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Ttuee Spaanse politici van rÀrat burgerlijke journaListen 'rde
geLr¡ pl-egen te noemen hebben - vrijwel tegeLijkertíjd novembernaand een bezoek gebracht aan de Verenígde Statenr

linkervleu-

in de afgelopen

Felipe

GonzaLez

van de socíaaLdemokratisehe P.S.0.8. en Santiago CariLl-o van de P.C.E., de
comunístische parÈíj van Spanje. Zo iemand nog behoefte mocht hebben gehad aan het bewÍjs, dat noch de Spaanse socÍaal-demokraten, noch de Spaanse
bolsjewikí ook maar in enig opzícht de Spaanse arbeíderskLasse vertegenwoordigen, dan ís dat - overigens voLstrei:t overbodige - bewijs door bei-

der Ameríkaanse reis gel-everd.
De vraag wel'k beLang ernee genoeíd üras - de beLangrijlcste vraag uiteraard - ís gemakkelijk Ëe beantr¡oorden. In het Spanje va¡ heden ís $reLiswaar het moderne kapitaLÍsme de heersende produktiewijze geworden, maar de

poLítieke verhoudingen zijn nog steeds op geen stukken na aan die situatie
aangepast. Níet voor níets schreef de Spaanse korrespondenË van r¡De Volkskrant" op 9 december j.L. ín zLjn bi.adrdat de demokratíe in Spanje nog enkeL schíjn ís en dat premier Suarez, ofschoon híj een beLeidsakkoord met
de oppositie sLoot, regeert meË methoden die wíjLen Franco hem níet zou
hebben verbeterd. Hoezeer de burgez.Líjke demokratíe voor het Spaanse kapitaLísme ook een gebiedende eis mag zijno Suarez, de man van het verleden
díe nog met veLe banden aan het op sterven na dode Franquístische regime
is vastgekLonken, is geenszíns uit op haar spoedige vensezenLijkíng. Suatez, door koning Juan Carlos in een overgangsfase tot eerste minister benoemd, is ín ieder opzicht de representant van het Spanje vaî r1.tt. Het ís
ondenkbaar dat hij ook ín het Spanje van morgen of overmorgen het poLitieke ËoneeL beheersen zaL. llet Snanje van de naaste toekomst, dat wíl zeggen
ee'n Spanje met een zodanige poLitieke bovenbouw dat voor de ontplooiing
van het kapitaListisch bedrijfsLeven de beste garanties zijn geschapen,
wordt niet door Suarez, maar mogelÍjk door Lieden a1s Tíerno Galvan, met
veel groter üraarschijnLijkheid door fíguren al-s Felípe Gonzalez en SantÍago Cari.llo verËegenwoortiigd, ZíJ, nieÊ de huídige regeringschef, spreken

*'2de taal van het moderne industriiile kapitalísme. De betekenis van hun Anie-.
ríkaanse reis ís hierin gelegen, dat het voor heË l',omende Spanje daL aarrstonds verríj zen zaL zijn nuË kan afirerpen daf: die taaL ook aan gene zijde
van de AtLantische Oceaan wordt gehoorrl en verstaan, Llet is'.roor het lcapitalisme in Spanje van het grootste belango dat zor+el aan iret ldiËi:e 'tluis
aLs aan rie teehnokratische inteiligentsia Ín de U.S.A" op niel rnis Èe versËane wíjze duidelijlc ¡vordl gemaaht, daÈ de P. S.O"f . (de "sociai.istische
arbeicierspartíj van Spanje'r) noch hat, beLant van de arbei,Jers behartigË,
noch het socialisme nastreeft eir dat, de P"C.E. niet voor hr:.t comrounisme
íjvert' naar ei: op uit is de arbeiders in een hapitalistische samenLeving
in het gareel te houden
Dat het hieron en om niels anders ging, dat heeft alleen al heì:. verloop van tlet bezaek a.an de Vereuigde Staten van zor+r:1 Gonzalez als Caril-l-o
ondubbeLzinnig aangetoonrj" Ilat ,1e aersÈgenoemd¿ werd uítgenodigd door de
machtige Amerilcaanse val':bond U"A-.1^1. (Urrited Auto¡eol¡ile [iorlcers), een organisatíe díe nooit iets; antlers Ìreeft gec'[aan dan de be.langen van de auto-industrie in het bíjzonder en vã-rl hr,'-t Ar¡.eriliaanse b.edrijfsleven in ilet aLgemeen beharyígen, \ÀIas op zLdnzcLt aI Ëelcenend. I,Jaarop het zo aL kon duiden,
zeker niet op er.ríg: v;rbinciing Ëussen GonzaLez, en de A¡neríT,,aanse arbeiderskLasse. Arbeiders heeft úonza7-ez in de r/erenigde Staten dan ook riaulveLíjks
ontmoet. Híj spralt er - en daË oncierstreept a1 hetgeen wi-.j hier"noven hebben opgeraerkt - rirêt dc poliËielre iiopstuklcen der heersende lclassen, te wr:ten net vice"-president t'fondale er neË tle mini-ster van buíf-enlandse zaken
Cyrus Vance"

Caríl1o heeft riiet op ministerieeL nir¡eau besprelcingen gevoerd. I{íj
hield ín de hoofdstad hTashíngton ee-rr. perslconferentie voor een gezelschap
vân vooraanstaande Amerikaanse journalísteno verbonclen aan díe bLaden die
zích - zoaLs bijvoorbeeLd "The Ner¿ York Times"o "Time" en ttThe Christían
Science l'fonitoro' - tot het ontwilclceldrte deel der A¡nerikaanse bourgeoisíe
richten" Ilij hield voorts een drir:taL lezingen i;r Ameríkaanse universitei-ten, met name de Yale-universíËeiü ía i¡fer¿ York, de Harvard-uníversiteit in

Boston en de John Hoplcíns Sch.ooL voor voottgezet internationaal onderzoek

ín tr'lashington.DaË zijn gehoor daar niet uit arbeiders bestond behoeft nauwelijks te ¡'rorclen betocgd.
Toch heeft Santiago Carillo in de Vererrigde fitaten wel clegelijk arbeiders onËmoet.l'iaar het betrof geen ontmoeting die georganiseerd was terwílle van een wederzijCs gesprel, en zíj droeg meer het lcarakter van hrat
het ¿\merikaanse toeekbLad ttTÍmett een t'incídenttt heeft genoentf .
Juist op het tijdstip dat Santiago taríllo ín Amerílca vertor)fde v¡as
hct díenstverLenend personeeL (schoonmaaksters , onderhouel.srverkers o e. d. )
van de YaLe-urriversiteir ín staking legaari orn lrracht bij te zetten âan een
aanËaL looneisen. Die sÈaalcsters eri stalcers hadclen er r^reirrig weet van hoe
de verhoudingen Ín de Spaanse poLitieic precies f.iggen. Dat zor,rel de partíj
van de heer Caríllo als ooL', deze zeLf. ten tijde van de Spaanse burgeroor*

log aLs de verdedígers van de burgerlijlce eígendom rüaren opgetreden en dat
CariLlo nog naar zeeu ,;ort geLeden verlrlaard ha'l oolc in de toelçomst als zodaníg te zull"en optreden, was hun onbekend. ZíJ rvisten aL evenmin, dat üariLlo nog het afgelopen voorjaar de Basl.-ísche arl¡eiders in de kou had Laten staan toen zíj strijd voerden tegen het Baskische orrdernemerdom én tegen de regering in t4adrid. Zíj za-gerL - geheel ten onrechte natuurlijk - in
Carillo een "leider" van de Spaanse arbeiders" Daarom vonden die stakers
dat een bezoelc var CariLlo aan een insËelling qraårvan het personeel ín een

-3v€rbitterde strijd tegen de werlcgever ìirâs ger,rík&eLd. ongepasf, was. Derhalve verzochten zij hem zijn bezoelr aan de Yal.e-universiteÍt te arinuleren.
CarílLo bi.eef zíchzeLF geËrouvt. Hij líet zich aan ìret verzoek van de
stakers en staalcsters e.r"nmit iets gelegen t iggen als hij aich iets gelegen had laten f.iggen aan de beLangen van de sËalcers ín het BaskenLand, dan

van de arbeíders in de voorn¿aLige Spaanse republíeli.
Het verzoek van de stakefs berusËte op een mÍsverstancl. Zij beseften niet,
dat CariLlo aLs een van de toekomstige pol-iüíci van het l',apítaliscisctre
Spanje naar Ameríka was gekomen om daar de gemeensctrappetijke-beLangen vân
de Amerikaanse en dê Spaanse heersende lcl¿rsse te ondersËrepene aLs een man
derhaLVe dÍe - zelfs als hij het zou hebben gewild - zich eenvouriig niet
kon permítteren zijti rnissie in gevaar te btengen <loor een gebaar dat bij
de Amerikaanse bourgeoísie als een vijandig gebaar zolr zijn overgekcimen.
Voor CarilLo sËond er älëiar één ding op het spel: het lcontakt met de jonge
intellektueLen die nrorgen in Amerílca de laicens zuLlen uitdelen" Aan de belangen van de Ameríkaanse arbeíders had CariLlo díentengevoi-ge lalc.
In iroeverre een dergeLijke houding verband híeld met CarilLots posítie in de Spaanse samenLeving moest de staal'"sters en stakers van de YaLeuniversíteít ontgaan. i{aar wat zijn houdíng voor ltén beËekende, dát beseften zij vanzeLfsprekend terdege. Het gevolg r^ra6 dat Saatiago Caritio op
zijn weg naar het universíteítsgebouw spitsroeden moest Lgpen tussen twee
hagen van boze ar'i¡eiders en arbeiCsters, CÍe spandoeken meedroegen !üaarop
hun gevoeLens in duidelíjke bewoordíngen sf-onden vermeLd en die bovendien
luide hun mísnoegen kenbaar maalcten. Enlrelen van herr voegden CarilLo toe
dai hij een ttbedrieger" Ì4ras (van de arbeiders '"reL te verstaan), anderen
riepen dat hij met. zijn komsË naar deze uníversiteit de Amerikaa¡rse arbei=
ders '¡een klap in heÈ gezícht" gaf
, CariLlordoor twee potige Anerikaanse smeríssen te.gen al te groËe opdringerigheid van de arbeiders beschermd, verweerde zic.h met de holle frase, dat híj "voor de stakers wel syi;rpathíe hado ilaêr dat.hij zich overígens níet aan de indruk kon onttreklcen, dat de Amerikaanse arbeidersbeweging nog rechtser was dan rechts in 3panje."
trtat de arbeíders claarop hebben geantr"íoorcl vermelden onze bronnen níet.
Ons antwoord zou aldus hebben geLuid, dat termen als ttlinksot of "rechtsrl
politieke indikar:ies zijn, diã sleehts in een bepaald hietorisch verband
mísschíen enige beperkte zin lrun¡¿en hebben, maar clat zij totaal níets ,zeggen nanneer het er om gaat de A¡nerikaanse (of de Europese) vakbeweging te
karakteríseren. Á,ls men dat wil doen, dan moeË de vraag rnrorden gesteld of
de vakbeweging aan de lrant van de on,.-'l.ernener6 of aan de kant van-de arbeíders staat. Dáãrorr gaat het en niet o¡l de vraag of. zij nu politiek ¡tlinks"
of '"rechts" is, wat daarmee ook mag worden bãdoeLd. Stelt men de juiste
vtaag? dan vindt men ook het juiste antwoord: zowel. in de tJ.g.A. aLs in
Spanje of r¡aar dan ook i-s de vakbewegíng een ínstítuut van de kapítátÍstische nraatschappij en zo het voor de Amerílcaanse o'arbeidersbeweging" geldt
dat zíj de arbeiders ín het, garaeL probeert t,e houden, voor de zogenaâmde
Spaanse'arbeíãersbewaging geLdt dat in nÍet ia.Índere mate.
Een dergelijke, met tal van bewijzen gemakkeLijk te staven uitspraak
kan CarilLo niet ontzenu\nren. I{as het nieË juíst de bedoeling van zijn Anerikaanse reís om de Amerikâanse kepitalisten ervan t,e doordringen dat de
P.C.E. de arbeÍders wet onder het juk zal trachËen Èe houden en dat het
derhatve ín het Spanje van morgen bcst, de ¡noeite zal Lonerr te investeren?
rEel aan de beLangen
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Het is aL meer dan vijfenveertig jaar geleden. In het dorp v¿erd een
eud notarishuis afgebrolcen en rvij ais- schoõljongens vonden dat natuurlijlc
qT."it:iq. .Eên,van ons vond bíj de afbraalc een kãperen grendeltje, dat ín
die tijd mísschien çen dubbeltJe in de rvinkel- kostte" Het werd een duur
grendeltje.De opkoper v,a{ de- afl¡raak lichtte Ce polítie in en er werd proces-verbaal opgemaakF-,. U raadt heË nooiË. Drie maanden tuchtschool r,¡aã ,je
uitspraak. Ook in hoger bêqoep bleef de uitspraalc drie maanden" De vader
werd verÈeld dat zíin zóor-Eje.'niet werd veroordeeld voor het feÍE op zíchzelf , maar vaff¡7ege het pol-.i-tíerapport, dat over hem r,ras bínnengeko*"n. Het
verr{teer van de vader, dat h,l:j,.nog nimmer voor een van zíjn kiideren de po*
litie aan de deur had gehqdi',,mocht nieÈ baten. Zijn. zoántja van elf jaar
heeft díe drie maanden uitgåzeten in een tuehtschool t. tJijiregen. Ì{é1 moeten Ì^te er bíj vertellen, dat-de vàder ín het dorp en wí-jde omgevíng bekend
stond aLs een anav'ehdstische oproeþkraaier e¡ dal vond äi5tt rã"rslãg in het
vonnis dat wer<l geveLd over een kínd van eLf jaar, dat eãn grendelije varr
een dubbeltje had îtgestoLentl.
Tuchtschol-en bestaan nóg. Dít overblijfsel uit de tíjd van het spinhuís en het rasphuis heeft zich uot op de dág van vandaag weten te handhaven. Of men er nog kinderen van 1-agere*school--leeftijd opsluit om :nen oyd,e
en tucht bij te brengen is orrs onbelcenC.
Is er in bijna een halve eeutrr dan niets veranderd? trüelzeker ís er het
een en ander veranderd. NaasÈ de tuchtscholen bestaan er thans díverse internaten, waar jongeren door de kinderrechÈer worden heengezonden, vlanneer
ze eens of meerdere maLen met de maatsehappij in de cLinch hebben geLegen.
Het zijn overl,Iegend jongeren net emotíoneLe stoornissen. Ze voelen átcn
níet geaksepteerd en missen een fundamenteel gevoei van veiligheid. VeelaL
k9r,en ze uÍt probLematísche gezinnen en zljn ze in hun ont¡víkk"littg"rog"1-ijkheden geremd. Vanuit deze verstoord ouilop"n onrwikkeling (afwljziig,
extreme verwenning, gebrolcen gezinssituatiere.d.) konen ze met zír:hzeLf. ln
de knoop' Vanuít een groot gevoel van onL.ehagen komen ze toË gedragíngen
als agressíe, druggebruik en ook kriminaliteit. De kinclerrechter heeit ãan
vaak het Laatste r'roortl " En onze 'tuerlöehte'r justitiäle autoriteiten hebben
blijkbaar beseft, ciat de ouderwetse tuchtschooL niet altijd het resuLt,aaË
afi,rierp dat men ervan had verwacht. Aangezien d,e ord,e
6ót en vooraL de
"tt thans vaak naar
eigendom toch moeten worden beschermd, wõrden dí.e jongeren
zorn ínter¡raat gestuurd.
lüatuurLijk zíin die ínternaten naar lapmiddeLen van de burgerlíjke
maatsclrappij. De maatschappij imners vetoorzaalct de situatíes waãrbinnen
deze jongeren zícl': ontl^rikkelen tot \tat ze zijn, namelijk rnet zichzelf in
onvrede levende jongeren. Toch wiLlen wij de betekenis van die internaten
niet onderschatten" IdelLícht is het toch mogelijk om - cloo;r mÍddeL van een
goede opvang êr¿ êêtì juíste begeleiding - sonmigã jongerelÌ te leren weer in
harmoníe met zijn omgevíng en vooral ín harnoniu *"t zichzelf te leven.
hlellícht kan op die manier worden voorlcomen, dat niet aj.len die naar zoln
internaat rvorden gestuurd "ua.n kuaad tot ergert¡ vervallen en voLLedig aan
"
de zelfkant vån de maatschappij
komen te staan. Bn in eLk gevaL is he| beter dat ze ín zorn incernaat terecht komen, dan in
ondurhreËse tucht"*n
school of ín de gevangenis.
of ook onze jusÈÍtiäle autoríteiten d,e kwestíe van die jongeren zo be-

-5zien betwijfel-en wij ten zeerste" I,le zijn er haasË van overtrrigd, dat zíj
meer het belang van de maatschappelijke orde op de voorgrond steLLen dan
het beLang van de jongeren, die naar de int,ernaten worden verüIezen. t{et is
misschien wel een voorcleel (voor de int,ernaatjongens daù i dat het minísterie van jusËítie heL eigenlijlce rverk, dus het opvangen en begeleiden
van de jongerer., aan de internaten rûoet overlaÈen¡
0m aan de jongeren voLdoende aandacht te kunnen schenlcen zijn er aan
zorn internas-L diverse groepsleiders verbonden, die elk een bepaald aantal.
jongeren onder hun hoede hebben" Het behoeft geen beÈoog, dat, er aan die
groepsleiders z\tare eisen rvortlen gesËeld en dat ze heeL rrat ínkasseringsvermogen moeten l¡ezitten. De jongens dåe ín zo'n internaaf: verblijve-n zíjn
in de regeL geen lieverdjes en hebben veei-al ook nog een diep !Íantrour^len
tegen el-ke autoríteít.De opleiCing van de groepsLeiders verg¿ dan ook nog=
aL wat tíjd. Dat zou niet zotn bezttaar zijn, r.¡are het niet dat er nogaL
eens een groepsleider vertrekt. Of flij is niet opge\¡rassen tegen de geestelijlce spanníngen (overspannenheid ís gen veel voorlromende zíekte onder
groepsleiders) of hij lcan een betere baan kríjgen, In eLk gevaL is dan de
moeilijkheid, dat niet altijd terslond in de vakature kan worden voorzien.
Om díe moeílijkheid op te vangen l'rad rle leiding van het internaat t¡De
Dreeftt te Ï^lapenveld, samen met nog twee andere internaten, de direktíe van
de kinderbescherming, de arbeíclsbureau!s en de sociale alcademie te HengeLo,
een pl-an uitgewerkt voor de opleidíng van groepsLeiders" Bij de diverse
internaten zouden wat gegadígden voor dat werlc r¡orden opgeleid, zodat men
i

altijd direkt

üreer in een vakaLure zou kunnen voorzíen"
Nu zou men zo denken, dat de overheid alLes zou doen om het werk in
de ínternaten zo vLot en zo goed nrogelijk te doen verlopen" Het ís inmers
de bedoeling, daË de maatschappel-ijke orde rvordt beschermd. Bij die beschermíng behoort ook heÈ ttbehønde\entt van jongeren die volgens de kínderrechter daarvoor in aanmerking kornen. De nroeilijlåeid is echter dat er aan
de top./an ut minisÈerie van justitie financiäLe ambtenaren zitten díe bepalen wat, f i-nancíeel wél en r,rat níet L<an. Zo hadden zij, die bovengenoemde
plannen hadden uitgewerkt, dan ook buiten de waard, of f.iever: buiten het

mínísterie van justitie gerekend, r,rant dat sprak zijn veto over het plan
uíË en de opLeíding van grvoldoende groepsleiders gíng dus n'tet doot. I{éL is
het noodzakel-íjk om van jongeren díe met de lcÍnilerrechter in aanraking komen en naar een ínternaat r¿orden verv¡ezen, \,,ree:r ttnetl;ett en ttn?,Lttíge meneen
uoor de naatschappij't te maken, maar het nag vooral niet teveel kosten.
Dat het vooral niet te veel- mag lcosten bLijlrt ook uit een ander feit.
Verscheidene jongens die in zoln internaaË verbLíjven werkerr overdag gewoon bij een baas. 0m hen zoveel mogeLijlc zeLfstandig te malc.en zou haË niet
meer dan vanzelfsprekencl zijn dat men die jongens in tt bezit van hun loon
zou laten. I,fel zou men natuurlijlc kostgeld voor voeding, onderdakn enz.,
kunnen vragen. Níets echËer'daarvan. Van wat zij verdienen gaat tweederde
naar het ninísterie van justitie en éãnderde rnogen ze ze\f. houden. Het zou
ons niets verrnronderen als dit door de jongens a1",s diefstal wotdt ervaren.
Pedagogísch f.ijkt ons dic 6ó1c niet de geäigende melhode om die jongens het
begrip van het rimijn en díjnÌt Aij te brengen" Dat begrip ís dan ook lang
níet altijd aanwezig" Het gebeurt namelijk nog weL eens dat er door somníge van die jongens wordt íngebroken ín een. kantíne of een ruí-nkeLtje. Síga-

retten, snoepgoed en r,rrat geLd is rlan in de regeL de buit" De politíe of de
bestolene lcomË dan ín de regeJ- naar de leíding,van het internaat. Bij de
leiding van heË internaac "De]ûreeft¡ nu beståat de geÌttoonte otn zorn besËo*

-6.lene direltl schadeloos te steLlen. Die mag voLgens haar niet, de dupe worden" Edoeh, dít gaat helemaal niet volgens de regeLs die door het ininísteríe van juscítíe zijn opgesteld. Feitelijk mag de leiding van een inter-'
naat zorn schade ndet vetgoeden. Kan cie bestolene dan een beroep doen op
het ministerie van justitie? Ja, dat kan, maar daarmee heeft hij dan nog
niet zijn schadeloosstelling.De leidíng van het internaat moet de aanvraag
bíj de beËreffende lcínderrechter indienen, clie de aanvraag op zijn beurt
bíj het mínísterie van justitie indient" trlordt <le aanvraag geaksepteerd,
dan lcan de bestoLene na ongeveer een j aat zíjn schadeloosstelling verwachËen. HeLaas, ín meer dan 907. van de geval-len kan de bestoLene naar zijn
centen fl-uíten, want het mínisterie Ís aLleen bereid schadeLoosstelLing ie
betalen a1s kan r+orden aangetoond, daÈ de gepleegde inbraak te wíjten is
aan tekortkomíngen van de internaacleidíng. I{elnuo dat ís natuurLijk vrijwel nooiË te bewíjzen" Dat dít wel een heel r¡reemde gang van zaken is ís
duidel"íjk. In het algemeen is het zordat schaCe door kindãrett.reroorzaakt,
aJ.tÍjd op de ouders lcan r¿orden verhaald, omdat die verantwoordelijk voor
hun kinderen zíjn" In het geval van de ínternaatjongens líjkt het ons níet
meer dan normaaL, daË de schade op cie leidíng kan worden verhaaLd, omdat
zíi de verantlntoordelijkiieid voor haar pupilLr:n draagt. l"laar het ministerie
van justítie heeft bíj dergelijke diefstaLlen in 90 van de 100 gevaLLen
lak aan ttde besehez,mtng üan het eigendnm,t.
Door deze gang van zaken wordE niet alleen de bestolene gedupeerrl,
maar ook het ínternaat. I,{ant bij het we1 of niet betaLen van schadeLoosstelling gaat het om r+e1 of niet pLaatsvindende integratie tussen internaten en omgeving. I{ordt de schade nieÈ vergoed,dan bemoeiLijlct dit de deelneming vatr de inÈernaatjongens aan het gemeenschapsleven van de <lírekte
omgeví.ng. UiË cafeos en andere openbare gelegenheden worden ze dan geweerd
waardoor ze in een nog groter isolement geraken. Dat het werk van de Leiding en de groepsleiders daardoor ernstig r¡ordt bemoçilijkt is vanzel-fsprekend, zoaLs het ook vanzelfsprekend is, daÈ wij uit dergeLijke strubbeLþgen tussen ínËernaatleídingen en het minísterie vaÐ justitíe de konltlusie trekken, dat het ministerie van justi.tie mÍrrder het belang van de
jongeren voor ogen heefÈ dan de internaatleidíngen en de groepsLeiders. De
internaatLeidingen staan op het standpunt, dat op hun weric niet kan r¿orden
bezuinígd ten ltoste van de pupi1Len, terwijl het ministeríe probeert díe
kosten steeds zoveel mogelijk te druklcen"
Het lâatste blijkt aok uit het feit, dat het ministerie de groepsleiders wil- Laten betal-en voor de maaltíjden, ð,íe zíj in het internaat gezaurenlíjk met de jongens gebruiken. Dat zíj met de jongens aan tafel eten is
natuurLíjk geen kwestie van het veroveren van gratís maaltíjden, maar behoort ger{toon bij het werk. Het Ís een onderdeel" r¡an de begeLeidíng van
de jongens. I{et is natuurlijk zot om van de niet overnatige lonen van de
groepsLeiders nu nof-¡ een deel in te r¿ill-en houden voor de genoten maaLtijden. E6nmaal op die weg zal het niet Lang meer duren of ze zuLlen ook moeten betal-en voor het kopje koffie en thee.Het is dan ook begrijpelijk, daË
de groepsleiders weigeren voor de maaLtijden een deel- van hun loon af te
staan.
Maar er zi.jn uele teltenen die er op r,iijzen, dat het ministerie van
justitíe bij "de bescherm¿ng uan d.e maatschappijtt en de verpleging van
¡'l<z'imineLet' jongeren
vreemdã wegen ber¡an,:lelt. z:oals reeds eerder opgemerkt
staat lang niet altíjd het belang van de internaatjongens voorop, Ëraar
wordt meer waarde gehecht aan regei-s en voorschrífren en het vlot en soe-
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peL Laten verlopen v¿rn het pLaatsen ín de internaten van jongens, díe door
de kínderrechter daarvoor r¡orden aange\^rezen. Zo staat ttDe Dreeftr bijvoorbeeld bekend al"s één van de internateil. net de beste resul"taten" Er zal dan
door "De Dreeftt ook nooít een jongen worden geweigerd, rvat weL door vele
andere internaten r^rordt gedaan" Die gaan dan v¿rn hel standpunt uit daE een
bepaaLd iema.'.rd niet in hun internáat past; dat hij teveel inoeilíjkireden
zaL geven. l'{iet aldus de leirling van "De Dreef". filke jongen wordË geak''
septeerdrorndat men van het standpunt uítgaat, dat het er om gaat zoen jongen te helpen en niet om bepaalde moeili.jkheden te ontlopen. Clmdat de goede resultaten 'van "De Dreef" algemeen bij kinderrechters en bij de kinderbescherr¿ing bekend zíjn, rvorden veel jongens - err vaalç de rnoeilíjkste gevallen - naaï dit internaat qestuurd. Het resul-Laat is daü t'De Dreefi¡ vaak
een rvachtLijst ireeft, terwijl in andere internaten bedden Leeg staan. Dit
nu zint het minis'cetLe van justitie níet, lrånt l-egge plaatsen kosten geld.
Daarom is men met hec plan gekomen om de jongeren door de lcinderrechter
naar die internaten te laten st:uren r¡aar ruimte ís, zonder zich af te vregen of een ander ínËernaat voor een bepaalde jongen niet geschikter zou
zijn. Het is begríjpelijk, clat de leidí-ng van "De Dreef"o die uitgaat van
het belang va$ de pupillen, zích hiertegen met..hand err tand vetzet. Dit
pLan ,mtr h"t ministerie mag ekonomisch dan zeor juis t zíjn, het druíst in
tegen het beLang van de ínternaatjongens" De lei.ling van "De Dfeef" redeneert aldus: door de jongens in dãf internaat te plaatsên üraar ze het meeste op hun pLaaÈs zLjn, worden rle beste resultaten t¡ereikt" Dat mag in eerste ínstantíe wat meer geld kosten, maar is ¡¡el- in het beLang van de jongens. Daarbij is het de vraag of het op langere termi¡n niet voordeliger
iso onrdat bij de juiste opvacg en begeleidíng er r¡rinder kans is, dat de
jongens ueer met de justítie in aanratrcing komen eti dus üeez, of in een internaat of in de gevangenís Lerecht lcomen en clan t')eer veeL geLd gaan kostene om van de el-lende van de reci-dívist, maâr ee zwijgen. Ben logísche redenering L:i.jkt o:rs.
I\rat de financíän betreft houdt het minísterie van justitíe er weL erg
vreemde methodes op na. De internaten kríjgen van daË rninÍsterie een begrotíng opgelegd. Di; begroting is echter in drieåiri:verdeeld" I liet B-deeldaarvan ís L,estemd voor lcleding, voedíng en ontspanníng,en het À- en C-deel
zíjn voor andere zalcen. LaÈen \^re hrac wiLl-ekeuríge cijfers noemen om duidefíjt te maken hoe de vork in rle steel zit. SteÍ dat voor elli van rJe drie
delen f t00"000 is uitgetrokken, l.lormaaL geredeneerd zou zoen internaat
dus over f 300"ûüû kunnen beschikken. Niets ís echter minder traar. Bij "De
Dreef" iroudt men bijvoorbeeLd van deel A en C al-tijri over.Op het deel voor
voeding, kledíng en onËspanning, deel B dus, komt men echËer aLtíjd tekorü. Van deel A en van CeeL C houdt men,bijvoorbeeld van elk / 25.000
over,,0p deel B heeft nen echl-er een tekort van f 50.000" De totaLe begroting lclopt,dan welo maâr volgens het ministerie van justitie is er dan een
tekort'van f 50,000 en í.s er sprake van wanbeheer. En elk jaar weer heeft
de teidíng van "De Dreef" de grootste moeile onJ, dat geld van het minÍsterie los te lcrijge¡:.. Een weL heel-'r¡reemde gang van zal<en"
Het'¡ordt echter nog vreemder r^ranneer men bedenkt, datttDe Dreeftt *e4
parLíkut-iere srichtí.ng is, dir: aLs het ware dÍ.e¡rsten verleent aân het ni'*
nisteríe van justitie door zijnenLrvege '?kr'imineLetr jongeren te verpLegen
en te proberen,hen uit hun isoLemenL te haLen zodat het weer jongens worden, diè' tivtoymadLt' in de maatscirappij mee kunnen leven. Vreemd is dan, dat
de leiding van het internaat nog elk jaar voor de dosr haar gemaakte kos-

-8ten moet veehten. Dít l-apruerk van de burgerl-ijke maatschappíj,namelíjk het
weet maatsehappiikLaar maken van ttkyimineLett jongeren, dj.e eerst door de
maatschappelijke verhoudingen tot t'krim'inal¿te¿ttt zLjn gebracht, mag vooral- niet teveel kosten. En het beknibbelen op die kosEen neemt soms groteske vormen aan. ZoaLs we reeds eerder opmerkten, ís "De Dreef" een partikuliere stichting. Voor de Ërreede wereLdoorlog rvas het een landgoed en de
stichting beschikt darr oolc over huizen en grond. Daar is dus níets bij
htaarop de overheíd aanspraalc kan inal;en. Nu heeft de stichting "De Dreef"
wat huizen en grond verkochË. De opbreng,st daarvan heeft men in een fonds
gestort, hetwelk wordt beheerd door een kommissíe van personeelsleden. Uit
dat fonds nu kunnen persorreelsleden een renteloos voorschot krijgen hranneer
ze in fínanciäle nrpeílijicheden verkeren of bijvoorbeeLd een huís r¡i1len
kopen. Dit ectrter is weer een bron van ongenoegen voor het ministerie van
justitíe. Dat r¿íL dat de opbrengst van die grond en huizen wordt gebruikt
voor de Ëekorten op de begroting ilie in wezen geen telcorten zijn" Hec komt
er dus op neer, dat het ministerie de kosten van de verptreging van de door
heÍû ter beschiklcing gesteLde pupillen gedeeltel-ijk rvil laten bekostigen
uít partikulier bezít. Ja, ja, ttbeschey,mdng oan de eigendont' staat in het
vaandel van onze justitiöLe autoriteiten"
íleí zíjn natuurlijk de maatschappelijke verhoudingen die dergelíjke
internaten noodzakelijlc maken. In een samenleving van uitbuitíng en rvinstnakerij, van arm en rijk, van bevoorreehting en klassejustitie, i:s îlkrimínaLíteittt een niet weg te denken ve:schijnsel. En het is begríjpelijk, dat
heË in hoofdzaak jonge::en uít de arbeiderskLasse zijn die tor t'kríminaLíteit't vervalLen en dus de internaËen bevolken. Er mag er dan eens eentje
zíjn, die uit de uriddenlclasse komt, over\{egen<i zijn het arbeidersjongens.
Uit diverse onderzoekingen is ook wel gebleken, dat die níet alleen de
meeste kans lopen te rîotttsporen", maar dat ze in de regel oolc nog zwaarder
worden gestraft dan 'tontspoondetl jongeren uit hogere klassen. Zo heeft
prof. dr" Riekent de Jong in het begin van het vorige jaar Ce resultaten
gepubliceerd van een onderzoek, waarin hij tot de kor-rlclusÍ.e homt, dat jongeren uit weLgestelde milieus een kleinere kans hebben om uiteindelijlc
voor de rechter Ëe komen dan r¿erkende jongeren, ook als ze hetzelfde hebben gedaan. Staan ze eenmaal voor de rechËer, dan worden ze milder behandeld dan jongeren uit "lagere" miLíeus.
Dat verschíl in behandeling Ïregint echter níet pas bij de rechter.I{et
begint reeds met het opmaken van het proces-verbaal. Het ene verbaal wordt
negat,iever opgemaakt dan het andere en iret valt niet moeilíjlc te taden tiie
üelk vetbaal lcríjgt. I{et vindt dan zijn vervolg bij de officier van justitie, die het recht lran seponeren heeft. De sratistieken wijzen uit, dat
hij van dat recht vaker gebruik maakt kranneer het om jongeren uit de zagenaamde hogere klassen gaât. Ilet behoeft geen betoog, dat deze praittijk een
verklaring vindt in het feiÈ, dat zijn Þ,ijk op de verdachËe en de beoordeling van diens daden irr hoge mate bepaald rsorden door de klasseposítie en
de klassevooroordelen van deze magistraat.
ItAntspoorde't arbeídersjongens, <iat wijsr de ervaring uit, zijn in een
internaat beter af dan in de gevangenis of in een ouderwetse tuchtschool.
De reden heeft men in het bovenstaande lcunnen vinden; .fe groepsLeiders in
de internaten doen hun rEerlc veelal uit sociale bewogenheid.Dat han van gevangenísbewaarders orf opzichters in een tuchtschool níet r¡orden gezegd.
ilaar hoever reílct de polsstok T^raarmee deze sociaal bewogen groepsLeiders
kunnen spríngen? Telkens weer blijlct, dat zij bij a1 hun ínspanningén om

-9de inÈeqnaatjongens zoveeL mogelijk ce helpen en hun werk zo goed mogeLíjk
te doen, stuiten op beLermeringen, die dóor de overheíd worden opger4rorpen.
De verhlaring is, dat de overheid de beLaugen van de burgerLijke maatschappij in haar totaliteit beharËigt en dat de belangen van die maatschappíj nu eenmaal Lang niet altíjd samenvallen met ile beLan3en van de daaiin
levende individuen,zeker niet rvanneer die inilividuen tot ¿e aiU¿i¿ersklasse behoren en zíj juist aLs gevoLg van clãt feit "onLspoord", dat wil zeggen met de maaËschappij in botsing zíjn gèlconen" En veeLal hanteert de
overheid, zodra zij met een dergelijlr verschiL ín belangen r,rordt gekonfront,eerd haar geliefkoosd ürapen; de botËe bíj1.
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In 1938 onderwierp de }'lederlandse marxíst Anton Pannekoelc de filoso'
grondslagen van het Leninisme aan een'kridische beschouwing. Híj
fÍsehe
kr¿an daarbij"tot de konklusie, dat de leninistische denkwerel-d was opg"l
trokken op het fundament van het burgerlÍjlc materialisme. Datgene, aldus
Pannelcoekrwat in het bolsjerqistísche Ruslariâ '¡marxismet' of "historisch mat.erialismetr ruordt genoemd, heeft met het historisch materialisne van'llarx
en llngels niets le maken en is er volledig mee in tegenspraak. Het denken
van Lenin, zo wetd door Pannekoelc aan cle hand '¡a;r tal van voorbeeldei aangetoondo ís ver\^rarìt met ireË denken van de burgerlijke kl.asse ín de tíjd
dat zij voor haar bevrijdírig vöcirt. Hij voegde er aan toe, dat cleee vêr*
wantschap geenszins als een toevallige moest worÈlén beschouwd. nij ürees er
op¡ dat, men haar âi evenzeer àantreit bij Georg Plechanoro, de man aÍe Lenines filosofisôhe leerrneestei'ís geweest, of bij een boLsjewístÍsch filbsoof als Abram Deborin. De verklaring-l)e
daarvoor vónd Parinekãek in de russÍsche maatschappelíjke verhoudíngen.
naam van de eeh:of andere theoríe,
zo betoogde híj, duí-dr op de geéstelíjke voorganger vân r,¡ie men'ziôh' een
volgeling üraantr maar de werkelijke inhoud van een'theorie wordt bepaaLd
door haar materíäLe.oorsprong, door de situaËíe ín de ÉamènLeving wàarbírtnen zij i.s ontstaan. oal aã-Uotsjewistísche fil-osofie werd gefundeerd op
ddzelfde cheoiíe rvaarniee de búrgerTijke lilasse zich íri haar jeugd'tegen'de
reLigieuse dogmaís keerderdat r.ril ,"f¿"n gp het natutrrrdèten'Sãtatp.tijk'materialismee sproot volgen.s Panaekoeh daaruít voort, dat deze boLsjewistische fÍlosofiq rverd ontr,ríkkàlå op
tijdstíp dat'zich Ín'Rusland dè bur"en
gerLíjke.revoiuti-e nog'moêst'voLÈrekken"t
Het bolsjëwisme t zo kan Pannekoeks-kritielc worden ã"*""g".rut,is Ce theoríe v"t .åt burgerlijke omwenteLing in een land" raai dezã gmwenteling niet door de burgerlijke klasse l.-on
worden gedragen en slechts
worden door'de ariieídeid
kofi
tot stand
j
:' ;'r:
:
: gebracht
en de ¡õerenl
Lenin heeft zijn'filosofísche opvattii:g,en destijds neergéLegd in zijn
:

in l90B véréchenen boek "l4aterialírtrne en empirioeriticÍsme''" Pas ín 1927
werd dít werlc voor het eerst ín ee't vertaLing gepubliceeril. Toen lcon men
ook buiten Rusland 'zieh verd.iepen in dè wortãtS van het bolsjewisne¡ toen

l0kon r¡len lconstaÉeren, rJat cle leiders in het l(remlín, die de mond vol hadden
van t'de klassenstrijd van de avbeiders", er denkbeelclen op na hielden r^relke net d e z e lilassenstrijd geen verband hielden. I'las, zo heefË Pannekoel; aan het sloÈ van zijn beschour¡j-ngen opgemerkto het t¡oek van Lenín in
heË buitenland eerder beitend gerrreest, clan zou men daar eerder cn beter begrepen hebben hoe of i:eË kwam, dat er tussen het bolsjer.¡isrne en de stríjd
van de arbeiders een steeds scherpere tegenstelli.ng aan de dag trad. Die
tegensteLling rvas zichtbaar en l-olcte krítieii op he,: bolejewisme uÍt. Inclien ook de diepere oorzaak van díe tegernsËelling duidelijker zou zijn geÌ{eest,' zou de kritíek nog veeL scLrerper zijn geformuleerd dan zij desËíjds
geformuleerd werd"
Aan deze opmerlcing van Pannekoelc- werden wij dezex dagen onwillekeurig
herinnerd toen raij kennís namen van een mededelíng die de Ðuitse Ct¿ina*
kenner Klaus ì"{ehnert gedaan heeft meË betrekking tot de geestelíjke ontwíkkeLíng van ì'Iao Tse-toeng, ZLjn mededeling itomL hierop neere daË - naar i'Iao
zêIf. te lcennen heeft gegeven - diens clenlcen in belangríjlce rnate werd beinvLoed icor de Duítse filosoof E r n s t
I'I a e c k e L .
Fiet is niel zo, dat deze rvetenschap ons een geheeL andere kijk ver-"
schafË op het maoisme of op de Chinese revoluËie. lteL Ls zo dat de onthul-líng van i'Iehnert omtrent rlao?s verwijzing naar l{aeckel al-s een van zijn
geestelíjke voorvaderen ons versterkt in de opvatting die wij sinds Lang
van de onËwilcheling irr China l;oesLeren" Al in de pri1le dagen van de zogenaamde ttCulÈurele Levol"utier' '' en zelfs aL voordien - irebben wij de zege
van de Chinese vollcslegers op de t,roepen van de Kruomintang a1-s de overr.rinning van de burgerlijke omwentelj,ng gekaralcteriseerd. Sindsdien hebben wíj
herhaaldelíjk pogen aan !e Ëonen dat cle stormachtige ontruílcke1-irrgen ín de
Chinese politíek slechts te verklare¿r víeLen \¡rånneer men ze verstond als
de polítielce lconsekwent,Íes van het zich in China ontrüikkelende (staats)kapitaLisme en als gevolgen van een daaruíË voortspruitende tegenstelLing
tussen de partijbureaucratie en een nieurv Chinese managerskLasse.
trrfat iret maoisme betref t: wíj hebben het nooit atrã"rs opgevat dan als
de typische ideologie die pasüe trij dat soort van revoLutie als r,¡aarvan in
Chína tengevolge van de specifieke Chinese verhoudingen spralce was. Voor
marxismerdat wiL zeggerL voor eerr theorie die de ervaringen van de proletarísche klassenstrijd samenvaÈ en daar aLV,e¿nene konklusies aan verbindt,
hebben wíj de theorie van llao nooiË versLeten.T,/aak genoeg hebben rvij opgeuerkL, dat daÈgene r,i7aÈ in Pekíng t'marxismett r,rordt genoemd niets anders is
dan een Chinese variant van datgene r.¡at in Ì4ostcou als "marxisme" rtordt opgedíend en waarop daËgene van toepassing is wat wij hierboven ¿ran de hand
van Pannelcoeks uiËeenzettingen hebben opgemerlrt. De oorzaak is niet ver te
zoeken. 'Z,ij ligt natuurt ijk daarín, dat de Chinese samenLeving, lr.aezeer ze
ook in ËaL van opzíchten van de I¿-ussísche moge verschillen, nÍetÈemin met
de Russische maatsehappij véé1 en vêél meer punten van overeenkomsÈ vertoonde dan met het moderne industriäle lcapital,isme van trüest-Europa. En wí-j
bedoeLer: hierrsìee natuurlíjk, dat het Ctrína aan ¿le vooravond van zijn lange
en rioeízame omrrrenteLing * en oolc nog gedurende een groot deel daarvan - in
hoge mat,e dezelfde trekken vertoonde als rie Russische maaËschappij aan de
vooravond van en gedurende de eersËe jaren na de revoLuEie van 1917.
De Chinese revol-utie kan slecirts worden verstaan als een revolutie
die de kluisters der kaoitaListische produlcËierøijze slaakte. lieL maoisme,
de poLitieke en sociaLe filosofie die op deze omrnrenteling is toegesneden'
duidelijk aan de bolsjewistische fiLosofie verr^rant bovendíen, moet derhal-
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ve op soortgelijke "ríjze aLs het bolsjewisme brrgerlíjke trekken vertonen.
En als wij zeggeni op soortgelijlte wíjze, dan hierom, dat het bolsjerrísne
nier zonder meer naar China Ís overgepLant maar aan de Chínese verhoudingen is å.angepåst. In/¿ri- h.ierop neerhomt, dat veel van \,,rat, irr het boLsjewísme
nog onverhuld tevoorschijn liomt, in China schuil gaatraehter de Trloámrijke
taal van Confucíus of aridere åuteutrs'':uit de Chínese"oudhe'íc'," De r¡erken .r"rt
cle Chi¡rese klassieken, hTaar i'lao v¡ellichË bêter ín thuis was d,an in weLke
literatuur ookrvorrren als het r¡;are een barrirìre, die somnige nuchtere fei.
ten aan ons oog onttrekt
ì'lrãoÎs verwij zing naar de Duitse filosoof Ernst ÉIaeci',el heeft ons een
blik gegund achÈer die anders so ondoorzichtige versperring. De betekenís
ervan T.can naar onze mening moeilíjlc worden misverstaan. Flaeckel in'.rners"
die leef,le van' tB34-1919, behoordr: in Ðr-ritsländ - met filosofen als Ludwi.g
Büehner en ile (iu Nederland- geboren ett geþromoveerde) ii{olesehott - Lot de
meest op de voorgrond iredencte vertegenrvoordigers van het burgerlijtce of
natuurlnletenschappelijke materialisi,re" Ziin bekendste werk, t'De were.L<lraadselen" g'':ireten en in veLe tal.en - ook in Let NederLands * vertaaLd, verscheett Ín 1899,. dat vril zeggen op een tijclstip dat de burgerlíjke lclasse
'zich aL r¡eer van de wereldbeschouwín¡; vårl háar jeugd had afgewãnd. ,Voor
IIaeclce1 een rêd.en om haar met .áes te iî¡eer vuur en ijver te verdedige4, Bíj
'''ziin trüesteuro.pese tijdgerloten. wekËe dat weínig waarã*rirrg. Juist clãar, eehl
ter waar de burgerlijke onrwenteLing zich nog voLtrekken moest - ín RusLand
niet in rle l-aatitu Jrkrr" - vorra hlj zijn vãrstokste volgei.ingen.
De NederLandse journalist l,/illem van Kemenade , heeft ônlangs in de
t'Nieuroe'Rott.erclamser
Courant" de lezers van d.at: blarl van' Ì'{ehnert-õ gnthul:
ling ín kennis gesteLd. Vari Kemenade heeft claa::bij'oigeneSl,(to dat. Haeckel,
itevenals'' I'larx eh Lenin een materialist is, die echter andeis dan de connunistísche aaftsvadels de gedachte afrvijst, dat de 'mensi:eíd.'geq sppcífiek
doel heeft, narnel"íjk cle ovem¡ínning van her proletaríaat en de oprichtínþ
van de klassenl-oze maatschap¡,ij. Hij (Haeclrel) erkent slechts eeä eeuwÍg:
durende onËwiLrkeling van oorzaak, gevoLg en verandering die voor hem pãn
naËuurwetensctrappelijk "werel<1raadsel" is. Geen eindtoestand dus maar eeuwige sËrijd, eeurvige verandering, zoals later voor l{ao.e'
0f Van f\emenade Cit alles klaklceloos napraat uit I'fehnerts jongste
boek "Kampf um l''Iaos Erbe" (ttscrijd orn iuiaots erfenistt) dan weL het uit ãijn
eígen duirr heeft gezog,:n is ons niet belcend.DaË is ook nieË zo belangrijk.
Veel i:reLangrijker is dat de dingen þ.ier totaaL anders r¿orden voorgèstãld
dara ze rverkelijk zijn.
Van Kemer¡áde (ãf ftaus ì:tehnerË) onËgaat tret geheel en al, dat wel.íswaar Haeckel en llarx beírlen als materialíst kunnen worden aangeduid, doch
dat niettemín het materialisme \tan de é6n bepaalct ;riet hetãelfde''ís al.s
het materialisme van de and.er. Bí.j liaeckeL is iret begrip materíe oncleend
tar,.' d. (toenmalige) iratuurruetenschápp"r," I{ij beseho,rroã aã mens uitsf"íte"À
ais een natuurprodukt en hij rrí1 de menselíjlce ideeijn ',¡eri<laren uit de
stoffelíjlce strui;tuur van de hersênen, in laatste inst.antíe uít cle atoombewegirrgen in de hersencellen,Volgens IT¡.rx daarenteßen is de iriens een pradukt van cle samerilevir-rg en worden cle menselijke ideeän door de naatschap:pijverhoudÍngen þepaald. Begri,r:pen als materie of materieel hebben bij hern
betreL'king op de soCiale øeriieLijktieicl, die door de producerende mens aanhoudend wordt veranderd. "'
Dat naar het inzicht van i-årx de mensheid zíe]n een speeifíek d.oeL zou
stel-Leno een doeL nog irel- daL meL de zege van de proletarís.i-r* op de bur:

-12gerLijke klasse zou zíjn bereikt, is puur aan de fanÈasie van Van Kemenade
(of van I'fehnert) ontsproten. llet marxisme ís allerminst een doeL-Leer maar
een ontwíkkelingstheorie en hoe grooË en hoe diepgaand de verschíLlen tussen l{arx en Haeckel ook zijn, ze zíjn niet dáãr te vinden waar Van l(emenade of i'íehnerÈ ze r\raant. Niet door zijn opvatÈíng omtrent een eeuwíg durende ontwikkeLíng onderscheidt zich Haeclcel van l'{arx. Het onderscheid ligt
hierin, dat HaeckeL de eeuwige verandering qLs een natuun¡etenschappeliik

t'wereLdraadsel" i:eschouwt, ì.Íarx daarentegen als een maatschappeLíik raadsel-, dat sleehts kan worden opgel-ost docr het, opsporen van de maatschappelijke drijfkracht dier veranderíng, te \,üeten: cle arbeid van de uens die
produceert, dat wíl zeggen inwerlct op de natuur om in zijn levensbehoeften
te voorzien. Dat daarbij de ondèrLinge betrekkingen Lussen de mensen oftewel de produktieverhoudingen op êen bepaaLde trap der ontr.¡íkkelÍng voor andere betreltkíngen, dat wil zeggerL voor ãndere produktieverhoudingen plaats
maken betekenË r:atuurlijk geeñszirrs daË op een gegeven moment aan de produktíe zêLf. en daarmee aan de verandering een eind zal- komen.
I(laus i,iehnert heeft verklaard rl.at liaots verwijzing r"aat Brnst }iaeckeL
aIs een van zijn geestelijke leidsmannen voor hem (i'fehnert) aanLeiding is
gehreest om HaeckeLs

boek "Die loleLträtsel" te herlezen. Hij

kwam

toen toË

ãe konklusie, dat l.{aors theorie omtrenL een "ononderbroken revolutiett en
een eeuwígdurende kl"assensËrijd regelrechL aan de opvatËingen van i{aeckeL
zou zíjn ontLeend. Om deze spekulatie aannameLijlc te rnaken heeft hij erop
ge!ìrezen, daÉ bepaalde formuLeringen van ,'fao de indruk wekken vrijwe'L ongewijzigd van Haeclcel te zíjn overgenomen. Van l(emenade geeft daar in zijn
artíkel in de 11.R.C. een voorbeeld van daL ons bitter weinig zegt aangezíen daarin hoofdzakelijk sprake is van eerl overeenl:omstig taaLgebtuik en
een eventueLe overeenlcomst ín opuattingen niet v¡ordt geanalyseerd.l{ij wilLen met deze opmerking geenszíns de - door l,Íao zelf toegegeven - relatie
Lussen de Chinese partijvaorzítter en Ïlaeckel in twijfel trekken doch naar
men zaL begrijpen slechts aanduiclen, dat het daarmee anders is gesteLd dan
t'lehnert suggereert, anders gesteLd moe t ziin"
ltehnert konstaÈeert een verschiL tussen ìiarx en i'{ao, dat híj - na de
onËhullíng van l{ao - meent te kunnen herLei<len tot een verschil tussen
Ilarx en l{aeckel. Onze opvatting is o dat lfehnert noch het r¡erkelijke versehil tussen i'iarx en i'laornoch het r¡erlcelijke verschil- tussen l'larx en HaeckeL heeft r^Taargenomen en dat wat h.ij voor 1t verschil Ëussen laatstgenoemden houdË, een verschil is dat niet bestaat'
Indien I'fao te kennen geeft, daË híj bij zijn geestelíjke ontr¡íþ'ltef.ing mede cle invloed van Haeckel heeft ondergaan, clan is naar onze meníng
de eerste vraag die gesteld moet ruorden deze, hoe een dergelijke ínvloed
te verklaren valt. Ons anh¡oord luidt, dat die verkLaring in de Chinese
maatschappíjverhoudingen dient te ¡^rorden gezocht. Iiiet de ideeän bepaLen
de maatsehappeLijke ontwíkkelingen, maar de maaËschappeLijke orttwilckel-íng
bepaaLt rle ideeän. Doordat China in de traintigst.e eeur^r nog de burgerl"ijke
ouwenteling moest doormaken was het ontvanlçelijk voor een soorË van fílosofie díe de I¡Iesteuropese burgerij had aangehangen toen zij nog een revolutionaire lclasse was. Voor Ilusland geldt precies hetzelfde. Iir lìusl-and zowel als in China lçon men in feite r,reinig aanvângen met een theorie die onder geheel andere maatschappelijlte verhoudingen Ìrtas ontstaan en díe geba*
seerd was op een klassenstrijd die noch in Rusland, noch irr China aan de
orde was.Voor zover nen - door oustandigheden die wij hier buiten beschouwing ooeten laten - daartoe toch een poging ondernam, zag men zích genood-

l3 zaalr-t die theorierhet marxisme, aan de r:espelctievelijke sociale verhoudingen aan te passen, dat wiL zeggen met behoud v¿r,ç de Eerminologie de wezenlijke ínhoud te verarlderen. Voor de fiLosofische lc.ern van díe theorie had
di.t tot gevclg, dat- het historisch maLerialisme werd terugverånderd ín het
burgerLijk en nafuurrveLensehappelijk rnateriaLisme dat lang en breed door

het historisch nat,erialisme

overhronnen rüas.

Bij Lenin kan deze "terugveranderíng" heel- duidelijk rvorden hraargenomen. Op politÍek gebied figureert hij als een Jakobíjn, op het terrein der
filosofi.e aLs een burgerlijk materi¡1líst. Itet ís dan ook allerminst toevalLig dat hij in zijn filosofisch hoofdwerk aan llaeckeL d.e grootst mogeLijke Lof toezr^raai-t.Diens boek "De ï{ereldraadselen" karakteríseert híj aLs
t'een wâpen in de li:lassenstrijd". Dat
'."ras i,r. zoverre totaal misplaatst als
Haeetrcel volstrekt niet als karnpioen wíl-de optreden van die klasse dÍe in
zijn tíjd Ín rijn vaderland Duitsland de onderste,uitgebrrite en onderdrukte laag der nuatscliappij vormde. Het was ín zoverre echter volstrekt begrijpeLijk als het burgerlijk materi.alisme \\Taarvan i{aeckel een late vertegenwoordiger hras, uitsËekende díensten kon bewijzen in de strijd tegen díe
groeperingen díe in Rusland cle nnatschapoeLijke onËwíkkeling poogden tegen
Ëe houden"

Voor China en voor i.{ao geldt iets dergeLijks. Dat is de oorzaak dat
er evenaLs in Rusland en op soortgelijke wíjze als daar een aanpassing van
het marxisme plaaËs vond en er tevens een interesse ontrnraalcte voor Haeckel.
Niet omdat híj de eeuwige veranderíng preeht,e r,råls Haeclcel aantrekkeLijic,
want de opvatting varÌ een voortdureride verandering vond men ín het matxisme ook. Haeckel r.ras aantrelckeLijk aangezíen hij de verkondiger r¡Ias van een
bepaald type van burgerlijke filosofie., Dãt hij aantrelckelijk r¡as is daarom be'langlvelclcend - en dat ís voor ons de niet mis te verstane bet,ekenís
van l"Iaots mededeling - omdat daarmee hel b,urgerLijk karakter der Chínese

omwentelíng rvorclt bevestigd "
IIet idee van een eeur'rigdurencle veranderingrhebben wij gezegd, behoef,*
de i,{ao niet aan HaeckeL te ontlenen. Het is een opvatting die geenszins
vreemd ís aan liarxrmet dien verstande dan dat Haechel van een eeuwigdurende veranderíng in de natuur spreelctri'farx eehËer van een eeuwigdurende verandering in de maat,schappij. llaË men daerentegen bij lvlarx niet aantreft is
de opvattíng dat die verandering zích ook eeurrig in de vorn van een kLassenstrijd vol-trekken zal-. In zijn zíensroijze zal dat slechts het geval
zijn zolang de menselijke produktíeverhoudingen door klassentegensteLlin*
gen worden gekenmerkt..Tjat i'tao een daarvan afwijkende zíenswijze heeft ver*
kondigd wiL níet zeggen dat hij, zoals Hwa i(wo-feng op heË jongste Chínese
partijkongres be+reercl heeft, een grote bijdrage aan het marxísme heeft gel-everd. i{et komt er op neer, dat iri-j clatgene rir€rt iri een bepaalde historische fase der maatschappeLijke onËr'iikkeLing de motor der verandering vormt,
voor al-tíjd tot rJe motor der verandering verheven heefts met andere \^7oorden een historische zíensrvijze door een absolutistische vervangt" Dat is
geen verríjltíng naar een verarmíng van het marxisme, een veraSming die typerend is voor ,1e vervorning die een dergelijhe proletarísche opvatting in
een burgerlíjlc land al-s Chína onvermijdel-ijlc * en nieË alleen wat dit punt
betreft -. onophoudelijk ondergaat.
Overígens3 h/at Hrqa Kwo-feng als een bijdrage van ;fao heeft geËypeerd

kan naur.¡elÍjks als zodanig geiden.Dezelfde of soortgeLijke opvattíngen omtrent heË voortduren van de klassenstrijd ook ná een (zogenaamd) proletarische revoLutie zijn - alweer niet bij toeval naËuurLijk - eveneens door

-t4Lenin en zíjn opvolgers in Rusland onÈrvikkeld. Dat spruit daaruit voort,
dat zowel in Rusland als in China ná de revolutie - juist eersü ná de re*
volutie - burgerlijke verhouclingen werden geschapen, dat wi1 zeggen: clat
soort veri-roudingen dert door klassentegenstellingen r¿ordt gekenmerkt.
Dat een China*deskundige als Klaus i'lehnert op tlil aLles zuLk een geheel andere visi.e heeft verbaast ons niet. De doo:: ons hoog gern'aardeeide
sinoloog Sinon l,eys heeft een keer opgemerkt, clat het de etien¿e meË vele
van zijn collegals iso dat zíj geen Chinees lcennen en daardoor de Chinezen
maar al te vaak vol"komen verkeerd int.erpretereri" tr{ij zouden daaraan rvíLlen
Ëoevoegen, dat het al evellzeer de el-lende nìeË hen is, daË het marxísme
voor hen Chinees gebleven is.
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ALLe geoez,s ha:nteLí,jk d.ank, Zúj hebben er mede uooz, gezoz'gd" dat ook
ín het afgeLopen jaar, îtDaad en Gecachte'î z,egelmatig kon xersehöjnen, En om
eeTlijk te zijn: wij zí.jn er ueL een beetje tv,ots op, dat sínds hei; eeyste
nutnneY oan ons bLad ún ianuar.'t L965 uey,scheen" uij noeh nirmney, een nuftr¡ney
hebben moeten 'Laten ueruallen" of het moest zijn om daart¡oor, 'tn de pLaats
een broehure aan onze Lezers te doen toekomen. Wí,j zï.jn er ook tyots op een
Lezerskr'íng te hebbem" *ie ons daartoe dn staat heeft gesteLd.. zondey de
offerbeneídheid uan hen zou het ons níet mogeLijk zdjn gezoees'b.
Wdi hopen en uetv,ouu)en er op, dat uij ook in de toekomst op onze Lezev's ktmnen bLiiuen rekenen. tlant naast het uitgeüen Ðan ttDaad en Gedachtett
w'LLLen ue zo af en toe 'boc|t ook nog ueL een broehuz,e uit;geuen.
Nogmaals: aLLen harteLijk dank en.. " bl¿jf ons helpen.
B.u"B" te M,

