet worden in een ‘proletarische’. De twee Russische
revoluties van 1917 laten zien, dat dit in de praktijk mogelijk was, zoals zowel Lenin
als Trotsky al hadden voorzien, zij het in verschillende formuleringen, ten tijde van
de revolutie van 1905.27. Maar de kwestie was ook nog van enig theoretisch belang,
in verband met zowel het omstreden begrip van de ‘permanente revolutie’, als het
begrip ‘ononderbroken revolutie’, waar we verderop nog op terugkomen.
Volgens de Marxistische analyse komen nationale bevrijdingsbewegingen in het
algemeen neer op bourgeois-revoluties. In veel gevallen leverden zij een aantal
democratische staatsinstellingen op; maar zelfs als bij de nationale bevrijdingsstrijd
brede groepen van de bevolking betrokken waren, konden zij niet op één lijn worden
gesteld met de volgende fase: de proletarische revolutie die een overgang van macht
inhoudt van de bourgeoisie op de werkende klasse. De meeste nationale revoluties
waren volgens de Marxistische waardering slechts halverwege-revoluties. In sommige
gevallen kunnen ze zelfs niet eens beschouwd worden als bourgeois-revoluties, indien
namelijk de ‘nationalistische’ strijd door reactionairen werd gevoerd. Daarom
ondersteunde Marx in de veertiger jaren van de negentiende eeuw wel de nationale
beweging van de Polen en de Hongaren, maar was hij tegen die van de Tsjechen en
Joegoslaven. Stalin wees daarop in zijn Grondslagen van het Leninisme (1924). Aan
de andere kant kan in andere recente gevallen, als een gevolg van de steun van
boerenmassa's of landarbeiders, een nationale revolutie boven zijn bourgeois
oorsprong uitstijgen en overgaan in een ‘proletarische’ of ‘socialistische’ revolutie
- zoals het geval schijnt te zijn geweest in Vietnam en Cuba (voorzover men de
Cubaanse revolutie ziet als gericht tegen de Amerikaanse economische overheersing).
Mau Tse-toeng, en Lin Piau in zijn voetspoor, onderscheiden zelfs een speciaal
type revolutie, dat gericht is tegen imperialisme, feodaliteit en bureaucratisch
kapitalisme - en daardoor duidelijk afwijkt van het bourgeois type van nationale
revolutie: de ‘nieuw-democratische revolutie’, die gekenmerkt wordt door proletarisch
leiderschap.28.
De revoluties van Vietnam en Cuba zouden zeker passen in deze categorie, die de
Chinese leiders tegelijkertijd onderscheiden van een socialistische revolutie die in
een later stadium plaatsvindt.
Dit brengt ons op de bijzonder belangrijke kwestie van de boerenrevo-
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luties, te beschouwen als een speciaal sub-type van sociale revolutie. In de vroegere
Marxistische literatuur werden zij niet als een speciaal type onderscheiden. Boeren
werden nu eenmaal door de meeste Westerse Marxistische theoretici niet beschouwd
als wezens die geschikt waren om een echte revolutie te ontketenen. Boerenopstanden
werden veeleer als jacquerieën geklassificeerd, als uitbarstingen zonder enig uitzicht
op een fundamentele verandering binnen de maatschappij. Boeren werden wel erkend
als potentiële deelnemers en bondgenoten in een bourgeoisof proletarische revolutie.
Maar om een onafhankelijke rol te spelen, daartoe werden ze niet in staat geacht.
Hun situatie als kleine landeigenaars zonder enige specialistische scholing verwees
hen naar de positie van leden der petite bourgeoisie.
De Marxisten waren niet de enigen die de potentiële betekenis van het landelijke
element voor revolutionaire bewegingen onderschatten.
Nog in de late dertiger jaren had Crane Brinton, in zijn The Anatomy of Revolution,
de boerenstand als een te verwaarlozen factor behandeld door maar één pagina aan
hem te wijden; en zelfs op die ene pagina behandelde hij hem op een vluchtige en
nogal nonchalante manier.29.
Brinton conformeerde zich in dit opzicht eenvoudig aan het stereotype omtrent de
boerenstand zoals dit bij de grote meerderheid van Westerse historici in het verleden
bestond. Dit stereotype kwam neer op een beoordeling van de boerenstand als een
in wezen conservatieve klasse die zich op een afstand hield van de belangrijke
stromingen in de menselijke historie. In de dertiger jaren schreef de dichter J.W.F.
Werumeus Buning zijn welbekende ballade waarin hij de boer afschildert als de man
die onder de meest kritieke omstandigheden blijft ‘voortploegen’. Ook Marx heeft
zich niet volledig van dit stereotype kunnen losmaken. Het Communistisch Manifest
karakteriseert de boerenstand als een deel van de lagere middenstand, dat tegen de
burgerij worstelt om ‘zijn bestaan als een stuk middenstand voor vernietiging te
behoeden. Daarom zijn de boeren niet revolutionair maar conservatief. Erger nog,
ze zijn reactionair, want ze proberen het rad der historie terug te draaien’. En Engeland
zou volgens Marx' nog in 1870 uitgesproken opvatting, het land zijn waar een
ingrijpende economische revolutie het allereerst verwacht kon worden: ‘Het is het
land waar geen boeren meer zijn’.30.
Toch zijn er een paar uitlatingen in Marx' werk die wijzen op een positievere
beoordeling van de revolutionaire potenties van de boerenstand. Zo schreef Marx
bij voorbeeld in 1856 aan Engels dat in Duitsland de enige kans op succes voor een
proletarische revolutie lag in het verkrij-
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gen van ruggesteun van ‘een soort tweede editie van de Boerenoorlog’. En in de loop
van de zeventiger jaren, toen hij wat ontmoedigd was geworden wat betreft het
revolutionaire potentieel van de Westeuropese industrie-arbeiders, begon hij de
achterlijke Russische boeren met wat meer sympathie te bekijken, en zelfs ging hij
hen beschouwen als mogelijke bondgenoten in een strijd voor een socialistische
samenleving.31.
G.J. Harmsen heeft terecht geopperd dat altijd wanneer Marx het had over het
conservatisme en de bourgeois houding van de boeren, hij waarschijnlijk dacht aan
de Westeuropese landbouwers-grondbezitters, die eerder ‘farmers’ dan ‘peasants’
waren. Telkens wanneer Marx daarentegen over de Duitse en Russische landbouwers
schreef als over een mogelijk revolutionaire groep, had hij waarschijnlijk de kleine
boertjes op 't oog van Centraal- en meer nog Oost-Europa, die nooit de status van
volledig onafhankelijke landeigenaars hadden bereikt.32.
Voor de meeste Aziatische boertjes is de kloof die hen van de Westerse landbouwer
scheidt nog veel groter. Niemand zal ooit aan de tegenwoordige Franse of Nederlandse
‘boeren’ als aan een revolutionaire kracht denken. Integendeel, Poujadisten in
Frankrijk en de Boerenpartij in Nederland zijn van het begin af openlijk conservatief
en zelfs reactionair geweest. De oorzaak is duidelijk: zoals de vooroorlogse Britse
conservatieve premier, Lord Stanley Baldwin het eens, naar het schijnt, heeft gesteld:
‘Als je wilt dat de mensen behoudend zijn, geef hun dan wat om te behouden’. De
Westeuropese landbouwer is een bourgeois, want ondanks al zijn jammerklachten,
waarvan sommige nogal gegrond zijn heeft hij belang bij de tegenwoordige stand
van zaken. Een Aziatische boer daarentegen is bijna een proletariër of erger nog, en
hij heeft niets te verliezen bij revolutie, behalve ... de ketenen die hem aan zijn
landheer of zijn geldschieter binden. Overigens zijn het soms ook geestelijke ketenen:
boeren zijn niet zelden gebonden aan machtige plaatselijke landheren door
patronage-banden.
Geleidelijk aan zijn Marxistische theoretici zich meer bewust geworden van de
revolutionaire mogelijkheden onder de boeren. Vooral toen na 1900 revolutionaire
bewegingen opkwamen in het overwegend agrarische Rusland paste de Marxistische
theorie zich steeds meer aan bij de nieuwe werkelijkheid van de revolutionaire
praktijk. Het was in 't bijzonder Lenin die vanaf 1905 steeds meer nadruk legde op
het belang van de arme boeren als een revolutionaire factor, in tegenstelling tot de
koelakken die zich aansloten bij de conservatieve krachten. Hij kritiseerde Trotsky
in 1915, omdat die de betekenis van die klasse onder-
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schatte. Hij zelf stelde hen, als potentiële revolutionaire kracht, op één lijn met de
industrie-arbeiders, terwijl Trotsky niet alleen de noodzaak volhield dat de leiding
bij het stedelijk proletariaat moest berusten, maar zelfs ontkende dat de boeren, die
hij als achterlijk beschouwde, ooit een onafhankelijke rol zouden kunnen spelen.
Gedurende en na de Russische proletarische revolutie, die in november 1917
werkelijkheid werd als een vervolg op de burgerlijke revolutie, werd de betekenis
van de boerenklasse als een revolutionaire kracht en een belangrijk bondgenoot van
de stedelijke arbeiders duidelijk gedemonstreerd. Aangezien de verwachte
socialistische revoluties in andere Europese staten uitbleven richtten de Sowjetleiders
hun aandacht steeds meer op Azië, waar een verarmde boerenstand een soortgelijke
revolutionaire rol zou kunnen spelen.
Toch is de gedachte dat de industrie-arbeiders de kern en de stoottroep van de
revolutionaire beweging moesten vormen in de Sowjet-Marxistische theorie nooit
verlaten.
Aan de Chinese tak van het Marxisme, zoals die door Mau Tse-toeng is ontwikkeld,
zou de taak te beurt vallen om het onmetelijke revolutionaire potentieel aan te tonen,
dat in de verarmde Aziatische boerenklasse aanwezig is, en dit in een land waar van
een industriële arbeidersklasse nog maar nauwelijks kon worden gesproken.33. Maar
zelfs Mau heeft het nooit aangedurfd een revolutie zoals die in China plaatsgreep
een agrarische te noemen. Al legde hij dan wel veel meer nadruk op het belang van
het agrarische aandeel dan de Sowjet-Marxisten tot op vandaag doen, hij heeft altijd
vastgehouden aan het Marxistische beginsel dat een socialistische revolutie tot stand
moet komen onder het leiderschap van een industrieel proletariaat. In de praktijk van
de Chinese strategie betekende dit, dat gedurende de hele revolutionaire beweging
van de dertiger en veertiger jaren, de hoofdrol en het initiatief bij de leiding van de
Communistische Partij moest liggen, waarvan werd aangenomen dat die het industriële
proletariaat vertegenwoordigde.34. En al leek het gedurende de Culturele Revolutie
dat het leiderschap van de Communistische Partij ernstig was geschokt, in de loop
van 1968 schijnt de overheersende rol van de industrie-arbeiders, als de voornaamste
kern van de gezuiverde Communistische Partij, alweer geleidelijk te zijn hersteld.
In dit opzicht scheelt de interpretatie van Castro van de Cubaanse Revolutie niet
veel met die van Mau; alleen met dit opvallende verschil, dat naast het proletarische
leiderschap ook het leiderschap van revolutio-
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naire intellectuelen speciaal wordt genoemd - wat kan worden verklaard door de
geringere rol die de Communistische Partij als zodanig in de Cubaanse Revolutie
heeft gespeeld.35.
In recentere Marxistische literatuur is er echter een groeiende tendentie de geslaagde
revoluties van de laatste tientallen jaren als in wezen agrarische revoluties te erkennen.
Volgens de Oostenrijkse Marxist Franz Marek zijn de agrarische revoluties in wezen
de enige geweest, die erin geslaagd zijn in bepaalde landen een situatie te scheppen
waarin het Marxisme als een officieel aanvaarde ideologie kon worden gevestigd.36.
Aan de andere kant blijft de Sowjet-Marxistische theorie het agrarische bestanddeel
in een sociale revolutie als in wezen kleinburgerlijk van karakter beschouwen,
waardoor in vele gevallen de revolutie van zijn socialistische koers wordt afgeleid.
Het is volgens die Sowjet-Marxistische theorie juist dit bestanddeel dat de zwakheid
van het Chinese experiment uitmaakt en de oorzaak is van zijn ‘afwijkingen’ van
het Sowjetmodel, dat altijd nog wordt beschouwd als het meest geslaagde voorbeeld
van een proletarische revolutie.37.
In de Westerse niet-Marxistische politieke wetenschap wordt het belang van het
agrarische element in revoluties ook steeds meer ingezien. Een jaar of tien geleden
publiceerde Barrington Moore, weer een Amerikaanse politicoloog, een vergelijkende
studie over revoluties.38. Evenals Brinton besteedde hij o.a. bijzondere aandacht aan
de Engelse en Franse revoluties. Maar hij heeft ook nog drie belangrijke Aziatische
landen als studie-object aan het Westerse model toegevoegd. Dit kan verklaard
worden uit het feit dat zijn opvatting over de betekenis van de rol van de boeren ver
afwijkt van die van Brinton. Uit de ondertitel van zijn boek is het al volkomen
duidelijk, dat in Moore's opvatting agrarische verhoudingen een beslissende rol spelen
bij het bepalen van de loop van de sociale en economische ontwikkeling in een
gegeven land. Een talrijke verarmde boerenmassa kan de voedingsbodem worden
voor een speciaal soort ‘modernisering’, en wel voor een economische, met name
industriële ontwikkeling langs dictatoriale lijnen, zoals bij voorbeeld het geval was
in Duitsland en Japan.39. In Frankrijk speelde de boerenmassa eveneens een belangrijke
rol. Al was de Franse revolutie dan ook allerminst een boerenrevolutie, toch waren
het volgens Moore ‘de boeren die over de revolutie beslisten’.40. Zolang de boeren
meemarcheerden met de Parijse kleine luyden, de ‘sansculottes’, kon de revolutie
voortgaan. Toen echter het regiem onder Robespierre al te radicaal was geworden
om de grondbezittende boeren nog te kunnen voldoen, liepen ze weg uit
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de revolutionaire gelederen - en de tijd werd rijp voor Thermidor en de ‘witte terreur’.
Wat de Russische en Chinese revoluties betreft, deze ziet Moore allebei als in
wezen ‘boerenrevoluties’.41. Zijn analyse luidt als volgt: ‘in China zelfs meer dan in
Rusland droegen de boeren het dynamiet aan, dat tenslotte de oude orde zou
opblazen’.42. Maar al erkent Moore de boeren als een belangrijke revolutionaire macht,
hij beschouwt hen toch als een klasse die haar kracht heeft verbruikt zodra het doel
van de revolutie - ‘modernisering’ door een industriële ontwikkeling - is bereikt. Het
resultaat van het moderniseringsproces is, naar zijn mening, de vernietiging van de
boerenstand als klasse.43.
In het vervolg van dit werk zullen we op deze stelling terug moeten komen. Op 't
ogenblik is het van belang op te merken dat het boek van Moore een symptoom is
van veel groter begrip voor de betekenis van het boeren-element in revoluties, ook
onder niet-Marxistische schrijvers van vandaag.
Wij komen aldus tot de volgende onderscheidingen. Het allereerste onderscheid is
dat tussen ‘nationale’ en ‘sociale’ revoluties.
In de ‘klassieke’ nationale revoluties is het de bourgeoisie - op zichzelf een verre
van ondubbelzinnig begrip - die het leiderschap op zich neemt, al mag de boerenmassa
dan ook meedoen aan de bevrijdingsstrijd. In de tegenwoordige wereldsituatie is de
bourgeoisie echter in de meeste gevallen te nauw gebonden aan buitenlandse belangen
om in staat te zijn goede leiding te geven aan een langdurige strijd. Daarom kunnen
nationale bevrijdingsbewegingen nieuw-democratische trekken vertonen, hetgeen
betekent dat zowel het stedelijk proletariaat als de plattelandsbevolking een veel
belangrijkere rol gaan spelen. Een nieu-democratische revolutie overschrijdt zodoende,
òf van het begin af aan òf tijdens zijn later verloop, de grens tussen nationale en
sociale revoluties.
‘Sociale’ revoluties vinden wij aan de andere kant telkens wanneer een sociale
laag, die samenwerkt op basis van solidariteit, - of, om de Marxistische term te
gebruiken, die als een ‘Klasse für sich’ functioneert - politieke macht en sociaal
overwicht probeert te ontworstelen aan de regerende laag. Het oudere type sociale
revolutie, bekend uit de Westerse geschiedenis, werd gekenmerkt door een strijd van
de bourgeoisie tegen een aan de macht zijnde aristocratie.
In de tegenwoordige tijd is het de ‘Vierde Stand’ die de macht van een
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regerende burgerij bedreigd. Maar anders dan in de klassieke Marxistische theorie,
is het in de Derde Wereld van vandaag niet langer het stedelijk proletariaat dat de
beslissende rol speelt in deze sociale revoluties. De boeren worden steeds meer als
een sterke revolutionaire macht erkend, al beweren de Marxisten nog steeds dat een
zekere leiding van andere sociale groepen, hetzij het stedelijk proletariaat, hetzij de
intelligentsia, onontbeerlijk blijft.

6. Wereldrevolutie
Een ander begrip dat nog besproken moet worden is dat van ‘wereldrevolutie’. Marx
en Engels waren zich goed bewust dat een communistische revolutie, om te kunnen
slagen, de nationale grenzen moest overschrijden. In Grundsätze des Kommunismus,
een voorstudie voor het Communistisch Manifest, betogen zij dat zo'n revolutie op
zijn minst tegelijkertijd zou moeten uitbreken in Engeland, Amerika, Frankrijk en
Duitsland, de landen waar het klassenconflict tussen de bourgeoisie en het proletariaat
voldoende gerijpt was.
In 1905 breidde Lenin het begrip uit buiten de grenzen van de Westerse wereld
en buiten de beperking van gelijktijdigheid en gaf er een nieuwe inhoud aan in termen
van een ‘ononderbroken’ revolutie.44. Hij ontwikkelde de gedachte van een mogelijke
overgang van een beweging, die begon als een burgerlijk-democratische revolutie
zoals die in Rusland woedde toen hij dit schreef, in een socialistische, wat dan meteen
het sein zou kunnen zijn voor een gelijktijdige uitbarsting van socialistische revoluties
in West-Europa. Ongeveer in dezelfde tijd verkondigde Trotsky soortgelijke ideeën.
En sinds die tijd hadden de Russische revolutionairen het begrip ‘wereldrevolutie’
steeds in hun geest - tot de gebeurtenissen van 1917 de theorie, dat een Russische
proletarische revolutie de vonk zou doen overslaan op andere meer geïndustrialiseerde
landen in Europa, op de proef zouden stellen.
De verwachte kettingreactie bleef uit, hoewel de proletarische solidariteit, in de
vorm van stakingen van dokwerkers in een aantal Europese landen, en een muiterij
op de Franse vloot in de Zwarte Zee, nogal doeltreffend werkte toen het er om ging
de Interventieoorlog, die de Geallieerde strijdkrachten tegen de nieuwe Sowjetstaat
voerden, in de wielen te rijden.
Als Sowjetleiders dus hoopten op een kettingreactie, moesten ze hun aandacht wel
richten op een ander soort samenlevingen: de overheersend agrarische landen in Azië
en andere werelddelen buiten Europa,
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waarvan vele toen nog onder koloniaal gezag stonden. Deze verschuiving in
theoretische en tactische benadering was in overeenstemming met de ontdekking
van de verarmde boeren als een machtige bondgenoot. Tegelijkertijd was het in
overeenstemming met de analyse door Lenin en andere Marxisten van het
imperialisme als het hoogste stadium in de ontwikkeling van het kapitalisme. Als de
kapitalistische uitbuiting tot een wereldsysteem is uitgegroeid, dat gefundeerd is op
een lange keten van militaire en politieke bases over de hele wereld, dan moet de
revolutie deze keten aanvallen in zijn zwakste schakel - die eerder gevonden kan
worden in een land als India dan in het geïndustrialiseerde deel van de wereld.45.
Maar in 1924, toen Lenin stierf, was de wereldrevolutie nog niet gekomen en de
Sowjet Unie stond geïsoleerd in een vijandige wereld. De Sowjetleiders stonden voor
een dilemma: moesten zij prioriteit geven aan de veiligheid en economische
ontwikkeling van hun eigen land, of moesten ze voorrang geven aan actie bedoeld
om revolutionaire bewegingen in andere landen te provoceren? Om deze kwestie
was de controverse tussen Stalin en Trotsky hoofdzakelijk geconcentreerd. Trotsky
ontwikkelde het begrip van de ‘ononderbroken’ revolutie, dat in vroegere geschriften
van Marx, Lenin en hemzelf46. al was gelanceerd, tot een theorie van ‘permanente’
revolutie. Omdat Trotsky de boeren als revolutionaire kracht wantrouwde keek hij
slechts naar het industrie-proletariaat van Europa als enige factor die het socialisme
in Rusland zou kunnen redden.
Maar het was Stalin die de overhand kreeg met een strategie die meer gebaseerd
was op praktische dan op theoretische overwegingen. Ze kwam neer op het poneren
van de stelling, dat het mogelijk is ‘socialisme in één staat’ te vestigen. Later maakten
de activiteiten van de Komintern zich geleidelijk los van de buitenlandse politiek
der Sowjet-regering die in hoofdzaak gericht was op de uitwendige veiligheid van
de Sowjetstaat. Theoretisch werd de wereldrevolutie niet verlaten als beginsel, en
de subversieve activiteiten van de Komintern joegen nog lange tijd de gevestigde
machten over de hele wereld als een schrikwekkende spookverschijning de stuipen
op het lijf, met het gevolg dat de Sowjet Unie niet als echte partner in de internationale
betrekkingen werd aanvaard. Maar langzamerhand leidde het overwicht van de Sowjet
Unie binnen de Komintern en het aan de macht komen van Hitler in Duitsland tot
pogingen om de activiteiten, die op een wereldrevolutie gericht waren, te temperen.
Stalin en zijn geestverwanten beschouwden de vei-
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ligheid van de Sowjet Unie als staat als de voornaamste garantie voor een uiteindelijke
overwinning van een wereldrevolutie. Hiermee verloor de Sowjet Unie echter wel
wat van zijn aantrekkingskracht als wereldcentrum van revolutie voor de echte
proletariërs buiten de Westerse wereld, die niets te verliezen hadden dan hun ketenen.
Sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog is dit proces aanmerkelijk versneld.47.
Aangezien het in de loop van de Chinese Revolutie duidelijk werd, dat niet het
industriële proletariaat van de ontwikkelde landen maar het plattelandsproletariaat
van de onderontwikkelde landen de hoofdrol zou spelen in toekomstige revolutionaire
bewegingen, kreeg de term ‘wereldrevolutie’ een andere betekenis: namelijk die
welke Lin Piau ijkte in zijn beroemde rede van 3 september 1965, ‘Lang leve de
overwinning van de volksoorlog’. Daarin werd Mau's strategie, waarbij de
binnenlandse revolutie zich van het platteland, waar genoeg ruimte is om te
manoeuvreren, verbreidt naar de steden, door middel van een omsingeling van die
steden, uitgestrekt tot de hele wereld. De arme landen met hun verarmde boerenmassa
moesten dan gezien worden als één geweldig platteland, terwijl de geïndustrialiseerde
landen de steden van de wereld voorstellen. In deze opvatting was de eerste fase van
de wereldrevolutie begonnen op het platteland van China en zou deze zich dan als
een prairiebrand verspreiden over andere delen van de wereld. Dit zou resulteren in
een ernstige verzwakking van de economische, politieke en militaire macht van de
sterkste industriële kapitalistische macht van vandaag: de Verenigde Staten van
Amerika.48.
Maar in de afgelopen jaren is ook de Chinese buitenlandse politiek meer gericht
geweest op een veiligstelling van de eigen nationale grenzen dan op een morele en
daadwerkelijke steun aan revoluties buiten die grenzen. Verzwakking van de
Verenigde Staten schijnt trouwens als doelstelling voorlopig naar de achtergrond te
zijn gedrongen, terwijl vrees voor de oude bondgenoot, de Sowjet Unie, de Chinese
buitenlandse politiek is gaan beheersen.

7. Burgeroorlog en oorlog
Een ander algemeen probleem is de dooreenstrengeling van de nationale en
internationale aspecten van revoluties. In mijn betoog over het begrip
‘wereldrevolutie’ heb ik daarop al min of meer gepreludeerd.
De term ‘burgeroorlog’ heeft op het binnenlandse aspect van een revolutie
betrekking, die normaal gesproken binnen een staat als politieke eenheid geacht
wordt op te treden. De term ‘nationale’ revolutie houdt
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echter, zoals we al hebben gezien, in dat althans één segment van de politieke eenheid
deze niet erkent als belichaming van de onder het volk levende aspiraties. Een
‘nationale’ revolutie brengt dus noodzakelijk met zich mee dat dezelfde beweging,
die vanuit de gezichtshoek van hen die de bestaande politieke structuur
vertegenwoordigen het karakter van ‘burgeroorlog’ heeft, vanuit het standpunt van
de revolutionairen gezien een internationaal aspect vertoont, dat streeft naar de
bevrijding van de overheersing van de ene natie door een andere.
Maar zelfs ‘sociale’ revoluties hebben meestal een aspect dat over de nationale
grenzen heengrijpt. ‘Iedere oorlog heeft twee gezichten: het is een conflict zowel
tussen als binnen politieke systemen: een conflict dat twee kanten heeft, externe en
interne.’ ‘Iedere binnenlandse oorlog heeft wijde internationale vertakkingen en ...
kan misschien leiden tot een buitenlandse oorlog en deze in zich sluiten’.
In deze twee beknopte stellingen vat George Modelski de interrelatie tussen binnenen buitenlandse oorlogen samen.49.
De zoëven aangehaalde bewering over het burgeroorlog-aspect van ‘iedere oorlog’
- ik zou liever willen zeggen: van bijna iedere oorlog - is door een aantal Nederlandse
historici uitgewerkt. Jan Romein heeft de mening verkondigd dat al in de vroege
historie bijna iedere oorlog zekere aspecten van een burgeroorlog vertoonde. Op een
of andere manier was een oorlog meestal tegelijkertijd een strijd tussen onderling
concurrerende sociale groepen, die allebei potentiële bondgenoten hadden binnen
het land van de ‘vijand’.50.
De Amerikaanse Vrijheidsoorlog was niet alleen een strijd van de opkomende
Amerikaanse burgerij tegen de Engelse aristocratie in het moederland, maar net zo
goed tegen haar bondgenoten in Amerika, de koninklijke ambtenaren en de
grootgrondbezitters in de Nieuwe Wereld. ‘Is het wel zeker dat er meer Amerikanen
onder Amerikaanse dan onder Britse vlag streden?’ vraagt Jacques Presser.51.
Ik geloof dat Karl Deutsch een antwoord geeft. Hij gaat uit van de schatting,
waaraan ook Presser kennelijk zijn vraag ontleende, ‘dat ruw genomen een derde
van de koloniale bevolking de Patriotten ondersteunde in dat conflict, terwijl één
derde neutraal was.’ Deutsch voegt er alleen nog een heel belangrijke precisering
aan toe: ‘Ofschoon de twee voornaamste facties elkaar zo in evenwicht hielden,
kregen de Patriotten er in de loop van de strijd nog 400.000 recruten bij, terwijl de
Koninklijken maar 50.000, of één achtste van het aantal van hun tegenstanders, op
de been brachten.’ Hij beschouwt dit als een graadmeter
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‘van het moreel en de intensiteit van de strijdlust aan beide zijden.’52.
Maar al moge dit waar zijn, het burgeroorlog-karakter van de Amerikaanse
Vrijheidsoorlog wordt met de voorgaande cijfers duidelijk aangetoond.
Waarschijnlijk had ook Jef Suys tot op zekere hoogte gelijk toen hij over de Eerste
Wereldoorlog schreef: ‘Deze oorlog was een statenoorlog, niet of nauwelijks een
burgeroorlog.’53. Toch moeten we niet vergeten dat de Duitsers aan Lenin, die de
omzetting van de imperialistische oorlog in een burgeroorlog bepleitte, faciliteiten
verleenden om terug te keren naar zijn vaderland. En als we buiten de Europese
grenzen kijken, merken we op dat de Duitsers Mohammedaanse Indiërs opzetten om
tegen de Engelsen op te staan, net als de Engelsen het Arabische nationalisme
gebruikten tegen de Turken.
Daarentegen zal niemand de bewering van Suys tegenspreken dat in de Tweede
Wereldoorlog de inslag van burgeroorlog onmiskenbaar was.54.
Een aanzienlijk aantal Chinese grootgrondbezitters koos de partij van de Japanners,
terwijl Pétain al bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een potentiële
bondgenoot van Hitler was. Suys stelt vast, dat de omvang van de Franse collaboratie
met de Duitsers niet verklaard zou kunnen worden zonder dit burgeroorlog-aspect.
Hoogverraad, vijfde colonne, defaitisme - het zijn allemaal begrippen die meer te
maken hebben met de interne sociale spanningen dan dat zij te wijten zijn aan
individuele verdorvenheid of karakterloosheid.
Het is de wereldomvattende strijd, geworteld in de Koude Oorlog, tussen
ideologisch diametraal tegenover elkaar staande machten die de vervlechting tussen
externe- en interne oorlog tot zo'n acuut probleem heeft gemaakt in de tegenwoordige
wereld. Men kan nooit zeggen, waar de burgeroorlog ophoudt en de buitenlandse
oorlog begint. Wat een ‘politionele actie’ voor de ene partij is, wordt een ‘koloniale
oorlog’ voor de tegenpartij. Wat als een ‘binnenlandse aangelegenheid’ begint, kan,
zodra de opstandelingen zekere successen hebben behaald en enige internationale
‘erkenning’ krijgen, tot een internationaal conflict uitgroeien. Nog verwarrender is
de situatie als een land in tweeën verdeeld is, meestal door een interventie of een
buitenlands bezettingsleger. Wanneer de verdeling een poos geduurd heeft (Korea,
Vietnam) hebben de sociale en politieke systemen zich in volkomen verschillende
richtingen ontwikkeld. Een revolutionaire ontwikkeling in een van de delen onteigening van grootgrondbezitters, versnelde industrialisatie - wordt in het andere
deel kunstmatig geblokkeerd. Elk van de twee regiems
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vindt bondgenoten onder de bevolking van het andere deel. Een gewapend conflict
kan nauwelijks vermeden worden - en ‘interventie’ door machtige bondgenoten ligt
in de lijn der verwachtingen.
De hele wereldgeschiedenis door zijn alle mogelijke soorten ‘interventies’, open
of verdekt, in de vorm van hulp aan één van de tegenstanders in een burgeroorlog,
geprobeerd. Zij die de wettige autoriteiten steunen, en zo de status quo verdedigen,
hebben in het algemeen een veiliger positie en kunnen minder makkelijk beschuldigd
worden van agressie en bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden, dan zij die
de opstandigen steunen. De hulp aan de opstandigen kan in verschillende vormen
gegeven worden, lopend van sympathiebetuigingen en morele steun, of het verschaffen
van asiel en enige vrijheid van beweging voor politieke vluchtelingen, via propaganda
en aanmoediging in het openbaar, tot aan materiële hulp in de vorm van uitrusting,
het zenden van infiltrerende agenten of technische specialisten om guerrillatroepen
te instrueren; verder nog gaat het verschaffen van faciliteiten op eigen grondgebied
om opstandelingen te oefenen en tenslotte, als de belangrijkste vorm van hulp die
nog net niet met militaire interventie valt gelijk te stellen, het zenden van
vrijwilligers.55.
Of er een beschuldiging van agressie tegen deze soorten van interventie zal worden
ingebracht, hangt van verschillende factoren af, vóór alles van de wederzijdse
machtsverhoudingen. We zagen al hoe graag de autoriteiten, tegen wie de revolutie
is gericht, geneigd zijn de invloed van die buitenlandse agenten te overdrijven.

8. Export van revolutie of van contrarevolutie
Het komt door de Marxistische ideologie van een na te streven ‘wereldrevolutie’ dat
sinds de Russische Oktoberrevolutie zo veel aandacht werd besteed aan
‘communistische ondermijning’. Interessant genoeg werd juist kort na de revolutie
door de Sowjet-leiders de theorie ontwikkeld dat revolutie geen voorwerp van export
kon zijn. Hoe valt dan deze theorie te rijmen met de duidelijke subversieve activiteiten
van de Komintern, die een afspiegeling waren van de ideologie gericht op
wereldrevolutie?
De ‘geen export’ theorie heeft echter weinig te maken met indirecte vormen van
steun. Zij is alleen gericht tegen de Bonapartistische tendentie om de revolutie met
kracht van wapens over de grenzen te brengen. De Sowjet-Marxisten bedoelen met
deze theorie, die in wezen ook door de Chinese communisten wordt aangehangen,
dat een revolutionaire bewe-
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ging in het land zèlf rijp moet worden en dat militaire interventie door een
socialistische staat vermeden moet worden, opdat de volksmassa's zich niet van de
socialistische ideologie afkeren.
In de praktijk kwam echter de Sowjet-staat meer dan eens in een onoplosbaar
dilemma terecht en kon hij toch tot op zekere hoogte ‘export van revolutie’ niet
vermijden. De eerste theoretische controverse ontstond omstreeks 1920, toen een
jonge officier, Toechatsjevsky, Polen was binnengevallen met een zekere mate van
steun van Lenin, maar tegen de felle tegenstand van Trotsky in. Trotsky voelde hoewel hij toch de vurigste bepleiter van wereldrevolutie was - dat militaire interventie
de verspreiding van een echte revolutionaire atmosfeer zou belemmeren. Na het
mislukken van de Poolse expeditie probeerde Toechatsjevsky zijn handelswijze in
het openbaar te verdedigen, maar tevergeefs. De ‘geen export’ theorie werd als een
beginsel aanvaard.
Dit betekent echter niet dat er van toen af aan geen enkele ‘export van revolutie’
op de punt van de bajonet meer is voorgekomen. Er waren verschillende voorbeelden
van interventie door het Rode Leger, alle binnen het grondgebied dat opgeëist werd
als behorend tot de Sowjet-sfeer, en telkens met het betoog dat het leger een
communistische opstand steunde die al was uitgebroken. De interventie van het Rode
Leger in Georgië in het begin van de twintiger jaren, op bevel van Stalin, ontmoette
in het bijzonder ernstige kritiek, niet alleen van de kant van Trotsky, maar tenslotte
ook van Lenin. Alweer kwam het conflict tussen de pragmaticus Stalin en de
theoreticus Trotsky heel duidelijk aan het licht.
Maar de praktische zin van Stalin was ook oorzaak dat hij, eenmaal aan de macht
gekomen, de grootste voorzichtigheid in acht nam als het op het inzetten van het
Rode Leger aankwam. Geen Bonapartisme bracht de revolutie over de grenzen die
in het begin van de twintiger jaren waren vastgesteld. En zelfs toen het Rode Leger,
nadat de Tweede Wereldoorlog met succes was beëindigd, diep op het grondgebied
van de vijand was doorgedrongen, bleef Stalin terughoudend in zijn buitenlandse
politiek. Zijn voornaamste aandacht betrof de veiligstelling van de Sowjet Unie naar
buiten toe. Dit hield in dat hij inderdaad tegenover de Oosteuropese landen, die aan
de Sowjet Unie grensden, de ‘export van revolutie’ in praktijk bracht. Daarbij kon
hij op het Rode Leger steunen dat de terugtrekkende Duitsers had nagezeten, een
methode die Isaac Deutscher ‘revolutie van bovenaf’ heeft genoemd.56. Maar in de
verder van het centrum van de Sowjet-macht gelegen landen, waar hij Ameri-
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kaanse interventie duchtte, hield Stalin zich, in overeenstemming met de verdeling
in invloedssferen op de Jalta-conferentie en in andere soortgelijke overeenkomsten,
aan een politiek van onthouding en zelfs van zich terugtrekken, niettegenstaande het
feit dat er in sommige gevallen een sterke revolutionaire beweging was geweest,
zelfs vlakbij de Sowjet-grenzen. Griekenland, Noord-Perzië en China zijn typische
voorbeelden.57. De gewapende invasie in Tsjechoslowakije door de Sowjet Unie en
andere ondertekenaars van het Warschau-pact, in augustus 1968, is een recent
voorbeeld van dit soort ‘export van revolutie’ - maar tegelijkertijd doet dit nog
dringender dan in vroegere gevallen, zoals dat van Hongarije, de vraag rijzen of het
nog wel ‘revolutie’ is die geëxporteerd wordt en niet juist haar tegendeel.
Evenzo onthield China zich tot dusver van directe militaire interventie, behalve
in het geval van Tibet, dat nu eenmaal beschouwd werd als een deel van het Chinese
territoir. In Korea werd de interventie officieel beperkt tot het zenden van
‘vrijwilligers’, en dat pas op het moment dat Generaal MacArthur de Chinese grenzen
naderde en Chinese industriële installaties in Mandsjoerije en waterkrachtcentrales
aan de grensrivier de Jaloe dreigde te bombarderen. Overigens leek het zelfs in de
roerige jaren van de Culturele Revolutie wel eens of de Chinese strategie zich bepaalde
tot hevige agressiviteit in woorden en te zelfder tijd de grootste voorzichtigheid in
daden. Deze houding kan verklaard worden door het dilemma waarin China is
gevangen, net als de Sowjet Unie in de periode tussen de beide wereldoorlogen. Aan
de ene kant wilden de Chinezen hun reputatie houden van revolutionairen die solidair
zijn met de progressieve krachten over de hele wereld, nu de Sowjet Unie haar positie
als centrum van wereldrevolutie heeft verloren,58. terwijl ze aan de andere kant
onnodige oorlogsrisico's in gevallen waar hun vitale belangen als staat niet worden
bedreigd, schenen te willen vermijden.
Maar sinds de Chinese buitenlandse politiek meer en meer bepaald wordt door de
gedachte dat de nabije Sowjet Unie voor China militairstrategisch een groter gevaar
oplevert dan de verre Verenigde Staten, lijkt China als factor in revolutionaire
stromingen gericht tegen de Amerikaanse suprematie in de wereld wel sterk op de
achtergrond te geraken.
Terwijl men al sinds 1917 in vele delen van de wereld volledig in beslag was
genomen door het gevaar van communistische ‘ondermijning’, is dit in de periode
van de Koude Oorlog nog versterkt doordat men toen ernstig rekening ging houden
met de mogelijkheid dat een burgeroorlog
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wel eens in een grote echte oorlog zou kunnen omslaan, in het ergste geval zelfs in
een atoomoorlog. Na 1945 werd het voorkómen van oorlog, dat al tussen de twee
wereldoorlogen op het programma van de Volkenbond had gestaan, een punt van
grote zorg voor de Verenigde Naties. Pogingen om daadwerkelijk met het vraagstuk
van revolutie klaar te komen faalden echter volkomen. Een van de hoofdoorzaken
daarvan is, dat de Verenigde Naties zich tot op grote hoogte baseren op de wettige
status quo en dat degenen die de legaliteit verdedigen nu eenmaal altijd in de
meerderheid zijn geweest, althans in de Veiligheidsraad. Revolutionaire activiteiten
hebben aan de andere kant altijd een aspect van oppositie tegen de wettig bestaande
toestand, zelfs als de revolutionairen een zekere juridische basis voor hun acties
kunnen aantonen.
Er werden pogingen gedaan om het begrip ‘agressie’ uit te breiden, zodat ook
indirecte methoden van ondermijning er onder zouden vallen. De term ‘indirecte
agressie’ werd soms gebruikt om allerlei vormen van morele of materiële hulp,
voorzover die nog niet op directe militaire interventie neerkwamen, als agressie te
bestempelen, die een gerechtvaardigd ingrijpen van de kant van de Verenigde Naties
moest uitlokken.
Toch bleek het niet mogelijk, over dit begrip ‘indirecte agressie’ overeenstemming
te bereiken op zo een manier, dat deze met agressie wordt gelijk gesteld als basis
voor ingrijpen van de Verenigde Naties. Verscheidene lid-staten, waaronder zelfs
openlijke verdedigers van de status quo, wilden hun handen vrij houden om allerlei
morele en materiële steun te verlenen, die nog geen directe militaire inmenging
betekende, ingeval de opstandelingen buiten hun grenzen ideologisch aan hun kant
stonden en zich verzetten tegen een regering die of tot het tegengestelde blok behoorde
of althans niet werd beschouwd als een betrouwbare bondgenoot. In de kort geleden
door de Algemene Vergadering aangenomen resolutie wordt de definitie van agressie
dan ook beperkt tot vormen van militair ingrijpen op het territoir of tegen de
strijdmachten of strategisch belangrijke installaties van een staat. De enige belangrijke
uitbreiding is dat ook vergelijkbare handelingen door ongeregelde troepen of
huurlingen worden gelijkgesteld met militaire agressie.59. Maar daar bleef het verder
bij.
Halpern schrijft over de jaren 1958-59, toen de regering van de Verenigde Staten
erover dacht stappen te nemen, die zouden leiden tot een veroordeling van ‘indirecte
agressie’: ‘Na onze interventie in Libanon wilde onze staatssecretaris, helemaal niet
denkend aan de oorzaken van onze zware zorgen, om een V.N. resolutie tegen
“indirecte agressie” vragen,
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maar hij bond in toen hij bedacht hoe kwetsbaar we zouden zijn zowel in het debat
als wanneer de tekst zou worden aangenomen.’60.
Men moet bovendien betwijfelen of het opnemen van ‘indirecte agressie’ onder
de soorten van agressie, die door het internationale recht veroordeeld worden,
werkelijk zou bijdragen tot vermindering van het gevaar voor een grote oorlog.
Integendeel zou het een excuus kunnen verschaffen om normale betuigingen van
sympathie, in de pers of in redevoeringen, met binnenlandse tegenstanders van een
bestaande macht als ‘indirecte agressie’ te brandmerken. Indien ‘indirecte agressie’
tot een inbreuk op het internationale recht zou worden bestempeld, dan zou
waarschijnlijk als gevolg daarvan het oorlogsgevaar eerder sterk toenemen dan
verminderen.
Het voorgaande vestigt onze aandacht op het feit, dat - in tegenstelling tot de mythe
van de wereldomvattende revolutionaire ondermijnende activiteiten - de wereld van
vandaag minstens zo sterk door contrarevolutionaire ondermijning wordt verontrust.
Het is niet revolutie maar contrarevolutie die gewoonlijk geëxporteerd wordt, zelfs
door openlijke militaire interventie.
Export van contrarevolutie is niet alleen een verschijnsel van nu. In vroeger tijden
konden de verdedigers van de status quo zich grotendeels bepalen tot het steunen
van de wettige machten. De Onheilige Alliantie die ten tijde van het Weense Congres
van 1815 werd gesloten, en die het ‘Europese concert’ (de Europese samenwerking)
tegen een mogelijke wederopstanding van de revolutie in het leven riep, heeft school
gemaakt. Had Talleyrand niet verklaard dat ook non-interventie een soort interventie
is? Het Brits-Russische Verdrag van 1907 was niet alleen bedoeld om Duitsland in
toom te houden; tegelijkertijd had het een verdeling van Azië in invloedssferen tot
gevolg, om te voorkomen dat de ene partij steun gaf aan nationalistische
revolutionairen binnen de invloedssfeer van de wederpartij. Het feit dat het Britse
gouvernement, en speciaal Lord Curzon, zo gealarmeerd werd door de nationalistische
opstanden die in India door Tilak geleid werden, en dat de Russen zich onbehaaglijk
voelden als gevolg van de Jong Perzische Beweging, waren hoogstwaarschijnlijk
belangrijke overwegingen om het Verdrag te sluiten. Zonder twijfel had Lenin gelijk
met zijn bewering dat de grote mogendheden van Europa door al die verdragen en
afspraken tsaristisch Rusland hadden aangesteld om de rol van gendarme over Azië
te vervullen.61. Nog vroeger was in China door de Mandsjoe-dynastie buitenlandse
militaire hulp gebruikt om de grootscheepse Taiping ‘rebellie’, die
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zonder enige twijfel een echte revolutie was, neer te slaan.
In de Spaanse Burgeroorlog werd echter de normale procedure omgedraaid. Hier
was met wettige middelen een min of meer progressieve regering gevestigd - al werd
die wettigheid als gewoonlijk door de tegenstanders bestreden. Maar Duitse en
Italiaanse hulplegers hielpen de opstandige troepen van de officier Franco aan de
macht. Dit kwam neer op een duidelijke ‘export van contrarevolutie’.
Sedert het einde van de oorlog is steun aan contrarevolutionaire bewegingen een
normale gedragslijn geworden voor de Amerikanen, telkens wanneer een heersende
klasse, die met Amerikaanse belangen is gelieerd, door volkskrachten wordt bedreigd.
Een systeem dat gebaseerd is op kapitalisme brengt economische belangen met zich
mee, die zich over de gehele wereld uitstrekken, ondersteund door een alweer over
de hele wereld verspreid net van militaire bases. Deze investeringen worden bedreigd
door officiële stappen die de buitenlandse economische macht willen beperken.
Vandaar dat militaire interventie gebruikt wordt als middel om Amerikaanse belangen
te beschermen tegenover de ‘wettige’ regeringen (andere vormen van steun aan
contrarevoluties, bij wijze van ‘indirecte agressie’, zoals nog pas in 1973 in Chili,
laat ik hier dus buiten beschouwing). De Amerikaanse militaire interventies in
Guatemala in 1954 en in de Dominicaanse Republiek in 1965 zijn bekende
voorbeelden, naast de Vietnamese oorlog en de uitbreiding daarvan tot Laos en
Cambodja, die echter meer bedoeld scheen te zijn om de bescherming van
Amerikaanse belangen buiten het eigenlijke Vietnam te dienen.
Hoe het ook zij, export van contrarevolutie is in de tegenwoordige wereld
wijdverbreid, en werd zelfs een poos geleden met zoveel woorden bepleit als
‘containment plus’; het betekent een veel grotere bedreiging voor de wereldvrede
dan export van revolutie. Als men naar de wereldatlas kijkt, zal men zien dat het
beslist niet de Chinezen zijn die met dagelijkse acties en interventies in de
binnenlandse aangelegenheden van andere landen de grenslijnen tussen binnen- en
buitenlandse oorlog vertroebelen; terwijl de Sowjet Unie, zelfs al is ze schuldig aan
een interventie van dit type in augustus 1968, toch een opmerkelijke zelfbeheersing
aan de dag heeft gelegd, zowel in het Tsjechoslowaakse als in vroegere vergelijkbare
gevallen.
Revolutie heeft tot vandaag getoond zich veel meer bewust te zijn van nationale
grenzen en van de fundamentele belangen van de mensheid voor morgen en
overmorgen, dan contrarevolutie.
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9. Het historische kader van revoluties
In de vorige paragrafen heb ik geprobeerd van het begrip revolutie een definitie te
geven, waarbij ik de in hoofdstuk 5 ontwikkelde theoretische analyse van de sociale
werkelijkheid als uitgangspunt heb genomen. Nu wil ik proberen het
revolutieverschijnsel verder te ontleden tegen de algemene achtergrond van de
wereldgeschiedenis.
Al waren de definities en onderscheidingen, die in de voorgaande paragrafen zijn
ontvouwd, niet zo maar uit de lucht gegrepen maar zoveel mogelijk met echte
historische gebeurtenissen toegelicht, het moet toch mogelijk zijn onze analyse van
het revolutieverschijnsel nog verder uit te werken aan de hand van zijn manifestatie
in de loop der eeuwen.
Het doel van deze studie is om revoluties als sociale processen te behandelen.
Evenals in het eerste deel van dit boek een poging is gedaan het proces en de richting
van sociale evolutie vast te leggen, zo zullen we in het volgend hoofdstuk onze
aandacht moeten richten op het ontstaan, de gang en het uiteindelijk resultaat van
revoluties. Om zo'n analyse in sociologische termen te kunnen uitvoeren, zullen we
terug moeten naar het maatschappijmodel dat in het vijfde hoofdstuk is geschetst,
en dat een poging was om de diepere wortels niet alleen van het revolutieverschijnsel
bloot te leggen, maar ook van het algemene proces van maatschappelijke evolutie.
Aan onze analyse van het revolutionaire proces moet echter vooraf gaan een
behandeling van het probleem in hoeverre revolutie - als in het vorige hoofdstuk
omschreven - door de menselijke historie heen een blijvend aspect is geweest, en
hoe haar karakter de invloed heeft ondergaan van het proces der maatschappelijke
evolutie, zoals dit zich afspiegelt in het steeds veranderend patroon van de sociale
en politieke werkelijkheid. Dit is de taak die ik mezelf in de resterende paragrafen
van dit zesde hoofdstuk heb gesteld. We moeten ons dus duidelijk maken welk soort
historische gebeurtenissen, gewoonlijk als ‘revoluties’ aangeduid, werkelijk als
zodanig beschouwd moeten worden en dus in ons betoog dienen te worden betrokken,
en ze onderscheiden van die gebeurtenissen, die in de gangbare literatuur ten onrechte
als ‘revoluties’ worden aangemerkt.
We moeten daarbij onze vroegere definitie van revolutie als criterium nemen, nl.
een omverwerping van een gevestigd gezag met als doel een wezenlijke verandering
in de richting van emancipatie. Maar we zullen zien dat het toepassen van dit criterium
in een feitelijke historische context soms op bijna niet te overkomen moeilijkheden
stuit.
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10. Revoluties in de moderne tijd
Allereerst zullen we de meer recente gevallen van omverwerping van politieke macht,
die in een paar publicaties als de ‘Grote Revoluties’ worden aangeduid, moeten
bekijken.62.
Althans in enkele van deze gevallen lijkt het revolutionaire karakter van de
gebeurtenissen nauwelijks twijfelachtig. De Franse Revolutie was een typisch
voorbeeld van een ‘sociale revolutie’. Ook al moge de gangbare voorstelling, dat
een echte wezenlijke sociale verandering tot stand is gekomen in de zin dat de
‘aristocratie’ als regerende klasse is vervangen door een ‘bourgeoisie’, wat al te
simplistisch blijken, toch is het waar dat de omverwerping van het ‘Ancien Régime’
een toestand heeft geschapen waarin verschillende lagen van de Franse ‘Derde Stand’
hun vermogen om invloed uit te oefenen op de nationale zaken aanmerkelijk vergroot
zagen. En al volgden er nog verschillende terugslagen - de ‘Thermidor’ van 1794,
de Napoleontische greep naar de absolute macht, de restauratie na Napoleon's
nederlaag - voortaan konden toch sommige verworvenheden en ‘fundamentele
veranderingen’ die de Franse Revolutie had gebracht, nooit meer volledig ongedaan
worden gemaakt.
Op gelijke wijze kunnen de twee ‘Grote Revoluties’ van 1917 in Rusland
ongetwijfeld de proef van onze voorafgaande definitie doorstaan. De Februarirevolutie
kan alweer tot op zekere hoogte als een ‘bourgeois’ revolutie beschouwd worden,
terwijl de Oktoberrevolutie onder veel sterkere invloed van de stedelijke
arbeidersklasse stond, zoals die in de plaatselijke Sowjets was vertegenwoordigd.
Alweer zou een interpretatie in termen van een simpele machtsovername door de
bourgeoisie van de aristocratie, en daarna door de arbeidersklasse van die bourgeoisie,
het beeld te veel vereenvoudigen zo al niet in feite vertekenen. Alweer is het enige
dat we zouden kunnen zeggen, dat de Oktoberrevolutie een situatie schiep waarin
de kansen voor emancipatie van de stedelijke arbeidersklasse veel verbeterd werden,
hoewel de daaropvolgende ontwikkelingen heus geen rechtlijnige koers zouden
nemen.
Precies zo worden de twee Chinese omwentelingen (de ‘burgerlijke’ van 1911-1912
en de ‘socialistische’ die eindigde met de vestiging van de Chinese Volksrepubliek
in 1949) terecht revoluties genoemd.
Een andere ‘Grote’ revolutie - de Amerikaanse van 1775 en volgende jaren - was
wat gecompliceerder van aard; zij verenigde trekken van een ‘sociale’ revolutie met
trekken van een nationale revolutie die gericht was tegen de Britse overheersing. Dit
soort onafhankelijkheidsoorlog die te-

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

195
gelijk de eliminatie van een vreemde heersende klasse tot doel heeft, is in de laatste
paar eeuwen veel meer voorgekomen dan de louter ‘sociale’ omwentelingen. De hele
negentiende eeuw door is nationalisme een sterke motiverende kracht geweest voor
volksbewegingen in Europa en in Latijns Amerika, terwijl dit in Azië en Afrika in
de twintigste eeuw ook het geval is geworden. Het zou geen zin hebben de talrijke
onafhankelijkheidsoorlogen op te sommen, die karakteristiek zijn voor de laatste 150
jaar, waaronder er heel wat geslaagd zijn. Voor zover het zuiver ‘sociale’ revoluties
betreft, blijkt de oogst veel magerder. Vele ervan kunnen als mislukt worden
beschouwd, bijvoorbeeld de Parijse Commune van 1871, of de Russische Revolutie
van 1905. Al kunnen deze beide met enig recht ‘revolutie’ worden genoemd, het
waren beslist geen geslaagde revoluties. Men zou zelfs enige twijfel kunnen koesteren
of de opstand van 1918 in Duitsland, die een omverwerping van de
Hohenzollern-dynastie tot gevolg had en de vestiging van de Weimar-republiek, wel
volledig door onze definitie van ‘revolutie’ wordt gedekt. ‘De keizer ging, maar de
generaals bleven’, werd bitter gezegd; en het werd al in het begin van de twintiger
jaren duidelijk dat er geen belangrijke sociale veranderingen te verwachten waren.
Men moet liever buiten Europa naar enigszins geslaagde ‘sociale’ revoluties
zoeken, afgezien van de bovengenoemde Franse en Russische revoluties. Een
uitzondering moge gemaakt worden voor de revoluties die in Oost-Europa op het
eind van de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden in het kielzog van de
overwinningstocht van het Rode Leger. Van die reeks overwinningen komt
waarschijnlijk wat in Joegoslavië gebeurde het dichtst bij een echte sociale revolutie,
hoofdzakelijk door interne factoren tot stand gebracht.
Als voorbeelden van zulke geslaagde ‘sociale’ omwentelingen buiten Europa, die
niet in de eerste plaats onafhankelijkheidsoorlogen waren, zou men die in Turkije
kunnen noemen in 1919 en volgende jaren, geleid door Moestafa Kemal tegen het
Sultanaat; en verder de Mexicaanse Revolutie van 1911 en de Cubaanse van 1958.
In de negentiende eeuw waren er ook buiten Europa twee grote burgeroorlogen
die soms tot de ‘revoluties’ gerekend worden.
Ten eerste de omverwerping van de Sjogoens in Japan in 1868, die meestal de
Meiji Restauratie wordt genoemd, maar ook wel eens de ‘Meiji Revolutie’. Sansom
neemt wat die term betreft op de volgende manier stelling: ‘In de voorafgaande
bladzijden is het woord “revolutie” gebruikt om het proces te beschrijven waardoor
de overblijfsels van
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het feodalisme werden weggevaagd. Maar in de opzet is het geen revolutie geweest
die te vergelijken is met de Engelse van 168863. of de Franse van 1789. Het was een
burgeroorlog die uitgevochten werd met zowel politieke als militaire wapens door
het ene deel van een heersende militaire klasse tegen een ander deel. Het doel was
een regering te vervangen om ruimte te maken voor nieuwe mensen. De leiders van
de overwinnende partij bepleitten geen nieuwe politieke theorie, zoals ook duidelijk
te zien is aan de verdeeldheid die hen spoedig uit elkaar dreef; maar toen ze het doel
om zich van de macht meester te maken eenmaal hadden bereikt, begrepen ze met
vallen en opstaan dat ze bepaalde instellingen moesten uitschakelen. Met andere
woorden, de afschaffing van de feodaliteit was meer een bedenksel achteraf.’64.
Ik zou de opvatting van Sansom willen onderschrijven, dat de Meiji Restauratie
en haar naspel geen ‘revolutie’ was in de eigenlijke zin van het woord, maar om
enigszins andere redenen dan hij aangeeft.
Aan de ene kant zou men kunnen toegeven dat de uitslag van de burgeroorlog
meer ruimte bood voor actie en politieke invloed aan een sociale groep die tot nu toe
uitgesloten was van feitelijke macht: de verarmde klasse van de kleine samurai's die
hun invloed nu konden vergroten ten koste van de grote feodale heren, de daimyo's.
Ook zouden wij kunnen erkennen, dat de burgeroorlog een toestand in het leven heeft
geroepen waarbij de deur wijd open was gezet voor allerlei vormen van ‘emancipatie’:
er kwamen proefnemingen met parlementaire instellingen, er werden vrij radicale
landhervormingen ingevoerd en er werd een grondslag gelegd voor een snelle
industriële ontwikkeling; bovendien werden de onderwijsmogelijkheden vergroot.
Een zekere revolutionaire kwaliteit kan aan de afschaffing van het Sjogoenaat ook
niet ontzegd worden omdat die alleen maar zou neerkomen op een ‘herstel’ van de
feitelijke machtspositie van de keizer: de loyaliteit tegenover de keizer werd door
de bewerkers van de omverwerping van het bestaande feodale systeem gebruikt als
een politiek hulpmiddel om een maximum aan aanhankelijkheid te bereiken onder
het gewone volk zowel als onder verschillende groepen aristocraten. De jonge keizer
als éénmakend symbool kon dienen om de ‘revolutie’, of hoe je het ook noemen wilt,
‘tot een succesvol en betrekkelijk bloedeloos einde te brengen’, om Sansom te
citeren.65. De toestand zou daarom tot op zekere hoogte vergeleken kunnen worden
met de Chinese Culturele Revolutie, waarbij ook een deel van de ‘Gevestigde Orde’,
die geleid werd door voorzitter Mau, feitelijke leiding aan de revolutie gaf tegen de
Commu-
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nistische Partij en de bureaucratie als exponenten van die gevestigde orde, en
zodoende - zoals we in het vorige hoofdstuk zagen - een betrekkelijk geweldloos
proces kon verzekeren.
Aan de andere kant is het juist deze vergelijking met de Chinese Culturele Revolutie
die trekken van de Meiji Restauratie aan het licht brengt welke ons er van weerhouden
om haar een ‘revolutie’ te noemen in de ware zin van het woord. De samurai's, die
de bewerkers van de Restauratie waren, opereerden niet als een georganiseerde groep.
Geen massale volksbewegingen zijn, zolang het hele proces duurde, erbij betrokken.
De krachten die de omwenteling tot stand brachten waren geen ‘volkslegers’ maar
geregelde militaire troepen opgeroepen door de feodale heren. Bovendien misten,
zoals Sansom terecht opmerkt, de rebellerende samurai's een duidelijke revolutionaire
ideologie.
Deze redenen maken de term ‘revolutie’ ongeëigend voor de Meiji Restauratie.
In zijn opzet was de Restauratie meer een staatsgreep dan een revolutie, al begon de
beweging in zijn verdere loop enige revolutionaire aspecten te vertonen.
Wat betreft de Amerikaanse Burgeroorlog uit het midden van de negentiende
eeuw, zouden we de volgende opmerkingen kunnen maken. Over het algemeen wordt
de Amerikaanse Burgeroorlog als een ‘revolutie’ beschouwd. Barrington Moore66.
noemt de Burgeroorlog ‘het laatste revolutionaire offensief van de kant van wat men
terecht een stedelijke of bourgeois-kapitalistische democratie kan noemen’, en verwijst
naar de term ‘Tweede Amerikaanse Revolutie’, die Charles en Mary Beard gebruikten.
Toch vraagt Moore zich verder in zijn boek af:67. ‘was het wel een revolutie?’ Voor
de Radicalen uit het Noorden ‘kwam de radicale versie van het nieuwe bestel,
“Reconstruction” genaamd, neer op het gebruik van de militaire macht van het
Noorden om de plantage-aristocratie te vernietigen en een copie van de kapitalistische
democratie in het leven te roepen, door aan de Negers eigendom en stemrecht te
verzekeren. In het licht van de omstandigheden van die tijd in het Zuiden was dit
inderdaad revolutionair.’68. Maar al mochten die doeleinden ‘revolutionair’ zijn,
konden de gebezigde methoden ook met recht zo genoemd worden? Wanneer de aan
het bewind zijnde autoriteiten hun geregelde troepen gebruiken tegen een verouderde
sociale en politieke structuur in een bepaald deel van hun land, mag dat dan met enig
recht een ‘revolutie’ genoemd worden? Technisch gezien had de Burgeroorlog mijns
inziens beslist enige aspecten van een ‘contrarevolutie’ (in die tijd werd hij in het
Noorden algemeen een ‘rebellie’ genoemd): het was immers een
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poging van de regerende elite uit de Zuidelijke Staten, waar slaven werden gehouden,
om zich af te scheiden van de Unie op het moment dat Lincoln wettig tot President
was verkozen. Op zo'n manier wilden zij de plannen van de officiële autoriteiten,
om het in het Zuiden aanwezig sociaal en economisch bestel door wettige middelen
te vernietigen, verijdelen. Het was de ongehoorzaamheid van de regerende
elitegroepen van de Zuidelijke Staten die een van bovenaf begunstigde ware
emancipatiebeweging wilde blokkeren, welke de militaire interventie uit het Noorden
provoceerde, en zo een Burgeroorlog onvermijdelijk maakte.69.
De contrarevolutionaire elementen, die in de Amerikaanse Burgeroorlog aanwezig
zijn, doen ons beseffen dat tegenover de niet al te talrijke gevallen van ware sociale
revoluties er heel wat omwentelingen staan die beslist als contrarevoluties kunnen
worden beschouwd: de machtsgrepen van Benito Mussolini, Admiraal Horthy, Tsjiang
Kai-sjek, Adolf Hitler, Franco en Papadopoulos zijn onmiskenbare voorbeelden van
contrarevolutionaire machtsgrepen.

11. Revoluties in vroeger tijden
De revoluties uit de vorige paragraaf hadden alle plaats in de laatste twee eeuwen.
Op de een of andere manier hielden ze alle verband met het proces van snelle
verandering op economisch en sociaal gebied dat karakteristiek is voor de moderne
wereld. Voorzover het echte sociale revoluties waren, kwamen ze meestal voor aan
de vooravond van een periode van snelle industriële ontwikkeling en werden ze
voorafgegaan door de groei van klassen die een groter aandeel in de economische
voordelen en in de politieke macht opeisten. Een opkomende inheemse burgerij
betwistte de bevoorrechte positie van de landadel, die de meeste machtsposities
bekleedde binnen de traditionele politieke structuur. In sommige gevallen had een
aanvankelijk proces van industriële ontwikkeling al een klassebewuste en roerige
stedelijke arbeidersklasse in het leven geroepen, die een beslissende rol kon spelen
in het revolutionaire verloop (dit geldt in het bijzonder voor de Russische Revoluties
van 1917 en de Chinese Revolutie van na 1945).
Nu zou men zich kunnen afvragen of het revolutie-verschijnsel niet op een of
andere manier onontwarbaar verbonden is met de klassenstrijd die met moderne
economische groei samengaat. Zou je in een wetenschappelijk verantwoorde zin van
‘revoluties’ kunnen spreken voor de pre-moderne fase, toen economische groei
betrekkelijk langzaam vorderde en klassebewustzijn in het algemeen niet al te zeer
was ontwik-
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keld?
We zouden het er op zijn minst over eens kunnen worden, dat de revoluties van
de achttiende eeuw niet de eerste waren. Zowel de Nederlandse opstand tegen de
Spaanse overheersing in de tweede helft van de zestiende eeuw als de ‘Great
Rebellion’ van de Engelse Puriteinen in het midden van de zeventiende waren in elk
geval echte revoluties. De eerstgenoemde was tegelijkertijd een nationale en een
sociale revolutie, de tweede uitsluitend een sociale. In beide revoluties betwistte een
opkomende inheemse burgerij de voorrechten van een aristocratie, die totdusver de
meeste machtsposities in handen had gehad.
Er is soms met enige grond beweerd dat de Nederlandse opstand tegen het Spaanse
regiem onder Koning Philips II bepaalde trekken vertoonde die een stap terug
betekenden. Zo ging bij voorbeeld de opstand in tegen de trend naar een centraliserend
bureaucratisch bewind, zoals die zich onder de Bourgondische en Habsburgse vorsten
had afgetekend. Hij resulteerde dan ook in een herstel van bijzondere privileges voor
bepaalde aristocratische groepen of stedelijke autonome lichamen, die door de vorige
heersers juist waren te niet gedaan. Toch was de algemene trend van de opstand een
poging tot alomvattende vernieuwing van de Nederlandse samenleving. Daarom was
de algemene tendentie werkelijk revolutionair, niet slechts nationaal gezien, maar
ook in haar sociale en economische aspecten. Zij luidde in de nieuw gestichte
Verenigde Republiek der Zeven Provinciën een ware emancipatiebeweging in.
Hoe staat het met Azië vóór de negentiende eeuw? Het is Karl Marx gewees die
impliciet ontkende dat er echte revoluties in India konden zijn geweest, toen hij
schreef: ‘De Indiase samenleving heeft helemaal geen geschiedenis, althans geen
bekende geschiedenis. Wat wij haar geschiedenis noemen is slechts de historie van
de opeenvolgende indringers die hun rijken stichtten op de passieve basis van die
samenleving, die noch weerstand bood noch veranderde.’70. En hij breidde zijn
diagnose uit tot heel Azië in zijn beroemde uitspraak in Het Kapitaal, waar hij het
heeft over de ‘onveranderlijkheid van Aziatische samenlevingen, een
onveranderlijkheid die in zo'n treffend contrast staat met de voortdurende ontbinding
en wederoprichting van Aziatische staten, en de nooit aflatende wisselingen van
dynastieën. De structuur van de economische elementen van de samenleving blijft
onberoerd door de onweerswolken aan de politieke hemel.’71.
En expliciet legde Marx zijn mening, dat er geen echte revoluties in het oude Azië
konden voorkomen, neer in zijn uitspraak dat Engeland,
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door afgewerkte katoentjes in de Indiase maatschappij in te voeren waardoor het
Indiase weefgetouw werd afgebroken en het spinnewiel vernietigd, ‘de grootste, en
om de waarheid te zeggen de enige sociale revolutie in Azië ontketende waarvan
men ooit heeft horen spreken.’72.
Marx' ontkenning dat er zich in het oude Azië ‘echte sociale revoluties’ konden
hebben voorgedaan, was kennelijk geworteld in zijn opvatting, dat de verschillende
vormen van politieke onrust de Aziatische maatschappijen in wezen niet konden
beroeren, omdat zij grotendeels werden beheerst door een eeuwenoude, statische
‘Aziatische produktiewijze’.73.
Volgens hem is het klaarblijkelijk de statische en duurzame structuur van de
Aziatische plattelandssamenleving die maakte dat elke poging tot revolutionaire
verandering in het oude Azië in wezen doelloos was en aan de oppervlakte bleef.
In de niet-Marxistische geschiedschrijving over China kan men een begrip
tegenkomen, dat zijn wezenlijke wortels vindt in de traditionele Chinese
geschiedschrijving en dat enige gelijkenis vertoont met de statische opvatting van
Marx over de Aziatische maatschappij. Ik zou hier willen wijzen op het begrip van
de ‘dynastieke kringloop’, dat nog steeds in de ene of de andere vorm opduikt in de
Westerse geschiedboeken over China.74. Het heeft te maken met het Chinese begrip
van het Hemelse Mandaat. Volgens de leer van Confucius was opstand gewettigd
als die gericht werd tegen een vorst die het Hemels Mandaat had verbeurd. De theorie
van ‘cyclische verandering’ kwam er nu op neer dat men een terugkerend, min of
meer stereotiep, patroon van opkomst, groei en verval kon onderscheiden als
kenmerkend voor iedere dynastie. Een nieuwe dynastie kwam aan het bewind door
het vorige omver te werpen, dat het Hemelse Mandaat had verloochend. Het begon
zijn regering met radicale hervormingsmaatregelen, met vermindering van belastingen
en soms met herverdeling van het land, en zo won het de sympathie van de
volksmassa's. Langzamerhand slopen er echter misbruiken in, de bureaucratie en het
Keizerlijke Hof werden corrupt en het land begon geconcentreerd te raken in handen
van een beperkt aantal grootgrondbezitters. De omstandigheden begonnen voor de
boerenbevolking slechter te worden totdat de ontevredenheid zulke grote proporties
had aangenomen dat een rebellenleider een aantal volgelingen bijeen kon krijgen dat
groot genoeg was om de aan de regering zijnde dynastie omver te werpen. Hiermee
begon weer een nieuwe cyclische fase zonder een blijvende verandering achter te
laten in de fundamentele
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omstandigheden van het landelijke leven.
Wat Karl Marx en de voorstanders van de theorie van de ‘cyclische wisseling van
dynastieën’ beweren, is dus niet dat deze opstanden op zichzelf mislukt zijn: de oude
dynastie kan wel verdreven zijn en de nieuwe heersers kunnen wel getracht hebben
een beter soort regering in te voeren. Maar wat zowel Marx als de aanhangers van
de kringlooptheorie betogen, is dat op de lange duur de tot stand gebrachte
veranderingen slechts oppervlakkig zullen blijken te zijn. De economische en sociale
basis van de maatschappij is dezelfde gebleven en vandaar dat de ingevoerde
vernieuwingen niet duurzaam zullen zijn. In de opvatting van de ‘cyclische wisseling’
neemt de terugkeer tot de oude toestand als regel zelfs ongeveer twee eeuwen in
beslag.
Toch geloof ik dat het niet juist is om een beweging een revolutionair karakter te
ontzeggen vanwege zulke vage generalisaties omtrent het uiteindelijke resultaat van
de oorspronkelijke opstand. Is de bestudering van de vroege Chinese geschiedenis
werkelijk ver genoeg gevorderd om ons in staat te stellen met voldoende zekerheid
te verklaren dat er na de rebellie ‘niets nieuws onder de zon’ was? Kunnen wij ooit
volhouden dat de Aziatische samenleving over perioden van eeuwen ‘fundamenteel’
onveranderd is gebleven? Dat Marx aannam dat de oude Aziatische samenlevingen
stilstonden kan zijn reden hebben gehad in de specifieke situatie in het midden van
de negentiende eeuw, toen het Westerse imperialisme zich wijd en zijd verbreidde
en daarbij Aziatische maatschappijen aantrof die, in vergelijking met dat Westen,
statisch leken en niet toegerust om een passend antwoord te geven op die Westerse
uitdaging. Aziatische samenlevingen, vooral India, kunnen een beeld van stilstand
gegeven hebben juist omdat het Britse imperialisme een verdovende slag had
toegebracht. Daardoor is het mogelijk dat zelfs progressieven als Marx en Engels
beïnvloed werden door het vertekende beeld dat men kreeg van Aziatische
maatschappijen als men daarnaar keek vanaf de zo snel vooruitgaande Britse
torenklok. Bovendien was er nog nauwelijks exacte kennis van Aziatische
geschiedenis in die tijd.
Trouwens, de theoretische basis van de opvatting van Marx en Engels dat er in de
Aziatische samenlevingen geen vooruitgang zou zijn is door later historisch onderzoek
niet bevestigd. Zoals ik al in het Eerste Deel van dit boek aangaf kan de ‘Aziatische
produktiewijze’ zoals Marx die verkondigde niet als juiste omschrijving van feitelijke
agrarische toestanden in veel Aziatische samenlevingen worden aanvaard.
Nog belangrijker is echter de tegenwerping dat we hedentendage weten
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dat er überhaupt geen werkelijk stilstaande maatschappijen bestaan noch ooit hebben
bestaan. We moeten zowel Marx' opvatting over een stagnerende Aziatische
samenleving als de theorie van de ‘dynastieke kringloop’ beschouwen in het licht
van onze bespreking van sociale evolutie als een algemeen patroon van voortgaande
emancipatie door de hele geschiedenis der mensheid heen. Evolutie mag in sommige
tijden vergelijkenderwijs langzaam zijn gegaan, ze was nooit volkomen afwezig. Het
zou ook in strijd komen met onze visie dat elke Aziatische maatschappij deel is van
een ‘Wereld in Beweging’, als we een revolutionair karakter aan opstanden zouden
ontzeggen, omdat na enige eeuwen de Chinese maatschappij nog in wezen dezelfde
was gebleven.
Wel kunnen we toegeven dat in de loop van de negentiende eeuw in China en
India meer fundamentele veranderingen hebben plaats gegrepen dan in de vroegere
eeuwen, en dat bijgevolg een revolutie als de ‘Taiping-opstand’ in een tijd kwam,
toen een ‘terugkeer tot een autarkische agrarische economie’ niet langer mogelijk
was. Marx heeft dus misschien wel gelijk gehad dat de ‘sociale revolutie’, of liever
‘evolutie’, die de invoer van afgewerkte katoentjes uit Engeland te weeg bracht,
dieper en blijvender was dan het type sociale verandering dat in vroeger eeuwen
plaatsvond.75.
Ook onder de Chinese Marxisten wordt Marx' kijk op het oude China als een
stilstaande maatschappij niet langer aanvaard. Mau Tse-toeng beschouwt de talloze
boerenopstanden de hele Chinese geschiedenis door als een bewijs van China's
‘roemrijke revolutionaire traditie’,76. anders dan Karl Marx, die meende dat er geen
echte sociale revolutie in China geweest kon zijn vóór de negentiende eeuw. De
klassenstrijd van de boeren, de boerenopstanden en de boerenoorlogen vormden de
werkelijke drijvende kracht achter de historische ontwikkeling in de Chinese feodale
maatschappij.77. Toch geeft ook Mau toe dat, ‘omdat er in die dagen nu eenmaal geen
nieuwe produktieve krachten, noch nieuwe produktieverhoudingen bestonden en er
evenmin enige nieuwe strijdende klasse of vooruitstrevende politieke partij was, de
boerenopstanden en -oorlogen geen correct leiderschap kregen zoals nu het proletariaat
en de Communistische Partij die verschaffen; elke boerenrevolutie moest mislukken,
en de boeren werden telkens opnieuw, hetzij gedurende of na de revolutie, door de
landheren en de adel als hefboom gebruikt om een dynastieke wisseling tot stand te
brengen. Daarom bleven de feodale economische verhoudingen en de politieke
systemen in wezen onveranderd, al werd er dan wel enige sociale vooruitgang geboekt
na elke grote

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

203
revolutionaire boerenworsteling.’ En Mau besluit dan ook dat ‘pas in de laatste
honderd jaar’ er een verandering van een heel ander kaliber plaatsgevonden heeft.78.
Indien we niet langer ontkennen dat bewegingen die uiteindelijk doodlopen een
revolutionair karakter kunnen hebben, moeten we wel tot de conclusie komen, dat
het gedeeltelijk cyclische karakter van de Chinese geschiedenis aan een verschijnsel
te wijten zou kunnen zijn, dat in de Europese geschiedenis bekend staat als een
‘Thermidor’. Volgens sommige schrijvers, op wie we straks in het volgende hoofdstuk
terugkomen, loopt iedere revolutionaire beweging op een zeker moment uit op een
soort nieuwe stabilisatie, waarin het oorspronkelijke revolutionaire élan verloren is
gegaan. De tendens naar een nieuwe stabiliteit is reëel genoeg. Maar dat wil nog niet
zeggen dat na die Thermidor de toestand weer is als tevoren. Als de revolutie geslaagd
was, heeft zij een nieuwe impuls naar evolutionaire verandering, dat wil zeggen naar
emancipatie, tot gevolg gehad.
Onze conclusie kan zijn dat revoluties in elk maatschappijtype kunnen hebben
plaatsgegrepen. Maar het is duidelijk dat de kansen om wezenlijke veranderingen
tot stand te brengen enorm vermeerderen in een situatie waarin een snel vooruitgaande
techniek een omgeving heeft geschapen, die veel stimulerender werkt op sociale
groepen om een emancipatiestrijd aan te gaan; met name op groepen die tot nog toe
niet voldoende mogelijkheid hadden hun ontevredenheid met de bestaande orde te
uiten, en die geen praktische oplossing voor hun problemen zagen.

12. Godsdienst en revolutie in de geschiedenis
In het voorgaand betoog hebben we het idee dat echte sociale revoluties slechts met
succes zouden kunnen worden bekroond in een periode, dat de ideologie van de
revolutionairen niet langer in hoofdzaak gebaseerd is op religieuze voorstellingen
maar op meer rationele grondslag rust, impliciet afgewezen. Zowel de Nederlandse
opstand tegen het Spaanse gezag als de ‘Grote Rebellie’ in Engeland werden in het
voorafgaand betoog ‘revoluties’ genoemd, hoewel de ideologie die de revolutionaire
strijd droeg ditmaal in religieuze termen werd uitgedrukt: Calvinistisch Protestantisme
tegenover Katholieke gezagsdragers, of althans heersers die tegenover het
Katholicisme welwillend stonden. Uit deze voorbeelden blijkt dat godsdienst als
drijvende kracht om het bestaande sociale bestel omver te werpen niet noodzakelijk
een vlucht uit de werkelijkheid
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hoeft te zijn, zoals dat het geval is met de meeste chiliastische bewegingen, die met
bovennatuurlijke hulp een ‘duizendjarig rijk’, een hemel op aarde, willen stichten.
Voor het negentiende-eeuwse Azië kunnen zowel de Taiping-‘opstand’ als de
Indiase Muiterij als echte ‘revoluties’ worden aangemerkt, waarvan de motivatie
gedeeltelijk in religieuze termen was gevat. In het verleden vond iedere sociale
waarde een gemakkelijke uitdrukking in religieuze termen. Religieuze waarden
konden de belangen vertegenwoordigen van hen die de gevestigde orde
vertegenwoordigden; maar zij konden net zo goed een verborgen protest tegen die
orde bevatten. Zij konden in opstanden uitmonden die een vlucht uit de werkelijkheid
betekenden, in een poging een magische snelle uitweg naar een ideale sociale orde
te vinden. En tenslotte konden ze ook een werkelijke revolutionaire beweging
bezielen, die bewust streefde naar een algehele sociale verandering langs min of
meer rationele lijnen.
Daarom zouden we de werking van religieuze factoren in verband kunnen brengen
zowel met het type sociale beheersing zoals dat door degenen, die de gevestigde orde
vertegenwoordigen, wordt uitgeoefend, als met protest-verschijnselen die
samenhangen met de begrippen contrapunt en tegenwaarden, die in hoofdstuk 5 zijn
uitgewerkt. Verschillende godsdienstige systemen die dienstbaar zijn aan de
gevestigde orde hebben gefunctioneerd of dienen nog als een mechanisme om latente
ontevredenheid en daarmee gepaard gaande strevingen naar een beter leven op te
vangen en af te leiden naar een rijk dat buiten de realiteit van dit leven ligt. De belofte
immers van een Hemel na de dood of van een reïncarnatie, een wedergeboorte als
een hoger wezen in een toekomstige gedaante, kan voor velen van de ontrechten een
ontsnappingsmiddel verschaffen uit de ellende van het dagelijkse leven.
Verborgen protest neemt echter dikwijls eveneens religieuze vormen aan.
Tegenwaarden die gericht zijn op machtsbeperking van of verzet tegen de gevestigde
orde vinden ook uitdrukking op het terrein van het godsdienstige geloof. Een
tegenwicht tegen de hiërarchie van de aanvaarde sociale orde vormt in een aantal
religieuze systemen de voorstelling van de intrinsieke gelijkheid van alle menselijke
wezens voor God; of die hiërarchie wordt zelfs omgedraaid door de voorstelling van
superioriteit van de achtergestelden, zoals die op verschillende plaatsen in het
Evangelie naar Lucas tot uiting komt; zoals bijvoorbeeld in de Zaligsprekingen (Lucas
6, 20-25), in de gelijkenis van Lazarus, of in de schier onmogelijkheid ‘voor een
rijke man om in het Koninkrijk der
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Hemelen binnen te treden’.
Aldus kan de Zondagskerk, als contrapunt tegenover de hardheid, het geploeter
en de steeds terugkerende vernederingen van het dagelijks leven een krachtige
emotionele uitlaatklep verschaffen. Het is een genoegdoening voor de gewone man
of vrouw te luisteren naar de preken, waarin zij die hoog in het zadel zitten, voor wie
ze buiten de kerk moeten buigen en die binnen de kerk hun speciale zitplaatsen
hebben het bij de strafsermoenen die vanaf de preekstoel de kerk in worden geslingerd
het hardste moeten ontgelden.
In veel gevallen kon echter het verborgen protest, dat inherent was aan de
godsdienst, in vormen van openlijk protest uitbarsten. Bijna al deze bewegingen
waren echter gedoemd vast te lopen. De vlucht uit de werkelijkheid, die typerend is
voor zoveel religieuze manifestaties, beïnvloedt ongetwijfeld ook het karakter van
godsdienstige vormen van openlijk protest. De tegenwaarden in religieuze
voorstellingen verpakt konden in chiliastische bewegingen tot uitdrukking komen,
waardoor een godsdienstige leider met zijn volgelingen de heersende machten kon
tarten, en kon proberen een nieuwe duurzame sociale orde, een ‘duizendjarig rijk’,
te vestigen waarin deze tegenwaarden zouden kunnen zegevieren. Ongelukkigerwijs
werd deze nieuwe sociale orde niet gezien als het resultaat van een langdurige en
systematische strijd, gebaseerd op sociale, economische en politieke realiteiten, maar
als een volkomen nieuwe wereld die plotseling geboren wordt door Gods wil, zoals
die tot uitdrukking komt door tussenkomst van de religieuze leider die beweert zijn
spreekbuis te zijn. Al vertoonde zo'n chiliastische beweging enige karakteristieken
van een ‘revolutie’ voorzover zij streefde naar een ‘fundamentele sociale verandering’,
de ontoereikendheid van de aangewende middelen (zoals amuletten, fetischen,
gebeden) om dat rijk te stichten bracht de beweging toch op zijn best terug tot het
niveau van een plaatselijke opstand. Al gauw worden zulke leiders of geëlimineerd,
ondanks hun geloof in God versterkt door magische praktijken, of hebben ze zich te
onderwerpen aan de gevestigde autoriteiten door de echt revolutionaire aspecten van
hun leer en van de toepassing daarvan te laten vallen. Tenslotte komt geen enkele
werkelijk fundamentele verandering tot stand en de protestbeweging heeft alleen
enige tijdelijke en emotionele verlichting opgeleverd. Voor een korte periode is er
een schijn van ontvluchting uit de realiteiten van het leven geweest; maar al gauw
komen die realiteiten weer hun plaats opeisen op de ruïnes van een kortstondige
droom. De snelle doorsteek naar een nieuwe blijvende sociale
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orde kon niet anders dan mislukken.79.
Wat al deze bewegingen gemeen hebben is de beperkte omvang van de werkelijke
sociale verandering die ze kunnen bereiken. Zij zijn niet helemaal zonder gevolg.
Ofschoon zij telkens weer trekken vertonen van een zekere vlucht, kan toch hun
nawerking in termen van sociale realiteiten worden gemeten. Al zijn ze zonder gevolg
voorzover betreft hun streven naar een algehele sociale verandering, zij kunnen toch
op een meer beperkte schaal effectief zijn, doordat ze een groepssolidariteit op
ideologische grondslag kweken die verder gaat dan vroegere banden die op
lidmaatschap van genealogische of territoriale gemeenschappen waren gebaseerd.
Zij kunnen dus mogelijk de bodem bereiden voor toekomstige evolutionaire
ontwikkelingen of revolutionaire vernieuwingen van een meer omvattende aard.
Maar op zichzelf kunnen ze niet als ‘revoluties’ gelden; hoogstens kunnen ze als
godsdienstige opstanden worden beschouwd.
Echte sociale revoluties in vroeger tijden vertoonden echter net zo goed een
godsdienstige inslag. En dat is ook begrijpelijk. In een wereld waarin ideeën over
het algemeen in religieuze vormen worden gekleed, zou men zich nauwelijks kunnen
voorstellen dat een niet-godsdienstige ideologie brede massa's tot actie zou kunnen
inspireren.
Men kan volhouden, dat zelfs in de moderne wereld het religieuze element bij
revolutionaire bewegingen niet helemaal ontbreekt.
Het is bekend dat bij de Franse Revolutie godsdienst beslist geen deel uitmaakte
van de heersende ideologie. Een a-religieus rationalisme was de overheersende
filosofie in de Eeuw van Verlichting. Maar toch bracht diezelfde revolutie ten tijde
van de overwinning van haar meest radicale vleugel, de Jacobijnen, een beweging
voort die in psychologisch en ritueel opzicht als een soort surrogaat voor godsdienst
fungeerde, namelijk de Eredienst van de Rede. En Robespierre, die eerst tegen die
beweging was geweest, ontlokte nu aan de Conventie een besluit, dat een soortgelijke
beweging in het leven riep, de Eredienst van het Hoogste Wezen, die culmineerde
in het reusachtige festival van Parijs op 8 juni 1794. Robespierre zelf ‘leidde de
oefening als een soort priester van de Republiek terwijl tien- of honderdduizenden
toekeken’.80. Het is duidelijk dat een revolutie om brede massa's aan te kunnen trekken
elementen van eredienst nodig had, die tot dusver, verbonden waren geweest met
godsdienst.
In latere revoluties zijn soortgelijke ervaringen opgedaan. In dit verband zou men
de Lenin-cultus kunnen noemen in het Mausoleum op het
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Rode Plein in Moskou, of bepaalde facetten van de Mau-cultus in China vooral ten
tijde van de Culturele Revolutie.
Het is evident dat het soort vurige toewijding, dat vroeger met religieuze
bewegingen verbonden was, zich uiten wil in bekende vormen, zelfs al is de heersende
revolutionaire ideologie a-godsdienstig of zelfs anti-godsdienstig, zoals het geval
was met de revolutionaire stromingen die zich beriepen op een uitspraak van Marx
die religie als ‘Opium van het Volk’ brandmerkte.81. Iedere revolutionaire beweging,
hoe rationeel ook in haar middelen en directe politieke doeleinden, vertegenwoordigt
tegelijkertijd de droom van een volkomen nieuwe sociale orde; en die droom vindt
zijn uitdrukking in quasi-religieuze vormen.
Aan de andere kant hebben recente ontwikkelingen, vooral in Latijns Amerika,
getoond dat zelfs in de huidige wereld een traditionele godsdienst als het Christendom
onder zekere omstandigheden het oorspronkelijk revolutionair elan, dat de leer van
Christus bezielde, kan terugkrijgen en gloed en inspiratie kan toevoegen aan een
revolutionaire beweging. Religie is niet altijd ‘Opium van het Volk’. Zij kan evengoed
dienst doen als een ‘Pepmiddel van het Volk’. Terwijl de grote meerderheid van de
geestelijkheid min of meer met de Gevestigde Orde geassocieerd blijft, sluit een
belangrijk aantal leden ervan zich toch aan bij de revolutionaire beweging, zonder
de relaties met de kerk te verbreken. Wij zullen op dit verschijnsel in het Derde Deel
van dit boek terugkomen.
In de voorgaande paragrafen heb ik een historische achtergrond verschaft voor de
taak die ik me in het volgende gesteld heb: te proberen enige algemene opmerkingen
te maken over de voorwaarden waaronder revoluties geboren worden en de loop die
zij nemen.
Tegen deze historische achtergrond willen we nu trachten de algemene patronen
van oorsprong en gang van revoluties te ontdekken, zonder ons van het begin af aan
te beperken tot de enkele gevallen die in de annalen van de Europese moderne
geschiedenis als de ‘Grote Revoluties’ zijn geboekstaafd.
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Zo was de strekking van het tentoongestelde in het godsdienstmuseum, ingericht in de vroegere
Kazan-dom te Leningrad, tijdens mijn eerste bezoek in 1960 nog uitgesproken anti-godsdienstig.
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7
Ontstaan en verloop van revoluties
De kosten van gematigdheid zijn minstens even verschrikkelijk geweest
als die van revolutie, misschien zelfs nog heel wat erger.
Barrington Moore Jr.

1. Theorieën over de revolutionaire kringloop
Kunnen we iets van een regelmaat ontdekken in de wijze waarop revolutionaire
bewegingen zich ontwikkelen vanaf hun geboorte, en verder hun stormachtige loop
voltooien tot aan de eindfase? De meest bekende poging om zulk een stereotiepe
opeenvolging van gebeurtenissen uit te werken is die van Crane Brinton in zijn The
Anatomy of Revolution.82.
Brinton heeft getracht zoiets als een universeel revolutiemodel te construeren door
vier gevallen te analyseren. Deze vier zijn: Engeland, Amerika, Frankrijk en Rusland.
In al die gevallen hebben de revoluties, volgens Brinton's analyse, een min of meer
uniforme reeks stadia doorlopen: eerst zijn er de voortekenen, waaronder een
afvalligheid van intellectuelen tegenover het ‘Ancien Régime’, en deze culmineren
in het optreden van de ‘Eeuwige Figaro’ die aan de alomheersende ontevredenheid
openlijk uitdrukking geeft; dan volgen de eerste stadia van revolutie waarin het
gevestigd gezag wordt getart door onwettige daden van revolutionairen; na enig
bloedvergieten stort het oude regiem ineen, en dan komen de ‘wittebroodsweken’
waarin ‘het volk’ dat de ‘onderdrukkers’ heeft afgeschud verenigd schijnt. De
volgende stadia laten zien dat de eenheid maar tijdelijk en oppervlakkig was: na en
‘bewind van de gematigden’ komen ‘de extremisten aan de macht’, en dit gaat gepaard
met ‘een regiem van terreur en deugd’. Tenslotte treedt onveranderlijk een reactie
op, een terugkeer tot een toestand van ‘normaliteit’, ingeleid door een ‘Thermidor’.
Brinton's studie, hoewel opmerkelijk als een eerste poging, een soort pioniersarbeid,
vertoont toch tal van zwakheden. De meest in 't oog springende is de beperking van
zijn analyse tot vier voorbeelden. Zo verklaart de beperking van zijn overzicht tot
Europa en Noord-Amerika de ernstige miskenning van de betekenis van het
boerenelement in revolutionaire bewegingen; al had het opnemen van de Russische
Revolutie onder zijn vier voorbeelden hem de ogen voor de betekenis ervan kunnen
openen.
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De grootste tekortkoming is echter de starheid van een aanpak die er op gericht is
een gefixeerde, min of meer gestereotypeerde opeenvolging van fasen aan te tonen.
Zijn schema laat daardoor geen ruimte voor een grote verscheidenheid van mogelijke
ontwikkelingen die, bij voorbeeld, afhangen van de historische periode en de
sociologische omstandigheden waarin een revolutie zich voordoet. Zijn starre schema
brengt hem er meer dan eens toe, de werkelijkheid geweld aan te doen om haar in
zijn model te laten passen.
Bovendien is een fundamentele zwakte zijn behandeling van revolutie als een
soort ziekte, met de daarbij behorende vocabulaire ontleend aan de ziekteleer. Brinton
beschouwt ‘revoluties als een soort koorts’.83. Na een paar ‘voorboden, die voor de
zeer oplettende diagnosticus aanwijzingen zijn dat er een ziekte op komst is’, komt
een tijd waarin ‘de volledige symptomen van de ziekte zich openbaren’. ‘Dit
ontwikkelt zich, niet geleidelijk maar met ups en downs, tot een crisis, die vaak
gepaard gaat met delirium.’ ‘Na de crisis komt een periode van herstel, gewoonlijk
onderbroken door een of twee instortingen. Tenslotte is de koorts voorbij, en de
patiënt is weer zichzelf, misschien in sommige opzichten in feite versterkt door wat
hij heeft ondergaan, althans voor een poos onvatbaar geworden voor een gelijksoortige
koortsaanval, maar zeker niet een volkomen nieuwe mens’.
Brinton probeert uit te leggen dat, wanneer hij deze beeldspraak gebruikt ontleend
aan de pathologie, hij daarmee niet bedoelt een moreel oordeel uit te spreken of te
kennen te geven dat revolutie noodzakelijk een kwaal is die men moet genezen.84.
Toch brengt alleen al het gebruik van deze beeldspraak hem en toe revolutie op te
vatten als een toestand van instabiliteit, die uiteindelijk weer leidt tot het herstel van
een stabiele situatie.
Brinton ziet in dat, na ‘herstel’van het zieke sociale lichaam, de patiënt nooit weer
helemaal dezelfde zal zijn als vóór de ‘ziekte’. Toch is zijn impliciete onderstelling
dat in feite de revolutie geen wezenlijke structurele verandering heeft teweeggebracht.
Revolutie is, volgens deze opvatting, een soort verstoord evenwicht dat op den duur
weer moet worden hersteld door een ‘terugkeer naar normale toestanden’.85.
Brinton heeft kennelijk de term ‘evenwicht’, als kenmerkend voor een sociaal
systeem dat niet verscheurd wordt door revoluties, aan de natuurwetenschappen
ontleend, al is hij zich volkomen bewust ‘dat het evenwicht waarin elke menselijke
samenleving zich bevindt niet anders dan onvolmaakt kan zijn’.86.
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Crane Brinton's weinig geslaagde poging om een quasi universeel revolutiemodel te
ontwerpen in termen van een steriotiepe opeenvolging van revolutionaire fasen
illustreert het gevaar, verbonden aan iedere poging om over het ontstaan van het
verloop van revoluties in 't algemeen te spreken. De hachelijkste kant van zulke
pogingen is het enorme verschil, wat betreft de uitgangssituatie, tussen de meeste
revoluties in het verleden, die zich immers voordeden in pre-industriële agrarische
samenlevingen, en gelijksoortige gebeurtenissen in de huidige wereld waar een snelle
industriële ontwikkeling de sociale, economische en politieke omstandigheden in
sterke mate heeft beïnvloed, zelfs voorzover het de pre-industriële samenlevingen
betreft buiten de centra van snelle industriële groei.
Wanneer wij revolutie werkelijk als een maatschappelijk verschijnsel en als een
proces willen begrijpen, dan zullen wij ons volkomen moeten losmaken van het
impliciete uitgangspunt dat revolutie in tegenstelling staat tot stabiliteit en evenwicht.

2. Revolutie als integrerend bestanddeel van sociale verandering
Het in de vorige paragraaf besproken cyclische model gaat uit van de onuitgesproken
onderstelling dat revoluties afdwalingen zijn, erupties die een sociaal lichaam uit
zijn normale baan slingeren. Om in staat te zijn het revolutieproces te ontleden zullen
we het echter eerst in zijn ware perspectief moeten plaatsen: als een specifieke vorm
van het universele verschijnsel van de evolutie der mensheid.87. Zelfs wanneer men
Brinton's statische opvatting verwerpt dat revolutie een soort koortstoestand zou zijn,
in tegenstelling tot een ‘normale’ toestand van gezondheid, dan nog zou men zich
kunnen blijven vastklampen aan een zienswijze waarin revolutie een aberratie blijft,
een verlaten van het ‘gezonde’ dat wil zeggen evolutionaire, type sociale verandering.
Barrington Moore bestrijdt echter zelfs zulk een zienswijze. Hij neemt als
uitgangspunt dat sociale verandering de algemene regel is en niet uitzondering. Hij
is het oneens met ‘de wijdverbreide onderstelling in de moderne sociale
wetenschappen dat maatschappelijke continuïteit geen verklaring vereist, en dat
alleen verandering verklaard hoeft te worden’.88. Moore betoogt dat de ‘normale’
samenleving, met haar ‘dagelijkse repressie’, ten onrechte als vanzelfsprekend wordt
aanvaard, en in de meeste geschiedboeken alleen maar vagelijk op de achtergrond
zweeft. ‘Zelfs die radicale historici, die de onrechtvaardigheden van de
pre-revolutionaire tijdperken benadrukken, concentreren zich als regel
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slechts op een korte tijdspanne die onmiddellijk aan de uitbarsting voorafgaat.’89.
Er is in onze Westerse wereld een sterk vooroordeel ten gunste van geleidelijke
evolutie, in tegenstelling tot revolutie.90. Barrington Moore is het met deze manier
van bekijken oneens: ‘Voor een Westerns geleerde is het niet makkelijk om ook maar
één woord ten gunste van revolutionair radicalisme te zeggen, omdat het ingaat tegen
een diep in onze geest gegrifte reflex. De onderstelling dat geleidelijke en stuksgewijze
hervorming haar superioriteit over gewelddadige revolutie, als een weg om de
menselijke vrijheid te bevorderen, heeft bewezen, is zo diep doorgedrongen dat het
zelfs vreemd lijkt zulk een onderstelling in twijfel te trekken’. Tegenover ‘de
geruststellende mythe van geleidelijkheid’ plaatst hij echter ‘de kosten van het
vermijden van revolutie’. ‘In de achtergebleven landen van vandaag duurt het lijden
voort van hen die niet in opstand zijn gekomen.’91.
Kennelijk is Barrington Moore van mening dat de algemene voorkeur voor
geleidelijke evolutie boven revolutie is gegrond op een moreel vooroordeel, dat
revolutie als onmenselijk afdoet.
Dezelfde gedachte, die in Moore's betoog naar voren kwam, is in meer poëtische
vorm door Mark Twain onder woorden gebracht: ‘Er waren twee “Terreurregiems”,
als wij maar bereid zijn ons dit te herinneren en er over na te denken; het ene stichtte
moord in hete hartstocht, het andere harteloos en in koelen bloede; het ene duurde
slechts enkele maanden, het andere had een duizend jaar geduurd; het ene berokkende
de dood aan tienduizend mensen, het andere aan een honderd miljoen; maar ons
afgrijzen geldt uitsluitend de “gruwelen” van de kleinere Terreur, de Terreur van een
oogwenk bij wijze van spreken; wat betekent intussen de gruwel van de snelle dood
door de valbijl, vergeleken met een levenslange dood door honger, koude hoon,
wreedheid en hartzeer? Wat is de snelle dood door de bliksem in vergelijking met
de langzame dood door het vuur op de brandstapel?
Een stadskerkhof zou de doodkisten kunnen bevatten gevuld door die korte Terreur
die wij allen zo vlijtig moesten leren verfoeien en bewenen; maar heel Frankrijk zou
nauwelijks de doodkisten kunnen bevatten gevuld door die andere, door de echte
Terreur - die onuitsprekelijk bittere en afschuwelijke Terreur die niemand van ons
heeft geleerd te zien in haar onmetelijkheid en treurigheid, zoals zij verdient.’92.
Het is tegen deze achtergrond, van een evolutie die als ‘normaal’ proces niet
noodzakelijkerwijze een ‘geleidelijke’ vorm hoeft aan te nemen,
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maar zich veeleer als een ontwikkelingspatroon voordoet waarin perioden van
verlangzaming afwisselen met perioden van versnelling, dat wij dit laatste type
verandering, dat men ‘revolutie’ noemt, zullen moeten plaatsen, als een steeds weer
terugkerend verschijnsel in de geschiedenis der mensheid. Het is ook tegen deze
achtergrond dat wij het ontstaan en de verdere gang van de revolutie zullen moeten
analyseren.

3. Het ontstaan van revoluties: enkele algemene opmerkingen
De bestaande literatuur over revoluties in het algemeen, en over het verloop ervan
meer in het bijzonder, is wel erg mager.93.
Harry Eckstein heeft de subjectiviteit, dubbelzinnigheid en bij tijden ook innerlijke
tegenstrijdigheid van de meeste theorieën, die zijn geopperd om het ontstaan van
revoluties te verklaren, terecht en, om Lawrence Stone te citeren, ‘meedogenloos’
aan de kaak gesteld. Ik citeer hier Stone's parafrase van Eckstein's betoog: ‘Hij heeft
aangetoond dat de hypothesen, die zo maar vlotweg worden geopperd, een wijd
gamma van specifieke voorwaarden voor het ontstaan van revoluties naar voren
schuiven. Deze variëren van geestelijke voorwaarden (gebrekkige politieke
socialisatie, botsende sociale mythen, een versleten sociale filosofie, vervreemding
van de intellectuelen), via economische (toenemende armoede, snelle economische
groei, onevenwichtigheid tussen produktie en distributie, groei op lange termijn plus
teruggang op korte termijn), en via sociale (wrok wegens een beperkte doorstroming
tot de elite, verwarring als gevolg van een te ruime toegang tot de elite, anomie als
gevolg van te sterke sociale mobiliteit, conflict te wijten aan de opkomst van nieuwe
sociale klassen) tot politieke voorwaarden (slechte regering, verdeelde regering,
zwakke regering, tyrannieke regering). Tenslotte zijn er verklaringen op het niveau
van het algemene proces zoals snelle sociale verandering, grillige sociale verandering,
of een gebrek aan harmonie tussen staatsstructuur en maatschappij, tussen regeerders
en geregeerden. Geen van deze verklaringen is op zichzelf waardeloos, maar zij zijn
vaak moeilijk of onmogelijk met elkaar overeen te brengen, en ze lopen zo ver uiteen
zowel qua draagwijdte als qua karakter dat het praktisch ondoenlijk wordt ze in een
geordend analytisch raam te vatten’.94. En Stone vraagt zich dan verder af: ‘Wat
moeten we nu doen?’
Allereerst moeten we proberen een breder gamma van revolutionaire gebeurtenissen
te bestuderen dan gebeurt door de schrijvers die zich beperken tot de ‘Grote
Revoluties’, die in het Westen het best bekend zijn.
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Voorzover we ons bezighouden met de objectieve factoren die kenmerkend zijn voor
een pre-revolutionaire situatie, moeten we trachten rekening te houden met de
verschillende typen van revolutie, zoals wij ze in hoofdstuk 6 onderscheiden hebben.
Het lijkt mij echter, dat de meestbelovende weg om ons inzicht in de oorsprong van
revoluties te verdiepen, daarin bestaat dat wij bij de behandeling van pre-revolutionaire
situaties moeten proberen deze in samenhang te zien met de botsende waarden zoals
we die in hoofdstuk 5 hebben geanalyseerd. Dit houdt dus in dat we moeten trachten
een pre-revolutionaire situatie in verband te brengen met de vroege kiemen van
splijting en conflict, die in elke samenleving zichtbaar zijn. Daarbij zullen we moeten
proberen die tendenties, welke in de richting wijzen van revolutie, te onderscheiden
van de tendenties die in de richting duiden van een algemene onrust welke net zo
goed een contrarevolutionair karakter kan aannemen. Daarom zullen wij ons bij de
behandeling ten volle rekenschap moeten geven van het emancipatie-aspect dat in
het algemeen beslist of een trend als progressief dan wel als het omgekeerde moet
worden aangemerkt.
In dit opzicht zal mijn analyse fundamenteel verschillen van analyses als die van
Chalmers Johnson en Jean Baechler, die wel onderscheid maken tussen revoluties,
militaire staatsgrepen en revoltes, maar die ze voor het overige behandelen als
gelijkwaardige vormen van opstand; of van die van Harry Eckstein, die zonder enig
onderscheid schrijft over ‘binnenlandse oorlogen’.95.
Wanneer wij proberen het ontstaan van revoluties op te sporen, zullen we twee
aspecten van de pre-revolutionaire omstandigheden moeten onderscheiden: de
situationele, en de subjectief-psychologische aspecten.

4. Situationele aspecten
Is er enige uniformiteit te onderkennen in de talrijke situaties de hele
wereldgeschiedenis door die wij achteraf als pre-revolutionair kunnen kenschetsen?
Doen revoluties zich voor in een toestand van uiterste ellende of, integendeel, onder
omstandigheden van economische groei? Zijn scherpe klassenscheidingen een
vruchtbare bodem voor revoluties, of juist een situatie waarin de klassengrenzen wat
vervagen en er een zekere mate van sociale mobiliteit bestaat? Komen revoluties op
onder politieke omstandigheden van een uiterste repressie of juist onder regiems
waar de politieke gezagsuitoefening wat soepeler is geworden en bijgevolg de
ontevreden groepen enige speelruimte hebben voor hun activiteiten? Het is al direct
duidelijk dat we nauwelijks kunnen verwachten,
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op grond van het betrekkelijk schaarse aantal historische gevallen van echte revoluties
een ondubbelzinnig en algemeen-geldig antwoord op zulke vragen te mogen geven.
We kwamen een grote verscheidenheid van revoluties tegen, die in een aantal typen
konden worden onderverdeeld. Zowel het maatschappijtype als de historische periode
waarin een revolutie zich afspeelt kan sterk verschillen en bijgevolg de rol van
afzonderlijke factoren beïnvloeden.
Een vluchtig overzicht van de verschillende revoluties kan deze opmerking
verduidelijken. Er zijn stellig historische gevallen geweest waar een revolutie uitbrak
onder omstandigheden van uiterste ellende voor de brede massa van de boeren en
van de stadsbevolking. Dit geldt voor de Russische Revoluties (zowel van 1905 als
van 1917) en voor de Chinese Communistische Revolutie.
Maar voor de Engelse Puriteinse Revolutie omstreeks 1640 ligt de zaak veel minder
duidelijk, en voor de Amerikaanse Revolutie van 1775 heeft niemand ooit durven
beweren dat de pre-revolutionaire situatie werd gekenmerkt door algemene verarming.
Maar als we dit in verband zouden willen brengen met het feit dat de Amerikaanse
Revolutie in wezen nationaal was, dan moeten we tevens erkennen dat in enkele
andere gevallen van nationale revolutie tegen vreemde overheersing verarming wel
degelijk een machtige factor is. We zouden kunnen denken aan de Indonesische
Revolutie van 1945 en volgende jaren tegen het Nederlands koloniaal gezag, die
stellig versneld is door de ellende tengevolge van de Tweede Wereldoorlog en de
Japanse bezetting. We kunnen hier net zo goed noemen de Nederlandse Revolutie
tegen het Spaanse gezag, die begon met de op vele plaatsen tegelijk uitbarstende
Beeldenstorm. Deze wordt door Erich Kuttner, die een prachtige studie heeft gewijd
aan de oorzaken van de opstand der Nederlanden, weer op rekening geschreven van
het Hongerjaar 1566.96.
Het zou even moeilijk zijn, als universele waarheid te poneren, hetzij dat revoluties
ontstaan in situaties van uiterste onderdrukking, hetzij dat zij worden uitgelokt door
een zwakke, toegeeflijke politiek van de machthebbers. Men kan voorbeelden van
beide aanhalen. Cuba onder Batista, China onder Tsjiang Kai-sjek en zelfs, ondanks
diens inefficiëntie, Rusland onder Tsaar Nicolaas II waren voorbeelden van
meedogenloze onderdrukking, en van een afwezigheid van democratische instellingen
als doeltreffend tegenwicht tegen willekeurige machtsuitoefening. Aan de andere
kant werden de Engelse en Franse revoluties juist versneld door de schepping van
parlementaire controle op de abso-
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lute uitvoerende macht.
Het blijkt alweer hoe moeilijk het is om in algemene termen een theorie te
ontwikkelen over pre-revolutionaire situaties. Wij kunnen dit voor een groot deel
toeschrijven aan de beperkingen, waaraan elke poging om ontwikkelingen in het
sociale en politieke vlak te voorspellen onderhevig is. Wanneer we een bepaalde
sociale en politieke situatie als ‘pre-revolutionair’ zouden willen aanduiden, dan
zouden we hiermee gemakkelijk de indruk kunnen wekken dat in zulk een situatie
revolutie onvermijdelijk is. Lawrence Stone kritiseert, op soortgelijke gronden,
Chalmers Johnson's poging om de oorzaken van revolutie vast te leggen: ‘Johnson
laat te weinig speelruimte voor de werking van het unieke en persoonlijke. Hij schijnt
zijn “versnellers” als een soort automatische ontstekingen te beschouwen, waarbij
hij een wijde speelruimte van onvoorspelbare individuele keuze zowel voor de
regerende elite als voor de revolutionaire leiders (...) buiten beschouwing laat.
Revolutie is nooit onafwendbaar - of liever, het enige bewijs van haar
onafwendbaarheid is dat zij zich werkelijk voltrekt.’97.
De enige manier om op min of meer zinnige wijze de situationele aspecten van
pre-revolutionaire omstandigheden te behandelen, is te proberen ze in verband te
brengen met de verschillende typen van revoluties. Zelfs dan zullen we ze meer als
mogelijke factoren moeten zien, dan als werkelijke en onverbiddelijke determinanten
van toekomstige revoluties.

5. Economische voorwaarden
Er zijn in wezen twee tegenstrijdige theorieën over de economische oorzaken van
revoluties. Het zijn, om Lawrence Stone aan te halen, ‘de tegengestelde modellen
van Marx en De Tocqueville, waarvan het ene beweert dat volksrevolutie een produkt
is van toenemende ellende, en het andere dat het een produkt is van toenemende
welvaart’.98. De Tocqueville beweerde dat dit laatste het geval was in Frankrijk,
hetgeen Hobsbawm99. en andere schrijvers ontkennen.
In de huidige literatuur heeft dat laatste model heel wat aanhang gewonnen. Al
geeft Crane Brinton toe dat bepaalde groepen in hun economische activiteiten
belemmerd werden, hij houdt toch vol dat de samenlevingen, waar revoluties plaats
grepen, in de jaren die aan de revolutie voorafgingen ‘over het geheel welvarend’
waren.100. Deze theorie is aan de ene kant nader uitgewerkt, maar aan de andere kant
ook weer in
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Grafiek 1, J-curve volgens James C. Davies
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Grafiek 2, J-curve: verband tussen behoeftenbevrediging en revolutie (volgens James C. Davies)
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haar gelding beperkt door James C. Davies.101. Hij betoogt dat revoluties niet ontstaan
in gevallen van uiterste nood, maar veeleer in situaties waar een periode van
verbetering en stijgende verwachtingen gevolgd is door een kortstondige
achteruitgang, in de loop waarvan ernstige frustraties aan de dag komen.
Als grafische voorstelling voor zulk een ontwikkeling gebruikt Davies de J-curve
(zie grafiek 1).
Deze curve dient er toe, de afwijking te illustreren tussen de regelmatig stijgende
verwachtingen gewekt door een periode van groei, en het echte bevredigingsniveau
dat ver achter blijft bij deze verwachtingen (zie grafiek 2).
Ik citeer Lawrence Stone's poging om Davies' stelling te omschrijven: ‘Geslaagde
revoluties zijn noch het werk van de gebrek lijdenden, noch dat van hen die het goed
hebben, maar van hen wier feitelijke toestand minder snel verbetert dan zij
verwachten.’102.
Al geeft hij toe dat ‘het Davies model op de Westeuropese geschiedenis vrij goed
past’, waarschuwt Stone de lezer toch dat we er met een zuiver economische
verklaring niet komen. Hij verwijst naar de psychologische factoren die samenhangen
met veranderingen in rijkdom en macht, en naar de betrekkelijkheid van de maatstaven
die worden aangelegd om iemands economische positie binnen een samenleving te
meten.103. Ook volgens Davies trouwens hangt alles af van ‘de geestestoestand, een
stemming in de maatschappij’.
Toch zou men zelfs de algemeengeldigheid van het De Tocqueville-element in
het Davies-model in twijfel kunnen trekken. Er zijn stellig revoluties geweest die
niet uitbraken in omstandigheden van uiterste ellende. De Amerikaanse Revolutie
van 1775 is het meest overtuigende voorbeeld van een revolutie die beslist niet een
gevolg was van extreme armoede. Crane Brinton houdt zelfs staande dat ‘het begin
van de zeventiger jaren duidelijk een tijd van voorspoed was. Er waren economische
spanningen en knelpunten in koloniaal Amerika ... maar er was geen klasse die door
armoede geteisterd werd’.104.
En al zal de massa van de agrarische bevolking in Engeland gedurende het hele
bewind van Karel I doodarm geweest zijn volgens elke maatstaf die men zou willen
ontlenen aan de huidige omstandigheden in West-Europa, er schijnt toch
eenstemmigheid te bestaan onder de historici dat het niet deze armoede was die de
drijvende kracht was achter de Puriteinse Revolutie. Zij die ontevreden waren en in
opstand kwamen waren leden van een krachtige opkomende stand van kooplieden
en
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eigenerfde boeren.105.
Maar beide revoluties waren dan ook typisch burgerlijk. In zo een geval schijnt
het ook voor de hand liggend, dat de pre-revolutionaire periode er een was van
algemene, zij het beslist ongelijkmatige, economische groei.
Maar zelf sin het geval van sommige burgerlijke revoluties kan de situatie best
ingewikkelder zijn geweest. De burgerlijke revolutie in de Nederlanden werd
voorafgegaan door langdurige economische moeilijkheden, die hun hoogtepunt
vonden in ‘het Hongerjaar 1566’. Een echte revolutionaire beweging zette in in de
Zuidelijke Nederlanden, maar deze werd onderdrukt. Zij zette zich voor naar de
Noordelijke Nederlanden waar zij meer succes had. In dit geval lijkt het alsof James
Davies' J-curve van toepassing is: een langdurige periode van industriële groei gevolgd
door een recessie. Maar volgens Kuttner's analyse zou in dit geval de recessie vele
jaren hebben geduurd.
Ook de interpretatie van de Franse Revolutie wordt wel eens voorgesteld in termen
van het J-curve model. Crane Brinton bij voorbeeld, die in het voetspoor van De
Tocqueville beweert dat de pre-revolutionaire periode in Frankrijk er een was van
toenemende welvaart, geeft toe ‘dat in bepaalde opzichten 1788-'89 een slecht jaar
was’.106. Eric Hobsbawm daarentegen geeft een veel somberder beeld. In zijn ogen
waren de late tachtiger jaren een periode van ‘een diepe economische en sociale
crisis’.107.
Een soortgelijke analyse kunnen wij vinden in Palmer's standaardwerk over de
democratische revoluties op het eind van de achttiende eeuw.108. Hij schrijft: ‘De
prijzen van landbouwprodukten waren meer dan tien jaar lang gedaald, zodat de last
van de pachten, schulden, tienden en belastingen op de boerenbevolking zwaarder
drukte’. Hij meent dat ‘heel West-Europa in 1789 in de greep was van een
economische depressie’. ‘De oogst van 1788 was catastrofaal slecht geweest, zodat
brood schaars was. In het beperkte voedselpakket van de lagere klassen was brood
een hoofdbestanddeel, en de prijs ervan was door de stijging, die er alleen een was
op korte termijn als gevolg van een tekort, op dat ogenblik hoger dan in bijna honderd
jaren het geval was geweest’. Het lijkt daarom wel enigszins een ‘under-statement’
wanneer Brinton schrijft dat 1788-'89 ‘in bepaalde opzichten’ een slecht jaar was,
en ‘geenszins een dieptepunt’. Het is nog wel wat anders dan Marie Antoinette die
vroeg waarom de mensen geen gebak aten als er broodgebrek was; maar toch ...
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Het beeld van de economische toestand in het Frankrijk van de laatste tien jaren vóór
de revolutie, zoals door Hobsbawm, Palmer en Labrousse geschilderd, wekt zelfs
twijfel of De Tocqueville's model en Davies' J-curve voor dit land opgaan. Ook
wanneer wij toegeven dat het overwegend een burgerlijke revolutie was, kunnen wij
nog de vraag stellen of de periode van economische groei die aan de depressie van
de jaren tachtig voorafging een rol van betekenis kon spelen als oorzaak van
revolutionaire ontwikkelingen op het eind van die decade.
Het is stellig waar dat er groepen in de Franse samenleving waren die de drijfkracht
achter de revolutie vormden, terwijl zij als leden van een opkomende middenklasse
een zekere welvaart genoten. Maar het lijkt wat vergezocht om hun rol in verband
te brengen met een tijdperk van toenemende voorspoed in een nogal ver verleden,
zoals Davies beweert wanneer hij schrijft: ‘de factor waar het op aankomt is de
onbestemde of duidelijk bewuste vrees dat het terrein dat men gedurende een lange
periode gewonnen heeft snel verloren zal gaan’. Die vooruitgang zou best wel eens
afdoende uit hun herinnering kunnen zijn weggevaagd door de latere tegenslagen.
Het model van De Tocqueville stort echter volkomen ineen wanneer wij onze
aandacht afwenden van burgerlijke revoluties, en gaan richten op proletarische, en
meer in het bijzonder boerenrevoluties. Niemand zou kunnen volhouden dat de
Chinese communistische revolutie zich afspeelde in een periode van toenemende
welvaart. Al in de jaren dertig kon men zeggen ‘dat een hoog percentage van de
Chinese boeren constant op de rand van werkelijk gebrek leefde’,109. en dat de
plattelandsbevolking ‘ontzettend leed door de onzekerheid van lijf en goed’.110. De
Japanse oorlog maakte de al hachelijke situatie nog veel erger. Brinton stelt, op grond
van zijn studie van vier ‘Grote Revoluties’, dat deze ‘revoluties niet op touw worden
gezet door mensen die volkomen in de put zitten, door stakkers die verhongeren’.111.
Evenzo schrijft Davies: ‘Verre van mensen tot revolutionairen te maken brengt
langdurige armoede op zijn best mee dat men volledig in beslag wordt genomen door
het eigen ikje of het eigen gezin, en leidt het op zijn slechtst tot berusting en stomme
wanhoop’.112.
Als er iets is dat de algemeengeldigheid van deze stelling zou kunnen ontzenuwen,
althans inzover het gaat om boerenrevoluties, is het wel het voorbeeld van China.113.
Maar zelfs voor Rusland (één van de vier landen die Brinton behandelt, en één
van de drie bij Davies) zou men kunnen volhouden dat de gebeur-
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Grafiek 3, De J-curve in Rusland (volgens James C. Davies)
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tenissen van 1917 veeleer aan uiterste ellende waren toe te schrijven dan aan
voorafgaande ‘economische groei’. Brinton's tegenovergesteld betoog, gegrond op
de bewering dat ten tijde van de Eerste Wereldoorlog Rusland ‘snel afstevende op
economische rijpheid’,114. houdt geen rekening met de veel belangrijker factor dat de
oorlogsjaren een periode hadden gevormd van grote ontberingen voor de massa van
de bevolking. De onmiddellijke aanleiding tot de Februarirevolutie vormde het
broodgebrek in de hoofdstad Petrograd, dat een massale vrouwendemonstratie uitlokte.
Nog minder overtuigend wordt Davies' interpretatie van de Russische ontwikkeling
in termen van een J-curve, als wij uitgaan van Davies' eigen beeld van de Russische
economische geschiedenis. Hij stelt dat de recessie in wezen al in 1904 was begonnen.
Volgens Davies ‘vormden de jaren van 1905 tot 1917 een bijna ononderbroken
optocht van toenemende ellende en wanhoop’ (zie grafiek 3).115.
Evenals in het geval van de Franse Revolutie zou men kunnen betogen dat voorzover
de Februarirevolutie een burgerlijke was, hierbij een opkomende middenklasse een
rol van betekenis speelde die, tot op zekere hoogte, kan worden verklaard door een
economische opmars van die klasse in een vroegere periode. Maar de feitelijke
ontwikkelingen in de loop van 1917 toonden dat deze bourgeois stroming werd
overspoeld door een veel machtiger golf van revolutionaire activiteit welke geworteld
was in de brede volksmassa's, zowel in de stad als op het land. Voor deze massa's
kan de vooroorlogse economische groei, zelfs als deze in tegenstelling tot Davies'
zienswijze tot 1914 zou hebben geduurd, nauwelijks enige betekenis hebben gehad.
De enige economische realiteit waarvan zij zich bewust waren was de ondragelijke
situatie van het ogenblik.
Wanneer we daarom economische omstandigheden met allerlei typen van revoluties
in verband zouden moeten brengen, zou het misschien gerechtvaardigd zijn om De
Tocqueville's model, als door Davies gecorrigeerd, met min of meer beperkte
burgerlijke revoluties te verbinden, en het Marxistisch model met volksrevoluties.
Ongelukkigerwijs is het beschikbare historische materiaal uiterst beperkt, en dit
zou ons er van moeten weerhouden om met een breed gebaar haastige generalisaties
op tafel te leggen. Bovendien lijkt het moeilijk om van economische omstandigheden
als zoëven omschreven vast te stellen dat zij typisch pre-revolutionair zijn. Om
Barrington Moore te
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citeren: ‘Massale armoede en uitbuiting zijn op zichzelf niet voldoende om een
revolutionaire situatie in het leven te roepen’.116.
Het zal een historicus geen moeite kosten, deze stelling met voorbeelden te
illustreren.117.
Bovendien zijn er, in de gevallen waarin economische nood werd gevolgd door
ernstige ongeregeldheden, tal van voorbeelden van bewegingen die wij eerder als
contrarevolutionair dan als revolutionair zouden moeten aanmerken. Wat in China
in 1927 gebeurde, in Brazilië in 1964, of in Indonesië in 1965, vormt een aanwijzing
voor de contrarevolutionaire mogelijkheden die inherent zijn aan ernstige verarming
onder de boerenbevolking. Voorzover het gaat om economische omstandigheden is
er, naar het schijnt, weinig dat een pre-revolutionaire situatie onderscheidt van één
waar of helemaal niets opzienbarends gebeurt, of precies het omgekeerde van een
revolutie.
Het is nog makkelijker historische voorbeelden te noemen waar economische groei
op lange termijn, gevolgd door een kortstondige teruggang, niets dat ook maar
enigszins lijkt op een revolutie voortbracht. Wanneer de J-curve werkelijk een
aanwijzing zou vormen van een op handen zijnde revolutie, dan hadden in het begin
van de jaren dertig van deze eeuw over de gehele wereld revoluties moeten
plaatsvinden.118.
Kennelijk is meer dan slechte of verslechterende economische toestanden nodig
om een pre-revolutionaire situatie in het leven te roepen. Wij moeten naar bijkomende
factoren zoeken, die van invloed zijn op het scheppen van een waarlijk revolutionaire
atmosfeer.
De Tocqueville's oorspronkelijk model daarentegen gaat uit van economische
omstandigheden die het patroon vertonen van voortgaande groei, hetgeen bevorderlijk
zou zijn althans voor een burgerlijke revolutie. In zulk een geval zou men geneigd
kunnen zijn aan te nemen dat het voor de hand ligt een direct verband te leggen met
het emancipatie-perspectief: wanneer een opkomende bourgeoisie onder een
aristocratisch Ancien Régime eisen naar voren brengt van groter zeggenschap in de
besluitvorming op het niveau van het centraal gezag, dan lijkt het evolutionaire
perspectief onloochenbaar. Toch kunnen zelfs in dat geval de economische trends
op zichzelf evengoed het omgekeerde van een revolutionaire beweging uitlokken.
Contrarevoluties zijn meestal bedoeld om een bestaande tendentie naar emancipatie
tegen te houden. Zij kunnen juist optreden in situaties waar de machthebbers zich
willen verschansen achter traditionele instellingen om de aanval van nieuw opkomende
krachten af te wenden. De contrarevolutie van 1787 in Neder-
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land was een duidelijk voorbeeld van zulk een anti-burgerlijke reactie. In diezelfde
jaren probeerde ook de Franse landadel het burgerlijke getij te keren.
Er schijnt dus in de dynamiek der economische omstandigheden niets dwingends
te zitten, als factor die een krachtdadige massale drang tot emancipatie zou verwekken.

6. Sociale voorwaarden
Naast een economische heeft het emancipatievraagstuk ook een sociologische kant.
Sociale groepen, die worden gedreven door een economisch motief om hun welvaart
te vergroten, streven er tegelijkertijd naar om hun status binnen de sociale hiërarchie
te verbeteren.
In dit geval kan men zich afvragen of een pre-revolutionaire situatie wordt
gekenmerkt door een ernstige kloof tussen de verschillende sociale lagen, dan wel
juist door een tendentie van de grenzen om te vervagen als gevolg van een toenemende
sociale mobiliteit.
Een emancipatiebeweging vooronderstelt dat velen, behorende tot een bepaalde
sociale laag, zich ernstig gaan afvragen welke de vooruitzichten voor de sociale laag
als geheel zijn voor een verbeterde positie binnen de maatschappij. Dit houdt dus in,
dat men zijn plaats binnen de samenleving niet langer ziet als voorbeschikt door
bovennatuurlijke krachten of door onveranderlijke instellingen. Dit kan zich alleen
voordoen in een situatie waar er een wijde discrepantie bestaat tussen de feitelijke
status en de potentiële ambities. Dit kan men zich nauwelijks voorstellen onder een
systeem waar de statusrollen permanent en strak omlijnd zijn. In zóverre kan men
geredelijk aannemen dat een pre-revolutionaire situatie zal worden gekenmerkt door
een aanzienlijke mate van sociale mobiliteit, zowel verticaal als horizontaal.
Toch zou de werkelijke samenhang wel eens gecompliceerder kunnen zijn. We
moeten alweer zien te onderscheiden tussen verschillende typen van revolutie.
Ongelukkigerwijs beschikken wij niet over de nodige kwantitatieve gegevens, zoals
wel het geval was met de economische voorwaarden, om bij voorbeeld de mate van
sociale mobiliteit in pre-revolutionair Frankrijk te meten, op dezelfde wijze als
economisch-historici in staat zijn geweest de economische groeivoet gedurende het
Ancien Régime te meten. Onder deze omstandigheden kunnen we niet veel meer
doen dan enkele gissingen naar voren brengen wat betreft de waarschijnlijke
verhouding tussen de mate van sociale mobiliteit en het optreden van allerlei typen
van revolutie, aan de hand van de magere en
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fragmentarische kennis die tot onze beschikking staat.
Ik zou als uitgangspunt willen nemen het geval van de anti-koloniale Indonesische
Revolutie in 1945, met de sociologische achtergrond waarvan ik redelijk vertrouwd
ben. Zoals ik al eerder aantoonde was het in wezen een burgerlijk-nationalistische
revolutie. We kunnen dan allereerst die groepen in beschouwing nemen die behoorden
tot de traditionele hogere lagen van de Indonesische samenleving, en die gedurende
de tientallen jaren welke het koloniale tijdperk afsloten in staat waren geweest modern
Westers onderwijs te genieten. Tot op zekere hoogte was hun sociale mobiliteit door
deze onderwijsmogelijkheden bevorderd, daar velen van hen hierdoor de kans kregen
zich van een positie en een status te verzekeren die tevoren voor hen onbereikbaar
was geweest. Aan de andere kant was het juist het koloniale ‘kaste’-systeem dat hen
belette in het overheidsapparaat posities te bereiken die evenredig waren aan hun
onderwijspeil. Onder het koloniaal bewind bleven de meeste posities die echte
verantwoordelijkheid met zich mee brachten gesloten voor hen die tot het
onderworpen ‘ras’ behoorden. En het waren in feite hun studieprestaties die hen
bewust maakten van de achterstelling waaronder zij, als Indonesiërs, in hun eigen
land onder een koloniaal bewind moesten lijden. Gedurende de economische crisis
in de vroege jaren dertig werden de vooruitzichten voor deze groep zelfs nog slechter.
Zelfs de traditionele ambtsadel, die door de Nederlanders vanaf de negentiende
eeuw was gebruikt om het koloniale bestel te stutten, kreeg binnen het rangenstelsel
van het Binnenlandse Bestuur posities toebedeeld die lager waren dan die van de
overeenkomstige Europese sector van het bestuursapparaat.
Men zou daarom met een paradox kunnen stellen dat wat aanleiding gaf tot de
algemene ontevredenheid welke gedurende de laatste tientallen jaren van het koloniaal
bewind heerste, zowel toegenomen sociale mobiliteit als gebrek aan sociale mobiliteit
was.
Wij mogen ook de ontwikkelingen gedurende de Japanse bezetting niet over het
hoofd zien. Al behielden de Japanners evengoed de sleutelposities voor zichzelf,
door gebrek aan mankracht en ervaring werden zij niettemin gedwongen Indonesiërs
toe te laten tot posten van hoger gezag en groter verantwoordelijkheid dan zij onder
het koloniaal bewind ooit hadden kunnen bereiken. De Europese ‘kaste’, met inbegrip
van de meeste Indo-Europeanen, was uit het bureaucratische apparaat verwijderd,
en bijna allen leden zij ernstig gebrek als geïnterneerden in de kampen.
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Grafiek 4, Omgekeerde J-curve. Verticale mobiliteit: enige stijging na gestadige daling
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Grafiek 5, Omgekeerde J-curve: verband tussen verticale sociale mobiliteit en een burgerlijke revolutie
(Indonesië)
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Tot op zekere hoogte zou de toestand bij het begin van de Indonesische Revolutie
daarom kunnen worden voorgesteld in termen van een soort omgekeerde J-curve het omgekeerde verschijnsel van de trend die Davies als typisch beschouwt voor de
economische ontwikkelingen voorafgaande aan een revolutie (zie grafiek 4).
Een lange periode van telkens weer gefrustreerde hoopvolle verwachtingen van
een toenemende sociale mobiliteit werd gevolgd door een korte periode waarin, voor
de leden van de nieuwe bourgeoisie, een plotselinge stijging op de maatschappelijke
ladder kon worden gerealiseerd ten gevolge van een vreemde bezetting. De belofte
van toekomstige onafhankelijkheid voor Indonesië, in 1944 door de Japanners gedaan,
wakkerde de verwachtingen daaromtrent nog verder aan. Terugkeer van de vroegere
koloniale heersers zou voor deze groep stellig een ernstige vermindering betekenen
van de kansen om posities van gezag en sociaal prestige te bekleden, ook al zouden
de Nederlanders gedwongen zijn om het vooroorlogse koloniale bestel aanzienlijk
te wijzigen (zie grafiek 5).
Als stimulans voor de nationalistische revolutie zullen deze persoonlijke ambities
van de opkomende bourgeoisie stellig een rol hebben gespeeld, ook al dienden zij
slechts ter versterking van de echte idealistische motieven die wortelden in
vrijheidsliefde en bezorgdheid om het lot van de massa der bevolking.
Voor andere lagen van de Indonesische samenleving was de situatie met betrekking
tot de sociale mobiliteit verschillend. Er was de stedelijke groep van zogenaamde
‘semi-intellectuelen’, die ook een zekere mate van modern onderwijs had genoten,
maar die op grond van de behaalde diploma's stellig geen aanspraak kon maken op
gezagsposities. Voor deze groep waren er, gedurende het koloniale bewind, zeker
wel allerlei kansen binnen een expanderende koloniale economie, zowel in de
overheidsadministratie als in dienst van grote Nederlandse of buitenlandse bedrijven;
dit te meer daar zij als werkkrachten goedkoper waren dan de Indo-Europeanen, die
tevoren een soort monopolie hadden bezeten voorzover het de lagere administratieve
rangen betrof. Maar het werd steeds duidelijker dat de economie zich lang niet snel
genoeg ontplooide om de steeds groeiende groep semi-intellectuelen die op de
arbeidsmarkt verscheen te kunnen opvangen. De autoriteiten schreven de
‘communistische opstanden’ van 1926 en 1927 grotendeels toe aan de groei van een
‘intellectueel proletariaat’, en de beperking van onderwijsgelegenheid gedurende de
wereldcrisis werd ongetwijfeld tot op zekere hoogte mede beïnvloed door de vrees
voor potentiële leiders van opstandige en sub-
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versieve bewegingen.
Evenals het geval was met de hogere bourgeoisie, verminderde de economische
crisis van de jaren dertig ook de beroepskansen voor de groep semi-intellectuelen in
ernstige mate. We mogen de jaren dertig dus met recht een periode van verminderde
verticale mobiliteit noemen. Tijdens de Japanse bezetting was er daarentegen
verhoogde werkgelegenheid door het uitschakelen van de Europeanen. En zelfs waren
er verhoogde kansen op bepaalde functies waaraan gezag en prestige was verbonden
(dit gold althans voor bepaalde sectoren van deze groep semi-intellectuelen). Allerlei
soorten nieuwe organisaties, die door de Japanners in het leven waren geroepen,
zoals bij voorbeeld de Bagi dan Kumpul (Distributie en Inzameling) organisatie die
door Piekaar voor Atjeh is beschreven,119. en die later werden opgevolgd door de
verschillende Hokokai (genootschap in dienst van het volk) organisaties, schiepen
werkgelegenheid op gebieden als voedsel- en textieldistributie, de gedwongen
inzameling van rijst, of het oproepen van romushas (dwangarbeiders, letterlijk: helden
van de arbeid). Hier is de omgekeerde J-curve alweer van toepassing, zij het bepaald
niet voor de meerderheid van degenen, die voor zulke administratieve functies in
aanmerking konden komen. Maar alweer zou stellig een vermindering van
werkgelegenheid en van kansen op posities met een zeker aanzien zijn gevolgd,
wanneer de nationale revolutie er niet tussen was gekomen.
Een andere groep die wij zouden moeten bekijken is de nog pas in de dop
aanwezige klasse van Indonesische beroepshandelaren, vooral op het eiland Java.
Hun opkomst was niet te danken aan nieuwe onderwijsgelegenheid, maar veeleer
aan de invoering van een geldeconomie, en aan toenemende landschaarste die velen
naar de beroepshandel dreef. In het verleden hadden de meesten, die op Java in de
landelijke aristocratische traditie leefden, op de beroepshandel neergezien, en deze
grotendeels overgelaten aan vreemdelingen - voornamelijk Chinezen. Het was de
haast monopolistische positie van deze groep in de handel die voor de Javanen, die
zich tot de beroepshandel wendden, sociale mobiliteit van enige omvang had
belemmerd. De opkomst van de Sarekat Islam in 1912 en volgende jaren
weerspiegelde het emancipatiestreven van de zijde van de zich snel uitbreidende
klasse van Islamitische handelaren en klein-industriëlen.
De economische crisis tastte de mogelijkheden op het gebied van handel, zowel
wat de distributie van gebruiksgoederen als wat de opkoop van agrarische produkten
voor export betreft, in ernstige mate aan. An-
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derzijds wendde een groot aantal landloze boeren zich tot de beroepshandel, waardoor
de stedelijke markten met stijgende aantallen kleinhandelaartjes werden overstroomd.
Dit alles droeg bij tot het door Clifford Geertz beschreven patroon van ‘gedeelde
armoede’.120.
Bijgevolg verminderde de gelegenheid voor individuele stedelijke handelaren om
met succes zaken te doen als gezeten kooplieden en toko-houders. Aan de andere
kant werden ook de Chinese concurrenten ernstig door de crisis getroffen.
Hoe het ook zij, voor handelaren zou men de koloniale periode, in het algemeen,
nauwelijks als een van toegenomen verticale mobiliteit kunnen aanmerken, ook al
begonnen sommige Japanse importfirma's in toenemende mate van Indonesische
tussenhandelaartjes gebruik te maken.
De zich uitbreidende inheemse weefnijverheid in de Preanger (West-Java) zou
men ook kunnen rekenen tot de weinige gebieden van toenemende sociale mobiliteit.121.
Tijdens de Japanse bezetting was er daarentegen een duidelijk beleid dat er op
gericht was om Indonesische handelaren tegenover de Chinese concurrenten te
bevoordelen. In de verbruikscoöperaties die in het leven werden geroepen als
verzorgings- en distributiecentra kregen Indonesiërs verantwoordelijke posities.
Alweer kunnen wij een omgekeerde J-curve opmerken, ook al bleef, voorzover het
om de economische omstandigheden ging, de bezettingsperiode er één van ernstige
zorgen ook voor de klasse van beroepshandelaren.
Er is nog een categorie van zelfstandige ondernemers die wij apart in ogenschouw
moeten nemen: de inheemse rubberplanters in de Buitengewesten. Voor hen was de
rubberhausse van de jaren twintig een periode van snel groeiende verwachtingen
geweest, en voor sommigen van hen zelfs van makkelijk verdiende rijkdom. In het
bijzonder in sommige delen van Sumatra kwam een nieuwe klasse op van ‘nouveaux
riches’, rubberplanters en rubberhandelaren die op ostentatieve wijze, via
statussymbolen, wilden tonen dat zij konden wedijveren met de families van
traditionele hoofden. Schrieke schreef de agrarische onrust in West-Sumatra gedurende
de twintiger jaren, die haar hoogtepunt vond in de ‘communistische’ opstanden van
begin 1927, ten dele toe aan de verstoring van het evenwicht in de sociale hiërarchie,
teweeggebracht door deze nieuwe mogelijkheden voor opwaartse mobiliteit.
Als er dan een aanzienlijke opwaartse mobiliteit was geweest in de jaren twintig,
dan liepen in elk geval gedurende de crisis van het begin der
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dertiger jaren de mogelijkheden tot sociale stijging sterk achteruit. Het Nederlandse
rubberuitvoerbeleid en de politiek van produktiebeperking bevoordeelden duidelijk
de ondernemingen, die in Westerse handen waren, en als gevolg daarvan werden de
kansen voor inheemse ondernemers ernstig beknot. Een vooraanstaand Nederlands
bestuursambtenaar, gouverneur van Sumatra's Oostkust Van Suchtelen, beschuldigde
zelfs na zijn ontslag de koloniale regering in het openbaar ervan, dat zij door de
uiterst drukkende en onrechtvaardige bijzondere uitvoerrechten op inheemse rubber
ellende en hongersnood onder de bevolking van een uitgestrekt gebied in Sumatra
had veroorzaakt.122. Kennelijk was het de bevoorrechte positie van Westerse
ondernemingen die de opkomst van de nieuwe inheemse ondernemersklasse
belemmerde. Pas nadat in 1937 een nieuw systeem van produktiebeperking was
ingevoerd, konden de Indonesische ondernemers iets van hun vroegere voorspoed
herwinnen. Wat de Japanse bezettingstijd betreft, hier kan waarschijnlijk geen
omgekeerde J-curve worden aangetoond. Voorzover mij bekend benadrukte het
Japanse beleid in zo sterke mate de voedselproduktie ten koste van uitvoerprodukten
zoals rubber, dat in feite het verbouwen van inheemse rubber als bron van toenemende
sociale mobiliteit in die tijd vrijwel opdroogde.
Toch ondersteunde deze ondernemersklasse over het geheel de nationalistische
strijd, ongetwijfeld op grond van soortgelijke overwegingen als golden voor andere
sectoren van de Indonesische bourgeoisie. Een nationale revolutie zou de positie van
de Westerse ondernemingen, die grote rubberplantages in Oost-Sumatra exploiteerden
en zware concurrenten waren voor de inheemse rubberplanters in andere delen van
het eiland en in Kalimantan, ernstig aantasten. Alweer zullen kansen voor sociale
stijging een aanzienlijke rol hebben gespeeld bij het scheppen van een revolutionaire
atmosfeer.
Wanneer we echter onze aandacht richten op de brede massa van de
boerenbevolking, speciaal op Java, dan wordt het beeld wezenlijk anders. Voor het
gewone volk was er gedurende de gehele omstreeks 1900 begonnen periode van de
zogenaamde ‘Ethische Politiek’ nauwelijks enig vooruitzicht van maatschappelijke
stijging. De mislukking van de ‘Ethische Politiek’ en de diepere oorzaken daarvan
zijn uitgebreid beschreven.123. Voorzover er gedurende die fase van verhoogde
mobiliteit sprake was, was dit veeleer in geografische zin, als een horizontale
mobiliteit, dan in sociologische zin. Er was stellig een toenemende trek naar de
steden; tegelijkertijd trad een groeiend aantal boeren in dienst
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van Westerse landbouwondernemingen, hetzij als arbeiders op Java, hetzij als onvrije
‘contract-koelies’ op Sumatra's Oostkust.
Tijdens de economische depressie in het begin van de jaren dertig werden de
kansen op sociale stijging, indien mogelijk, nog geringer. Misschien is de horizontale
mobiliteit toegenomen; al keerden vele werklozen van de steden en plantages terug
naar het Javaanse platteland.
Wat de Japanse bezetting betreft, als er één categorie was waarvoor nauwelijks
enige verbetering in kansen op sociale stijging waarneembaar was, dan was het wel
de brede massa van de Javaanse boeren. Zij moesten het hoofdbestanddeel opleveren
van de romushas (in feite dwangarbeiders) die overzee werden verscheept, of op
Java werden tewerkgesteld aan allerlei objecten als wegen, militaire versterkingen
of mijnen. Geen omgekeerde J-curve is voor deze categorie aantoonbaar.
Toch kunnen wij de onderstelling wagen dat de toegenomen horizontale mobiliteit
van de brede massa van de bevolking heeft bijgedragen tot de steun die deze massa
in vele delen van Java gaf aan de anti-koloniale revolutie. Er is soms beweerd dat
teruggekeerde romushas (van degenen die overzee waren vervoerd kwamen niet
velen levend terug) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de onrust die heerste
in verschillende delen van Indonesië. De Indonesische Revolutie werd zelfs eens
genoemd ‘een revolutie van displaced persons’.
Het lijkt nogal gewaagd om generalisaties te poneren op grond van de ervaringen
van één enkel land, in een poging om het verband vast te stellen tussen sociale
mobiliteit en het ontstaan van een pre-revolutionaire situatie. Dit geldt te meer nu
uit het voorgaande betoog blijkt hoe uiterst ingewikkeld het vraagstuk van sociale
mobiliteit ligt. Toch kunnen wij op grond van de voorgaande schetsmatige analyse
bepaalde onderstellingen opperen, en enkele lijnen aangeven voor verder onderzoek.
Het lijkt aannemelijk dat wij, evenals het geval was met economische aspecten,
een onderscheid zullen moeten maken tussen burgerlijke en boerenrevoluties. Wat
burgerlijke revoluties betreft is het waarschijnlijk dat de pre-revolutionaire situatie
in het algemeen kan worden gekenschetst als een van toegenomen verticale sociale
mobiliteit. Wij weten niet of een tijdelijke teruggang in de omvang van sociale
mobiliteit voor de nieuwe bourgeoisie, zoals deze zich openbaarde tijdens de
economische depressie, van meer fundamenteel belang is, dan wel een tijdelijke
stijging, een omgekeerde J-curve, zoals die zichtbaar werd tijdens de Japanse bezetting
die, voor het overige, voor de massa van het
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volk een periode was van ernstige economische achteruitgang, harde onderdrukking
en extreme ellende. Maar het is duidelijk dat afgesloten toegangswegen voor sociale
mobiliteit, veroorzaakt door een nogal strak koloniaal ‘kaste’-systeem, een belangrijke
rol speelden bij het scheppen van een pre-revolutionaire situatie. Om Chalmers
Johnson's uitdrukking te gebruiken: een ‘halsstarrige elite’, die wegen voor
geleidelijke, evolutionaire emancipatie afsluit, is even essentieel voor een
pre-revolutionaire situatie als het bestaan van een groep die sociaal vooruit wil en
vastbesloten is haar doeleinden te bereiken.124.
In ieder geval kan de kortstondige ervaring van de Japanse bezetting, die voor
verschillende groepen onder de bourgeoisie grotere kansen bood, hebben bijgedragen
tot een groeiende afkeer harerzijds van het koloniale kastesysteem.
Aan de andere kant kan de actieve deelname van de Javaanse boerenbevolking
aan de revolutionaire strijd er op wijzen dat voor een boerenrevolutie verhoogde
verticale sociale mobiliteit niet essentieel is. Verhoogde horizontale mobiliteit zou
daarentegen best wel eens van zeer groot belang kunnen zijn voor het bevorderen
van een pre-revolutionaire situatie, in het bijzonder wanneer zij duidt op toenemende
nood. Het is deze toegenomen horizontale mobiliteit die in een plattelandssamenleving
mensen uit verschillende gebieden bijeenbrengt, waardoor het in het leven roepen
van allerlei organisaties op nationale schaal wordt vergemakkelijkt. Meer intensieve
contacten tussen stad en platteland kunnen evengoed het revolutionaire potentieel
verhogen, terwijl zij tegelijkertijd de communicatielijnen van revolutionairen
vergemakkelijken.
In het geval van de Chinese Revolutie kan de Japanse bezetting van uitgestrekte
gebieden, en de horizontale mobiliteit als gevolg daarvan in combinatie met extreme
ellende, best een beslissende rol hebben gespeeld, op een overeenkomstige manier
als in de Indonesische Revolutie. Voor Rusland was de Eerste Wereldoorlog eveneens
van het grootste belang, daar hij heel wat geografische verplaatsing met zich
meebracht en aldus de traditionele maatschappelijke instellingen ernstig verzwakte.
Maar wanneer toegenomen verticale mobiliteit kenmerkend is voor een burgerlijke
revolutie, en toegenomen horizontale mobiliteit voor een boerenrevolutie, dan zijn
dit nog geen kenmerken die met enige dwingende kracht een criterium opleveren
om een pre-revolutionaire situatie te onderscheiden van een waar helemaal niets of
zelfs het omgekeerde gebeurt. Het is bij voorbeeld makkelijk genoeg om historische
situaties
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op te noemen waar toenemende verticale sociale mobiliteit in het geheel niet tot iets
dat lijkt op een revolutionaire situatie heeft geleid. Het zou even makkelijk zijn om
voorbeelden te noemen waar een situatie met toegenomen sociale mobiliteit door
een contrarevolutie werd gevolgd. Daar contrarevoluties bedoeld zijn om een
emancipatieproces dat langs wettige weg op gang is gekomen te stuiten, is zulk een
correlatie tussen toenemende sociale mobiliteit en contrarevolutionaire activiteiten
juist te verwachten.
Een andere mogelijke benadering van het vraagstuk der sociale aspecten van een
pre-revolutionaire situatie is door uit te gaan van de sociale instituties. Wij kunnen
proberen een pre-revolutionaire situatie te omschrijven in termen van een verminderd
besef bij brede lagen van de bevolking van verbondenheid met, en een afgenomen
betekenis voor hen van een aantal sociale instellingen die in een vroegere fase als
steunpilaren van de maatschappelijke orde fungeerden. Zo kan bij voorbeeld een
pre-revolutionaire situatie gekenmerkt worden door een afbrokkeling van het
koningschap als een symbool van nationale saamhorigheid; door een verzwakking
van de greep van de officiële kerk, als steunpilaar van de gevestigde orde, op de
massa van de bevolking; door een verloren gaan voor de heersende landadel van zijn
vermogen om zijn functie te vervullen als patroons voor een belangrijk deel van de
boerenbevolking. Wat in een pre-revolutionaire situatie werkelijk verandert, zijn
overigens natuurlijk niet de maatschappelijke instellingen zelf, maar veeleer de
betekenis van deze instellingen in het licht van de waarden waar de mensen zich naar
richten.
Het is vooral op het terrein van de waarden als beweeggronden voor het menselijk
handelen dat wij een pre-revolutionaire situatie kunnen onderscheiden van een die
eerder contrarevolutie doet verwachten.
Een revolutionaire ontwikkeling kan men herkennen doordat zij beheerst wordt
door een ideologie die gericht is op de toekomst, en die op bestaande instellingen
kritiek uitoefent vanuit het gezichtspunt van een emancipatiestrijd.
Contrarevolutionaire bewegingen daarentegen proberen in wezen de bestaande
instellingen te stutten en zelfs te versterken.
Uit het voorgaande volgt dat bij de maatschappelijke instellingen en hun gewijzigde
betekenis voor de samenleving als geheel het niet zozeer gaat om de ‘situationele
aspecten’, maar veeleer om de daarmee verbonden geestelijke houding. Nog meer
dan in het geval van ‘economische omstandigheden’, staan feitelijke sociale
omstandigheden in nauw ver-
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band met de ‘geestestoestand’, de ‘stemming’ binnen de samenleving.
Natuurlijk is hetzelfde tot op grote hoogte ook waar voor het eerder behandelde
vraagstuk van sociale mobiliteit. Het zijn niet zozeer de objectieve status en positie
van een individu waar het op aankomt, maar veeleer het referentiekader waaraan hij
zijn eigen positie en die van anderen afmeet. Frustraties en een besef dat
toegangswegen voor sociale stijging geblokkeerd zijn worden overwegend bepaald
door de waarden die een individu erkent. Het emancipatievraagstuk is er op zijn
minst evenzeer een van waarden en van subjectief gekoesterde verwachtingen als
een van objectieve economische en sociale omstandigheden.
Wat betreft de toegenomen horizontale mobiliteit voor de landelijke massa's als
een voorwaarde voor een boerenrevolutie: het is duidelijk dat wat de situatie zo
gespannen maakt dat een revolutie kan uitbarsten, ook hier niet zozeer een wijziging
is in de feitelijke economische en sociale omstandigheden. Het is de toenemende
bewustheid onder groeiende aantallen arme boeren, die door de werking van
uitwendige economische krachten op drift zijn geraakt, van hun minderwaardige
klassepositie, waardoor zij zich meer en meer gaan opstellen als een ‘Klasse für sich’.

7. Politieke voorwaarden
Aangezien revoluties, zoals we zagen, in wezen op een fundamentele verandering
binnen een politieke structuur neerkomen, is het duidelijk dat wij een
pre-revolutionaire situatie allereerst in politieke termen zouden moeten proberen te
omschrijven. De belangrijkste variabele lijkt te zijn de mate waarin een politiek bestel
als repressief kan worden beschouwd.
In dit opzicht vertonen de verschillende historische voorbeelden van revolutionaire
bewegingen een opvallende overeenkomst: de politieke stelsels waartegen zij in
verzet komen kunnen in 't algemeen worden omschreven als autoritair en tyranniek.
Het enige geval waarin de structuur, waartegen een revolutionaire beweging zich
richtte, niet botweg autoritair was, is de Amerikaanse Revolutie. Maar zelfs in dit
geval waren de democratische kanten van het Britse regiem in wezen irrelevant, daar
we te maken hadden met een koloniale situatie, en bijgevolg met een nationale
revolutie. De revolutie was in de grond gericht tegen ‘belastingheffing zonder
vertegenwoordiging’.
In sommige van de historische gevallen deed een revolutie zich niet voor
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op het hoogtepunt van onderdrukking, maar juist in een situatie waarin de omvang
van de repressie in de laatste tijd wat was getemperd. We zouden in dit verband de
Britse Revolutie kunnen noemen, die zich voordeed kort nadat koning Karel I een
eind had gemaakt aan de ‘Thorough’, de periode van persoonlijk bewind die elf jaar
had geduurd, en een Parlement bijeen had geroepen. Evenzo barstte de Franse
Revolutie uit nadat koning Lodewijk XVI een vergadering van de Staten-Generaal
had belegd, die sinds 1614 niet meer bijeen was geroepen! Dit verschijnsel is ook
opgemerkt door Harry Eckstein: ‘De ergste situatie van alle schijnt te ontstaan wanneer
een regiem, dat zijn tegenstanders ondergronds heeft gedreven, hun vijandschap heeft
aangewakkerd, hun minachting heeft versterkt, en hun organisatie heeft verstevigd,
plotseling zijn repressie verzacht en een liberale politiek beproeft.’125. Wij zouden dit
verschijnsel alweer op een grafische wijze, als een omgekeerde J-curve, kunnen
proberen te interpreteren. Ik zou echter willen opmerken dat deze samenloop van
omstandigheden weinig te maken heeft met de wezenlijke aspecten van de
pre-revolutionaire situatie, en eerder behandeld zou moeten worden in het kader van
de ‘versnellers’ - een vraagstuk waar wij straks op terugkomen.
Het schijnt mij toe dat, inzover het gaat om politieke omstandigheden, een scherp
onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen situaties die bevorderlijk zijn voor
revoluties en situaties die eerder leiden tot contrarevoluties. Terwijl revolutie meest
voorvalt in situaties van harde onderdrukking, is het waarschijnlijk dat contrarevolutie
eerder zal optreden in een situatie waar een zekere armslag is gelaten voor vreedzame
transformatie en emancipatie langs de lijnen van evolutie. Een contrarevolutie is
meestal bedoeld om een regering, die als ‘zwak’ of ‘zacht’ wordt beschouwd, te
vervangen door een meer autoritair bewind dat in staat zal zijn de bestaande druk tot
verdergaande emancipatie te weerstaan.
Uit het voorgaande betoog volgt dat, voorzover het om de politieke situationele
aspecten gaat, wij een pre-revolutionaire situatie kunnen omschrijven op een manier
die duidelijk te onderscheiden is van een situatie die eerder op contrarevolutie zal
uitlopen.
Wij kunnen nu de situationele aspecten van een pre-revolutionaire situatie op de
volgende wijze proberen te omschrijven.
Een boerenrevolutie heeft de meeste kans zich voor te doen in een situatie waar
uiterste armoede en een gebrek aan mogelijkheden voor verticale sociale mobiliteit
voor de massa van de bevolking gepaard gaan met een stijgende horizontale mobiliteit
en een hard en tyranniek poli-
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tiek stelsel. Maar het is mogelijk dat een bijzondere ‘versneller’ nodig is om een
echte revolutionaire beweging aan de gang te zetten.
Aan de andere kant zouden de vereisten voor een burgerlijke revolutie, en met
name voor een nationalistische, wel eens minder strikt kunnen zijn. Economische
groei en toenemende verticale sociale mobiliteit kunnen een revolutionaire beweging
doen ontstaan wanneer er een halsstarrige elite is, die zich vastklampt aan haar
traditionele voorrechten, en wanneer het politieke stelsel overwegend autoritair is.
In dit geval is misschien ook een ‘versneller’ nodig om een revolutionaire
ontwikkeling op gang te brengen.

8. Versnellers
Ook al zou het mogelijk zijn een pre-revolutionaire situatie te onderscheiden van
een die een contrarevolutie aankondigt, dan valt daarmee nog niet te voorspellen op
welk ogenblik harde onderdrukking tot een revolutionaire uitbarsting zal leiden. De
moeilijkheid om een pre-revolutionaire situatie te omschrijven ligt hierin dat zelfs
in gevallen van uiterst hardvochtige onderdrukking het moeilijk valt staande te houden
dat revolutie onafwendbaar is. Er zijn in de geschiedenis der mensheid lange perioden
van zware onderdrukking geweest, zonder dat zich echte revolutionaire uitbarstingen
hebben voorgedaan. Ik zou weer naar Lawrence Stone's opmerking willen verwijzen:
‘Revolutie is nooit onafwendbaar - of liever, het enige bewijs van onafwendbaarheid
is dat zij zich werkelijk voltrekt’.126.
Johnson beweert, dat om te begrijpen hoe revoluties ontstaan wij aan onze lijst
een ander type factoren moeten toevoegen, die in het proces interveniëren: de
‘versnellers’. Ook al schrijven wij aan deze versnellers niet toe dat zij het karakter
zouden hebben van ‘automatische ontstekingen’, dan kunnen wij dit begrip toch als
zeer bruikbaar zien om het feitelijk uitbreken van revoluties te verklaren.127.
Wanneer wij naar ons historisch materiaal kijken, zijn er twee factoren die een
overwegende rol schijnen te spelen als ‘versnellers’.
De eerste is, natuurlijk, een verloren of verloren gaande oorlog. De eerste, mislukte,
Russische Revolutie van 1905 was stellig voor een groot deel te wijten aan de
nederlaag in de Russisch-Japanse oorlog. Wanneer de situatie in Rusland vóór 1914
alweer pre-revolutionair was, als gevolg van het tyrannieke en autoritaire politieke
stelsel, in combinatie met wijdverbreide armoede en afbrokkelende sociale
instellingen, dan waren toch nog een aantal ernstige nederlagen gedurende de Eerste
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Wereldoorlog nodig om de algemene ontevredenheid naar buiten te brengen.
Duitsland, Hongarije en Turkije, de verliezers in de Eerste Wereldoorlog, ondervonden
aan het eind van de oorlog ernstige wanordelijkheden van een revolutionair karakter.
Na de Tweede Wereldoorlog vielen alweer een aantal revoluties voor, die door een
nederlaag werden verhaast, zoals bijvoorbeeld de Indonesische Revolutie tegen de
Nederlanders, of de Vietnamese Revolutie tegen de Fransen, twee koloniale
mogendheden die in feite, hoe men 't ook wendt of keert, als de ‘verliezers’ in de
Pacific Oorlog konden worden beschouwd.
De reden waarom een verloren oorlog als een versneller werkt is duidelijk. Een
regiem dat op onderdrukking is gebaseerd is in hoofdzaak afhankelijk van de
betrouwbaarheid van de strijdkrachten en de politie. Maar in de oorlog die verloren
gaat kan de eenheid en betrouwbaarheid van dit apparaat ernstig aangetast worden.
Ontevredenheid onder een deel van het officierscorps en onder de lagere rangen van
het leger maakt dit tot een apparaat dat niet alleen ernstig verzwakt is als een werktuig
van de status quo, maar dat zelfs misschien zijn loyaliteit gaat overbrengen op de
concurrerende elite van revolutionairen. Maar hier raken wij al aan de psychologische
factoren die in een pre-revolutionaire situatie werkzaam zijn.128.
Zoals wij in het voorgaande al opmerkten, hoeft een oorlog niet in de technische
zin verloren te zijn om als ‘versneller’ te fungeren. De Tweede Wereldoorlog is,
volgens elk formeel criterium dat in de geschiedschrijving erkend wordt, gewonnen
door de Geallieerden met inbegrip van China onder Tsjiang Kai-sjek. Toch zag het
er bepaald niet zo uit in de ogen van de meerderheid van het Chinese volk. De
Japanners hadden uitgestrekte Chinese gebieden veroverd, en als er Chinese troepen
waren die doeltreffend weerstand aan de invallers boden, dan waren het eerder
eenheden van het Rode Leger dan Tsjiang Kai-sjek's divisies. In de bezette gebieden
waren er vele Kuomintang functionarissen en legerofficieren die met de Japanners
collaboreerden.129. In de eindoverwinning op Japan speelde het Tsjiang Kai-sjek-regiem
nauwelijks een actieve rol.
Als gevolg hiervan hadden gedurende de langdurige oorlog Tsjiang Kai-sjek's
strijdkrachten hun cohesie en hun betrouwbaarheid als steun voor Tsjiang's gezag
verloren. Hierdoor kwam het dat in de loop van de na-oorlogse revolutionaire
ontwikkelingen legereenheden op grote schaal naar de revolutionairen overliepen.
Er zijn, afgezien van de verzwakking van het leger, nog andere factoren
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inherent aan een oorlogssituatie, die mee kunnen helpen om haar werking als een
‘versneller’ te verklaren. Zo kunnen bij voorbeeld economische ontwrichting,
toegenomen verticale mobiliteit voor bepaalde categorieën, en toegenomen horizontale
mobiliteit voor de massa evengoed tot ditzelfde gevolg bijdragen.
In een aantal vroegere revoluties kunnen wij een ander type ‘versneller’ constateren:
een kritieke toestand in de staatsfinanciën. Deze factor speelde een belangrijke rol
zowel in het geval van de Britse Puriteinse Revolutie als in dat van de Franse
Revolutie. Wij zouden er de Nederlandse Revolutie aan toe kunnen voegen, waar de
door de Hertog van Alva opgelegde ‘Tiende Penning’ een heel groot aandeel had in
de groeiende ontevredenheid. De Amerikaanse Revolutie werd eveneens verhaast
door een poging van het Engelse koloniale bewind om een zegelwet in te voeren.
Crane Brinton wijst er op dat de bedroevende staat van 's lands financiën zowel
Koning Karel I van Engeland als Koning Lodewijk XVI van Frankrijk er toe bracht
om, na een lange periode van autoritair bewind, een Parlement bijeen te roepen om
bij de burgerij enige steun te verkrijgen voor hun financiële plannen. En het was,
zoals wij al eerder zagen, juist deze plotselinge verslapping van het autoritaire bewind
die de stoot gaf tot de er onmiddellijk op volgende revolutionaire ontwikkeling.
Brinton rekent de slechte toestand van de overheidsfinanciën tot de diepere
oorzaken van een revolutie.130. Alleen in deze zin is Brinton bereid te erkennen dat
zoiets als een economische crisis of ineenstorting de revoluties die hij in zijn studie
behandelt kan hebben teweeggebracht. Wij zouden er nog aan toe kunnen voegen,
dat een slechte toestand van de staatsfinanciën kan leiden tot nalatigheid in het betalen
van de reguliere strijdkrachten, hetgeen op zijn beurt de betrouwbaarheid van de
gewapende macht kan aantasten.
Het ligt echter, dunkt mij, voor de hand dat ernstige financiële moeilijkheden voor
een overheidsadministratie niet als een op zichzelf staand verschijnsel kunnen worden
beschouwd. In vele gevallen, met name in overwegend niet-industriële samenlevingen,
vormen zij niets anders dan een afspiegeling van een algemene toestand van verarming
onder de landelijke volksmassa. In deze gevallen is de diepere oorzaak van een
revolutie, en meer in het bijzonder van een boerenrevolutie, niet de slechte staat van
de overheidsfinanciën, maar de spanningen veroorzaakt door deze verarming van de
boerenbevolking. De financiële zwakte van de staat kan in zulke gevallen slechts als
een ‘versneller’ wer-
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ken.
Brinton betoogt echter terecht dat een ongunstige toestand van de
overheidsfinanciën niet noodzakelijk een afspiegeling hoeft te vormen van een situatie
van algemene armoede. De Amerikaanse en de Brits-Puriteinse Revolutie zijn
voorbeelden van burgerlijke revoluties waarbij de slechte overheidsfinanciën niet te
wijten waren aan algemene verarming. Wanneer echter andere factoren werken, zoals
bij voorbeeld een algemene ontevredenheid onder een opkomende stedelijke
bourgeoisie, kan de moeilijke financiële positie van de overheid alweer als een
‘versneller’ hebben gewerkt.
Dat een crisis in de overheidsfinanciën geen oorzaak op zichzelf is wordt duidelijk
wanneer wij ons rekenschap geven van het feit dat de wereldgeschiedenis veel meer
gekenmerkt wordt door regeringen die lijden onder een tekort aan financiële middelen
dan door regeringen die in het geld zwemmen. En toch blijft het een feit dat de meeste
staten die onder financiële tekorten lijden niet wankelen door revoluties. Als dit wel
het geval was, zou revolutie een nog veel gewoner verschijnsel zijn dan het in feite
is.
Andere ‘versnellers’ die Johnson oppert zijn: ideologische overtuigingen die
machtig genoeg zijn om aan hen, die zich verzetten tegen de heersende machten, een
besef te geven dat zij in staat zijn om het van gewapende strijdkrachten te winnen.131.
Elders noemt hij als zodanig ‘de uitbouw van organisatorische activiteiten van de
kant van een revolutionaire partij die probeert een opstandige infrastructuur in het
leven te roepen om met militaire middelen een massale omwenteling op touw te
zetten.’132. Wij kunnen deze factoren echter nauwelijks als zelfstandige ‘versnellers’
zien. Ze maken veeleer deel uit van de revolutionaire strategie en zijn, in bepaalde
gevallen, voorwaarden voor een succesvolle revolutionaire strijd. Zij zijn niet
omstandigheden, die kunnen leiden tot rijping van een pre-revolutionaire situatie en
die, aldus, de bodem kunnen bereiden voor revolutionaire strategie.
Ik geef er dan ook de voorkeur aan de term ‘versneller’ te reserveren voor zodanige
factoren werkzaam binnen een samenleving die onafhankelijk zijn van de
revolutionaire strategie als zodanig, of voor uitwendige factoren als bij voorbeeld
een verzwakking van de vreemde mogendheid, die de status quo kunstmatig in stand
houdt.
Wat de versnellers, die als zodanig in mijn voorgaand betoog erkend zijn, gemeen
hebben is de verzwakking van het staatsapparaat als een instrument voor
onderdrukking, die zij kunnen bewerken. Wanneer
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niet alleen intellectuelen maar ook militairen en andere onderdelen van het
overheidsapparaat er toe neigen hun loyaliteit over te dragen, is revolutie nabij.

9. Psychologische aspecten
De behandeling van de situationele aspecten van pre-revolutionaire omstandigheden
in de vorige paragrafen dient te worden aangevuld met een bespreking van de
psychologische aspecten. Daardoor pas kan onze analyse van ‘het ontstaan van
revoluties’ als uitvloeisel van dynamische sociologische processen een zekere
diepgang krijgen.
In hoofdstuk 5 sprak ik over botsende waarden als een belangrijke bron zowel van
evolutionaire als van revolutionaire verandering. Ik werkte aldaar het begrip
‘contrapunt’ uit als een nuttig hulpmiddel om het totale weefpatroon van een
samenleving te karakteriseren in termen van steeds aanwezige elementen van protest
tegen de heersende hiërarchische orde. Het bleek daarbij mogelijk om globale beelden
van een samenleving opgetrokken vanuit het gezichtspunt van sociale stratificatie te
herleiden tot subjectieve interpretaties van de menselijke omgeving, die gewoonlijk
maar niet noodzakelijk door grote groepen individuen worden gedeeld. Het bleek
ook dat een zeker geestelijk verzet tegen de hiërarchie, zoals die door de feitelijke
machthebbers in stand wordt gehouden, in oorsprong aan iedere menselijke
samenleving inherent is.
In dit hoofdstuk zullen wij een verbinding moeten leggen tussen deze totale visie
op maatschappelijke verandering en het vraagstuk van het ontstaan van revoluties.
Is het mogelijk om een pre-revolutionaire situatie, in het bijzonder in haar
psychologische aspecten, in verband te brengen met botsende waarden en met het
contrapunt-verschijnsel zoals wij dat in het eerdere hoofdstuk hebben omschreven?
Eerst wil ik er aan herinneren dat maatschappelijke verandering, leidend tot
emancipatie, grotendeels in vormen van evolutie verloopt. Waar botsende waarden
de kans krijgen zich langs legale weg te uiten en mee te werken tot een geleidelijke
omzetting van de sociale orde, kan het cataclysmisch type van sociale verandering
dat wij ‘revolutionair’ noemen gedurende lange perioden worden vermeden.
Zoals ik al uiteenzette, kunnen contrapunten door de machthebbers zelfs gebruikt
worden om in de kiem aanwezige symptomen van sociaal protest op een zijspoor te
rangeren, door ze enige ruimte toe te staan om zich in de geïnstitutionaliseerde vorm
te uiten. Daarom kan een houding van toegeeflijkheid tegenover verhulde
protest-elementen zelfs als een
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middel voor de machthebbers dienen om het gevaar dat zij echte concessies zouden
moeten doen af te wenden. Bijgevolg is het heel best mogelijk dat
geïnstitutionaliseerde contrapunten vooral in maatschappijen worden aangetroffen
waar niet veel armslag is gelaten voor echte emancipatie. In zoverre zou men kunnen
onderstellen dat een samenleving, waar de protestelementen binnen verhullende
geïnstitutionaliseerde gedragspatronen zijn ingekapseld, eerder aan revolutionaire
verandering toe is dan een samenleving waar het maatschappelijk protest openlijk
tot uitdrukking kan worden gebracht, en waar dientengevolge wegen naar geleidelijke
sociale en politieke veranderingen zijn opengelaten.
Men zou dus kunnen vragen op welke wijze een maatschappij, waar het sociaal
protest moet worden verhuld en geïnstitutionaliseerd, aangezien openlijke uitingen
van protest worden onderdrukt, zich kan ontwikkelen tot één waar zich een
pre-revolutionaire situatie voordoet.
1. Treden dynamische ontwikkelingen op binnen dezelfde maatschappelijke groep
die een afwijkend waardesysteem aanhing, dat in de vorm van een contrapunt
moest worden gemaskeerd? Of treden zij op bij een andere maatschappelijke
groep die naar emancipatie streeft, dus los van de groep die zich in een vroegere
fase van het emancipatiepad had laten afleiden, door concessies die enige
speelruimte lieten op de min of meer onschuldige terreinen van godsdienst of
volksverhalen?
2. Leiden dynamische ontwikkelingen tot een pre-revolutionaire situatie
hoofdzakelijk door een tot rijping komen van eeuwenoude protestelementen,
die langzaamaan sterker worden en zich tenslotte niet meer laten inkapselen in
een onschuldig institutioneel kader? Of zijn zij grotendeels een gevolg van
uitwendige veranderingen, bij voorbeeld op het gebied van de menselijke
omgeving (landschaarste, migratie, nieuwe technieken, het binnendringen van
vreemde ondernemingen) waardoor oude protestelementen, die onder een
institutioneel omhulsel sluimerden, opnieuw in beweging komen?
Ik ben in beide gevallen geneigd het tweede alternatief voor het meest waarschijnlijke
te houden. Maar ik ben mij bewust, dat heel wat historisch en psychologisch
onderzoek nodig zal zijn alvorens vragen als deze met enige mate van
zelfverzekerdheid beantwoord kunnen worden. Een algemene theorie van het ontstaan
van revoluties is nog een verre droom.
Wat wij wel kunnen proberen, is een pre-revolutionaire situatie te omschrijven als
een onbehaaglijk en steeds verschuivend evenwicht tussen
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uiteenlopende waardesystemen, en dan vast te stellen in hoeverre zij kan worden
onderscheiden hetzij van een situatie die bevorderlijk is voor het evolutionaire type
van emancipatie, hetzij van een die wordt gekenmerkt door een zekere mate van
gedogen van verhulde en geïnstitutionaliseerde protestvormen.
We kunnen als uitgangspunt Crane Brinton's poging nemen om een
pre-revolutionaire situatie te omschrijven in termen van geestelijke attitudes. In de
eerste plaats dan verwijst hij naar de ‘Eeuwige Figaro’ als een voorbode van een
smeulende revolutie.133. Ten tweede, wijst hij op het opkomen van concurrerende
ideologieën die de gevestigde orde bedreigen, en op de daaruit voortvloeiende
‘overdracht door de intellectuelen van hun loyaliteit’ op een van de centra van zulke
gevaarlijke ideeën.134.
Wat ons onmiddellijk opvalt is dat in deze gevallen met de verhulling van de
protestelementen door de machthebbers niet langer naar willekeur kan worden
gemanipuleerd. Terwijl het toneelscherm in elke samenleving kan fungeren als een
schild waarachter tegenwaarden tot op zekere hoogte de kans krijgen zich te uiten,
ook wanneer zij objectief gezien als ‘gevaarlijke ideeën’ zouden moeten gelden, is
de Eeuwige Figaro veel meer dan een verbeelde, gedroomde werkelijkheid die het
publiek gelegenheid geeft zijn onbehagen af te reageren. In De Beaumarchais' Figaro
vond de revolutie zelf een bijzonder werkzaam uitdrukkingsmiddel. De herhaling,
avond aan avond, van opstandige passages waar het publiek om gnuift, kan tot een
sterke stimulans uitgroeien; zelfs al zouden velen onder de toeschouwers meer reden
hebben om zich ernstig ongerust te maken wanneer zij werkelijk zouden begrijpen
waarnaar zij in feite, in masochistische vervoering, aan 't luisteren waren: de dreigende
ondergang van hun klasse als een bevoorrechte laag in de maatschappij.
In toneelvoorstellingen of romans van het ‘Eeuwige Figaro’ type wekt de
‘contra-elite’ welbewust protest en opstandigheid op onder hen die, tot voor kort,
slechts passief een zeker onbehagen ondergingen over de heersende stand van zaken.
De toneeluitvoeringen zijn welbewuste uitdagingen aan de gezagsdragers, die hebben
te kiezen tussen het ophouden van een schijn van toegeeflijkheid wat betreft
contrapuntverschijnselen, en het odium dat verbonden is aan openlijke repressie. Op
gelijke wijze zoeken ideologische tegenwaarden, in een pre-revolutionaire situatie,
min of meer openlijk uitdrukking in een verzet tegen de officiële waardenhiërarchie.
Zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben gezien, hebben revolutionaire ideologieën
in een verder verwijderd verleden bij
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herhaling godsdienstige vormen aangenomen. Wij zouden hier de Calvinistische
ideologie kunnen noemen, zowel in zestiende-eeuws Nederland als in
zeventiende-eeuws Engeland.135. Maar in zulke gevallen verschilt het maatschappelijk
protest, dat godsdienstige vormen aanneemt, wezenlijk van het godsdienstige protest
dat als contrapunt fungeert in een minder dynamisch maatschappijtype. In dat
laatstgenoemde geval is het best mogelijk dat het godsdienstige protest was begonnen
als een echte rebellie tegen de gevestigde orde van zaken. Maar wat in oorsprong
een opstandige, vaak chiliastische, secte was, kon door de machthebbers worden
ingekapseld in een of andere geïnstitutionaliseerde vorm, waarin ideeën van gelijkheid
konden worden onschadelijk gemaakt, hetzij door ze tot een louter symbolische
gelding terug te brengen, hetzij door ze naar het hiernamaals te verbannen.
Wat daarom een pre-revolutionaire situatie, in psychologische zin, kenmerkt is
dat het waardenconflict naar buiten is gekomen, en dat zij die zich rond een stel
conflicterende waarden scharen een of meer machtscentra hebben opgebouwd die
tegenover de officiële hiërarchie zijn komen te staan.
Typisch voor een pre-revolutionaire situatie is dat brede sectoren van de bevolking
de heersende sociale orde niet langer voor vanzelfsprekend houden. De situationele
aspecten, die wij in de vorige paragrafen hebben besproken, hebben alle drie een
psychologisch pendant.
Een opkomende bourgeoisie streeft naar posities van economische macht, die in
overeenstemming zijn met haar nieuw verworven materiële welstand, maar wordt
van een aantal posten uitgesloten op grond van institutionele voorrechten welke
toekomen aan een traditionele aristocratische elite. Maar het komt niet enkel aan op
de objectieve achterstelling. Nog belangrijker is, hoe zij subjectief door de ontevreden
groep wordt ervaren. Haar aanspraken kunnen uitdrukking vinden in de gedaante
van nieuwe waarden, zoals de vrijheidsidee, of de leuze van ‘la carrière ouverte aux
talents’. Figaro's monoloog gaf op duidelijke en geestige manier uiting aan deze
nieuwe waarden.
Voorzover betreft de ontevredenheid van de brede landelijke bevolking over haar
ellendig economisch lot, als symptoom dat in de richting wijst van een boerenrevolutie
- hier zijn psychologische factoren alweer misschien op zijn minst zo belangrijk als
de objectieve stand van zaken. Wij hebben in een van de vorige paragrafen gezien
dat toegenomen horizontale mobiliteit (stedelijke migratie, werk op plantages,
tewerkstelling aan militaire objecten) kenmerkend kan zijn voor een
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pre-revolutionaire situatie. Dit wordt begrijpelijk als we rekening houden met het
feit dat fysieke mobiliteit vele mensen kan losmaken van hun natuurlijke omgeving
en een groter besef kan bijbrengen van het feit dat de maatschappij, zoals zij reilt en
zeilt, met al haar onrecht, ongelijkheid en ellende, niet vanzelf spreekt. Propagandisten
van een communistische ideologie, die land voor allen beloven en een nieuwe, betere
samenleving, kunnen als gevolg van toegenomen horizontale mobiliteit toegang
krijgen tot afgelegen landelijke streken.
Op sociaal terrein kunnen psychologische factoren, die uiting zoeken in nieuwe
waarden, alweer minstens zo belangrijk zijn als de objectieve maatschappelijke
verhoudingen. Zoals ik in hoofdstuk 5 heb uiteengezet, berust sociale stratificatie
altijd op een complex van aanvaarde waarden, die vorm krijgen in termen van een
hiërarchie. Ontevredenheid met de status van de eigen groep komt altijd neer op een,
meer of minder expliciete, aanvaarding van een ander waardencomplex. Zoals wij
bij voorbeeld hebben gezien in de vooroorlogse Indonesische koloniale maatschappij,
eiste een nieuwe opkomende bourgeoisie gelijkheid met de Europeanen, op basis
van via onderwijs verworven bevoegdheden, die werden geïnterpreteerd in termen
van prestatie. Het geldende stratificatiesysteem daarentegen was gebaseerd op
elementen van ascriptie, waarbij de hoogste posten waren gereserveerd voor hen die
krachtens geboorte tot de koloniale topkaste behoorden. Elke revolutionaire ideologie
tart openlijk de officiële status-hiërarchie, meestal in termen van klassenstrijd. Om
de voorrechten van de kleine minderheid aan te tasten, zal de meerderheid zich eerst
geestelijk van haar gevoel van minderwaardigheid moeten bevrijden.
Ook de ineenstorting van bestaande sociale instellingen, zoals de kerk, of de
slavernij, kan in termen van veranderende waarden worden geïnterpreteerd. Zoals
wij in hoofdstuk 5 zagen bestaan maatschappelijke instellingen niet ‘werkelijk’. Zij
bestaan enkel bij de gratie van de mensen die in hun werkelijkheid geloven. Daarom
kunnen veranderende waarden de grondslagen van een instelling, die in een vroegere
fase de samenleving beheerste, aan het wankelen brengen.
Erosie van waarden die in een vroegere fase overheersten is daarom een natuurlijk
begeleidingsverschijnsel van de afbrokkeling van instituties die eens indrukwekkend
en schijnbaar almachtig waren.
Wij komen nu tot het politieke vlak. Hier is alweer het psychologisch aspect
minstens zo belangrijk als het situationele. Alweer komt het niet alleen aan op het
repressieve karakter als zodanig van een politiek stel-
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sel. Een pre-revolutionaire situatie wordt veeleer gekenmerkt door een toenemende
afkeer van de heersende politieke orde. De symbolen van deze politieke orde - zoals
bijvoorbeeld het koningschap - verliezen in de ogen van velen hun
eeuwigheidswaarde; hun gezag brokkelt gaandeweg af naarmate de mensen zich
bewust worden van alternatieve oplossingen en nieuwe waarden.
Verwerping van een politieke orde zal zich niet voordoen tenzij de mensen waar
het om gaat subjectief overtuigd zijn dat het pad naar de verwezenlijking van wat zij
voor hun wettige aspiraties houden is geblokkeerd. Als grondslag voor zulk een
overtuiging dient, alweer, een erkenning van bepaalde waarden op het terrein van
politieke ideeën, zoals vrijheid, gelijkheid, broederschap, menselijke waardigheid
voor de verworpenen der aarde, die binnen de geldende politieke orde niet kunnen
worden verwerkelijkt in een mate, die ook maar enigszins aan de verlangens tegemoet
komt.
Tot de psychologische voorwaarden voor een revolutie moeten we derhalve rekenen
een onder betrekkelijk brede groepen heersend gevoel dat wegen leidend tot
emancipatie systematisch gestremd zijn. Deze stremming kan worden ondervonden
als het ontbreken van kansen op economisch gebied, als beletsels voor sociale
mobiliteit, of als beperkingen van burgerrechten en politieke vrijheden. Al draait het
revolutievraagstuk in wezen om de politieke orde, toch lijkt het mij nogal simplistisch
om, zoals Lawrence Stone doet, een pre-revolutionaire situatie te herleiden tot een
discrepantie tussen het sociale en het politieke systeem.136. Wat het ontstaan van een
revolutionaire stemming veroorzaakt is veeleer een combinatie van drie soorten
frustraties. Johnson heeft gelijk dat er twee voor nodig zijn om een revolutie te maken
- een ontevreden massa en een halsstarrige elite.
Maar het komt niet alleen op het politieke gedrag van de elite aan, maar evengoed
op haar economisch gedrag en op haar houding uit een oogpunt van klasse en sociale
status.

10. Enkele algemene conclusies over het ontstaan van een pre-revolutionaire
situatie
In het voorgaand betoog werd de pre-revolutionaire samenleving, zowel in haar
situationele als in haar psychologische aspecten, hoofdzakelijk behandeld in termen
van een geldende stand van zaken - ook al werd deze stand van zaken dan omschreven
als een onbehaaglijk evenwicht tussen botsende tendenties. Het is nog veel moeilijker
om in algemene
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termen het vraagstuk te bespreken hoe zulk een pre-revolutionaire situatie historisch
is ontstaan.
Kennelijk is er niet één enkel model dat verklaart hoe pre-revolutionaire situaties
ontstaan. Wij zouden uit het voorgaande betoog kunnen afleiden dat burgerlijke
revoluties kunnen uitbreken na een periode van economische groei, ook al geldt dit
allerminst als een wet van Meden en Perzen. Er kan een kortstondige depressie zijn
geweest, in overeenstemming met Davies' in een J-curve uitgedrukt model.
Wat boerenrevoluties betreft, zij ontstaan in een situatie van extreme armoede.
Waarschijnlijk volgen zij op een lange periode van geleidelijke verarming; maar het
zou moeilijk zijn om dit als een algemeen verschijnsel waar te maken. Het is stellig
waar dat een ernstige kortstondige ontwrichting en toenemende ellende als gevolg
van oorlog meer dan eens aan een boerenrevolutie voorafgingen.
Uit het boven behandeld Indonesisch voorbeeld kan men opmaken dat het nog
moeilijker is om te generaliseren inzake voorafgaande tendenties op het gebied der
sociale mobiliteit. Voor verschillende maatschappelijke groepen waren er, vanaf
1900, uiteenlopende tendenties wat betreft stijging of daling in status - die ook nog
afhangen van de periode waar men zijn aandacht op richt. De enige generalisatie die
gerechtvaardigd lijkt is een onmiskenbare stijging in status voor bepaalde groepen
die als een nieuwe bourgeoisie in opkomst kunnen worden aangemerkt, en die hun
aspiraties gestremd vinden door een elite die alle posten van macht en prestige
monopoliseert.
Een andere algemene trend zou een toenemende horizontale mobiliteit voor de
plattelandsbevolking kunnen wezen.
Een geleidelijke afbrokkeling van tal van maatschappelijke instellingen zou men
ook als een proces kunnen zien dat tot een pre-revolutionaire situatie leidt.
Wat politieke ontwikkelingen betreft, is het moeilijk uit te maken of er gedurende
de periode die aan een pre-revolutionaire situatie voorafgaat over het algemeen een
verzwaring van de politieke repressie plaats vond, dan wel eenvoudig een constant
vóórtduren van een tyranniek bewind dat op toenemend verzet van de zijde van de
ontwakende bevolkingsmassa's stuit. Alweer zou ik mij liever willen onthouden van
enige poging tot een antwoord in algemene zin.
Het lijkt minder riskant om enige algemene aspecten te bespreken van het rijpen
van een revolutionaire atmosfeer op het gebied van waarden en psychische houdingen.
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In het voorgaande roerde ik al het wat ongrijpbare probleem aan, in hoeverre het
ontstaan van een revolutionaire ideologie gezien moet worden als het naar buiten
barsten van bepaalde geestelijke krachten die al gedurende lange tijd latent waren,
als contrapunten dus, in wezen tegengesteld aan de heersende sociale hiërarchie.
Wij weten weinig af van de ware aard van deze omzetting van een verhuld in een
open protest, waarbij zodanige tegenwaarden niet langer ingekapseld blijven binnen
een beperkt institutioneel kader dat ze door de machthebbers was toegestaan, bij
wijze van emotionele veiligheidsklep. We kunnen echter proberen dit vraagstuk te
behandelen tegen de achtergrond van het algemene maatschappijmodel dat wij in
hoofdstuk 5 hebben ontwikkeld, waarbij pluraliteit van waarden en van
waardensystemen werd onderkend als typisch voor iedere samenleving.
We moeten in de allereerste plaats zien uit te vinden hoe dominante waarden, en
sociale instellingen die daarop zijn gebaseerd, geleidelijk eroderen en plaats maken
voor een nieuwe geestelijke instelling die kritisch staat tegenover de gevestigde orde.
Waar wij vooral mee te maken hebben is hoe een contrapunt, hetzij uit eigen kracht
hetzij door de werking van uitwendige factoren, kan uitgroeien tot een afvalligheid
van het Establishment en tot een revolutionair proces dat tot een omverwerping van
de gevestigde orde leidt. In het algemeen is er een zekere mate van algemene
aanvaarding van de hiërarchische orde zoals die wordt opgelegd door de
gezagsdragers. Zelfs wanneer door een deel van de mensen te zelfder tijd afwijkende
waardesystemen worden erkend, hetzij uitdrukkelijk hetzij in meer latente vormen,
wordt toch de gedachte dat men de grondslagen van de gevestigde orde in twijfel
zou kunnen trekken niet gemakkelijk tot onze geest toegelaten. Gedurende lange tijd
kunnen tegenwaarden in het verborgene blijven, en de gang der gebeurtenissen
beïnvloeden door lijdelijk verzet tegen de gezagsdragers te inspireren, of door ze een
slecht geweten te bezorgen. De machthebbers kunnen proberen het protest te
neutraliseren en in te kapselen door de tegenwaarden een institutionele uitlaat toe te
staan: toneel en andere kunstvormen, of religie. Maar er kunnen situaties tot
ontwikkeling komen waar al zulke strategieën niet langer werken. Een echte
revolutietheorie zou moeten proberen vast te stellen in wat voor soort situaties zulk
een gezagsverduistering een grote kans heeft zich door te doen, en wat voor soort
factoren werkzaam zijn bij het omzetten van een verhuld in een open protest. Het is
nog te vroeg om zulk een theorie in algemene zin op te stellen.
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Tenslotte kan, wanneer een waardesysteem dat afwijkt van het dominante voor een
individu of groep individuen een sterke emotionele betekenis gaat krijgen, dit systeem
in de geest van deze mensen de overhand krijgen. Dit kan bij voorbeeld het geval
zijn wanneer het afwijkende waardesysteem is opgenomen in een godsdienstige
beweging met een sterke zedelijke impuls. De aanvaarding van de hiërarchische orde
is dan op weg, psychologisch gezien, afhankelijk te worden van de vraag in hoever
de machthebbers de ‘hogere’ morele beginselen in acht nemen. Tot op zekere hoogte
is dit al een vorm van erosie van de gevestigde orde. Gedurende zeer lange tijd kunnen
zij die de officiële orde vertegenwoordigen zich talrijke afdwalingen permitteren van
de bijzondere normen, waaraan in zo'n godsdienstige of ideologische groep wordt
vastgehouden, alvorens men zich bewust wordt van de wezenlijke onverenigbaarheid
tussen de twee waardesystemen. Lange tijd zal er een neiging blijven bestaan om de
afwijkingen van de strikte normen te zien als individuele gevallen van menselijke
zwakheid: ‘De politie past willekeur toe, maar als de regeerders het wisten ...’, of:
‘Op de koning valt niets aan te merken, maar hij heeft slechte raadgevers. Wij moeten
hem proberen te verlossen van zijn slechte omgeving’. Crane Brinton noemt dit de
illusie van de ‘goede man’. Maar nadat de illusie dat misbruiken kunnen worden
toegeschreven aan ‘boze lieden’ is uiteengespat, beginnen de mensen te beseffen dat
zij lijden vanwege ‘boze instellingen’.137. Het besef dat men het gezag niet langer
erkent komt gewoonlijk als een schok, als gevolg van een crisisbeleving.

11. Het revolutionair proces
We hebben gezien hoe moeilijk het is om enige houdbare algemene beweringen op
te stellen over het ontstaan van revoluties. Toch was het op de grondslag van het
beschikbaar historisch materiaal mogelijk enkele opmerkingen van meer algemene
aard te maken, daar wij een pre-revolutionaire situatie konden analyseren in termen
van globale economische, sociale en politieke omstandigheden, en van voor zulke
situaties typerende psychische stemmingen en reacties.
Dit is nauwelijks meer het geval wanneer een revolutionaire beweging eenmaal
echt op gang is gekomen. Daardoor zijn de schaarse pogingen om een universeel
model op te stellen, waarbij het revolutieproces wordt ingedeeld in een aantal te
onderscheiden fasen, waarschijnlijk niet in staat om meer te bieden dan een vrij
toevallige opeenvolging van gebeurtenissen in een paar geïsoleerde, beter bekende
historische gevallen.
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Sommige van de opeenvolgingen, die als behorend tot de ‘natuurlijke historie’ worden
voorgesteld - zoals bijvoorbeeld de stelling dat ‘het bewind der gematigden’ wordt
gevolgd door een ‘aan de macht komen van de extremisten’, begeleid door ‘een
regiem van terreur en deugd’ - zijn kennelijk gebaseerd op één enkel geval: het
Franse. Men zou zelfs dit geobsedeerd zijn door de revolutie van 1789 ‘een Franse
idée fixe’ kunnen noemen, die veel historici en politicologen gemeen hebben.138.
Brinton erkent zelf dat in de Amerikaanse Revolutie er nooit iets is geweest dat
lijkt op een ‘aan de macht komen van de extremisten’, in de eigenlijke zin, volgend
op ‘een bewind van gematigden’.139.
Maar ook voor de Russische Revolutie gaat het model maar zeer ten dele op.
Terwijl in Frankrijk de ‘extremisten’, de Jacobijnen rondom Robespierre, radicaal
waren inzover als zij probeerden een burgerlijke revolutie ten einde te voeren,
streefden in Rusland de ‘extremisten’, vertegenwoordigd door de Bolsjewieken, naar
iets volmaakt verschillends: zij brachten een nieuwe revolutie op gang die haar
voornaamste steun kreeg van de stedelijke en landelijke massa, en die zowel was
gericht tegen het Ancien Régime als tegen de bourgeoisie. Dit verklaart waarom
Brinton's schets van het algemene verloop van revoluties in het Russische geval niet
opgaat. Hij schrijft dat naarmate de macht zich verplaatst van rechts via het centrum
naar links, ‘zij meer en meer geconcentreerd raakt, en haar basis in het land en onder
de mensen meer en meer versmalt, daar in iedere crisis van betekenis de verslagen
groep zich uit de politiek moet terugtrekken’.140.
In Rusland gebeurde precies het omgekeerde: met de overwinning van de
proletarische revolutie werd de basis van het revolutionair regiem onder het volk
veel breder, daar het nu kon rekenen op de steun van de brede stedelijke en landelijke
massa. De beslissende betekenis van deze steun kwam aan het licht tijdens de
Interventie-oorlogen, toen het Rode Leger, strijdend tegen goed getrainde geregelde
strijdkrachten, een eindoverwinning kon behalen dank zij deze massale volkssteun.
Ook al kan de indeling in ‘gematigden’ en ‘radicalen’ worden erkend als een
vrijwel universeel verschijnsel, dan ontsnapt de opeenvolging van gebeurtenissen
toch aan elke poging tot een stereotypering. Dit is logisch wanneer we rekening
houden met de grote verscheidenheid van historische gebeurtenissen die men, zelfs
wanneer men uitgaat van een vrij beperkende omschrijving, vangt onder het algemene
etiket ‘revolutie’. Het wordt nog begrijpelijker wanneer men in zijn beschouwing
mede de mislukte revoluties opneemt. Het zou trouwens verbazen wanneer
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het anders was. Het feitelijke verloop van revoluties hangt in zo sterke mate af van
toevalsgebeurtenissen, persoonlijke factoren en bijzondere historische
omstandigheden, dat er een ware Procrustes voor nodig is om te geloven dat men al
deze unieke processen in een enkel universeel patroon zou kunnen dwingen. Nog
minder dan ten aanzien van de evolutie-processen op lange termijn, mag men hier
een vaste opeenvolging van historische ‘stadia’ verwachten.
Daarom wil het mij voorkomen dat wij het verloop van revoluties op een andere
manier moeten benaderen. Het lijkt mij veel vruchtbaarder het revolutieverloop te
analyseren in termen van revolutionaire strategieën, met hun eventuele kansen op
succes en mogelijke gevolgen onder uiteenlopende omstandigheden. Stellig blijft
ook in deze samenhang de onderscheiding tussen gematigden en radicalen een factor
van belang. In wat Brinton ‘het regiem van terreur en deugd’ noemt zitten ook
belangrijke aspecten. Revolutionaire leiders kunnen enorm aan invloed winnen als
zij er ernstig naar streven in overeenstemming met de nieuwe revolutionaire waarden
te leven, wat gewoonlijk tevens een veel soberder levenswijze inhoudt dan die men
van de regerende ‘elite’ onder het Ancien Régime kende. Een streven om deze nieuwe
levensstijl met een zekere dwang ingang te doen vinden kan eveneens van het uiterste
belang zijn om de spaar- en beleggingsgraad te verhogen, teneinde de economische
wederopbouw volgens nieuwe revolutionaire lijnen te versnellen.
Een sobere Spartaanse mentaliteit kan ook de gevechtswaarde van een revolutionair
leger aanzienlijk vergroten, voor het verslaan van zijn binnenlandse en buitenlandse
vijanden, die de revolutionaire geest en de mentale bereidheid tot zelf-opoffering
missen.
Wanneer echter het verbreiden van een nieuwe deugdzaamheid ertoe bijdraagt de
kansen op succes voor de revolutionaire strategen te vergroten, dan zal een toepassing
van ‘terreur’ om onderwerping aan de nieuwe revolutionaire waarden af te dwingen
eerder het omgekeerde effect hebben. Het gebruik van pure terreur om een gedrag om van gedachten nog niet eens te spreken - in overeenstemming met een
voorgeschreven patroon af te dwingen, brengt op kort zicht slechts afzijdigheid en
ontnuchtering voort, en op langere termijn contrasamenzweringen, sabotage en verzet.
Het is heel begrijpelijk dat een ‘regiem van terreur en deugd’ zoals het onder
Robespierre werd uitgeoefend een ‘Thermidor’-achtige reactie opriep. Door deze
eenmalige samenloop wordt niet bewezen, dat een van deze fasen onvermijdelijk is
in de ‘na-
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tuurlijke historie’ van revoluties.
Wanneer nieuwe deugden eerder door massale overreding en opvoeding worden
geïntroduceerd dan door terreur, zoals in China gedurende de jaren vijftig grotendeels
het geval is geweest, kan het zelfs voor ‘radicalen’ of ‘extremisten’ van het Mau
Tse-toeng type mogelijk zijn om een veel duurzamer regiem te vestigen, gebaseerd
op uitgesproken revolutionaire beginselen.
Hoewel de keuze van specifieke vraagstukken ter verdere bespreking vrij
willekeurig is, zou ik in het volgende mijn betoog tot drie uiteenlopende aspecten
van het verloop van revoluties willen beperken.
Dit zijn:
1. het verrassend effect van de ineenstorting van een gezag, dat achteraf blijkt ‘een
papieren tijger’ te zijn geweest;
2. bepaalde aspecten van revolutionaire strategie;
3. de gevolgen van revolutie in termen van emancipatie.

12. De ineenstorting van het politiek gezag
In een vroegere paragraaf heb ik de opmerking gemaakt dat het soms lang kan duren,
voordat een individu zijn vertrouwen in, en loyaliteit tegenover de politieke
gezagsdragers zal opzeggen. Ook al moet een langdurig rijpingsproces aan zulk een
overdracht van loyaliteit zijn voorafgegaan, in de loop waarvan hij zich allengs
bewust moet zijn geworden van de onverenigbaarheid van het door hem aangehangen
waardesysteem met een loyaliteit tegenover gezagsdragers die bij herhaling die
waarden met voeten treden, de uiteindelijke erkenning dat de aanvaarding van de
officiële orde alleen maar een lege huls is geworden, komt gewoonlijk toch als een
traumatische schok.
Evenzo kunnen bredere lagen van een bevolking hun traditioneel ontzag voor de
gevestigde autoriteiten ineens kwijtraken. Een revolutie kan de fundamentele zwakheid
van een lang gerespecteerd staatkundig regiem op zo een afdoende manier blootleggen,
dat de gehele gezagsstructuur binnen een korte spanne tijds ineenstort.
Daar politieke, evenals sociale instituties geen eigen reëel bestaan kennen maar
volkomen afhankelijk zijn van hun subjectieve aanvaarding als gezaghebbend
vanwege brede sectoren van de bevolking, stort de doeltreffendheid van het
staatsapparaat ineen zodra de autoriteit van de machthebbers wordt getrotseerd, niet
alleen door het publiek maar ook door een deel van hen die tot het staatsapparaat
behoren, met inbegrip van delen van het leger en het politiecorps.
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Brinton heeft dit veel voorkomend verschijnsel van een plotselinge ineenstorting
eveneens opgemerkt: ‘het gehate oude regiem is zó gemakkelijk verslagen!’141. De
zo gevreesde leeuw ontpopt zich ineens als een ‘papieren tijger’, die allerlei concessies
doet en niet langer in staat is aan alle mogelijke druk van de kant van de bevolking
weerstand te bieden. En zij die gisteren nog ‘Hosanna’ riepen schreeuwen nu in koor:
‘Kruisigt hem!’
Toch mogen we deze snelle ineenstorting van de heersende politieke orde niet als
een algemene regel zien. Zo een ineenstorting deed zich voor in de gevallen die wij
in het bijzonder als succesvolle revoluties hebben leren kennen. Maar er zijn revoluties
die falen, en in zulke gevallen zijn de regerende autoriteiten blijkbaar in staat geweest
om de aanval van nieuwe ideeën en revolutionair élan te weerstaan, en om voldoende
steun te verzamelen om de volksbewegingen te onderdrukken.
Noch het uitbreken, noch het slagen van een revolutie is ooit ‘onvermijdelijk’ in
de strikte zin van een voorbeschikte reeks van gebeurtenissen. Zelfs een versneller
werkt niet als een automatische ontsteking. Persoonlijke beslissingen en menselijke
zwakheden kunnen in de loop der gebeurtenissen zulk een beslissende rol spelen,
dat de op het oog onweerstaanbare tendenties van sociologische, economische of
psychologische aard toch geen werkelijkheid worden. Zelfs waar de bodem voor een
revolutie volledig is voorbereid zowel door de revolutionairen als door hun
conservatieve en halsstarrige tegenspelers, blijft de behoefte bestaan aan figuren die
werkelijk in staat zullen zijn om hun kans te grijpen, een revolutie tot stand te brengen
en met succes te voltooien.
Daarom kunnen wij het vraagstuk van de kwetsbaarheid van een politieke structuur
niet los zien van het vraagstuk van revolutionaire strategie.

13. Revolutionaire strategie
Hoewel er meer nodig is dan alleen maar organisatie om een revolutie op gang te
brengen, zelfs onder omstandigheden waar er een wijdverbreide ontevredenheid
heerst en er brandstof genoeg is om het vuur aan te steken, is organisatie als zodanig
van essentieel belang, zowel bij de voorbereiding van de revolutie als bij haar
uitvoering in verschillende stadia. Om in staat te zijn het krachtige officiële
staatsapparaat te trotseren, hebben de revolutionairen behoefte aan veel meer dan
alleen revolutionair élan en steun onder het volk. Vele organisatorische vormen zijn
mogelijk, afhankelijk van het type revolutie dat men op het
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oog heeft (bij voorbeeld nationale versus sociale, of burgerlijke versus
boerenrevoluties). Deze vormen kunnen variëren van revolutionaire clubs die meestal
in de hoofdstad van het land opereren, via zich over het hele land uitstrekkende
politieke partijen van het communistische type, die internationale verbindingen
onderhouden, en vaak gedwongen worden om ten dele als ondergrondse organisaties
te werken, tot aan de semi-militaire guerrilla organisatie die betrekkelijk
ontoegankelijke bergachtige gebieden in het binnenland bezet houdt en op deze
manier een verzamelpunt voor de opstandige krachten vormt. In elk van deze gevailen
moet de organisatie worden aangevuld met een ideologische inhoud, die nieuwe
waarden belichaamt welke het concurrerende machtscentrum aantrekkelijk kunnen
maken voor vele volgelingen, en welke de loyaliteit kunnen verwerven van een groot
deel van de intelligentsia. Het bereiken van dit laatste is des te belangrijker, daar een
overbrengen van de loyaliteit van vele goed geschoolde krachten op het revolutionaire
machtscentrum de mogelijkheid voor de wettelijke autoriteiten om het staatsapparaat
gaande te houden ernstig kan aantasten.
Een voorbeeld uit de geschiedenis van de Indonesische nationale revolutie: de
tweede militaire actie (december 1948) begon met de verovering van de hoofdstad
Jogjakarta (Midden-Java). Nu heeft de weigering van de Sultan van Jogjakarta, die
minister is geweest in de republikeinse regering, en van vele van zijn ambtenaren,
om voor de Nederlanders te werken, de positie van deze laatsten ernstig ondermijnd,
en daarmee in wezen het lot van de vroegere koloniale macht bezegeld.
In de loop van een revolutie kan een strategie van verschillende groepen
revolutionairen ver uiteenlopen. Brinton toont aan, hoe in een machtsstrijd tussen
‘gematigden’ en ‘extremisten’, na de aanvankelijke successen die de revolutie heeft
behaald, de meer extreme revolutionaire organisaties (Jacobijnen in Frankrijk, Sowjets
in Rusland) een groot deel van de gouvernementele macht kunnen overnemen.142.
Hoewel wij deze paar historische gevallen, mijns inziens, niet moeten opblazen tot
zoiets als een universeel model, zijn zij toch als voorbeeld hoe revolutionaire
organisaties kunnen opereren en trachten de overhand te krijgen, van het grootste
belang.
Betrekkingen met vreemde mogendheden zijn eveneens belangrijke aspecten van
revolutionaire strategie. Zowel het zich terugtrekken uit een oorlog, zoals Lenin's
besluit om het vredesverdrag van Brest Litovsk te sluiten, als uitbreiding van de
revolutionaire beweging door oorlog zoals de Fransen dit na 1789 hebben doorgezet,
kunnen bepaalde
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zijden van een revolutionaire strategie belichten.
Alweer kan onze enige algemene slotsom zijn dat het verloop van revolutie in
sterke mate afhangt van individuele beslissingen, zoals zij belichaamd zijn in het
functioneren van revolutionaire organisaties. Deze organisaties trachten
slagvaardigheid als strijdmacht te combineren met een zekere ideologische inhoud,
die een streven belichaamt naar een nieuwe samenleving waarin er armslag zal zijn
voor emancipatie van maatschappelijke groepen die onder het oude regiem onderdrukt
waren.

14. De gevolgen van revoluties in termen van emancipatie
Revoluties kunnen op zeer verschillende gebieden van het sociale leven gevolgen
teweegbrengen. Zij lopen, wanneer zij slagen, als regel uit op fundamentele
veranderingen in de politieke structuur, veranderingen die gewoonlijk een toegenomen
participatie van het volk in de besluitvorming inhouden. Ongetwijfeld kunnen
dictatoriale fasen in een revolutionair proces de pas verworven ‘vrijheden’ ernstig
inperken. In hoofdstuk 11 kom ik op dit verschijnsel terug. Brinton ziet de
uiteindelijke vruchten van revoluties in termen van grotere vrijheid niet als erg
indrukwekkend,143. hetgeen begrijpelijk is gezien zijn kijk op revoluties als
pathologische voorvallen die, na een Thermidor en een restauratie, tenslotte uitlopen
op een herstel van de samenleving die de revolutie-‘ziekte’ had doorstaan. Toch staat
het vast dat in elke geslaagde revolutie enkele groepen, die vroeger van de politieke
machtsstructuur waren uitgesloten, kansen verwerven die hun vroeger ontzegd werden.
Wat sociale mobiliteit betreft, op dit terrein ligt het 't meest voor de hand dat allerlei
groepen zich gaan emanciperen. Een ruimere toegang tot posities die een zekere
status en prestige verlenen voor mensen die vroeger geen kans kregen tot verticale
mobiliteit, en dit ten koste van leden van de vroegere regerende klassen, behoort
typisch tot de eerste resultaten van een revolutie.
Op economisch terrein doen zich stellig belangrijke veranderingen voor,
hoofdzakelijk als gevolg van een ernstige ontwrichting die door de revolutie als
zodanig wordt teweeggebracht. Deze veranderingen houden als regel een zekere
mate van emancipatie in voor groepen die vroeger aangewezen waren op posities
met geringere economische macht.
Het spreekt echter helemaal niet vanzelf dat een revolutie een echte economische
transformatie van de samenleving zal totstandbrengen. Belangrijke veranderingen
in de politieke machtsstructuur zijn niet noodzakelijkerwijs de voorboden van een
fundamentele wijziging in het eco-
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nomisch systeem. Over het algemeen is fundamentele economische verandering
moeilijker te bereiken dan een verschuiving binnen het politieke systeem. Zo brengt
de revolutie, die op landhervormingen uitloopt, niet per se een fundamentele
verandering teweeg in de vormen en technieken van landbouwproduktie, en brengt
zij niet per se de basisproblemen van de landelijke armoede tot een oplossing. De
Mexicaanse Revolutie van 1911 en daaropvolgende jaren vormt hiervan een goed
voorbeeld. Bovendien zal een koloniale mogendheid, waartegen een nationale
revolutie zich richtte, ook na verlies van de kolonie proberen haar economische macht
op neo-koloniale grondslag vast te houden.
Een ander belangrijk aspect van emancipatie als gevolg van revolutie vormt een
plotselinge uitbreiding van onderwijsgelegenheid.
Maar de belangrijkste emancipatie doet zich gewoonlijk voor op psychologisch
terrein. Een verhoogd besef van menselijke waardigheid en een ontluikend geloof
in nieuwe sociale waarden kunnen zulk een mentaliteitsverandering teweegbrengen
dat die op zichzelf al een voorteken wordt van fundamentele maatschappelijke
hervormingen in de toekomst. De geestelijke krachten, die door een revolutie zijn
bevrijd, zou men zelfs misschien als haar belangrijkste maatschappelijke gevolg
kunnen zien.144.

15. Het uiteindelijke effect van revoluties
De zwakte van Brinton's quasi-medische aanpak wordt vooral zichtbaar in zijn
behandeling van het Thermidor-vraagstuk. Zijn visie op revolutie als een ziekteproces
brengt hem er toe om, in ieder afzonderlijk geval, naar een soort restauratie uit te
kijken die dan zou worden aangekondigd door een periode van ‘matiging’, dus een
Thermidor. Het is stellig juist dat in elke revolutionaire ontwikkeling sterke krachten
opkomen die naar een soort stabilisatie streven. Deze krachten zijn heel begrijpelijk
wanneer wij ons rekenschap geven van de sterkte van de behoefte aan veiligheid en
vastheid, die in elke menselijke geest aanwezig is - een behoefte die meer bevorderlijk
is voor een proces van aanpassing dan voor voortdurende vernieuwing. En deze
krachten kunnen weer steun vinden bij de belangen van een nieuwe elite die
waarborgen zoekt tegen het opdringen en het emancipatiestreven van degenen die
hen in de loop van de revolutionaire strijd aan de macht hadden geholpen. Toch is
de reële uitkomst van revolutionaire processen minder eenvoudig.
Om de feiten in zijn model te laten passen moet Brinton zijn Thermidor-

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

257
begrip soms ver buiten zijn oorspronkelijke betekenis uitbreiden. Zo moet Brinton,
om zijn algemene schema te kunnen waarmaken, volhouden dat wat in de Sowjet
Unie tijdens Stalin's bewind gebeurde een soort van ‘gecompliceerde en uitgerekte’
Thermidor was.145. Deze visie is niet helemaal zonder grond. Stalin's bewind bevatte
stellig duidelijke elementen van stabilisatie, en van een terugkeer tot een hiërarchische
en bureaucratische orde, waarin vele oorspronkelijke elementen van de Russische
Revolutie verloren gingen. Maar tegelijkertijd was de periode van Stalin's regering
getuige van zo veel fundamentele vernieuwingen (zoals de collectivisering van de
landbouw, en de geforceerde industrialisatie die deel uitmaakte van de opeenvolgende
vijfjarenplannen), dat men deze periode wel moet kenschetsen als een waarin de
oorspronkelijke aandrift, die tot de omwenteling van 1917 had geleid, nog steeds in
revolutionaire vormen bleef doorwerken.
Interessant genoeg heeft ook Barrington Moore, hoewel hij het fundamenteel
oneens is met Brinton's pathologische beeldspraak, sterke voorbehouden wat betreft
de uiteindelijke afloop van revoluties.
Nadat hij heeft aangetoond dat het uitblijven van revolutie heel wat lijden kan
veroorzaken, vervolgt hij wel met te betogen dat ‘revolutionair geweld deel uitmaakte
van de breuk met een repressief verleden en van de poging om een minder repressieve
toekomst op te bouwen’. Maar alleen in de ‘Westerse democratische landen’ maakte
volgens hem het revolutionair geweld ‘voor het vervolg vreedzame verandering
mogelijk’. Voor de communistische revoluties van deze eeuw echter schijnen, in zijn
ogen, de vooruitzichten veel somberder. Op hetzelfde punt waar ‘het betoog ten
gunste van geleidelijkheid aan stukken lijkt geslagen’, zegt Moore, ‘stort ook het
betoog ten gunste van revolutie ineen’.146. De communistische revoluties brengen
geen ‘hogere vorm van vrijheid’ voort, zoals zij hadden beloofd. Pessimistisch voegt
Barrington Moore er aan toe, ‘dat er geen bewijs is dat de massa van de bevolking
waar ook ter wereld een industriële samenleving heeft gewenst en een overvloed aan
bewijs dat zij die niet wenste’. Dit verklaart, volgens hem, de mislukking van
revoluties inzover zij de wens belichamen naar meer vrijheid. Zij kunnen alleen
slagen inzover als zij de materiële welvaart bevorderen, door industriële ontwikkeling
mogelijk te maken.
Moore's sombere slotsom schijnt te zijn dat langs welke weg industrialisatie van
een land ook wordt bereikt, langs de Westers liberale of langs de communistische
(om van de fascistische maar niet te spreken), zij uiteindelijk uitloopt op vormen van
repressie. Toch is er hier enig verschil:
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‘Communistische repressie was en blijft totdusver hoofdzakelijk gericht tegen de
eigen bevolking. De repressie door de liberale samenleving, zowel onder het vroegere
imperialisme als tegenwoordig in de gewapende strijd tegen revolutionaire
bewegingen in de achtergebleven gebieden, is zeer overwegend naar buiten gericht
geweest, tegenover andere volken’.147.
Dit naargeestige perspectief kan niet worden vereenzelvigd met Brinton's visie
dat elke revolutie voorbestemd is om in een Thermidor te blijven steken, als een
eerste stap op weg naar een of andere restauratie. Maar tegelijkertijd komt Moore's
voorspelling beslist in strijd met de kerngedachte van het Eerste Deel van dit werk,
waar doorgaande emancipatie van steeds bredere groepen als een centraal thema van
de menselijke evolutie werd geponeerd; ook al gaf ik toe dat het proces, verre van
eenlijnig, ondubbelzinnig en onomkeerbaar te zijn, eerder als discontinu moet worden
gezien.
In tegenstelling tot Brinton's diagnose eist Barrington Moore's analyse echter geen
universele geldigheid voor zich op. Zij houdt zich bezig met een specifieke situatie
in de hedendaagse wereld. Een diepergaande behandeling van het vrijheidsvraagstuk
in samenhang met de revoluties van deze eeuw, en van de nooit eindigende strijd
tussen de impuls tot vernieuwing en emancipatie enerzijds en het verlangen naar
stabiliteit en veiligheid anderzijds, moet daarom worden uitgesteld tot het Derde
Deel van dit werk, dat zich bezighoudt met revolutie in het engere kader van de
huidige wereldsituatie.
Ik vond het verre van gemakkelijk om welke universele wetmatigheden dan ook te
ontdekken wat betreft het ontstaan van revoluties - behoudens dan enkele algemene
opmerkingen over de situationele en psychische voorwaarden voor zulke
revolutionaire uitbarstingen. En ik vond het nauwelijks mogelijk om zulke
wetmatigheden vast te stellen in het verloop van revoluties, nadat zij eenmaal waren
uitgebroken. Ik kwam ook tot de conclusie dat de wijze waarop andere schrijvers
hebben getracht hetzij pre-revolutionaire situaties te omschrijven, hetzij een stereotiepe
opeenvolging van revolutionaire fasen te ontdekken, in diepte te kort schiet en in
vele opzichten te weinig genuanceerd en te simplistisch is. Ook al heb ik zelf
geprobeerd enkele algemene opmerkingen te maken, in het bijzonder wat betreft de
situationele en psychologische aspecten van een pre-revolutionaire samenleving,
vond ik het niet erg vruchtbaar om te pogen de door deze schrijvers ontwik-
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kelde, meer of minder uitgewerkte speculatieve gissingen, door mijn eigen niet minder
speculatieve constructies te vervangen.
Om revolutionaire verschijnselen in waarlijk sociologische termen te kunnen
analyseren, zullen wij ons onderzoeksveld moeten beperken tot een veel engere kring
van verschijnselen, waarbij wij kunnen proberen, in plaats van één grote, universele
revolutietheorie, een bescheidener theorie op middelgrote schaal te ontwikkelen.
Daarom zal het Derde Deel van dit werk toegespitst zijn op de actuele problemen
van Revoluties in de Huidige Wereld.
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Deel 3: Revoluties in de huidige wereld
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Inleiding
Er is geen twijfel mogelijk dat vanaf de Tweede Wereldoorlog de problematiek van
revolutie of evolutie grotendeels draait om de situatie in de niet-industriële landen
van de zogenaamde Derde Wereld. Het zijn deze landen waarop de ellende van het
onderontwikkeld zijn, die zo afsteekt bij de technische vooruitgang en materiële
welvaart welke het geïndustrialiseerde deel van de wereld heeft weten te bereiken,
zwaar blijft drukken. Zij zijn niet alleen maar achtergesteld in vergelijking met de
landen waar de rijkdom zich opzamelt - er is ook reden genoeg om vol te houden dat
het ten dele hun nood en ellende is die de voortgaande accumulatie van rijkdom in
de industriële wereld mogelijk heeft gemaakt. Lage lonen worden betaald aan
plantagearbeiders of in de mijnbouw, en daarop berusten weer de lage prijzen die
worden betaald voor de in niet-industriële landen geproduceerde grondstoffen, welke
vervolgens naar de industriële landen worden vervoerd om er verwerkt te worden
tot veel duurdere industriële eindprodukten. Het zijn deze lage lonen en prijzen die
de voornaamste winstbron zijn geworden voor de vreemde ondernemers die in de
Derde Wereld opereren. De bijna complete mislukking van vier
UNCTAD-conferenties heeft aangetoond dat er in de industriële wereld weinig
geneigdheid bestaat om van het meest voordelige aspect van haar economische
verhoudingen met de niet-industriële wereld afstand te doen. Ook op de
Wereldvoedselconferentie, in 1974 in Rome gehouden, was de houding van de meeste
rijke landen in dat opzicht zeer negatief.
Dit voordelige aspect voor de rijke landen vormden lange tijd de dalende prijzen
van de grondstoffen, die uit de Derde Wereld gehaald werden, en als gevolg daarvan
de naar verhouding voortdurend omhoogschietende prijzen die in dat deel van de
wereld betaald moesten worden voor afgewerkte industriële produkten of
kapitaalgoederen.
Pas de kunstmatige opdrijving van de prijzen van olie en olieprodukten door de
oliemaatschappijen en olieproducerende landen sinds de Midden-Oosten-crisis van
1973-'74 heeft deze vorm van uitbuiting van de landen van de Derde Wereld min of
meer doorkruist - zonder dat daarmee nu de bevolkingen van de arme landen van de
snel stijgende prijzen veel geprofiteerd hebben. En voor de volken die niet over
olievoorraden beschikken, is met de stijgende prijzen, o.a. van kunstmest, de toestand
alleen maar nóg nijpender geworden.
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Het hongerprobleem in een aantal van die landen beheerst zelfs sinds enige tijd de
krantekoppen.
Het is de blijvende staat van armoede en, in de ergste gevallen, de involutie-trend
in veel niet-industriële landen, zozeer in tegenspraak met alle mooipraterij over
‘ontwikkelingslanden’, die dat deel van de wereld in een geschikte voedingsbodem
voor revolutie lijken te herscheppen. Waar het pad naar evolutionaire ontwikkeling
gestremd is, lijkt revolutie het enig bruikbare alternatief te worden.
Toch blijft het een feit dat maar weinig onderontwikkelde landen sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog de weg naar een sociale revolutie zijn opgegaan. De
meeste ervan zijn door een nationale burgerlijke revolutie heengegaan; maar deze
heeft het heersend sociaal bestel en de machtsverhoudingen, voorzover het om de
inwendige krachten gaat, niet wezenlijk veranderd. China, Noord-Korea, Vietnam
en Cuba blijven geïsoleerde voorbeelden van een min of meer geslaagde sociale
revolutie (en sinds kort kunnen wij Cambodja en Laos er nog aan toevoegen), al zijn
zij belangrijk genoeg uit een oogpunt van numerieke sterkte en politieke invloed op
andere landen.
Wij moeten daarom zowel de factoren, die sociaal-revolutionaire bewegingen in
de huidige niet-industriële wereld bevorderen, trachten te evalueren, als de krachten
die zich daartegen verzetten.
In het volgende, achtste hoofdstuk zal de nadruk worden gelegd op de constante
of zich slechts langzaam wijzigende factoren, die samenhangen met de sociale en
economische structuur van die landen, zowel als op de aanwijsbare algemene
tendenties voorzover het de situationele en psychologische aspecten betreft. In het
negende hoofdstuk, getiteld Voorkoming van revoluties, zal aandacht worden besteed
aan strategieën die bedoeld zijn om een dreigende revolutionaire ontwikkeling tegen
te houden. Tezamen kunnen deze twee hoofdstukken enig inzicht verschaffen in de
sterkte van het revolutionaire potentieel dat op het ogenblik in de Derde Wereld
aanwezig is.
Hoofdstuk 10, dat de Meningsverschillen over revolutionaire vooruitzichten en
strategie belicht, heeft betrekking op de evaluatie van het revolutionaire potentieel
door krachten die zeggen positief geïnteresseerd te zijn in het bevorderen van zulke
ontwikkelingen. Het slothoofdstuk van dit deel, getiteld Na de sociale revolutie,
handelt over de vooruitzichten voor de toekomst in landen waar de revolutie in eerste
aanleg geslaagd is. Het Thermidor-vraagstuk zal daarbij onze voornaamste aandacht
krijgen.
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8
Toestanden en tendenties in de Derde Wereld
Dag aan dag laten de boeren de economen zuchten, de politici zweten en
de strategen vloeken, door al hun plannen en voorspellingen over de gehele
wereld te doorkruisen.
Teodor Shanin

1. Algemeen overzicht
De landen, waar wij ons in dit hoofdstuk mee bezighouden, zijn alle overwegend
agrarisch. Dit betekent niet dat de landbouw er ontwikkeld werd ten koste van andere
takken van produktie, met inbegrip van de nijverheid. Onderontwikkeling treft juist
in de allereerste plaats de agrarische produktie. Zelfs al kunnen de traditionele
landbouwtechnieken zeer verfijnd zijn, en al moge in het bijzonder in gebieden waar
rijstbouw op bevloeide akkers wordt beoefend de produktie per landoppervlak redelijk
hoog zijn, de produktie per hoofd van de bevolking blijft, als gevolg van het ontbreken
van machinale werktuigen, bedroevend laag. Dientengevolge blijft de armoede op
het platteland het meest opvallende kenmerk van alle niet-industriële landen.
Wanneer wij deze landen ‘agrarisch’ noemen, hangt dit dan ook niet samen met
enige bijzondere kwaliteit van de agrarische produktie, maar meer met de
eenzijdigheid van de algemene economische en beroepsstructuur, blijkend uit een
ontbrekende of ernstig onderontwikkelde industriële sector.
Andere economische activiteiten, zoals handel, mijnbouw, houtkap, het verbouwen
van handelsgewassen, en het beheren van fabrieken die gericht zijn op verwerking
van handelsgewassen, zijn in vele landen van de Derde Wereld goed ontwikkeld.
Maar deze activiteiten wijzigen het totaalbeeld van een onevenwichtig opgebouwde
economie niet. Het beheer van vele grotere bedrijven - mijnbouwmaatschappijen,
handelsondernemingen, plantages - berust bij buitenlanders. Bijgevolg is, in het
bijzonder in streken waar de landbouwproduktie zich vooral toelegt op het verbouwen
van voedselgewassen, de inheemse ondernemersklasse meestal vrij zwak. In
tegenstelling tot de situatie in Europa ten tijde van de industriële revolutie vormt zij
niet een krachtige ‘Derde Stand’ die streeft naar emancipatie van de aristocratische
overheersing,
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en naar het overnemen van de politieke macht. Als potentiële ‘revolutionaire klasse’
is zij vrij onbetekenend.1.
Wanneer men een soort ‘bourgeoisie’ wil onderscheiden in de landen van de Derde
Wereld, moet men die eerder zoeken onder de uitgebreide groep van gesalarieerde
ambtenaren, employé's en klerken, die hetzij in de overheidsbureaucratie, hetzij in
grote particuliere ondernemingen werken. Het zijn zij die groter zeggenschap in het
politiek bestel zouden kunnen eisen; de revolutie waarnaar zij uitzagen tijdens een
koloniaal bewind, voor en kort na de Tweede Wereldoorlog, was meer een nationale
dan een sociale revolutie. Op het ogenblik kunnen hun politieke aspiraties, voorzover
zij zich richten tegen een oligarchische regerende elite, ten dele opgaan in die van
stedelijke zowel als landelijke volksmassa's,2. in welk geval de revolutie waar zij naar
streven eerder kan worden gezien als een ‘neo-democratische’, in de Mauistische
zin.
Een industriële arbeidersklasse is in de meeste landen waar het om gaat ook maar
zwak ontwikkeld. De beperkte aantallen industrie-arbeiders beletten hen in het
algemeen om zelfbewuste leiders van een revolutionaire klassenstrijd te worden,
zoals die door Marx en Engels was voorspeld. Bovendien komen in bepaalde typen
fabrieken hun lonen misschien ver genoeg uit boven het algemeen levenspeil zowel
in een stedelijke als in een landelijke omgeving, om hen ervan te weerhouden de
meest voor de hand liggende vertegenwoordigers van de sociale ontevredenheid te
worden. Het revolutionair leiderschap dat door orthodoxe Marxisten in elk land voor
de industriële arbeidersklasse wordt opgeeist, treedt in landen, die een globale
structuur hebben zoals in het voorgaande geschetst, niet per se op als de belangrijkste
revolutionaire factor. Als gevolg hiervan is het in de meeste landen, waar het hier
over gaat, de verarmde boerenbevolking, die potentieel de voornaamste drijfkracht
zou kunnen leveren voor een revolutionaire transformatie van de samenleving. Het
is de boerenstand, die in de meeste van deze landen de overgrote meerderheid vormt
- in de landen van Latijns Amerika is dat in mindere mate het geval dan in die van
Azië en Afrika - en het is deze klasse waarvan de arbeid onmisbaar is om het
voornaamste bestanddeel van het nationaal produkt voort te brengen.

2. Economische toestand
De economische toestand kan sterk uiteenlopen naar gelang van het landbouwtype
dat wordt uitgeoefend, en van de dichtheid van de agrarische bevolking. In dun
bevolkte gebieden kan er nog een reserve aan
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onontgonnen grond zijn die een uitlaat kan bieden voor een belangrijk deel van de
verarmde boerenbevolking. Maar zelfs daar kan gebrek aan reeds ontgonnen
landbouwgronden, of aan gronden die zonder grote inspanning kunnen worden
bebouwd, het leven nog moeilijk genoeg maken voor keuterboeren, kleine pachters
en landarbeiders die een mager bestaan putten uit het kleine stukje grond dat zij
bewerken. Maar in dunbevolkte tropische gebieden - ik laat hier woestijnachtige
gebieden natuurlijk buiten beschouwing - kan er altijd nog voor een aanzienlijk deel
van de landelijke bevolking een uitweg zijn, door het openleggen van woeste gronden,
door het verbouwen van handelsgewassen (boomgewassen in het bijzonder), of door
naar de steden te trekken, zelfs al moeten de migranten zich voor lange tijd tevreden
stellen met miserabele levensomstandigheden, in bidonvilles of krottenwijken.
In zulke dun bevolkte tropische streken - die typisch zijn voor uitgestrekte gebieden
van Latijns Amerika en Afrika, en voor sommige delen van Zuidoost-Azië, zoals
Sumatra, Maleisië en Laos - zal de boerenbevolking haar toestand niet per se als
ondragelijk ervaren. Niet alle wegen naar lotsverbetering zijn afgesneden; bijgevolg
zijn de situationele voorwaarden voor een boerenrevolutie niet optimaal vervuld,
behalve in streken waar de overheersing door grootgrondbezitters van dien aard is
dat ontginning van woeste gronden of pogingen om van voedsellandbouw naar
commerciële landbouw over te stappen voor de grote meerderheid van de kleine
landbouwers praktisch uitgesloten is. De toestand is als regel veel nijpender in
dichtbevolkte gebieden, in het bijzonder die waar rijstbouw op bevloeide velden
overweegt. In zulke streken is er gewoonlijk geen grond beschikbaar om voor de
constante bevolkingsaanwas een uitlaat te verschaffen. Een systematische verschuiving
van voedsel- naar handelslandbouw zou de voedselsituatie ernstig in gevaar brengen;
terwijl de stedelijke werkgelegenheid verre tekort schiet in vergelijking tot de
behoeften, daar waar de steeds toenemende aantallen landloze boeren een uitweg
trachten te vinden door naar de stad te trekken.
Het platteland lijdt in deze landen in toenemende mate onder symptomen van
‘overbevolking’. Grondversnippering, als gevolg van een aanzienlijke natuurlijke
aanwas en schaarste aan bebouwbare grond, leidt tot een verborgen werkloosheid
die ernstige proporties aanneemt. Het landbezit kan sterk versnipperd zijn, terwijl in
andere streken het versnipperingsproces gepaard gaat met grootgrondbezit en een
hoog percentage pachters. In tal van landen of streken doet zich als gevolg van
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de toenemende commercialisering van de landbouw een onmiskenbaar
polarisatieproces voor: enkele rijke grondbezitters bemachtigen grote lappen grond,
terwijl de arme boeren hun grond onder hun vaak uitgebreid nageslacht moeten
opdelen, of door verschulding hun grond kwijtraken en deelbouwers worden op wat
hun eigen land was. Deelbouw, een zeer gebruikelijke pachtvorm in deze landen,
leidt over het algemeen tot een landbouwtype dat in geval van misgewas ernstige
risico's inhoudt voor de deelbouwer en zijn toestand van verschulding verergert.
Bovendien heeft het deelbouwsysteem een remmende invloed op de produktie, daar
noch de grondeigenaar noch de deelbouwer ten volle profiteren van hogere
opbrengsten die zij door grotere investeringen verkrijgen. Als gevolg hiervan heeft
geen van beiden een voldoende prikkel om investeringen van betekenis te beproeven.
De enige manier, waarop de bevolkingsaanwas kan worden opgevangen, in een
land waar industrie vrijwel ontbreekt, is door een voortdurende intensivering van het
landgebruik. In geval van bevloeide rijstbouw is dit soms ook mogelijk, als gevolg
van de ecologische kenmerken van dit type landbouw. Een goed geregelde
waterverdeling kan, vooral wanneer het water vruchtbare vulcanische neerslag bevat
die de functie van bemester vervult, de vruchtbaarheid van de bodem intact houden
ondanks intensievere bewerking. Maar zelfs dan kan voortgaande intensivering van
de rijstbouw nauwelijks meer bereiken dan een opvangen van de doorgaande
bevolkingsgroei - of, om Clifford Geertz' uitdrukking te gebruiken, dan
‘watertrappelen’.3.
Het was ook Geertz die, in zijn studie van het Javaanse platteland, de term
‘involutie’ heeft uitgevonden voor het soort ontwikkeling dat men langer dan een
eeuw in de geïrrigeerde delen van het eiland kon opmerken. Zoals ik in het Eerste
Deel van dit werk heb uiteengezet, houdt dit begrip in dat de aanpassingsprocessen
die in zulk een maatschappij plaats vinden niet kunnen worden geacht bij te dragen
tot technische vooruitgang.
In dichtbevolkte rijstgebieden als Java, Centraal-Luzon (in de Philippijnen),
Centraal-Vietnam, Oost-Pakistan, de Ganges-vallei in India en de natte zone van
Ceylon, heeft hetzij het involutieverschijnsel, hetzij de polarisatie tussen arm en rijk,
zulke ernstige vormen aangenomen dat het een of het ander een ernstig beletsel is
geworden voor elke poging om een wezenlijke uitweg te vinden voor het landelijke
bevolkingsoverschot. In zulke gevallen kan de boerenbevolking, voorzover men naar
de economische omstandigheden kijkt, tot een echte revolutionaire
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kracht uitgroeien.
Zo een situatie heeft aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ook bestaan in
grote delen van Midden- en Zuid-China, zowel als in de Tonkin Delta van
Noord-Vietnam. Dit kan voor een groot deel het revolutionaire vermogen verklaren
waarvan de boeren in deze twee landen blijk hebben gegeven.
Vanuit een zuiver economisch gezichtspunt kan de feitelijke situatie in de landen,
waar wij het in dit hoofdstuk over hebben, derhalve in grote trekken als
pre-revolutionair worden gekenschetst. In het bijzonder in dichtbevolkte rijstgebieden
is er een tendentie naar voortdurende verarming, vaak gepaard aan polarisatie, die
bevorderlijk schijnt voor het uitbreken van een boerenrevolutie. Met name het
binnendringen van de agri-business in tal van landelijke gebieden, als
begeleidingsverschijnsel van de zogenaamde ‘groene revolutie’, heeft het
polarisatieproces in de laatste jaren sterk gestimuleerd.4.
Economische omstandigheden zijn echter allerminst de enige factor die van belang
is voor het bepalen van het revolutionaire potentieel in een land. De heersende sociale
en politieke structuur is van niet minder belang, soms als drijfkracht, maar vaker als
een vertragende of zelfs belemmerende factor.

3. Sociale hiërarchie
Naar elke maatstaf die men zou willen ontlenen aan de maatschappelijke toestanden
in het Westen, zijn de boeren in Azië, Afrika en Latijns Amerika arm. Volgens Soen
Jat-sen waren er op het Chinese platteland maar twee klassen: zij die ellendig arm
waren, en de armen die er minder ellendig aan toe waren.
Niettemin heeft Gunnar Myrdal er terecht op gewezen dat welstands- en
statusverschillen in Aziatische agrarische maatschappijen een overheersende rol
spelen. In het volgende beperk ik mij in hoofdzaak tot de landen van Zuid- en
Zuidoost-Azië die Myrdal behandelt.
Ondanks de talrijke pogingen, zoals van Gandhi en Sukarno, om de traditionele
Aziatische samenlevingen te idealiseren als toonbeelden van landelijke eenvoud,
waar iedereen in harmonie leeft met zijn buren en zijn armoedje deelt met hen die
het nog armer hebben dan hijzelf, week de maatschappelijke werkelijkheid bepaald
wel af van dit idyllische beeld. Aziatische boeren zijn, in het algemeen, wel degelijk
statusbewust, en in tegenspraak met het stereotype van een ideale gemeenschap die
alle dorpelingen omvat, erkennen de meer welvarenden onder
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hen vaak alleen maar wederzijdse sociale verplichtingen tegenover hen die zij als
gelijken beschouwen. In de dorpssamenlevingen komt het niet zozeer aan op de
welstand in absolute zin, als wel op iemands positie met betrekking tot andere
dorpelingen.
Myrdal toont hoe statusverschillen, zoals zij binnen de dorpssamenleving worden
ervaren, het gedrag van hen, die zich als een dorpselite beschouwen, beïnvloeden.
‘Zo kan het best voorkomen dat de leden van de bovenlaag in een dorp in India een
niet zo heel veel hoger inkomen hebben dan deelbouwers of landloze boeren. Toch
bestaat er een veelbetekenend verschil tussen deze groepen: de eersten ontvangen
vaak een arbeidsloos inkomen, terwijl dit bij de laatsten niet het geval is.’5. De
algemene houding van hen die zich als een elite beschouwen wordt grotendeels
bepaald door hun wens om prestige op te houden als leden van een plaatselijke
toplaag. Zij benadrukken meestal gedragspatronen die hun vermogen symboliseren
om van een betrekkelijk makkelijk leven te genieten, en om het te kunnen stellen
zonder lichamelijke arbeid, die zij dan ook bij voorkeur overlaten aan minder
bevoorrechte groepen. En wanneer leden van de oudere generatie onder de landheren
nog enige belangstelling voor de landbouw behouden, en de supervisie van het werk
op hun boerderijen in eigen hand houden, dan is de kans groot dat de jongere generatie
liever uitkijkt naar werkgelegenheid in de administratieve sector buiten het dorp. Zij
verliest haar belangstelling voor de landbouw en stelt zich tevreden met het innen
van de pachten die door de deelbouwers worden opgebracht. De zoëven beschreven
vrij gebruikelijke ontwikkeling is van grote invloed op de toestand in de landbouw.
Zij versterkt de tendentie die in de traditionele boerensamenleving al aanwezig was,
om produktieve investeringen tegen te gaan. Om opnieuw Myrdal aan te halen: ‘De
economische vooruitzichten worden in sterke mate beknot door statusbeperkingen.
Daarom betekent het feit dat misschien iedereen in het dorp bijna even arm is niet
dat ieder gelijk is; integendeel, zij zijn allemaal zo arm omdat zij zo ongelijk zijn.’6.
Winsten en surplussen worden over het algemeen niet in technische verbeteringen
omgezet, zoals het terrasseren van grond of de aankoop van betere werktuigen, maar
worden bij voorkeur besteed voor doeleinden die worden geacht het prestige van de
grondeigenaar te verhogen. Veel ervan wordt uitgegeven aan dure huwelijksfeesten
of andere rituele ceremonieën en festiviteiten. Wat er aan besparingen plaats vindt
wordt misschien belegd in goud of juwelen, die men of gebruikt om er de vrouw van
de grondbezitter opzichtig mee te behangen, of in een kist
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onder zijn slaapbank wegbergt. Maar de meest aantrekkelijke belegging is aankoop
van grond, wat men alweer niet als bevorderlijk voor verhoogde produktie kan
beschouwen. De over verschillende dorpen verspreide stukken land, die aan een
grotere grondbezitter toebehoren, worden over het algemeen niet tot één produktieve
eenheid bijeengevoegd, vergelijkbaar met een Westers landgoed of met een plantage,
maar worden in kleine stukjes op voordelige basis aan deelbouwers uitbesteed, zonder
enige poging om moderne landbouwtechnieken in te voeren. Daarom komt dit soort
belegging in grondaankoop er op neer dat de in de dorpssamenleving aanwezige
maatschappelijke ongelijkheid alleen maar wordt geaccentueerd.
Wanneer sociale ongelijkheid al vrij geprononceerd is op het Aziatisch platteland,
waar zij grotendeels neerkomt op het onderscheid tussen landheren en boeren, dan
komt zij nog veel sterker tot uitdrukking wanneer wij ook de stedelijke samenleving
in onze beschouwingen betrekken. Zij die een bescheiden welstand genieten of hogere
vormen van onderwijs hebben gevolgd, meer in het bijzonder de jongere leden van
een familie, neigen ertoe om naar de steden te trekken waar zij niet langer hoeven
te iijden onder wat zij zien als ‘de grenzeloze verveling van het landelijk leven’. Daar
kunnen zij zich aansluiten bij een van de sectoren van de opkomende inheemse
bourgeoisie.
Aan de andere kant worden vele van de arme boeren, landloos of wegens
verschulding gedwongen hun grond te verkopen of te verpanden, naar de steden
gedreven op zoek naar een mager bestaan. Hoewel er voor enkelingen in een stedelijke
omgeving altijd nog een paar meevallers kunnen zijn of gelegenheden om vooruit
te komen, en hoewel sommige van de jongeren op de maatschappelijke ladder kunnen
stijgen door hogere vormen van onderwijs, zal de overgrote meerderheid van de
nieuwe migranten uit de dorpen gedoemd zijn om in de smerige wijken van het
stadsproletariaat te blijven wonen en om een ellendig bestaan bijeen te rapen met
wat ze ook maar voor werk kunnen vinden - om nog niet te spreken van bedelarij,
prostitutie en kleine misdrijven. Het ontbreken van industriële ontwikkeling in deze
Aziatische steden beperkt de werkgelegenheid in ernstige mate. De gelukzoekers uit
de dorpen moeten daarom terugvallen op onzekere en zwaar overbezette vormen van
dienstverlening, zoals straathandel, het besturen van fietstaxi's, schoenen poetsen,
straten vegen, water dragen, terwijl zij die gelukkiger zijn in staat zijn om een minder
onzekere positie te bemachtigen als bode of ‘peon’ op een kantoor, als huisbediende,
havenwerker
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of bouwvakker.
Het totale beeld van deze samenlevingen toont een algemeen tekort aan gelegenheid
tot verticale mobiliteit zowel voor de grote meerderheid van de boeren als voor de
stedelijke armen. Aan de andere kant neemt de horizontale mobiliteit toe. Bijgevolg
toont, vanuit sociologisch gezichtspunt, de constellatie bepaalde kenmerken van wat
wij in het vorige hoofdstuk als een pre-revolutionaire situatie hebben leren kennen.
Waarom komen dan in de meeste gevallen de mensen toch niet in opstand?

4. Patronage en andere bescherming biedende instituties
De ‘structuur’ van traditionele agrarische samenlevingen is door sociologen en
cultureel antropologen als regel opgevat in termen hetzij van genealogische eenheden
(clans, moieties, fratrieën), hetzij van sociale stratificatie. Deze laatste benadering
kwam het meest voor in verband met samenlevingen die een aristocratisch karakter
hadden, waarbij een landadel zich duidelijk afgescheiden hield van de massa van de
plattelandsbevolking.
Deze aanpak verwaarloosde echter een ander beginsel dat misschien op zijn minst
zo belangrijk is om het functioneren van dit soort samenleving te begrijpen. Dit
aanvullend beginsel hangt samen met het veelvuldig voorkomen van een bepaald
type persoonlijke banden tussen individuen of families, die dwars door de scheidslijn
tussen het gewone volk en de adel heenlopen.
Het is dit aanvullend beginsel, ‘patronage’ geheten, dat vaak over het hoofd wordt
gezien door hen die het revolutionaire potentieel onder een boerenbevolking willen
schatten. De betekenis ervan kan worden geïllustreerd met de stelling dat de
patronage-institutie kan fungeren als een van de machtigste tegenkrachten die de
opkomst beletten van sociaalrevolutionaire bewegingen in de landen van de Derde
Wereld. Pas zo'n tien jaren geleden is het vraagstuk van de patroon-cliënt-relatie in
de mode gekomen. Overal ter wereld, zowel in zogenaamde onderontwikkelde als
in industriële landen, worden afhankelijkheidsrelaties ontdekt, verticale lijnen die
dwars door de sociale klasse-indelingen heensnijden en die een aanvullend
uitgangspunt vormen voor een analyse van allerlei soorten sociale relaties.
Patronageverschijnselen hebben het eerst de aandacht getrokken in het Katholieke
Middellandse Zeegebied en Latijns Amerika, waar de institutie van peetverwantschap
een belangrijke rol speelt. Deze speciale band
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wordt gevestigd door het gebruik dat iemand als peter bij een huwelijk optreedt,
waardoor een netwerk van peetschapsverhoudingen (compadrazgo) ontstaat, dat als
middel dient om patroon-cliënt-verhoudingen in het leven te roepen.7. Later zijn zulke
patronage-verhoudingen ook aangetroffen in verschillende Afrikaanse samenlevingen.
In werkelijkheid zijn patroon-cliënt-verhoudingen echter geenszins beperkt tot
bepaalde culturele gebieden; integendeel vormen zij een wezenlijk element dat
opgemerkt kan worden in elke traditionele samenleving met een min of meer
uitgesproken sociale ongelijkheid.8.
India is een goed voorbeeld. Pas sinds na de oorlog wijden studies over de Indiase
samenleving meer aandacht aan de verhoudingen tussen de kasten.9. In de oudere
literatuur werden deze verhoudingen over het algemeen verwaarloosd, daar volgens
de officiële ideologie sociale relaties alleen konden bestaan tussen leden van dezelfde
kaste. In de jaren dertig beschreef echter William Wiser10. al het patroon van
wederzijdse diensten, die onderling uitgewisseld worden door leden van verschillende
kasten binnen één dorp, en die tezamen vormen wat hij het jajmani-stelsel heeft
genoemd. Sommige schrijvers hebben Wiser, niet geheel terecht, gekritiseerd omdat
hij een te harmonisch en functioneel beeld van dit uitwisselingspatroon zou hebben
opgehangen. Het is waar dat Wiser tot deze kritiek enige aanleiding heeft gegeven
door, bij wijze van theoretisch model (dat hij echter in zijn feitelijke beschrijving
relativeerde), te stellen dat ieder op zijn beurt de diensten van andere kasten kon
genieten, en zodoende jajman, meester, kon worden in relatie tot een lid van een
andere kaste, die de rol van dienaar, kamin, vervult. Het was Beidelman,11. die
ongeveer tien jaar geleden heeft aangetoond dat het stelsel helemaal niet zo
harmonisch en functioneel was als Wiser het opvatte, maar veeleer asymmetrisch,
en dat het zich kenmerkte door uitbuiting, waarbij in ieder dorp onveranderlijk de
leden van de dominante kaste, de rijkere grondbezitters, de rol van jajman vervulden,
terwijl de overigen hun diensten als kamin moesten leveren.
Dit uitbuitingselement bestaat stellig in deze inter-kaste-verhoudingen en heeft er
altijd bestaan. Maar Beidelman schijnt over het hoofd te hebben gezien dat wat de
verhoudingen tussen grootgrondbezitters en de leden van allerlei dienstverlenende
kasten kenmerkt, de speciale band is tussen twee individuen en hun families. Deze
band bestaat, behalve uit de materiële beloning voor de gepresteerde diensten en
andere gunsten die aan de cliënt worden verleend, ook uit een zekere mate van
veiligheid die leden van de dominante kasten aan hun clientèle bezorgen,
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bijvoorbeeld door in gevallen van nood te hunnen behoeve bij de lokale autoriteiten
te interveniëren.12.
Men kan daarom tòch volhouden dat de dominante kasten, op hun beurt, aan hun
cliënten bepaalde ‘diensten’ bewijzen. Dit zijn echter diensten in de sfeer van overheid
en bestuur, in overeenstemming met hun specifieke status en politieke invloed. Door
deze diensten te verlenen wijken leden van de dominante kasten niet af van hun rol
als landadel. Ook de speciale gunsten die zij moeten verlenen in ruil voor de arbeid
die door hun cliënten wordt geleverd zetten de verhouding niet om in een
symmetrische. Zij worden nooit dienaren, zoals Wiser het stelt, maar blijven altijd
patroons. Het prestige dat zij genieten kan echter toenemen naarmate zij zich ‘goede’
patroons tonen - niet te gierig, en in staat om een zekere mate van protectie aan hun
volgelingen te bezorgen.
Een ander belangrijk aspect van deze verticale inter-kaste-relaties is de verdeling
van de dorpssamenleving in facties. De invloedrijke families, die tot de dominante
kaste behoren, proberen onder de leden van de andere kasten een clientèle op te
bouwen, om hun sociaal prestige en politieke invloed te versterken. Maar in het
algemeen wordt de macht van één familiegroep aangevochten door andere die
eveneens als patroons voor een aantal cliënten optreden. Bijgevolg ontstaat als regel
een situatie, waarbij een dorpssamenleving in een of meer facties verdeeld is, elk
waarvan dwars door de kaste-indeling heensnijdt.13.
Deze facties verschaffen de leden van de lagere kasten enige manoeuvreerruimte,
daar de cliënten onder bepaalde omstandigheden hun loyaliteit van de ene op de
andere patroon kunnen overbrengen. Maar telkens wanneer de machtspositie van de
dominante kaste als zodanig werkelijk in gevaar komt, zijn de leden ervan bereid
hun factiestrijd te vergeten en met vereende krachten de lagere kasten op hun
traditionele plaats te houden.
Het geval van India vertoont bepaalde kenmerken die het functioneren van
patronage-relaties in het algemeen kunnen verduidelijken. Van sociale relaties van
het patroon-cliënt type wordt als regel niet te veel ophef gemaakt. De schijn wordt
opgehouden dat sociale verhoudingen alleen mogen bestaan tussen gelijken, hetzij
kastegenoten in India, hetzij personen van gelijke status elders. Relaties van het
asymmetrische type worden dientengevolge min of meer op de achtergrond gehouden,
hetgeen de algemene verwaarlozing van het patronageverschijnsel in de oudere
literatuur kan verklaren. Horizontale stratificatie is in overeen-
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stemming met de officiële aristocratische ideologie, terwijl persoonlijke
patroon-cliënt-verhoudingen, ook al zijn zij essentieel voor het functioneren van elke
aristocratische samenleving, tot op zekere hoogte worden gevoeld als afwijkingen
van de officiële code.
Uit de voorgaande bespreking kunnen we afleiden dat in een samenleving waar
de overheid tekortschiet in het verzekeren van een minimale bestaanszekerheid voor
de brede landelijke massa, patroon-cliënt-verhoudingen kunnen fungeren als de enige
beschikbare vorm van zekerheid voor een niet onbelangrijk deel van de
plattelandsbevolking. Men komt dan af te hangen van een lid van de landadel, dat
bescherming kan bieden tegen natuurlijke en maatschappelijke krachten die als
vijandig worden ondervonden.
Aan de andere kant kan de patroon die er in slaagt zijn bescherming tot een
betrekkelijk brede categorie cliënten uit te strekken, waarbij hij vaak gebruik maakt
van tussenpersonen, die in de sociologie ‘makelaars’ worden genoemd, op deze
manier sociaal prestige en politieke invloed verwerven, naast mankracht die hij op
zijn land kan gebruiken als deelbouwers of landarbeiders.
In een plattelandssamenleving waar traditionele patroon-cliënt-verhoudingen nog
een levende werkelijkheid vormen, kan men nauwelijks verwachten dat arme boeren
zich op de basis van klassesolidariteit zullen verenigen. Zelfs als zij zich bewust zijn
van de uitbuiting die zij van de kant van de landheer-patroon ondergaan, zullen zij
er eerder toe neigen om zich op zijn bescherming te verlaten. Die vormt namelijk de
enige zekerheid, hoe twijfelachtig ook, waarin zij in de loop van een leven vol misère
enig vertrouwen hebben leren stellen.14.
Wanneer wij dan ook, wat betreft de situatie voor de massa van de boerenbevolking,
de algemene economische toestand, het ontbreken van verticale sociale mobiliteit
en een verhoogde horizontale mobiliteit die tevens voor sommige arme boeren een
ontsnappingsmogelijkheid kan verschaffen uit hun staat van onvrijheid, als
bevorderlijk voor een prerevolutionaire situatie kunnen beschouwen, dan moeten
wij aan de andere kant de wijde verbreiding van traditionele
patroon-cliënt-verhoudingen als een echte vertragende factor zien.
Patroon-cliënt-verhoudingen als boven beschreven worden over het algemeen niet
enkel gekenmerkt door maatschappelijke ongelijkheid, en door daaruit voortspruitende
bundels van asymmetrische verplichtingen, maar ook door hun informeel karakter al kan er een zekere mate
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van institutionalisering plaatsvinden, bij voorbeeld door het optreden als peter bij
huwelijken, en door de daarop berustende rituele verwantschapsbanden. In een latere
paragraaf kom ik terug op de vraag, in hoeverre deze verhoudingen een zekere
verandering ondergaan bij het optreden van moderniseringsprocessen.
Natuurlijk is patronage geenszins de enige maatschappelijke instelling die een
zekere samenhang verleent aan traditionele plattelandssamenlevingen. Er zijn meer
instellingen die de statusgrenzen overschrijden en een solidariteitsbesef bevorderen
tussen leden van verschillende statusgroepen. Verwantschapsverhoudingen vormen
een goed voorbeeld, in het bijzonder in samenlevingen die gekenmerkt worden door
een clanorganisatie. Armere verwanten mogen rekenen op een zekere mate van steun
en protectie van de kant van de meer welvarende leden van hetzelfde geslacht, die
het tot een soort landadel-positie hebben gebracht.
Misschien is deze integrerende functie van het ‘joint family’ patroon van minder
betekenis in de Indiase samenleving waar, afgezien van de gevallen van ‘rituele
verwantschap’ die L.K. Mahapatra heeft bestudeerd,15. genealogische banden de
kastegrenzen niet overschrijden. Dit brengt immers met zich mee dat
welstandsverschillen binnen een joint family beperkt worden door het vereiste van
het behoren tot een en dezelfde kaste. Zelfs wanneer een subgroep binnen een kaste,
die een zekere graad van welstand heeft bereikt en naar een hogere status gaat streven
door ‘sanskritisering’, zich als een aparte subkaste heeft geconstitueerd, zal zulk een
collectieve stap over het algemeen met zich meebrengen een verbreking van erkende
familiebanden met de armere verwanten die tot de oorspronkelijke kaste behoren.
Men zal dan ook trachten binnen de nieuw in het leven geroepen kaste endogamie
tot stand te brengen.
Aan de andere kant verschafte de Chinese maatschappij vóór de communistische
revolutie een schoolvoorbeeld van een samenleving, waar clan-banden een zekere
bescherming boden voor de armere verwanten die tot dezelfde ‘lineage’ behoorden.
Toch is het waarschijnlijk dat zelfs binnen één lineage patronage-verhoudingen
konden heersen, in zoverre namelijk dat de meer welvarende clanleden tot op zekere
hoogte vrij waren om, naar gelang van persoonlijke bekendheid of voorkeur,
familiebanden te erkennen dan wel te doen of ze niet bestonden. Patrooncliënt-relaties
waren dus ook mogelijk binnen het raam van een clanorganisatie.16
Evenzo kunnen godsdienstige of ethnische banden een zekere mate van
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groepssolidariteit opleveren, die de algemene klasse-indeling in landheren en boeren
doorkruist. In het bijzonder in samenlevingen waar op plaatselijk niveau godsdienstige
of ethnische verschillen worden aangetroffen, kunnen zodanige banden een zekere
bescherming leveren aan de armere leden van een godsdienstige of ethnische
gemeenschap.
In traditionele plattelandssamenlevingen zoals hier besproken kunnen uitingen
van verborgen protest tegen de heersende hiërarchische orde voorkomen. Over het
algemeen zullen zij een contrapunt-karakter hebben. Open protest kan godsdienstige
vormen aannemen en in messiaanse bewegingen tot uiting komen. Boerenopstanden
kunnen ook voorkomen, maar zij zullen niet licht tot echte boerenrevoluties uitgroeien.

5. Erosie van instituties en van sociale waarden
Traditionele instellingen, zoals ik ze zojuist beschreef, worden verzwakt door de
invloed van uitwendige en inwendige economische oorzaken. Het binnendringen
van een geldeconomie brengt een zekere verzakelijking van pacht- en
landarbeidsverhoudingen teweeg. Een snelle natuurlijke groei van de agrarische
bevolking, veroorzaakt door een wat betere medische verzorging, kan de bereidheid
van hen die een zekere welstand genieten om tegenover de economisch zwakkere
leden van hun lineage of dorpsgemeenschap als patroons op te treden verminderen.
Zakelijk beheer van grote plantages of haciendas laat niet toe dat arbeidsverhoudingen
een min of meer persoonlijk, paternalistisch karakter houden. Schaalvergroting wat
betreft de economische activiteiten en verbeterde communicatie roepen een behoefte
in het leven aan een aantal voorzieningen en maatschappelijke instituties, die uitgaan
boven persoonlijke verhoudingen tussen mensen die elkaar kennen en boven de
grenzen van de dorpssamenleving. Een uitbreiding van onderwijsgelegenheid en
economische ontwrichting doen de bereidheid van economisch zwakken afnemen,
om een bijna volledige afhankelijkheid van individuele patroons te aanvaarden.
Sociale voorzieningen vanwege de overheid, al zijn zij nog zo miniem, kunnen voor
de economisch zwakken een alternatief bieden. Verhoogde horizontale mobiliteit
kan alternatieve werkgelegenheid scheppen, bijvoorbeeld in naburige steden of op
plantages. Al zulke veranderingen, die zich in de meeste maatschappijen als hier
besproken in meerdere of mindere mate hebben voorgedaan, tasten meestal ook
traditionele instellingen aan.
Volgens een te simplistisch beeld van de Westerse sociale geschiedenis zou de
groei van het moderne kapitalisme en het daarmee samenhan-
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gend proces van verstedelijking vergezeld zijn gegaan van een afbraak van allerlei
traditionele instellingen. Deze afbraak zou bijvoorbeeld gelden voor de grootfamilie
als primaire economische eenheid, voor lijfeigenschap of horigheid, voor de
godsdienstige saamhorigheid geconcentreerd rondom de dorpskerk, voor onderlinge
burenhulp als een vorm van uitwisseling van landarbeid, voor allerlei soorten
volksgebruiken enz.
Vermoedelijk is dit beeld zelfs als beschrijving van het moderniseringsproces in
de Westerse wereld te simplistisch, daar traditionele instellingen in een stedelijke
omgeving vaak weer een nieuwe levensvatbaarheid krijgen. Zo kon bijvoorbeeld de
uitgebreide familie dienen als een zeer geschikte organisatievorm voor het stichten
van moderne handelsbedrijven. Nieuwe vormen van menselijke onvrijheid kwamen
voor de traditionele in de plaats. Godsdienstige beslotenheid binnen een kleine groep
werd van het dorp naar de moderne stad gebracht.
Voor de Derde Wereld geldt in nog sterkere mate dat traditionele instellingen niet
per se verdwijnen als gevolg van uitwendige en inwendige economische oorzaken,
maar veeleer van karakter veranderen. Dit is begrijpelijk als wij in het oog houden,
dat maatschappelijke verandering in dat deel van de wereld alleen maar tot op zekere
hoogte als een ‘moderniserings’-proces kan worden aangemerkt. Als wij ons maar
losmaken van Lerner's onderstelling dat samenlevingen die zijn aangeraakt door de
invloed van het Westers kapitalisme moeten worden beschouwd als zich in een
‘overgangsfase’ bevindend, dat wil zeggen als zich voortbewegend van traditionalisme
naar moderniteit, dan blijft evengoed de mogelijkheid open om, in aansluiting aan
het echtpaar Geertz, samenlevingen als de Javaanse alleen maar als ‘post-traditioneel’
te kenschetsen.17. Deze term laat namelijk twee andere mogelijkheden open: de
maatschappij beweegt zich misschien voort naar een type moderniteit dat wezenlijk
afwijkt van het onze, of het verwijdert zich steeds verder van de traditie zonder zich
naar een nieuwe integratievorm voort te bewegen.
Het staat buiten twijfel dat vele traditionele instellingen bezig zijn hun
oorspronkelijke functie te verliezen. Maar in vele gevallen voltrekt zich een
transformatie die aan de eeuwenoude instellingen een nieuwe functie verleent welke
meer in overeenstemming is met de hedendaagse economische ontwikkelingen.
Zo werd bijvoorbeeld voor India aangenomen dat instellingen zoals kaste of de
joint family zouden afbrokkelen in het zog van de stedelijke
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ontwikkeling en van het binnendringen van een geldeconomie. Maar sociologen die
zich met India bezighouden ontdekken nu dat deze instellingen, verre van af te
brokkelen, een nieuwe levenskracht krijgen onder de gewijzigde sociale, economische
en politieke omstandigheden.18.
Dit soort transformatie doet zich ook voor met betrekking tot
patronage-verhoudingen, die een schaalvergroting kunnen ondergaan en daarbij min
of meer worden aangepast aan de eisen van moderne natievorming. Zulke
veranderingen kunnen echter niet los worden gezien van de straks te bespreken
ontwikkelingen in het politieke vlak. Hetzelfde geldt voor de omzetting van de Indiase
kaste in een nieuw type collectieve organisatie. In ieder geval toont de herleving van
traditionele instellingen, dat de verdwijnende traditionele waarden door nieuwe
samenbindende waarden worden vervangen, die aan de samenleving een nieuw soort
hechtheid kunnen verlenen.19.
Maar zelfs wanneer traditionele instellingen in stand worden gehouden en op zulk
een wijze getransformeerd dat zij een nieuwe integrerende functie kunnen vervullen,
kan men niet ontkennen dat de oorspronkelijke waarden waar zij op berustten
vermoedelijk een ernstige erosie hebben ondergaan. Er bestaat heel wat literatuur
over de vraag in hoeverre een kaste, die wordt omgezet in een werktuig voor
collectieve politieke actie, nog een ‘kaste’ kan worden genoemd.20.
Evenzo kan men betwijfelen of een joint family die gaat samenwerken zuiver op
basis van doelmatigheid, nog kan worden vereenzelvigd met de traditionele joint
family, die een echte lokale ‘Gemeinschaft’ vormde.
Het valt niet te ontkennen dat in een ‘post-traditionele’ samenleving vele van de
traditionele waarden erosie ondergaan. Deze erosie blijkt uit tal van recente studies
van sociale verandering in de Indiase dorpen. Landheren, die tot de dominante kaste
behoren, voelen zich niet langer verantwoordelijk voor het levensonderhoud van hun
knechten. De laatsten voelen zich niet langer verplicht om bij hun traditionele meesters
te blijven.21. Ambachtslieden voelen zich niet langer gebonden om hun dorpsgenoten
te bedienen.22. Vele jonge mensen respecteren de kastebeperkingen wat voedsel betreft
niet langer uit overtuiging; zij houden zich er alleen formeel aan, wanneer mensen
uit hun dorp, in het bijzonder ouderen, in de buurt zijn.
Toenemende corruptie kan ook als een symptoom van erosie van traditionele
waarden worden beschouwd, ook al zijn er stellig corruptievormen die men kan
opvatten als uitingen van botsende loyaliteiten. In dat
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geval kan de schuldige door zijn gedrag bijvoorbeeld juist blijk geven van een neiging
om traditionele familiewaarden te laten prevaleren boven moderne nationale
waarden.23.
Maar er zijn uiteraard veel gevallen van corruptie die men eenvoudig kan zien als
tekenen van een afnemende eerbied voor gemeenschapsbelangen en een toenemende
begerigheid naar persoonlijk gewin, gestimuleerd door gewoonten van ostentatieve
consumptie, ingevoerd door buitenlanders of door een opkomende inheemse burgerij.
Tenslotte is er in het algemeen ook een ernstige erosie van godsdienstige waarden,
die brede massa's van een traditionele samenleving in hun macht hielden. Een zekere
mate van onderwijs en verbeterde communicatiemiddelen dragen ertoe bij, dat de
algemene aanvaarding van deze godsdienstige waarden als richtlijnen voor iemands
gedrag verzwakt.
De voorgaande analyse moge voldoende zijn om ons ervan te overtuigen dat er in
de landen van de Derde Wereld vele factoren zijn die men als bevorderlijk voor een
boerenrevolutie kan beschouwen, al zijn er stellig ook traditionele, nog niet
geërodeerde instituties en andere factoren werkzaam die zulk een ontwikkeling
kunnen vertragen.
Maar de meest verwarrende factor in het voorgaand betoog is dat wij geen enkele
aanwijzing vonden of de algemene toestand van instabiliteit, zoals die boven is
geschetst, de grootste kans maakt zich in de richting van revolutie dan wel van
contrarevolutie te ontwikkelen. Om in staat te zijn een antwoord op deze kernvraag
te vinden, zullen we nu onze aandacht van de economische en sociale toestand naar
de politieke structuur moeten wenden, en zullen wij ons dus moeten bezig houden
met de politieke toestand in de ‘Nieuwe Staten’ van de Derde Wereld.

6. Politieke toestand onder het populisme
De patronage-instelling hebben wij in het voorgaande grotendeels besproken vanuit
een sociologisch gezichtspunt, als een algemeen stramien van asymmetrische
persoonlijke relaties in traditionele agrarische samenlevingen tussen leden van de
landadel enerzijds en boeren anderzijds. Toch bracht de factiestrijd, die samenhangt
met de patronage-instelling, ook een politiek aspect in de dorpssfeer.
Willen wij nu het politieke stelsel van vele kort geleden ontstane ‘Nieuwe Staten’
analyseren, dan blijkt het verhelderend om het te bezien vanuit het oogpunt van
patronage-achtige relaties die het politieke leven binnen deze samenlevingen
beheersen.
Wat voor ontwikkelingen kan men in deze samenlevingen verwachten,
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zodra zij, gewoonlijk door een nationaal-burgerlijke revolutie, staatkundige
onafhankelijkheid bereiken, die de schepping van een modernere politieke structuur
nodig maakt?
In de nieuwe situatie worden de verticale relaties die dwars door de sociale lagen
heenlopen min of meer in stand gehouden, voorzover zij het koloniaal regiem hadden
overleefd. Maar tegelijkertijd worden zij langzamerhand omgezet in meer formele
relaties, die hun netwerken uitspreiden tot buiten de streek waar zij ontstonden. Het
is in de allereerste plaats de invoering van verkiezingen (de uitslag waarvan ten dele
afhangt van de stemmen van het platteland), welke hen die naar politieke macht
streven ertoe dwingt om een echte clientèle tot op dorpsniveau te vestigen. Voorlopig
zijn de traditionele facties, die de dorpssamenleving beheersten, beslissend voor de
stemmenuitslag op het platteland. De landlozen zijn nog in overgrote meerderheid
afhankelijk van hun meester, die hen als deelbouwers of landarbeiders kan aanstellen.
Dit is, zo schraal als het is, de enige zekerheid die zij genieten in een samenleving
waar arbeid in overvloed beschikbaar is, en waar een overheidsbestuur, gebaseerd
op objectieve en onpersoonlijke normen, nog een verre droom is.
Andere belangrijke factoren die het in het leven roepen van boven het dorp
uitgaande organisaties bevorderen, zijn de steeds verder om zich heen grijpende
geldeconomie, verbeterde communicatiemiddelen, schaalvergroting, stijgende
horizontale mobiliteit, toenemende verstedelijking, en een uitbreiding van de
onderwijsfaciliteiten.
Wat de patroon-cliënt-achtige verhoudingen in een ‘Nieuwe Staat’ onderscheidt
van hun pendant in een ‘feodale’, hetzij koloniale, hetzij prekoloniale samenleving
is de integratie van deze scharen van volgelingen in formele organisaties op
supralokaal of nationaal niveau, zoals politieke partijen of verenigingen op allerlei
terreinen.
De met elkaar wedijverende facties sluiten zich aan bij een politieke partij, waarvan
de ideologie er minder op aankomt dan het feit dat de factie van de tegenstanders
zich waarschijnlijk bij de andere partij zal aansluiten.
Het is vooral gedurende het ‘populistische’ ontwikkelingsstadium in de ‘Nieuwe
Staten’ dat verticale formaties beantwoordend aan een patronage-achtig stramien het
politieke leven gaan beheersen. De populistische ideologie pretendeert het volk tot
een eenheid te smeden. Dit volk wordt niet als een gestratificeerde samenleving
gezien die in klassen is verdeeld, maar als een ideale gemeenschap, door traditionele
waarden
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beheerst, zoals het beginsel van onderlinge hulp en een soepel samenspel van geven
en nemen.
Peter Worsley24. heeft aangetoond dat deze revivalistische politieke ideologie
gewoonlijk verbonden is met het stadium waarin de grote meerderheid van het volk
nog op het platteland leeft. Het is een ideologie die typerend is voor een natie die
overwegend bestaat uit kleine grondbezitters. Deze ideologie, die meer de eenheid
van het volk benadrukt dan een horizontale scheiding in klassen, kan standhouden
zolang het klassenconflict tussen rijke grondbezitters en arme landarbeiders of
deelbouwers nog niet ten volle is uitgekristalliseerd. In Azië vond de ideologie haar
meest op de voorgrond tredende woordvoerder in Sukarno, de afgezette en in 1970
overleden president van de Indonesische Republiek. Zijn ideologie, die hij
‘Marhaenisme’ had gedoopt - naar de naam van een kleine boer, Marhaen, die hij
eens had ontmoet en die hem had verteld over zijn uiterst armoedig maar niet echt
proletarisch leven als eigenaar van een klein stukje grond, een hem zelf toebehorend
hutje en zijn eigen landbouwgereedschap - was ver verwijderd van het Marxisme,
dat het klassenconflict vooropstelt. Volgens Sukarno's opvatting was het Indonesische
volk in grote meerderheid samengesteld uit marhaens, hetzij landelijke hetzij
stedelijke kleine bezitters, die een gemeenschap van belangen konden ervaren waaraan
het element van klassenconflict ontbrak. Derhalve had het ‘socialisme à la Indonesia’
als door Sukarno gepropageerd noch iets met het Westers socialisme gemeen noch
met het Aziatisch agrarisch communisme. Het was in wezen een populistische
ideologie die in hoofdzaak was gebaseerd op een min of meer zelfstandige stand van
kleine boeren. Evenzo zou men Soen Jat-sen met zijn Drie Volksbeginselen, en
Gandhi met zijn ontkenning van het klassenconflict, zijn heimwee naar een
geïdealiseerd verleden en naar een onbedorven landelijke eenvoud, als typische
representanten van het populisme kunnen beschouwen. Het volk is altijd één - de
vijand staat buiten. Een radicaliteit in de buitenlandse politiek dient ertoe om de
inwendige scheuringen, die de eenheid van het volk in gevaar zouden kunnen brengen,
te bedekken. Niettemin zijn de scheuren onmiskenbaar. Maar voorlopig verwijden
zij zich nog niet tot een klassenconflict, maar leiden eerder tot de vorming van facties,
die de samenleving volgens verticale lijnen verdelen. Hier is wederom het verschijnsel
van schaalvergroting waarneembaar. Moderne organisaties, zoals politieke partijen
of boerenbonden, streven naar een totale beheersing, in het eerste geval van de
samenleving als geheel, in het tweede geval van het boerenele-
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ment daarin, en dit zowel op nationaal als op plaatselijk niveau. In populistische stijl
pretendeert elk van die organisaties de gehele bevolking respectievelijk de totaliteit
van de boerenbevolking te vertegenwoordigen.
Maar de maatschappelijke en politieke werkelijkheid wordt veeleer gekenmerkt
door verdeeldheid, die elke factie omzet in een, min of meer stabiele, verzameling
volgelingen van bepaalde politieke leiders op nationaal niveau. De volgelingen
rekenen in het bijzonder op hun patroons om allerlei gunsten te verkrijgen, op
bovendorps niveau waar men de indruk heeft aan krachten overgeleverd te zijn die
men niet begrijpt, en die men zich niet in staat voelt naar zijn hand te zetten.
Het volk heeft nooit geleerd het bestuur of zijn ambtenaren op dat hogere niveau
te benaderen met het doel om objectief recht te verkrijgen. Men zou zich aan zo'n
experiment ook niet licht wagen - en gewoonlijk met reden. Het is de patroon, nu
getransformeerd in de leider van een organisatie, die tussenbeide zal moeten komen
iedere keer dat zijn clientèle zijn voorspraak nodig heeft.
Op nationaal niveau zijn de leiders in een machtsstrijd gewikkeld. Op dat niveau
ontbreekt de eenheid, die het populisme als ideologie tot uitdrukking pretendeert te
brengen, als regel evengoed. Echter rust op de charismatische leider van de
populistische staat de taak om de kloven te overbruggen en een schijn van eenheid
op te houden. Of hij voert een éénpartijsysteem in, of hij tracht een compromis tussen
de grootste partijen te bereiken, van het soort dat zowel Soen Jat-sen als Sukarno
hebben geprobeerd op te leggen.
In beide gevallen moet de nationale leider acrobatische toeren verrichten om zulk
een schijneenheid, al is het maar tijdelijk, te bewerkstelligen.
Toch kan men zich afvragen of de situatie nog wezenlijk verschilt in gevallen
waarin de politieke partijen en organisaties zich niet opstellen als facties met een
min of meer overeenkomstige ideologie, zoals voor de Philippijnen geldt waar het
Amerikaanse model werd gevolgd, maar een ideologie vertegenwoordigen die een
duidelijk omschreven klassestandpunt tot uitdrukking brengt. De voormalige machtige
PKI (Indonesische Communistische Partij) zou als een voor de hand liggend voorbeeld
kunnen worden genoemd.
Toch gaat zelfs voor dit geval onze voorgaande analyse ten dele op. In een reeks
studies heeft Clifford Geertz een beschrijving gegeven van de Javaanse samenleving
op plaatselijk niveau, zoals hij die in de jaren
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vijftig aantrof, waarbij hij deze voorstelt als beheerst door zogenaamde alirans, dat
wil zeggen ideologische stromingen. In elke plaatselijke gemeenschap wedijverden
de voornaamste stromingen (orthodox Islamitisch, modernistisch Islamitisch,
nationalistisch en communistisch) met elkaar en veroorzaakten een breuk binnen de
traditionele samenleving, of deze nu stedelijk of landelijk was. De verschillende
organisaties (vrouwenverenigingen, jeugdbonden, sportverenigingen, boerenbonden)
waren alle aan een bepaalde ideologische stroming gebonden, en op een of andere
wijze aangesloten bij de politieke partij die deze speciale stroming belichaamde.25.
Geertz en zijn collega's, die de Javaanse samenleving als leden van een Amerikaans
onderzoeksteam hebben bestudeerd, maken duidelijk dat de ideologische scheiding
niet per se hoeft samen te vallen met een klasse-onderscheid.26. Hoewel gemiddeld
de economische positie van hen die aanhanger waren van de Moslimse of
nationalistische aliran ongetwijfeld uitstak boven die van de communisten, was de
scheiding toch beslist minder scherp dan men op grond van de Marxistische theorie
zou veronderstellen. In verscheidene dorpen kon men rijke boeren, en soms zelfs
dorpshoofden, aantreffen die aan het hoofd stonden van een plaatselijke PKI- of
BTI-afdeling (de BTI, Barisan Tani Indonesia, was de met de PKI vrij nauw gelieerde
boeren-organisatie). Deze situatie kon worden gehanteerd om in dat speciale dorp
een stemmenmeerderheid voor de PKI te krijgen. Aan de andere kant kon, wanneer
een rijke invloedrijke boer een santri, dat wil zeggen een vroom Moslim was, dit
zijn deelbouwers ertoe brengen om, als zijn clientèle, te stemmen op de speciale
Moslimse partij waar hij bij was aangesloten.27.
Men zou zelfs kunnen volhouden, dat de afwezigheid van een uitgesproken
klasse-basis een van de zwakten was die tegen het eind van 1965 de catastrofale
ineenstorting van de PKI hebben veroorzaakt.28.
Een soortgelijke situatie schijnt zich ook in Kerala (Zuid-India) voor te doen, waar
het communisme bij verkiezingen ook veel stemmen aantrekt. Kathleen Gough wijst
er op dat communistische leiders op dorpsniveau er de voorkeur aan geven de
klassenstrijd, die uit ideologisch oogpunt hun voornaamste zorg zou moeten zijn, te
temperen in een poging om hun partij een zekere achtenswaardigheid te geven in de
ogen van de rechtshandhavers, en om successen te bereiken door compromissen op
het politieke strijdtoneel. ‘Hij laat zich verleiden om zijn eigen partijleden en
uitgesproken medestanders te begunstigen ten koste van anderen, zelfs wanneer
dezen tot de bezitloze klassen behoren.’29.
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Het is van belang er op te wijzen dat het verticale type van politieke binding allerminst
beperkt blijft tot organisaties die gebaseerd zijn op ideologische gemeenschappelijke
waarden. In de meeste ‘Nieuwe Staten’ is solidariteit op klasse-grondslag nog niet
goed tot ontwikkeling gekomen. Men verkeert er gewoonlijk in de tweede
emancipatiefase. Elk type verbondenheid of gelijkgezindheid kan grondslag worden
van een politieke beweging ongeacht de klassesamenstelling. Ethnische verwantschap
kan net zo goed als bindmiddel dienen.
Wij kunnen dit verschijnsel in verband brengen met het vraagstuk van economische
of politieke concurrentie op groepsbasis. De ethnische handelsminderheden in vele
van de ‘Nieuwe Staten’ (Chinezen in Zuidoost-Azië, Indiërs in Burma en Oost-Afrika,
Syriërs in West-Afrika) worden mikpunten van groepswedijver van de kant van een
opkomende inheemse stand van handelaren.30. Het woordgebruik, waarin dit soort
partijvorming langs ethnische lijnen wordt ingekleed, wordt dikwijls ontleend aan
de klassenstrijd-terminologie. De politieke leiders beweren dat zij ‘het volk’
vertegenwoordigen dat dient te worden beschermd tegen de uitbuiting en uitzuiging
door ‘vreemde’ kapitalisten.
De luidruchtigste woordvoerders zijn echter gewoonlijk niet afkomstig uit de
klasse die zich terecht zou kunnen beklagen dat zij wordt ‘uitgebuit’. Het zijn niet
de arme boeren die in dit type verticale organisatie een vooraanstaande rol spelen,
maar handelaren die economisch en sociaal niet ver afstaan van hen die zij uit hun
posities willen verdrijven. Zij krijgen vaak steun van de bureaucratie en van het
militaire apparaat in de ‘Nieuwe Staten’, en soms ook van buitenlandse bedrijven.
Hun brede basis onder de massa verschaft hun politieke kracht; maar waar zij in
werkelijkheid naar streven, is niet emancipatie van de massa, maar veeleer het bezetten
van de plaatsen waaruit zij hun ‘vreemde’ concurrenten, die hun economische kracht
ontleenden aan het voorrecht dat zij de eersten waren die hun bedrijfstak tot
ontwikkeling brachten, wensen te verdringen.
Anderzijds neigen ook de ethnische minderheden ertoe zich te verbinden op basis
van ethnische verwantschap, ongeacht de welstands- en statusverschillen binnen de
eigen groep.

7. Vooruitzichten voor revolutie of contrarevolutie onder het populisme
Na de voorafgaande analyse moet het nu mogelijk zijn de kansen op revolutie of
contrarevolutie, gelegen in de geschetste stand van zaken, te
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schatten.
Bij de bezittende klassen binnenslands en bij kapitalisten en politici daarbuiten
wekken populistische regiems over het algemeen ernstige verontrusting. Pogingen
van charismatische leiders om de volksmassa's te mobiliseren en te dynamiseren,
niet alleen door allerlei politieke leuzen, maar ook door het organiseren van
massademonstraties, worden als een potentiële bedreiging voor de inwendige stabiliteit
en voor de bevoorrechte positie van de rijke landeigenaren gevoeld. Het bezigen van
een terminologie die aan Marxisme doet denken wekt de indruk alsof de populistische
leiders een sterke verwantschap voelen met het communisme. Deze indruk wordt
nog versterkt door een min of meer consequente buitenlandse politiek waarin Westers
kapitalisme en imperialisme worden aangevallen, en door een neiging van de meeste
populistische leiders om de communistische bewegingen binnenslands een zekere
armslag te laten. De politieke manoeuvres van de populistische leiders kunnen
makkelijk worden uitgelegd als pogingen om de bodem te bereiden voor een
communistische machtsovername, hoewel in feite zowel de politiek als de ideologie
van zulke regiems gewoonlijk ver van de doelstellingen van communistische
bewegingen verwijderd zijn. Zij kunnen beter worden uitgelegd als intelligente
pogingen om de communisten de wind uit de zeilen te nemen, of, om Donald Hindley's
karakterschets van President Sukarno's politiek over te nemen: ‘om de communisten
te temmen’.31.
In werkelijkheid lijken onder de omstandigheden van een populistisch regiem, als
wij mogen oordelen op grond van historische ervaring, de kansen op een geslaagde
communistische revolutie minimaal. Het nationalistisch elan, dat potentieel onder
de volksmassa's aanwezig is, wordt door de populistische leiders ten volle uitgebuit.
De wijze waarop de communistische beweging wordt ingekapseld binnen het raam
van het populistisch binnenlands en buitenlands beleid maakt het voor de
communistische leiders moeilijk om af te stappen van een legaal of semi-legaal
bestaan en van een politiek van compromissen met de officiële autoriteiten, en ineens
over te gaan op een consequent klassenstrijd-standpunt. Het verticale organisatietype
dat kenmerkend is voor samenlevingen waar patronage-achtige verhoudingen heersen
maakt het voor communistische bewegingen niet gemakkelijk om een uitgesproken
klassegrondslag als richtlijn te nemen voor politieke actie.
Repressie is gematigd en een zekere eerbied voor democratische rechten en vormen
is verzekerd. Aan bewegingen die naar emancipatie van ach-
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tergestelde groepen streven wordt, binnen zekere grenzen, toegestaan voor hun
doeleinden te strijden, al kunnen er perioden voorkomen waarin stakingen verboden
zijn en bepaalde politieke activiteiten ernstig worden beknot. Bijgevolg is er
nauwelijks een vruchtbare bodem voor een wijdverbreide revolutionaire gezindheid,
hoewel de boerenbevolking, die door gebrek aan echte economische ontwikkeling
eerder verarming dan welvaartsverhoging ondergaat, genoeg reden tot klagen heeft.
Ondanks pogingen om een zekere mate van ideeëncensuur uit te oefenen, door het
opleggen van een fel nationalistische politieke ideologie, worden tegenwaarden die
op grotere sociale en economische gelijkheid gericht zijn niet systematisch
ondergronds gedreven.
Terwijl de kansen voor revolutie onder een populistisch regiem miniem schijnen,
zijn de kansen op contrarevolutie aanzienlijk, en hoe langer zo een regiem duurt hoe
groter ze zelfs worden. Vreemde mogendheden, in het bijzonder de Verenigde Staten,
hebben als regel het anti-Westers en schijnbaar anti-kapitalistisch beleid van deze
populistische regiems met zorg gadegeslagen. Zij zullen trachten een
contrarevolutionaire machtsgreep door een militaire junta te bevorderen, die met
veel groter respect en welwillendheid zal staan tegenover buitenlandse kapitalistische
belangen, en dientengevolge niet langer een politiek van onafhankelijkheid tegenover
de Westerse mogendheden zal volgen.
Er zijn in de ‘Nieuwe Staten’, die hun politiek bestaan waren begonnen met een
populistisch regiem, in de afgelopen paar jaren tal van voorbeelden van een overgang,
door een contrarevolutie, naar het tweede type regiem: de echte militaire dictatuur.
Indonesië, Burma, Brazilië, Cambodja, en misschien ook Ghana, zijn er voorbeelden
van.32. Dit bij herhaling vóórkomen van een militaire greep naar de macht in een
samenleving, na een periode van populistisch bewind, moet een diepere oorzaak
hebben. Het is niet voldoende te wijzen op het belang dat de regering van de
Verenigde Staten of andere wereldmachten zouden kunnen hebben bij het doen
vervangen van een min of meer neutralistische regering door een die meer ontvankelijk
is voor Westerse invloeden. Er is, in verschillende van de gevallen die ik op het oog
heb, naast deze factor ook een duidelijk verband tussen de omwenteling en de
binnenlandse ontwikkelingen in de agrarische sfeer.
Het wil mij toeschijnen dat Peter Worsley de vinger heeft gelegd op de
fundamentele zwakte van de populistische regiems. Hun ideologie is, zoals wij hebben
gezien, gebaseerd op de onjuiste onderstelling dat de plattelandsbevolking overwegend
homogeen is, en niet verscheurd is
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door klassenconflict.
Zolang de brede massa van de plattelandsbevolking nog uit kleine landbezittende
boeren bestaat, de marhaens zoals Sukarno ze voor Indonesië heeft gedefinieerd,
kan de ideologie standhouden en een min of meer stabiliserende invloed uitoefenen.
Maar zodra als gevolg van involutionaire tendenties, versterkt door een gestadige
bevolkingsgroei, en door het uitblijven van economische ontwikkeling in de ware
zin des woords, het klassenconflict zich toespitst tussen enerzijds een verarmde
boerenbevolking, die voor een groot percentage uit landloze deelbouwers bestaat,
en anderzijds een dunne bovenlaag van rijke landeigenaren, bij wie zich land ophoopt
ten koste van de steeds dieper in de schulden en in de misère rakende arme boeren,
begint het populistisch ideologisch bouwwerk af te brokkelen.
Zowel in Indonesië als in Brazilië begonnen de arme boeren, profiterend van een
zekere mate van democratische vrijheid die hun onder het populistisch bewind was
gelaten, zich op klassebasis te organiseren - al vielen in de wijze waarop de linkse
boerenorganisaties functioneerden nog patronage-trekken te onderkennen.33. Zowel
het populistisch regiem van Sukarno als dat van Goulart had een wetgeving tot stand
gebracht die deze boerenbonden een zekere armslag toestond.
In Indonesië was in 1960 een wet op de landhervorming aanvaard, en een op de
deelbouwvoorwaarden. Er waren klachten dat de uitvoering van deze wetten werd
gesaboteerd door de regionale autoriteiten, die grotendeels deel uitmaakten van de
traditionele bureaucratische elite, waarvan velen zelf tot de landbezittende klasse
behoorden. Als gevolg hiervan begon de linkse boerenbond, de BTI, die nauw
verbonden was met de PKI, wat men een ‘eenzijdige actie’ noemde om een behoorlijke
toepassing van de wet te verzekeren. In de loop van deze actie werden gronden, die
aan rijke grondeigenaren toebehoorden, eigenmachtig bezet.
In feite was dit het eerste begin van een ontwikkeling die aspecten van een
boerenrevolutie vertoonde. Deze werd echter verzwakt door het feit dat op het hoogste
niveau de communistische leiders vasthielden aan het legaliteitsprincipe, en aan de
samenwerking onder Sukarno's populistische Nasakom-formule (die een tripartite
bondgenootschap inhield tussen nationalisten, godsdienstige groeperingen en
communisten). De boerenacties werden ook verzwakt door het feit dat de PKI op het
platteland haar leden niet systematisch volgens klasse-criteria had geselecteerd,
hetgeen met zich meebracht dat er zich in verscheidene dorpen
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een paar rijke landeigenaren onder de PKI-leden bevonden. Deze situatie kon de
beeldvorming omtrent de PKI ongunstig beïnvloeden bij de arme boeren die de
clientèle van de anti-communistische, overwegend orthodox-Moslimse, rijke boeren
vormden. De afwezigheid van een stevige klassebasis resulteerde in een kloof binnen
het dorp meer volgens het aliran-patroon dan volgens een duidelijk klassepatroon,
waarbij iedere aliran een groep invloedrijke, en soms welvarende plaatselijke
partijleiders omvatte, met hun gevolg van deelbouwers en arme boeren. In Brazilië
waren er overeenkomstige ontwikkelingen. Boerenbonden ondernamen een aantal
geslaagde gerechtelijke acties, en in sommige streken waren er onwettige invasies
van landgoederen door boeren uit de buurt.34. Hier was er alweer een beginnende
boerenrevolutie, verzwakt door patronage-achtige verhoudingen binnen de
boerenbonden. In beide landen was de reactie van de grootgrondbezitters en van de
daarmee verbonden hoge militaire autoriteiten overeenkomstig. Zij waren gealarmeerd
en voerden een militaire machtsgreep uit, nadat zij zich vooraf verzekerd hadden
van buitenlandse steun. De toenemende agrarische onrust werkte dus als een
‘versneller’ voor een contrarevolutie, bestemd om het getij van geleidelijke
boerenemancipatie, die onder het populistische regiem werd toegestaan of althans
door de vingers gezien, te keren.
In de beide zojuist behandelde gevallen kwam het contrarevolutionaire karakter
van de militaire machtsgreep spoedig aan het licht. De hieruit voortgesproten regiems
staan, ondanks bepaalde pogingen om aan een aantal democratische vormen vast te
houden en om gebruik te maken van burgerlijke regeringsfunctionarissen, duidelijk
onder een zwaar militair overwicht.
In beide landen werden alle radicale tendenties door bloedige repressie onderdrukt,
waarbij het aantal slachtoffers op het platteland van Java en Bali minstens een half
miljoen bereikte. De Westerse pers juichte: van een paar grote landen, die van vitaal
belang waren voor de verdediging van de ‘vrije wereld’, was het ‘communistisch
gevaar’ afgewend. In feite toont bovenstaande analyse aan dat, ondanks het optimisme
dat onder sommige linkse leiders heerste omtrent de mogelijkheid hun machtspositie
binnen het bestaande kader steeds verder te versterken, waarschijnlijk het zogenaamde
gevaar van een communistische revolutie of greep naar de macht in wezen nooit had
bestaan. Wel kon het als een goed te pas komend excuus worden gebruikt voor de
actie van hen die belang hadden bij de handhaving van de status quo.
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Het contrarevolutionaire karakter komt ook daarin tot uiting dat de landhervorming
praktisch gesproken in de ijskast wordt opgeborgen, al bewees een in 1965 in Brazilië
aangenomen nieuw ‘agrarisch statuut’ aan de idee van landhervorming lippendienst.
In beide landen staan boerenbonden onder zware druk of onder officiële leiding.
‘Buitenlandse hulp’ vloeit toe, en vreemde aspirant-beleggers kunnen opnieuw hun
geluk beproeven, nadat zij van het militaire bewind de nodige garanties hebben
verkregen.
Overigens bewijst het voorbeeld van Chili dat een contrarevolutie even goed kan
volgen op een regiem dat men niet populistisch in de eigenlijke zin kan noemen,
maar dat wel ermee gemeen heeft dat het speelruimte schept voor emancipatie langs
wettig toegestane, geleidelijke wegen. Anders dan Sukarno's ‘socialisme à la
Indonesia’ vertoonde Allende's beleid wel degelijk Marxistische trekken - maar
Allende was geen voorstander van revolutie en geweld, en hield vast aan strikt legale
strijdmethoden. In wezen lag juist hierin de zwakte van zijn hervormingspogingen,
in de sociale, economische en politieke situatie waarin Chili verkeerde.

8. Politieke toestand onder militaire dictatuur
Wanneer ik twee hoofdtypen van bewind in de Derde Wereld onderscheid, het
populistisch regiem en de militaire dictatuur, bedoel ik daarmee niet de indruk te
wekken dat deze twee nogal extreme regeringsvormen de enig mogelijke zijn. De
maatschappelijke werkelijkheid is niet zo eenvoudig en ondubbelzinnig. Er zullen
verschillende landen zijn waar het regiem tot op zekere hoogte een menging van de
twee typen zal vertonen, en waar ondanks de krachtige positie van de militairen en
een algemeen klimaat van politieke repressie toch een poging zal worden gedaan om
de volksmassa's op een dynamische wijze, door een appèl aan het nationalisme, te
manipuleren. In zulke gevallen kan de heersende sfeer beter als ‘Catonistisch’ worden
omschreven - een conservatieve ideologie, die toch enige populistische trekken
vertoont.35. Er kunnen ook enkele ‘Nieuwe Staten’ zijn waar geen van beide typeringen
opgaat en waar, bij voorbeeld, de leidende politici zullen experimenteren met een
bewind dat volgens een Westers democratisch model is opgezet. Dit kon in India
gedurende lange tijd gebeuren dankzij het numerieke overwicht van de Congrespartij.
De twee typen waaraan ik speciale aandacht wijd, worden in mijn betoog meer als
‘ideaaltypen’, in Weberiaanse zin, gehanteerd.
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Evenmin houdt de voorgaande uiteenzetting omtrent de wijze waarop een populistisch
regiem door een contrarevolutie in een militaire dictatuur kan worden omgezet, in
dat de twee stadia per se in deze volgorde moeten optreden.
Wij moeten ons nu echter bezighouden met de kansen op een revolutionaire
ontwikkeling onder een regiem van het tweede type: de militaire dictatuur.
In tegenstelling tot populistische regiems, die de volksmassa's op een dynamische
manier trachten te mobiliseren en die enige speelruimte overlaten voor sociale en
politieke bewegingen welke streven naar emancipatie van boeren en andere
achtergestelde groepen, worden de dictaturen gekenmerkt door wat Allan Holmberg
treffend, zij het in een wat ander verband, een ‘cultuur van repressie’ heeft genoemd.36.
De algemene atmosfeer kan worden vergeleken met die welke men aantreft onder
een stelsel van slavenplantages. De massa van de plattelandsbevolking wordt op
autoritaire manier gecommandeerd en meer door vrees dan door aanmoediging of
door materiële prikkels aan het werk gezet. Zo is de poging van het Suharto-regiem
in Indonesië om de ‘groene revolutie’ aan het begin van het Eerste Vijfjarenplan
(1969-1974) op grote schaal door te voeren voor een groot deel mislukt doordat de
boeren door de militaire autoriteiten en politie met bedreigingen en geweld werden
gedwongen, een deel van hun oogst tegen prijzen ver beneden de wereldmarktprijs
aan de overheid af te staan; zij misten daardoor elke prikkel om hun produktie uit
eigen beweging te verhogen.37. Ook in de latere fasen van het Eerste Vijfjarenplan
(Repelita I) ontbrak het element van dwang niet, alweer met funeste gevolgen voor
de produktie.38.
Een ander gebied waar een ‘cultuur van repressie’ heerst zijn de uitgestrekte
haciendas van Latijns Amerika en de Philippijnen. In verband met de atmosfeer op
de Latijns Amerikaanse haciendas heeft Holmberg dit begrip nader uitgewerkt door
een omschrijving te geven van alle vormen van angst waaraan de arbeiders onderhevig
zijn. Onder een populistisch regiem kan een zekere ontspanning zijn opgetreden, en
daarbij kunnen arbeidersorganisaties op hun typische patronage-achtige manier
hebben gefunctioneerd. Maar daar onder een militaire dictatuur aan de arbeiders niet
langer wordt toegestaan zich te organiseren onder eigen gekozen leiders, zullen de
hacendados met meer succes geweld, of althans de dreiging ervan, gebruiken dan
onder een populistisch regiem. Zij werken of samen met de militairen en de politie,
of houden er een
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eigen privé politiekorps op na. Zij zullen proberen vreemdelingen te weerhouden het
hacienda-terrein te betreden, om de arbeiders af te houden van politieke beïnvloeding
van buitenaf en van contacten met potentiële ‘rustverstoorders’. Waar een ‘cultuur
van repressie’ heerst, krijgen de landarbeiders geen kans hun rechten te verdedigen
in een proces tegen de hacendado. De rechters moeten beslissen volgens de normen
van het ‘Establishment’.
De situatie wijkt nauwelijks af waar vroeger, onder populistisch bewind, de
plantages door de overheid waren overgenomen en nu door haar worden beheerd.
Volgens betrouwbare inlichtingen uit Indonesië zijn in feite de arbeiders op de
plantages onder staatsbeheer in het noordelijk deel van Sumatra even machteloos
geworden tegenover de leiding als zij dit tijdens de koloniale periode waren onder
een systeem van onvrije arbeid. De officieel erkende vakbond van plantage-arbeiders
is in feite een werktuig geworden voor extreme repressie en uitbuiting van de kant
van de officieel aangestelde managers, grotendeels nog officieren.
Onder zulke omstandigheden ligt het voor de hand dat de patronageachtige
verhoudingen, die onder populistisch bewind nog in volle bloei waren, ook de neiging
vertonen af te brokkelen. De verticale organisaties die waren opgebouwd om een
brede steun onder de bevolking te winnen, vooral met het oog op verkiezingen, zijn
niet langer van nut voor een regiem dat grotendeels op geweld vertrouwt. Daar om
de massa van de plattelandsbevolking niet langer hoeft te worden geworven, zijn
politieke leiders niet langer geïnteresseerd in het optrommelen van een brede schare
van volgelingen, waarvoor zij allerlei soorten gunsten moeten proberen los te krijgen.
Patronage functioneert niet langer als een institutie om bescherming te verschaffen
voor de zwakkeren: er zijn er te veel, en men moet ze op hun plaats houden. De
houding van de ambtenaren of hacendados is niet langer paternalistisch. Zij hebben
speciale protégé's nodig; maar dezen zijn niet meer eenvoudige boeren of
landarbeiders, maar opzichters of speciale handlangers die zij proberen met allerlei
gunsten aan hun zijde te krijgen om ze tot partners te maken in het repressieve
systeem. Tot op zekere hoogte was dit ook de manier waarop de aristocratische
patronage op Java werkte onder het Nederlands bewind, nadat de inheemse hoofden
(prijajis) tot partners waren gemaakt in het koloniaal uitbuitingssysteem.
Om echter het functioneren van deze militaire dictaturen te begrijpen, moeten wij
ze ook bekijken in hun relatie tot buitenlandse kapitalisti-
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sche belangen. Deze militaire regiems kunnen niet worden bestudeerd zonder te
wijzen op hun functie als politieke zaakwaarnemers voor de kapitalistische
wereldmachten - de Verenigde Staten in de eerste plaats. Wanneer politieke en
economische afhankelijkheid van buitenlandse belangen en machten al typerend is
voor de algehele situatie in de Derde Wereld sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog, dan wordt deze afhankelijkheid, voorzover het gaat om het merendeel
van de militaire dictaturen, beangstigend groot.
De economische en politieke toestand in de landen van de Derde Wereld kan
daarom niet worden begrepen zonder dat het begrip ‘neo-kolonialisme’ in het geding
wordt gebracht. Dit komt neer op een poging van de industriële landen van het Westen
om hun economische en politieke macht te handhaven door tussenkomst van een
inheemse ambtenarij die alleen in naam onafhankelijk en vrij is.
In tegenstelling tot de autoritaire regiems van industriële landen (zoals
Nazi-Duitsland of vooroorlogs fascistisch Japan) zijn de militaire regiems van de
Derde Wereld, al staan er zogenaamd ‘sterke mannen’ aan het hoofd, in de grond
zwak. Zij zijn geworteld in een onderontwikkelde agrarische economie en beschikken
niet over de middelen om het economisch bestel fundamenteel te hervormen en te
moderniseren. Zulk een algehele maatschappelijke hervorming zou de enthousiaste
medewerking vereisen van een deel van de massa der boerenbevolking. En als er
iets is dat zulke regiems die op repressie vertrouwen nooit zullen kunnen winnen,
dan is het een brede steun onder de massa van arme boeren. Wanneer er al
landhervormingen of maatregelen voor community development worden ondernomen,
blijven zij halfslachtig en, zoals ik in het volgende hoofdstuk hoop duidelijk te maken,
meestal ondoeltreffend in zover als een algehele herschepping van de
plattelandssamenleving bedoeld is.
Op grond van al deze negatieve factoren lijdt de agrarische produktie over het
algemeen onder stagnatie, of is zij althans niet in staat de snelle bevolkingsgroei bij
te houden. De enige manier om aan de macht te blijven is ‘buitenlandse hulp’ te
aanvaarden - en wij zullen alweer in het volgende hoofdstuk zien waar dit gewoonlijk
op neerkomt. De wezenlijke zwakte van deze regiems wordt duidelijk door deze
noodzaak om op de been te worden gehouden door buitenlandse inmenging. Aan de
andere kant is het juist deze buitenlandse inmenging, vooral in haar militaire aspecten,
die het deze regiems mogelijk maakt weer voor een poosje bij te tekenen. Maar deze
levensverlenging betekent geen her-
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boren levenskracht.
Het duidelijkste voorbeeld van de juist vermelde zwakte is de ineenstorting van
Tsjiang Kai-sjek's regiem in China. In 1927 had hij een contrarevolutionair militair
regiem gevestigd, na de linkse groepen die zijn bondgenoten waren geweest tijdens
zijn opmars naar het noorden te hebben neergeslagen. Er zijn enige aanwijzingen
dat een van de hoofdredenen voor zijn frontverandering de plattelandsonrust was in
een aantal zuidelijke provincies, waardoor vele jonge officieren die tot de
landbezittende klasse behoorden ernstig waren verontrust.
Evenals generaal Suharto in Indonesië een veertig jaar later, maakte Tsjiang
Kai-sjek een eind aan het bondgenootschap tussen de Kuomintang en de communisten,
dat door zijn voorganger, de populistische leider Soen Jat-sen, in het leven was
geroepen. Onmiddellijk verzekerde Tsjiang zich van buitenlandse hulp, en trachtte
hij de communisten te vernietigen, die een guerrillabasis hadden gevormd op het
platteland van de Kiangsi-provincie. Op de lange duur - de strijd duurde, met enige
onderbrekingen, meer dan twintig jaar - was zijn moeite om het tij te keren vergeefs.
Andere historische voorbeelden van falende repressie vindt men in Cuba onder
President Batista, en in Zuid-Vietnam onder het regiem van een reeks elkaar
opvolgende generaals die, ondanks totale Amerikaanse steun, niet in staat zijn geweest
het Nationale Bevrijdingsfront, dat zijn voornaamste aanhang onder de boeren vond,
te verslaan.
Maar er zijn vele andere landen van de Derde Wereld waar de rechtse dictatoriale
regiems voor het ogenblik wel in staat blijken zich te handhaven. De landen waar in
1974 een eind kwam aan een fascistische dictatuur, Griekenland en Portugal, waren
ondanks zekere overeenkomsten geen echte ‘Derde Wereld’-landen. Maar ook wat
de militaire dictaturen in de Derde Wereld betreft zou men zich kunnen afvragen of
hun succes bij het onderdrukken van revoluties niet enkel maar tijdelijk is, en of hun
lot op de langere duur niet bezegeld is.

9. Vooruitzichten voor revolutie onder militaire dictatuur
Harry Eckstein heeft op markante wijze het revolutionair potentieel geformuleerd,
dat opgestapeld ligt binnen een samenleving die beheerst wordt door repressie:
‘Repressie kan burgeroorlog zowel belemmeren als verhaasten’.39.
Moeten wij uit deze stelling afleiden dat de militaire dictaturen in de Derde Wereld
voorbestemd zijn om op de lange duur ineen te storten
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onder de slagen van een voor de deur staande boerenrevolutie?
Het is duidelijk dat maatschappelijk protest, hoewel een machtige factor in de
samenlevingen waar wij ons mee bezig houden, in een ‘cultuur van repressie’ niet
openlijk tot uiting kan komen in de vorm van een echte emancipatiebeweging. Zulk
een protest zal hetzij de gedaante aannemen van een verhuld contrapunt, of het zal
tot uiting komen in onwettige organisatie of guerrilla-activiteit.
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Het protest zal echter onvermijdelijk groeien. Repressie kweekt zelf de tegenkrachten
die uiteindelijk de aanstichters ervan zullen verslaan. Na verloop van tijd stijgt de
ontevredenheid, en neemt zij een nationalistisch karakter aan, waarbij zij zich richt
tegen de buitenlandse belangen die het regiem in stand houden.*
Toch hangt het van tal van factoren af of een boerenrevolutie werkelijk tot
uitbarsting zal komen. Om de kracht van de revolutionaire tendenties te bepalen
zullen wij de positie van verschillende maatschappelijke lagen in overweging moeten
nemen.
De boerenmassa's zullen voorlopig alleen in staat zijn ondergronds te werken.
Daar de patronage-instelling niet langer gedeeltelijk in hun voordeel werkt, zullen
zij een nieuwe strategie moeten ontwikkelen: zij zullen moeten leren hoe zich
grotendeels op basis van klassesolidariteit te organiseren. Daar velen van hen de
geringe mate van bescherming, die zij genoten onder het stelsel van patronage of
quasi-patronage, missen, worden zij teruggeworpen op hun eigen ressources.
Guerrilla-strijd kan een uitstekende leerschool zijn voor het nieuwe type solidariteit
en voor nieuwe organisatorische en ideologische beginselen.
Een paar woorden over guerrillastrijd in het algemeen lijken hier op hun plaats.
De bases voor zulk een guerrillastrijd zijn als regel geconcentreerd in de meer
bergachtige gebieden van een land, bij voorkeur met bossen overdekt, waar de
voornaamste guerrilla-strijdmacht zich kan verschuilen en voorraden van wapens en
voedsel kan opbouwen.
Hieruit volgt niet, dat elke guerrilla-oorlog in verband moet worden gezien met
revolutionaire ontwikkelingen van het hier besproken boerentype, en daar de
voorbereidende of openingsfase van vormt. Hij kan ook deel uitmaken van een
nationale bevrijdingsstrijd die nog niet als een echte sociale revolutie kan worden
beschouwd. Frantz Fanon's be-

*

De algemene ontwikkelingstrend onder een populistisch regiem, en daarna weer onder een
militaire dictatuur gevestigd na een contrarevolutie, is uitgebeeld in grafiek 6.
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roemde boek hield zich voornamelijk bezig met dat type guerrilla.40. Evengoed kan
een guerrillastrijd een geïsoleerd verschijnsel zijn, een soort jacquerie, een
boerenopstand zonder verdere ideologische implicaties of vertakkingen naar haarden
van politieke onrust elders in het land. Guerrilla-activiteiten kunnen zelfs reactionaire
trekken vertonen, ingeval zij onder de leiding staan van rijke landheren die hun
patronagerelaties uitbuiten bij hun verzet tegen een min of meer progressieve centrale
overheid. Dit was tot op zekere hoogte het geval met de Darul Islam beweging in
West-Java, die zich verzette tegen Sukarno's populistisch regiem; en het is nog steeds
het geval met de door de Mafia aangestookte onrust op Sicilië.
Als een van de voornaamste criteria om uit te maken of een guerrillastrijd geacht
kan worden trekken te vertonen van een pre-revolutionaire beweging, zou men de
mate van steun kunnen aanmerken, die hij krijgt van de arme boerenbevolking in de
omstreken.
Morele en materiële steun aan een guerrillabeweging vanwege een schijnbaar
rustige boerenbevolking is meer een uiting van verborgen dan van open protest. Het
is een bijverschijnsel van een ander bekend aspect van de geesteshouding onder de
boeren in de huidige nietindustriële landen: een diepgeworteld wantrouwen tegenover
ambtenaren en tegenover alles wat van de overheid uitgaat. Boerenwantrouwen is
in vele maatschappijen een welbekend verschijnsel. In Azië was deze negatieve
houding tegenover ambtenaren evenwel van oudsher bij de boeren ingeprent.41.
Ondanks alle betuigingen van de ambtenarij in de loop van deze eeuw, dat het in
haar bedoeling ligt om een welvaartspolitiek uit te voeren in plaats van de traditionele
uitbuiting van de boerenbevolking, heeft deze aanpak hetzij van koloniale hetzij van
nationale overheden weinig gedaan om het traditionele wantrouwen te temperen.
Integendeel, de invasie van het platteland door allerlei welvaartsdiensten heeft als
regel geleid tot een verzwaarde druk, in belastingen of diensten, en tot een stijgend
verzet tegen iedereen die als vertegenwoordiger van het gezag komt. Deze negatieve
houding tegenover ambtenaren vindt soms een pendant in een veel positievere houding
tegenover politieke leiders die openlijk in verzet zijn tegen de machthebbers. Zelfs
al zullen de boeren uiterst voorzichtig zijn in het uiten van sympathie voor de
opstandelingen die in de omgeving opereren, ergens in de bossen of in de bergen,
toch kan dit de partij zijn waar zij zich echt mee verbonden voelen.
De klasse van landheren zal over het algemeen de meest betrouwbare

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

298
verdedigster van het regiem zijn. Onder de stedelijke bourgeoisie, en met name ook
onder de officieren, zullen er ook grote groepen zijn die min of meer verbonden zijn
met buitenlandse belangen en die profiteren van kansen die worden geboden voor
beurzen, buitenlandse reizen en voordelige benoemingen. Voor de toplaag onder de
agenten van het buitenland gebruikt men wel de term ‘compradors’.
Toch zal er onder de stedelijke bourgeoisie, met name onder de jongere
intelligentsia, en soms ook onder de lagere geestelijkheid, een groeiend aantal
individuen teleurgesteld zijn over de vele mislukkingen en over de talrijke niet
gehouden beloften van het regiem. Zij zullen een toenemende weerzin vertonen tegen
de afhankelijkheid van vreemde machten, en zullen uiteindelijk ertoe neigen om hun
loyaliteit over te brengen op concurrerende machtscentra. Waar ook een klassebewuste
en numeriek belangrijke industriële arbeidersklasse bestaat, kan een neo-democratisch
bondgenootschap in Mauistische zin ontstaan.
Tenslotte kan een voortschrijdende erosie van de officiële waarden, met daaruit
voortspruitende wijdverbreide corruptie, op de lange duur een afvalligheid van de
intellectuelen teweegbrengen en deze er toe brengen om de partij te kiezen van de
revolutionaire boeren.
Terwijl onder een populistisch regiem intellectuelen en andere belangrijke
groeperingen nog dromen dat hun doel, een betere maatschappij, met wettige middelen
kan worden bereikt, heeft koude, bloedige repressie tot gevolg dat gewelddadige
revolutie het enige beschikbare alternatief wordt voor volledige onderwerping. In
zulke gevallen wordt Mark Twain's pleidooi voor de morele rechtvaardiging van
revolutie als een antwoord op de koude repressie van elke dag42. overtuigend voor
brede groepen, die onder andere condities nog zouden hebben geweifeld.
Het is zelfs niet ongebruikelijk dat onder deze omstandigheden groepen uit de
intelligentsia de leiding op zich nemen van de revolutionaire beweging.
Het is een merkwaardig, vaak over het hoofd gezien verschijnsel, dat bepaalde
figuren van adellijke afkomst zich op een afstand houden van de ontwikkelingen
waarbij de zogenaamde stedelijke ‘elite’ betrokken raakt in de kapitalistische
uitbuiting van haar land. Hoewel een grote meerderheid van de oude inheemse
aristocratie zich aansluit bij de conservatieve krachten en profiteert van de
buitenkansjes die de goed onderlegde telgen van de oude regerende klasse worden
geboden door buitenlandse regeringen of belangen, zijn er onder deze groep als regel
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enkele individuen die zich afzijdig houden en weigeren één lijn te trekken met de
autoriteiten die als vertegenwoordigers van de nieuwe bureaucratische bourgeoisie
optreden. Hun trots als een oude adel brengt hen ertoe om zich af te keren van de
geldschraperij en van de corrupte praktijken die kenmerkend zijn zowel voor de
bureaucratie als voor de particuliere ondernemers in de ‘Nieuwe Staten’. Deze
negatieve houding tegenover de bestaande machten kan hen naar de tegenovergestelde
rol drijven: een poging om de leiding op zich te nemen van een volksopstand tegen
de regerende kliek die door buitenlandse belangen wordt ondersteund. Daar zij
geestelijk buiten staat zijn om zich aan te sluiten bij de burgerlijke tendenties van de
dag, maar tegelijkertijd te intelligent zijn om zich vast te klampen aan hersenschimmen
van het verleden, slaan zij de burgerlijk-kapitalistische fase over en kunnen zij leiders
worden van een echte revolutionaire beweging, waarbij de massa's van het boerenvolk
betrokken zijn.
Hun vaardigheid in het bespelen van volksmassa's door patronagerelaties kan hen
tot geschikte leiders van brede boerenbewegingen maken. Zulke rode aristocraten
of leden van een landherenklasse kunnen wij als leiders in verschillende van de
landen, waar wij mee te maken hebben, aantreffen. We hoeven alleen maar te denken
aan figuren als Tsjou En-lai, Ho Tsji-minh (Nguyen Tat Thanh), die zoon van een
geleerde was, Prins Souphanouvong van Laos, Tan Thun van Burma, en vele anderen.
In negentiende-eeuws Europa ontbrak overigens het verschijnsel van aristocraten,
die zich verzetten tegen de kapitalistische tendenties van hun tijd en het leiderschap
van radicale socialistische bewegingen op zich namen, evenmin. Graaf de Saint-Simon
en Buonarrotti, Bakoenin, Kropotkin en Lev Tolstoi vertegenwoordigen allen deze
radicale antikapitalistische trend onder aristocratisch leiderschap. Misschien zouden
wij in dit verband zelfs Karl Marx' aristocratische vrouw Jenny von Westphalen
mogen noemen!
Uit het voorgaande kunnen wij afleiden dat patronage-achtige relaties, onder een
‘cultuur van repressie’, een positieve functie kunnen uitoefenen met betrekking tot
revolutionaire ontwikkelingen. Terwijl onder het populisme patronage-achtige relaties
binnen verticale organisaties, over het geheel genomen, een verzwakkende uitwerking
hadden op het revolutionair vermogen van linkse groeperingen, en daarom beschouwd
konden worden als een rem op de revolutie, kan de situatie onder omstandigheden
van uiterste repressie andersom worden. Revolutionair
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leiderschap kan gebruik maken van allerlei traditionele loyaliteiten onder delen van
de boerenstand, om een massale aanhang te werven. Mits de leiders een standpunt
aanvaarden dat de belangen van de boerenklasse vooropstelt en niet eenvoudig maar
de boerenbeweging manipuleren om hun familiebelangen als leden van een landadel,
of van een opkomende klasse van handelaren, te dienen, kan hun deelname en
leiderschap de revolutionaire beweging enorm versterken.
Uit de voorgaande analyse moeten wij echter niet afleiden dat in elk land van de
Derde Wereld dat onder een militaire dictatuur staat een boerenrevolutie voor de
deur staat. Het uitblijven van boerenrevoluties in Latijns Amerika, onder een
voortgezette overheersing door de Verenigde Staten, kan men niet gemakkelijk
terzijde schuiven als een kort uitstel van wat, hoe dan ook, onvermijdelijk is. Wij
weten niet met zekerheid of revoluties ooit onvermijdelijk zijn. Persoonlijke factoren
kunnen van beslissende betekenis zijn, zowel voor het uitbreken als voor het slagen
van een revolutie.
Zijn wij bovendien wel zeker dat een militaire dictatuur van het boven geschetste
soort nooit op een andere manier kan worden omvergeworpen dan door een boerenof neo-democratische revolutie? Een contrarevolutie kunnen wij als mogelijkheid
gemakkelijk uitsluiten. Er is geen geleidelijke wettelijk toegelaten ontwikkeling naar
emancipatie, die men door een contrarevolutie zou hoeven te keren. De enige
ontwikkeling die dikwijls voorkomt is een staatsgreep die een andere militaire junta,
maar van een soortgelijk type, aan de macht brengt.
We kunnen echter nog een andere mogelijkheid overwegen: het zou mogelijk zijn
dat een militaire dictatuur van het repressieve type, onder druk van de bevolking,
zou moeten wijken voor een populistisch regiem eveneens onder militaire leiding:
een regiem van de Nasseristische soort dat belangrijke landhervormingen invoert en
een nationalistisch beleid volgt dat zich richt tegen buitenlandse belangen. Het stichten
van zulk een populistisch regiem zou door een sterke guerrilla-activiteit kunnen
worden uitgelokt. In zulk een situatie lijkt het mogelijk dat dit alleen maar een eerste
stap zal zijn naar de verwezenlijking van een echte neodemocratische of
boerenrevolutie. In dat geval zou men de omzetting van de dictatuur in een
populistisch militair regiem zelfs kunnen uitleggen als een verslapping van de
repressie, die zou kunnen fungeren als een versneller voor de revolutionaire beweging.
Aan de andere kant blijft de mogelijkheid open dat de boeren, tevreden gesteld door
de landhervormingswetten, zullen afzien van hun guerrilla-tactiek. In dat
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geval kan op de lange duur het lot van agrarische bewegingen onder een populisme
herhaald worden: na verloop van tijd kan weer een contrarevolutie optreden.
Deze mogelijkheid, waarbij zonder een echte revolutie een reactionair militair
regiem opzij wordt geschoven door een staatsgreep van een progressievere groep
militairen, is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Het gebeuren in Peru in 1968 en
de daarop volgende jaren beantwoordt voor een belangrijk deel aan het juist geschetste
patroon. Een belangwekkend aspect van het geval Peru is ook, dat de wending in het
beleid plaats vond nadat de Amerikanen hun steun hadden teruggetrokken, geprikkeld
door stappen die tegen hun olie-belangen waren gericht. In zekere zin zou men dus
kunnen zeggen, dat het wegvallen, om welke reden dan ook, van de neo-koloniale
steun als ‘versneller’ kan werken - zij het in dit speciale geval niet voor een sociale
revolutie, maar voor een populistisch-militaire staatsgreep.
Toch moet het regiem in Peru zich nog steeds van een uiterst precaire
balanceerkunst bedienen, daar het enerzijds niet op een brede emancipatiebeweging
van onderaf steunt en de vrijheid van de massa van boeren en arbeiders om zich te
organiseren juist beperkt,43. en anderzijds voortdurend bedreigd wordt door reactionaire
krachten die ook binnen de legertop nog werkzaam zijn en waarschijnlijk streven
naar een contrarevolutie van het Chileense type, met Amerikaanse steun. In zover
vertoont de situatie in Peru enige overeenkomst met Portugal, waar in 1974 eveneens
een populistisch-progressieve groep onder de militairen, vermoedelijk aanvankelijk
niet zonder oogluikende instemming van de Verenigde Staten, de macht in handen
nam en een eind maakte aan het rechts-dictatoriale regiem van Caetano, maar waar
de meer radicale elementen van de Beweging der Strijdkrachten steeds verder
uitgeschakeld worden door krachten die een radicale koers vrezen.
In het algemeen kan men stellen, dat de achteruitgang van de Amerikaanse
wereldmacht in de laatste tien jaren heeft geleid tot de totstandkoming van een aantal
regiems in de Derde Wereld, die enerzijds trekken vertonen van een militaire dictatuur,
maar anderzijds zich, zowel politiek en strategisch als economisch, enigszins
onafhankelijk van de Verenigde Staten opstellen. We kunnen hier in het bijzonder
denken aan een aantal staten, die zich min of meer in de invloedssfeer van de
Sowjet-Unie bevinden, zoals Burma onder generaal Ne Win, Algerije onder
Boumedienne en nog een aantal staten in het Midden Oosten. Men kan zich afvragen,
in hoeverre al deze experimenten met militaire
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regiems van een meer progressieve signatuur het vooruitzicht opleveren dat een breed
emancipatieproces op gang zal komen, zonder voorafgaande sociale revolutie van
het eerder geschetste, overwegend agrarische type.44.
De aan het slot van dit hoofdstuk aangestipte ontwikkelingen zijn nog te recent
om, op basis van concrete ervaringen, besliste uitspraken te kunnen doen op wat
langere termijn. In hoofdstuk 10 zal ik echter de gelegenheid hebben om op een
bepaald aspect van deze problematiek - en wel de Sowjet-visie op dit type militaire
regiems - nader in te gaan.
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9
Voorkoming van revoluties
Telkens wanneer beleidsmaatregelen werden genomen die in het bijzonder
ten doel hadden de levensomstandigheden voor de armere bevolkingslagen
te verbeteren, werden zij of niet uitgevoerd en niet doorgedrukt, of zo
scheef getrokken dat zij de niet-zo-heel-armen begunstigen en tegen de
massa's discrimineren.
Gunnar Myrdal
Mensen zijn niet arm omdat zij grote gezinnen hebben. Net omgekeerd:
zij hebben grote gezinnen omdat zij arm zijn.
Mahmood Mamdani
Revolutie vindt plaats omdat er geen geweldloze evolutie plaats vindt.
Chalmers Johnson

1. Inleidende opmerkingen
Dit negende hoofdstuk houdt zich bezig met de vraag of het mogelijk is revoluties
door bepaalde strategieën te voorkomen. Ik zal in het bijzonder aandacht besteden
aan strategieën of maatregelen die in een betrekkelijk vroeg stadium worden
ontwikkeld of genomen, en die ten doel hebben het gevaar van een revolutionaire
omwenteling af te wenden voordat het punt is bereikt waar geen terugkeer meer
mogelijk is. Waar het in dit hoofdstuk vooral op aankomt is, op basis van het
beschikbaar historisch materiaal en van de bestaande literatuur, vast te stellen in
hoeverre zulk een beleid succesvol kan worden geacht - en zo ja, of het meer verschaft
dan enkel maar uitstel van executie.
Er staan in beginsel voor hen die voorkoming van revolutie nastreven drie wegen
open. De eerste aanpak is vooral gericht op het te boven komen van een
allesoverheersende toestand van economische stagnatie, of op het tegengaan van
involutionaire of polariseringstendenties die tot een voortgaande verslechtering van
de economische toestand leiden. Zij die deze weg bewandelen trachten een normaal
evolutieproces te herstellen, om elk streven naar radicale verandering, revolutie dus,
overbodig te maken. Het is dit soort aanpak dat kenmerkend is voor al degenen die
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‘community development’ aanprijzen, of daarmee vergelijkbare typen van
maatschappelijke hervorming binnen het bestaande politieke raam, als middel om
een geleidelijke en gezonde ontwikkeling te bevorderen. Phillips Ruopp heeft de
anti-revolutionaire filosofie achter deze aanpak expliciet gemaakt in de volgende
geloofsbelijdenis: ‘Het op ontwikkeling gerichte verschilt radicaal van het
cataclysmische, dat een misleidend beroep doet op gewelddadige actie. Ontwikkeling
is geleidelijk - maar het is niet een geleidelijkheid die zich leent voor het
verontschuldigen van nietsdoen. Zij betekent groei, maar het moet een groei zijn die
met zorg moet worden begeleid op een wijze die ondubbelzinnig en onophoudelijk
blijk geeft van rechtvaardigheid, vrijheid en medegevoel.’45. De talrijke frustraties
en mislukkingen die in de loop van zulke pogingen om het wiel der evolutie weer
op gang te krijgen zijn ondervonden, zijn voor Zuid- en Zuidoost-Azië door Gunnar
Myrdal in zijn Asian Drama goed beschreven, terwijl René Dumont een soorgelijk
kritisch verslag, zij het van meer impressionistische aard, over Afrika bezuiden de
Sahara heeft geschreven in L'Afrique Noire est mal partie.46. Sindsdien is de
mislukking van allerlei ontwikkelingsstrategieën in grote delen van Azië en Afrika
nog veel duidelijker aan het licht gekomen. De rampzalige ontwikkelingen in India,
Bangla Desh en de Sahel hoeven nauwelijks opnieuw genoemd te worden - en het
zijn al deze mislukkingen die mede tot de wanhoopsboodschappen van de Club van
Rome hebben geleid.
Een tweede aanpak, die wijst op een geringer zelfvertrouwen bij de gezagsdragers,
is van psychologische aard. In dit geval is het denkbaar dat de leidende politici,
uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot de slotsom zijn gekomen dat pogingen om
economische ontwikkeling te bevorderen niet veel kans van slagen hebben. In plaats
daarvan trachten zij een zekere mate van psychologische bevrediging voor een reële
bevrediging van materiële behoeften in de plaats te stellen. Zulk een beleid berust
hetzij op leuzen en propaganda, hetzij op ‘bliksemafleiders’.47.
Een derde aanpak is nog negatiever. Hij is gebaseerd op het geloof dat het
bedwingen van de revolutionaire opleving grotendeels een zaak van repressie is. In
de vorige twee hoofdstukken hebben wij repressie eerder als een belangrijke factor
bij het ontstaan van revolutie leren zien, dan als een geneesmiddel ertegen. Toch zijn
er velen die op repressie vertrouwen als hoofdbestanddeel van een beleid om
revolutionaire tendenties in bedwang te houden, en die dus niet beseffen dat repressie,
om Eckstein's uitdrukking te gebruiken, ‘een tweesnijdend zwaard is’.
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In de praktijk echter worden de zojuist genoemde drie wijzen van aanpak over het
algemeen in een of andere combinatie toegepast. Men kan echter verschillende typen
van regiems onderscheiden naar de nadruk die zij, in hun werkelijk beleid, leggen
op een van de drie benaderingen.
Men zou bijvoorbeeld India kunnen kenschetsen als een land waar, althans tot
voor een jaar of zeven, nadruk werd gelegd op de eerste, positieve aanpak. India's
politiek systeem behoort, volgens David Apter's onderscheiding, tot het type van
‘verzoeningssystemen’. President Sukarno's regiem in Indonesië legde zijn
voornaamste nadruk op het psychologisch element, in echt ‘populistische’ stijl, en
wordt door Apter gekenschetst als een voorbeeld van wat hij een ‘mobilisatiesysteem’
noemt.48. Daarentegen rust het huidig regiem in Indonesië, onder generaal Suharto,
hoewel het pretendeert nadruk te leggen op economische ontwikkeling, in feite
grotendeels op zware repressie, zoals blijkt uit het enorme aantal politieke gevangenen
(door Amnesty International nog eind 1974 op minstens 55.000 geschat, met de
toevoeging: ‘het werkelijke cijfer kan best veel hoger zijn’; in latere publikaties gaat
Amnesty uit van 100.000 gevangenen). Ik zal trachten de drie wijzen van aanpak
achtereenvolgens te behandelen.

2. Welvaartsmaatregelen of wondermiddelen?
Het is nogal logisch dat in verschillende landen van de Derde Wereld energieke
pogingen worden ondernomen, zowel door populistische als door contrarevolutionaire
regiems, om het tempo van economische ontwikkeling te versnellen met vreedzame,
dat wil zeggen niet-revolutionaire middelen. Economische ontwikkeling - en dan
een ontwikkeling die aan de brede massa ten goede komt - wordt als de beste medicijn
gezien om revoluties te voorkomen. En iedereen kan het er mee eens zijn dat àls
zulke stappen succes zouden hebben, dit verre de voorkeur zou verdienen als pad
naar emancipatie en materiële vooruitgang.
De tragedie van deze eeuw - in feite het centrale thema van het ‘Aziatische Drama’
- schijnt echter te zijn dat géén land van grotere omvang er meer zonder revolutie in
kan slagen om een economische ontwikkeling tot stand te brengen die snel en
algemeen genoeg is om een agrarische in een industriële samenleving om te zetten.
In het Eerste Deel van dit werk wees ik op het feit dat ‘laatkomers’ veel grotere
moeilijkheden hebben bij het op gang brengen van een ‘moderniserings’-proces dan
landen die er al een begin mee hadden gemaakt in de loop van de negentiende eeuw.
Ik bracht dit feit in verband met de
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opmerking van schrijvers als Gerschenkron en Eisenstadt dat laatkomers moeten
moderniseren en industrialiseren in een andere volgorde en een ander tempo dan
voor oudgedienden onder de industriële naties het geval was geweest.49. Verder wees
ik er op dat de hoofdreden waarom dit het geval moet zijn zit in de sterk gegroeide
macht van kapitalistische ondernemers vanaf het begin van deze eeuw, zoals die naar
voren komt in de opkomst van zich over de hele wereld uitspreidende monopolistische
of oligopolistische ‘multinationals’ die de kansen voor nieuwkomers om binnen de
invloedssfeer van deze buitenlandse kapitalistische belangen een concurrerende
industriële economie op te richten ongunstig beïnvloedt. Om Elman Service te citeren:
‘Het is dit Westerse netwerk van overheersing dat voor de nieuwe industrialisatie
een omgeving zonder precedent in het leven heeft geroepen. Dit is ook de reden
waarom men de nieuwe technologische evolutie het beste revolutie kan noemen,
want zij moet evengoed in de technisch-economische sfeer als in politieke zaken
optreden tegen de overheersing van het Euro-Amerikaanse systeem.’50.
Het laatste grote land dat zich heeft kunnen industrialiseren zonder een algehele
sociale revolutie was Japan - en zelfs daar was een volledige politieke vernieuwing
nodig van het type van de Meiji-‘revolutie’ om snelle industriële ontwikkeling
mogelijk te maken.
Tegen deze achtergrond moeten we de verschillende maatregelen bekijken die
door de ‘Nieuwe Staten’ worden beproefd om een snelle economische ontwikkeling
op gang te brengen, zonder de toevlucht te nemen tot een echte sociale revolutie.
Sommige van deze ‘Nieuwe Staten’ zijn in een onafhankelijkheidsstrijd, een
‘nationale revolutie’, geboren en vele ervan dragen een fel nationalistische,
‘populistische’ ideologie uit, waarbij zij het buitenlands kapitalisme scherp aanklagen,
zoals Sukarno van Indonesië of Nkrumah van Ghana dit deden. Maar ook al proberen
zij energiek een neutrale en ‘onafhankelijke’ koets op het gebied van de buitenlandse
politiek te volgen, al hun pogingen zijn gedoemd te mislukken doordat het voor deze
regeringen onmogelijk is zich feitelijk te ontworstelen aan de economische druk van
het internationaal kapitalistisch bedrijfsleven.
Deze afhankelijkheid van buitenlandse belangen wordt versterkt door de talrijke
banden die worden in stand gehouden tussen deze buitenlandse belangen en leden
van de nieuwe bureaucratische elite. De ideologie van de ‘Nieuwe Staten’, of zij nu
‘populistisch’ is of meer conservatief, verzet zich tegen een radicale uitschakeling
van de traditionele land-
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bezittende bovenlaag en van haar bopndgenoten binnen het bureaucratisch apparaat
uit hun machtspositie. De populistische ideologie, die de wezenlijke homogeniteit
van ‘het volk’ vooropstelt, ontkent de noodzaak van een klassenstrijd tegen de
landbezittende bovenlaag. Haar gebrek aan radicaliteit in binnenlandse kwesties en
haar ongeloof in een ware sociale revolutie als voorwaarde tot sociale en economische
verandering brengt, ondanks alle radicale leuzen waar zij gewoonlijk in zwelgt, een
populistische regering - om van een regering die een meer conservatieve ideologie
aanhangt nog niet eens te spreken - ertoe om te worden wat Gunnar Myrdal ‘een
weke staat’ heeft genoemd.
Een ‘verzoeningssysteem’, om Apter's term te gebruiken, heeft nog minder kans
om het kernprobleem van de gevestigde grondbezittersbelangen, die zich verzetten
tegen echte ontwikkeling van het platteland, fiks aan te pakken. Zulke regiems tasten
de belangen van de klasse van grote grondbezitters die zich verzet tegen radicale
sociale verandering niet in het hart aan. En deze groepen talmen niet om zich
economisch en politiek te verbinden met buitenlandse kapitaalbelangen die er op uit
zijn om een steunpunt te houden in de onderontwikkelde economie. Het is deze
algemene stand van zaken die elke broksgewijze poging, om het revolutionaire
‘gevaar’ te keren door maatregelen die gericht zijn op een meer geleidelijke
economische ontwikkeling, ernstig verzwakt. In het volgende overzicht zal ik een
aantal van de meest hartstochtelijk aangeprezen strategieën bespreken, die bestemd
heten te zijn een proces te ‘voorkomen’, dat op de lange duur een revolutionaire
uitbarsting onvermijdelijk schijnt te maken. Deze strategieën kunnen als volgt worden
samengevat:
a. community development en het stichten van coöperaties
b. landhervorming
c. geboortebeperking
d. buitenlandse hulp
e. verbeterde rassen van voedselgewassen.

a. Community development of coöperaties
Community development is een poging om radicale vernieuwingen op gang te brengen
zonder de bestaande maatschappelijke structuur omver te halen. Men tracht gebruik
te maken van de traditionele gemeenschapsbanden binnen het dorp om allerlei
technische verbeteringen in te voeren. In de praktijk komt het gewoonlijk neer op
een zoeken naar de kwadratuur van de cirkel; het is deze tweeslachtigheid die de tal-
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rijke mislukkingen verklaart van community development programma's. Waar komt
het handhaven van de bestaande sociale structuur en het streven om de traditionele
dorpssamenleving, die meestal sterk was aangetast door het binnendringen van een
geldeconomie, weer te doen herleven, in de praktijk op neer? Als regel op een poging
om de vernieuwingen te introduceren via leiders die hun invloed en machtspositie
ontlenen aan de bestaande sociale structuur. En dit is juist wat de meeste
vernieuwingspogingen op een teleurstelling doet uitlopen. Elders heb ik al eens
getracht aan te tonen dat community development in de praktijk neerkomt op een
politiek van ‘gokken op de sterken’ - een term die ik ontleende aan Frank Lynch, die
destijds (1962) een voorstander was van zulk een aanpak.51. Om de ernstige
belemmeringen bij het invoeren van allerhande vernieuwingen in het landbouwbedrijf,
die ze beschouwen als de normale remmingen zoals zij bekend zijn van traditionele
landbouwers over de gehele wereld, te boven te komen neigen vele gezagsdragers
er toe uit te zien naar speciale tussenpersonen om de gewenste nieuwigheden er in
te krijgen. Bijna automatisch worden de meer met moderne landbouwmethoden
vertrouwde boeren als zodanig uitgekozen. Zij tonen een grotere interesse voor alle
mogelijke nieuwigheden en technische verbeteringen, en zijn voor overheidsorganen
en welvaartsdiensten veel makkelijker te benaderen. Zulk een aanpak gaat uit van
de onderstelling dat de ‘geavanceerde’ boeren als voorbeeld zullen dienen voor de
armere groepen, van wie men verwacht dat zij het model, dat ze van dichtbij kunnen
gadeslaan, zullen volgen. De nieuwigheid is bestemd om zich als een olievlek te
verbreiden naar andere lagen van de plattelandssamenleving.
Het is duidelijk dat de filosofie die aan deze aanpak ten grondslag ligt een impliciet
geloof is in geleidelijke evolutie. Men neemt aan dat het proces van spreiding van
kennis en technische vooruitgang alleen maar geleidelijk kan plaats vinden, en dat
de geschiktste tussenpersonen voor dit evolutieproces gezocht moeten worden onder
de meest geavanceerde individuen in de agrarische maatschappij. In de dorpssfeer
bestaat deze groep als regel uit welgestelde boeren die voldoende onderwijs hebben
genoten of voldoende contact hebben met stedelijke elementen om positief te reageren
op allerlei suggesties ter verbetering van hun produktie-techniek.
De filosofie achter deze aanpak van ‘gokken op de sterken’ is dus dat de
‘vooruitstrevende boer’, handelend als bemiddelaar voor de community development
activiteiten en allerlei voorrechten genietend (zoals het
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krijgen van kunstmest, geselecteerd zaaizaad en insecticiden tegen verlaagde prijs),
zal fungeren als beheerder van een modelboerderij binnen het dorp. Van andere
dorpelingen wordt verwacht dat zij met eigen ogen de resultaten zullen zien die met
de verbeterde technieken kunnen worden bereikt, en na enige tijd het voorbeeld, dat
door de ‘progressieve boer’ wordt gesteld, bereidwillig zullen volgen.
Wat deze strategen over het hoofd zien is dat het volgen van het voorbeeld het
bezit onderstelt van een flinke lap grond en genoeg kapitaal om de technische
vernieuwingen te financieren en om enig verlies in geval van mislukking te riskeren.
Het aantal dorpelingen dat aan deze voorwaarden kan voldoen is in het type
plattelandssamenleving waar wij het in dit hoofdstuk over hebben maar gering. In
het bijzonder in de dichtbevolkte rijstgebieden, waar een snelle natuurlijke
bevolkingsgroei de blijvende bevolkingsdruk nog doet toenemen, kan de grote
meerderheid van de boerenbevolking zich nooit veroorloven om de proef te nemen
met de aangeprezen vernieuwingen.
Waar deelbouw overheerst, en dat is het geval in de meerderheid van de landen
van de Derde Wereld, is er nog een bijkomstige belemmering. Het zou vooral de
deelbouwer zijn die de nodige investeringen zou moeten opbrengen. Maar hij zal
daarbij stellig in zijn berekening opnemen dat een groot deel van zijn hogere opbrengst
ten goede zou komen aan de grondeigenaar. Evengoed schrikt de grondeigenaar terug
voor kostbare nieuwigheden omdat hij er niet voor voelt dat de deelbouwer een deel
krijgt van de verkregen meeropbrengst. En traditionele deelbouwverhoudingen en
afspraken verzetten zich als regel tegen het beproeven van experimenten als een
rationele ‘joint venture’ tussen grondeigenaar en deelbouwer.
Daarom blijft de verwachte spreiding van de vernieuwingen over de massa van
dorpsbewoners achterwege. Het voorspelde ‘olievlek’ effect vloeit niet verder uit
dan het niveau van de rijkere grondbezitters. En wanneer de nieuwe
landbouwtechnieken dan nog enige uitwerking hebben op de armere boerenbevolking,
dan is dit meestal nog doordat de sterke, ‘vooruitstrevende’ boeren in staat worden
gesteld land bij te kopen van armere, in schulden geraakte boeren. Wanneer
community development op de boven beschreven manier wordt toegepast, heeft zij
eerder tot gevolg dat de bestaande sociale structuur wordt versterkt dan dat zij wordt
verzwakt. Voor India is duidelijk aangetoond,52. dat de voordelen van het programma
grotendeels ten goede komen aan de beperkte groep van rijke landbezitters.
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De ervaring in de Philippijnen stemt hiermee overeen. Community development
komt als regel alleen aan de bovenlaag van de dorpsbewoners ten goede. Typerend
is het volgende verhaal. Een community development programma trachtte allerlei
technische nieuwigheden, met inbegrip van verbeterde WC's, in te voeren.
Aanplakbiljetten in de dorpen toonden de statistische resultaten. Dr. J.M. Flavier,
destijds voorzitter van een Philippijnse organisatie die zich heeft geworpen op een
community development programma, wees een boer die naast hem stond vóór een
bord dat de resultaten van dit programma in beeld bracht, er op dat er in zijn barrio
in 66% van de huizen een toilet was, en vroeg of hij niet trots was dat zijn dorp zo
progressief was. Het antwoord luidde: ‘Het enige dat ik weet is dat ik nul toiletten
heb, en mijn buurman heeft 100 procent, want die heeft er een.’
Als een beleid dat gericht is op verbreiding van betere landbouw- en andere
technieken over brede lagen van de boerenbevolking, en op verbetering van het lot
van de boeren om het gevaar van revolutie af te wenden, moet community
development zoals het algemeen wordt toegepast dan ook falen.
Soortgelijke bezwaren kan men opperen tegen een ander wondermiddel voor de
kwalen van onderontwikkelde samenlevingen, dat vaak wordt aangeprezen: het in
het leven roepen van allerlei dorpscoöperaties. Deze coöperaties zijn alweer
gewoonlijk gebaseerd op het beginsel van ‘gokken op de sterken’.53. Zelfs wanneer
arme boeren als leden worden toegelaten, is de feitelijke leiding van de coöperatie
als regel in handen van rijkere grondbezitters. De activiteiten van de coöperatie zullen
meestal ten goede komen aan hen die al vrij welvarend zijn. Bovendien kan het
oprichten van coöperaties in een samenleving waar particuliere landbouw, particuliere
handel en een particulier geldschietersbedrijf nog niet is afgeschaft, een wonderlijke
situatie in het leven roepen. Een rijke boer die tegelijkertijd voorzitter is van een
coöperatie kan de meer voordelige transacties naar zijn privé boerderij toetrekken,
terwijl hij de minder voordelige naar de coöperatie toespeelt. Een particuliere
geldschieter, die voorzitter van een coöperatie is, kan in die laatste hoedanigheid
leningen verstrekken aan zijn insolvente debiteuren om deze in staat te stellen hun
schulden aan hem af te betalen.54.
Coöperaties functioneren alweer in een samenleving met een bepaalde sociale
structuur. Hun aanwezigheid is op zichzelf niet voldoende om de structuur te helpen
veranderen en om de heersende ongelijkheid baas te worden. Integendeel, de nieuwe
institutie zal door de bestaande machts-
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elite worden gebruikt om haar doeleinden te bevorderen, ongeacht de egalitaire
ideologie die door de voorstanders ervan wordt verkondigd.

b. Landhervorming
Landhervorming kan een van de voornaamste doeleinden zijn van een sociale
revolutie. Echter worden minder radicale landhervormingen algemeen aangeprezen,
en soms beproefd, door regeringen die er meer op uit zijn revolutie te verhinderen
dan te begunstigen. Het is niettemin deze beperkte aard van de ingevoerde
hervormingen die ze gewoonlijk verhindert hun eigenlijke doel te bereiken: het
scheppen van gunstige voorwaarden voor een verhoogde landbouwproduktie.
Alweer is de voornaamste moeilijkheid dat, wanneer het bestaand sociaal bestel
in stand wordt gehouden, het de machtige leden van de landbezittende klasse op
plaatselijk en regionaal niveau zullen zijn die uiteindelijk zullen beslissen op welke
manier de hervormingen moeten worden uitgevoerd. Zij hebben zitting in de
landhervormingscomités of tribunalen. Zij zullen de wet interpreteren, allerlei
ontduikingen toestaan en er zorg voor dragen dat de landbezittende klasse in haar
materiële belangen niet echt geschaad wordt. Zelfs de beste
landhervormingswetgeving is gedoemd te falen wanneer de arme boeren niet wordt
toegestaan zich op krachtige wijze te organiseren om de wijze waarop de wet wordt
uitgevoerd te controleren.
De talrijke achterdeurtjes en gelegenheden tot wetsontduiking in de Indiase
landhervormingswetgeving zijn herhaaldelijk aangetoond.55. Een heldere analyse van
de gevolgen van de wetgeving voor de deelstaat Bombay op de afschaffing van pacht,
uit 1956, kan men vinden in de dissertatie van dr. C. Baks.56. Uit diens onderzoek
blijkt dat het aangekondigde doel van de wet om ‘de grond aan de bewerker’ te geven
vrijwel geheel verijdeld is door de manier waarop de nieuwe wetgeving ten uitvoer
is gelegd. Zijn waarnemingen verschaffen een helder beeld van de manier waarop
de bestaande sociale structuur alle goed bedoelde wetgevende maatregelen doorkruist
en er toe kan dienen om de belangen van de machtselite - in dit geval de leden van
de plaatselijke dominante kaste - te beschermen.
Waar de grond vruchtbaar is hebben de grondeigenaren, die vroeger hun land ter
bewerking afstonden aan adhivasi (semi-tribale) pachters, alles gedaan om te
voorkomen dat dezen de eigendomsrechten zouden verwerven waar zij volgens de
nieuwe wet aanspraak op konden maken. Daarom zorgden zij er al vóór Tiller's Day
(1 april 1957), waarop Wet
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no. 13 van de deelstaat Bombay in werking zou treden, voor om de pachters uit hun
rechten te ontzetten en om hun grond terug te nemen ‘ter persoonlijke bewerking’.
Volgens Baks' onderzoek hield deze ‘persoonlijke’ bewerking echter niet meer in
dan dat de vroegere pachter als ‘beheerder’ werd aangesteld, hetgeen betekende dat
hij zijn werk als tevoren moest doen, maar zonder de zekerheid te genieten die hem
door de opeenvolgende pachtwetten was verschaft. In het dorp dat Baks bestudeerde
heeft geen adhivasi pachter het aangedurfd om de grondeigenaar voor het
landtribunaal te dagen, waarin de grondbezittende kasten sterk vertegenwoordigd
waren. Een handhaven van patronage-verhoudingen verschafte meer veiligheid dan
een schimmige wet, toegepast door kastegenoten van de patroons.
Nog interessanter is wat gebeurde in het andere dorp dat Baks bestudeerde, en
waar de meeste gronden die door vroegere adhivasi pachters werden bewerkt
onvruchtbaar waren. De grootgrondbezitter had zich over het algemeen er niet tegen
verzet dat de vroegere pachters in overeenstemming met de nieuwe wetgeving
eigendomsrechten verwierven op die onvruchtbare stukken die zij vóór Tiller's Day
hadden bewerkt. Tevoren had hij er zorg voor gedragen de vruchtbaarder gronden
voor zich te houden, door pachters uit hun recht te ontzetten en door alweer van de
formule van ‘persoonlijke bewerking’ gebruik te maken, al was het feitelijk toezicht
op de landarbeiders in handen van een rentmeester die in het dorp woonde. De
grootgrondbezitter had ook land onder zijn verwanten verdeeld om de
‘plafond-bepalingen’ te ontduiken.
Daar de stukken grond die de pachters verwierven over het algemeen door hun
geringe omvang ‘uneconomic holdings’ waren, leverden ze niet genoeg op om de
nieuwe eigenaren in staat te stellen hun jaarlijkse afbetalingssom, die hun
eigendomsrecht zou bevestigen, te betalen. Bijgevolg moesten zij nieuwe schulden
aangaan - en er was niemand, zelfs de coöperatie niet, die gemakkelijker
leningsvoorwaarden bood dan de vroegere grootgrondbezitter.
Bijgevolg was deze laatste in staat zijn economische macht over de meerderheid
onder de arme dorpelingen te behouden, en zelfs te versterken. Dezen moesten alweer
aan de landheer-geldschieter de vaststelling overlaten van de gewassen die ze zouden
verbouwen. Hun pas verworven eigendomsrechten bestonden alleen in naam; in hun
feitelijke toestand was geen verbetering gekomen.
Soortgelijke ervaringen zijn er opgedaan met de landhervormingen in de
Philippijnen. Aanvankelijk probeerden de Philippijnse autoriteiten
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het met een pachthervorming. In bepaalde delen van de Philippijnen kon de pachter,
in plaats van de traditionele deelbouw (kasama) regeling, die voor rijst als regel op
een half om half verdeling neerkomt, aanspraak maken op ‘leasehold’ rechten op
zijn stuk grond, wanneer het deel uitmaakte van een rijst-hacienda die meer dan 115
hectaren bedroeg. Volgens de ‘leasehold’ bepalingen had hij recht op 75% van de
oogst. Maar in dat geval moest hij de uitgaven voor ploegen, zaaizaad, kunstmest
enz., die onder de traditionele regeling door grondeigenaar en kasama half om half
werden gedeeld, volledig voor zijn rekening nemen.
Maar in de praktijk kwam van deze regeling weinig terecht, daar op de pachters
door de grondbezitters zware druk werd uitgeoefend om van de nieuwe regeling geen
gebruik te maken. Zij zouden dan van hun patroons geen leningen meer kunnen
krijgen, en werden afhankelijk van geldschieters, die leningen alleen tegen
woekerrenten verstrekten.
In 1972 werd, na de afkondiging door president Marcos van de staat van beleg,
een nieuwe landhervormingswet afgekondigd die, evenals de wetgeving in de vroegere
Indiase deelstaat Bombay, niet meer uit was op bescherming van de pachter, maar
op omzetting van het pachtrecht op rijst- en maisland in volle eigendom. Maar de
absentee landeigenaars, waaronder nogal wat ambtenaren en officieren, hebben van
alles ondernomen om de wet te saboteren en te ontduiken, en eind 1973 al moest
president Marcos aankondigen, dat wie niet meer dan 24 ha bezat, deze hoeveelheid
land mocht behouden (oorspronkelijk was deze maximum hoeveelheid, de ‘retention
limit’, bij de wet vastgesteld op 7 ha!).
Wanneer we daarbij bedenken dat verreweg de meeste pachters zitten op land van
betrekkelijk kleine eigenaren, in de orde van grootte van 7 ha of minder, dan wordt
het duidelijk dat Marcos' verhoging van de limiet er op neerkomt dat er van de nieuwe
landhervormingswet in de praktijk niets terecht zal komen, en dat de pachters in
overgrote meerderheid even machteloos en rechteloos zullen blijven als tevoren.57.
Alweer lijken landhervormingen van het in het voorgaande besproken beperkte
type weinig dienstig om het tij van een agrarische revolutie te stuiten. Anderzijds
vinden in het zog van een boerenrevolutie uiteraard radicale landhervormingen plaats,
meestal zonder vergoeding aan de vroegere eigenaren. In hoofdstuk 11 zal ik het
wezenlijke belang van zulke landhervormingen voor een algehele sociale en
economische herschepping van een samenleving uiteenzetten.
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c. Geboortebeperking
Geboortebeperking is ook een vaak aangeprezen strategie om economische
ontwikkeling te bevorderen. Ook het tweede rapport aan de Club van Rome legt, wat
de arme landen betreft, vrij eenzijdig de nadruk op deze strategie.58. In Kingsley
Davis' The Population of India and Pakistan59. kwamen de politieke bijgedachten
van deze strategie al duidelijk voor den dag: ‘Het is in wezen zo dat elke politiek die
Pakistan en India snel zou industrialiseren juist een veel grotere schok zou betekenen
voor de fundamentele sociale instituties, dan welk beleid ook dat een rechtstreekse
aanval op het geboorteniveau zou richten. ( ...) Het Russische voorbeeld toont dat
snelle industrialisatie mogelijk is, maar het toont ook dat de kosten ervan zwaar zijn.’
Een verlangzaming van het natuurlijke accres zou, zo luidt de gedachtengang, tijd
winnen, en op deze manier meer geleidelijke ‘evolutionaire’ oplossingen mogelijk
maken, in samenlevingen waar zónder een verlaging van het geboortepeil alleen
radicale en revolutionaire maatregelen snelle industriële ontwikkeling tot stand
zouden kunnen brengen.
De frustraties en mislukkingen die zijn ondervonden met een politiek gericht op
geboortebeperking zijn van enigszins andere aard dan die welke wij hebben
beschreven in verband met community development en landhervorming. Als de
maatregelen tot geboortebeperking werkelijk doeltreffend zouden zijn, zouden ze
zeker van enig nut zijn om een versneld tempo van economische ontwikkeling te
bevorderen - althans in combinatie met krachtige pogingen om zulk een ontwikkeling
inderdaad op gang te brengen.
Ongelukkigerwijs leert de ervaring ons echter dat in agrarische landen van
aanzienlijke omvang, die lijden aan een onderontwikkelde economie, propaganda
voor geboortebeperking haar doel mist. In vele gevallen is het bezit van veel kinderen
voor landbouwende gezinnen binnen het bestaand maatschappelijk patroon een
economisch voordeel - een feit dat door vele propagandisten voor geboortebeperking
over het hoofd wordt gezien.60. Zelfs wanneer een regering, die sympathie toont voor
de idee van geboortebeperking, erin slaagt om het geboortecijfer bij bepaalde
stedelijke groepen te beïnvloeden, dan blijkt zij volstrekt nog niet bij machte de grote
meerderheid van de boerenbevolking te bereiken, tenzij deze laatste al een economisch
peil heeft bereikt en een wijze van bedrijfsvoering toepast die haar ontvankelijk
maken voor propaganda gericht tegen ongebreidelde voortplanting. In feite stuit
daarom een eenzijdig op geboortebeperking gericht beleid in een on-
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derontwikkeld land op een vicieuze cirkel. Het heeft tot doel het economisch peil
van de bevolking omhoog te brengen; maar om zijn doel te bereiken, heeft het een
bevolking nodig die al een aantal flinke stappen op de weg naar economische
ontwikkeling heeft gezet.61. Nog minder effect is te verwachten van vormen van
dwang, zoals die in delen van India worden toegepast, om met name de armere
bevolkingsgroepen het gebruik van anticonceptionele middelen of sterilisatie op de
dringen.62.
Er zijn een paar onderontwikkelde landen waar een verlaging van het geboortecijfer,
naar beweerd wordt, bereikt is zonder een voorafgaande economische ontwikkeling
van betekenis. Alfred Sauvy noemt als zodanig Singapore, Maleisië, Taiwan en
Hongkong.63. Wat ons bij deze opsomming opvalt is dat al deze landen een betrekkelijk
laag bevolkingstotaal hebben. Een tweede kenmerk is dat de economische
ontwikkeling er duidelijk sneller is dan in de zeer grote Aziatische landen, als India,
Pakistan, Indonesië, waar het zogenaamd overbevolkingsvraagstuk het meest
klemmend is. Bovendien zijn Hongkong en Singapore bepaald niet overwegend
‘agrarische’ landen. Industrialisatie had er al een zeker peil bereikt voordat
geboortebeperking er haar intrede deed.
Sauvy zelf trekt een vergelijking met India, waar de propaganda voor
geboortebeperking grotendeels haar doel miste. Zijn slotsom is dat ook wanneer
economische ontwikkeling géén onmisbare voorwaarde mocht zijn voor een geslaagde
campagne voor geboortebeperking, het bereikt hebben van een bepaald cultureel peil
dat de mensen ontvankelijk maakt voor de propaganda dit beslist wèl is.64. Maar
wederom vooronderstelt dit hogere culturele peil een mate van geestelijke soepelheid
die nauwelijks te verwachten is in een traditionele, overwegend agrarische
samenleving waar landbouw nog in hoofdzaak wordt bedreven op een
zelfvoorzieningsniveau.
Het valt daarom moeilijk in te zien hoe het invoeren van technieken voor
geboortebeperking als zodanig als een voorbehoedmiddel tegen revolutie zou kunnen
werken.
Zulk een maatregel zou een belangrijke aanvullende functie kunnen vervullen,
maar alleen in een maatschappij waar economische ontwikkeling al op gang is
gekomen (hetgeen in vele agrarische samenlevingen wel eens zou kunnen afhangen
van de geslaagde afloop van een sociale revolutie).
Een poging om economische ontwikkeling te bevorderen door geboortebeperking
komt neer op het paard achter de wagen spannen.
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d. Buitenlandse hulp
‘Buitenlandse hulp’ is ook al weer een medicijn die door vele doktoren wordt
voorgeschreven, en vaak ook toegediend. Ook het tweede rapport aan de Club van
Rome gaat, zonder dat bij de opstellers ook maar een spoor van twijfel aan het beginsel
als zodanig schijnt te zijn opgekomen, uit van ‘hulpverlening’ als een vanzelfsprekend
geneesmiddel.65. Evenals het geval was met community development en
landhervormingen, is de moeilijkheid dat buitenlandse hulp haar werking niet in een
economisch en politiek vacuüm uitoefent. Het soort ‘hulp’ dat wordt geboden en de
kanalen waarlangs zij naar de onderontwikkelde economie wordt geleid hangen ten
nauwste samen met het algemeen patroon van economische relaties tussen de
industriële en de niet-industriële wereld.66.
Het idee dat ‘buitenlandse hulp’ op zuiver altruïstische basis wordt verstrekt, als
het inspuiten van een geneesmiddel in een ziek lichaam, is wel erg naïef. In feite kan
men het niet losmaken van het neo-koloniale patroon van handelsbetrekkingen tussen
twee verschillende economische stelsels. Deze betrekkingen werden tot voor kort in
wezen gekenmerkt door de dalingstendens van de prijzen van grondstoffen, waarop
de handelsbalans van de meeste onderontwikkelde landen voornamelijk rust. Wat
altruïstische en idealistische motieven in wezen betekenen voor het beleid dat door
vertegenwoordigers van economisch hoog ontwikkelde landen feitelijk wordt gevoerd
kan, zoals ik al eerder opmerkte, heel goed worden gedemonstreerd aan de hand van
de catastrofale mislukking van de vier UNCTAD-conferenties. Elke poging om te
komen tot verbetering of stabilisatie van prijzen van grondstoffen en handelsgewassen
die door onderontwikkelde landen worden voortgebracht stuitte toen op felle
tegenstand van de kant van de vertegenwoordigers van de economisch hoog
ontwikkelde landen. En de plotselinge snelle stijging van de olieprijzen in 1973-'74
heeft de toestand voor de bevolking van de meeste arme landen niet wezenlijk
veranderd - soms is deze zelfs door de gestegen olieprijzen verergerd.
Er bestaat een overvloed aan ervaringsmateriaal dat dienst kan doen om het
zogenaamd gunstig effect van wat als ‘buitenlandse hulp’ wordt aangediend te
weerspreken. Eenvoudshalve beperk ik mijn betoog tot het meest voorkomende type
buitenlandse hulp: die welke aan de regering van het ontvangende land wordt
verstrekt. Allereerst wordt een groot deel van de hulp verleend in de vorm van
rentedragende leningen. Te zijner tijd zullen zowel de rente als de hoofdsom moeten
worden te-
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rugbetaald, en in de meeste gevallen bestaat helemaal niet het vooruitzicht dat de
onderontwikkelde economische toestand in zulk een tempo zal verbeteren dat de
debiteurstaten in staat zullen zijn de last van de groeiende schuld te dragen. Het soort
hulp dat gewoonlijk wordt verstrekt is eveneens typerend voor het algemene patroon
van economische verhoudingen over en weer. De industriële belangen in de Westerse
wereld verzetten zich als regel tegen het denkbeeld om nieuwe ernstige mededingers
op de industriële markt op de been te helpen. Wanneer buitenlandse hulp voor
industriële doeleinden wordt gebruikt, wordt zij meestal op de vervaardiging van
consumptie-artikelen gericht, die alweer niet het meest essentieel zijn voor een
gezonde economische ontwikkeling.
Herbert Feldman heeft de aandacht gevestigd op de oprichting in Pakistan, uit
fondsen die van buitenlandse hulp afkomstig waren, van industrieën voor de produktie
van frisdranken - beslist niet datgene waar de boerenbevolking de grootste behoefte
aan heeft!67. Hetzelfde type industrie neemt ook een belangrijke plaats in in de
Philippijnse economie.68.
De zaak wordt alleen maar erger wanneer gelden van buitenlandse hulp afkomstig
worden gebruikt om invoer van afgewerkte produkten uit industriële landen te
bevorderen, die het onderontwikkelde land net zo goed zelf zou kunnen produceren;
en wanneer de regering die de hulp ontvangt verplicht wordt de goederen te vervoeren
met schepen die toebehoren aan het land dat de ‘hulp’ verstrekt.
In gevallen waar ‘buitenlandse hulp’ wordt gegeven in de vorm van
graanleveranties, bijvoorbeeld in het kader van het PL 480-schema van de Verenigde
Staten, kan zij zelfs door haar invloed op de graanprijzen ter plaatse de
voedselproduktie in het land zelf afremmen.
Het meest ontmoedigende aspect van ‘buitenlandse hulp’, zoals die tot dusver is
verleend, is dat het ertoe strekt de positie van de huidige machtselite in de ‘Nieuwe
Staten’ te verstevigen. Het officiële standpunt is dat hulp niet moet worden verleend
zonder een voorafgaand verzoek van het ontvangende land. Altijd wordt namelijk
als vaststaand aangenomen dat de officiële regering van het ontvangende land
vereenzelvigd kan worden met het volk dat de hulp gaat ontvangen. Daar deze
regeringen echter over het algemeen in hoge mate afhankelijk zijn van de veel sterkere
machten die de hulp moeten verstrekken, is er geen enkele waarborg dat het verzoek
zal berusten op de werkelijke belangen van de massa van de bevolking.
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Daar anderzijds de hulp loopt via de overheidsinstanties van het ontvangende land,
is de feitelijke bestemming alweer onderhevig aan de druk die uitgaat van de
heersende machtsstructuur binnen de staat; met inbegrip van de mogelijkheid dat
een groot deel ervan door corrupte ambtenaren zal worden misbruikt en eerder henzelf
ten goede zal komen dan het volk dat men voorgeeft ermee te dienen.
En zelfs wanneer buitenlandse hulp niet wordt verleend in de vorm van materiële
goederen, maar als een overdracht van kennis en technieken, is het effect niet per se
gunstig voor de massa van de bevolking. In een land, waar de heersende elite sociaal
ver afstaat van de massa van de boerenbevolking, kan het zijn dat verruiming van
onderwijsgelegenheid beter geschoolde krachten van het platteland naar de steden
afroomt, in welk geval het platteland van het verbeterd onderwijs niet zal profiteren.
Nog minder aantrekkelijk is het vooruitzicht van een omvangrijke ‘brain drain’ van
de best geschoolde deskundigen naar de industriële landen.
Men mag alweer ernstig betwijfelen of ‘buitenlandse hulp’ als een doeltreffend
middel kan worden beschouwd om bij te dragen tot een vooruitgang in de
onderontwikkelde landen langs wegen van geleidelijkheid. Als dit niet het geval is,
valt moeilijk te zien hoe zij op langere duur er toe kan dienen om sociale revoluties
te voorkomen.

e. Groene revolutie
Er is een speciaal soort buitenlandse hulp die nog betrekkelijk kort geleden sterk is
aangeprezen als een weg om de onderontwikkelde economieën nieuw leven in te
blazen. De invoering van nieuwgekweekte graansoorten (‘wondertarwe’,
‘wonderrijst’) werd voldoende geacht om de wielen van de evolutie in de noodlijdende
agrarische economie weer aan het draaien te krijgen. De politieke bijgedachte van
de propaganda wordt duidelijk wanneer bepaalde schrijvers de door hen gehoopte
resultaten als een ‘groene revolutie’ voorstellen. Daarmee bedoelt men dat de nieuwe
variëteiten zich snel zullen uitbreiden over uitgestrekte gebieden, en in landen als
Pakistan, India en de Philippijnen tot een snelle stijging van de totale graanproduktie
zullen leiden. Kennelijk moet de ‘groene revolutie’ er toe dienen om een ‘rode
revolutie’ overbodig te maken.69.
Het is nu langzamerhand mogelijk om op de basis van ervaringen in de praktijk
een uitspraak te doen over de vooruitzichten voor een verwezenlijking van deze
plannen. De manier waarop plaatselijke en gedeelte-
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lijke successen in een aantal publikaties werden opgeblazen, als voortekenen van
echte wonderen in de nabije toekomst in verband met de voedselproduktie, konden
ons overigens al in een vroeg stadium argwanend stemmen wat betreft de ware
redenen voor dit plotselinge optimisme.
Er waren van het begin af al voldoende redenen om het hoofd koel te houden.
Technische mogelijkheden om het produktiepeil in de onderontwikkelde economische
systemen te verhogen zijn er vele. De redenen waarom zij niet worden benut zijn
meestal van institutionele en niet van technische aard. De economie verschaft, in de
onderontwikkelde landen, over het algemeen niet de prikkels die nodig zouden zijn
om ten volle gebruik te maken van allerlei vernieuwingen die technisch mogelijk,
en soms ook beschikbaar zijn. Om Ladejinsky te citeren: ‘Het is betrekkelijk
eenvoudig om van de wetenschap terwille van produktieverhoging gebruik te maken
- maar alleen wanneer de relatie tussen de bewerker en het land, en de wijze waarop
de staat hem en de landbouw behandelt, prikkels scheppen om te investeren, de
kwaliteit van de bodem te verbeteren en de produktiviteit te verhogen.’70.
Nu valt niet in te zien waarom de talrijke factoren die in het verleden vernieuwing
tegenhielden plotseling van de aardbodem zouden verdwijnen na invoering van de
nieuwe variëteiten. Het lijkt makkelijker technische dan economische of sociologische
wonderen te volbrengen.71. Wanneer op het ogenblik grote irrigatiewerken in India
of Indonesië maar voor een beperkt deel van hun totale capaciteit worden benut;
wanneer invoering, op aandringen van ambtenaren van de landbouwvoorlichting,
van de Japanse plantmethode voor rijst op ernstig verzet stuit van de kant van de
armere boeren,72. waarom zou men dan verwachten dat de nieuwe variëteiten zich
als een prairiebrand zullen verspreiden? Hogere opbrengsten kunnen de graanprijzen
die op de markt kunnen worden bedongen drukken, en in 1969-'70 is dit ook het
geval geweest; maar met de sterk gestegen graanprijzen in de laatste jaren is dit niet
meer het voornaamste probleem. Men kan echter andere vragen stellen. Zullen
handelaren of opkoopinstanties ten behoeve van de overheid niet met de prijzen gaan
manipuleren, zó dat de boeren een koopprijs in handen krijgen die ver beneden de
wereldmarktprijs ligt? Mag men verwachten dat de rijke landeigenaren hun pachters
zullen aansporen een variëteit te planten die zulke hoge opbrengsten zal opleveren
dat de pachter misschien niet langer bereid zal zijn extra werk te doen voor het
verbouwen op traditionele basis van een tweede gewas op het veld van de
landeigenaar? Zullen ambtenaren bereid zijn om zaaizaad en
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kunstmest zonder een extra commissie voor henzelf te leveren?
Wij moeten er ook rekening mee houden dat het verbouwen van de nieuwe
variëteiten bevloeiing van de velden vereist, en het gebruik van een aanzienlijke
hoeveelheid kunstmest.73. Dit betekent dat de nieuwe variëteiten alleen maar voor
beperkte gebieden geschikt zijn.
Het is duidelijk dat zuiver technologische middelen niet voldoende zijn om de
institutionele beletsels voor produktieverhoging, die geworteld zijn in de heersende
economische, sociale en politieke structuur, te overwinnen.
Alles bijeen genomen had dit reden genoeg kunnen zijn om ieder voorbarig
optimisme ten opzichte van de doeltreffendheid van een ‘groene revolutie’ te laten
varen en op zijn hoogst een afwachtende houding aan te nemen.
Maar zelfs wanneer men begint met aan te nemen dat het invoeren van nieuwe
variëteiten, al is het maar in bescheiden mate, een succes zal blijken, hoe kan men
er dan zeker van zijn dat in dat geval de ‘groene revolutie’ als een voorbehoedmiddel
tegen een ‘rode’ zal kunnen dienen?
Ook dit was van het begin af uiterst twijfelachtig. De ontwikkeling zou in zulk
een geval een omgekeerde J-curve vertonen, dat wil zeggen: een langdurig proces
van verslechtering en involutie, gevolgd door een plotselinge stijging in produktiviteit
en opbrengsten.
In onze theoretische behandeling van het ontstaan van revoluties in hoofdstuk 7
hebben wij het over deze mogelijkheid van een omgekeerde J-curve, voorzover het
de economische omstandigheden betreft, niet gehad, hoofdzakelijk omdat zulk een
mogelijkheid nogal ver gezocht leek. Gesteld nu echter dát het zou lukken door een
‘groene revolutie’ de wonderbaarlijke resultaten te bereiken waar de pleitbezorgers
ervan zich op lieten voorstaan - ook dan was het heel best mogelijk dat de plotselinge
opbrengstverhoging zo een ontwrichting met zich mee zou brengen dat zij in plaats
van een revolutionaire ontwikkeling tegen te houden, haar integendeel eerder zou
bevorderen. Er is bij herhaling betoogd dat de door ‘economische groei’ veroorzaakte
onevenwichtigheden het omgekeerde effect zouden kunnen teweegbrengen van wat
beoogd werd, dat wil zeggen: toegenomen instabiliteit in plaats van toegenomen
stabiliteit.74.
In elk geval kunnen wij nu, op grond van een aantal ervaringen, enige duidelijke
trends in de ontwikkeling aangeven. Allereerst is gebleken dat de vorm van
‘buitenlandse hulp’ die wordt geboden om de ‘groene revolutie’ te bevorderen, de
tendentie heeft om bij die boeren terecht te
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komen die wij eerder als de ‘sterken’ hebben gekenschetst. Evenals het geval was
met community development en coöperatie, is het nu al duidelijk dat de nieuwe
ontwikkeling in de eerste plaats ten goede zal komen aan die boeren die genoeg
bevloeide grond hebben om in staat te zijn aan het nieuwe program deel te nemen.
Wanneer ze er in slagen hogere opbrengsten te verkrijgen en met de nieuwe variëteit
goede zaken te doen, zal hun economische macht binnen het dorp dienovereenkomstig
stijgen.
Men kan zeker niet zeggen, dat de groene revolutie ‘mislukt’ is. Er zijn stellig, op
regionaal niveau, opbrengststijgingen geweest. Er zijn ook nogal wat boeren, in
verschillende delen van Azië, die van de nieuwe variëteiten en de daarmee verkregen
hogere opbrengsten geprofiteerd hebben. Maar de grootste winsten zijn toegevloeid
naar de zich snel uitbreidende multinationale agri-business, die zich op het leveren
van zaaizaad, kunstmest, insecticiden, tractoren en nog andere technische
hulpmiddelen heeft geworpen. Door de activiteiten van de grote concerns is de positie
van de meer welvarende boeren, die bereid bleken met de nieuwe technische
hulpmiddelen te experimenteren, nog aanzienlijk versterkt. Ook binnen de ambtenarij,
en in een militaire dictatuur ook binnen het officierskorps, zijn er nogal wat die door
prijsmanipulaties en andere corrupte praktijken bij de toewijzing van de geleverde
goederen voordeel putten uit de ‘buitenlandse hulp’.75.
Men zou zelfs kunnen volhouden dat het scheppen van deze nieuwe winstbron
voor het zakenleven een van de voornaamste doelen was van de groene revolutie evenals de gedachtengang dat het stimuleren van een modern-kapitalistische
ontwikkeling op het platteland van de landen van de Derde Wereld een goede manier
was om een alternatief te bieden voor het Chinese model: de rode revolutie.76. Maar
deze laatste berekening blijkt een vergissing te zijn.
Bij de grote meerderheid van de arme boeren, die niet in staat zijn het voorbeeld
te volgen en de nieuwe variëteit op een voordelige basis toe te passen, heeft deze
ontwikkeling tot verhoogde ontevredenheid geleid. Wanneer ze hun buurman er wel
bij zien varen en hem een echte koelak en uitbuiter van hun armoede zien worden,
kan dit op verdere polarisatie van de klassentegenstellingen uitlopen. De sociale
veranderingen, teweeggebracht door de toegenomen produktie en door de hogere
winsten voor een beperkte groep grotere landbezitters, kunnen ook nieuwe behoeften
onder de armere boeren wekken, en daarmee de sociale onrust aanwakkeren in plaats
van die te doen bedaren. Verre van een ‘rode’ re-
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volutie te stuiten kan dus de ‘groene’ revolutie, door de versterking van de heersende
machtsstructuur, die zelfs op den duur stimuleren.
Zowel in India als in Indonesië is de polarisatie, als gevolg van de groene revolutie,
duidelijk toegenomen.77. Zelfs in Mexico, waar de nieuwe graanrassen voor het eerst
werden uitgeprobeerd, blijken zich nu, in de afgelopen 25 jaar, soortgelijke trends
te hebben afgetekend.78.
Het aanvankelijk enthousiasme over de groene revolutie is aanzienlijk bekoeld.
Het wordt met de dag duidelijker, dat de verwachting van wonderen in landen als
India nergens op berustte. Er dreigen, daar en ook elders, ernstige hongersnoden. De
snel stijgende graanprijzen zijn een symptoom van de mislukking van de poging om
via de groene revolutie het wereldvoedselvraagstuk op te lossen.
En de vroegere propagandisten van de groene revolutie kijken nu met onverholen
bewondering naar China, dat er in de afgelopen 25 jaar wèl in geslaagd is het probleem
van honger en massale ondervoeding baas te worden.
Nog enkele jaren geleden werden de biologen, die de wonderrassen hadden
gekweekt en verder ontwikkeld, met de Nobelprijs geëerd. Dat is te zeggen, niet met
een Nobelprijs voor de wetenschappen, maar met de Nobelprijs voor de vrede tekenend voor de ideologie die achter de groene revolutie stak. Maar nu heeft zelfs
de Nobelprijswinnaar Norman Borlaug na een bezoek aan China moeten erkennen,
dat China geslaagd was, waar India gefaald had - en wel bij de praktische toepassing
van wat wetenschappelijk bekend was.79.
Eén ding is intussen duidelijk geworden. De echte beletsels voor een alzijdige
economische ontwikkeling worden niet weggenomen door zulke geïsoleerde
maatregelen als de groene revolutie, die de bestaande sociale en politieke structuur
intact houden. Zelfs wanneer aanvankelijk, in zuiver technische en economische zin,
een zeker succes wordt bereikt, is het heel waarschijnlijk dat dit succes slechts van
tijdelijke aard zal zijn, en alleen maar een uitstel zal betekenen voor de uiteindelijke
mislukking, die we nu eenmaal mogen verwachten als gevolg van het voortduren
van de bestaande institutionele beletselen tegen ingrijpende en blijvende verandering.
Als we de verschillende ‘positieve’ maatregelen, die door hen die revolutie wensen
te voorkomen worden aangeprezen en in vele gevallen toegepast, nog eens een keer
overzien, dan komen we tot de conclusie dat hun fundamentele zwakte is dat ze alle
de oplossing van een uiterst gecom-
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pliceerd probleem verwachten van een wondermiddel. In plaats van het kernprobleem
aan te pakken, de strijd tegen de heersende sociale structuur met haar remmende
invloed op economische ontwikkeling, proberen ze deze laatste op gang te brengen
met geïsoleerde maatregelen en met een aanpak bij stukjes en beetjes. Het is juist de
blijvende invloed van de sociale structuur, die alle op zichzelf staande pogingen om
de heersende trends om te buigen verijdelt. Als aan de andere kant de regeringen van
de ‘Nieuwe Staten’ inderdaad bereid zouden zijn het ontwikkelingsprobleem als één
geheel aan te pakken, dan zouden van de in het voorgaande besproken strategieën
sommige stellig onder de te nemen maatregelen een plaatsje vinden. Het stichten
van coöperaties, technische verbeteringen, propaganda voor geboortebeperking en
vóór alles landhervorming - ze zouden alle een onderdeel vormen van het te
verwezenlijken ontwikkelingsplan. Maar zulk een alomvattend plan zou ook de
bestaande sociale orde en de bestaande hiërarchie moeten aantasten om het werkelijk
levensvatbaar te maken. In feite zou dit betekenen, dat de combinatie van de
verschillende onderdelen tot één alzijdig plan voor een hervorming van de
samenleving in dat geval zou neerkomen op een beleid dat van een revolutie moeilijk
te onderscheiden valt. Wanneer zulk een strategie werkelijk zou slagen zou men haar
nauwelijks kunnen rekenen onder de strategieën bestemd om een revolutie te
voorkomen.
Maar als wij dit zo stellen, dan is het meteen duidelijk dat in de gegeven
verhoudingen in de Derde Wereld het denkbeeld van zulk een alomvattende strategie
volstrekt irreëel is. Het zou in feite neerkomen op een ‘revolutie van bovenaf’ - en
daartoe zal geen enkel ‘Establishment’ overgaan, wanneer het er niet door een
krachtige emancipatiebeweging van ónderaf toe wordt gedwongen. En als dit het
geval is dan kunnen wij inderdaad van een echte rode revolutie spreken!

3. Zakelijke of psychologische aanpak?
Een aanpak die in de eerste plaats is gericht op een psychologisch effect verschilt
wezenlijk van een benadering die nadruk legt op speciale welvaartsmaatregelen die
bedoeld zijn om snelle ontwikkeling te bevorderen. In dit verband zijn politicologen
gewend een onderscheid te maken, dat het eerst door Herbert Feith is geformuleerd,
tussen twee typen politici: ‘administrateurs’ en ‘brengers van solidariteit’.80.
Van de eerste categorie wordt aangenomen, dat ze een praktische geest heeft en
vooral geïnteresseerd is in stabiliteit en economische ontwikke-
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ling. Het andere type houdt zich, wordt dan gezegd, meer bezig met psychologische
factoren en met de politiek dan met de economie, en benadrukt een strategie die
gericht is op het stimuleren van een geest van nationale eenheid, als voorwaarde voor
het vervullen van verdere nationale taken, met inbegrip van economische
ontwikkeling. Binnen het kader van de Indonesische politiek werd wijlen President
Sukarno, de populistische leider, voorgesteld als een typische ‘solidariteitschepper’,
terwijl zijn strijdmakker in de nationale strijd, de gewezen Vice-President Mohammed
Hatta, werd beschouwd als een echte vertegenwoordiger van de categorie der
‘administrateurs’.
In de meeste Westerse commentaren klinkt een duidelijke voorkeur door voor de
politicus van het administrateurs-type. Deze voorkeur is natuurlijk ten dele te danken
aan de grotere vertrouwdheid in het Westen met het denkpatroon dat de
‘administrateurs’ eigen is, die meer ‘Westers’ georiënteerd zijn en van wie wordt
verwacht dat zij precies het type nuchtere, praktische leiders zullen zijn die de
‘onderontwikkelde’ landen nodig hebben.81. Maar deze voorkeur kan ook stellig voor
een deel worden toegeschreven aan de veel grotere bereidheid van de ‘administrateurs’
om Westerse ondernemingen gelegenheid te bieden tot investering en tot andere
vormen van zakendoen, terwijl solidariteitscheppers veel meer op hun hoede zijn
voor Westerse kapitalistische belangen en invloeden.
Solidariteitscheppers zijn typische leiders van populistische regiems, terwijl zowel
‘verzoeningssystemen’ die zich richten naar een Westers democratisch model, als
militaire dictaturen het eerder zullen proberen met een ‘administrateurs’-aanpak.
Ook de ‘technocraten’, de economen behorende tot de zogenaamde Berkeley-mafia
in Indonesië, die Suharto bij het opstellen en uitvoeren van zijn vijfjarenplannen
hebben geadviseerd, kan men tot dit ‘administrateurs’-type rekenen.
Ongelukkigerwijs is de nuchterheid van de ‘administrateurs’ bij verre na niet
toereikend om in de landen van de Derde Wereld onder de huidige omstandigheden
de bijna onoverkomelijke belemmeringen op het pad naar echte economische
ontwikkeling uit de weg te ruimen. Het heersend geloof in de doeltreffendheid van
een zuiver ‘praktische’ aanpak wortelt in een ernstige onderschatting van de enorme
institutionele beletselen, die in de gehele Derde Wereld aan zulk een ontwikkeling
in de weg staan, en in de naïeve onderstelling dat van het Westen gecopieerde
ontwikkelingspatronen kunnen dienen om de zaken voor elkaar te brengen. In de
vorige paragraaf hebben wij gezien hoezeer de talrijke ‘prak-
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tische’ maatregelen, die als wondermiddelen worden aangeprezen, tekortschieten.
Zij die door Westerse beoordelaars als nuchtere ‘administrateurs’ worden geprezen
missen gewoonlijk verbeeldingskracht; dat wil zeggen, zij hebben geen idee van de
geweldige taak waar zij voor staan, en die zij zich voorstellen met een paar concrete
maatregelen, bij stukjes en beetjes, te kunnen oplossen. Zij hebben ook geen idee
van de alomvattendheid van de sociale verandering die vereist is om de raderen der
menselijke evolutie weer aan het draaien te krijgen in de landen die zij voorgeven
naar vooruitgang te leiden.
Als gevolg van de mislukkingen van de ‘positieve’ benadering hebben de
oorspronkelijke, zeer wezenlijke verschillen tussen het door administrateurs en door
solidariteitscheppers gevolgde beleid op den duur de neiging te verminderen. De
administrateurs kunnen er niet van tussen, psychologische middelen toe te passen in
een poging hun doeleinden te bereiken. Ze zullen speciaal proberen een coöperatieve
houding van de kant van de armere boeren te verkrijgen voor de concrete maatregelen
die ze bepleiten. Wanneer ze oprecht zijn, hopen ze misschien echt op deze manier
gedaan te krijgen dat de technische vernieuwingen ook bij deze categorie ingang
zullen vinden. Vele van deze administrateurs denken in termen van ‘psychische
remmingen’ en niet van ‘beletselen van buitenaf’, en menen dat wanneer de
psychologische barrières bij de boeren zouden kunnen worden opgeheven, hun
plannen zouden lukken. Ze onderstellen dus dat de oorzaken voor de talrijke
mislukkingen in hoofdzaak psychologisch zijn. In hun ogen is de meest belangrijke
factor, die al de bovengenoemde op zichzelf staande strategieën verijdelt, het
boerenwantrouwen tegen alles wat van officiële zijde komt; een factor die wij al in
het vorige hoofdstuk zijn tegengekomen. De boeren worden nogal eens beschuldigd
van een gebrek aan ‘burgerzin’, hetgeen dan zou blijken uit de vaak negatieve reacties
op alle goedbedoelde maatregelen van de kant van ambtenaren of andere met
welvaartszorg belaste functionarissen.
Men zou echter net zo goed kunnen betogen, dat dit boerenwantrouwen een
heilzame zelfverdediging is, gebaseerd op eeuwenlange ervaring, in een samenleving
waar wat als welvaartsmaatregel wordt voorgesteld waarschijnlijk gauw genoeg weer
een nieuwe vorm van uitbuiting zal blijken. Juist dit wantrouwen kan men, vanuit
een ander oogpunt, zien als een factor die, onder bepaalde omstandigheden, in iets
positiefs kan worden omgezet: zodra de boerenbevolking zal voelen dat een regering
of een volksbeweging werkelijk belang stelt in haar ware noden en ver-
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langens, zal een enorm reservoir aan volksenergie beschikbaar komen, als een
krachtige steun voor zulk een regering of beweging. Maar in dat geval zal deze steun
dan ook uitgaan naar een echte revolutionaire zaak. Zulk een steun valt bepaald niet
te verwachten in een situatie waarin ‘administrateurs’ nauw samenwerken met de
rijke landeigenaren.82.
Het voorgaande betoog over een psychologische aanpak gaat uit van de
onderstelling dat de politici waar het over gaat, die als ‘administrateurs’ worden
aangeduid, oprecht zijn wanneer zij stellen dat zij de volkswelvaart willen bevorderen.
Het voornaamste dat men ze in dat geval zou kunnen verwijten, is dat hun visie nogal
naïef en kortzichtig is. Na zovele naoorlogse ervaringen hadden ze allang tot de
slotsom moeten komen dat de wondermiddelen niet werken, en dat alle ‘stoutmoedige
nieuwe programma's’, die sinds President Harry S. Truman's ‘Point Four’ op stapel
zijn gezet, lijden aan een ernstige onderschatting van de geweldige institutionele
belemmeringen die in het spel zijn.
Het valt echter, bijvoorbeeld, nogal moeilijk om te geloven in de goede trouw van
degenen, die in de jaren zestig beweerden dat een zuiver technische operatie als de
‘groene revolutie’ binnen enkele jaren wonderen zou kunnen volbrengen, en dit
ondanks alle teleurstellende ervaringen waar men door de institutionele
belemmeringen al twintig jaar lang op gestuit was. De ‘groene revolutie’ maakte van
het begin af de indruk van een grootscheepse propagandastunt, die meer gericht was
op een politiek en psychologisch effect, dan op werkelijke hulpverlening aan de
allerarmsten in de Derde Wereld. Het leek van het begin af verdacht veel op
boerenbedrog in de meest letterlijke zin.83.
Het ziet er toch heus wel naar uit dat vele voorstanders van de
‘administrateurs’-benadering in de huidige situatie zich niet alleen heel goed bewust
zijn dat zij in feite ‘op de sterken gokken’; misschien maken ze zich zelfs geen echte
kopzorgen over het feit dat het olievlek-effect uitblijft en waarschijnlijk ook in de
toekomst zal uitblijven. Sommigen van hen zijn misschien best tevreden met de
mogelijkheden voor buitenlandse maatschappijen en voor een beperkte groep
inheemse ambtenaren en zakenlui om te profiteren van de kansen die geboden worden
door de ‘joint ventures’, die zogenaamd bestemd zijn om de volksmassa's te dienen.

4. Loze beweringen
Het is daardoor moeilijk de ‘positieve’ aanpak van een ‘psychologische’ los te maken.
Betere kansen voor weinigen kunnen gepaard gaan met
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loze beweringen over verbetering van het lot van ‘het volk’ als geheel. Velen die in
Azië tot de gentry behoren beperken, wanneer zij over ‘het volk’ spreken, in feite
de term tot hen die, in hun ogen, werkelijk ‘meetellen’.
Termen als ‘community development’ en ‘landhervorming’ kunnen een flinke
dosis huichelarij bevatten. Het is niet altijd duidelijk wie ze voor de gek willen
houden: de arme boeren die ze graag tot een meer meegaande houding zouden willen
verleiden, de vreemde ‘donors’ (ook alweer een term die een flink brok hypocrisie
bevat), of zichzelf. Toch is het niet waarschijnlijk dat de komedie voor lange tijd zal
lukken: je kunt enige mensen altijd maar door bedotten, je kunt alle mensen enige
tijd bedotten, maar je kunt niet alle mensen altijd maar door bedotten.
Wat de solidariteitscheppers betreft, ze hebben beslist meer verbeeldingskracht
dan de ‘administrateurs’, in die zin dat zij oog hebben voor de omvang en diepte van
de psychologische remmingen die moeten worden overwonnen. Waar zij naar streven,
is het mobiliseren van de massa. In hun geval is echter de fundamentele zwakte van
hun beleid de ernstige onderschatting van de technische en organisatorische problemen
die met economische ontwikkeling samenhangen. Wijlen Sukarno, bijvoorbeeld,
droomde dat hij in staat was de economische problemen van zijn land op te lossen
door de invloed van het buitenlandse kapitaal uit te schakelen en door het volk tot
een nationale eenheid te smeden. Hij bracht stellig een ‘mobiliseringssysteem’ op
gang - maar noch hij noch zijn medewerkers hadden een duidelijk beeld waarvoor
zij eigenlijk aan het mobiliseren waren.
Daar populistische regiems, geleid door ‘solidariteitscheppers’ van het type
Sukarno, zoals men makkelijk kon voorspellen ook op ernstige mislukkingen stuiten,
moeten ze uiteindelijk ook tot loze beweringen hun toevlucht nemen. Enige tijd kan
officiële propaganda, en indoctrinatie die neerkomt op een ontkenning van de warboel
waarin de economie is geraakt, als kalmerend middel dienst doen. Maar op de lange
duur helpt het middel niet, en de kans is groot dat de mensen ontevreden en opstandig
worden. Een preventief beleid gebaseerd op een zuiver psychologische aanpak is
gedoemd, op de lange duur, het omgekeerde effect teweeg te brengen van wat het
oorspronkelijk dacht te bereiken. En de onmogelijkheid om tot een werkelijk
constructief beleid te komen, door middel van een zuiver politieke en psychologische
aanpak, kan het uiteindelijke doel, een beter en welvarender maatschappij, steeds
verder naar de horizon doen wijken. Wanneer dit gebeurt - en in het geval
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van Sukarno is het gebeurd - wordt de komedie ontmaskerd. Evenals in het geval
van de ‘administrateurs’ moet een verontschuldiging worden gevonden voor de
mislukkingen. De tijd is dan gekomen voor een andere psychologische aanpak: de
afleidingstactiek.

5. Godsdienst als afleidingstactiek
Afleidingstactieken kunnen alweer verschillende vormen aannemen. Vele eeuwen
lang leek godsdienst een instelling die bij uitstek geschikt was om de massa van de
bevolking, speciaal op het platteland, tevreden en kalm te houden. Ze kon van uitingen
van ontevredenheid worden weerhouden door de belofte van een beter leven in het
hiernamaals, of van een wedergeboorte als een wezen van hogere orde dankzij
voorbeeldig gedrag in de huidige incarnatie. En tot vandaag toe zijn er nog velen die
godsdienst zien als het beste afweermiddel tegen het ‘goddeloze communisme’, en
als een hoogst effectieve strijdkreet om zich achter te scharen ter bestrijding van het
revolutiegevaar.
Hoe doeltreffend godsdienst als een wekroep tot collectieve strijd tegen het
communisme kan worden gehanteerd is een tiental jaren geleden in Indonesië
gebleken. De jacht op de roden werd zowel in de steden als op het platteland voor
een groot deel door orthodox-Moslimse groepen aangestookt. In de officiële
legerpropaganda werd het ‘atheïstische’ karakter van het communisme sterk
benadrukt. Moslimse studenten behoorden tot de felste activisten in de Kami
studentenbeweging, hoewel in die tijd vele Katholieken ook een vooraanstaande rol
speelden in de jacht op de roden. Op het platteland viel de kloof tussen twee machtige
alirans, de orthodoxe Islam en het communisme, samen met de traditionele
tegenstelling tussen orthodoxe Moslims (santris) en syncretisten (abangan). De
massamoorden op Oost- en Midden-Java waren voor een groot deel te wijten aan de
‘heilige oorlog’-atmosfeer die door Moslimse leiders werd opgeroepen. In
Hindoeïstisch Bali vervulde de godsdienst een soortgelijke rol als een doeltreffend
wapen tegen de communisten.
Om de geweldige macht, die in het bijzonder de Islam tot nu toe uitoefent als een
soort tegengif tegen sociale revolutie, te beseffen hoeft men zich alleen maar
rekenschap te geven van het feit, dat - wanneer we tenminste de overwegend Moslimse
volken, die leven binnen de grenzen van de Sowjet Unie of van de Chinese
Volksrepubliek, buiten beschouwing laten - totdusver geen enkel overwegend Moslims
land in Azië, met uitzondering van de Volksrepubliek Zuid-Jemen, het Marxisme
als richtinggevende ideologie heeft aanvaard, ondanks schijnbaar
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nogal gunstige sociale en economische voorwaarden voor een sociale revolutie.
Toch kunnen we niet volhouden dat godsdienst als zodanig mag worden beschouwd
als een duurzaam bolwerk tegen sociale revolutie, als we letten op het overvloedig
historisch ervaringsmateriaal dat deze stelling weerspreekt. Zo bleek bij voorbeeld
in 1917 het Grieks-Orthodox Katholicisme allerminst een onoverkomelijk beletsel
voor de Russische Revolutie. Evenmin was het Rooms-Katholicisme in Cuba in staat
om het tij van de revolutie te stuiten.
Zoals we in een vroeger hoofdstuk zagen kan godsdienst als zodanig niet worden
gezien als een ideologie die revolutie hetzij bevordert, hetzij tegenhoudt. Hoewel in
de geschiedschrijving, zoals die gewoonlijk wordt gehanteerd in het merendeel van
de historische literatuur, godsdienst wordt voorgesteld als een overwegend
stabiliserende factor in de samenleving, hebben we gezien dat godsdienst evengoed
tegenwaarden kan bevatten die een protest belichamen tegen de heersende
hiërarchische orde. Gedurende lange tijd waren godsdienstige secten zelfs de enige
bewegingen van sociaal protest van betekenis.
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw kregen sociale protestbewegingen
tegen de bestaande orde, althans in de zich industrialiserende wereld van het Westen,
in toenemende mate een a-religieuze ideologische bijklank, waarbij de rede tegenover
de godsdienst werd gesteld. Godsdienst werd dus meer en meer vereenzelvigd met
het Establishment en met conservatisme op sociaal gebied, en werd een van de zuilen
van de status quo in de wereld van het Christendom.
In agrarische samenlevingen was de situatie anders, en leek die meer op de
omstandigheden in Middeleeuws Europa. Hoewel in het China van vóór de bevrijding
godsdienst in zijn Confuciaanse vorm geassocieerd was met de gevestigde orde,
waren er ook daar tal van secten en stromingen die een beginnend protest tegen de
heersende orde belichaamden.84.
Evenzo neemt in Latijns Amerika vandaag de dag het Christendom steeds meer
progressieve, soms zelfs revolutionaire vormen aan, om zijn morele
aantrekkingskracht niet helemaal te verliezen. Er zijn in vele landen, en dat niet alleen
in Latijns Amerika, nogal wat leden van de Katholieke en Protestantse geestelijkheid,
die zich langzamerhand aansluiten bij maatschappelijke protestbewegingen of er
zelfs de leiding van nemen, soms om tenminste een zekere mate van invloed op de
mensen te behouden, maar vaak ook uit volstrekt eerlijke overtuiging; terwijl er
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tegelijkertijd onder de ‘rationalistische’, atheïstische stromingen nogal wat zijn die
zich steeds meer laten verlokken om verdedigers te worden van de geldende
maatschappelijke orde. In een wereld waar revolutie in toenemende mate wordt
opgenomen in het denken van belangrijke groepen, als een begaanbare en misschien
zelfs noodzakelijke weg naar vooruitgang en emancipatie, ligt het voor de hand dat
revolutionaire ideeën ook tot uitdrukking zullen komen binnen de godsdienstige
ideologie; terwijl een ‘rationeel’ atheïsme makkelijk tot verdediger van het gevestigd
gezag kan worden in landen waar een officiële rationalistische ideologie de rol van
een kerk heeft overgenomen, zoals in de landen van Oost-Europa.
Hoe moeten we dan verklaren dat de Islam totdusver als een echt obstakel voor
revolutionaire verandering heeft gewerkt? Misschien kan dit ten dele verklaard
worden uit het feit dat in de landen van Azië en Afrika, die geconfronteerd werden
met het Westers ‘Christelijk’ imperialisme, de Islam min of meer werd vereenzelvigd
met een progressieve, nationalistische stroming die zich verzette tegen buitenlandse
politieke machtsuitoefening. Daarom kon de groene vlag van de Islam, als symbool
van weer een ander soort ‘groene revolutie’, brede volksmassa's aanspreken door
naar voren te treden als een ideologie die niet bezoedeld leek door imperialisme en
kapitalisme in hun meer extreme vormen.
Mocht echter in de toekomst de Islam zich overwegend scharen aan de kant van
de behoudende politieke en sociale krachten, zoals hij dit in 1965 in Indonesië heeft
gedaan, en een hardnekkige verdediger worden of blijven van de belangen van de
rijkere grondbezitters, dan zal dit op de lange duur zonder twijfel leiden tot een
verzwakking van zijn werfkracht onder de armere groepen van de boerenbevolking.
Maar er schijnt weinig reden te zijn om er aan te twijfelen dat op langere termijn
ook in de Moslimse landen van de Derde Wereld de arme boeren in opstand zullen
komen. Of deze opstand a-religieuze (of althans niet-Moslimse) dan wel Moslimse
vormen zal aannemen zal afhangen van de vraag of de Islam tenslotte in staat zal
zijn zijn betrekkingen met de gevestigde orde af te kappen en zich aan te passen aan
de revolutionaire werkelijkheid van morgen. De opstand van Moslimse groepen in
het zuiden van de Philippijnen vertoont, volgens sommige berichten, enkele
kenmerken van zulk een sociale revolutie op basis van een ontkiemende
klasse-solidariteit.
Het ziet er dus niet naar uit dat godsdienst zijn traditionele functie als
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‘afleidingstactiek’, die het tij van de ‘rode revolutie’ in bedwang moet houden,
blijvend zal kunnen vervullen. Integendeel, op de duur zou de godsdienst best
meegesleurd kunnen worden door de revolutionaire stroomversnelling, en als
catalysator kunnen werken in combinatie met niet-godsdienstige ideologieën.

6. Andere vormen van afleidingstactiek
Er zijn nog andere ‘afleidingstactieken’ die beproefd zijn als tegengif tegen
ontevredenheid. In het Romeinse rijk werden brood en spelen gebruikt om de
smeltkroes-bevolking van de hoofdstad koest te houden. Daar het voornaamste tekort
in de huidige Derde Wereld voedsel is, proberen sommige leiders spelen voor brood
te bieden. Eckstein schrijft terecht dat in totalitaire landen ‘sport, niet minder dan
een heilsleer, het opium voor de massa is, en daar niet alleen’.85.
Gezien het geringe succes van de keizers van Rome om door brood èn spelen het
getij van sociale onrust te keren, ziet het er niet naar uit dat het nieuwe opium zal
werken, zelfs als tijdelijk kalmeringsmiddel.
Een veelgebruikte soort ‘afleidingstactiek’ is het zoeken naar een zondebok. Als
zodanig kan een vreemde mogendheid dienen. In het geval van Sukarno kon de
‘confrontatie’ met Nederland om West-Irian terug te krijgen nog worden
gerechtvaardigd als een strijd tegen koloniale overblijfselen, en als een excuus om
de drukkende economische overmacht van het Nederlands bedrijfsleven te proberen
te breken. Maar nadat de Irian-kwestie in 1962 was geregeld, begon Sukarno mede
op aandrang van militaire leiders als Nasution een nieuwe ‘confrontatie’-politiek,
gericht tegen de pas opgerichte staat Maleisië. Ondanks een aantal zeer reële redenen
om zich tegen dit nieuwe gewrocht, en tegen de manier waarop het tot stand was
gekomen, te kanten, riekte ditmaal de ‘confrontatie’-politiek duidelijk naar een
‘afleidingstactiek’, bedoeld om de inwendige spanningen op te heffen. Zoals we
echter zagen is de kans juist groot dat een oorlog, en in het bijzonder een niet erg
succesvolle, zal oproepen wat hij bestemd was te bezweren: een stijgende
ontevredenheid, ook binnen het leger, die tenslotte moet uitmonden hetzij in een
revolutie of in een contrarevolutie.
Een ander voor de hand liggend mikpunt voor ‘afleidingstactieken’ vormen de
minderheden binnen een land. Vooral de gewoonlijk onbewapende
handelsminderheden van vreemde afkomst, zoals de Chinezen in Zuidoost-Azië, de
Indiërs in Burma en Oost-Afrika, de Syriërs in West-Afrika, zijn goed van pas
komende zondebokken voor een regiem dat
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door inwendige spanningen is verscheurd. De massale gedwongen uittocht van Indiërs
en Pakistanen uit Uganda heeft de wereld nog eens duidelijk gemaakt hoe wankel
de positie van een middenstandsminderheid is, met name onder een militaire dictatuur.
Evenmin als dit het geval is met tegen een buitenlandse vijand gerichte
afleidingstactieken is het aan te nemen dat de zondebok-strategie de uitbarsting van
binnenlandse onrust lange tijd zal kunnen uitstellen. Spoedig komt de volksmassa
tot het besef dat het uit hun positie stoten of verdrijven van groepen handelaars van
vreemde of halfvreemde afkomst haarzelf op de lange duur niet ten goede zal komen.
Voorzover het gaat om de brede massa van de boerenbevolking zal er geen structurele
verandering optreden, en een beperkte groep inheemse handelaren zal de vroegere
economische machtsposities van de minderheid overnemen.86. De ‘afleidingstactiek’
kan dus op zijn best alleen maar een tijdelijk effect sorteren.

7. Repressie: rechterhand en linkerhand
Als voorkoming van revolutie door positieve welvaartsmaatregelen van het boven
besproken beperkte en ongecoördineerde type gedoemd is te mislukken, en als een
psychologische aanpak op den duur eveneens zijn doel mist door het uitblijven van
tastbare successen voorzover het gaat om de bevrediging van materiële behoeften,
lijkt er maar één geneesmiddel over te blijven: repressie.
In de vorige hoofdstukken hebben wij repressie echter leren kennen als op zijn
best een ‘tweesnijdend zwaard’. Al kan ze revolutie uitstellen, op de lange duur zal
ze vermoedelijk juist het omgekeerde effect hebben. Om Eckstein nog eens aan te
halen: ‘Repressie in samenlevingen met een hoog potentieel voor burgeroorlog is
weinig meer dan een verdovingsmiddel dat de stromingen die het probeert in toom
te houden versterkt en steeds grotere doses eist om, als alles verder bij het oude blijft,
de toestand in evenwicht te houden.’87.
Terwijl we echter in de vorige hoofdstukken alleen te maken hadden met pure
repressie, houden wij ons in dit hoofdstuk bezig met preventieve strategieën van
meer genuanceerde aard. In de praktijk komt het zelden voor dat een regiem op pure
repressie vertrouwt. Er zullen altijd wel pogingen zijn om repressie te combineren
hetzij met bepaalde positieve welvaartsmaatregelen, hetzij met een psychologisch
beleid dat er op gericht is om althans een deel van de bevolking voor het regiem te
winnen; nog waarschijnlijker zijn pogingen om de drie benaderingswij-
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zen te combineren.
Nu kunnen we opmerken dat al de tevoren besproken ‘positieve’ of psychologische
strategieën in de praktijk hand in hand gaan met een zekere mate van repressie. Men
moet de omvang van het autoritair gezag onder een populistisch regiem, wat betreft
het bestuur over het platteland, zelfs nadat op centraal, regionaal en lokaal niveau
democratische vormen zijn ingevoerd, vooral niet onderschatten. Zij die de
landhervormingswetten toepassen, coöperaties leiden, of community development
projecten proberen te introduceren, werken in een atmosfeer waar de traditionele
onderworpenheid aan autoritair gezag nog van kracht is. En ‘buitenlandse hulp’ wordt
als regel verstrekt om de bestaande machtsstructuur op de been te houden en de
belangen zowel van de buitenlandse beleggers als van de rijke grondbezittersklasse
te beveiligen tegen de ontevredenheid van het volk. De ‘weke staat’ is vaak verre
van ‘week’ tegenover de arme boerenbevolking, zodra zij probeert zich te verweren
en erkenning eist van haar meest elementaire rechten. Deze staten zijn meestal alleen
maar week in hun aanpak van de grootgrondbezitters, die een stevige vergoeding
krijgen voor de grond die hun door landhervorming is ontnomen, of in het aanpakken
van corrupte hoogwaardigheidsbekleders; ze zijn ook ‘week’ voorzover het gaat om
de feitelijke tenuitvoerlegging van hun plannen die op papier staan.
Aan de andere kant zullen zelfs die staten, waar niet langer een schijn van
democratisch bewind wordt opgehouden en waar een militaire dictatuur er voor in
de plaats is getreden, althans enige lippendienst bewijzen aan de beginselen van
community development en landhervorming, en soms zullen er ook stappen worden
genomen om deze beginselen in praktijk te brengen. Campagnes voor
geboortebeperking zullen in zulke landen evengoed worden gevoerd. En buitenlandse
hulp zal voor dat soort regering ongetwijfeld makkelijker verkrijgbaar zijn dan voor
staten waar men ten opzichte van volksbewegingen een zekere tolerantie aan de dag
legt (het is voldoende te wijzen op de regeringen van Taiwan, Zuid-Korea en tot voor
kort Zuid-Vietnam als sterk begunstigde ontvangers van Amerikaanse hulp). Een
psychologische aanpak zal stellig ook worden geprobeerd daar deze veel goedkoper
is dan echte welvaartsmaatregelen.
Een zeer in het oog lopende poging om die drie wijzen van aanpak te combineren
was het beleid van President Magsaysay in de Philippijnen gedurende de jaren vijftig.
Nadat de politiek van de ‘gepantserde vuist’ van Manuel Roxas, die op puur geweld
berustte, jammerlijk was
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mislukt, probeerde Magsaysay, bijgestaan door zijn Amerikaanse adviseurs, het met
een nieuwe aanpak. Hij poogde een politiek van de ‘rechterhand’ met een van de
‘linkerhand’ te combineren.88.
De strategie zou in zich verenigen ‘totale vriendschap of totaal geweld’, hetgeen
neerkwam op ‘een combinatie van maatregelen van militaire onderdrukking en van
politieke en economische hervorming.’89.
Men is het er over eens dat de strategie van Magsaysay, voorzover het zijn doel
was de Huks te verslaan, alles bijeengenomen succes opleverde - hoewel het best
mogelijk is dat de omvang van de behaalde successen, en de rol die bepaalde
maatregelen hebben gespeeld bij het verzekeren van een overwinning voor de regering,
overdreven zijn.90.
Het is, gezien de ontwikkelingen sinds 1970, heel waarschijnlijk dat deze
overwinning niet definitief is geweest. De linkse guerrillabeweging is er in geslaagd
een soort wedergeboorte te volbrengen; de economische en sociale omstandigheden
zijn niet wezenlijk veranderd - hoogstens in die zin dat de polarisatie sinds de ‘groene
revolutie’ sterk is toegenomen; en repressie is, sinds President Marcos in 1972 de
staat van beleg afkondigde, heviger dan ooit, ook tegenover de opstandige beweging
van Moslims op de zuidelijke eilanden. Moeten we deze uiteindelijke mislukking,
zoals in de jaren zestig wel gebeurde, aan President Magsaysay's voortijdige dood
en aan het veel behoudender en door veel minder verbeeldingskracht gekenmerkt
beleid van zijn opvolger Carlos P. Garcia toeschrijven? Het lijkt zinvoller om te
proberen vast te stellen, in hoeverre de ‘rechterhand-linkerhand’ strategie als zodanig
werkelijk kon worden gezien als een veelbelovend alternatief voor sociale revolutie.
Er wordt gesteld dat President Magsaysay wezenlijke vernieuwingen poogde in
te voeren, zoals landhervormingen, community development, ontginning van woeste
gronden, en andere positieve maatregelen bedoeld om de economische situatie op
het platteland, met name in Midden-Luzon, te verbeteren. Wanneer men echter de
bijzonderheden van deze aanpak goed bekijkt, dan blijkt dat het program, en speciaal
het deel ervan dat op community development betrekking had, niet uitkwam boven
de in het voorgaande door mij gekritiseerde aanpak van ‘gokken op de sterken’. Voor
een dichtbevolkt gebied als Midden-Luzon kan zulk een politiek nooit lukken.
Er zijn geen aanwijzingen dat Magsaysay ooit van plan is geweest de heersende
machtsstructuur op het platteland wezenlijk te veranderen, en dat hij van plan was
de voorrechten van de rijke landbezitters aan te
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tasten.
Het valt ook op dat in de publikaties, waarin Magsaysay's intelligente strategie
wordt bejubeld, als regel nadruk wordt gelegd op zijn ‘psychologische oorlogvoering’,
en op zijn streven om de ‘public relations’ te verbeteren.91. De meeste van zijn
geslaagde maatregelen lagen in het vlak van de psychologische beïnvloeding van de
bevolking, en in dat van het beantwoorden van de propagandistische activiteit van
de Huks met hetzelfde type contra-propaganda. Horlemann merkt zelfs op dat ‘al
brachten al deze maatregelen geen enkele wijziging tot stand in de bestaande
economische misstanden, zij stellig een propagandistisch effect hadden, zelfs al ging
dit niet verder dan de middenklasse’ (cursivering van mij, W.).92. Ongelukkigerwijs
voert Horlemann geen bewijsmateriaal aan om deze stelling waar te maken. Wanneer
we deze term ‘middenklasse’ moeten uitleggen als de rijkere boeren, zouden we
hierin een bevestiging kunnen zien dat Magsaysay's beleid was gebaseerd op het
beginsel van ‘gokken op de sterken’. Dit kwam ook tot uiting in het door hem
aangemoedigde community development program. De Federation of Free Farmers
toonde ook een soortgelijke oriëntatie.
Over de wapenfeiten van de ‘rechterhand’ tijdens Magsaysay's bewind zijn we
meer dan genoeg ingelicht, en we weten dat deze ‘rechterhand’ zwaar gesteund werd
door de Amerikanen, terwijl de Huks elke steun uit het buitenland ontbeerden.93. We
zijn minder goed op de hoogte van wat de ‘linkerhand’ deed. Strooide de linkerhand
echte weldaden uit voor de massa van de bevolking? Het is waarschijnlijk dat deze
weldaden niet op een schaal werden uitgedeeld, die erg veel betekende; al werden
een aantal vrij radicale maatregelen genomen, zoals de oprichting van een Comité
van Klachten en Actie, waarvan de verrichtingen niet alleen maar propagandistisch
waren. Over het geheel kon men echter, ietwat cynisch, zeggen dat naast de bommen
en kogels, die door de rechterhand werden gestrooid, de linkerhand het over het
algemeen liet bij het strooien van pamfletten, en van ‘snoepjes voor de kinderen’
telkens wanneer een legereenheid een dorp binnentrok.
En er bestaan voldoende gegevens op grond waarvan men mag stellen dat, speciaal
in Midden-Luzon, Ramon Magsaysay er niet in slaagde de meerderheid van de arme
boeren voor zich te winnen.94.
Wanneer dus de huidige situatie in de Philippijnen zo is, dat alweer het gevaar
van revolutie rondspookt, zoals zelfs een oppervlakkig doornemen van het
krantennieuws uit Manila afdoende duidelijk maakt, dan ligt dit mede aan de
ondoeltreffendheid van Magsaysay's strategie als
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een aanpak op lange termijn.
Alweer kan het voorbehoedmiddel op zijn best een uitstel teweegbrengen. Maar
gezagsdragers die vertrouwen op repressie tegen emancipatiebewegingen zijn ten
ondergang gedoemd. Op den duur zal tegen een werkelijk en op massale schaal in
opstand komende boerenbevolking het bekende ‘salvo met mitrailleurvuur’ niet
helpen.

8. Conclusie
Wanneer al de bekende recepten om revolutie te verhinderen op langere termijn
gedoemd zijn te falen; wanneer het werkelijk onmogelijk is, in de grotere landen van
de huidige Derde Wereld de raderen van de evolutie weer op gang te krijgen zonder
voorafgaande sociale revolutie - moeten we dan besluiten dat op langere duur een
sociale revolutie van het boerentype onvermijdelijk zal zijn?
Daar de meest klemmende problemen zich in de dichtbevolkte grote landen van
Zuid- en Zuidoost-Azië voordoen, de meeste waarvan te lijden hebben onder
‘involutie’-processen, zowel als onder toenemende polarisatie, moeten we ons in de
eerste plaats met de vooruitzichten voor deze landen bezig houden. Kunnen wij China
als een model beschouwen voor toekomstige ontwikkelingen in deze landen, die het
toneel zijn van het Aziatisch Drama? Of moeten we eenvoudig aannemen dat deze
landen voorgoed zouden kunnen blijven voortsudderen in een situatie waarin in
wezen noch evolutie noch revolutie optreedt? Is het denkbaar dat deze landen in een
zodanige toestand zullen blijven dat we ze zouden kunnen omschrijven als
samenlevingen ‘in permanente overgang’?95.
In het Eerste Deel van dit werk heb ik getracht aan te tonen dat menselijke evolutie
niet een koers volgt die men zou kunnen samenvatten als een reeks parallelle
ontwikkelingen. Zowel de volgorde van de stadia als het uiteindelijk resultaat kunnen
sterk uiteenlopen. Maatschappelijke processen worden nooit volledig herhaald, en
de tijdsfactor blijft een beletsel voor elke poging tot nauwkeurige voorspelling op
grond van analogieën.
Toch moeten we niet in de tegenovergestelde fout vervallen door aan te nemen
dat elk land zijn eigen koers zal volgen, onafhankelijk van wat elders gebeurd is.
Volgens mij doet Barrington Moore dit wanneer hij betoogt dat het geval van India
bewijst dat het Chinese model voor bepaalde typen Aziatische samenlevingen niet
opgaat.96. Volgens Moore is China een voorbeeld van een samenleving waar zich een
boerenrevolutie
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afspeelde als gevolg van agrarische omstandigheden die typisch waren voor dat land.
Aan de andere kant brak in India, een land dat op zijn minst even arm was als China,
geen revolutie uit, en de armoede bleef. Hiermee wil Moore blijkbaar zeggen: ‘En
dat is dan dat.’ Kennelijk beschouwt hij wat in India gebeurde als definitief. Hij
probeert vast te stellen waarom de Indiase boeren niet op massale schaal in opstand
kwamen, en vindt een verklaring in een aantal kenmerken van de Indiase samenleving:
de verdeeldheid als gevolg van het kastestelsel, en een door veeltaligheid gekenmerkte,
gedecentraliseerde staatsstructuur. Het is in het bijzonder het kastestelsel dat een
neiging in het leven riep om ontevredenheid te uiten door het stichten van een nieuwe
kaste of subkaste, in plaats van er naar te streven zich op klassebasis aaneen te sluiten
met andere ontevredenen. Kennelijk ziet Moore ook wat wij patronage hebben
genoemd als een maatschappelijke instelling, die boerenopstanden tegengaat, door
een zekere bescherming te bieden aan economisch zwakken.
Volgens Moore heeft zulk een patronage-achtige persoonlijke relatie tussen
landheren en boeren in China niet bestaan - maar dit standpunt is zeer betwistbaar.97.
Kennelijk heeft Moore zich niet afgevraagd of het verschil tussen China en India
niet - met alle nodige voorbehouden - kan worden teruggebracht tot een fasenverschil.
Zijn studie mist een evolutionair perspectief. Misschien heeft boerenrevolutie zich
in India nog niet voorgedaan op een de hele natie omvattende schaal omdat het tot
voor kort nog niet het stadium had bereikt van koude repressie. Moore zelf betoogt
terecht dat, vooralsnog, ‘een wending naar rechts’ of, in onze terminologie, een
contrarevolutie in India waarschijnlijker is dan een boerenrevolutie.98. Hoewel het
bewind van de naoorlogse Congres-partij niet ‘populistisch’ kon worden genoemd
in de eigenlijke zin - terwijl Worsley daarentegen Mahatma Gandhi terecht wel tot
de populisten rekent - bestond er in India nog een zekere democratische vrijheid, en
hadden de militairen zich onthouden van openlijke inmenging. Pas in de laatste jaren
heeft de repressie in India een beangstigende omvang aangenomen - tot uiting komend
in tienduizenden politieke gevangenen.
Maar het feit, dat de boerenbevolking nog niet op grote schaal in opstand kwam,
betekent nog volstrekt niet dat dit niet in de toekomst alsnog zal gebeuren. Maar
voordat zulk een boerenrevolutie werkelijk succes zal hebben moet het land misschien
de klassieke opeenvolging doorlopen van eerst een begin van agrarische revolutie
(die al ingeluid is door de
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beweging van de Naxalitische communisten), gevolgd door nog verzwaarde repressie
van de kant van de rijke grondbezitters, mogelijk gepaard aan een militaire staatsgreep
als een uiting van klassenstrijd van rechts - en dan: een stijgende golf van revolutie.
Misschien is deze poging om het Chinese model toe te passen te grof. Zo zou
bijvoorbeeld de volgorde ernstig beïnvloed kunnen worden door regionaal separatisme,
dat zou kunnen uitmonden in uiteenlopende ontwikkelingen in verschillende delen
van het land. Maar toch ziet - vooral nu de voedselnood nog veel nijpender is
geworden, en de polarisatie zowel als de heersende ontevredenheid en onrust zijn
toegenomen, evenals de repressie, en het slagen van het Chinese model ook tot andere
landen van Azië begint door te dringen - deze hypothese er heel wat realistischer uit
dan Moore's onderstelling dat de plattelandsbevolking van India nooit in beweging
zal komen om haar aandeel op te eisen in de zich over de hele wereld uitstrekkende
emancipatiebeweging, die de essentie vormt van de menselijke evolutie.
In een algemene situatie, die gekenmerkt wordt door een blijvend teloorgaan van
de inwendige stabiliteit, kan men zich nauwelijks voorstellen dat het menselijk
verlangen naar ‘veiligheid’ (waaruit de ‘speciale evolutie’ is ontsproten, die via
aanpassing aan de omgeving tenslotte uitloopt op stilstand en involutie), in staat zal
zijn het evenzeer universeel menselijk verlangen naar lotsverbetering, als drijvende
kracht achter de opstandige brede volksmassa's, al is het maar tijdelijk, te verstikken.
Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat enig land van grotere omvang in de Derde
Wereld voor onbepaalde tijd zal verzanden in een ‘post-traditionele’, maar tevens
‘transitionele’ situatie, en nooit zijn eigen weg zal vinden naar een ‘moderniteit’ met
een eigen stempel.
Uit het voorgaande betoog is het echter wel duidelijk geworden dat zulk een
‘modernisering’ nooit zal worden bereikt bij stukjes en beetjes, daar werkelijke
modernisering alleen maar een algehele transformatie van de oude samenleving kan
betekenen.
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10
Meningsverschillen over revolutionaire vooruitzichten en strategie
Niets om te eten, niets om aan te trekken,
Maar de vijand geeft ons voedsel en kleren.
Geen wapens in onze handen, geen kogels,
De vijand maakt ze opdat wij ze gebruiken.
Wij zijn het die hier geboren zijn,
En elke duim grond is van ons.
Als iemand hier wil binnendringen,
Zullen we hem bevechten tot de dood.
Chinees guerrilla-lied

A. Meningsverschillen over vooruitzichten
1. ‘New look’ van Sowjet-zijde
Chinese Marxisten geloven in agrarische revolutie; Sowjet-Marxisten niet. Zo zou
men een van de meest wezenlijke aspecten van de tegenwoordige Chinees-Russische
theoretische controverse kunnen samenvatten. In deze tegenstelling was al van 1949
af een belangrijke bron te vinden van een verschil in de algemene houding van de
twee leidende communistische machten tegenover de ‘Derde Wereld’.
Maar zelfs als men de zaken zo zou willen stellen, zou men toch nog kunnen
veronderstellen dat zowel de Sowjet Unie als de Chinese Marxisten revolutie bepleiten
als een voorwaarde voor het totstandbrengen van een socialistische maatschappij.
Sinds het begin van deze eeuw hebben de communisten zich van de
sociaal-democraten, die zij ‘revisionisten’ of ‘reformisten’ noemen, onderscheiden
doordat zij zelf revolutie als de enige weg propageren die naar een socialistische
overwinning kan leiden, terwijl de sociaal-democraten geloofden in een meer
geleidelijke, de parlementaire weg.
Sedert Stalin's dood in 1953 is het echter steeds twijfelachtiger geworden in hoever
de Sowjets nog echt in sociale revolutie geloven - nog afgezien van de vraag of dat
een agrarische of een proletarische revolutie zou moeten zijn - als een conditio sine
qua non voor het ontstaan van een socialistische maatschappij, voorzover het de
huidige Derde Wereld betreft. Allereerst hebben zij in de jaren 1960-1964 een nieuwe
interpretatie van de Marxistische theorie, een soort ‘new look’, ontwikkeld vol-
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gens welke een vreedzame overgang naar het socialisme een reële mogelijkheid zou
zijn geworden door het bestaan van een machtig Sowjetblok. Er lagen aan deze
nieuwe Sowjet-theorie twee elementen ten grondslag: het begrip ‘nationale
democratie’ dat heet te gelden voor sommige landen van de Derde Wereld; en daarmee
nauw verbonden het begrip ‘staatskapitalisme’, dat inhoudt, dat in landen waar dit
soort kapitalisme overweegt, zowel de feitelijke toestand als de mogelijkheden voor
de toekomst anders zouden zijn dan in landen die door echt kapitalisme worden
beheerst.
Ik geloof dat dit begrip ‘staatskapitalisme’ de kern vormt van de nieuwe
Sowjet-theorie.
Het zal moeilijk zijn ook maar één kwestie te vinden, waarin de Russische en de
Chinese theoretische opvattingen zó ver uiteenlopen als in hun beoordeling van de
tegenwoordige trends en mogelijkheden in de Derde Wereld. Met het oog op het
belang dat men moet hechten aan de verhouding tussen de Sowjet Unie en de Chinese
Volksrepubliek aan de ene kant en de niet-gebonden landen van Zuid- en
Zuidoost-Azië (als India, Burma en Indonesië) en Afrika aan de andere kant, lijkt
het me terzake dienende om de werkelijke oorzaken van dat verschil in visie wat
nader te bekijken. Het blijkt dan dat de beoordeling van wat de Sowjets met een
prijzende bijklank ‘staatskapitalisme’, en de Chinezen met een afkeurende bijbetekenis
‘bureaucratisch kapitalisme’ noemen, het kernpunt is.
In Levkovsky's boek Capitalism in India komt het belang van deze kwestie in het
kader van de Sowjet-opvatting duidelijk tot uiting: ‘Tegenwoordig is er een grote
groep jonge staten opgekomen, die de boeien van het kolonialisme hebben verbroken
maar zich niet bij het socialistische kamp hebben aangesloten. Wat is hun positie in
de strijd tussen de twee wereldsystemen? Wat zal de richting zijn van hun verdere
sociaaleconomische en politieke ontwikkeling? Elke poging om deze vragen te
beantwoorden vereist een analyse van de nieuwe verschijnselen die in de pas
onafhankelijk geworden landen van het Oosten kunnen worden opgemerkt.
Staatskapitalisme is van het hoogste belang onder deze verschijnselen’.99.
Levkovsky's analyse komt overeen met een algemene trend in de Sowjet-publikaties
sinds omstreeks 1960. Na de verklaring van 6 december 1960, die door de Moskouse
bijeenkomst van vertegenwoordigers van communistische en arbeiderspartijen is
uitgegeven,100. begonnen publikaties in de Sowjet Unie een nieuwe versie van de
Marxistische theorie te

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

341
ontwikkelen in verband met de feitelijke situatie en toekomstmogelijkheden in de
niet-socialistische landen van Azië, Afrika en Latijns Amerika. Deze ‘new look’
werd voorgesteld als een uitwerking van de suggestie van Lenin die hij op het Tweede
Congres van de Komintern deed, namelijk dat een niet-kapitalistische ontwikkeling
naar het socialisme in de onderontwikkelde landen van Azië en Afrika bereikt zou
kunnen worden met de hulp van het proletariaat van de Sowjet Unie. Deze stelling
zou min of meer opgevat kunnen worden als een loslaten van het idee van een
unilineaire evolutie die hoe dan ook het kapitalistische stadium zou moeten doorlopen.
Het belangrijkste element in deze ‘new look’ was echter het openlaten van een
mogelijkheid voor vreedzame, evolutionaire overgang naar het socialisme, met de
bijstand van de socialistische wereld, de Sowjet Unie in de eerste plaats - een
mogelijkheid die Lenin bij mijn weten nooit uitdrukkelijk heeft genoemd noch zelfs
overwogen. De politieke basis voor zo'n vreedzame, niet-revolutionaire overgang
zou, volgens deze Sowjet-theorie, verschaft kunnen worden door de zogenaamde
‘nationale democratie’. Deze zou men moeten zien als een fase waarin de nationale
bourgeoisie een belangrijke rol speelt en waarin verschillende tegenstellingen zich
nog manifesteren. Volgens een andere Sowjetschrijver, V.I. Pavlov, ‘zou het volk
het niet-kapitalistische pad van ontwikkeling alleen maar kunnen inslaan als gevolg
van een actieve strijd van de kant van de arbeidersklasse en de zwoegende massa's,
en van een bondgenootschap van alle democratische en patriottische krachten in een
breed nationaal front. Nationale democratie wil zeggen een regeringsvorm waarin
éénwording van alle gezonde krachten van een natie op de meest succesvolle wijze
kan worden bereikt. Omdat zij de belangen niet van enige speciale klasse maar van
brede lagen van het volk weerspiegelt, wordt aan een staat van dit type de taak
toegewezen om de doeleinden van de anti-imperialistische, anti-feodale, democratische
revolutie te verwezenlijken.’101.
In een aantal sinds 1964 verschenen publikaties102. wordt deze term ‘democratische
revolutie’ verder uitgewerkt en wel in die zin dat een aantal landen (zoals Syrië,
Burma) worden beschouwd als voorbeelden, waar reeds een ‘revolutionaire’
ontwikkeling heeft plaats gehad (in feite van bovenaf), en waar dus een opbouw van
een ‘socialisme’ met een eigen karakter plaats vindt. Het is de kleine bourgeoisie,
die daarbij de leiding heeft. Maar in feite bestaat deze ‘revolutie’ soms simpelweg
uit een militaire greep naar de macht, zoals die van generaal Ne Win in
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Burma, maart 1962.
Volgens deze nog nieuwere ‘look’, waarbij het begrip ‘nationaal-democratische
staat’ uit het begin van de jaren zestig alweer min of meer achterhaald lijkt, is de
eigenlijke sociale, proletarische revolutie in feite al helemaal in de mist verdwenen.
Bij deze nieuwigheden beroept men zich op Lenin. In Lenin's gedachtengang was
‘staatskapitalisme’ echter identiek met ‘staatsmonopoliekapitalisme’, terwijl een
socialistische maatschappij volgens hem alleen door een ‘socialistische revolutie’
kon worden tot stand gebracht. Volgens de nieuwe Sowjet-versie van de Marxistische
theorie is de situatie in de ‘niet-socialistische ontwikkelingslanden’ tegenwoordig
anders. Socialisme zou blijkbaar langs een geleidelijke, niet revolutionaire weg, of
via een ‘democratische revolutie’ kunnen worden bereikt.
Het is duidelijk dat staatskapitalisme, dat volgens de Sowjet-opvatting een
semi-koloniale economie in een ontwikkelde en onafhankelijke nationale economie
zou kunnen omzetten, in haar ogen de eigenlijke hefboom is hetzij voor een vreedzame
overgang naar socialisme, of voor een overgang via een ‘democratische revolutie’
die van bovenaf, eventueel door een militaire machtsgreep, kan worden doorgevoerd.

2. De Sowjet-visie op India en Zuidoost-Azië
De Sowjet-opvatting van de Indiase maatschappij in het bijzonder, en van haar
vooruitzichten voor de toekomst, zou op de volgende wijze kunnen worden
weergegeven. Er is een tendens om de Indiase industriële ontwikkeling nogal gunstig
te beoordelen. De stilstand of halve stilstand op het gebied van de landbouw wordt
erkend, maar niet als een beslissende factor voor India's toekomst beklemtoond. Een
gedeelte van de industrie en andere belangrijke sectoren van het Indiase bedrijfsleven
liggen in handen van privé kapitalisten. Een belangrijke groep van dezen - speciaal
de grote zakenlieden - is nauw gelieerd met buitenlandse monopolistische belangen
en streeft ook naar een monopolie-positie. Dit negatieve aspect van de Indiase
zakenwereld wordt door de Sowjet-schrijvers ‘monopoliekapitalisme’ genoemd.
Deze particuliere sector tracht ook beslag te leggen op de staatssector van het
kapitalistische bedrijfsleven, en zodoende vertoont deze laatste sector een tweeslachtig
karakter. Westerse imperialistische invloeden, met inbegrip van diegene die voorgeven
‘buitenlandse hulp’ te verlenen, worden door deze Sowjet-auteurs beschouwd als
krachten die naar versterking van het monopoliekapitaal streven.
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Aan de andere kant richt de Sowjet-hulp zich grotendeels op versterking van de
staatssector. Het is juist deze hulp van socialistische landen die volgens die nieuwe
theorie tot steun zou kunnen zijn om de Indiase economie op de duur om te zetten
in een socialistische, zonder dat de Indiase maatschappij door al die stadia van
kapitalistische ontwikkeling heen zou moeten.
Als men Sowjet-publikaties over de agrarische situatie in India bestudeert, zoals
Kotovsky's Agrarian Reforms in India, wordt men aan de ene kant getroffen door
een scherpe kritiek op de agrarische hervormingen waarvan wordt aangetoond dat
ze de arme boerenbevolking niet ten goede komen maar slechts de rijkere boeren;
maar aan de andere kant door een neiging om deze omvorming van een feodale
agrarische maatschappij in een met sterk kapitalistische trekken als een proces voor
te stellen dat niet als louter negatief moet worden beoordeeld.103.
Russische boeken over de landen van Zuidoost-Azië volgen over het algemeen
hetzelfde patroon. De Philippijnen worden beschreven als een land waar het
monopoliekapitalisme sterk overheerst. Inzover een nog zwakke maar opkomende
‘nationale bourgeoisie’ zich steeds meer verzet tegen de grotendeels Amerikaanse
buitenlandse belangen, vertonen de Philippijnen bepaalde progressieve trekken. Maar
in de Sowjet-literatuur over Zuidoost-Azië wordt een duidelijk verschil gemaakt
tussen landen als de Philippijnen, Maleisië, Thailand en natuurlijk tot voor zeer kort
Zuid-Vietnam, waar het buitenlands of binnenlands monopoliekapitaal overheerst
en de regering dwingt tot samenwerking met het Westers imperialisme, en landen
als India, Burma en Indonesië (althans vóór de coup van 1965), waar een nationale
bourgeoisie die de staatssector van de economie tracht te beheersen een ten dele
progressieve rol speelt.
Het werk van I.V. Vasiliev over Staatskapitalisme in het tegenwoordige Burma
(in 1961 gepubliceerd)104. kan geacht worden de in die jaren algemeen aanvaarde
zienswijze onder de Sowjet-geleerden weer te geven. Toch was er zelfs vóór de
Untung-coup in Indonesië al een tendentie de staatssector van de nationale economie
in Burma en Indonesië - en meer in het algemeen de positie van de nationale
bourgeoisie in die landen - als zwakker te zien dan in India, en dus als meer geneigd
aan de druk van vreemd en binnenlands monopoliekapitaal toe te geven.105.
Zoals wij zagen is in de Sowjet-publikaties intussen het Burma onder generaal Ne
Win tot een ‘socialistisch’ regiem gepromoveerd, of althans

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

344
tot een samenleving die zich in socialistische richting beweegt.106. Aan de catastrofale
reeks mislukkingen in de Burmese economie onder het regiem van Ne Win wordt
voorzover mij bekend in de Sowjet-literatuur even weinig principiële aandacht besteed
als aan de vele mislukkingen in India.

3. De Chinese visie
De opvatting van de Chinese Communistische Partij wat de staatssector van de
economie betreft, staat lijnrecht tegenover die van de Sowjets. In de Westerse
vertalingen van haar publikaties gebruikt men consequent een andere term, namelijk
‘bureaucratisch kapitalisme’. Voorzover ik kan nagaan, bestaat er geen uitgewerkte
theorie van ‘bureaucratisch kapitalisme’ in de Chinese Marxistische literatuur, die
te vergelijken is met de uitgebreide behandeling van ‘staatskapitalisme’ in de recentere
Sowjetliteratuur. Maar de algemene trend in de Chinese visie is duidelijk genoeg:
men denkt bij dit verschijnsel vooral aan de Kuomintang-bureaucratie onder Tsjiang
Kai-sjek gedurende de dertiger jaren. De Chinese Revolutie werd in Mau Tse-toeng's
geschriften consequent voorgesteld als een die gericht was ‘tegen imperialisme,
feodalisme èn bureaucratisch kapitalisme’. De ‘nationale bourgeoisie’ beschouwt
hij als in zichzelf verdeeld. ‘De linkervleugel van de nationale bourgeoisie, die
aansluiting zoekt bij het werkende volk’, werd als bondgenoot beschouwd terwijl
‘de weinige rechtse figuren onder de nationale bourgeoisie, die zich bij het
imperialisme, feodalisme en bureaucratisch kapitalisme aansluiten’ gezien werden
als vijanden van de revolutie.107.
Het is overigens interessant dat men ook in Sowjet-publikaties, die zich met
Zuidoost-Azië bezighouden, de term ‘bureaucratisch kapitalisme’ wel eens tegenkomt
als een term met een bepaald ongunstige bijklank. Zo vermeldde N.A. Simonija in
zijn belangrijke werk De bourgeoisie en de vorming van een natie in Indonesië,
gepubliceerd in 1964, bureaucratisch kapitaal als een factor die de kracht van de
staatssector van de nationale economie wegzuigt.108. Hij noemde, in navolging van
de Indonesische communistische leider Aidit, bureaucratisch kapitaal een parasitaire
vorm van kapitaal en somde een paar manieren op waarmee het kon te werk gaan,
nl. door het creëren van schaduwbedrijven die particulier zijn en evenwijdig lopen
met een staatsonderneming in dezelfde branche; door het gebruik van grondstoffen
die aan de regering toebehoren voor eigen particuliere zaakjes; en door andere vormen
van samenspanning tussen ambtenaren en particuliere zakenmensen. En
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ook in een jongere publikatie uit de Sowjet-Unie wordt in een analyse van de recente
Indonesische geschiedenis zowel de terminologie als de analyse in wezen
gehandhaafd.109.
Loopt dus voor Indonesië de beoordeling van Chinezen en Russen niet zo ver
uiteen, voor India ligt dit bepaald anders. In Peking Review van 25 december 1967
(dus in het hartje van de Culturele Revolutie) werd een artikel gepubliceerd onder
de titel: ‘De publieke sector van de Indiase economie is een gesel voor het volk’. Het
artikel was duidelijk gericht tegen de poging van de Sowjets om aan de
‘staatskapitalistische sector’ in India een progressief karakter toe te schrijven,
evengoed als tegen de neiging van de Indiase leiders zelf om er zich op te beroemen
dat deze sector een symbool zou zijn van het ‘socialistische samenlevingspatroon’.
Volgens de Chinese opvatting is er geen fundamenteel verschil tussen
‘monopoliekapitalisme van de staat’ onder bourgeois dictatuur en soortgelijke
uitwassen in ‘half-koloniale en half-feodale landen’. In zulke landen is het
‘monopoliekapitalisme van de staat wel gedwongen om zich te integreren met het
buitenlands imperialisme en met de feodale klasse van grootgrondbezitters in het
land zelf, om bureaucratisch kapitalisme te worden met comprador- en feodale
trekken. Dat is nu precies het geval in India’.
Volgens Peking Review is de ‘publieke sector’ van de Indiase economie, die bijna
de helft van het totale kapitaal van alle Indiase bedrijven uitmaakt, ‘een hoge berg
geworden die als een dood gewicht op het Indiase volk ligt’.
In hetzelfde artikel probeert de schrijver de Sowjet-bewering te ontzenuwen, dat
India een geval van ‘vreedzame overgang’ naar het socialisme zou kunnen worden.
Volgens dit artikel zijn bureaucratisch monopoliekapitaal en privé monopoliekapitaal
in India ‘een en dezelfde zaak, die allebei hun oorsprong vinden bij de grote
compradors en de grootkapitalisten’. Er wordt uit de doeken gedaan dat de financiële
organen van de publieke sector krediet leveren aan de privé monopoliekapitalisten
en hen van goedkope energie en transportfaciliteiten voorzien, terwijl zij hun
produkten tegen hoge prijs inkopen. Het staatsmonopoliekapitaal is ook nauw gelieerd
met feodale radja's en grootgrondbezitters.
De parallel met het China van vóór de bevrijding, onder het Kuomintang-regiem,
wordt met zoveel woorden getrokken: ‘Evenals in China voor zijn bevrijding is het
comprador-, feodaal- en staatsmonopoliekapitalisme de economische grondslag
geworden voor het reactionaire be-
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wind van de Indiase Congres Partij’.
Bijgevolg kan het Indiase volk volgens de schrijver pas werkelijke bevrijding
bereiken ‘enkel door via een grote revolutie het reactionaire bewind van de
bureaucratische comprador-kapitalistische klasse en de grootgrondbezittersklasse
omver te werpen en de decadente economische basis van het regiem volledig af te
breken’.
Het spreekt vanzelf dat het harde oordeel over India tot op zekere hoogte mede
werd ingegeven door de politieke spanning tussen China en India.
Het is waarschijnlijk dat het Chinese oordeel over tal van andere landen van de
Derde Wereld in beginsel niet zo heel anders zou luiden. Maar sinds de extreme
standpunten, die op het hoogtepunt van de Culturele Revolutie de Chinese
buitenlandse politiek even leken te bepalen, weer verlaten zijn, is dit beleid weer
omgebogen in een richting, waarbij het handhaven van vriendschappelijke
betrekkingen met staten met een ander politiek systeem een belangrijke rol speelt.
Dit brengt met zich mee, dat in geval er goede betrekkingen van staat tot staat bestaan,
de kritiek op zulke staten, ook wanneer die volgens de Chinese versie van de
Marxistische theorie in feite wel bestaat, in officiële publikaties toch niet of alleen
in verzwakte vorm naar voren wordt gebracht. Dit was zelfs tijdens de Culturele
Revolutie het geval met Pakistan (toen ook nog Oost-Pakistan omvattend), hoewel
het niet moeilijk zou zijn de op India uitgeoefende kritiek mutatis mutandis ook op
dat land toe te passen.
De vraag kan daarom worden gesteld, of er dan in de praktijk nog wel veel verschil
bestaat met de Sowjet-houding. Misschien is er in zoverre een verschil dat, terwijl
de in Marxistische termen ingeklede beoordeling in de Sowjet-Unie min of meer
wordt aangepast aan de mate van vriendschappelijkheid van de buitenlandse
betrekkingen (waardoor India er b.v. in de Russische beoordeling veel gunstiger
afkomt dan Thailand), dit in het geval van China, voorzover ik heb kunnen nagaan,
in mindere mate het geval schijnt. Vriendschappelijke verhoudingen op staatsniveau
schijnen sympathie van de Chinese Communistische Partij en zelfs enige actieve
steun voor revolutionaire bewegingen in zo'n land niet uit te sluiten.

4. De theoretische discussie en het praktisch beleid
We moeten nu vaststellen wat de aangetoonde uiteenlopende opvattingen te betekenen
hebben met betrekking tot het centrale thema van dit werk, evolutie en revolutie. De
‘new look’ van de Sowjets op het Mar-
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xisme uit het begin van de jaren zestig houdt in dat, na een geslaagde nationale
revolutie, een verdere ontwikkeling naar een socialistische maatschappij langs een
evolutionaire weg tot stand kan worden gebracht, indien zekere voorwaarden vervuld
zijn: als er namelijk een krachtige nationale burgerij is die zich verzet tegen buitenen binnenlands monopoliekapitaal, en die een stevige staatssector opbouwt in de
nationale economie, met sterke nadruk op industriële ontwikkeling; indien verder de
massa van werkers in de stad en op het land (hetgeen wil zeggen: een sterke
communistische partij), een doeltreffende politieke leiding verschaft in het proces
van de omvorming van de maatschappij, en erin slaagt de tegengestelde tendenties
binnen de nationale burgerij in toom te houden; en ten slotte als het omvormingsproces
door de landen van het socialistische kamp wordt gesteund.
Aan de andere kant kunnen wij aannemen dat het Chinese theoretische standpunt
nog altijd is en blijft, dat alleen maar een echte sociale revolutie de overgang naar
een socialistische maatschappij kan bewerkstelligen.
Wat is de feitelijke basis van het betrekkelijk optimisme onder de Sowjet-auteurs
wat betreft de vooruitzichten voor een vreedzame overgang in een land als India?
De feitelijke historische ervaring schijnt toch niet veel bewijsmateriaal ten gunste
van zulke verwachtingen op te leveren. De enige manier waarop een volk totdusver
enige stappen van betekenis kon doen in de richting van een volgens Marxistische
criteria socialistische samenleving, was hetzij door revolutionaire strijd, hetzij met
hulp van het Sowjet-leger - en nooit door een transformatie langs vreedzame weg.
Het probleem wordt nog verwarder door de nieuwe versie van de Sowjet-‘new
look’, volgens welke ook landen als Burma en Syrië zich al op weg daarheen
bevinden. Maar de bewering dat dit kon worden volbracht simpelweg door een
‘democratische revolutie’, ingezet door de kleine bourgeoisie, in de gedaante van
een groep militairen, getuigt dan ook van een door de feiten - en door de recente
ontwikkelingen in die twee landen! - allerminst gesteund optimisme.110.
Als enige uitzondering van enige betekenis op het gestelde alternatief (sociale
revolutie dan wel steun van het Sowjet-leger) zou men misschien de Mongoolse
Volksrepubliek kunnen noemen, namelijk als een land dat socialisme langs vreedzame
weg bereikte - een voorbeeld dat dan ook vaak ten tonele verschijnt in de
tegenwoordige Sowjet-publikaties, naast verscheidene volken in Centraal-Azië die
binnen het gebied van de
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Sowjet-Unie liggen.111.
Het is echter volkomen duidelijk dat de mogelijkheden van Mongolië, dat aan de
Sowjet Unie grenst en sinds het einde van de oorlog ook aan de Volksrepubliek
China, ver van elke invloed van de Verenigde Staten, om nog niet eens te spreken
van de volkeren die bij de Sowjet Unie zijn ingelijfd, op geen enkele wijze kunnen
worden vergeleken met de mogelijkheden in een land als India, waar Engelse en
Amerikaanse belangen nog stevig zijn genesteld.112. De manier waarop binnenlandse
militaire krachten, vaak geholpen door de Verenigde Staten of andere Westerse
mogendheden, erin zijn geslaagd in de laatste paar jaren de invoering van zelfs
gematigde democratische of agrarische hervormingen in verschillende landen van
Azië, Afrika en Latijns Amerika te verhinderen (men denke slechts aan Indonesië,
Ghana en Brazilië), schijnt eerder het Chinese gezichtspunt te bevestigen, dat alleen
door revolutionaire actie de overgang naar socialisme kan slagen, overal waar
kapitalisme in een of andere vorm aan de macht is.
Aan de andere kant is het heel waarschijnlijk dat de Chinese Marxisten de
onmiddellijke revolutionaire mogelijkheden in veel landen van de niet-Westerse
wereld hebben overschat. Dit was zeker het geval op het hoogtepunt van de Culturele
Revolutie.
Ik meen, dat een beter begrip voor de psychologische remmen, voor een in een
lange traditie wortelende houding van onderdanigheid, en voor een verlangen naar
een minimale veiligheid en geborgenheid, dit alles in samenhang met de traditionele
patronage-verhoudingen, tot meer voorzichtigheid zou moeten aansporen bij het
aanbevelen van een gewapende boerenopstand als een directe weg tot een uiteindelijke
overwinning - ook al blijft het waar dat de Chinese theoretische visie op de lange
duur zonder twijfel de meest gezonde en realistische is. Te verwachten, zoals de
Sowjets dat doen, dat een overgang naar socialisme op vreedzame wijze zou kunnen
worden bewerkstelligd, dat is te zeggen door het overlaten van de uiteindelijke
beslissende macht door de progressieve krachten aan de regerende bourgeoisie en
haar buitenlandse bondgenoten, klinkt in het licht van wat in China gebeurde op het
eind van de twintiger jaren, en in Indonesië, Ghana of Brazilië korter geleden, als
een sprookje. Nog minder waarschijnlijk is het dat zo een overgang bereikt zou
kunnen worden door een ‘kleinburgerlijke’, zogenaamd democratische revolutie van
bovenaf, zoals bij voorbeeld voor Burma wordt betoogd.
Maar zijn de Sowjets werkelijk zo naïef? Zou het niet kunnen zijn, dat

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

349
zij wel degelijk de onmogelijkheid van hetzij een vreedzame overgang hetzij een
revolutie van bovenaf volledig onderkennen, maar alleen proberen de hartelijke
verhoudingen met de huidige regerende klasse in India en andere niet-gebonden
landen (in het bijzonder landen als Burma en Syrië) te houden zoals ze zijn om
redenen van buitenlandse politiek?113. De theorie van de progressieve staatssector zou
ook kunnen dienen als een rationalisatie voor de bijstand die de Sowjet Unie aan
India heeft verleend juist via die sector. Het zou moeilijk zijn toe te geven dat al die
hulp waar de Sowjet-burgers voor hebben betaald hoogst waarschijnlijk weggegooid
geld zal zijn zodra de progressieve tendenties onderdrukt zullen zijn door een openlijk
rechts regiem. Een andere mogelijkheid is dat in de tijd toen de ‘new look’ aan de
orde werd gesteld de Sowjets zo bang waren voor een atoomoorlog met de Verenigde
Staten dat ze bereid waren echte linkse revolutionaire kansen in de Derde Wereld
op te offeren, als dat het gevaar van Amerikaanse interventie zou kunnen keren, die
het risico inhield van escalatie tot een atoomoorlog.
Toch zou het voorbarig zijn de Sowjet ‘new look’ op de Marxistische theorie aan
louter opportunisme toe te schrijven. De overdreven optimistische beoordeling van
de tegenwoordige trends in de Indiase maatschappij zou net zo goed de Sowjet-positie
in de ogen van belangrijke sectoren van die zelfde maatschappij, die in toenemende
mate in verzet komen tegen het tegenwoordige bewind, kunnen schaden. De Sowjet
Unie is een land waarin in zaken van enigszins grotere politieke betekenis nauwelijks
enige duidelijke discrepantie tussen de officiële lijn en de Marxistische theorie, zoals
die op de universiteiten en in wetenschappelijke publikaties wordt gedoceerd, wordt
toegestaan. Bijgevolg zou het goedpraten door de Sowjet-schrijvers van de huidige
Sowjet-politiek, waarbij de nadruk wordt gelegd op ‘nationale democratie’ met de
bijbehorende vooruitzichten op vreedzame overgang, of op ‘revolutionaire democratie’
van het door Ne Win geïntroduceerde type dat zou hebben geleid tot een ‘socialisme’
van een wel heel bijzonder soort, het beeld van de Sowjet Unie als een beschermer
van de underdogs wel eens ernstig kunnen schaden.
Daarom zou ik de mogelijkheid willen opperen dat de Sowjet ‘new look’ niet
eenvoudigweg een zaak van opportuniteit is, maar van werkelijk geloof in wat de
nieuwe theorie beweert. Het is merkwaardig te zien hoeveel aandacht de
Sowjet-auteurs hebben voor de industriële ontwikkeling van India, en hoe beperkt
hun kennis is van het Indiase platte-
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land. Ik geloof dat de oorzaak van hun gebrekkige kennis van de feitelijke toestanden
daar, in weerwil van het tegengestelde stereotype zoals door The Ugly American114.
gepopulariseerd, is dat de Sowjet-geleerden geen echt veldonderzoek doen op het
platteland van Zuid- en Zuidoost-Azië. De manier waarop de Sowjet-geleerden de
ontwikkelingen op het Indiase platteland interpreteren als een geleidelijke overgang
naar kapitalistische verhoudingen, met een uitzicht op verdere evolutionaire groei,115.
getuigt van een gebrek aan inzicht in de feitelijke tendenties in veel gebieden, vooral
in de dichtbevolkte.
Het moest toch duidelijk zijn dat een bureaucratie, die nauw samenwerkt met de
rijke landbezitters, onmogelijk de progressieve rol kan spelen die haar door de
Sowjet-theoretici wordt toebedeeld. De parallel met China onder Tsjiang Kai-sjek's
regering is heel wat meer ter zake.
Gezien het voorafgaande zouden we de Sowjet Marxisten nauwelijks meer
‘revolutionairen’ kunnen noemen; reden waarom de Chinezen hen als ‘moderne
revisionisten’ aanduiden.
Natuurlijk is de ‘new look’ wat betreft de Derde Wereld, zoals in het voorgaande
geanalyseerd, maar één aspect van de meer algemene tendentie van de Sowjet-staat
om een deel van het Wereld Establishment te worden, en daarom steeds minder
ontvankelijk te worden voor echt revolutionaire ideeën.
Het Chinese standpunt inzake de revolutionaire vooruitzichten schijnt op het
ogenblik wel wat tweeslachtig. In theorie steunen de Chinezen nog steeds de
bewegingen in de Derde Wereld - maar in de praktijk van hun buitenlands beleid
komt dit theoretisch standpunt lang niet altijd tot zijn recht. Ten tijde van de Culturele
Revolutie werd het Chinese standpunt algemeen uitgelegd als een steun aan
revolutionaire uitbarstingen waar dan ook ter wereld - in duidelijke tegenspraak met
het Sowjet-standpunt. Lin Piau's formule van een de hele wereld omspannende
opstand van het ‘platteland’ tegen de ‘steden’ werd meestal opgevat als een steun
aan elke revolutie in de Derde Wereld, ongeacht het gevaar van Amerikaanse
interventie. In zijn ogen was het juist de snelle verspreiding van revolutionaire
uitbarstingen over de gehele wereld die de macht van de Amerikanen ernstig zou
kunnen verzwakken en zo een kernoorlog kon voorkomen door die macht als een
‘papieren tijger’ aan de kaak te stellen.
Maar misschien was in feite Lin Piau's formule, die Mau in 1965 tot de zijne
maakte, van het begin af in de allereerste plaats een blijk van zelfbeheersing en niet
van een roekeloze revolutionaire strategie. Er is be-
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toogd dat China's ondersteuning van revolutionaire strijd over de gehele wereld
allerminst een interventie in de Vietnam-oorlog inhield.116. De Chinese steun aan
Noord-Vietnam en het Vietnamees Bevrijdingsfront was grotendeels van materiële
en morele aard.
Behalve gedurende een korte episode op het hoogtepunt van de Culturele Revolutie
(in 1967) hebben de Chinezen in hun diplomatieke praktijk een voorzichtigheid ten
toon gespreid waardoor het verschil met de Sowjet-houding werd teruggebracht tot
een dat slechts gradueel was.
In hoofdstuk 6 heb ik er al op gewezen, dat er sterke aanwijzingen zijn, dat in de
laatste jaren de Chinese buitenlandse politiek een zwenking heeft gemaakt, waarbij
de steun aan revolutionaire bewegingen enigszins op de achtergrond is geraakt, en
de Chinese nationale belangen sterker op de voorgrond zijn gekomen als bepalend
voor het beleid. Het is nog niet helemaal duidelijk, hoe ver die zwenking gaat; vast
staat wel dat China selectief is geworden wat betreft de revolutionaire bewegingen
die het bereid is te steunen. Terwijl de revolutionaire krachten in Vietnam en
Cambodja steeds ten volle ondersteund werden - ook al ging die steun niet zo ver
dat een directe militaire confrontatie met de Verenigde Staten werd geriskeerd werden andere bewegingen als ‘ultra-links’ beschouwd en daarom geen ondersteuning
waardig. Dit was bijvoorbeeld in 1971 het geval in Ceylon.
Hierbij moet er nu echter ook rekening mee worden gehouden dat de Chinese
strategie ten opzichte van revoluties in de Derde Wereld mede beïnvloed wordt door
de steeds duidelijker wordende tendentie om niet de Verenigde Staten maar de Sowjet
Unie als de voornaamste potentiële buitenlandse vijand van China te beschouwen.
Hoe deze standpuntverandering in concreto op het buitenlands beleid zal inwerken,
is nog niet geheel duidelijk; wel blijkt nu al, dat in China de diplomatie bij herhaling
in conflict is gekomen met de in theorie aanvaarde revolutionaire beginselen. Zowel
wat Chili als wat Angola betreft was de Chinese houding ten opzichte van de
revolutionaire krachten rondweg teleurstellend.
Men krijgt namelijk tegenwoordig nogal eens de indruk, dat de Chinese sympathie
voor revolutionaire bewegingen meer en meer beïnvloed wordt door de mate waarin
het regiem, waartegen de beweging zich richt, gesteund wordt door de Sowjet Unie.
In wezen komt het er op neer dat, evenals de gehele Chinese buitenlandse politiek,
ook de houding ten opzichte van de landen van de Derde Wereld niet zozeer schijnt
bepaald te worden door ideologische en principiële overwegingen, maar in de eerste
plaats door het Chinese nationale belang als mogendheid,

W.F. Wertheim, De lange mars der emancipatie

352
zoals zijn leiders dit zien. En gezien het feit, dat de Chinese leiders daarbij niet de
Verenigde Staten maar de Sowjet Unie als de grootste bedreiging zien van hun
nationale veiligheid, kan er van een consequente ondersteuning van revolutionaire
bewegingen, die zich richten tegen kapitalistische uitbuiting door de Verenigde Staten
en hun bondgenoten, nauwelijks sprake meer zijn.
Als ideologisch centrum van de revolutie in de Derde Wereld hebben, zo schijnt
het, zowel de Sowjet Unie als China voor het ogenblik afgedaan.

B. Meningsverschillen over strategie
5. Het Cubaanse en het Chinese model
Indien we het Chinese theoretische standpunt zouden moeten uitleggen als een recept
dat het Chinese model overal gevolgd moet worden - wat ik betwijfel - dan zijn er
andere echte ‘revolutionairen’ die waarschuwen tegen een te gemakkelijke
onderstelling dat een model dat op een gegeven tijdstip in één deel van de wereld
succes had ook elders eenvoudig zou kunnen worden gecopieerd. Deze waarschuwing
was het leidende thema in het boek van Debray: Revolutie binnen de revolutie. Met
deze titel van zijn boek bedoelde hij dat het begrip revolutie een voortdurende
vernieuwing nodig heeft, in overeenstemming met de speciale omgeving waar zij
zal moeten plaatsvinden en de tactische eisen door de omstandigheden opgelegd.
Noch het Russische, noch het Chinese model is bruikbaar voor de landen van Latijns
Amerika waar de situatie een volstrekt andere is. Toch is er een neiging onder de
revolutionairen de laatste revolutie te copiëren. Het is al net zo als met generaals die
de laatste oorlog willen overdoen.117.
De logische conclusie uit het betoog van Debray zou zijn, dat de guerrillabeweging
in elk van de Latijns Amerikaanse landen haar eigen tactische en strategische plan
zou moeten ontwikkelen in overeenstemming met de heersende sociale, politieke en
militaire omstandigheden.
Ongelukkigerwijs is dat nu juist het laatste wat Debray in zijn boek bepleitte. Wat
hij feitelijk scheen aan te raden was ... blindelings het laatste revolutionaire voorbeeld
te volgen, nl. dat van Castro. Alsof er geen fundamentele verschillen waren tussen
Cuba onder Batista en de andere Latijns Amerikaanse landen vandaag; en alsof dat
wat in 1958 mogelijk was, tien jaar later, nadat de regering van de Verenigde Staten
haar politiek ten aanzien van de revolutionaire bewegingen over de hele wereld
volkomen had gewijzigd, nog altijd een bruikbare weg zou zijn ge-
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weest!
Om Peter Worsley aan te halen:118. ‘Het is geheel duidelijk dat de vijand van 1968
niet de vijand is, die de twaalf overlevenden van de Granma in 1958 tegenover zich
zagen in het Cuba van Batista, twee dagen nadat ze in de Sierra Maestra geland
waren.’ Worsley haalt Debray zelf aan, die er in een andere publikatie op gewezen
had119. dat ‘de revolutie de contrarevolutie heeft gerevolutioneerd ... Cuba heeft het
materiële en ideologische niveau van de imperialistische reactie omhooggehaald, en
wel in korter tijd dan dat van de revolutionaire voorhoede.’
Worsley wijst ook op andere belangrijke verschillen tussen het Cuba van gisteren
en Latijns Amerika van vandaag: ‘De Cubaanse rebellen genoten zelf oorspronkelijk
zo nu en dan in een beperkte mate steun van enkele andere Latijns Amerikaanse
regeringen. Maar nu zendt de President van Costa Rica niet langer wapens naar de
guerrilla's zoals hij dat deed naar de 26 juli-beweging, en van Venezuela komt ook
geen geld en militaire uitrusting meer met officiële of zogenaamd officiële
goedkeuring. (In het begin gaven ook Engelse, Franse en enkele Amerikaanse
journalisten Castro een goede pers.) Twee jaar later moest Cuba voor zijn leven
vechten tegen een inval vanuit Nicaragua, en matige hervormingen in de
Dominicaanse Republiek lokten een onmiddellijke invasie uit van Amerikaanse
mariniers.’120.
Maar het meest fundamentele verschil is natuurlijk, dat de regering van de
Verenigde Staten niet veel deed om Batista te steunen; dat er in de VS in het begin
enige sympathie voor Castro was; en dat pas toen Castro radicale hervormingen had
ingevoerd en bewezen had dat hij niet te koop was, de VS besloten Cuba als vijand
te behandelen; wat er weer toe bijdroeg Castro naar het Marxisme te drijven, en
bijgevolg naar hartelijke betrekkingen met, en hulp van de twee groten van de
communistische wereld.
Onder deze omstandigheden was het hoogst onrealistisch te verwachten dat het
Cubaanse wonder zich in 1967, in een land als Bolivia, zou kunnen herhalen. Om
nog eens Worsley te citeren: ‘De implicaties van deze veranderingen in de
uitgangssituatie zijn duidelijk. Zij zijn niet dat revolutie onmogelijk is: een oneindig
grotere inspanning van de Amerikanen in Vietnam is op een smadelijke mislukking
uitgelopen. Maar het gaat nu oneindig moeilijker worden dan het ooit in Cuba was.
Het is bepaald van symbolische betekenis dat Guevara dood is en dat Debray dertig
jaar heeft gekregen om over de nauwkeurigheid van zijn theoretisch model na te
denken.’121. Gelukkig is Debray al eind 1970 vrij geko-
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men; zijn standpunten, verdedigd in zijn boek Revolutie binnen de revolutie, heeft
hij intussen ten dele herroepen.122.
In tal van opzichten verschillen het model van Debray en de tactiek van Guevara
van het Chinese (en Vietnamese) voorbeeld; zelfs al zijn beide modellen op het idee
van een strategische guerrilla-basis diep in het binnenland gebouwd, van waar de
revolutie zich moest verbreiden over steeds grotere gebieden, om ten slotte in het
laatste stadium de stedelijke centra te veroveren. Het is alweer Worsley, die duidelijk
het enorme verschil tussen die twee modellen heeft aangetoond.
‘Het moet echter duidelijk gesteld worden dat wat de Chinese communisten deden,
ofschoon het guerrillavoering op grote schaal met zich meebracht, nogal sterk
verschilde van wat in Cuba gebeurde. De Chinese strategie leidde tot het zeker stellen
van een uitgestrekt bevrijd gebied, als basis van waaruit de rest van het land ten slotte
kon worden veroverd. Bovendien werden omvangrijke krachten in de strijd geworpen,
complete militaire eenheden tot divisies toe, waarvan sommige van de Kuomintang
waren overgelopen en andere door de communisten getraind waren voor en na de
Lange Mars. Zij bestuurden een enorm en bevolkt grondgebied, al was het nog zo
perifeer (hier denkt Worsley aan het bevrijdde gebied rond Jenan in de noordelijke
Sjensi-provincie, W.). Dit alles is heel wat anders dan de nietige steeds rondtrekkende
groepjes van vijf tot vijftien man die Guevara als de standaardmaat voor de Latijns
Amerikaanse guerrillagroep aanneemt. Het bezit van een bevrijd gebied heeft
belangrijke consequenties. Isolement op zichzelf geeft veiligheid. Van deze veiligheid
kan worden gebruik gemaakt om onder de boeren volgelingen te werven, om met
landhervormingen en andere sociale hervormingen een begin te maken, en om legers
te oefenen.’123.

6. ‘Focismo’ of leiding door partij
Het verschil tussen de twee modellen komt te voorschijn in een aantal kenmerkende
trekken, die achtereenvolgens besproken worden in de volgende paragrafen.
Het theoretische model van Debray, die de Cubaanse ervaring generaliseert, stelt
militaire leiding en discipline als de basis voor organisatie, in plaats van een
communistische partij met een civiel leiderschap. Revolutie moet ontstaan uit feitelijke
gevechtservaring, en niet uit ideologische ideeën geformuleerd door een
partij-apparaat, dat mogelijk ver af staat van de feitelijke strijd (het is dit aspect dat
de centrale gedachte schijnt te zijn van wat de Castristen, en Debray in hun zog,
focismo
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noemen - de filosofie van de actie, geconcentreerd in kleine gevechtseenheden,
guerrilla foci, als het fundamentele element van de revolutie). Aan de andere kant
houden de Chinese communisten stevig vast aan Mau's grondregel: ‘De Partij heeft
het bevel over het geweer en het geweer mag nooit worden toegestaan de Partij te
bevelen.’
Deze stelling, die het overwicht van de partij over het leger benadrukt, heeft in
China opnieuw aan betekenis gewonnen in de laatste jaren. Terwijl tijdens de Culturele
Revolutie het machtsevenwicht leek te verschuiven ten gunste van de militairen, is
sinds de val van Lin Piau het opperste gezag van de partij nadrukkelijk bevestigd.
Voor verschillende Latijns Amerikaanse landen kan het een wezenlijk belang zijn
de revolutionaire actie los te maken van de partijleiding, vooral als het partijen betreft
die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op vakbondsactiviteiten van stedelijke arbeiders,
of die, door de hachelijke positie van een partijleiding die maar half-legaal in een
stedelijke omgeving is gevestigd, misschien al te gauw geneigd is compromissen te
sluiten met de autoriteiten. Castro noemde de stad ‘een kerkhof van revolutionairen’.
Hoe reëel dit gevaar kan zijn, is wel bewezen in de Philippijnen in 1950. Daar lieten
de Huks, door een vergadering van de topleiding in Manila te beleggen, toe dat hun
leiders collectief gepakt werden en door de autoriteiten in de gevangenis werden
gegooid.124. Aan de andere kant gaat dit nadeel niet op voor het Chinese of Vietnamese
type partijleiding. Zij hadden een stevige basis in plattelandsgebieden, ver buiten het
feitelijke gezagsbereik en de macht van de contrarevolutionaire krachten.
Focismo als ideologie hecht veel waarde aan revolutionaire zuiverheid. Het verzet
zich tegen een compromis-politiek, en dit is een van de redenen waarom zowel
Guevara als Debray erop stonden dat het politieke leiderschap moest berusten bij de
hoogste bevelhebber van de guerrilla, die in staat was een strategische zienswijze te
laten prevaleren. Dit was ook een van de punten waarop een poging tot
overeenstemming tussen Guevara en de secretaris van de Communistische Partij van
Bolivia, Mario Monje, strandde.125.

7. Tijdelijke bondgenootschappen
Een vaste partijleiding kan aan een revolutionaire beweging veel meer ruimte geven
voor veranderingen in tactiek, en voor manoeuvreren. Het is een van de sterke punten
in het beleid van Mau geweest dat hij in staat was zo nu en dan zijn strategie van
revolutionaire strijd af te wisselen
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met een van compromis en tijdelijke wapenstilstand, als dit voor het uiteindelijke
doel bevorderlijk kon zijn. Een gecombineerde strijd tegen een gemeenschappelijke
vijand (de Japanners) kon zowel het moreel als de materiële positie van zijn beweging
duidelijk versterken, als hij maar zorg droeg dat hij de grondslag van zijn strategisch
sterke positie (zijn revolutionaire leger en het bevrijde gebied als een territoriale
basis) niet opgaf. In zulke omstandigheden konden zelfs tijdelijke overeenkomsten
met militaire leiders (bijvoorbeeld in 1936 met Tsjang Sjue-liang, wat de ontvoering
van Tsjiang Kai-sjek in Sian mogelijk maakte) nuttig zijn.
Net als oorlog is revolutie een echt politiek instrument: ‘een voortzetting van
politiek overleg, een voltooiing ervan met andere middelen’.126. om Clausewitz'
uitdrukking te variëren. Dit betekent dat een zich streng en dogmatisch vastklampen
aan ‘zuiverheid’, en aan een uitsluitend militaire visie, de revolutionaire
mogelijkheden van een beweging in hoge mate zou verzwakken.127.
Als compromissen onder zekere omstandigheden verdedigbaar zijn, dan moeten
er ook gevallen zijn waarin coalities met andere groepen en partijen praktisch mogelijk
worden. Maar in Debray's model is er nauwelijks enige plaats voor zulke coalities.
Een grote aarzeling om coalities aan te gaan is overigens wel begrijpelijk. Er zijn
te veel gevallen in de geschiedenis van de revoluties, waarin coalities tot verraad
door de vroegere coalitiepartners en tot catastrofale nederlagen hebben geleid. Tsjiang
Kai-sjek's moorddadige vernietigingsactie tegen de communisten, die tevoren een
bondgenootschap met de Kuomintang onder Soen Jat-sen hadden gesloten, is een
leerzaam voorbeeld. Zo is het ook met de nederlaag van de Indonesische
Communistische Partij, in 1965 toegebracht door het leger, gesteund door de vroegere
partners van de PKI in de Nassakom. De contacten van Aidit met een groep
rebellerende officieren (de Untung groep) in 1965 hebben ook alleen maar de positie
van de PKI in gevaar gebracht en verslechterd, omdat zij zelf geen militaire macht
bezat en alles wat op een guerrilla-basis kon lijken miste.
Daarom moeten we de redenen van zulke mislukkingen ernstig bekijken.
In feite was de overeenkomst van de Chinese Kungtsjantang (Communistische
Partij) met de Kuomintang, in de twintiger jaren gesloten, in overeenstemming met
de opvattingen van de Russische adviseurs van Soen Jat-sen. Onder Stalin's invloed
bepleitte in die tijd de Komintern
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de zogenaamde ‘Blok van Binnen’ strategie. Dit hield in dat de communistische
partijen in de agrarische wereld van Azië, waar geen industrieproletariaat was sterk
genoeg om een socialistische revolutie te volbrengen, zich moesten verbinden met
burgerlijk-nationalistische bewegingen die ook wel revolutionair waren, maar zich
niet een volledige omverwerping van het sociale bestel tot doel stelden. De
communisten konden bovendien individueel de grote nationalistische partijen
penetreren en beïnvloeden. Door deze tactiek konden zijn proberen de bourgeois
nationalisten aan een overwinning te helpen om, in een later stadium, de
nationalistische beweging te overmeesteren en in een socialistische om te zetten.
Volgens Stalin moest zo'n burgerlijk-nationale beweging als een citroen worden
uitgeknepen en dan weggegooid.128.
De grondslag van deze manier van redeneren was de veronderstelling dat de
agrarische landen van Azië hoe dan ook door een kapitalistische fase heen moesten
gaan, hetgeen de bourgeois nationalisten ook nastreefden. Een strijd voor socialisme
moest dan maar even wachten tot de bourgeois revolutie een overwinning had behaald
en een kapitalistische orde had ingeluid.
Helaas voor de Chinese communisten waren niet zij het, die de Kuomintang te
slim afwaren, maar Tsjiang Kai-sjek die juist hen verschalkte. Hij kon de communisten
gebruiken om hem als overwinnende opperbevelhebber tot naar Sjanghai en Hankou
te helpen oprukken. Maar juist op het ogenblik dat zij hun deel in de overwinning
begonnen op te eisen, keerde hij zich tegen hen en veranderde het Chinese
economische bestel niet in een werkelijk bourgeois kapitalistische orde, maar in een
bureaucratisch kapitalistische, die volledig afhankelijk bleef van de
grootgrondbezitters-belangen van de landadel die hem ondersteunde, en van
buitenlandse monopolies.
De Nasakom-coalitie van de PKI was niet fundamenteel verschillend. Al werd van
de PKI in die tijd gedacht dat zij de Chinese lijn volgde, de Nasakom-coalitie was
in feite meer in overeenstemming met de ‘Blok van Binnen’ formule die vroeger
door Stalin was verdedigd, en nu weer door de Sowjets als deel van de ‘nationale
democratie’-strategie opnieuw is geformuleerd. Ook hier was weer de coalitie op de
lange duur desastreus voor de communisten, die geen wapens bezaten en bijgevolg
de zwakkere partij waren binnen de coalitie. Het vasthouden aan de legaliteit kon
alleen maar werken zolang Sukarno's populistische regiem duurde. Zodra de PKI
werkelijk overstapte op een meer revolutionaire politiek door boerenonrust te steunen,
waren de vroegere part-
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ners met hulp van het leger in staat hen te verbrijzelen.
De nederlaag van de Chinese communisten gedurende de twintiger jaren was de
reden waarom Mau Tse-toeng een nieuwe theorie van coalities ontwikkelde. Volgens
zijn opvatting heeft een communistische partij het recht coalities te sluiten,
bijvoorbeeld met partijen die de nationale bourgeoisie vertegenwoordigen; maar
onder de voorwaarde dat de communistische partij het leiderschap van de beweging
in handen houdt en de sterkste partij blijft. Dit soort coalities is ook met succes
toegepast door de communisten binnen het Nationale Bevrijdingsfront in Vietnam.
De strategie van Mau is gebaseerd op zijn standpunt dat, al is een onmiddellijke
overgang naar het socialisme onmogelijk, men een kapitalistische fase toch niet
noodzakelijk vooraf hoeft te laten gaan aan een socialistische revolutie. De nationale
bourgeoisie kan een positieve rol spelen bij het tot stand brengen van een ‘nieuwe
democratie’; maar de communisten moeten de leiding houden om in staat te zijn
direct na de totstandkoming van een ‘nieuwe democratie’ door te gaan op de
revolutionaire weg naar het socialisme.129.
Het blijkt dat het Chinese model om coalities te sluiten niet de zwakheden vertoont
van de ‘Blok van Binnen’ politiek, en niet zomaar als een afwijking van de
revolutionaire weg kan worden afgedaan.
Al schijnt het purisme van Debray's model zich te verzetten tegen het denkbeeld
van tijdelijke allianties en compromissen, men zou zich toch moeten herinneren dat
ook Castro, nadat hij al een guerrillabasis had gevestigd, begon te praten met militairen
om de afbraak van het leger als instrument van staatsmacht te bespoedigen.130.

8. Guerrilla en boeren
Een derde en meest fundamenteel verschil tussen het Chinese en het Cubaanse
voorbeeld is natuurlijk een uiteenlopende wijze van benadering van de boeren. Het
grondbeginsel is voor Mau dat ‘de revolutionair is als een vis in de zee van de
boerenbevolking: hij wordt in leven gehouden door het milieu waarin hij leeft.’
Om Worsley weer te citeren: ‘Het guerrilla-leger schept niet alleen zijn eigen
veiligheid door een bevrijde zone in te stellen; het verschaft die ook voor de boeren
van dat gebied, die dan niet langer blootstaan aan het politiegezag van de
grootgrondbezitters, de speciale troepen die opstanden moeten onderdrukken, de
legers van de warlords, en een heel stel instanties in dienst van de repressie, die
tussenbeide komen en hun
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land tot een strijdtoneel maken. Militaire veiligheid schept op haar beurt die
psychologische zekerheid die meer kracht verleent aan de politieke propaganda: dan
toch heeft de boer voldoende zelfvertrouwen - zoals Mau zich tekenend uitdrukt om “op te staan”. In ideologische zin zelfverzekerd, en sociaal gesteund door leger,
partij en maatschappij, is hij bereid om de revolutie boven alles te stellen.’131.
Verderop in zijn artikel stelt Worsley Mau's voorschriften over de noodzaak om
tot de massa's te gaan en te trachten ze te helpen hun problemen op te lossen,
tegenover Debray's waarschuwing dat guerrillastrijders moeten ‘vermijden om de
dorpen in te gaan’; dat zij ‘voortdurend waakzaam, voortdurend wantrouwend en
voortdurend mobiel moeten zijn’, als de drie gulden regels; en dat iedere groep
gewapende propagandisten dan ook alle hoop moet opgeven dat ze onopgemerkt
zullen blijven, ‘als een vis in het water’.132. Worsley geeft toe dat die voorschriften
van Debray bedoeld zijn voor de eerste fase van een guerrillastrijd. Maar hij merkt
terecht op ‘dat het steeds moeilijker wordt te zien hoe de ommezwaai van “absoluut
nomadenleven” tot gezuiverde zelfbesturende zone vandaag de dag kan worden tot
stand gebracht, en Debray had daarop geen theoretisch antwoord.’133.
Erger nog was dat Guevara, toen hij in Bolivia vocht, ook geen praktisch antwoord
had. Als iets duidelijk is geworden uit zijn Boliviaans dagboek, dan is het, dat hij
absoluut geen mogelijkheid zag enig werkelijk contact met de boerenbevolking te
krijgen, al betreurde hij dat steeds weer in zijn korte maandelijkse algemene
overzichten.
Het is duidelijk dat de guerrillastrategie in de opvatting van Debray en Guevara
in de eerste plaats erop gericht was de zwakte van het regeringsapparaat aan te tonen,
en zo de onderdanige gehechtheid van de boeren aan de officiële gezagsdragers te
schokken. Daarom moest de revolutionaire strijd in de eerste plaats op basis van
militaire kracht worden gevoerd.
Natuurlijk kan dit als algemene regel niet genoeg zijn. Als we rekening houden
met het belang van patronageverhoudingen, die de revolutionaire strijdgeest van de
boeren temperen, is het duidelijk dat er een veel positievere politiek nodig is dan een
machtsvertoon alleen, om ze voor de strijd te winnen. Het is best mogelijk dat in
Cuba de algemene ontevredenheid over de regering van Batista zo erg was, dat de
boeren bereid waren iedere tegenstander van die regering te volgen. Bovendien was
die regering, van militair gezichtspunt gezien, erg zwak. Maar het zou heel
onrealistisch zijn om aan te nemen dat revolutionaire guerrillastrijders
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ooit zouden kunnen hopen belangrijke steun bij de boeren te boeken zonder hen eerst
te hebben leren kennen; en zonder te hebben geprobeerd, met geduld en met politiek
inzicht, hen los te weken van die patronagebanden, en hun door collectieve actie het
uitzicht te bieden hun loyaliteit over te dragen op organisaties, gebaseerd op een
nieuw soort solidariteit op klassegrondslag.
Betekent dit, dat in plaats van het Cubaanse model het Chinese moet prevaleren?
Weer is een waarschuwing op zijn plaats. De toestand in veel Latijns Amerikaanse
landen is heel anders dan die in China, waar ook Debray herhaaldelijk met nadruk
op wees. Veel volkrijke landen in Azië bezitten zelfs niet de geografische
mogelijkheden voor het scheppen van uitgestrekte guerrillabases in bergachtige
gebieden, zoals die in de Sjensi-provincie. De Indonesische communisten, die na de
mislukte militaire staatsgreep van 1965 hebben geprobeerd de Chinese strategie in
het dichtbevolkte Java toe te passen, hebben ook ervaren dat het beslist niet
gemakkelijk is het Chinese model na te volgen onder vrij sterk verschillende
aardrijkskundige omstandigheden.
Maar al moet elk revolutionair experiment op een creatieve manier worden
beproefd, die aangepast is aan de plaatselijke omstandigheden, men moet tezelfdertijd
kennis nemen van en lering trekken uit de ervaringen van vroegere revoluties, zowel
van de geslaagde als van de mislukte. Het Cubaanse model moge dan misschien niet
meer toepasbaar blijken in het Latijns Amerika van vandaag - maar zijn les van wat
menselijke toewijding en moed kunnen bereiken is uniek in de wereld-historie. Het
falen van Che Guevara in Bolivia zal evenmin vergeefs zijn geweest, zowel door
zijn voorbeeld van menselijke grootheid als door het levend bewijs dat het levert van
de zwakke kanten van focismo.
Waarschijnlijk zal de succesvolle revolutionaire strijd in Vietnam, tegen een
schijnbaar verpletterende buitenlandse overmacht, het belangrijkste voorbeeld voor
de huidige Derde Wereld zijn. Toch gaat ook hier de regel op dat revolutionairen
nooit de laatste revolutie moeten nabootsen.
Het leren van de lessen der geschiedenis is uitermate moeilijk. Grote revolutionairen
hebben dit met succes gedaan. Marx en Engels bestudeerden de oorzaken van
mislukking van de revoluties van 1848 en 1871; Lenin leerde van de revolutie van
1905; Mau van die van 1927; en zo zullen de Latijns Amerikaanse revolutionairen
moeten leren van het falen van Guevara in Bolivia.
Maar als, zoals Debray scheen te bepleiten, één enkel historisch voor-
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beeld tot model wordt verheven, dat min of meer slaafs moet worden gevolgd door
een heel continent, dan zal dat voorbeeld niet als stimulans werken, maar eerder als
een belemmering.

9. Internationale solidariteit
Er is ten slotte nog één kenmerkend aspect in de visie van Guevara en Castro. Zij
willen dat de revolutionaire beweging de nationale grenzen overschrijdt en
internationale solidariteit tot grondslag heeft. Castro kritiseerde in zijn voorwoord
tot Guevara's Boliviaans dagboek de leider van de Communistische Partij Monje,
omdat die een nationaal Boliviaans standpunt had willen laten prevaleren. Alweer,
vanuit dit gezichtspunt van revolutionaire ‘zuiverheid’ is de opvatting van Guevara
alleen maar logisch. In werkelijkheid was zijn troep guerrilla's in Bolivia inderdaad
internationaal. De visie dat de belangen van de volken van de verschillende landen
van Latijns Amerika overeenkomen en onderling nauw verbonden zijn, is ook juist.
Toch kan men eraan twijfelen of deze internationale benadering wel het meeste
uitzicht biedt, als het hoofddoel zich richt op het verkrijgen van bredere steun van
het volk en vooral van de boeren. Het moet ernstig betwijfeld worden of de mensen
zelf politiek rijp genoeg zijn om een internationaal soort beweging te begrijpen. Het
is zelfs heel goed denkbaar dat, om de boeren van een gegeven streek te overtuigen,
men hoofdzakelijk plaatselijke revolutionairen zou moeten inzetten, mensen die het
boerendialect spreken en op de hoogte zijn van hun situatie.
Bovendien is de kans niet gering dat een veel bredere beweging van guerrillero's
zou kunnen worden aangeworven als de revolutionaire leiders zich in eerste instantie
zouden baseren op een nationale bevrijdings-ideologie, omdat nu eenmaal het verzet
van Latijns Amerikanen tegen de macht van de VS vooral een nationalistisch verzet
is.
Maar internationale solidariteit blijft een hoogst belangrijk aspect in het proces
van de ‘wereldrevolutie’. Gezien het internationale karakter van de contrarevolutie,
is het maar al te duidelijk dat revolutionairen over de hele wereld zich niet kunnen
tevreden stellen met de slogan dat revolutie geen exportartikel is.
Een poging om de opvattingen en aanpak van andere revolutionairen te bestuderen
en te begrijpen is evenwel een voorwaarde om internationale solidariteit te kunnen
realiseren. En daarbij zal men moeten proberen zich te bevrijden van een chauvinisme,
dat de eigen benadering en ervaringen tot de enige weg tot succes zou willen
proclameren.
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11
Na de sociale revolutie
In een maatschappij als de Chinese kan een revolutie een fundamenteel
en volkomen natuurlijk levensverschijnsel zijn, net zo moeilijk te vertragen
als een bevalling.
Graham Peck
De belangrijkste opgave is de opkomst van revisionisme te voorkomen
gedurende de periode van socialisme, om een terugwentelen van de
revolutie te vermijden.
Mau Tse-toeng

1. Economische resultaten
Wat gebeurt er na een succesvolle revolutie?
Ik heb hier speciaal op 't oog de gevolgen van sociale revoluties van het type
waarmee we tegenwoordig in de niet-industriële wereld worden geconfronteerd. Als
we ons zouden beperken tot agrarische revoluties in de engere zin, dan zouden we
als uitgangspunt van onze beschouwingen alleen maar China, Vietnam, Laos en
Cambodja als model kunnen gebruiken, en tot op zekere hoogte ook Mexico in een
wat verder verleden, en Noord-Korea en Cuba in een meer recente periode. Maar
aangezien Rusland ook overwegend agrarisch was toen de revolutie van 1917 uitbrak
en zich tot ver in Azië uitstrekte, lijkt het me voor de hand liggend ook de Sowjet
Unie in ons betoog te betrekken; en dat te meer nu de resultaten van een
communistische revolutie nog steeds door veel mensen grotendeels worden afgemeten
naar wat bekend is over het naspel van de Russische Revolutie. Met het oog op hun
geweldige omvang en uniek belang voor de hele wereldsituatie zal ik mijn betoog
in hoofdzaak concentreren op de twee reuzen uit de communistische wereld: de
Sowjet Unie en China.
Wat betreft de economische gevolgen van de Russische Revolutie heeft het geen
zin meer te ontkennen dat de Sowjet Unie sindsdien een tijdperk van snelle
modernisering en industriële ontwikkeling is ingegaan. We hebben in het Eerste Deel
gezien dat er nog pogingen worden ondernomen,134. om een causaal verband tussen
de revolutie en de daarop gevolgde periode van snelle economische vooruitgang weg
te redeneren. Zo zijn er ook nog tot voor kort pogingen gedaan de economische suc-
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cessen van de Sowjet Unie te kleineren op grond van ernstige tegenslagen in de
agrarische produktie - een zwakte die nog steeds niet definitief schijnt te zijn
overwonnen. Over het algemeen zal men echter moeten toegeven dat het communisme
als politiek systeem in staat is als een alternatieve weg te dienen tot industriële en
technologische vooruitgang, een weg die op zichzelf niet minder effectief hoeft te
zijn dan de Westerse weg van de liberale democratie. Men zou zelfs kunnen volhouden
dat het sinds 1900 de enig begaanbare weg is voor niet-geïndustrialiseerde landen.
Ook voorzover het China aangaat is de eensgezindheid in beoordeling de laatste
jaren groeiende. Het communistische experiment in China is natuurlijk van kortere
duur. De moeilijkheden die moesten worden overwonnen om de economische
ontwikkeling op gang te brengen waren, gezien de enorme bevolkingsdichtheid in
verschillende delen van het land en het ongelooflijk lage niveau van produktie per
man op het hele platteland, geweldig zelfs in vergelijking met die in Rusland ten
tijde van zijn revolutie. Bijgevolg is het algemene technologische en industriële
niveau van China nog ver beneden het niveau van de geïndustrialiseerde landen; en
de resultaten van China kunnen alleen maar juist gewaardeerd worden als men ze
ziet tegen de achtergrond van China's eigen, nog zo recente verleden. Bovendien
hebben de betrkkelijke geïsoleerdheid van China en de terughoudendheid van haar
autoriteiten gedurende vele jaren ten opzichte van het publiceren van statistieken
inzake de nationale produktie, en aan de andere kant de Amerikaanse politiek die
destijds iedere Amerikaan verbood om het land te bezoeken, samen met de stroom
van anti-propaganda van Washington, Taipei, Hongkong en in de latere jaren ook
van Moskou, bijgedragen tot een vrij algemeen beeld van China als een land waar
nog honger en ellende zouden heersen. Maar sinds China de plaats in de Verenigde
Naties, waarop het recht had, heeft kunnen innemen en de Amerikanen hun volstrekt
negatieve houding ten opzichte van het huidige regiem hebben moeten laten varen,
is een flink stuk van het ‘gordijn van onwetendheid’135. opzijgetrokken.
Zij die min of meer geïnformeerd zijn over China, en dat worden er in de Westerse
wereld steeds meer, zijn er ten volle van doordrongen dat de prestaties in dit land op
beide gebieden, zowel wat betreft agrarische als industriële produktie, niet minder
dan wonderbaarlijk zijn; en dat, gezien tegen de achtergrond van China's eigen
verleden en de neiging tot stilstand in de naburige landen van Zuid- en Zuidoost-Azië,
de Chinese
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successen op economisch en technologisch terrein niet minder indrukwekkend zijn
dan die van Rusland gedurende de periode tussen de twee wereldoorlogen.136.
Als men zoekt naar een causaal verband tussen de revoluties en de daaruit
voortkomende materiële successen en prestaties, zou men kunnen volhouden dat dit
voornamelijk gezocht moet worden in de psychologische sfeer. Zoals ik al aangaf
in Hoofdstuk 7, toen 't ging over de gevolgen van revoluties, maakt een sociale
revolutie waarin brede massa's van het volk zijn betrokken geweldige bronnen van
volksenergie vrij, die gericht kan worden op collectieve actie en opbouw. Anders
dan bij de louter psychologische aanpak waarover Hoofdstuk 9 handelt en die
grotendeels berust op schijn, worden hier psychologische methoden gebruikt als
aanvulling op ingrijpende maatschappelijke veranderingen, als onderdeel dus van
een alomvattende strategie. Het gevoel van te langen leste als menselijke wezens te
worden erkend, die volledige gelijkheid genieten, gepaard aan de vele aanwijzingen
dat de nieuwe revolutionaire autoriteiten zijn overgestapt op een beleid dat wordt
gevoerd ten voordele van de arme massa's, brengt een positief betrokken zijn voort
en een wil tot extra krachtsinspanning.
Men kan voor deze na-revolutionaire aanpak de term ‘mobilisatiesysteem’
gebruiken, zoals David Apter dat noemt. Het verschil met het ‘mobilisatiesysteem’
zoals door Sukarno en de andere populistische leiders toegepast is, dat economische
opbouw en strijd tegen de honger en armoede hoge prioriteit krijgen.
In China was dit volksenthousiasme voor een groot deel te danken aan radicale
agrarische hervormingen, zowel in de loop van de revolutie als vlak daarna. Van een
herverdeling van land onder vroegere pachters en arme boeren kon men - gezien de
ernstige grondversnippering - bezwaarlijk een aanzienlijke toename van de
landbouwproduktie verwachten. De landbouwbedrijven bleven marginaal en
oneconomisch, en tengevolge daarvan was er te weinig kans om technische
vernieuwingen en nog minder om mechanische werktuigen te introduceren. En toch
was het besef nu eigenaar te zijn geworden van het land dat ze bewerkten, genoeg
prikkel tot een extra krachtsinspanning die hogere produktiviteit tot resultaat had.
De tijdelijke vooruitgang in beschikbare voedselopbrengsten, door die
produktieverhoging bereikt, bezorgde het nieuwe regiem dan weer de adempauze
die het nodig had om andere sectoren van het economische systeem tot ontwikkeling
te brengen. En ook bezorgde het de communistische leiders de goodwill die nodig
was om in
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verschillende fasen een gecollectiviseerde landbouweconomie te kunnen invoeren,
die dan weer uitgestrektere bedrijfseenheden, verbeterde techniek en dientengevolge
hogere opbrengsten beloofde.
Ondanks de ernstige tegenslagen gedurende de slechte jaren (1959-1961) die
volgden op het verstoorde evenwicht door de Grote Sprong Vooruit veroorzaakt, is
de algemene richting van de Chinese economie gestadig stijgend, in volledig contrast
met de overwegende tendentie in bijna alle landen van de Derde Wereld ten zuiden
van China, waar het ‘Aziatische Drama’ zich voltrok.
Men kan de ontwikkelingen in China tegenover die in Mexico na de revolutie van
1910 stellen. Na een paar jaar slaagden de boerenlegers onder leiding van Zapata,
de ‘apostel der boeren’, erin ingrijpende landhervormingen af te dwingen. Maar
omdat die hervormingen niet gepaard gingen met een algehele omverwerping van
de bestaande economische structuur en machtsverhoudingen en het hacienda-systeem
in wezen onaangetast werd gelaten, verzandde de revolutie uiteindelijk in een weer
opnieuw ontstane sociale en economische ongelijkheid, met name op het platteland.137.
Agrarische hervormingen die geen uitvloeisel zijn van een ideologie die gericht is
op totale omvorming van de samenleving, zullen geen ander gevolg hebben dan de
boerenopstanden in Keizerlijk China, die deel uitmaakten van een ‘dynastieke
kringloop’, zoals in Hoofdstuk 6 behandeld. De Mexicaanse ervaring is een voorbeeld
hoe een boerenrevolutie, die alleen gericht is op agrarische hervormingen als einddoel,
gedoemd is op een soort Thermidor-restauratie uit te lopen. In andere Latijns
Amerikaanse landen die het geprobeerd hebben met ingrijpende landhervormingen,
zoals Bolivia waar een radicale landhervorming in de jaren vijftig plaatsvond, schijnt
zich ook tot op zekere hoogte een gelijke ontwikkeling voor te doen.138.

2. Het vrijheidsprobleem in de Sowjet Unie
Als we al moeten toegeven dat een radicale sociale revolutie, die verder gaat dan het
beperkte doel van agrarische hervormingen, opmerkelijke resultaten kan opleveren
op materieel en economisch gebied, houdt dat dan in, dat de successen van zo'n
revolutie de eerste jaren van euforie en enthousiasme zullen overleven?
Hier moeten we bedenken hoezeer Hannah Arendt er de nadruk op legde dat in
het begrip revolutie de strijd voor grotere vrijheid minstens even essentieel is als een
streven naar economische en technische vooruitgang. Zij merkt terecht op, dat er
zowel in de Sowjet Unie als in de
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Verenigde Staten een neiging is om te vergeten dat de twee revoluties die ten
grondslag lagen aan het tegenwoordige politieke systeem niet alleen gericht waren
op materiële vooruitgang maar ook op grotere vrijheid van het volk. In haar ogen is
deze vergeetachtigheid symptomatisch voor de tegenwoordige geestesgesteldheid
zowel onder zekere Marxisten als onder die Amerikanen die wel voorgeven
democraten te zijn maar niet graag herinnerd worden aan de Bill of Rights!139.
In de opvatting van evolutie als uitgewerkt in dit werk is deze kwestie nog
fundamenteler. Ik kwam in het Eerste Deel van dit boek voor de dag met de stelling
dat het grondcriterium voor evolutie emancipatie is, d.w.z. bevrijding. En als revolutie
moet worden beschouwd als een versneld proces van evolutie dan zal zijn resultaat
ook noodzakelijkerwijs zijn: emancipatie, dus bevrijding. Hoe kan dit gerijmd worden
met het sterke element van verdrukking, dat aan elk regiem geboren uit een
communistische revolutie inherent is, een element dat openlijk erkend wordt in de
term: dictatuur van het proletariaat?
Voor Barrington Moore houdt een communistische revolutie geen grotere vrijheid
in, zelfs al moge zij dan een moderne industriële maatschappij voortbrengen. Het
slot van zijn boek geeft geen werkelijk perspectief voor de toekomst. Hij vraagt zich
af of modernisering niet juist uiteindelijk op gebrek aan vrijheid moet uitlopen. Het
enige verschil is volgens zijn mening,140. dat terwijl liberale democratie op verdrukking
van andere volken uitloopt, de communistische weg naar moderniteit in verdrukking
van het eigen volk uitmondt.
Welnu, een tendentie naar hernieuwde onvrijheid is stellig aanwezig en onder
communistische regiems zelfs in sterke mate. De vraag in welke mate de twee grote
communistische revoluties ‘emancipatie’ hebben gebracht, is zeker gerechtvaardigd.
De extreme hardheid van het Stalinistische bewind vooral verplicht ons om
indringende en fundamentele vragen te stellen.
Toch zou men zelfs voor Rusland kunnen volhouden, dat de oogst van de revolutie
volgens het ‘emancipatie’-criterium per saldo eerder positief dan negatief uitvalt.
We moeten er rekening mee houden dat revoluties van het type als besproken in
dit deel van het boek, altijd voorkomen in landen onder een hard en autoritair bewind.
In zulke landen leed de grote massa van het volk onder zware repressie. Alleen omdat
er brede lagen van de bevolking onder ondragelijke omstandigheden leefden, kon
een revolutie slagen. Vrijheid, een zekere mate van materiële welstand en
onderwijsmo-
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gelijkheden boven het meest elementaire niveau waren alleen maar beschikbaar voor
een dun laagje van de bevolking.
Tegen deze achtergrond moet het emancipatieprobleem worden bekeken. We
moeten op zijn minst toch erkennen dat als volgens onze criteria ‘gebrek aan vrijheid’
in verscheidene historische voorbeelden karakteristiek is voor de na-revolutionaire
situatie, het ook een kenmerk is geweest van de vóór-revolutionaire maatschappij.
Wel is duidelijk dat de revolutie niet dat soort en die mate van vrijheid heeft
opgeleverd die door degenen, die in bepaalde delen van de industriële wereld leven,
essentieel wordt geacht.
De ideologie van de ‘dictatuur van het proletariaat’ houdt vol dat terwijl in de
voor-revolutionaire tijd een kleine minderheid een grote meerderheid onderdrukte,
het na de revolutie juist de kleine minderheid van vroegere onderdrukkers is, die dan
wordt onderdrukt door de grote meerderheid.
Natuurlijk dekt deze rationalisatie de feiten niet. Als we de loop van de
gebeurtenissen speciaal in Rusland nagaan, dan mogen we de conclusie trekken dat
na een vrij korte periode van ruimere democratische vrijheden de dictatuur
langzamerhand vormen aannam - vooral onder het bewind van Stalin - die
neerkwamen op een onderdrukking van vele groepen, die in geen enkel opzicht
konden worden vereenzelvigd met de vroegere onderdrukkers.
Toch houdt dat nog niet in, dat de Russische Revolutie wat betreft emancipatie
zijn doel volkomen heeft gemist. De onregelmatige en sprongsgewijze loop van het
emancipatie-proces, die de essentie van de menselijke evolutie vormt, werd besproken
in het Eerste Deel van dit werk. Zelfs afgezien van het feit dat emancipatie nooit een
ondubbelzinnig proces is, en dat nieuwe vrijheden altijd nieuwe verplichtingen en
nieuwe restricties impliceren (bijv. verplichtingen tegenover landeigenaren worden
vervangen door verplichtingen tegenover collectiviteiten, of tegenover de maatschappij
als geheel) is het duidelijk dat voor grote groepen van de Russische maatschappij
door de revolutionaire uitbarsting traditionele belemmeringen werden weggevaagd.
Na de eerste jaren van ernstige ontwrichting en voedselgebrek, die voor een
aanzienlijk deel te wijten waren aan de Eerste Wereldoorlog en verergerd werden
door de buitenlandse militaire interventie ná de revolutie, kwam er een periode van
snelle ontwikkeling op het gebied van de stedelijke industrie; een ontwikkeling die,
mede gezien de rol toegekend aan de werkende klasse onder het socialisme, de positie
van de industrie-arbeiders
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flink versterkte, zowel moreel als materieel. Voor hen was er zonder twijfel een
duidelijk stuk bevrijding uit vroegere achterstelling, ook al werden er geen vakbonden
in Westerse zin in het leven geroepen.
Een ander belangrijk aspect van emancipatie was de snelle verbreiding van
onderwijsvoorzieningen. Onder het Tsarisme en de heerschappij van de
Grieks-Orthodoxe Kerk was onderwijs maar tot een kleine minderheid beperkt
gebleven. Vooral op het platteland heerste er analfabetisme. De snelle uitbreiding
van onderwijs overeenkomstig de revolutionaire ideologie van volksverlichting heeft
meer bereikt voor de vrijmaking van de volksmassa uit de banden waaronder zij had
geleden onder het Tsarisme, dan welke andere maatregel ook. Het mag dan waar zijn
dat van een Westers liberaal gezichtspunt een opvoeding die vast zit aan een bepaalde
partij-ideologie zich niet laat rijmen met het beginsel van vrijheid van gedachte en
uitdrukking zoals dat in veel Westerse industriële landen als fundamenteel wordt
beschouwd. Maar toch waren de vaardigheid in het lezen op zichzelf en de daarmee
gepaard gaande verbreiding in belangstelling en perspectief door de kennismaking
met Marxistische ideeën tezamen met een sterk verhoogd niveau van technische
kennis en bekwaamheid, zonder twijfel bevorderlijk voor een geestesgesteldheid,
die niet voor eeuwig genoegen zou blijven nemen met antwoorden die pasklaar door
een machtige partijmachine zouden worden opgelegd en door een almachtige geheime
politie zouden worden afgewongen. Het is de uitbreiding van lager en meer gevorderd
onderwijs sinds de revolutie die als uiteindelijk gevolg heeft gehad, dat tegenwoordig
in de Sowjet Unie veel meer mensen indringende vragen stellen over alle mogelijke
problemen en zich niet langer tevreden stellen met het grof-schematisch soort
antwoorden waarmee dogmatische Marxisten gedurende het tijdperk van Stalin die
vragen afdeden. Ook hier is alweer duidelijk dat de emancipatie voortgang boekte al was het niet zonder tijdelijke terugslagen en erger - in vergelijking met het
tsaristische voor-revolutionaire regiem, toen de geheime politie, de Ochrana, een
model had geschapen voor de, kwantitatief veel ergere, kampenterreur van de GPU
tijdens het Stalin-tijdperk.
Nu zou men kunnen vragen in hoeverre het heus de revolutie van 1917 was, die
heeft bijgedragen tot het emancipatieproces in het na-revolutionaire Rusland. Zou
men niet kunnen volhouden dat dezelfde soort emancipatie gekomen zou zijn en dat
met minder wrijvingen en minder slachtoffers, als het land langs de lijnen van de
Westerse democratie de weg naar modernisering en industriële ontwikkeling zou
zijn opgegaan,
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in plaats van dooreengeschud te worden door een socialistische revolutie? Dat wil
zeggen als de bourgeois-revolutie van februari 1917 niet gevolgd was door de
socialistische Oktoberrevolutie?
Hoewel alle pogingen om causale verbanden te leggen neerkomen op een
vergelijking tussen wat werkelijk gebeurd is en wat gebeurd zou zijn als één factor
uit de loop der gebeurtenissen zou hebben ontbroken (het ‘als’ in de geschiedenis in
de terminologie van Sidney Hook),141. is het toch zeer twijfelachtig of dit soort vragen
zinvol is als het gaat om een sociale revolutie. Ons voorafgaand betoog duidt aan,
dat het type sociale revolutie, waarover het in dit Derde Deel van deze studie gaat,
zich alleen voordoet onder bepaalde vrij nauw omschreven omstandigheden. Alleen
bij zware onderdrukking in een hoofdzakelijk agrarische traditionele maatschappij
kan dit type sociale revolutie uitbreken, als alle andere wegen naar evolutie zijn
geblokkeerd. Het is heus geen louter toeval dat pogingen om zuiver democratische
hervormingen in te voeren, mislukken. Bovendien zijn buitenlandse kapitalistische
belangen, grotendeels geconcentreerd in de sector van ruwe grondstoffen die ten
voordele van de geïndustrialiseerde landen worden geëxploiteerd, gekant tegen een
proces van geleidelijke ontwikkeling van de industrie. Dáárom worden dictatoriale
maatregelen, bedoeld om de macht van zowel buitenlandse belangen als van een
binnenlandse landadel in te perken, in dit soort landen een voorwaarde om tot
werkelijke modernisering te komen. Daarom ook is een vergelijking met andere
typen modernisering, die passen bij andere maatschappijen onder andere
omstandigheden, weinig relevant.
Het eindoordeel tot op welke hoogte de Russische revolutie: werkelijk heeft
bijgedragen tot ‘emancipatie’ zal afhangen van criteria waarin het subjectieve element
niet kan worden geloochend. Het is moeilijk kwantitatief tegenover elkaar af te wegen
die groepen die nu grotere vrijheid genieten tegenover die groepen die zich door de
communistische dictatuur onderdrukt voelen. Het is even onmogelijk bij voorbeeld
op een weegschaal te leggen aan de ene kant de vermeerdering van
belangstellingssfeer en maatschappelijk perspectief die te danken is aan de snelle
verbreiding van volksopvoeding, en aan de andere kant het lijden dat veroorzaakt
wordt door de terreur van de geheime politie en andere organen van onderdrukking.142.
We zouden overigens voorzichtig dienen te zijn met maar aan te nemen dat die terreur
door de hele bevolking van de Sowjet Unie voor en na de Tweede Wereldoorlog
ondergaan zou zijn. Het is mogelijk dat die vervolging slechts beperkte sociale
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groepen bedreigde, speciaal stedelijke. Terwijl ook de terreur tegen de koelaks (rijke
boeren) in de dertiger jaren niet kan worden beschouwd als een terreur die gericht
was tegen de hele boerenstand.
Hiermee komen wij in het bijzonder op het emancipatie-probleem in verband met
de plattelandsbevolking van de Sowjet Unie. Zoals we al eerder hebben gezien, brengt
Moore in dit opzicht een extreem gezichtspunt naar voren, hoewel niet speciaal in
verband met de Sowjet Unie: hij beweert namelijk dat een communistische revolutie,
al is die ook tot stand gekomen met aanzienlijke hulp van de zijde van de
boerenbevolking, moet uitlopen op een uiteindelijke vernietiging van de ‘peasantry’
als klasse.143. Hij beschouwt klaarblijkelijk het verdwijnen van de boerenstand als
een onvermijdelijk gevolg van industriële ontwikkeling onder welke omstandigheden
dan ook.144. Hij noemt bovendien in het bijzonder de wreedheid tegenover de brede
massa waarmee het moderniseringsproces in de Sowjet Unie onder Stalin werd
uitgevoerd. Ergens anders spreekt hij over de boeren zelfs als over ‘een stervende
klasse’.
Nu geloof ik, dat het in Moore's betoog aan duidelijkheid ontbreekt. Het is
klaarblijkelijk zijn mening, dat de boeren onder een communistisch regiem lijden
onder discriminatie van de kant van de autoriteiten en onderworpen worden aan alle
mogelijke onderdrukkingsmaatregelen. Als hij dát bedoelt, geloof ik dat zijn oordeel
heel eenzijdig is, zelfs voor de Sowjet Unie. Aangezien het saldo voor de boer, in
verband met de emancipatiekwestie, van het grootste belang is voor de waardering
van het succes van de Russische Revolutie, zou ik even bij dit onderwerp willen
stilstaan. Hiervoor is te meer reden, daar ten tijde van die revolutie de boerenbevolking
de grote meerderheid vormde, zoals ook in China en in de Derde Wereld vandaag
de dag het geval is.
Het lijkt me niet te ontkennen, dat voor de grote meerderheid van de agrarische
bevolking de balans van de revolutie positief is geweest.
Het is waar dat de collectivisatie gedurende de dertiger jaren felle weerstand heeft
ontmoet van de kant van belangrijke sectoren van de landelijke bevolking, waardoor
zowel de graanoogsten als de veestapel achteruitgingen. Het is ook waar dat gedurende
de vervolging van de koelaks menigeen heeft geleden die redelijkerwijs noch rijke
landeigenaar noch uitbuiter genoemd kon worden. Tenslotte is het waar dat de Sowjet
landbouw nog steeds ernstige tekortkomingen vertoont die door buitenlandse
waarnemers meestal zijn geweten aan de gedwongen collectivisatie en het daaruit
voortvloeiende gebrek aan motivering voor de individuele landbouwer. Er is ook
geen twijfel aan dat de tegenstand te-
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gen de collectivisatie nogal sterk is gebleven. In de Sowjet-pers is regelmatig gewezen
en kritiek geoefend op een neiging onder de kolchoz-leden om de nadruk te leggen
op hun privé stukje land en de particuliere verkoop op de markt. Toch kan nauwelijks
betwijfeld worden dat sedert het begin van het collectivisatieprogram de agrarische
produktie-techniek, de levensstandaard en het culturele niveau van de boeren enorm
zijn verbeterd. Als men zou willen beweren, dat in de Sowjet Unie de ‘peasants’ als
een ‘klasse’ zijn verdwenen, kan dit alleen in die zin juist zijn dat men een
goedbetaalde werker in een collectieve boerderij nauwelijks meer een ‘peasant’ kan
noemen in de zin van een boertje dat voor zijn gezinsbehoefte produceert.
Zelfs als het waar is, dat de totale graanproduktie in de Sowjet Unie vele jaren op
hetzelfde niveau bleef, dan kan toch niet worden ontkend dat deze hoeveelheden
geproduceerd worden door een veel geringere mankracht, wat wijst op een aanzienlijk
gestegen produktiepeil per hoofd van de bevolking. Het voornaamste gevolg van de
collectieve landbouw was, dat de industriële ontwikkeling in de stedelijke centra,
die een snelle opname van vele arbeiders uit het platteland vereiste, opgevoerd kon
worden zonder het totale peil van de agrarische produktie in gevaar te brengen. De
collectieve boerderijen, en eveneens de staatsboerderijen, bevorderen een veel sneller
tempo van mechanisatie dan bij particuliere boerderijen met overwegend kleine
boertjes mogelijk was geweest. Ofschoon een al te snelle invoering van
gemechaniseerde landbouw vaak leidde tot een gebrekkig beheer en een slechte staat
van onderhoud van de machines, omdat de kolchoz-werkers nog te weinig ervaring
hadden, deed zich in de loop van de tijd de gunstige werking van mechanisatie wel
degelijk voelen.
Als ik het goed begrijp, zijn de onvolkomenheden van de Sowjet-landbouw, die
tot een zekere stagnatie hebben geleid, eerder te wijten aan de traditionele oriëntering
van de Sowjet-landbouw op een extensief grondgebruik, gevolg van de uitgestrektheid
van het territoir, dan aan de collectieve landbouw als systeem. Gemechaniseerde
landbouw is beter geschikt voor verhoging van produktie per man dan van produktie
per oppervlakte. Pas in de laatste jaren schijnen de Sowjet-autoriteiten de voordelen
en de noodzaak in te zien van intensievere landbouw, wat ook inhoudt een groter
gebruik van kunstmest.145.
Daarom kan onze conclusie luiden, dat de stelling van Moore, wat betreft de
verdrukking en de uitschakeling van de boerenstand onder het communisme, van
vele kanttekeningen moet worden voorzien.
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Met de collectivisatie werd het bevrijdingsproces van de boeren geenszins gestuit.

3. Het vrijheidsprobleem in China
Nog minder zou men kunnen volhouden dat de drang naar vrijheid die in de Chinese
revolutie tot uiting kwam daarna, nadat de revolutie haar materiële doeleinden bereikt
had, werd gestuit. Terreur en onderdrukking kwamen in de Chinese Volksrepubliek
veel minder voor dan in de Sowjet Unie. Na een korte periode van georganiseerd
geweld tegen degenen, die als de ergste uitbuiters en onderdrukkers op het Chinese
platteland werden beschouwd, is er een ernstig en blijvend streven geweest het te
stellen zonder puur geweld en, als 't maar enigszins kon, zijn toevlucht te nemen tot
opvoeding en overreding.146.
En al mag dan die overredingskracht in de ogen van de Westerse democraten vaak
vormen aannemen die in de Westerse terminologie eerder als hersenspoeling zouden
worden bestempeld, dit beroep op de menselijke rede en het vermijden van fysiek
geweld heeft het Chinese communistische bewind tot iets gemaakt dat wezenlijk
verschilt van de ‘reign of terror’ die niet alleen typisch was voor het regiem van
Tsjiang Kai-sjek, maar ook voor de manier waarop in vroeger eeuwen veel keizerlijke
heersers, provinciale gouverneurs en plaatselijke grootgrondbezitters macht hadden
uitgeoefend over de massa van de landelijke bevolking.147.
Voor de brede massa van Chinezen heeft de revolutie van de late veertiger jaren
zonder twijfel een opheffing gebracht van de vele achterstellingen, en zowel materiële
als culturele verbeteringen van zulk een omvang dat zij kunnen worden gezien als
grote stappen op de weg naar emancipatie. Natuurlijk ontstaan er dan nieuwe plichten
tegenover de collectiviteiten en de samenleving als geheel en ook nieuwe beperkingen
als gevolg van de fundamentele sociale veranderingen; maar die simpelweg als een
nieuw soort onvrijheid te bestempelen, zou een ernstige verdraaiing van de
werkelijkheid zijn, zowel die van nu als die in 't verleden.
De stelling van Moore dat een communistisch bewind een voorbode is van
hernieuwde onderdrukking voor de massa, in haar absolute vorm al betwistbaar voor
de Sowjet Unie onder Stalin, is volkomen onhoudbaar voor het China van na de
revolutie.148. Het leiderschap van Mau Tse-toeng is voortdurend gekenmerkt geweest
door een klimaat van humaniteit, volkomen in tegenstelling tot het meedogenloze
dat Stalin's bewind kenmerkte.
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De verkeerde beoordeling door Moore wat China betreft springt nog meer in het oog
voorzover het gaat om de positie van de Chinese ‘peasantry’, al drukt hij zich hier
voorzichtiger uit.149. Hoe je 't ook bekijkt, de Chinese boerenstand is géén ‘stervende
klasse’. Niet alleen vormt hij nog een grote meerderheid van de bevolking, maar ook
wordt hij nog altijd door de Chinese leiders als een van de belangrijkste pijlers van
de maatschappij erkend. Landbouw wordt nog als basis van de Chinese economie
beschouwd en de industrie is, sedert het herstel van de fouten van de Grote Sprong
Vooruit, in hoofdzaak overgeschakeld op de behoeften van de landbouw.
Al is de particuliere landbouw vrijwel geëlimineerd, dan is toch de Chinese
landelijke bevolking nog een echte boerenstand, al is ze technisch veel beter opgeleid
en toegerust dan vroeger en veel meer aangepast aan moderne opvattingen van
produktie en maatschappelijk leven. Zij verliest haar karakter van boerenvolk heus
niet door het feit dat ze tezamengebracht is in collectieve lichamen (teams, brigades
en volkscommunes). Het verschil met de boerenbevolking in het Azië ten zuiden
van China is niet, dat de boerenstand in China heeft ‘opgehouden te bestaan’, maar
dat hij zich integendeel pas na de revolutie ontwikkelt tot vol leven en krachtig aan
de opbouw deelneemt.
Onze conclusie kan dus zijn dat, anders dan in Moore's visie, revolutionaire
vrijheidsidealen in grote communistische landen veel meer blijken te zijn dan louter
leuzen, door sluwe politici gebruikt als propaganda bij een revolutie die eigenlijk
andere doeleinden nastreeft. Deze ideeën die een verlangen naar grotere vrijheid
uitdrukken houden, ook nadat een revolutie in eerste instantie is geslaagd en
aanzienlijke materiële successen heeft bereikt, hun kracht als bron van inspiratie,
ondanks menige teleurstelling en tegenslag. Bovendien is een revolutie nooit tevreden
met het evenaren van de successen der oudere machten. In materieel opzicht is het
doel altijd het beter te doen dan de voorlopers. Maar ook in haar geestelijke aspiraties
probeert elke revolutionaire beweging altijd weer een ideaal te formuleren dat verder
reikt dan wat voorafgaande experimenten tot stand hebben gebracht. Dit revolutionaire
streven zal een machtige factor blijven, ook al schijnt het soms tijdelijk verstikt door
krachten die op herstel en stabilisering uit zijn.

4. Het Thermidor-probleem in de Sowjet Unie: verburgerlijking
Dit brengt ons tot een tweede belangrijk vraagstuk van na-revolutionaire
ontwikkelingen: het probleem in hoeverre een revolutie automatisch
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gedoemd is om in een Thermidor en tenslotte in een restauratie uit te monden. Alweer
verschaft de loop der gebeurtenissen in de Sowjet Unie en China verhelderende
inzichten.
Terwijl onder Stalin's bewind ernstige schendingen van het vrijheidsideaal een
wel zeer in het oog springende afdwaling vormden van de oorspronkelijke
revolutionaire doelstellingen, verliezen in het tijdperk na Stalin de idealen van de
revolutie als zodanig veel van hun oorspronkelijke invloed en vermogen tot inspiratie.
Naast een duidelijk verbeterd peil van materiële welvaart en intenser contact met de
mensen en ideeën van de Westerse wereld, groeit snel het verlangen de geneugten
van een goed leven te genieten zonder zich verder veel zorgen te maken over
revolutionaire idealen of Marxistische beginselen. Al waren zekere aspecten van een
Thermidor-reactie en een tendentie tot stabilisatie al duidelijk onder Stalin's bewind,
toch kregen pas sinds de dood van deze dictator de echte Thermidor-trekken in veel
kringen van de Sowjet maatschappij de overhand. Het kan zijn dat de isolationistische
politiek van Stalin - zoals o.m. uitgedrukt in de Zjdanow-doctrine - en zijn hardheid
en meedogenloosheid tegenover de intellectuelen na 't eind van de Tweede
Wereldoorlog gezien moeten worden als een laatste poging om de groeiende drang
binnen deze groep naar een meer Westerse levensstijl, nog gestimuleerd door een
zekere mate van armslag die hun in oorlogstijd was gegeven, in te dammen.
Er zijn tal van symptomen van die tendentie naar een steeds verdergaande
verburgerlijking welke, meer nog dan de eerder beschreven weinig principiële en
toegeeflijke houding van de Sowjet Unie tegenover verschillende verre van
socialistische regiems in de Derde Wereld, hun de naam bezorgde - verzonnen door
hun Chinese collega's - van ‘moderne revisionisten’.
Reeds onder Stalin waren er verschillende compromissen met de eisen van de
praktijk, die in feite afwijkingen waren van de Marxistische principes welke
oorspronkelijk de revolutie, die Lenin had geleid, hadden geïnspireerd. Bij voorbeeld
had de ‘dictatuur van het proletariaat’ - die door de klassieke Marxisten was voorzien
als een vrij korte episode die nodig was om de overwinning van het socialisme af te
dwingen, maar die spoedig gevolgd zou worden door een democratischer en meer
gedecentraliseerd type van bewind - zich onder Stalin ontwikkeld tot een star
bureaucratische structuur van een duurzaam karakter met een scherp politietoezicht.
Het voortduren van die dictatuur werd gerechtvaardigd door de isolatie van de
socialistische staat en door de vijande-
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lijke omsingeling.
Nog een ander Marxistisch beginsel - de opbouw van een socialistische economie
- moest worden afgezwakt in de latere jaren twintig en plaatsmaken voor een systeem
van ongelijke lonen als een praktisch middel om prikkels te scheppen voor hogere
produktie. Er was toentertijd een sterke oppositie tegen de vergroting der
loonverschillen, die beschouwd werd als onverenigbaar met het Marxistische beginsel
van ‘aan ieder naar zijn inspanning’, dat in een ‘socialistische maatschappij’ moest
gelden.
De grote verschillen in loon zijn nu permanente trekken geworden van het
Sowjet-economische systeem. De Marxistische droom van een uiteindelijk tijdperk
van ‘communisme’, wanneer de socialistische formule ‘aan ieder naar zijn inspanning’
zou zijn vervangen door een nieuwe formule: ‘aan ieder naar zijn behoeften’ wijkt
terug naar een wel heel verre toekomst - zo ver als de Hemel voor een Christelijke
gelovige.
Wat de periode na Stalin karakteriseert is dat, wat een tijdelijk compromis had
moeten zijn, steeds meer wordt geaccepteerd als een blijvende trek in de
Sowjet-maatschappij.150. Hoewel de Stalinistische terreur en willekeur nu wat geluwd
zijn en plaats hebben gemaakt voor een nog wel grotendeels monolitisch en autoritair,
maar toch minder meedogenloos soort bewind, wordt de totale structuur van de
maatschappij toch nog beheerst door bureaucratische vormen die elke poging tot een
fundamentele vernieuwing smoren. Franz Kafka's bekende boutade: ‘Iedere revolutie
vervliegt en laat slechts een modderspoor na van een nieuwe bureaucratie’ wordt,
zo lijkt het wel eens, in Rusland bewaarheid.151.
Een steeds groter belang wordt gehecht aan sociale status en de Sowjet Unie wordt
bij een algemene welvaartsstijging in veel opzichten steeds meer gelijk aan industriële
maatschappijen in het Westen. Marxisme-Leninisme blijft de leidende ideologie.
Maar met het partijmonopolie om de Marxistische bijbel autoritair te interpreteren
worden die elementen in de catechismus, die niet passen in de heersende lijn, op de
achtergrond gehouden. En speciaal onder de jongere generatie kijken velen met
jaloezie en bewondering - gedeeltelijk te wijten aan onwetendheid - naar de Westerse
wereld met zijn ‘vrijheden’. Men hoort meer in onze pers over protesten van
Sowjet-schrijvers en geleerden die het regiem bekritiseren omdat het niet bourgeois
genoeg is dan over oppositie van hen die het gevoel hebben dat de oorspronkelijke
revolutionaire en gelijkheidsidealen worden verraden.152.
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5. Het Thermidor-probleem in China: Culturele Revolutie
Tegen de achtergrond van deze Thermidor-achtige tendenties in de Sowjet Unie
moeten we nu de zogenaamde ‘Grote Proletarische Culturele Revolutie’ in China
gaan bekijken. Natuurlijk waren er ook in China, na het verlopen van bijna twintig
jaar sinds de overwinning van de revolutie, naast een opmerkelijke verbetering van
de materiële welvaart zekere tendenties te bemerken van zelfgenoegzaamheid,
bureaucratische starheid, een verlies van geloof in de oorspronkelijke revolutionaire
idealen en tenslotte een neiging om compromissen te sluiten met de werkelijkheid
van het leven en met de zwakheden van de menselijke natuur.
In de loop van deze twee decaden heeft de communistische leiding telkens
campagnes gelanceerd om zulke terugvalneigingen te keren. In het begin van de
jaren vijftig werd de drie-anti campagne (san fan) gericht tegen alle soorten verkeerde
praktijken in het pas opgebouwde staatsapparaat, als daar zijn corruptie, verspilling
en bureaucratisch gedrag. In 1957 was het de partij, die in een ‘rectificatie-campagne’
werd opgeroepen om zichzelf te zuiveren van allerlei vormen van terugval in
burgerlijke neigingen en bureaucratische houdingen. Gedurende de daarop gevolgde
‘honderd bloemen’-periode begonnen studenten en intellectuelen de Communistische
Partij ernstig te bekritiseren, maar in die tijd werd de kritiek gauw onderdrukt; zij
moest plaats maken voor een campagne tot ‘contra-kritiek’. Na een zekere
ideologische ontspanning gedurende de jaren van slechte oogsten (1959-1961) startte
opnieuw een zuiveringscampagne onder de plaatselijke partijkaders, als onderdeel
van een bredere campagne voor ‘socialistische opvoeding’.
We zouden daarom de periode die voorafging aan de Culturele Revolutie kunnen
karakteriseren als een waarin twee tegenovergestelde strevingen in de Communistische
Partij met elkaar streden, op een dialectische manier. Soms kreeg de Thermidor-lijn
tijdelijk de overhand, terwijl in andere perioden Mau als leider zijn krachten inspande
om de revolutionaire beginselen hoog te houden in een energieke poging om terugval
in een houding van zelfgenoegzaamheid en bureaucratische starheid, die dreigde de
revolutie van binnenuit te ondermijnen, te voorkomen.
De Culturele Revolutie kan beschouwd worden als een hoogtepunt in Mau's
krachtsinspanning om zijn revolutionaire kruit droog te houden. Door deze campagne
hebben Mau Tse-toeng en zijn volgelingen in de partijleiding een heldhaftige poging
gedaan het teruglopend getij in de revolutie tegen te houden en opnieuw het
enthousiasme van de guerrille-
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ro's van het eerste uur op te wekken. De oorzaak waardoor de Sowjets volkomen
gefaald hadden in hun streven een nieuwe maatschappij te scheppen, was volgens
de Chinese leiders het feit dat zij te weinig aandacht hadden besteed aan een grondige
opvoeding van menselijke wezens in de socialistische gedachte en socialistisch gedrag
als een essentiële voorwaarde voor zulk een fundamentele verandering. Uitgaande
van Marx' min of meer deterministische stelling dat het menselijk bewustzijn, deel
uitmakende van de ‘bovenbouw’ van de maatschappij, uiteindelijk bepaald wordt
door het ‘maatschappelijk zijn’, dat wederom afhangt van de technologische basis
van de samenleving en van het overheersend economisch systeem, hadden de
Sowjet-leiders aangenomen, dat een verandering van de economische basis (d.w.z.
een overheveling van de produktiemiddelen van particuliere personen naar de Staat)
al voldoende zou zijn om een nieuwe Sowjet-mens te scheppen, een waarlijk
socialistisch wezen als een produkt van die nieuwe maatschappij.
De Chinese vernieuwers houden op grond van de ervaringen in de Sowjet Unie
en elders staande, dat wat wij een ‘structurele revolutie’ zouden kunnen noemen in
de zin van een omvorming van het heersende economische systeem, niet voldoende
is. Geen nieuwe mens zal automatisch ontstaan uit een verandering van economische
en politieke verhoudingen.
Als we er niet voor zorgen de mensen heroptevoeden om hen met de revolutionaire
idealen te bezielen, dan zullen de vruchten van de revolutie teloor gaan in menselijk
egoïsme en gehechtheid aan persoonlijk gewin. Mau Tse-toeng en zijn volgelingen
besloten de hier en daar al in verzet gekomen jeugd als stoottroepen te gebruiken
tegen die krachten die de belangen van een nieuw ‘Establishment’
vertegenwoordigden. Door de ‘Grote Proletarische Culturele Revolutie’, die de
nadruk legde op een grondige heropvoeding van iedereen, in een proces van
voortdurende strijd en discussie, tot de echte revolutionaire ideeën, werden alle
instellingen die tot een soort nieuw Establishment waren uitgegroeid, bestormd:
scholen en universiteiten, de partij en belangrijke sectoren van de bureaucratie. Het
leger was al in een vroegere periode onder Lin Piau gereorganiseerd volgens de
revolutionaire meer of minder democratische beginselen, en dit leger kon nu dienen
als model en bondgenoot.
Geesteshoudingen als zelfopoffering ten dienste van de maatschappij werden
gepropageerd. Je zou het ook zo kunnen stellen, dat Marx' ‘dialectisch materialisme’
in Mau's uitleg werd omgezet in een ‘dialectisch
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moralisme’.
De nadruk op de opvoedbaarheid van ieder mens (wat ook een van de leidende
beginselen is in Mau's menselijke politiek tegenover delinquenten, zowel politieke
als criminele) vindt misschien wel diepere wortels in het oude, ook in het
Confucianisme terug te vinden Chinese ideaal dat de mens door opvoeding verbeterd
kan worden.
De grote nadruk door Mau en zijn volgelingen gelegd op het morele element en
de algemene mentaliteit, in vergelijking tot de materiële uiterlijke omstandigheden,
is in overeenstemming met de nadruk die in dit werk steeds op geestelijke factoren
werd gelegd, als in laatste instantie beslissend voor evolutie- en revolutie-processen.
De deterministische preoccupatie van vele Marxisten met materiële omstandigheden
en technische factoren heeft geleid tot een algemene veronachtzaming van de
autonome kracht van geestelijke beweegredenen als beslissende factoren door de
hele geschiedenis van de mensheid heen. Net zo goed als geestelijke factoren, te
interpreteren in termen van een drang naar emancipatie en een verzet tegen tendenties
naar aanpassing en stabilisatie, van beslissend belang zijn voor het evolutieproces;
net zo goed als de oorsprong van revoluties moet worden opgedolven vanuit het
allereerste begin van een mentaal protest in termen van contrapunten tegen de min
of meer gevestigde institutionele orde; evenzo moet de contradictie tussen
Thermidor-tendenties, en die tendenties welke streven naar een vóórtdurende
revolutionaire ontwikkeling, gezien worden als een harde strijd tussen twee mentale
houdingen, waarvan de ene stabilisatie en aanpassing aan de buitenwereld voorstaat,
terwijl de andere gericht is op behoud van de revolutionaire traditie, opdat de
aanvankelijke vruchten van de revolutie op het gebied van menselijke emancipatie
niet teloorgaan.
In de loop van de Culturele Revolutie werd ook een ernstige poging gedaan, het
onderscheid tussen hoofdarbeiders en handarbeiders op allerlei terreinen te verkleinen.
Zo werden verschillende voorrechten, die genoten werden door de kaders, geschoolde
arbeiders of experts, opgeheven en ze werden gedwongen mee te doen met het werk
van de gewone man.
Een belangrijk beginsel van de Culturele Revolutie was een streven naar grotere
vrijheid en democratie. Een sterk accent werd gelegd op de ‘massa-lijn’, die inhoudt
een voortdurende doorstroming in elke besluitvorming ‘van de massa en naar de
massa’. De Rode Gardisten, later de Revolutionaire Rebellen in de fabrieken, mochten
(en werden er zelfs
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toe aangespoord) via muurkanten en massale discussies en demonstraties ‘het
hoofdkwartier bombarderen’, en iedereen kritiseren tot de hoogste partijleiders toe
- behalve één: de leider Mau Tse-toeng, aan wie in de loop van de Culturele Revolutie
de status en attributen van een halfgod werden toebedeeld. De muurkranten
kritiseerden openlijk zowel de machthebbers in scholen, fabrieken en kantoren, als
leidende figuren in Staat of Partij.
Tenslotte legde de Culturele Revolutie de nadruk op het beginsel van een
doorgaande klassenstrijd, in volkomen tegenstelling met het Sowjet gezichtspunt dat
nu een ‘socialistische maatschappij’ is gevestigd, er geen verdere klassenstrijd nodig
is. Ook in de nieuwe sociale verhoudingen, waarin de produktiemiddelen grotendeels
waren gesocialiseerd of gecollectiviseerd, waren kapitalistische tendenzen aanwezig.
De bestrijding daarvan bleef een van de belangrijkste taken.
Maar het is duidelijk, dat zich in de loop van de Culturele Revolutie heel belangrijke
veranderingen in haar vorm en inhoud hebben voltrokken. Terwijl de beweging
midden 1966 in de scholen en universiteiten begon met de opzienbarende en met
grote publiciteit omringde activiteiten van de Rode Gardisten, verplaatste zij zich na
een poos naar de stedelijke fabrieken en regeringsbureaus waar de Revolutionaire
Rebellen zich ontpopten als uitdagers van de gevestigde autoriteiten. In 1967
verspreidde de beweging zich ook naar de volkscommunes op het platteland, maar
de Culturele Revolutie ontwikkelde zich daar langzamer, en in minder dramatische
vormen.
Er was ook een geleidelijke verschuiving wat betreft de onmiddellijke doeleinden
van de Culturele Revolutie. Ofschoon de Rode Gardisten waren gestart met een
beweging die algehele omvorming van het onderwijssysteem tot doel had, bleek het
al gauw dat er voorlopig niet veel van herziening van programma's en leerplannen
kwam. De universiteiten en scholen werden namelijk gesloten, en alle aandacht werd
gericht op radicale veranderingen in het politiek systeem, inclusief het partijapparaat
en de regeringsadministratie op lager niveau. Voorzover er al veranderingen werden
ingevoerd - bijvoorbeeld in de manier waarop een fabriek werd gedreven - werden
die alleen maar als tijdelijk beschouwd. Alle eindbesIissingen moesten worden
uitgesteld totdat de instanties die met beslissingsmacht zouden worden belast waren
gevormd, en de procedures die zouden moeten worden gevolgd waren vastgelegd,
en wel in overeenstemming met de beginselen die in de loop van de Culturele
Revolutie waren aanvaard.
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Pas nadat het nieuwe politieke systeem vorm had gekregen met de oprichting van
de uit drie geledingen bestaande revolutionaire comité's als de bevoegde
bestuursinstanties op alle niveaus, en met een grondige reorganisatie van de
Communistische Partij, kon er begonnen worden met proefnemingen inzake de
verdere doeleinden van de Culturele Revolutie.
Scholen en universiteiten werden heropend, nieuwe volkomen herziene leerplannen
en onderwijsmethoden werden gelanceerd, eerst bij wijze van proef. Experimenten
op dit onderwijsgebied zijn nog in volle gang. Een stoutmoedige vernieuwing is het
betrekken van industrie-arbeiders en arme boeren niet alleen bij het besturen van de
scholen maar net zo goed bij het feitelijke lesgeven.
Op andere gebieden zijn eveneens proefnemingen aan de gang: ‘leer van Tatsjai’
en ‘leer van Tatsjing’ campagnes dienen er toe om de landbouw- en industriebedrijven
aan te sporen tot het ontwikkelen van allerlei initiatieven, tot experimenteren, en tot
een maximale zorg voor collectieve belangen.
Voor ons staat op het ogenblik centraal de vraag of zich niet hetzij tijdens, hetzij
na de Culturele Revolutie, verschijnselen hebben voorgedaan die moeten worden
geïnterpreteerd als een terugval naar de Thermidor-tendenties die de Culturele
Revolutie juist bedoeld had te bestrijden.
Het staat vast, dat zich al tijdens de Culturele Revolutie belangrijke zwenkingen
hebben voorgedaan, zowel qua doelstellingen als qua methoden. Zo was bij voorbeeld
de keuze van revolutionaire comité's als de normale bestuursvorm al een afzwakking
van het oorspronkelijk in Sjanghai gerezen idee om de Commune van Parijs van
1871 als model te nemen van democratische besluitvorming. Daarop was de
waarschuwing geuit, dat de Parijse Commune destijds verslagen was, gedeeltelijk
als gevolg van een overmatige democratie. Al spoedig werd nadruk gelegd op het
‘drie in één’ organisatietype als een model voor het bestuur van elke organisatie op
ieder niveau. In de praktijk betekende dit, dat overal, na het sluiten van ‘Grote
Allianties’ door alle vaak onderling in heftige strijd gewikkelde rebellerende groepen,
‘revolutionaire comité's’ moesten worden gevormd op tripartite basis, waarin de
Revolutionaire Rebellen moesten worden aangevuld met oude kaders en leger- of
volksmilitie-vertegenwoordigers.
Een opvallend aspect van deze politieke wending was het weer installeren van
oude kaders als een belangrijk element binnen de gehele struc-
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tuur. De Rode Garde en Revolutionaire Rebellen waren geneigd geweest de meeste
kaders als vertegenwoordigers van de ‘vier oude zaken’ (oude tradities, ideeën,
cultuur en gewoonten) te beschouwen, wier macht moest worden omvergeworpen.
De resolutie van 8 augustus 1966 had echter reeds vastgesteld, dat ‘de goede en
betrekkelijk goede kaders in de meerderheid waren’.153. Mau Tse-toeng hield dat
gedurende de hele Culturele Revolutie vol.
Maar in de ogen van de activistische rebellen moet het weer opduiken van zoveel
oudere kaders in machtsposities er als een nederlaag hebben uitgezien, en het duurde
op veel plaatsen dan ook lang tot de rebellen het nieuwe ‘drie in één’-beginsel wilden
accepteren.154. Misschien nog wel van meer betekenis vanuit een oogpunt van politieke
inperking was het beroep op het leger als een bemiddelende macht. Hoewel het
beroep niet was gedaan op het leger als organisatie, nog minder als machtsfactor,
maar eerder als in revolutionair denken meest progressief en beproefd element binnen
de Chinese samenleving sinds Lin Piau aan het hoofd van het leger was komen te
staan, kon toch de prominente rol, die het leger nu kreeg, uitgelegd worden als een
poging om de radicalere elementen te beteugelen, en er zijn genoeg aanwijzingen
dat dit inderdaad ook gebeurde.155.
De verdere loop van de Culturele Revolutie toont tegengestelde tendenties, waarbij
soms juist de radicalere elementen de overhand schijnen te krijgen, terwijl op andere
momenten meer gematigde figuren in opkomst schijnen te zijn.156. Vooral in de loop
van 1968 evenwel lijkt stabilisatie weer de hoofdlijn te zijn geworden. Gedurende
de zomer berispte, naar beweerd wordt, Mau Tse-toeng de Rode Gardisten in de
Tsinghua-Universiteit omdat ze niet in staat waren geweest hun geschillen bij te
leggen en een ‘Grote Alliantie’ te vormen. Hij bekrachtigde met het bekende
mangga-geschenk de installatie aan de universiteit van een propaganda-team van
arbeiders, waarin ook militairen waren opgenomen, om de gerezen moeilijkheden
op te lossen.157. In augustus 1968 vermaande Tsjiang Tsjing, de vrouw van Mau, tot
nog toe een van de meest enthousiaste supporters van de Rode Garde, hen om zich
niet langer te verzetten tegen de herplaatsing in hun oude functies van vele oude
kaders, tegen wie zij juist hun felle kritiek hadden gericht. Zij moesten bedenken dat
in Mau's woorden de grote meerderheid van die kaders in wezen goed was, en alleen
wat heropvoeding nodig had gehad.
De hervorming van de partij op haar 9de Congres (april 1969) zou gezien kunnen
worden als een beslissende stap in de richting van stabilisa-
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tie.
Aan het eind van 1970 herleefden de partijcomité's op alle niveaus. Deze namen
ten dele de functies over, die tot dan toe waren uitgeoefend door revolutionaire
comité's; toch werd ook bij de vorming van deze partijcomité's, die in feite ook de
politieke leiding over de revolutionaire comité's kregen, gestreefd naar een bredere
samenstelling dan vóór de Culturele Revolutie, en wel op tripartite basis: deze comité's
dienden zowel jonge als oude kaders als kaders van middelbare leeftijd te omvatten,
terwijl ook vrouwen er in vertegenwoordigd hoorden te zijn. Bovendien was de
wederinstelling van de partijcomité's een stap op de weg naar een terugdringen van
de, tijdens de Culturele Revolutie wel heel sterk op de voorgrond gekomen, rol van
het leger, dat onder Lin Piau bezig was de partij uit haar leidende rol te verdringen,
in strijd met Mau's devies dat de partij het geweer dient te beheersen.158.
Belangrijk is de vraag, in hoeverre de al in 1967 begonnen, maar vooral vanaf
1971 in alle hevigheid opgelaaide strijd tegen de tijdens de Culturele Revolutie sterk
naar voren gekomen ‘ultra-linkse’ stromingen als een typisch Thermidor-verschijnsel
kan worden gezien. Immers, ook de echte Thermidor uit de Franse Revolutie richtte
zich met alle scherpte tegen de linkse stroming van Robespierre en diens Jacobijnse
geestverwanten. En men kreeg in die jaren na 1970 wel eens de indruk dat de sinds
de Culturele Revolutie op gang gekomen ‘dou-pi-gai’ beweging (voor strijd - kritiek
- transformatie), die in alle overheidsinstanties woedde - en zich oorspronkelijk vooral
had gericht tegen ‘rechtse’ tendenties, verpersoonlijkt door de president van de
Volksrepubliek Lioe Sjau-tsji - zich in de jaren zeventig vooral juist ging richten
tegen de ultra-linkse stroming van figuren als de partijtheoreticus Tsjen Po-ta.
Er zijn stellig redenen genoeg om ons deze vraag te stellen of de Culturele Revolutie
niet in wezen is mislukt en in een echte Thermidor is uitgemond. Allereerst kreeg ik
als bezoeker in de winter 1970-'71 de indruk, dat de buitensporige vrijheid van
meningsuiting en kritiek, die in de eerste jaren van de Culturele Revolutie het
geestelijk klimaat bepaalde, was ingedamd, en dat de partijdiscipline weer strakker
werd aangehaald. Ook de nog steeds niet geheel opgehelderde vluchtpoging en
verongelukking van Lin Piau, een van de meest op de voorgrond tredende leiders
tijdens de Culturele Revolutie en nog in 1969 aangeduid als de naaste strijdmakker
van Mau en als diens opvolger aangewezen, zou kunnen worden uitgelegd als een
onderdeel van het herstel van de krachten waartegen de Culturele Revolutie zich
juist richtte, evenals de
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wederopkomst in de daaropvolgende jaren van tal van figuren, die tijdens de Culturele
Revolutie als aanhangers van de ‘kapitalistische weg’ en van de ‘zwarte’ lijn van
Lioe Sjau-tsji waren weggezuiverd. De meest spectaculaire terugkeer was wel die
van Teng Sjiau-ping, tevoren secretaris van de Communistische Partij en tijdens de
Culturele Revolutie weggewerkt als tweede topfiguur (na Lioe Sjau-tsji) die ‘de
kapitalistische weg had gekozen’. In de jaren 1974-'75 werd hij, na Tsjou En-lai,
zelfs de meest op de voorgrond tredende regeringsfiguur. Maar na Tsjou En-lai's
dood werd hij, begin 1976, opnieuw ter val gebracht, en nu waarschijnlijk voorgoed.
Als teken van ‘verrechtsing’ zou ook het buitenlandse beleid kunnen worden
opgevat dat meer door opportunistisch-nationalistische overwegingen dan door
internationaal-revolutionaire beginselen schijnt te worden beheerst. Daarbij viel in
het bijzonder op een zekere toenadering tot de regerende kringen in de Verenigde
Staten en met name ook tot rechtse en uiterst-rechtse groeperingen in West-Europa,
in het kader van een politiek waarbij de Sowjet Unie als voornaamste potentiële
vijand de Verenigde Staten scheen te hebben verdrongen. Deze wending in de
buitenlandse politiek zou ook in verband kunnen worden gebracht met het in ongenade
vallen van Lin Piau - zijn val wordt wel eens verklaard uit een verzet zijnerzijds
tegen de toenadering tot de Verenigde Staten en tegen een al te geprononceerde
anti-Sowjet koers.159.
Het zou ook niet de eerste keer in de geschiedenis van revolutionaire bewegingen
zijn dat een meer behoudende koers zich het allereerst duidelijk aftekent in de sfeer
van de buitenlandse politiek. Echt of vermeend oorlogsgevaar maakt dat men minder
kieskeurig kan zijn bij de keuze van zijn bondgenoten.
Hoewel er dus sterke aanwijzingen schijnen te zijn voor de opvatting, dat er zich
in China na de Culturele Revolutie een Thermidor-achtige ontwikkeling aan het
aftekenen is, zijn er andere, misschien nog meer wezenlijke, tekenen, die deze
onderstelling weer tegenspreken. Op het 10de Partijcongres in het najaar van 1973
werden de doelstellingen van de Culturele Revolutie in wezen bevestigd. Ook in de
hoogste leiding van de partij kregen, naast oudgedienden, een aantal figuren, jongere
en oudere, een plaats die tijdens de Culturele Revolutie een prominente en radicale
rol hadden vervuld. Karol stelt het in zijn boek La deuxième révolution chinoise zo,
dat hoewel de meest linkse elementen uit de partijleiding en de partij-organisatie
waren verwijderd, toch de linkse lijn in het algemene politieke beleid bleef
prevaleren.160. We mo-
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gen aannemen, dat ook vele gerehabiliteerde figuren, die tijdens de Culturele Revolutie
in ongenade waren geraakt, deze lijn hebben aanvaard - dit is tenslotte volkomen in
overeenstemming met Mau's stijl van leiding geven aan de partij. Terwijl in de Sowjet
Unie sinds het Stalintijdperk ‘wegzuiveren’ een normale procedure is geworden
tegenover politieke opposanten, bleef Mau altijd geloven in heropvoeding en
wederinschakeling van ‘verloren zonen’. Maar het afzetten van Teng Sjiau-ping
begin 1976, op zichzelf een teken van hernieuwd verzet tegen verrechtsing, bewijst
wel dat de ‘bekering’ van sinds 1970 weer gerehabiliteerde functionarissen tot de
orthodoxe koers niet altijd even oprecht of succesvol is geweest.
In dit verband is het ook van belang wat dieper in te gaan op het begrip ‘ultra-links’.
Al sinds de publikatie van Lenin's De linkse stroming - Een kinderziekte van het
Communisme (1920)161. is er een traditie binnen de regerende communistische partijen
om ultra-linkse stromingen af te wijzen als typisch klein-burgerlijk en ‘in wezen
rechts’. In datzelfde jaar heeft Lenin ook het ‘rechts-linkse extremisme’ van Trotsky
en Boecharin streng veroordeeld.162. Op zichzelf is er dus weinig verwonderlijks in
de veroordeling tijdens en na de Culturele Revolutie van bepaalde ultra-linkse
stromingen als ‘in wezen rechts’. De hoofdvraag hierbij is natuurlijk, of alle later als
ultra-links veroordeelde stromingen zo ‘extreem’ waren, dat zij in hun dogmatisme
het doel van de Culturele Revolutie voorbij schoten en daarmee een gevaar opleverden
voor het slagen van het Chinese experiment en zo in feite de werkelijk rechtse
groeperingen in de kaart speelden. De beoordeling en veroordeling van een stroming
als ‘ultra’-links berust uiteraard op de interpretatie van de ‘juiste lijn’ die op een
gegeven moment officieel aanvaard wordt.
Toch is het van belang te constateren dat bij de kritiek op de persoon en de
opvattingen van Lin Piau op een zeker moment de kenschetsing van hem als ultra-links
is losgelaten. De kritiek op hem ging sinds begin 1974 deel uitmaken van een
principiële kritiek op ‘het Confucianisme’. Of Lin Piau persoonlijk met deze
vereenzelviging met een uitgesproken conservatieve ideologie wordt recht gedaan,
is een andere vraag. Maar deze verschuiving van accent is dáárom zo belangrijk
omdat de kritiek op Lin Piau en Confucius (pi Lin, pi Kung) hiermee een nieuwe
stoot gaf voor een aanval op oude tradities en op conservatieve restanten in de Chinese
instellingen en denkwijzen.
Ook deze campagne via muurkranten en discussies, die in felheid soms
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weer aan de jaren van de Culturele Revolutie deed denken, diende dus waarschijnlijk
in wezen weer om de tijdens de Culturele Revolutie uitgezette hoofdlijnen verder
door te trekken, en ook de massa hier weer actief in te betrekken.
Maar belangrijker nog dan het doortrekken van de hoofdlijnen in theorie is na te
gaan in hoeverre zij ook worden doorgetrokken in de praktijk. En op dit terrein blijkt
- afgezien van het buitenlands beleid, dat op zichzelf niet onbelangrijk is als
symptoom, maar toch nog niet per se bepalend is voor het totale beeld - nog nauwelijks
iets van een afbreken van de uit de Culturele Revolutie voortvloeiende radicale
experimenten. Op het terrein van het onderwijs is de vernieuwing nog volop aan de
gang. Nog altijd wordt er met kracht naar gestreefd uit het opvoedingssysteem alles
te verwijderen wat er overblijft aan typische mandarijnen-houdingen. Ook overigens
worden de pogingen om de afstand tussen hoofdarbeid en handenarbeid te verkleinen
met kracht voortgezet. De sinds 1968 op initiatief van Mau opgerichte 7
mei-kaderscholen gaan door met het wennen van hoofdarbeiders aan het harde en
sobere leven van het gewone volk. Op deze manier, en door hen ook tijdens hun
normale ambtsuitoefening te laten deelnemen aan het lichamelijke werk van de
gewone arbeiders, worden bureaucratische en mandarijnachtige houdingen bestreden.
Aan de andere kant worden gewone arbeiders en boeren in toenemende mate in
hoofdarbeid betrokken, en ook krijgen zij de daarvoor vereiste scholing.
De sfeer in de bedrijven en volkscommunes schijnt beslist democratischer geworden
te zijn dan vóór de Culturele Revolutie; en met de inspraak van de gewone werkers
wordt ook veel meer ernst gemaakt. Kaders weten dat zij bij autoritair en
onmaatschappelijk optreden aan kritiek van onderaf blootstaan. De erkenning van
het stakingsrecht in de nieuwe Grondwet van 1975 is hierbij van groot belang.
Tijdens de Culturele Revolutie hier en daar ondernomen pogingen om een meer
egalitaire wijze van beloning voor arbeid in te voeren zijn, althans in de
plattelandscommunes, niet radicaal doorgezet. Pogingen om het geringe privébezit
van stukjes grond en kleinvee volkomen af te schaffen zijn na de Culturele Revolutie
als ‘ultra-links’ bestempeld en afgekeurd. Sinds de op verschillende punten zijn doel
voorbijgeschoten Grote Sprong Vooruit van 1958 zijn de Chinese leiders veel
voorzichtiger geworden in hun hervormingspogingen op het platteland. Zij wensen
vernieuwingen niet door te voeren, wanneer het sociaal besef bij de betrokken mensen
zelf daarvoor nog niet voldoende gerijpt is. Maar
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ook deze compromissen met de werkelijkheid kunnen wij niet als een terugval en
als teken van een ingezette Thermidor beschouwen.
In de eerste helft van 1975 is van gezaghebbende zijde bij herhaling op het gevaar
gewezen van een herleving van een kapitalistische mentaliteit, en van een polarisering
ingeval verschillen in beloning niet geleidelijk worden gereduceerd. Tijdens mijn
bezoek aan China eind 1970 viel het mij op, dat deze verschillen door de wijze van
berekening van het inkomen van leden van volkscommunes (via het
werkpuntensysteem) van individu tot individu, van collectieve eenheid tot collectieve
eenheid, en van streek tot streek vrij ver konden uiteenliggen. Wel bleek men er zich
goed van bewust, dat in deze verschillen een potentieel gevaar lag voor het welslagen
van het socialistische experiment.163. En het besef van deze gevaren uit zich in de
tegen bourgeois opvattingen en bourgeois levenshoudingen gerichte publikaties uit
begin 1975 duidelijker dan tevoren. De hiermee samenhangende strijd tegen
‘klassevijanden’ wordt, blijkens de voortgaande onrust in 1975 en begin 1976, met
grote hevigheid gevoerd.
Hierbij is het goed te bedenken, dat Mau Tse-toeng stellig niet heeft bedoeld met
de Culturele Revolutie zijn doel in één klap te bereiken. Dat zou wel zeer ingaan
tegen het gewone patroon van de Chinese communistische tactiek tot vandaag toe.
In tegenstelling tot de Sowjet-politiek, in 't bijzonder onder Stalin, die vaak
gekarakteriseerd werd door een neiging om een eensgekozen weg tot het uiterste te
volgen, kan de Chinese methode eerder worden beschreven in termen van: twee
stappen vooruit, een stap achteruit.
Het tweede van de zestien punten uit de resolutie van 8 augustus 1966 heeft deze
tactische benadering het duidelijkst uitgedrukt door te stellen, dat de revolutionaire
weg altijd een zig-zag weg is en nooit glad en effen verloopt in verband met de vele
tegenstanden die men oproept.
Het is heel goed mogelijk dat de elkaar opvolgende fasen van oprukken en
terugtrekken in de loop van en na de Culturele Revolutie eenvoudig gezien moeten
worden als toepassingen van dit tactisch beginsel.
Het is waarschijnlijk nog te vroeg om een oordeel uit te spreken over het resultaat
van de Culturele Revolutie. Wij mogen hierbij herinneren aan Mau's uitspraak dat
er nog vele Culturele Revoluties nodig zullen zijn op de ‘Lange Mars’ die China nog
heeft af te leggen. En dit perspectief van nieuwe Culturele Revoluties in de toekomst
is ook op het 10de Partijcongres uitdrukkelijk vastgelegd.
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6. Kansen van de Culturele Revolutie op langere termijn
Granqvist citeerde in zijn verhelderende boek over de Rode Garde164. een
vooraanstaand lid van de Sjanghaise schrijversbond, die tegen hem zei: ‘De
klassenoorlog beweegt zich voorwaarts als golven in de zee.’ De Zweedse journalist
gaat verder met zich af te vragen, ‘of het nu de dieptepunten of de toppen van de
golven zijn, die als fundamenteel moeten worden beschouwd’.
Ik zou geneigd zijn te antwoorden dat, ondanks de meer recente tendenties naar
stabilisatie, in het China van de afgelopen tien jaren de toppen beslissend zijn voor
de hele beweging. Maar wat we niet weten is of die toppen werkelijk vooruitgaan.
Slaan ze niet stuk op de zandbanken van de oude maatschappij of - wat nog
waarschijnlijker lijkt - op de rotsen van de menselijke natuur?
Zouden we, op grond van de boven beschreven tendenties tot een bedwingen van
het revolutie-getij op allerlei terreinen, moeten concluderen dat de golven welhaast
moeten stuk lopen op de fundamentele onveranderlijkheid van de menselijke natuur?
Een van de hoofddoeleinden van de Culturele Revolutie was om het volk tot een
hoger politiek bewustzijn op te voeden en een groter zelfvertrouwen op te wekken.
Punt vier van de 16 punten-resolutie van augustus 1966 moedigt vertrouwen op de
massa aan en bepleit dat de massa zichzelf moet opvoeden gedurende de campagne,
zodat het volk leert onderscheid te zien tussen wat goed en wat verkeerd is. De massa
is bewust gemaakt, dat iedere autoriteit getrotseerd mag worden en ter verantwoording
mag worden geroepen voor al zijn daden tegenover het volk. De Communistische
Partij, die nu weer is hersteld, zou nooit weer een elitepartij mogen worden. Zij moet
de massalijn volgen en haar kracht aan het volk ontlenen. Zoals we zagen zijn er
sterke aanwijzingen dat een van de blijvende resultaten van de campagne is, dat men
een meer democratische en egalitaire sfeer heeft weten te scheppen in de fabrieken
en volkscommunes.
Wel zou men zich kunnen afvragen of zo'n experiment op het gebied van
emancipatie van de mens en werkelijk democratische houdingen en verhoudingen
op de lange duur wel enige kans van slagen heeft.
Wat Mau met zijn stoutmoedig experiment heeft geprobeerd is: het gevaar van
die bureaucratisering en van tendenties naar een oligarchisch bestuur af te wenden.
In wezen vallen deze tendenties min of meer samen met een proces dat we hebben
leren onderscheiden als de grondele-
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menten van een Thermidor-reactie.
Terwijl men vaak aanneemt dat mobilisatie tegelijkertijd impliceert dat de massa's
als een onafhankelijke macht buiten spel worden gezet,165. ziet. Mau daarentegen zo'n
mobilisatie als een dynamische kracht. Door een fijn uitgewerkt mechanisme van
sociale controle probeert Mau de starheid van het functioneren van politieke
organisaties te verminderen.
Mau's gezichtspunt toont voluntaristische en zelfs utopische trekken: de hemel is
de grens; het is niet, zoals bij vele Marxisten, star deterministisch.166.
Om de enorme betekenis van Mau's experiment, en daarmee tegelijk ook zijn
schijnbaar gebrek aan werkelijkheidszin, in volle omvang te kunnen beoordelen,
zullen we ons nu echter moeten wenden tot een ander element in zijn revolutionaire
strategie: het beroep op altruïsme en op collectieve waarden.
Het meest opwindende aspect van de Culturele Revolutie is namelijk de ernstige
poging om morele impulsen in de plaats van egoïstische motieven te stellen, als
prikkels tot hogere produktie. Blumer167. stelt dat de vermaning van Lin Piau in zijn
rede van 1 oktober 1967 om ‘te vechten tegen zelfzucht’ als een soort van afsluiting
zou moeten worden beschouwd van de Culturele Revolutie, omdat immers de strijd,
die totnogtoe tegen anderen gericht was, nu naar binnen moest worden gekeerd.
Mijns inziens zou de poging om een morele bekering door te voeren net zo goed
beschouwd kunnen worden als het grondbeginsel van de Culturele Revolutie. In
tegenstelling tot de leiders van de Sowjet Unie vergeten de Chinese leiders Marx
utopische visioen van een uiteindelijke ‘communistische samenleving’ niet, een
maatschappij waarin de verdeling van materiële goederen zal plaats vinden ‘aan ieder
naar zijn behoefte’. Tijdens mijn bezoek aan China in de winter 1970-'71 werd ik in
tal van volkscommunes, die ik bezocht, getroffen door een sterk gestegen collectief
bewustzijn, in vergelijking met mijn bezoek aan diezelfde communes in 1964. De
wijze waarop gunstiger gelegen brigades of teams de armere, zonder enige vergoeding,
hielpen met verbetering van de grond en het beschikbaar stellen van toegewijde en
ervaren werkkrachten, maakte indruk.
Het uiteindelijk succes hangt volledig af van de vraag of het mogelijk zal blijken
de produktie op een redelijk en constant stijgend peil te houden op deze basis van
toewijding aan een sociale groep of aan een zaak, in plaats van op basis van het
belang van het individu en zijn traditione-
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le uitgebreide ego, zijn familie. Men zou zich evenzo kunnen afvragen of het mogelijk
is te leven in overeenstemming met de eisen van de moderne techniek, wanneer men
technici opleidt die niet ‘rood en expert’ zijn (om Lioe Sjau-tsji's dualistische
terminologie te gebruiken), maar die hun deskundigheid door de politiek laten
beheersen, en daarom geacht worden in de eerste plaats rood te zijn.
Economen, psychologen, sociologen en politicologen zullen wel blijven zeggen:
onmogelijk, onmogelijk! Maar natuurlijk zijn hun wetenschappen gebaseerd op
vroegere ervaring en op een min of meer statische kijk op de maatschappij. We
moeten niet in wonderen geloven? Maar wat in China gebeurde sedert 1949 is al een
‘wonder’ in het licht van alle voorspellingen die in die tijd gemaakt konden worden.168.
De sociale wetenschappen hebben zich eenvoudig aan te passen aan de veranderende
werkelijkheid - een werkelijkheid die verandert door het zelfvertrouwen van een
groep mensen, die niet tegengehouden wensten te worden door het geroep van al die
Cassandra's: Onmogelijk! Nogmaals, Mau en zijn kameraden proberen iets dat
schijnbaar onmogelijk is volgens elke wetenschappelijke standaard. Maar als ze
slagen, dan zal die wetenschap toch moeten toegeven dat ze mis is geweest - en zal
ze zich moeten aanpassen. Het is in laatste instantie de mens die de geschiedenis
maakt.
Indien we bijvoorbeeld bedenken dat een voortgaande arbeidsverdeling, uitmondend
in een uiterste gespecialiseerdheid, niet in overeenstemming is met de thans
overheersende tendenties in de electronische eeuw, dan zou het zoeken naar een
volledige mens die in staat is zich aan te passen aan vele volkomen uiteenlopende
taken, wel verre van een teken van achterlijkheid te zijn, misschien juist een hoogst
progressief denkbeeld kunnen blijken, in overeenstemming met de verdere
technologische vooruitgang.
Er is nog een punt dat het gevecht van Mau tegen zelfzucht bijzonder interessant
maakt. In tegenstelling met het Sowjet-merk van communisme streefde Mau niet,
schijnt 't, naar een hoge levensstandaard voor het volk. Er is in de filosofie van de
Culturele Revolutie een beroep op grote soberheid in levensgewoonten en levensstijl.
Anders dan wat de Marxisten over het algemeen stellen, namelijk dat de formule:
‘ieder naar zijn behoeften’ alleen maar het produkt zou kunnen zijn van een hoog
niveau van welvaart, probeerde Mau een nieuw beginsel van verdeling in te voeren
in een maatschappij waar zowel produktie per hoofd als consumptie
noodzakelijkerwijs nog geruime tijd laag zullen blijven, geme-
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ten naar iedere Westerse maatstaf.
Zijn beroep op soberheid heeft vooral een morele tint, als een element van
opvoeding van de mens als sociaal wezen, gereed tot zelfbeperking en zelfopoffering.
Maar tegelijkertijd moeten wij bedenken dat dit beroep misschien ook voortkomt uit
zwaarwegende utiliteitsmotieven, in verband met de tegenwoordige fase van
economische ontwikkeling. Als China enorme stappen wil doen naar een industriële
maatschappij, dan moet het investeringen aanmoedigen en iedere overbodige
consumptie tegengaan. Strategische overwegingen, zoals de vorming van een
buffervoorraad, zullen ook wel een belangrijke rol spelen. In elk geval worden sinds
vele jaren de leden van de communes ertoe aangezet niet meer te consumeren van
wat ze geproduceerd hebben dan ter bevrediging van hun eigenlijke levensbehoeften
nodig is, en aan de staat meer te verkopen dan de hoeveelheid die in de verplichte
quota van te voren was vastgesteld.
Natuurlijk blijft het risico bestaan, dat de poging om het zedelijk en politiek
bewustzijn van het volk te ontwikkelen mislukt. In dat geval, als namelijk de
individuele boer het gevoel zou krijgen dat hij niet voldoende profijt zal trekken van
een produktie-vermeerdering, zal dit beleid misschien als een rem op de technische
en economische ontwikkeling kunnen werken.
Men zou ook kunnen opperen, dat de aandrang tot soberheid alleen maar een
tijdelijke politiek is om de industriële ontwikkeling te bespoedigen. Dit zou dan in
zich sluiten, dat zo gauw als China de sterke industriële landen technisch zou hebben
ingehaald, het niet langer in staat zal zijn de verlokking van een hogere
levensstandaard te weerstaan, met alle Thermidor-aspecten die zulk een veranderde
houding met zich mee zal brengen.
Nogmaals, het antwoord op deze vragen kan het Chinese volk alleen maar zelf
geven. Maar wij moeten toegeven dat, als wij uitsluitend oordelen op grond van
historische ervaringen met revoluties elders in de wereld, over het geheel de kansen
niet gunstig schijnen te liggen voor Mau's moedige en ambitieuze experiment.
Hoe dan ook, voorlopig is het uit het voorgaande duidelijk dat de
emancipatiebeweging in China zich voortzet, maar niet zonder verschuivingen en
tijdelijke terugslagen. Zelfs indien - onder alle mogelijke druk - sommige van de
grondbeginselen van de Culturele Revolutie, zoals het gevecht tegen materiële prikkels
en tegen de uiteindelijke macht van de partijbureaucratie, zullen moeten worden
opgegeven, dan
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wil dat nog niet zeggen, dat China definitief zijn Thermidor gevonden heeft. De
slotpassage van Granqvist's boek is wel heel erg ter zake:
‘Maar Mau's einddoel is nog steeds de schepping van een maatschappij waarin
het onmogelijk is voor een zekere groep van het volk - experts, intellectuelen of
partijleden - om zichzelf als hoger dan de massa's te beschouwen. We zien hier het
beginsel van gelijkheid tot zijn uiterste grenzen gedreven. Het is het meest extreme
experiment in utopie dat ooit ter hand is genomen, een experiment dat gebaseerd is
op de opvatting dat de mens heropgevoed kan worden om zelfdiscipline en altruïsme
te leren. Het nemen van de proef op de som van deze onderstelling is van beslissend
belang voor de toekomst van het Mauïsme. Weten we wel genoeg van de mens om
te kunnen zeggen dat zij onjuist is?’
Het is best mogelijk dat Mau met het ontketenen van dit moedige experiment en
deze adembenemende omwenteling op 't eind van zijn leven vooral bedoelde in het
bijzonder de jeugd eens en voor al de ware en essentiële beginselen van de Chinese
Revolutie in te prenten. Zodoende heeft hij het zaad in de harten van het volk gelegd,
met het oog op een verder verwijderde toekomst, om het voor te bereiden op het
gevecht voor zijn vrijheden en voor een betere maatschappij, als ooit weer nieuwe
autoritaire en bureaucratische bestuursvormen zouden worden opgelegd. De
verontrustende ontwikkelingen na Mau's dood op 9 september 1976 doen vermoeden
dat het moment waarop dit gevecht om vrijheden nodig zal worden, dichterbij is dan
velen verwachtten. Wie deze mogelijkheid wel degelijk onder ogen heeft gezien, is
Mau. In een brief aan zijn vrouw Tsjiang Tsjing schreef hij al in de zomer van 1966,
op het hoogtepunt van de Culturele Revolutie, over de mogelijkheid dat de rechtse
krachten zich na zijn dood door een staatsgreep van de macht meester zouden maken.
Maar hun triomf zou niet lang duren: de revolutionaire krachten zouden zich op korte
termijn, gesteund door 95% van het volk, organiseren en het rechtse bewind
onderwerpen.
En als de Chinese Revolutie, ondanks alles, tóch eindigt in een Thermidor? Dan
kan men zonder enig risico voorspellen, dat er andere volken zullen zijn, in Azië, in
Latijns-Amerika of in Afrika, die de fakkel zullen overnemen daar waar de Chinezen
hem lieten liggen.

7. Naar een meer egalitaire maatschappij: voorbij Yankee City
Het laatste punt dat we in dit hoofdstuk te bespreken hebben, is de inspiratie die
andere bewegingen, vooral in de industriële wereld, aan de Chinese Culturele
Revolutie mogelijk zullen ontlenen.
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In dit verband is men geneigd in de eerste plaats te denken aan de studentenonrust
in Frankrijk gedurende de lente van 1968. Men gebruikte toen vaak de term: ‘culturele
revolutie’ voor die gebeurtenissen, en zowel door de burgerlijke pers als door de
Peking-pers werd tijdens die ‘Mei-revolte’169. een ware Chinese mythe verspreid.
Robert Guillain heeft op verschillende overeenkomsten gewezen tussen de Chinese
Culturele Revolutie en wat er in Frankrijk gebeurde.170. Er zijn veel elementen in de
Culturele Revolutie die jonge mensen in een industriële maatschappij konden
aantrekken.
Allereerst is daar het protest van een jonge generatie, die is uitgesloten van enige
actieve deelname aan de besluitvorming betreffende zaken die van het grootste belang
voor haar zijn: op het gebied van het hoger onderwijs. Het probleem is nog meer
acuut geworden door het traditionalisme en schoolse classicisme, die zo karakteristiek
zijn voor de Franse universiteiten, in verband met het steeds toenemende aantal
studenten dat uit de minder bevoorrechte lagen van de maatschappij komt en dat de
criteria die in de examens gelden als discriminerend ondervindt.
Het probleem is in de grond gelijk aan zijn pendant in de Chinese universiteiten.
De eis is er een naar grotere medeverantwoordelijkheid en democratische invloed
binnen de eigen onderwijssfeer. En de eis werd ook naar voren gebracht met hetzelfde
anarchistische tintje, dat ook zo karakteristiek was voor de Rode Garde-beweging.
Maar buiten de studentenbelangen als zodanig raken hun protesten ook de bredere
maatschappijproblemen. De Franse studenten wensten dat het onderwijs beter
aangepast zou zijn aan de sociale werkelijkheid van vandaag, en vooral aan die van
morgen. Hun poging om wapenbroeders bij de industrie-arbeiders te vinden was een
belangrijke aanwijzing dat zij niet alleen voor eigen parochie preekten.
Toch moet men voorzichtig zijn met te gauw Chinese invloed te ontdekken in wat
in Europa gebeurde en nog bebeurt. De directe inspiratie die de Franse
studentenbeweging ontleende aan wat er aan de Chinese universiteiten omging,
schijnt wel minimaal geweest te zijn en grotendeels beperkt tot de activiteiten van
betrekkelijk kleine Mauïstische groepen.171. Andere inspiratiebronnen als André Gorz,
Herbert Marcuse, Fidel Castro en Che Guevara en nog andere revolutionaire denkers,
schijnen minstens zo belangrijk te zijn geweest.
Toch moet men de invloed van de Chinese Culturele Revolutie ook weer niet
onderschatten, evenmin als de invloed die de snelle verspreiding van het ‘Rode
Boekje’ op de Europese jeugd in het algemeen had. In een
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artikel in mei 1968 uitgegeven somde Paul Blanquart de uiteenlopende geestelijke
invloeden op, die in die periode in Frankrijk werkzaam waren, en onder die invloeden
noemde hij de Chinese Culturele Revolutie: ‘een grote revolutie die de mens in zijn
diepste zelf raakt en het morele gezicht van de hele samenleving verandert, aan moed
prioriteit geeft en de massa's zonder voorbehoud in beweging zet, en tegelijk eerbied
toont voor hun geest van initiatief, enz.’172.
Als het 't Mauïsme zal lukken, al is het maar gedeeltelijk, China te hervormen in
een maatschappij waarin het streven naar gelijkheid een blijvende trek zal worden,
dan zal de invloed van de Chinese inspiratie op de langere duur zeker groeien.
De studentenbeweging was, als een sociaal protest, tegen de autoritaire structuur
van de Westerse maatschappij gericht en tegen de onrechtvaardigheden van het
Establishment. Hier was Herbert Marcuse een van de belangrijkste inspirators, die
gedurende enige tijd de spreekbuis is geweest van hen die geen genoegen namen met
het soort maatschappij dat in de industriële wereld was geschapen, en met het koude
conformisme dat door de heersende structuur werd opgelegd. Marcuse kan ook
worden geciteerd als een filosoof die nadruk legt op het aspect van de vrijheid en
die zich keert tegen de jacht op stoffelijke goederen, zoals dat gebeurt in de
tegenwoordige industriële maatschappij, terwijl hij de hele conceptie van
‘welvaartsstaat’, als geïnterpreteerd in het Westen, kritiseert en daarbij oproept tot
een soberder levensstijl. Zijn stellingen blijven overigens overwegend theoretisch,
terwijl daarentegen de Europese jeugd zou kunnen wijzen op de Chinese samenleving
als een waar nu eens een serieuze poging werd gedaan om de gelijkheid tot praktische
werkelijkheid te maken.
Hoewel men direct kan aannemen dat in dat verlangen om tot een soberder
levenswijze terug te keren een element van romantiek ligt, dat te vergelijken is met
de achttiende-eeuwse sentimentele hang naar een Verloren Paradijs dat men probeerde
terug te vinden in het primitieve leven van ‘le Bon Sauvage’, de edele wilde - toch
is de ontevredenheid met de zogenaamde ‘welvaartsstaat’ reëel genoeg. Nu wij in
het Westen steeds scherper geconfronteerd worden met de uitwassen van onze op
consumptie gerichte maatschappij, en met het daarmee gepaard gaande milieubederf
en morele verwording, spreekt het Chinese experiment ons des te meer aan. En het
is belangrijk dat wij konden ervaren, dat een opstand als die in Parijs nog in de tweede
helft van de twintigste eeuw kon plaatsvinden in een industrieland als Frankrijk. Het
zou een
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symptoom kunnen zijn dat revolutionair denken in de industriële wereld nog niet
helemaal verdwenen is.
Het belangrijkste van de Mei-gebeurtenissen is, dat zij het bewijs leveren dat het
Amerikaanse model van de industriële maatschappij niet algemeen geaccepteerd
wordt als een ‘tot hier toe en niet verder’. In het beeld van Lloyd Warner van een
gelaagde maatschappij zijn ongelijkheid van status en economische macht als 't ware
ingebouwd, en het Amerikaanse geloof in gelijkheid werkt alleen als kalmerend
middel om de ongelijkheid makkelijker verteerbaar te maken.
De heldhaftige poging van de Chinese Culturele Revolutie om een nieuw soort
maatschappij te scheppen, waarin ongelijkheid niet als normaal wordt aanvaard, en
waar geen enkel voorrecht aan rang of stand van de ouders wordt ontleend, betekent
een poging om de ideologische grenzen van het Westerse type democratie te
overschrijden, en in werkelijke praktijk te brengen wat in Amerika en ook in de
Sowjet Unie een droom is gebleven. In dit verband zouden we de kritiek van Melvin
Tumin op Warner's axioma aan kunnen halen: ‘Historisch gezien schijnt alles erop
te wijzen dat altijd, wanneer macht en bezit ongelijk zijn verdeeld, er ook verschillen
ontstaan in sociaal prestige, hoe men die ook in culturele termen moge omschrijven.
Historisch is er echter nog nooit een systematische poging gedaan onder gunstige
omstandigheden de maatschappelijke visie ingang te doen vinden, dat ieder mens
sociaal evenveel waard is als alle anderen, zolang hij zijn toegewezen taak
gewetensvol vervult. Terwijl zo'n visie uiterst utopisch lijkt, hebben toch nog geen
bekende feiten in de psychologische of sociale wetenschappen de onmogelijkheid
hiervan aangetoond, noch haar ondoelmatigheid voor het voortbestaan van een
maatschappij. Het praktisch verwezenlijken van zo'n visie in de vorm van een
maatschappelijke traditie schijnt veel te ver af om er serieus over te denken.’173.
Het feit dat het het achterlijke China is geweest, dat als eerste van alle landen heeft
geprobeerd de gelijkheidsideologie ernstig te nemen, zou uitgelegd kunnen worden
als een nieuw voorbeeld van het verschijnsel dat in dit werk ‘de dialectiek van de
vooruitgang’ genoemd wordt. Aan de andere kant getuigt het feit, dat men in enkele
geavanceerde landen onmiddellijk geïnspireerd werd door deze stoutmoedige poging,
van de levensvatbaarheid van dit nieuwe model en van de kracht van contrapuntische
stromingen in een industriële wereld, die mogelijk in de toekomst een uitdaging
zullen worden voor de gevestigde orde gebaseerd op het Yankee City-type van sociale
hiërarchie.
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Alweer zijn er dus aanwijzingen dat zelfs in een industriële maatschappij revolutie
een blijvender verschijnsel zal zijn dan tot voor kort werd aangenomen.
De andere, meer ‘geruststellende’ mogelijkheid is dat de studenten eenvoudigweg
zouden moeten worden beschouwd als een groep achtergestelden in de moderne
industriële samenleving, die in grote meerderheid voldaan zullen zijn, als aan hun
eis om grotere medezeggenschap en invloed in de structuur van het hoger onderwijs
is tegemoetgekomen. In essentie is dit een vooruitzicht zoals Alain Touraine dat
heeft geschetst in zijn artikel in Le Monde.174. Touraine's analyse valt in wezen samen
met die van Warner en Low,175. die betogen dat arbeidsonrust zou afnemen als de
arbeiders, die tot nu toe niet genoeg geprofiteerd hebben van de economische groei,
een grotere sociale zekerheid en een bevredigender positie zal worden toebedeeld
binnen de bestaande industriële maatschappij.
In feite beschouwen Touraine en Warner deze groepen dus als een soort
‘proletarische achterhoede’,176. die op het ogenblik aan onze industriële maatschappij
nog niet goed aangepast is en daarom soms een bron van sociale onrust is. Maar op
de lange duur zullen zij worden tevreden gesteld en dan tezelfdertijd door de moderne
industriële maatschappij getemd zijn, zonder dat zij in staat zullen zijn structuur en
perspectief van deze samenleving te veranderen.
Welke van de twee alternatieven het in de toekomst zal winnen - een ontwikkeling
naar nieuwe revoluties of een steeds meer opgaan in de gevestigde sociale orde - ligt
nog in de handen van menselijke wezens, die binnen zekere grenzen aan hun eigen
toekomst vorm kunnen geven. Deze toekomst is nog niet vastgelegd, gezien de
creativiteit en de originaliteit van de mens, eigenschappen die net zo elementair zijn
in het menselijk ras als de herhaalbaarheid en voorspelbaarheid van zijn gedrag.
Het moedige Chinese experiment om een nieuwe mens te scheppen - als een nieuw
type Homo Pekinensis, ver verwijderd van die waarmee de geschiedenis van het
menselijk ras begon - zou, hoe utopisch het ook lijkt, op den duur wel eens beslissend
kunnen blijken te zijn voor het lot van de mensheid.
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Epiloog: Het eendere en het eigene in een onaf heelal
1. Het begrip causaliteit
Deinde philosophari - daarna pas filosoferen - is een vaste uitdrukking in combinatie
met het gezegde: primum vivere - eerst leven!
In dit werk komt het filosoferen om een andere reden pas aan het eind. Deze epiloog
is bedoeld om een diepere methodologische fundering, en tegelijkertijd een soort
rechtvaardiging te geven voor de denkwijze, die de achtergrond vormde voor het
theoretische betoog in de voorgaande delen van dit boek. Tevens kan hij dienen om
een paar schijnbare tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen.
Zo zal bij voorbeeld de lezer hebben opgemerkt, dat een aantal gedachten in het
voorgaand betoog uitgingen van wat men in zekere zin ‘voluntarisme’ zou kunnen
noemen, in tegenstelling tot theorieën, die in negentiende-eeuwse trant meer op een
deterministische denkwijze zijn gebaseerd. Niettemin heb ik hier en daar ook
gezinspeeld op de mogelijkheid om revoluties te voorspellen. Kan men nu niet stellen,
dat deze twee opvattingen met elkaar in tegenspraak zijn in die zin dat, wanneer de
toekomst openligt en van de menselijke wil afhankelijk is, men zich niet kan
voorstellen hoe toekomstig menselijk gedrag tegelijkertijd gepast zou kunnen worden
in een schema van wetmatigheden en voor herhaling vatbare gebeurtenissenreeksen,
en bijgevolg voorspelbaar zou kunnen zijn?
Op mij rust dus wel de taak uit te leggen hoe ik de herhaalbare en de unieke
aspecten van het menselijk gedrag meen te kunnen inpassen in een min of meer
sluitende visie op continuïteit en verandering. Ik zal daarbij trachten duidelijk te
maken dat de twee aangezichten van de geschiedenis der mensheid, de combinatie
van vaste patronen met creativiteit en nieuwvorming, geenszins beperkt blijft tot het
gebied van het menselijk gedrag. Deze twee kanten van het natuurgebeuren vinden
wij bij ieder proces dat deel uitmaakt van de eindeloze keten van gebeurtenissen, die
tezamen de geschiedenis van onze planeet vormt, en waarvan de natuurlijke evolutie
een van de meest wezenlijke aspecten is. Dat het aspect van herhaalbaarheid tot
dusver onevenredig grote aandacht heeft gekregen ligt eraan, dat de grote meerderheid
van de beoefenaars der natuurwetenschappen zich alleen met kortstondige proces-
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sen bezighoudt. Gewoonlijk zien zij, die niet verder kijken dan naar wat op
betrekkelijk kort zicht gebeurt, voorbij aan de aspecten van nieuwvorming, en aan
wat maar één keer gebeurt. Ik zal trachten aan te tonen dat, wel verre van een naïeve
onderstelling te zijn, in strijd met de wetenschappelijk vastgestelde Wetten der Natuur,
die met steeds sterker bewijsmateriaal worden ondersteund door de ongelooflijk
snelle voortgang van de moderne techniek, het poneren dat er zo iets als een
menselijke ‘vrije wil’ bestaat wel degelijk als ten volle verenigbaar dient te worden
gezien met het wetenschappelijk denken. Wat we alleen nodig hebben, is een grondig
opnieuw doordenken van het causaliteitsbegrip, en van de grenzen die zijn gesteld
aan de bruikbaarheid van mechanistische voorstellingen, die het toekomstige gebeuren
proberen te herleiden tot wat bekend is uit het verleden. Wij zullen ook de kloof
tussen natuurwetenschap en evolutionistisch denken moeten overbruggen. Daartoe
zullen we moeten aantonen dat een poging om het wezen van nieuwvorming en van
het eenmalige te begrijpen, verre van een uiting te zijn van een verouderde denkwijze,
stammend uit een pre-wetenschappelijk verleden, integendeel ook voor de
natuurwetenschappen een deur naar nieuwe vergezichten kan openen; en dit zonder
aan de geweldige betekenis van de wetenschappelijke en technische verworvenheden
sinds meer dan een eeuw ook maar iets af te doen.
Wat ik hoop aan te kunnen tonen, is dat de beoefenaars der sociale wetenschappen,
en anderen die zich met de studie van mens en samenleving bezighouden, ten onrechte
het fysisch wetenschapsmodel zo dicht mogelijk hebben proberen te benaderen. Zij
moesten beseffen dat ze een eigen benadering zouden kunnen beproeven, niet minder
wetenschappelijk dan die welke in de natuurwetenschappen gangbaar zijn; en dat
wanneer ze er in zouden slagen de vraagstukken van nieuwvorming en eenmaligheid,
die het wezen vormen van het historisch denken, op een manier aan te pakken die
men in ware zin wetenschappelijk zou kunnen noemen, dit voorbeeld inspiratie zou
kunnen verschaffen aan de beoefenaren der natuurwetenschappen om aan hun
onderzoek een nieuwe dimensie toe te voegen: de historische.1.
Wat is het wezenlijke van een zogenaamd ‘causaal verband’ tussen twee
gebeurtenissen? Beslist niet een verhouding die inhoudt dat één ervan, door een of
andere ‘natuurkracht’ die haar eigen zou zijn, de andere gebeurtenis ‘voortbrengt’.
Dit zou op een antropomorfe uitleg neerkomen, die aan de natuur een magisch aspect
toeschrijft en de werking in de natuur van bepaalde geheimzinnige ‘krachten’
onderstelt, welke niet
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wezenlijk verschillen van de geesten en goden, die volgens de wereldbeschouwing
van ‘primitieve’ volken het heelal beheersen, al zijn ze uiteraard wel veel
geraffineerder en gecompliceerder. De voorstelling van een ‘causa agens’ (werkende
oorzaak) behoort bij een voorwetenschappelijk wereldbeeld.
Toch bezit, volgens elke definitie van causaliteit, de specifieke band tussen twee
gebeurtenissen het kenmerk van een zekere noodzaak. We spreken niet van causaliteit
wanneer naar onze mening het samentreffen van twee gebeurtenissen puur toeval is.
Zelfs als men een telkens weerkerende opeenvolging kan opmerken (bij voorbeeld
het opkomen van de zon na het hanegekraai) levert dit nog geen causaal verband op:
zonder het kraaien van de haan zou de zon toch opkomen. Het hele geheim van
wetenschappelijke en technische vooruitgang is geweest om in al onze berekeningen
en constructies zoveel mogelijk het toevalselement op te sporen en uit te schakelen.
De wetenschap streeft er naar het gebeuren voorspelbaar en daarmee hanteerbaar te
maken. Causaliteit vormt, als een betrekking tussen twee gebeurtenissen die
gekenmerkt wordt door een element van noodzakelijkheid, de kern van de
wetenschappelijke methode.
Wat is dan het wezen van dit begrip noodzakelijkheid als onmisbaar aspect van
elk causaal verband? Dit wezen is het element van herhaling. Wanneer we zeggen
dat een voorval oorzaak is van een ander voorval, dan bedoelen we daarmee niet
alleen dat het tweede in tijd op het eerste volgde, maar ook dat iedere keer dat het
eerste voorval zich opnieuw zou voordoen ook het tweede vanzelfsprekend zou
volgen.
De Algemene Causaliteitswet2. houdt in, dat natuurlijke processen door herhaling
beheerst worden (in het volgende zal ik in deze ‘wet’ overigens beperkingen moeten
aanbrengen). Specifieke causale wetten constateren een bepaalde vaste opeenvolging
tussen twee momenten uit een natuurlijk proces, waarbij er van wordt uitgegaan dat
als A zich voordoet, B onvermijdelijk zal volgen.
In feite is het verband gecompliceerder. In zekere zin zou men de hele complexe
situatie, met inbegrip van die ene ‘factor’ die men tot de eigenlijke gangmaker zou
willen stempelen, de ‘oorzaak’ kunnen noemen van de nieuwe complexe situatie die
men als ‘gevolg’ aanduidt.3. We moeten daarbij echter uit de uitgangstoestand al die
factoren als bestanddelen van de ‘oorzaak’ uitsluiten die, voorzover onze kennis
reikt, voor het proces niet relevant zijn, en die men, wil men het gevolg zien optreden,
evengoed kan weglaten.
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Aan de andere kant zijn er ook gevallen, waar weliswaar een bepaalde groep factoren
heeft bijgedragen tot het ontstaan van het effect, maar waar volgens onze kennis en
ervaring het effect zich bij afwezigheid van deze factoren toch wel zou hebben
voorgedaan als nasleep van een combinatie van omstandigheden die in een vroeger
stadium kon worden aangetoond. Hoewel in zulk een geval misschien de gehele
keten van gebeurtenissen enige afwijkingen zou hebben vertoond, zou ik er dan toch
toe neigen de oorspronkelijke combinatie van voorwaarden de oorzaak te noemen;
de groep onmiddellijke factoren, die men in de opeenvolging evengoed zou kunnen
missen, zou ik dan liever als aanleiding omschrijven, en niet als de diepere oorzaak.4.
Elke vaststelling van een causaal verband komt daarom neer op een vergelijking
van wat in feite gebeurd is met wat zou zijn gebeurd indien ... Als oorzaken kunnen
we alleen die voorwaarden of elementen in de uitgangstoestand aanmerken, die men
niet kan weglaten zonder dat dit ook van invloed is op het verdere verloop van
gebeurtenissen, tot en met het eindresultaat. Wanneer, volgens onze ervaring, een
bepaald element of groep van elementen zou kunnen worden gemist zonder dat de
keten van gebeurtenissen wordt verbroken, dan kan men ze niet als oorzaken
beschouwen. De werkelijke en de imaginaire gebeurtenissenreeks worden in termen
van herhaling en reproduceerbaarheid in onderling verband bekeken.
Het vorige samenvattend, komen we tot de conclusie dat een analyse van
gebeurtenissenreeksen in termen van causaliteit geen ‘krachten’ blootlegt die in de
natuur werken, noch enig geheimzinnig verband tussen bepaalde voorvallen legt; zij
constateert enkel een zich herhalend proces, dat wij door ervaring of, wanneer het
ons gelukt is bepaalde factoren te isoleren, door een reeks experimenten hebben
kunnen waarnemen. Immanuel Kant's stelling, dat het vaststellen van causale
verbanden inherent zou zijn aan ons aangeboren intellect en moet worden gezien als
onafhankelijk van ervaringskennis, is niet vol te houden. In wezen had David Hume,
die door Kant werd bestreden, gelijk.5.

2. Het unieke en de herhaling
Het bovenstaand betoog wordt niet ontkracht door het feit dat in de moderne
natuurkunde vele ‘wetten’ niet in ‘causale’ termen in de strikte zin van het woord
worden weergegeven, maar als statistische waarschijnlijkheden. Statistische ‘wetten’
kunnen in feite niet los van het causaliteitsbegrip worden gezien, zoals dit in het
voorgaande is uiteengezet.
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Een statistische formulering van waarschijnlijkheden is niets anders dan een bijzondere
toepassing van het causaliteitsbeginsel. Iedere statistische correlatie veronderstelt
dat natuurprocessen door herhaling worden beheerst en dat, wanneer bij een bepaalde
gelegenheid in een gegeven percentage gevallen een zekere correlatie kan worden
geconstateerd, men mag verwachten dat het percentage zelf kan worden herleid tot
een aantal zich herhalende factoren, zodat het percentage waarschijnlijk min of meer
constant zal blijven. Ik kan het daarom niet met David Bohm's opvatting6. eens zijn,
dat ‘statistische wetten’ iets wezenlijk anders zouden zijn dan causale wetten, en
zouden moeten worden herleid tot ‘toeval’ of een ‘kansspel’, in tegenstelling tot het
noodzakelijkheidsbeginsel dat onverbrekelijk met herhalingsprocessen verbonden
is.
Wanneer dus herhaling de kern vormt van elke causale relatie, moeten we Heinrich
Rickert's stelling verwerpen dat geschiedenis, als individualiserende wetenschap in
tegenstelling staande tot de generaliserende natuurwetenschappen, zou worden
gekenmerkt door een speciaal soort causaliteit, en wel ‘individuele causaliteit’.7. In
deze opvatting krijgt de oorzaak-en-gevolg relatie nu juist de magische bijklank van
een proces dat wordt voortgebracht door een of andere inwendige kracht, die geacht
wordt eigen te zijn aan de gang van het eenmalig, zich niet herhalend,
sociaal-historisch gebeuren. Naar mijn mening moeten wij integendeel elk gebruik
van de term causaliteit in gevallen, waarin men herhaling uitsluit, afwijzen.
Maar wat betreft het unieke, het eenmalige, als kenmerk van historische processen
- in dit opzicht heeft Rickert's visie positieve betekenis voor ons betoog. Ook Bohm
geeft toe ‘dat het proces van het worden elk ogenblik noodzakelijkerwijs bepaalde
aspecten zal hebben die concreet en uniek zijn’.8.
Causaliteit is, zoals we zagen, typisch voor alle processen die zich herhalen.
Wanneer we ons echter afvragen of alle natuurlijke of historische processen door
herhaling worden beheerst, dan krijgen we een ander beeld. In de Algemene
Causaliteitswet, die stelt dat natuurprocessen door herhaling worden beheerst, moet
een beperking worden aangebracht. De wet kan alleen worden toegepast voorzover
de uitgangstoestanden identiek zijn. In hoeverre zij dat in iedere gegeven situatie
zijn, blijft een open vraag die zorgvuldig moet worden nagegaan. Identiteit is op
verre na niet zo een universele eigenschap van de stoffelijke wereld als sommige
beoefenaars der natuurwetenschappen in het verleden de neiging hadden aan te
nemen. De stichter van de wetenschap der signifi-
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ca, G. Mannoury, had deze waarheid al op puntige wijze geformuleerd, toen hij het
had over ‘sekwenties, die op mij reeds bekende sekwenties zullen lijken als twee
droppels water, d.w.z.: vrij veel, als je niet al te scherp toekijkt.’9.
De natuurwetenschappen waren oorspronkelijk gebouwd op één algemeen axioma:
de bijbelse wijsheid van Prediker dat er ‘niets nieuws onder de zon’ is. De Gulden
Regel stelde vast dat de beschikbare hoeveelheid energie constant blijft. Hetzelfde
geldt voor de massa van alle materie. De natuurwetten stelden voor eens en voor al
vast hoe de myriaden deeltjes op elkaar zouden inwerken. Wanneer er een element
van onzekerheid was in de microcosmos van de kleine deeltjes, dan herstelden
statistische wetten de voorspelbaarheid binnen grotere structuren en organismen, die
het de technische wetenschappen mogelijk maakte berekeningen van zeer grote
precisie uit te voeren.
Het algemeen patroon van wetenschappelijk denken ging nog niet zo lang geleden
uit van de vooronderstelling, dat elk proces moest worden verklaard uit de toestand,
die aan het proces voorafging, in overeenstemming met wetten van algemene en
universele aard.
In dit model verschijnt de tijd als een factor, die niet wezenlijk verschilt van de
ruimtelijke dimensies. In beginsel zijn alle natuurprocessen omkeerbaar - althans op
microscopisch niveau. De uitspraak dat ‘nooit iets nieuws kan worden geschapen’
vindt bevestiging in een fysisch model dat de zich in slechts één richting afrollende
tijdstroom uitschakelt als een belangrijk aanvullend gegeven.
Een van de weinige aspecten, waarbij deze onomkeerbare tijdsfactor in de klassieke
fysica optreedt, is in de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica: natuurkundige
processen zouden worden gekenmerkt door toenemende entropie, die dan zou
neerkomen op een toenemende mate van moleculaire wanorde en diffuse spreiding,
dat wil zeggen: afwezigheid van structuur en organisatie.
In tegenstelling tot dit heersend fysisch model staat de wereld van de levende
organismen waar wij deel van uitmaken. Wanneer er één opvallend kenmerk is in
de wereld van het levende, dan is het wel de voortdurende schepping van nieuwe
dingen ‘onder de zon’. Natuurkundigen en scheikundigen geven toe dat de feitelijke
processen, zoals wij die waarnemen op het terrein van de biologie, en zelfs sommige
op het terrein van de organische chemie beneden het niveau der levende materie,
zich juist van een evenwichtstoestand verwijderen. Maar deze processen, die een
afnemende in plaats van een toenemende entropie impliceren, en de
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daarin aan de dag tredende tendentie naar groeiende structurele organisatie in plaats
van groeiende moleculaire wanorde, mogen van de fysici hun heilige Tweede
Hoofdwet van de Thermodynamica niet verstoren.10. Deze onomkeerbare processen
worden teruggewezen naar een gelokaliseerd uitzonderingsveld van de natuurwetten,
en worden toegeschreven aan een constante toevloed van energie uit de biosfeer,
afkomstig van de zon. Als algemeen patroon van de natuurprocessen wordt de
toenemende entropie echter gehandhaafd als een universele trend die de wereld van
de natuur beheerst, en als enig erkend onomkeerbaar proces.
Zoals reeds opgemerkt wordt de wezenlijke omkeerbaarheid van processen op
microscopisch niveau volgehouden. De natuurwetenschappen ontlenen echter hun
enorme complexiteit aan het gelijktijdig bestaan van vele verschillende niveaus in
het rijk der natuur. David Bohm tracht een indruk van deze complexiteit te geven,
van ‘de onuitputtelijke diepte in de eigenschappen en hoedanigheden van de materie’.
In zijn ogen was de gangbare natuurkunde te uitsluitend in beslag genomen door ‘de
simpele procedure van enkel maar niveau voor niveau verder door te dringen tot
steeds kleinere deeltjes’, in een poging om op elk niveau ‘de substructuur van de
eenheden die in omvang er boven uit stijgen’ te verklaren.11. Bohm wil in plaats
daarvan het begrip van een ‘kwalitatieve oneindigheid van de natuur’ introduceren,
waarbij op elk niveau de specifieke achtergrond-situatie de structuur der natuurwetten,
zoals die worden afgeleid uit de substructuur op lagere niveaus, aanzienlijk kan
wijzigen.
Op soortgelijke wijze kunnen in de wereld der biologie verschillende niveaus
worden onderscheiden. Haldane12. onderscheidt ‘de processen, waar biologen zich
mee bezig houden, in moleculaire, fysiologische, ontogenetische, historische en
evolutionistische’. Met elk niveau is een speciale tijdschaal verbonden. ‘Moleculaire
processen spelen zich af in tijdbestekken die zo kort kunnen duren als één
honderdduizendste seconde, hoewel ze ook wel één seconde kunnen duren’. De
tijdschaal van fysiologische processen ‘is van de orde van een honderste seconde tot
een uur’. Ontogenetische processen ‘komen vaak slechts eens in het leven van een
individu voor’, historische processen duren ‘een aantal levens’ en hebben betrekking
op ‘duizenden of miljoenen individuen’, terwijl evolutionaire veranderingen, ‘wijder
dan wereldrijken en ook langzamer’, over het algemeen nog veel langere perioden
vereisen.
Op het moleculair en fysiologisch niveau schijnt het omkeerbare tijds-
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begrip nog volkomen toereikend om biologische processen te beschrijven. Causale
wetten, geformuleerd in termen van zich herhalende processen, kunnen beide velden
van biologisch onderzoek bestrijken.
Op het ontologisch niveau is de stituatie echter anders. Hier is de tijdstroom
duidelijk in één richting. Toch kan, voorzover men zijn ogen richt op de dagelijkse
biologische processen van geboorte, groei en verval, het model van een wereld der
natuur waarin er ‘niets nieuws onder de zon is’ nog tot op zekere hoogte worden
volgehouden. Ontologische processen zijn cyclisch. De bestanddelen van de levende
materie worden voortdurend ontbonden en opnieuw tot nieuwe structuren
samengevoegd. Maar de onveranderlijke Wetten der Natuur blijven onverbiddelijk
en bevestigen dat andere Bijbelse woord: ‘Stof zijt gij - tot stof zult gij wederkeren’
- een wijsheid, die men ook alweer bij Prediker kan terugvinden.
Wanneer we echter verder gaan naar nog hogere niveaus en overdenken wat er in
het organische leven over veel langere perioden gebeurt, dan wordt het nog veel
moeilijker om de éénrichtingsstroom naar steeds complexere structuren als een
onafhankelijke variabele te negeren. Deze onomkeerbare processen op lange termijn
komen pas goed aan het licht op het gebied der natuurlijke evolutie. En hier kan men
duidelijk waarnemen dat de wetenschap, in haar huidige staat, op grote moeilijkheden
stuit wanneer zij met deze ‘storende’ factor in de moderne wetenschap wil
klaarkomen. De voortdurende neiging van grote aantallen wetenschapsmensen om
elk teken, dat er voortdurend novae res (nieuwe dingen) aan de einder opdoemen,
‘weg te verklaren’ maakt een schoolmeesterachtige en kunstmatige indruk.
Natuurlijk is het gewone argument dat niets kan gebeuren dat in strijd is met de
Wetten der Natuur; en dat de nieuwe formaties, die in de loop der tijden op de
aardkorst of in de diepzee verschenen, niet anders zijn dan nieuwe combinaties van
dezelfde grondbestanddelen, die eeuwig werkzaam zijn geweest. Zoals in een
kaleidoscoop voortdurend nieuwe figuren kunnen verschijnen, maar altijd
samengesteld uit de oude elementen, en bestemd om later weer ontbonden te worden.
Bovendien zijn de ‘nieuwe formaties’ geenszins onttrokken aan de algemene
‘natuurwetten’, die gebaseerd zijn op causaliteitsbeginselen. Elke vorming van een
nieuwe structuur, of elke nieuwe soort, is in beginsel reproduceerbaar telkens waar
de uitgangstoestand zich herhaalt, en mist daarom een ‘uniek’ karakter.
Stellig is dit alles waar. De poging van sommige vooraanstaande
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wetenschapsmensen om de fysieke omstandigheden te reproduceren, waaronder voor
het eerst op aarde organisch leven verscheen,13. kan ongetwijfeld eens een keertje
slagen. Maar wat dan nog? Doet dit iets af aan het feit dat toen het leven voor het
eerst verscheen, het inderdaad gloednieuw was (althans op onze planeet) en als
zodanig zonder precedenten in de natuur? Zijn natuurkundige en scheikundige wetten,
geformuleerd in termen van voortdurende herhaling, op enige manier geschikt om
het historisch verloop te ‘verklaren’ waarbij steeds gecompliceerdere structuren
worden voortgebracht - waarmee dus de zogenaamde trend naar steeds toenemende
entropie wordt gelogenstraft?
Wanneer het waar is, zoals ik eerder stelde, dat causaliteit in wezen kan worden
herleid tot herhaling, dan is het goed even de zinneloosheid tot zich te laten
doordringen van een poging om al wat nieuw is te willen wegredeneren, enkel en
alleen door te stellen dat iedere nieuwe formatie kan worden herhaald indien opnieuw
identieke voorwaarden in het leven worden geroepen - wat op zichzelf stellig waar
is! Wat men in feite zou moeten verklaren, en dat zal nooit lukken met de
wetenschappelijke middelen waarover men nu beschikt, is hóe het komt dat telkens
weer in de geschiedenis van onze planeet nieuwe omstandigheden, zonder precedent,
ontstaan die de onderstelling van identiteit als basis van de Algemene Causaliteitswet
logenstraffen.
Misschien is wat tot heden toe de wetenschap in haar huidige vorm heeft behoed
voor de noodzaak, haar stellingen en modellen aan te passen aan de realiteiten van
de geschiedenis der levende natuur, wel het feit dat de grote meerderheid van de
beoefenaars der natuurwetenschappen totnutoe heeft vermeden zich bezig te houden
met ontwikkelingen op lange termijn en wetten op lang zicht te formuleren. Hoewel
ik allerminst een deskundige ben op natuurwetenschappelijk gebied, ben ik er toch
van overtuigd dat de wetenschap, zonder dat dit enig verlies zou betekenen wat betreft
de enorme precisie die is bereikt voorzover het gaat om kortstondige processen en
de ontwikkeling der techniek, zou kunnen pogen haar model te herzien. Daartoe zou
zij dit model dienen te completeren met een reeks inzichten, die ruimte openlaten
voor elementen van nieuwvorming, en die de herhalingspatronen, welke het wezen
hebben uitgemaakt van de wetenschap in haar huidige vorm, zouden aanvullen.
Ik meen dat om de natuurprocessen te begrijpen wij het axioma moeten loslaten,
dat onverbrekelijk verbonden is met de Algemene Causaliteitswet, namelijk dat de
natuur door identiteit wordt beheerst. Integendeel
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moeten we proberen in te zien dat ieder natuurproces aspecten van identiteit vertoont
in combinatie met aspecten van eenmaligheid.
Dit blijkt al uit de structuur van de fysische materie. Structuur is als zodanig in
wezen in tegenspraak met de onderstelling van een alles doordringende identiteit.
Elke structuur vindt haar oorsprong in een vroegere differentiatie en variatie. Men
zou zelfs kunnen betogen dat elk fysisch deeltje in zijn samenstelling en arrangement
de geschiedenis van zijn ontstaan aan het licht brengt. Lang voordat ‘organisch leven’
voor het eerst, hetzij op aarde, hetzij ergens anders in het heelal verscheen, werden
moleculen al meer en meer complex en gedifferentieerd. Waarom zouden wij deze
‘geschiedenis’ van de stoffelijke natuur buiten het veld van de ‘wetenschap’ sluiten?
En waarom zouden we niet erkennen dat iedere eerste verandering in de structuur
der materie, hoewel in principe altijd reproduceerbaar, kàn worden verwelkomd als
een ‘nieuw’ en uniek verschijnsel in de reeks van onomkeerbare processen die zich
steeds verder verwijderen van de ‘entropiedood’?14.
Een ononderbroken wisselwerking tussen herhaling en nieuwvorming; een gestadige
maar betrekkelijk langzame schepping van nieuwe vormen, die telkens opnieuw een
patroon bieden dat ertoe dient om te worden herhaald en gereproduceerd in volle
overeenstemming met alle op causaliteit gegronde wetten - ziedaar hoe men kan
pogen het eeuwige natuurproces te verstaan.

3. Mechanistische en deterministische schijnverklaringen
Vanwaar die koppige onwil van zo veel wetenschapsmensen om nieuwvorming als
een autonome factor in de natuur te erkennen? We kunnen deze afkerigheid in verband
brengen met een duidelijke voorkeur voor het zogenaamd ‘determinisme’, als
algemene oriëntatie van de meeste beoefenaars der natuurwetenschappen, en voor
‘mechanistische’ verklaringen van alle natuurverschijnselen.15.
De wetenschap heeft haar grote overwinningen behaald ondanks sterke weerstand
van de kant van allerlei maatschappelijke krachten, die zich verzetten tegen een
aanvaarding van een rationeel-wetenschappelijke visie op de wereld der natuur. Er
is zo een neiging ontstaan om ‘determinisme’ in verband te brengen met rationaliteit,
en ‘voluntarisme’ in zijn verscheidene vormen met een geloof in irrationele krachten
en tendenties, die in tegenspraak zijn met de onverbiddelijke wetten der natuur.
‘Mechanistische’ verklaringen waren bij de wetenschap erg in trek om-
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dat zij er in zovele gevallen in waren geslaagd beweringen van mensen die niet in
wetenschap geloofden, dat bepaalde gebeurtenissen aan bovennatuurlijke krachten
konden worden toegeschreven, te weerleggen. Het ‘herleiden’ van alle processen tot
vroegere ‘oorzaken’, die volledig ‘bepaalden’ wat verder zou gebeuren, en wat zou
gebeuren onder alle soortgelijke omstandigheden, scheen de aangewezen, en
tegelijkertijd de enig juiste weg om wetenschap en technische vooruitgang te
bevorderen, en om een rationeel, sluitend complex van wetenschappelijke waarheden
op te bouwen.
Deze deterministische en mechanistische eenzijdigheid wordt, bij voorbeeld,
duidelijk in de besliste weigering van de grote meerderheid van beoefenaars der
natuurwetenschappen om ‘finalistische’ interpretaties van natuurprocessen te
aanvaarden.
‘Finalistische’ verklaringen proberen processen niet in de eerste plaats als functies
van factoren in het verleden te zien, maar van het eindstadium waarheen zij leiden.
Volgens dit type interpretatie worden processen in zekere zin niet zozeer door de
voorafgaande voorwaarden ‘bepaald’ als wel door het eindresultaat. Soms wordt in
dit verband de Aristotelische term ‘causa finalis’ gebezigd.
Dit type interpretatie was een tijd lang nogal in trek bij sommige biologen. Zo
bleek omstreeks de eeuwwisseling dat de levende materie de neiging had, ongeacht
handgrepen met het oorspronkelijke embryo, een compleet organisme te
reproduceren.16.
Dit werd toentertijd door sommige biologen als bewijs beschouwd dat
natuurprocessen zich in een bepaalde ‘richting’ bewegen, en dat deze richting ten
dele wordt bepaald door de uiteindelijke gestalte van een organisme.
In de discussie tussen ‘mechanistische’ en ‘finalistische’ interpretaties ging het
vooral heet toe waar het 't evolutieproces als zodanig betrof. Terwijl deterministen
met een mechanistisch uitgangspunt vasthielden aan de Darwiniaanse verklaring van
het evolutieproces uit toevalsvariatie gepaard aan natuurlijke selectie door betere
aanpassing aan de omgeving, hielden de finalisten vol dat het betrekkelijk snel en
gecoördineerd evolutieproces, hoe langzaam het ook moge zijn volgens een tijdmeting
als door mensen toegepast, moeilijk kan worden verklaard enkel en alleen uit toeval
gecombineerd met natuurlijke selectie. Een bepaalde bewegingsrichting voor de
processen moest worden ondersteld om de duidelijke coördinatie in het cumulatieve
evolutieproces te verklaren.
De neiging van vele finalisten om een beroep te doen op zekere niet
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waarneembare eigenschappen der materie, zoals bij voorbeeld Bergson's aanname
van een aan levende materie eigen ‘levenskracht’, maakte dit type uitleg
onaanvaardbaar voor de grote meerderheid van de beoefenaars der
natuurwetenschappen, met inbegrip van biologen. Bovendien werden finalistische
standpunten maar al te vaak ingenomen door godsdienstige groepen of individuen
die ze interpreteerden als een rechtvaardiging, of zelfs eerherstel, voor visies die
natuurprocessen voorstelden als gericht door goddelijke krachten. Deze verbinding
van ‘finalisme’ met irrationele en min of meer vage filosofieën heeft deze school in
de ogen van de officiële wetenschap onherstelbaar gecompromitteerd.
In het algemeen hebben biologen en biochemici de neiging elke finalistische
verklaring van verschijnselen op het gebied van de levende materie te verwerpen.
Zeer scherp is deze afwijzing nog niet zo lang geleden onder woorden gebracht door
Jacques Monod. Hij ging zo ver dat hij, zonder enig nader argument, deze verwerping
gelijkstelde met een streven naar wetenschappelijke objectiviteit: ‘Het postulaat van
de objectiviteit van het natuurgebeuren is de hoeksteen van de wetenschappelijke
methode. Dit wil zeggen: wij moeten systematisch weigeren enige uitleg van
verschijnselen in termen van finale oorzaken, dus van een “doel”, als bevorderlijk
voor “ware” kennis te beschouwen.’17.
Monod erkent dat levende wezens gekenmerkt worden door wat hij een
‘teleonomische’, dus doelgerichte, structuur noemt. Maar hij is er van overtuigd dat
het mogelijk moet zijn om het schijnbaar spontane ontstaan van nieuwe vormen
volledig te herleiden tot processen op microscopisch niveau. Volgens zijn analyse
heeft beslissende betekenis de aantoonbare eigenschap van bepaalde moleculen en
celdeeltjes, die ze in staat stelt de partners te selecteren waarmee zij combinaties
vormen. Biochemici plegen deze specifieke natuurlijke capaciteit tot selecteren als
informatie aan te duiden. Het schijnt dat biochemici in staat zijn in celdeeltjes de
bijzondere code te herkennen die hun toekomstige groei en de reproduktie van levende
organismen bepaalt. Deze term ‘informatie’ komt zeer goed van pas als een
gemakkelijke manier om verschijnselen als die, welke Driesch had ontdekt, te
verklaren. Maar soms krijgt men de indruk dat de terminologie er ook toe moet dienen
om elk finalistisch element in het biologische proces weg te verklaren.
In Monod's boek wordt deze bedoeling duidelijk waar hij probeert aan te tonen
dat omdat de informatie in de samenstellende deeltjes al voorhanden was, zij het dat
zij nog niet volledig aan de dag was getreden, de
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vorming van de daarop volgende epigenetische structuur geen schepping is, maar
een openbaring van iets dat er al is.18.
Hier is alweer de mechanistische bijbedoeling duidelijk: het natuurlijke proces
wordt volledig bepaald door wat al van het begin af aanwezig was.
Alleen rest de vraag: houden Monod c.s. zichzelf niet voor de gek? Is ‘informatie’
meer dan alleen maar beeldspraak? Stellig willen deze geleerden niet beweren dat
de levende deeltjes werkelijk de ‘informatie’ hebben gekregen (van wie? van een
goddelijk wezen?) omtrent de uiteindelijke gestalte die ze zullen moeten aannemen,
en omtrent de richting waarin ze zich zullen moeten ontwikkelen. Zoals in een
sprookje, waar de goede fee aan een pasgeboren zuigeling de ‘informatie’ verstrekt
over zijn toekomstige gestalte en toekomstig levenslot!
In werkelijkheid dient de hele ‘informatie’-beeldspraak alleen maar om te verbergen
dat het in wezen de uiteindelijke gestalte van het organisme is, die het natuurlijk
proces als zodanig ‘bepaalt’. Waar het echter voor de experimenterende
wetenschapsman, die het natuurproces wenst te beïnvloeden en het resultaat ervan
wil voorspellen, op aankomt, is dat hij het toekomstig proces en de uiteindelijke
gestalte kan ‘aflezen’ uit bepaalde fysische eigenschappen van het oorspronkelijk
celdeeltje. Het is natuurlijk de wetenschapsman, niet het deeltje, die de ‘informatie’
heeft ontvangen.
Wanneer we ons willen losmaken van iedere beeldspraak, zullen we moeten
erkennen dat eigenlijk gezegd het hele begrip ‘determinisme’ pure beeldspraak is.
Een natuurproces wordt evenmin door de voorafgaande ‘voorwaarden’ en ‘oorzaken’
als door magische ‘krachten’ bepaald. Wij kunnen niets in de wereld ontdekken,
noch God, noch een natuur-‘wet’, die kan ‘bepalen’ wat verder zal gebeuren. Het
enige wat we kunnen is: herhaling constateren. Deze waarneming leidt ons, wanneer
wij die verschillende malen hebben verricht onder omstandigheden die storende
factoren buiten het causaal verband om uitsluiten, tot de slotsom dat indien A zich
voordoet, dan B ‘noodzakelijk’ zal volgen. Alleen in die beperkte zin is het proces
‘bepaald’, dat wil zeggen, niet door een of andere ‘kracht’, maar... door onze eigen
waarneming van de herhaling als van kracht zijnde! Het komt alleen op de
opeenvolging of correlatie aan. Iedere poging om een proces tot vroegere ‘oorzaken’
te ‘herleiden’ voegt niets aan ons inzicht toe, maar verduistert zelfs ons begrip voor
wat er in feite plaats vindt.
Mechanistische verklaringen zijn daarom geen zier wetenschappelijker
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dan finalistische. Beide zijn niets anders dan pogingen om ons begrip te hulp te
komen door het invoeren van een min of meer antropomorf begrip. In het eerste geval
wordt als model voor de natuur de mens, als bewerker van verandering, ingevoerd;
in het tweede geval de mens als plannenmaker en als een wezen dat in staat is vooruit
te zien. Maar beide interpretatietypen overschrijden de grenzen van onze ervaring
en zijn in zekere zin metafysisch.
Wanneer wij ons ontdoen van alle, historisch gezien begrijpelijke, vooroordelen
tegen ‘finalistische’ verklaringen, dan zullen we moeten benadrukken dat waar het
op aankomt is, de meest geschikte en ons verstand het meest aansprekende formulering
te vinden voor allerlei zich herhalende natuurprocessen, waarvan sommige uiterst
complex zijn. Waarom zouden we niet rustig toegeven dat in bepaalde gevallen een
formulering van het proces in termen van de uitgangssituatie het meest passend
schijnt, terwijl in andere gevallen een formulering in termen van waar het naar toe
leidt het beste uitkomt?
We kunnen het echter aan de biologen en chemici overlaten om uit te maken of
het voorgaande betoog voor hen aanvaardbaar is. Waar het ons op deze plaats op
aankomt is, dat het hele spookbeeld van determinisme vervliegt wanneer men de
zaak bekijkt zoals wij het zoëven deden. Want wat door causale wetten ‘bepaald’
blijkt zijn enkel die processen waar men identiteit van de uitgangssituatie kan
aantonen. Unieke gebeurtenissen - uniek, behoudens de waarschijnlijkheid dat zij
onmiddellijk gevolgd zullen worden door een reeks identieke, en daarom ‘causale’
processen - ontsnappen in eerste aanleg aan het lot ‘bepaald’ te zijn. In de natuur is
er, voorzover het om haar onomkeerbare aspecten gaat, altijd één gebeurtenis die de
eerste in haar soort is. Kunnen we in enige wetenschappelijke zin zeggen dat ook
die gebeurtenis is ‘bepaald’? Voor de identieke processen die spoedig kunnen volgen
is dat ongetwijfeld het geval. Maar hoe staat het met de echte nieuwe scheppingen
die, op het ogenblik dat zij voor het eerst verschijnen, uniek zijn? Kunnen zij met
enige wetenschappelijke grond worden ‘herleid’ tot wetten die eenvoudiger structuren
regeren? Of moeten we gewoon toegeven dat de zekerheden die we door
mechanistische verklaringen veroverden in feite voorbijgaan aan een belangrijk
element van de werkelijkheid?

4. Toeval en het nieuwe
Met het voorgaand betoog zou de indruk kunnen worden gewekt alsof
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wetenschapsmensen aan de zich niet herhalende aspecten van natuurprocessen
totdusver volledig zijn voorbijgegaan. Deze indruk zou bepaald niet juist zijn. Niet
alleen kan men in recente studies van biologen zinspelingen tegenkomen in die geest,
dat het onmogelijk is alle natuurlijke processen tot zich herhalende reeksen
gebeurtenissen te herleiden.19. In de natuurkunde bestaat er nu ook een neiging om
nieuwvorming en het unieke als wezenlijke aspecten van vele natuurlijke processen
te erkennen. Zo stelt David Bohm dat onder bepaalde omstandigheden een gegeven
combinatie van gebeurtenissen kan ‘uitlopen op een of andere onomkeerbare
verandering of op een of andere kwalitatief nieuwe ontwikkelingslijn’.20.
In situaties als die, waar volgens Oparin een miljard jaren of nog langer geleden
in de atmosfeer die de aarde omringt leven kan zijn ontstaan,21. ‘is het systeem
onherroepelijk op zijn nieuwe pad geworpen’. Bohm neemt zelfs aan dat veranderde
omstandigheden ‘uiteindelijk kunnen leiden tot een stadium van het heelal waarin
een nieuw soort eenheden, die beantwoorden aan nieuwe soorten wetten, zullen
ontstaan’.22. ‘Onherroepelijke kwalitatieve veranderingen vinden plaats, die zelfs niet
in beginsel voor omkering vatbaar zijn.’ ‘De wetten die van toepassing zijn kunnen
niet volledig los worden gezien van de historische processen waarin deze systemen
hun kenmerkende eigenschappen gaan krijgen,’ in het bijzonder wanneer men
processen over lange perioden bestudeert.23.
Jammer genoeg probeert Bohm al zulke ‘nieuwe’ ontwikkelingen tot één
grondbeginsel te herleiden: de richtingloze toevalsfluctuatie. ‘Een van de meest
kenmerkende trekken van toevalsfluctuaties is dat, als het lang genoeg duurt, of het
zich afspeelt in een totaalomvang die groot genoeg is, ten slotte iedere denkbare
combinatie van gebeurtenissen of voorwerpen zich zal voordoen; dit geldt zelfs voor
combinaties waarvan het op het eerste gezicht erg onwaarschijnlijk lijkt dat ze zullen
worden voortgebracht.’24. In Bohm's opvatting vult juist het begrip toevalselement
het causaliteitsbegrip op zulk een wijze aan, dat daardoor de natuurprocessen in hun
totaliteit kunnen worden omvat. Hij schrijft: ‘De tendentie van toevalselementen,
die buiten een gegeven context liggen, om te fluctueren op een wijze die vrijwel
onafhankelijk is van wat binnen die context gebeurt is gebleken zo wijdverbreid te
zijn dat men het tot een principe mag proclameren; en wel het toevalsprincipe.’25.
Causale wetten zijn niet toereikend om natuurlijke processen in hun totaliteit te
verklaren: ‘De ervaringspraktijk toont dat de noodzaak van
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causale betrekkingen altijd beperkt en getemperd wordt door toevalselementen, die
ontstaan buiten de context waarin de wetten waar het om gaat functioneren. Deze
toevalselementen beantwoorden aan bepaalde wetten die een eigen kenmerk dragen:
namelijk de kanswetten, waaraan bij benadering een wiskundige uitdrukking wordt
gegeven door de waarschijnlijkheid.’
Bohm brengt deze toevalselementen in verband met de verscheidenheid van niveaus
in de natuur. ‘Natuurlijk kunnen we, door de context te verbreden, zien dat wat
toevalselementen waren in de engere context, in het bredere verband tot op zekere
hoogte een resultaat blijken te zijn van causale noodzakelijkheidsbetrekkingen. Maar
in dat geval zijn deze noodzakelijke causale verbanden weer onderhevig aan nog
nieuwere toevalselementen, die uit nog bredere contexten afkomstig zijn. We kunnen
dus toevalselementen nooit echt uitsluiten. Veeleer moet men het zo zien dat de twee
categorieën, het noodzakelijk causaal verband en de toevalselementen, twee
verschillende kanten van alle processen vertegenwoordigen.’26.
Het is dit ‘tweezijdig karakter’, deze combinatie van noodzaak en toeval die,
volgens David Bohm, de ‘rijkdom en structuur’ van de natuurprocessen verklaart.
Hij strekt daarbij dus het begrip ‘natuurwet’ uit tot buiten de werkingssfeer van de
‘causaliteit’, opgevat als een begrip dat uitsluitend de zich herhalende kant van de
natuur tot uitdrukking brengt. Het is het toevalsverschijnsel dat volgens hem aan de
natuur haar ‘kwalitatieve oneindigheid’ verleent, en uiteindelijk ‘nieuwvorming’ en
onomkeerbaarheid voortbrengt.27.
Hoewel dus Bohm een ernstige poging heeft ondernomen om, binnen zijn
wereldbeschouwing, ruimte open te laten voor de onloochenbare verschijnselen van
nieuwvorming en onomkeerbaarheid, ziet de manier waarop hij probeert deze
verschijnselen weg te verklaren door ze te herleiden tot toeval er toch wel erg
kunstmatig uit. Zelfs al zouden we het erover eens zijn dat ‘toeval’, binnen bepaalde
natuurlijke processen, een onafhankelijke rol kan spelen op een zodanige wijze dat
het niet kan worden teruggevoerd op een of ander dieper liggend causaal verband,
volgt er nog helemaal niet uit dat ieder zich niet herhalend proces zou moeten worden
toegeschreven aan de werking van de mathematische kanswetten.28. Zulk een zekerheid
zouden we slechts vermogen te ontlenen aan ervaring over een zeer breed front. En
aangezien het een eigenaardigheid is van de meeste onomkeerbare processen, zich
op verhoudingsgewijs lang zicht te voltrekken, is het allesbehalve makkelijk
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de bovenstaande hypothese experimenteel te toetsen.
Zolang zulk een ervaringsbewijs ontbreekt ben ik geneigd Bohm's kunstmatige
poging, om ‘nieuwvorming’ weg te verklaren door haar terug te brengen tot
toevalswerkingen, in wezen als een overblijfsel te zien van een mechanistische
denkwijze. Men zou in feite deze denkwijze als volgt kunnen samenvatten: ‘Wanneer
een bepaald verschijnsel niet door een speciale “oorzaak” is voortgebracht, moet het
wel toegeschreven worden aan zuiver toeval - want anders zou ik in wonderen
geloven.’ Het aanvaarden van ‘nieuwvorming’ en het ‘eenmalige’ als onafhankelijke
variabelen riekt te veel naar ‘irrationaliteit’.
Kennelijk kwam het bij Bohm niet op dat het heel wat ‘irrationeler’ is om aan te
nemen dat, door een pure speling van het lot, door de hele geschiedenis van onze
aardkorst heen alle ‘toevalselementen’, in een bredere context, zich in één algemene
richting zouden hebben voortbewogen - en wel die van de natuurlijke evolutie.
Om dezelfde reden beschouw ik het Darwiniaanse begrip ‘natuurlijke selectie’ als
in wezen ‘mechanistisch’. Het pretendeert niet-causale factoren weg te verklaren,
door het evolutieproces terug te brengen tot zuiver toeval, in combinatie met de
tautologische onderstelling dat wat het ‘overleeft’ daarmee bewijst ‘levensvatbaarder’
te zijn dan wat ondergaat of in de loop der tijden uitsterft. Alweer is hier de
onderstelling van een toevalswerking niet het resultaat van een serieus onderzoek,
dat op ervaring of experiment berust, maar een axioma ontleend aan een afkerigheid
om de mogelijkheid onder ogen te zien, dat er enig systeem zou kunnen zitten in de
schijnbare zinloosheid van biologische verandering op lange termijn.
Het lijkt mij veel meer ‘rationeel’ en ‘wetenschappelijk’ om eenvoudig toe te
geven dat wij niet weten of evolutionaire verandering kan worden toegeschreven aan
‘toeval’, dan wel aan de werking van een of ander ‘richtings’-principe. Maar het zou
best wel eens kunnen zijn dat, wanneer er enig systeem zit in het veranderingsproces
op lange termijn, en wanneer ‘nieuwvorming’ niet eenvoudig maar een spel is van
toevalsfactoren, wij op de lange duur bepaalde regelmatigheden zouden kunnen
ontdekken in de wijze waarop het ‘unieke’ en het ‘nieuwe’ zich voordoen. Dit zou
zelfs een sleutel kunnen verschaffen om dit voortdurende scheppingsproces toch
weer in termen van herhaling, en dus van ‘causaliteit’, te verstaan.
In dit verband rijst nog een vraag die bespreking eist: zijn nieuwvormingen
voorspelbaar? Of berust voorspelling altijd op vroegere ervaring, en
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dus op herhaling? Door vergelijking worden we in staat gesteld processen in de
toekomst te voorspellen. Nu hebben we gezien, dat identiteit in de natuur verre van
alomaanwezig is. Waar er nu geen volstrekte identiteit bestaat, is daar voorspelling
mogelijk?
De biologie toont dat dit wel het geval is. In de macrobiologie, met inbegrip van
de medische wetenschap, is nauwkeurige voorspelling nogal vaak onmogelijk. Maar
analoge, zij het niet precies gelijke, processen die in het verleden zijn waargenomen
kunnen een praktische basis voor voorspelling verschaffen, niet in termen van
zekerheden maar van grote waarschijnlijkheden. Men zou misschien de hypothese
kunnen opperen, dat hoe groter de gelijkheid van uitgangsomstandigheden, hoe groter
de waarschijnlijkheid is van een analoog verloop. Toch mag ook dit weer niet als
axioma worden geponeerd, maar als een hypothese die door experimenten kan worden
getoetst. In ieder geval kan men de mogelijkheid van voorspelling bij wijze van
analogie van schijnbaar ‘unieke’ gebeurtenissen niet bij voorbaat uitsluiten.
Is voorspelling echter ook mogelijk van processen die nieuw zijn, niet vanwege
de complexiteit van organismen maar omdat zij behoren tot de categorie van unieke
gebeurtenissen in de evolutielijn van onomkeerbare processen? Laten we een concreet
voorbeeld nemen: zijn mutaties in de biologie voorspelbaar?
Volgens de heersende leer onder genetici wordt het optreden van mutaties volledig
door toeval beheerst. Het zich voordoen van mutaties zou in wezen een toevalsproces
zijn, en geïnduceerde genetische verandering kan alleen in die zin een gewenst
resultaat voortbrengen, dat het proces van ontstaan van mutaties wordt versneld; zij
behouden echter hun toevalskarakter, en de enige manier om geslaagde nieuwe
mutaties te verkrijgen is door selectie van die toevalsmutaties, die de gewenste
eigenschappen vertonen.29.
Deze situatie lijkt een bevestiging van de ‘mechanistische’ opvatting dat evolutie
zich afspeelt als een proces van ‘natuurlijke selectie’.
Maar zelfs wanneer we de hier weergegeven kijk op het proces van mutaties als
juist zouden moeten aanvaarden, dan volgt daar niet noodzakelijk uit dat de gang
der evolutie onvoorspelbaar is. In vele gevallen waar het proces van biologische
evolutie kon worden gereconstrueerd, volgden reeksen van geslaagde mutaties elkaar
volgens een duidelijk patroon op. Evolutieprocessen op lange termijn volgen soms
een analoge gang. Zo ontwikkelden bepaalde typen van ogen zich bij zeer
uiteenlopende diersoorten, hetgeen weer wijst op een zeker parallelisme in
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evolutieprocessen. Daarom kan voorspelling naar analogie alweer erkend worden
als een wetenschappelijke mogelijkheid.

5. Determinisme en voluntarisme in de menswetenschappen
Het in het voorgaande gewonnen inzicht kan ons zelfvertrouwen, bij onze aanpak
van het vraagstuk van de menselijke, en in het bijzonder maatschappelijke evolutie,
versterken.
Allereerst kunnen we beginnen met de verhitte discussie tussen ‘deterministen’
en ‘voluntaristen’ als volkomen irrelevant terzijde te schuiven.
Wat beweerden de deterministen in feite? Dat de mens, hoewel hij handelt onder
de illusie van een ‘vrije wil’ te bezitten, in werkelijkheid ‘onvrij’ is; immers wat hij
doet wordt volledig ‘bepaald’ door de Krachten der Natuur die het heelal beheersen,
en waar de mens een integrerend deel van is. Daar geen levend wezen van de
Algemene Causaliteitswet is uitgezonderd, en het menselijk geslacht daar volgens
elke wetenschappelijke maatstaf geen uitzondering op kan vormen, stellen de
deterministen, dat elk gepraat over een ‘vrije wil’ geworteld moet zijn in een
anti-wetenschappelijk, irrationeel uitgangspunt, dat samen moet hangen met een
wereldbeschouwing, die aan God, of een andere bovennatuurlijke kracht, een bepaald
bovenaards doel toeschrijft bij het scheppen van de mensheid. Volgens de
deterministen is het enkel maar de uiterste gecompliceerdheid van de natuur die de
wetenschap verhindert, zoals Laplace dit in zijn hoofd had, de toekomstige loop der
gebeurtenissen te voorspellen; daarin begrepen de myriaden menselijke handelingen,
als uiteindelijk produkt van de strikt mechanische werking van hersencellen. ‘Du
glaubst zu schieben, und du wirst geschoben’, om het Mefisto na te zeggen.
Zoals we echter hebben gezien heeft het determinisme op de manier van Laplace
al sinds lang zijn gezag onder natuurkundigen verloren. Wanneer beoefenaars der
sociale wetenschappen van zulk een wereld-beschouwing zouden uitgaan, zouden
ze eenvoudig een tot de draad versleten model volgen, dat ontleend is aan de
natuurkunde van de negentiende eeuw.
Als onze voorgaande analyse staande kan worden gehouden, dan volgt er uit dat
het aanvaarden van enige speelruimte voor het nemen van vrije beslissingen door
levende organismen volkomen verenigbaar is met een wetenschappelijk denken
gebaseerd op de Algemene Causaliteitswet. Deze wet vindt haar begrenzing inzoverre
dat zij slechts daar geldt
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waar een volkomen identiteit van de uitgangssituatie kan worden aangetoond, en
waar bijgevolg ‘herhaling’ als universeel beginsel kan standhouden. Wat echter
kenmerkend is voor levende organismen van ‘hogere’ orde, is hun grote complexiteit,
die een toenemend gamma van kentrekken en situaties met zich meebrengt, die men
als ‘uniek’ kan aanduiden, als nog niet tegengekomen in de vroegere ervaring. Zelfs
al zullen handelingen en reacties in ‘nieuwe’ situaties naar alle waarschijnlijkheid
een zeer sterke analogie vertonen met patronen die vastgelegd zijn in termen van
volledige identiteit en herhaling - toch wordt, door erkenning van dit unieke element
als integrerend bestanddeel van het organische leven, een zekere mate van ‘vrijheid’
van handelen impliciet verondersteld.
Aan de andere kant is het juist deze half-autonome activiteit van levende wezens,
de mens in de allereerste plaats, die in toenemende mate de gang der natuur op aarde
‘bepaalt’, en sinds korte tijd zelfs al voor een heel klein stukje buiten onze planeet.
De mens als ingenieur, de mens als landbouwer, de mens als fokker van dierenrassen,
de mens als vernieler van bossen, de mens als oorlogvoerder of als ondernemer, die
de lucht bezoedelt en onze aardkorst besmet, is een overheersende factor geworden
bij het richting geven aan ‘causale’ opeenvolgingen in de natuur van onze planeet.
Voor deterministen is het altijd bijzonder moeilijk geweest het menselijk handelen
weg te verklaren door het toe te schrijven aan onpersoonlijke mechanische krachten,
die zelfs verantwoordelijk zouden zijn voor de meest gecompliceerde menselijke
gedachten en kunstvoortbrengselen. Zelfs wanneer men enige menselijke handeling
als zodanig toeschreef aan ‘onpersoonlijke’ krachten, die de mens er toe dreven te
handelen zoals hij deed, dan moest men toch toegeven dat de meest dwingende
drijfveren konden worden teruggevoerd op handelingen of woorden van weer andere
menselijke wezens, die wéér door andere mensen hiertoe waren bewogen - waardoor,
als in elke probatio diabolica (bewijsvoering van de duivel) het hele betoog ad
absurdum werd gevoerd.
De terugdringing in het voorgaande van ‘causaliteit’ tot het terrein van de identiteit,
en de speciale plaats die we toeschrijven aan het begrip ‘uniek’, bevrijdt ons van een
hoop gekunsteldheden en tegenstrijdigheden in onze betoogtrant. Om onze zienswijze
een stempel van ‘wetenschappelijkheid’ te geven, hoeven we niet langer vol te houden
dat de ‘vrije wil’ waar wij over praten een illusie is. We hoeven ook niet langer ons
best te doen om de menswetenschappen op te bouwen in navolging
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van een model, dat ontleend is aan natuurkundigen, die zich nog nooit echt gedwongen
hebben gevoeld om de begrippen ‘eenmaligheid’, en ‘evolutie’ naar grotere
complexiteit, binnen hun visie te integreren.
Wij hebben dus vastgesteld, dat de mens inderdaad in staat is, tot op grote hoogte
de gang der natuur te bepalen, door zowel ons fysisch milieu als levende organismen
te beïnvloeden, met inbegrip van het gedrag van andere menselijke wezens. Het besef
hiervan onderstelt anderzijds ook weer dat identiteit en causaliteit de loop der natuur
op zulk een wijze beheersen, dat een enorm aantal processen voorspelbaar is. En dat
niet alleen: dóór dit element van wetmatigheid zijn zij juist onderworpen aan
menselijke beïnvloeding (hoewel bepaald niet alle gevolgen van het menselijk
ingrijpen van tevoren beraamd waren en volgens plan verliepen!). Het ‘bepalen’ van
de gang der natuur door de mens vooronderstelt dat deze gang kan worden verklaard
in termen van herhaling, van ‘oorzaken’ en ‘gevolgen’. Voorzover het om de mens
als handelende factor gaat, blijft een ‘mechanistische’ en zelfs, voorzover het proces
van tevoren beraamd is, een ‘finalistische’ interpretatie natuurlijk van waarde en ook
logisch verantwoord. Voor praktische doeleinden lijkt, op macro-fysisch of chemisch
niveau, de berekenbaarheid van processen, die door menselijk ingrijpen op gang
worden gebracht, soms zelfs bijna volstrekt - waardoor de opvatting steun schijnt te
krijgen dat de natuur volledig beheerst wordt door causaliteit en onontkoombare
wetten.
Maar zodra het menselijk ingrijpen de wereld van de levende materie raakt, blijkt
de macht van de mensheid minder volstrekt. Wij kunnen dit nu toeschrijven aan de
sterk toegenomen betekenis van het element van eenmaligheid in het veld van
biologie, in vergelijking met fysica of chemie.
En wanneer ten slotte het menselijk ingrijpen andere menselijke wezens betreft,
moet het causaal verband met nog veel meer voorbehoud worden gehanteerd, en
moet nog meer ruimte worden gelaten voor een zekere mate van menselijke
autonomie, die haar oorsprong vindt in het element van eenmaligheid en individuele
variatie.

6. De grenzen der causaliteit in de menswetenschappen
Dit betekent niet, dat causaliteit op het terrein van menselijke interactie, en dat van
het maatschappelijk leven in het bijzonder, ontbreekt. Er zijn twee typen van
uniformiteit in het menselijk gedrag binnen de samenleving. In de eerste plaats zijn
er de uniformiteiten, die kunnen wor-
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den toegeschreven aan de regelmatigheden die we in de biologische wereld kunnen
waarnemen. Vele van de eigenaardigheden van het menselijk gedrag staan, op een
of andere manier, in verband met de eigenschappen van levende organismen in het
algemeen, en kunnen worden onderscheiden naar ‘natuurlijke’ kenmerken als
erfelijkheid, leeftijd, sexe en fysische omgeving. Hierdoor wordt op zijn minst al een
deel van de uniformiteit en voorspelbaarheid van het menselijk gedrag verklaard.
Maar bovenop deze ‘natuurlijke’ regelmatigheden heeft de mens zelf een heel stel
regelmatigheden van eigen makelij gestapeld, althans binnen de grenzen van zijn
feitelijk vermogen. Een van de voornaamste zorgen van de mens, die in gemeenschap
met medemensen leeft, is het leven berekenbaar te maken. Vele van de instituties
die door de mensheid in het leven zijn geroepen dienen nu juist daartoe. Dit geldt
voor de cultuur als geheel, die binnen de werkingssfeer van elke afzonderlijke cultuur
een geweldige hoeveelheid uniformiteit in het menselijk gedrag tot stand brengt.
Opvoeding en socialisatie van de kinderen zijn de voornaamste mechanismen
waardoor zulke uniformiteiten in denken en gedrag worden teweeggebracht. De wet
als een middel tot sociale beheersing ter beïnvloeding van het menselijk gedrag is
ook een bron van uniformiteit. De wet vervult haar functie als middel tot sociale
beheersing grotendeels door een ingewikkeld systeem van loon en straf, waardoor
de meeste mensen van bepaalde handelingen worden weerhouden, of tot bepaalde
andere handelingen worden aangespoord.30. In dit verband is het van minder belang
of het strafrecht bij voorbeeld zyn psychische invloed vooral uitoefent door een
directe werking van de strafbedreiging, zoals Jeremy Bentham stelde, of meer door
een algemene sfeer van gehoorzaamheid en conformering, in het leven geroepen
door de morele werking van een strafrechtelijke sanctie, zoals Anders V. Lundstedt
volhield.31. Waar het 't meest op aankomt is, dat de maatschappelijke werkingen van
het recht niet zozeer moeten worden gezocht in de onmiddellijke uitwerking van
beslissingen door rechtshandhavers in individuele gevallen genomen, zoals de meeste
juristen nog menen, maar veeleer in het veld van verwachtingen, die door de wet of
door telkens terugkerende rechterlijke beslissingen worden gewekt. Het is de
verwachting van bepaalde lonen en straffen die, over het algemeen, een zekere
gelijkvormigheid in het gedrag van de burger teweegbrengt.
De taal kan eveneens als een uniformerende invloed worden genoemd; zo ook de
mode. Terwijl in het verleden de uniforme trekken overwe-
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gend werden doorgegeven via mondelinge of visuele traditie, worden zij in meer
recente tijden in toenemende mate doorgegeven door geschreven teksten, of nog
modernere communicatiemiddelen.
Door het gehele samenstel van regelmatigheden, die worden voortgebracht zowel
door fysieke eigenschappen als door menselijke instellingen, wordt veel van het
menselijk gedrag berekenbaar, en daarmee voorspelbaar. Een groot deel van het
maatschappelijk leven kan heel goed worden verstaan in termen van causaliteit, of
van statistische wetten gebaseerd op waargenomen waarschijnlijkheidsgraden.
Maar ondanks de geweldige invloed van causale betrekkingen, die aan al deze
eenvormigheden te danken zijn, is er geen enkele reden om de menselijke samenleving
te zien als volledig ‘bepaald’ door causale relaties, en om deze reden de mogelijkheid
te ontkennen van een zekere speelruimte voor uitvindingen en voor creatief handelen,
die men weer kan herleiden tot elementen van eenmaligheid en originaliteit. Het zijn
vooral deze elementen van creativiteit, die verantwoordelijk zijn voor het doorgaande
proces van menselijke evolutie - en trouwens ook van revolutie.

7. Voorspelling van revoluties
In hoeverre is het menselijk handelen voorspelbaar, voorzover het aan de perken van
uniform gedrag ontsnapt? Om nauwkeuriger te zijn, als we revolutie beschouwen
als een doorbraak, die een bres slaat in het samenlevingspatroon van een gevestigde
sociale orde, hoe kunnen we dan verwachten dat revoluties min of meer voorspelbaar
zullen zijn? In het klassieke Marxisme vormen revoluties een onafscheidelijk deel
van een proces, dat in wezen bepaald wordt door wetten, die de gang van de
geschiedenis der mensheid regeren. Hoewel deze gang niet unilineair is, maar
onderworpen aan een dialectisch proces van these-antithese-synthese enzovoorts,
ziet het Marxisme het proces toch wel als in wezen gefixeerd door de economische
en technische onderbouw, en door de heersende contradicties binnen de
klasseverhoudingen. Het feitelijk verloop van revoluties kan beïnvloed worden door
individuele beslissingen van leiders en regeerders; maar volgens de deterministische
zienswijze van klassieke Marxisten kan revolutie als zodanig niet worden afgewend
wanneer de basisvoorwaarden aanwezig zijn. Daar de Marxisten aannamen dat een
ontwikkeling in de richting van klassenstrijd in elke samenleving aanwezig was, zou
noodzakelijkerwijs een situatie groeien en rijpen waarin revolutie onontkoombaar
zou worden. Deze onderstelling
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lag ten grondslag aan de verwachting, dat, op de lange duur, een wereldrevolutie zou
uitbarsten.
Deze deterministische visie bracht een wat paradoxaal standpunt met zich mee
wat betreft de noodzaak van revolutionaire actie. Wanneer revolutie hoe dan ook op
het program stond, waarom ons er dan druk over maken? Bovendien, wanneer
revolutionaire actie op haar beurt ‘bepaald’ werd door de bestaande omstandigheden,
kon dan zulk een onderstelling niet licht een sfeer van fatalisme en passiviteit
bevorderen, daar er voor ieder die in gebreke bleef altijd weer vele anderen zouden
klaarstaan om een koers te volgen die, hoe dan ook, onvermijdelijk was?
In feite was dit niet de heersende stemming onder het opkomend industrieel
proletariaat. Hun feitelijke, nogal zwakke, positie gedurende de eerste groeiperiode
van de arbeidersbeweging maakte, dat zij een theorie, die stelde dat hun uiteindelijke
overwinning onvermijdelijk was, juist als een heel sterke aansporing bij hun strijd
zagen.
Marx zelf zou een berustende uitleg van zijn deterministische opvatting niet
aanvaard hebben. Bij herhaling is aangetoond32. dat hij zich niet op het
extreem-deterministische standpunt stelde, dat later door sommige van zijn epigonen
werd ingenomen. Stellig geloofde hij in creatief handelen als een catalysator voor
de tegengestelde krachten. En Lenin, de eerste Marxist die een geslaagde proletarische
revolutie leidde, werd zeker in zijn handelen niet geremd door ‘deterministische’
overwegingen.
Tot inactiviteit leidende interpretaties van het Marxistische determinisme kan men
eerder vinden bij de zogenaamde ‘revisionisten’, die aannamen dat een socialistische
samenleving automatisch zou ontstaan uit de bestaande contradicties, zelfs zonder
enige revolutionaire activiteit van de kant van de arbeidersbeweging. En nadat de
ontwikkelingen in Duitsland aan het begin van de twintiger jaren, en ook elders in
Europa, de verwachting dat er een wereldrevolutie op handen was hadden
gelogenstraft, heeft dit ‘determinisme’ mogelijk bijgedragen tot een atmosfeer van
‘wat kunnen we überhaupt doen aan een uiteindelijke overwinning van het
socialisme’? Het werden toen de voluntaristische en activistische Nazi's die, voor
enige tijd, de loop der wereldgeschiedenis ‘bepaalden’.
Het Marxistisch geloof dat de loop der wereldgeschiedenis ‘bepaald’ is, wordt
tegenwoordig door verscheidene sociologen aangevallen. Kort geleden werd een
nieuw begrip geïntroduceerd: dat van het ‘possibilisme’.33. Het houdt in dat de
geschiedenis aan één kant openligt, en dat er
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vele alternatieve mogelijkheden zijn.
Hoewel deze ‘open einder’ als begrip mij aanspreekt, kan ik me toch niet achter
het ‘possibilisme’ plaatsen, wanneer het inhoudt dat alle oplossingen evenveel kans
hebben op verwezenlijking. Ik houd vol, dat vele van de toekomstige handelingen
en ontwikkelingen, binnen bepaalde grenzen, voorspelbaar zijn. Dat zijn ze stelling,
voorzover er uniformiteit heerst, en dientengevolge mag men verwachten dat uit het
verleden bekende patronen zich zullen herhalen. Er zijn toekomstige ontwikkelingen
die veel waarschijnlijker zijn dan andere, en dit geldt zeker op korte termijn.
In hoofdstuk 4 ben ik uitvoerig ingegaan op de gronden voor mijn verwachting,
dat de emancipatiestrijd van achtergestelde groepen en volken, ondanks alle
tegenwerkende factoren en onvermijdelijke terugslagen, ook in de toekomst met
succes zal worden voortgezet. Mijn opvatting van sociale evolutie brengt het
vertrouwen met zich mee dat bepaalde trends, die we uit het verleden kennen, zich
zeer waarschijnlijk in de toekomst zullen herhalen, zij het ook in gewijzigde vorm.
Daarom zou ik, in plaats van ‘possibilisme’, ‘probabilisme’ willen lanceren ter
vervanging van een overleefd ‘determinisme’.34.
De vraag blijft bestaan, die wij ook op een gebied als dat van de biologie
tegenkwamen: in hoeverre kan men ontwikkelingen voorspellen, die in wezen als
‘uniek’ kunnen worden gezien? We moeten hieronder misschien ook het
revolutieverschijnsel rekenen.
Ik zou hierop willen antwoorden dat alweer het unieke alleen maar nieuw is in
zijn specifieke gedaante. Het levert een nieuw patroon of model voor zich herhalende
processen. Maar tegelijkertijd vertonen zelfs revoluties vele analogieën met vroegere,
min of meer vergelijkbare, gebeurtenissen. Ook hier verschijnt voorspelling weer
als een reële mogelijkheid. Het unieke, en het uniforme of identieke, zijn zo met
elkaar verweven in het totale stramien der historie, dat er geen wonderbaarlijke
helderziendheid voor nodig is om in algemene termen te voorspellen, wat naar zijn
wezen in zijn specifieke gedaante onvoorspelbaar is.
Ons verschil met het Marxistische gezichtspunt is niet waar dit stelt dat historische
processen dialectisch zijn. De menselijke evolutie is in het verleden niet langs een
rechtlijnige weg voortgeschreden. Er zijn in haar ontwikkelingsgang gedurende de
afgelopen duizend jaren tal van paradoxen en contradicties geweest. Evenmin was
emancipatie, de drijvende kracht achter de evolutie, een gestadig en ononderbroken
proces. Er zijn vele terugslagen en reacties geweest, en vele winsten in vrijheid
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moesten worden gekocht met andere vrijheden, of er moesten andere waarden worden
opgeofferd. Het vaststellen dat een bepaald resultaat een stap is op weg naar
‘emancipatie’, een stap vooruit op de ladder van ‘vooruitgang’, houdt altijd een
waardeoordeel in. Maar wij moeten dan ook duidelijk uitspreken dat waardevrijheid
als een eis, te stellen aan de sociale wetenschappen, een verouderd gezichtspunit is.35.
We mogen daarom verwachten dat evolutie in de toekomst alweer een proces zal
zijn, beladen met contradicties, conflicten en tegenstrijdigheden.36.
Misschien hebben Marx en zijn aanhangers de betekenis en de alomaanwezigheid
van de klassenstrijd overschat. Peter Kropotkin had misschien gelijk toen hij, bij
wijze van reactie, het element van samenwerking sterk benadrukte als op zijn minst
even wezenlijk bij menselijke wezens als het element van strijd.37. En hoewel Mau
Tse-toeng zich beslist een volgeling van Marx noemt, krijgt men soms de indruk dat
Kropotkin's sterke nadruk op de menselijke zin voor samenwerking, zijn pleidooi
voor betrekkelijk kleine eenheden waarbinnen een gemeenschapsleven kan
plaatsvinden, en tenslotte zijn geloof in de vrijheid van expressie en handelen voor
het individu, dichter staan bij Mau's opvattingen dan sommige strikt Marxistische
stellingen.
Dit fundamenteel geloof in de mens, dat Marx en Engels in wezen deelden, zou
ons misschien uitzicht kunnen bieden op een gelukkiger wereld in de toekomst. Maar
voorlopig leven we in een wereld waar allereerst conflict en strijd op het program
staan.
Er is een waarschijnlijkheid van voortgezette evolutie - zekerheid is er niet: we
moeten ons bewust blijven van de mogelijkheid, dat de mensheid aan zelfvernietiging,
hetzij door een kernoorlog of een bacteriologische oorlog, hetzij door onstuitbaar
milieubederf, de voorkeur zal geven boven verdere emancipatie. Er zijn in het verleden
diersoorten geweest, die volledige uitroeiing hebben ondergaan. Waarom zouden we
er zeker van zijn, dat de mensheid aan zulk een lot zal ontsnappen?
Ik hoop echter sommige van mijn lezers met het voorgaande overtuigd te hebben,
dat de mensheid, en elk lid van het menselijk ras voor zich, het lot van de mensheid
in eigen handen heeft. De negentiende-eeuwse mens zou niet als verontschuldiging
hebben aanvaard dat het Gods wil was om de mensheid te vernietigen.
Evenmin mag de twintigste-eeuwse mens als verontschuldiging aanvaarden dat
de vernietiging van de mensheid door de Wetten der Natuur was voorbeschikt.
Wanneer wij een vrije wil ervaren, dan is dit geen illusie.
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Als wij werkelijk in een vrije wil geloven, kunnen wij de wereld verzetten.
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