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Voorwoord

Deze bundel bevat de teksten van drie van de vier lezingen die gehou-
den zijn in het Studium Generale programma De Revoluties. Dit
programma, onderdeel van de langerlopende serie In Grote Li jnen,
vond plaats in februari/maart 1994. Helaas hebben wij uiteindelijk niet
de beschikking gekregen over de tekst van de vierde lezing, over de
Franse Revolutie. De bundel is daardoor incompleet. Dat spijt ons zeer.
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Inleiding

Jan Weerdenburg

Een revolutie is geen gastmaal, geen opstelschrijven, geen schilderen ...
De revolutie is een opstand, een daad van geweld, waardoor de ene
klasse de andere ten val brengt (Mao Tse Toeng, 1927).

Opstand en geweld: het zijn de woorden die we ook nu nog met het
begrip revolutie associeren. Maar voor vrijwel iedere verstrekkende
nieuwe ontwikkeling in de samenleving wordt wel het woord revolutie
gebruikt. We hebben het niet alleen over de Franse Revolutie, maar ook
over de Industriele Revolutie, de Groene Revolutie en de Seksuele
Revolutie. Volgens de Dikke van Dale moeten we bij het woord revolu-
tie dan ook aan 'een algehele verandering' denken. Maar wanneer we
echter in reclames geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een
`revolutionaire' verbetering van wasmiddel X, zien we dat het begrip
revolutie nogal aan inflatie onderhevig is en dat de 'algehele verande-
ring' soms relatief is.
In de engere zin (en daar ging het in dit programma om) gebruiken we
het woord voor een omwenteling die vergaande veranderingen in een
sociaal-politiek systeem beogen, zoals dat het geval was bij bijvoor-
beeld de Franse, de Russische en de Chinese revolutie. Dergelijke
omwentelingen gaan meestal gepaard met geweld (zie Mao) en roepen
grote verwachtingen op met betrekking tot een nieuw to vormen
samenleving. Dat is overigens niet altijd het geval geweest. In vroeger
tijden kon een revolutie ook een herstel van eerdere machtsverhoudin-
gen betekenen (bijvoorbeeld The Glorious Revolution in Engeland).
In dit programma hebben wi j ons beperkt tot enkele belangrijke
revoluties die In Grote Lijnen worden doorgenomen.

In zijn bijdrage over de Amerikaanse Revolutie gaat prof. Schulte
Nordholt eerst kort in op het begrip revolutie. Daarna benadert hij de
Amerikaanse revolutie vanuit vier invalshoeken: het sociale, het consti-
tutionele, het religieuze en het nationale aspect. Hi j plaatst de gebeur-
tenissen aan het einde van de achtiende eeuw, die leidden tot de
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wording van de Amerikaanse staat ook in een sociaal-geografische
context, waarmee ons beeld van de Amerikaanse revolutie genuanceerd
en verrijkt wordt.
Van Goudoever schetst in grote lijnen de gebeurtenissen in Rusland in
1917 die leidden tot de oktoberrevolutie. Bekende gebeurtenissen en
bekende namen passeren de revue en worden regelmatig in een nieuw
perspectief geplaatst. Hij laat zien dat ook nu, na de ineenstorting van
de communistische Sovjetunie, het Iastig is om een onpartijdige be-
schouwing to geven van de Russische revolutie.
De Chinese revolutie is volgens prof. Saich misschien moeilijker to
overzien dan de andere. Hij analyseert de factoren die geleid hebben
tot de overwinning van de Chinese communisten. Ook in deze bijdrage
krijgen we een beeld geschetst dat veel complexer is dan verwacht.
Speciale aandacht geeft Saich aan de rot van de Communistische partij
in Yan'an. Tenslotte geeft hij kort de veranderingen aan voor de
Communistische parti j na het veroveren van de macht. De Communis-
tische partij aan de macht verloor haar positie als voertuig van progres-
sieve krachten in oppositie.

Zoals in het voorwoord gesteld ontbreekt in deze bundel de Franse
Revolutie. Bijzonder jammer omdat juist naar die revolutie zo vaak
verwezen wordt. Dat neemt niet weg dat de drie bijdragen in deze
bundel zeer de moeite waard zijn en ons een verhelderend en genuan-
ceerd beeld geven van genoemde revoluties.
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De Amerikaanse revolutie
J. W. Schulte Nordholt

The revolution was in the minds of the people
(John Adams, 1816)

Wee are here att the end of the World, and Europe may bee turned topsy turvy
ere wee can hear a Word of itt

(William Byrd I)

"Wat de geschiedenis van de revolutie betreft, mijn ideeen daarover zijn
wat bijzonder, ja misschien zelfs uitzonderlijk. Wat bedoelen we met de
revolutie?" schreef een van de leiders van de Amerikaanse revolutie, John
Adams, veertig jaren na dato aan een andere leider, zijn vriend Thomas
Jefferson. "De oorlog? Dat was geen onderdeel van de revolutie; hij was
er slechts de uitwerking en consequentie van. De revolutie was al aanwe-
zig in de gedachten van het volk, zij werd daar al geeffectueerd in de
jaren tussen 1760 en 1775, in de loop van vijftien jaar voor er ook maar
een druppel bloed was gestort bi j Lexington."') Met die interessante her-
innering zijn we meteen in medias res. De revolutie, beweert een van haar
voornaamste participanten die een scherpzinnige zij het tot overdrijving
geneigde waarnemer was, begon al, ja was al voltooid, in de geesten voor
zij begonnen en gewonnen werd op de slagvelden. Revoluties, zo zou men
zijn gedachten kunnen voortzetten, zijn in de eerste plaats mentale pro-
cessen en als we naar hun oorzaken zoeken, zijn we bezig met ideeen-
geschiedenis. Dat impliceert dat het verloop van revoluties al op papier
bepaald kan zijn voordat het tot daden komt, dat derhalve revoluties niet
alleen maar de sociale explosies zijn waar ze zo vaak voor worden gehou-
den. Ideele en niet materiele verklaringen zijn dan nodig om het ver-
schijnsel revolutie to verklaren. Of generaliseer ik nu op onhistorische
wi jze en geldt wat ik hier suggereer alleen maar voor de goeddeels door
religieuze motieven bepaalde revoluties in Nederland, Engeland en
Amerika (waarvan de eerste twee hier niet eens op het programma staan)?
Was de Amerikaanse revolutie werkelijk, zoals in het programma van het
Studium Generale stilzwijgend wordt verondersteld, de proloog van de
uitbarstingen van woede en geweld in Frankrijk, Rusland en China?
Waarom begin ik hier met dat nude verhaal van een rebellie in een reli-
gieuze, agrarische gemeenschap ver buiten Europa tegen het moederland?
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Laat ik beginnen de bekende feiten op to halen: Britse kolonien, sinds het
begin van de zeventiende eeuw gevestigd op de oostkust van Noord-
Amerika, komen in zo'n ruim honderdvijftig jaar langzamerhand tot
bloei, maar blijven voor het moederland wat ze door hun geografische
distantie niet langer zijn, afhankelijke onderdelen van een mercantilis-
tisch imperium, dat zich in de achttiende eeuw aanzienlijk uitbreidt door
de verovering van de Franse nederzettingen in Canada. Als die campagne
in 1763 wordt afgesloten met de vrede van Parijs begint de Engelse rege-
ring met een reeks economische maatregelen die de kolonien nog comple-
ter en efficienter moeten inlijven bij het empire, maar daartegen rijst dan
verzet dat zich allereerst richt tegen de belastingen die het parlement in
Londen oplegt. Ze zijn berucht geworden: op suiker, op papier, op thee.
Daartegen breekt een algemeen verzet uit dat alle dertien kolonien ver-
enigt tegen de als knechtend ervaren overzeese autoriteit. Dat verzet zoekt
naar principiele rechtvaardiging en daarom rollen reeksen pamfletten van
de grille persen, die al maar radicalere posities verdedigen: eerst gaat het
alleen tegen de belastingen, dan tegen het recht van het parlement om
iiberhaupt lasten op to leggen aan de kolonisten die er immers niet in zijn
vertegenwoordigd, en tenslotte keert het verzet zich tegen de koning zelf,
George III, hem wordt alles aangewreven wat er maar aan wrok en verbit-
tering in de kolonien leeft. De eerste schoten, "heard round the world"
zoals de dichter Emerson later beweert, weerklinken in Lexington en
Concord in april 1775, het volgend jaar, op 4 juli, verklaart het Conti-
nentale Congres zich zelfbewust onafhankelijk in de beroemde verklaring
die door Thomas Jefferson wordt opgesteld, en dan volgt er een zware
oorlog, die tenslotte met hulp van Franse en Nederlandse zijde in 1781
wordt gewonnen. De capitulatie wordt getekend bij Yorktown.'The world
turned upside down!' is de wijs die het Engelse militaire muziekcorps
daarbij speelt.2) In 1783 leggen de Britten zich bij de voldongen feiten
neer (vrede van Parijs). Enkele jaren later, in 1787, wordt de zege beze-
geld met de constitutie van 1787. Zo is de revolutie tenslotte een echte
revolutie, want zij slaagt!3)
Maar is dat een geldig criterium? Ach, bestond er maar zoiets als een
model of zelfs maar een definitie van het begrip revolutie! Een model is
we] met inspanning en verbeelding gezocht, zo in het aardige boek van
Crane Brinton met de tekenende titel The Anatomy of Revolution. Een
revolutie begon met economische verandering en politieke onzekerheid
van het ancien regime, werd gewelddadig als de machthebbers hun hand
overspeelden, kende dan een gematigde en een radicale fase, verslond
haar eigen kinderen en eindigde in een dictatuur. Dat patroon leek ver-
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helderend maar werd gauw een keurslijf waarin de werkelijkheid van
woede en geweld moeilijk to passen was.')
Nee, ik zal hier vanavond, nu ik maar de eerste stap mag zetten op een
pad dat ons van revolutie tot revolutie moet voeren, van kennis tot
inzicht, van het bijzondere tot het algemene als dat misschien mogelijk
zou mogen zijn, maar niet een breed fundament leggen. Misschien ont-
waren we na afloop van alle voordrachten wel een verband, zo niet een
zin. Daar zijn we nog niet. Ik begin liever met het noemen van enkele
misschien beslissende aspecten. Vier noem ik er: het sociale, het con-
stitutionele, het religieuze en het nationale aspect. Ze zijn niet even
algemeen present in alle revoluties maar in Amerika zijn het de aspecten
die het meeste opvallen.

Om to beginnen dan inderdaad het aspect dat kenmerkend zou zijn voor
alle revoluties, dat met het woord zelf al gegeven lijkt to zijn: het sociale.
Revolutie is immers afgeleid van revolvere en dat betekent omwentelen.
Alles wordt omgekeerd, het onderste komt boven, of zoals de revolutio-
naire profeten het ooit al riepen: de laatsten worden de eersten. Voor dat
aspect heeft men vooral oog in tijden van hervorming. Als in het begin
van de twintigste eeuw een progressieve beweging de Amerikaanse poli-
tiek gaat domineren ontstaan er ook navenante visies op de geschiedenis.
De sociale spanningen die men in eigen tijd beleeft worden op het verle-
den geprojecteerd. De Amerikaanse revolutie wordt nu gezien als een ver-
zet van het volk, is niet enkel gericht tegen de Britse als onderdrukkend
ervaren maatregelen maar minstens zo zeer tegen de aristocraten in
Amerika zelf, de Tories of 'loyalists', die trouw blijven aan het moeder-
land. De revolutie is dan zoals een bekende historicus van die tijd, Carl
Becker, het zegt, niet alleen een strijd voor home rule, maar een strijd
over de vraag wie "should rule at home," met andere woorden een soort
burgeroorlog.5) Het contrast tussen elite en volk, planters en kooplieden
aan de ene kant, boeren en handwerkslieden aan de andere, openbaart
zich al in de jaren voor de revolutie, lijkt in het enthousiasme van de
eerste jaren van de strijd wel toegedekt door een warme golf van eens-
gezindheid, maar komt na de oorlog weer to voorschijn en manifesteert
zich dan als de tegenstelling tussen de partijen voor en tegen de
behoudende grondwet, de federalisten en anti -federalisten. Ja, de
revolutie is waarlijk een revolutie, is begonnen met een groots egalitair
elan, waarin de gelijkheid zwaarder weegt dan de vrijheid. Die geestdrift
wordt gemeengoed door de vurige taal van Thomas Paine die met zijn
onstuimige geschriften, The Crisis en Common Sense, het yolk in bewe-
ging brengt, en vindt klassieke weerklank in de weloverwogen woorden
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van Thomas Jefferson in de Declaration of Independence: We hold these
truths to be self-evident that all men are created equal." Hetzelfde
radicalisme bezielt speciaal de grondwet van de staat Pennsylvania in
1776. De uitvoerende macht wordt daarin geheel afhankelijk gemaakt van
de wetgevende, want de wil van het volk is wet, de 'volonte generale'
domineert.b6 En dat terwijl de opstellers Rousseau nog niet eens kennen!
Maar ach, zo gaat deze sociale visie dan verder, toen de oorlog eenmaal
gewonnen was wisten de behoudende klassen de macht aan zich to trek-
ken. Dat paste in het vaste patroon: elke revolutie wordt gevolgd door een
restauratie. De gelijkheid moest plaats maken voor vrijheid van boven af,
de wil des volks voor'mixed government', de spreiding der macht over de
Staten, zoals die in de eerste federale grondwet, de Articles of Con-
federation, was voorzien, voor de dominerende centrale macht. Of om het
anders to zeggen: de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 werd verra-
den door de Constitutie van 1787. Eigen belang en niets anders was het
wat de hoogvereerde Founding Fathers dreef bi j het opstellen van hun
beroemde grondwet, aldus poneerde de radicale historicus Charles A.
Beard in zijn boek An Economic Interpretation of the Constitution of the
United States dat in 1913 enorme opschudding teweeg bracht.')
Aldus kort samengevat de historicuh-materialistische voorstelling van
zaken, die wel van grote invloed is geweest maar thans door weinig his-
torici meer wordt aangehangen. Immers, hoe klopt deze visie met het
opvallende feit dat het juist de rijke planters in Virginia en de rijke
kooplieden in Massachusetts waren die als leiders van de revolutie optra-
den? Hoe met de gegevens over de algemene welvaart die in de Nieuwe
Wereld heerste? Zeker waren er sociale tegenstellingen, maar vergeleken
met die in de Oude Wereld waren ze uiterst gering. Het kan zelfs wel
gezegd worden dat het welvaartspeil van de Amerikaanse kolonisten hoger
was dan dat van welk Europees land ook. Vooraanstaande historici van
onze tijd hebben geponeerd dat the outbreak of the Revolution was not
the result of social discontent, or of economic disturbances, or of rising
misery, or of those mysterious social strains that seem to beguile the
imaginations of the historians straining to find peculiar predispositions to
upheaval" en: the social situation in the colonies had little or nothing to
do with causing the revolution.")
Als er al sociaal-economische aspecten zijn, aldus de nieuwere visie, dan
moeten we ze niet in de sociale tegenstellingen zoeken maar in meer alge-
mene achtergronden, allereerst in het simpele feit dat mensen in een
nieuw continent nieuwe zekerheden moesten vinden. Alleen al de grote
golven van migratie over voortdurend verschuivende grenzen, de driftige
mobiliteit van zoveel mensen op zoek naar nieuw geluk, leidden tot veel
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onrust, tot onbestemde verlangens.9) De mensen moesten nieuwe gemeen-
schappen opbouwen en daardoor werden ze in het algemeen zelfbewuster.
De Nieuwe Wereld wekte verwachtingen en die botsten met de botte zelf-
verzekerheid waarmee de Britten omgingen met hun koloniale onder-
danen. Als er dan al geen grote sociale onvrede was, het waren de ver-
wachtingen die, zoals dat zo vaak het geval is, leidden tot fel revolutionair
elan met alle bijbehorende verschijnselen: nerveuze opwinding, verdeling
van de mensen in wit en zwart, voor en tegen, straffe organisatie in
militante vrijkorpsen zoals de 'Sons of Liberty' en 'Minutemen', vurige
visie op een betere toekomst, en navenante rusteloze retoriek. Dat woord
dan gebruikt in pregnante zin, als taal die de mensen meesleepte en die
meer was dan de propaganda waar de progressieve historici haar voor
gehouden hadden.10)
Woorden, aldus de volgende generatie van historici, hebben wel degelijk
gewicht. Mensen zijn niet los to denken van hun taal die de neerslag is
van hun passies: onvrede, hunkering, hoop, en wat al niet meer. Licht-
gelovig zijn ze, lichtgeraakt, makkelijk nemen ze de geruchten van een
dreigende samenzwering van de kant van de overheid voor waar aan.

Zo moet het ook toe zijn gegaan in de Amerikaanse revolutie, bezweert
een moderne door de antropologie beinvloede geschiedwetenschap, zo gaat
het toe in alle revoluties. Vage angsten en verlangens, vrees en vrij-
heidszin, hielden de kolonisten in hun ban, werden onder de druk van
hun onrustige emoties uitgekristalliseerd tot een gemeenschappelijk
bewustzijn, een ideologie, dat wil zeggen niet een abstracte filosofie, maar
een heel complex van meningen en waarden."> Dat verwarde geheel
kreeg heldere contouren door de ideeen van John Locke, die de funda-
menten van de gemeenschap meende to vinden in life, liberty, and proper-
ty.") Om de vrijheid ging het die bedreigd werd door de regering in
Londen, en liberty werd dan ook het toverwoord van de revolutie. Maar
met alleen maar een filosofisch stelsel, een abstracte ideologie, valt een
uitbarsting van zoveel geweld nog niet to verklaren. Toen de vlam in de
pan sloeg bleek de diepste aandrift der kolonisten in het grenzenloze
westen het grondige wantrouwen niet enkel tegen het vermeende Engelse
machtsmis- bruik, maar tegen alle macht van boven af. En zo maakte
bewondering voor de ideale Engelse constitutie steeds meer plaats voor
kritiek op de corrupte realiteit der regering in Londen, gevoed door de
lectuur van de Britse oppositie zelf, de zogenaamde Real Whigs.") De
revolutie kon worden gewonnen vanuit het nieuwe elan dat werd vastge-
legd in de gelukkige woorden van Thomas Jefferson in de Onafhanke-
lijkheidsverklaring" ) en tenslotte worden afgesloten met een constitutie
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die idealisme en wantrouwen verankerde in een wijs evenwicht. In die
ontwikkeling was er natuurlijk wel een geleidelijke rationalisering waar
to nemen. Verlangens werden tot stellige structuren, dromen tot bestuur-
lijke blauwdrukken. Het was een elite die de gevoelens van de natie zo
concretiseerde en de vraag is dan wel hoe representatief die selecte groep
van de zogenaamde Founding Fathers was voor het revolutionaire elan van
het yolk.
De leiders der revolutie en opstellers van de federale grondwet van 1787
vormden een groep van voorzichtige denkers, zij waren geschoold in klas-
sieke theorieen over de staat. Zij durfden het aan revolutie to maken maar
waren zich bewust hoe riskant dat was. Een republiek to stichten, was,
zoals ze wisten, een groot waagstuk. Ze begonnen er aan with hopes and
fears" zoals John Adams schreef.") Ook zij wantrouwden macht, zij
stonden zeer ambivalent tegenover alle menselijke mogelijkheden. Zij
wilden vrijheid in orde geworteld. Slechts een hechte gemeenschap kon,
zo meenden zij, het individualisme onder controle houden. Het idealisme
van Locke was niet toereikend. Hun grote vraag was of en hoe een repu-
bliek bestand zou kunnen zijn tegen het verval dat nu eenmaal volgens de
klassieke voorstelling inherent was aan alle staatsvormen. Een republiek
zou, hadden ze bij Macchiavelli gelezen, alleen bestendig zijn als de
burgers er gezamenlijke verantwoordelijkheid voor droegen. De nadruk
werd daarom gelegd op virtu, burgerdeugd.") In al de revolutionaire
geschriften weerklonk de vermaning weerstand to bieden aan de gevaar-
lijke weelde. Het model der revolutie was de Romeinse republiek wier
leiders de ploeg verwisselden voor het zwaard en na de zege weer terug-
keerden naar hun akker en het schrikbeeld was het Romeinse keizerrijk
dat immers aan weelde en corruptie ten onder was gegaan net zoals dat nu
ook het geval leek to zullen zijn met het Britse rijk. De geschiedenis
leverde grimmige voorbeelden van de grote gevaren die elke gemeenschap
bedreigden.") Juist in het jaar dat de Amerikanen zich onafhankelijk
verklaarden verscheen in Londen het grote werk van Edward Gibbon The
Decline and Fall of the Roman Empire, dat zo indrukwekkend aantoonde
hoe weelde tot verval en ondergang leidde.i8
Zo begon de nieuwe staat met een sterke nadruk op morele waarden. Pas
de toekomst zou leren hoe bestendig het nieuwe bestel op de duur zou
zijn. Zo was de revolutie een omwenteling in de meer conservatieve zin
van het woord, was ze geen revolutie maar een herstel van oude waarden.
De ware vrijheid was naar het westen gegaan, had (zei John Adams) een
plaats gevonden in de harten der kolonisten, was geproclameerd in de
Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 en bevestigd door de constitutie
van 1787 die dan ook helemaal niet de verloochening maar juist de
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verzekering van die vrijheid was, gegrond in het verleden en open voor
de toekomst. De grootste verworvenheid van de revolutie lag dan in haar
haar constitutionele inventiviteit. Als zij de mens al wantrouwde, zij
vertrouwde hem tegelijk in het kader van de federale staat. Zij procla-
meerde dan ook het principe van de volkssoevereiniteit. In speciale
conventies konden de burgers zelf over hun staatsbestel beslissen, konden
ze constituties vaststellen die voorlopig nog wel vasthielden aan een
klassiek imperium mixtum naar het model van Polybius, maar waarin de
mogelijkheid van geleidelijke verandering naar een vollediger democratie
geheel aanwezig was. De toekomst maakte dat waar.
Aldus de visie van de historici van de laatste twintig jaar, die zichzelf niet
ten onrechte de Neo Whigs hebben genoemd. Want de idee heeft daarin de
realiteit gedomineerd, de geest de materie, en dat klopt dan voortreffelijk
met wat inderdaad door zovelen is opgemerkt: Amerika is een natie die
door een idee gevormd is, een natie met een ziel. Ja zelfs naar Chestertons
beroemde uitspraak with the soul of a church."") Maar als we dat zeg-
gen verschuift het beeld toch aanzienlijk. We komen daarmee op het der-
de aspect van belang in ons betoog, het religieuze.

Toen de revolutie in de late achttiende eeuw losbarstte was het toenmalige
Amerika (dat wil zeggen de dertien kolonien langs de oostkust) bewoond
door ongeveer drie miljoen mensen die vrijwel alle tot protestantse kerken
behoorden van dikwijls nogal strenge signatuur. Niet lang voor de revolu-
tie had de geloofsgemeenschap een hevige opwekkingsbeweging onder-
gaan die de 'Great Awakening' wordt genoemd. Geloof speelde een grote
rol in het dagelijkse leven van de kolonisten en moet ook van beslissende
betekenis zijn geweest voor hun opstand tegen het moederland. Maar dan
rijst natuurlijk de vraag hoe revolutionair orthodoxe christenen wilden en
konden zijn. Is er speciaal in het calvinisme een kiem van rebellie aan-
wezig, was dat juist evident present bij de puriteinen die zo diep
gesympathiseerd hadden met hun geloofsgenoten in de Engelse revolu-
tie?20) Verhieven zij zich tegen de Londense overheid vanuit hun besef
een uitverkoren volk to zijn door God zelf aan zich verbonden in een
heilig Covenant, net als de Schotten in de zeventiende eeuw?21) Edmund
Burke legde het causale verband tussen religie en revolutie al nadrukkelijk
in een rede die hi j op 2 maart 1776 in het Lagerhuis hield: Alle protestan-
tisme, meende hij, is a sort of dissent." Maar dat gold in Amerika nog
sterker: "Religion, always a principle of energy, in this new people is in
no way worn out or impaired; and their mode of professing it is also one
main cause of this free spirit. The people are Protestants, and of that kind
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which is the most adverse to all implicit submission of mind and opinion.
This is a persuasion not only favorable to liberty but built upon it."
Dan is de stelling mogelijk dat het juist de opwekkingsbewegingen van
omstreeks 1740 waren die de grondslag legden voor het rebelse elan.
Immers bekering, berouw, verbrijzeling, om in hun termen to spreken,
leidden tot omkeer, tot loutering, tot actie. En zo waren het, aldus som-
mige historici, juist de opgewonden aanhangers van wat ook wel'the New
Light' heette, die in de voorste rijen van de opstand stonden.n) Wanneer
dat juist is moet er wel een diepe kloof geconstateerd worden tussen hun
religieuze enthousiasme en het pessimistische wantrouwen van de Found-
ing Fathers. Moet ook worden opgemerkt dat paradoxaal genoeg de mens-
beschouwing der orthodoxe gelovigen optimistischer was dan die van de
liberale elite. Hoe ver stonden dan de leiders der revolutie, mannen als
Washington, Franklin, Jefferson, Madison en Adams, allen zeer vrijzin-
nige deisten, van de bezielde scharen der ware vromen! Hoeveel absoluter
dachten de orthodoxe christenen over de moraal dan de sceptische wijs-
geren der geschiedenis die alleen maar op menselijke ervaring vertrouw-
den en daarom hun toevlucht zochten in een voorzichtige balans.') Voor
het zuivere geloof kon er geen compromis bestaan waarbij uit het even-
wicht der tegendelen een verlichte harmonie resulteerde. Hoe zou een
perfecte constitutie ooit opgebouwd kunnen worden uit menselijke tekor-
ten? Zeker moest er wantrouwen gekoesterd worden tegen de menselijke
deugd maar in de nieuwe wereld waar de verten wijd open lagen kon er
een edel en waarachtig nieuw begin worden gemaakt. In tegenstelling tot
de klassicistisch gevormde elite geloofden de kinderen des verbonds, zoals
ze zich zelf zo graag noemden, in een werkelijke omkeer, in een perma-
nente zege op het kwade en een onbegrensde toekomst voor de nieuwe
natie. De gedachte dat mensen herboren kunnen worden, 'reborn Christ-
ians', is een typisch erfgoed van de Amerikaanse kerken gebleven. Hun
religie is maar al to vaak even horizontaal als hun immense land. De
revolutie was gericht tegen de zonde zelf!")
Van het grootste belang daarbij was dan ook de voorstelling die men zich
maakte van de toekomst. Terwijl de klassicistische elite gevangen zat in
de cyclische ideeen van het stoicijnse pessimisme werden vele christenen
steeds meer bezield door eschatologische verwachtingen. De leer van een
duizendjarig rijk dat op aarde zou worden verwezenlijkt, gegrond op een
optimistische interpretatie van hoofdstuk twintig uit de Apocalypse,
begon in de achttiende eeuw de harten to winnen juist van de orthodoxe
gelovigen en daarmee overwonnen ze hun traditionele wantrouwen.' )
Maar zo wer- den wel de wortels gelegd voor een secularisatie van het
maatschappelijk leven, op den duur moest dat wel leiden tot innerlijke
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spanningen in de kerken zelf. Dat is nog thans het geval, de hele discussie
over de 'civil religion' is er mee gemoeid.")

Zo komen we al met al wel tot een edel beeld van de Amerikaanse revolu-
tie, ideeel, ideologisch, en daarom waarschijnlijk wel wat idealistisch.
Misschien wordt het panorama wat horizontaler als we tenslotte het vierde
aspect in het geding brengen, dat we het nationale noemden. Maar met het
woord nationalisme moeten we wel oppassen. De Amerikaanse revolutie
valt nog in het tijdperk voor de Romantiek, nationalisme in de moderne
zin van bewustzijn van verbondenheid door afkomst, taal, geschiedenis
en zo meer, was er in de achttiende eeuw nog nauwelijks. De Amerikanen
pasten nog niet in het volkse jargon van Herder. De kolonisten voelden
zich aanvankelijk Engelsen, zij waren verbonden met hun Britse koning
en ze hielden lange tijd de fictie staande dat hun verzet zijn dienaren gold
maar dat het niet tegen hem gericht was. Zij lazen Engelse letteren,
Engelse opruiende lectuur, zij verzetten zich tenslotte in naam van de
bewonderde Engelse constitutie tegen de Engelse regering. Dat was de
facade van hun revolutie tot aan het jaar 1776.
Daarachter was de revolutie, hoorden we John Adams zeggen, toen al vol-
tooid in de harten. Daarachter, zo moeten we nog eens met bijzondere
nadruk opmerken, lag het land. Lag de natuur, om dat achttiende-eeuwse
modewoord to gebruiken, lag het onmetelijke Amerikaanse continent. Een
wereld zo ver weg van Londen, een wereld waar het verleden vervaagde
tegenover het overweldigende heden, waar de wildernis alom geheimzin-
nig en lokkend present was. Een land zonder historisch gegroeide ver-
worvenheden, zonder hierarchische structuren, zonder monarchale en
feodale rechten, zoals die in Europa dagelijks drukten op de gewone
mensen. Een land met, tenminste voor blanke kolonisten, redelijke
vrijheid en medezeggenschap. De basis van hun nationalisme was letterlijk
geworteld in de natuur. Zo groeide de weerstand tot bewustzijn van eigen
identiteit. Geliefd geloof onder de kolonisten werd het dat de wijze
Schepper niet toevallig zijn grote wateren tussen de Oude en de Nieuwe
Wereld had gelegd als een barriere tegen alle kwaad uit het verdorven
Europa. Al voor de revolutie begon dat bijzondere besef een afzonderlijke
natie to zijn. Afzondering is zuiverheid, zo is het altijd geweten in de
religie, zuiverheid was de belijdenis van de mensen die zich met steeds
meer trots Amerikanen gingen noemen, des to meer naarmate ze als boerse
kolonisten meer werden gemihacht door de eeuwig hoogmoedige Britten.
Voorbeelden van dat weerbarstige gevoel zijn er to over en als we ze
nagaan worden we toch al getroffen door een zekere romantische toon.
Neem de jonge John Dickinson, die later beroemd zal worden als schrijver
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van het opstandige pamflet Letters From a Farmer in Pennsylvania (want
in de achttiende eeuw deed iedereen alsof hij landman was). Hij studeerde
rechten in Londen en keerde na drie jaar, in 1755, opgelucht terug naar
wat hij ervoer als zijn vaderland. Hij schreef opgetogen: "I shall return to
America with rapture. There is something surprising in it, but nothing is
more true than that no place is comparable to our native country. It is
some strange affection nature has implanted in us. America is to be sure
a wilderness, and yet that wilderness to me is more pleasing than this
charming garden."') En Dickinson was dan nog een rustige, voorzichtige
natuur, niet licht geneigd tot enthousiasme. Veel vuriger ging het toe in
de geschriften van John Adams, al voor de revolutie schetste hij de natio-
nale mythe: If ever an infant country deserves to be cherished it is
America. If ever any people merited honor and happiness they are her
inhabitants." De Amerikanen waren de ware Romeinen, de zuivere chris-
tenen en de afstammelingen van een ras van nobele helden who, placing
their confidence in Providence alone, set the seas and skies, monsters and
savages, tyrants and devils, at defiance for the sake of religion and li-
berty."') Nog verhevener zong Amerika's eerste dichter Philip Frenau,
ook al in 1772, de lof van zijn vaderland in een eschatologisch visioen:

I see, I see
Freedom's established reign; cities and men,
Numerous as sands upon the ocean shore,
And empires rising where the sun descends

A new Jerusalem, sent down from heaven,
Shall grace our happy earth ---

Paradise anew
Shall flourish, by no second Adam lost 30)

Het was de Franse kolonist J. Hector St. John de Crevecoeur die in zijn
beroemde Letters From an American Farmer het definitieve maar wel
idyllische portret tekende van de Amerikaan als nieuwe mens die in vrij-
heid en gelijkheid leeft en de wereldgeschiedenis voltooit. They will
finish the great circle.01>
We mogen toch wel spreken van een nationale revolutie in Amerika, de
bijbehorende mythen en symbolen ontstaan al voor en tijdens de revolu-
tie. Het wezenlijke proces van verzelfstandiging wordt dan al, zoals John
Adams zei, voltrokken in de harten. Hedendaagse historici herhalen die
gedachte met instemming, zo Bernard Bailyn en Gordon Wood: de revolu-
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tie is de bewustwording der nieuwe natie not so much the transformation
as the realization of American Society."32>

De Nieuwe Wereld werd zichzelf, 'Nature's Nation', zo uit de hand van
de Schepper voortgekomen. Vanuit die idyllische pretentie ontstond de
diepe kloof tussen het ongerepte Amerika en het corrupte Europa, tussen
een agrarische pastorale en een boze wereld van handelsbelang, tussen
natuur en cultuur, kortom een heel mythisch complex. Jefferson, de
profeet van dat archaische standpunt, speelde met de idee van totale
afzondering, Amerika moest maar niets meer met Europa to maken
hebben.33>
Maar die rurale droom was ook maar een aspect, ook een mythe die op de
duur evenmin bestand was tegen de werkelijkheid van het overweldigende
continent als de Rome ins-republikeinse of de christelijk-eschatologische.
Vreemd is dat hoe de mensen voort worden gestuwd door verleidelijke
voorstellingen die het bestaan kleuren, zoeter en zinvoller maken dan het
is. Zo maken ze hun revoluties mooier dan ze zijn. In mythen moeten ze
leven, lijkt het. Is zulke bezieling noodzakelijk voor elke culturele groei
en bewustwording, is ze onvermijdelijk voor elke nieuwe natie?
Woorden vertegenwoordigen diepe werkelijkheden maar ze zijn wel poly-
interpretabel, gevaarlijk vuurwerk. Tot hoeveel verwarring heeft de
stralende belijdenis van de Onafhankelijkheidsverklaring niet geleid! Wat
betekenen die geheimzinnige woorden dat alle mensen dezelfde onver-
vreemdbaar rechten hebben op "life, liberty and the pursuit of happi-
ness"?`) Werden ze waar gemaakt in de oorlog die wel enerzijds een
heroische worsteling was maar ook een schouwspel van schandalige woe-
ker en corruptie?3) Was de vrijheid en redelijke gelijkheid die bereikt
werd niet ondermeer mogelijk omdat er onderaan de maatschappelijke
ladder een grote groep verworpenen achterbleef, de ontrechte Indianen)
en de in slavernij zuchtende zwarten? Zij werden door de blanke godin
Vrijheid verloochend en vergeten. Nee de revolutie was niet enkel de
regeneratie waarvoor ze graag gehouden werd al werd dat beeld nog zo
breed en gretig uitgeschilderd in het nationale panorama.")

Was de revolutie een ideaal, een droom, ze was ook een ontlading van
woede en geweld. Zelfs de natuur werd er het slachtoffer van. Het land
lokte, beloofde, betoverde, en het werd meedogenloos onderworpen. De
droom van de natuur liet van de natuur niets over. De pioniers stortten
zich op het maagdelijke land, sloegen het kcal, verkrachtten het, maakten
het vruchtbaar volgens het bijbelse gebod. Zo was er na enkele decennien
van de zuivere natuur niet veel meer over. Hoe bitter gaat de ironie om
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met de nobele visioenen. Men kan in dit perspectief waarachtig haast
beweren dat de Amerikaanse revolutie er een tegen de natuur zelf was!
Men kan in elk geval, als men de economische realiteiten koeler beziet en
zonder milieubewustzijn dat in die dagen niet bestond of hoogstens op
esthetisch-romantische wijze, gerust beweren dat het juist de overvloed
aan vruchtbaar land was die de Amerikaanse economie zo onstuimig sti-
muleerde, dat de opbloeiende landbouw grote welvaart meebracht en zo
handel en industrie mee omhoog beurde, en dat de bemoeienis van de
Britse overheid in de verte een barriere was die door de revolutie wel
moest geslecht worden.'> Dan ging het met andere woorden in de
Amerikaanse revolutie niet om het stichten van een ideale republiek of
een christelijk millennium. Dat waren dan overspannen woorden. De re-
volutie was dan wezenlijk een liberaal-kapitalistisch verzet tegen Britse
belemmeringen.') Dan ging het over andere realistischer waarden, die
in de negentiende eeuw domineren zouden, maar die we zouden misken-
nen als we ze puur pejoratief zouden benaderen.
In het jaar 1776 verscheen niet alleen het sombere waarschuwende werk
van Edward Gibbon maar ook het boek dat de bijbel van het liberalisme
werd, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations
geschreven door een man die voortkwam uit de Schotse school van filoso-
fen van de'moral sense', Adam Smith. Zijn pleidooi voor vrije handel was
dan ook zeker geen oproep tot ongebreideld eigen belang maar juist een
poging het idealisme in realistische banen to leiden. Zijn vriend, de wijze
sceptische historicus David Hume, had dat ook geprobeerd, had geprotes-
teerd tegen het streven de gemeenschap tot een christelijk Sparta om to
vormen, een puriteinse republiek door deugd overeind gehouden. Mensen,
zeker de moderne mensen die een industriele revolutie doormaakten kon-
den niet in zulke morele systemen worden gevangen. Beiden bepleitten ze
een realistischer benadering waarin weelde niet als zonde verdoemd werd
maar gezien als een wortel van welvaart die alle mensen ten goede kwam
mits in de juiste banen geleid. Een rehabilitatie van het eigenbelang zou
men het kunnen noemen. 'Private vices' konden zo tot 'public virtues'
worden. Die gedachte was heel typisch voor de achttiende eeuw, de eeuw
van Newton, zij berustte op het geloof dat er een evenwicht mogelijk was
waarin het geheel de tegenstrijdige delen samenbond in een coincidentia
oppositorum (om een term van de laat-middeleeuwse filosoof Nicolaas van
Cusa to gebruiken). De dichter Alexander Pope maakte redelijke poezie
van die gedachten in zijn Essay on Man:
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Each individual seeks a several goal;
But Heaven's great view is one, and that the whole,
That counterworks each folly and caprice;
That disappoints the effect of every vice.

Zo kon'Virtue' to voorschijn komen uit'Vanity'

and build on wants and on defects of mind,
The joy, the peace, the glory of mankind.4 )

Zo'n evenwicht was het dat de wijze Founding Fathers probeerden vast
to leggen in de constitutie. En weer komen we dan bij die laatste vraag:
als de revolutie zoals die in 1776 geproclameerd werd een idealistische
stormloop was tegen de Britse oppressie, was dan de constitutie van 1787
de bedaarde bezegeling ervan? Of de reactionaire verloochening? Of
eigenlijk iets daar tussen in: een onvermijdelijke kanalisering van dromen
in de bedding van de praktijk?
De Amerikaanse rebellie, zeggen we dan voorzichtig concluderend, was
geen revolutie tegen de rijken, of tegen de weelde, of tegen de zonde, of
tegen de natuur, al zaten al die elementen er zeker in. Een volksbeweging
was het, in woorden zoekend naar zekerheden, rationalisaties: een repu-
bliek, een millennium, een regenererende natuur. De fundamentele vraag
die daarbij in het geding was, net als bij alle revoluties, bij alle ge-
schiedenis trouwens, bij alle leven, was die naar de mogelijkheden van de
mens: hoe kon vrijheid tot orde worden? De meest wijze van de Ameri-
kaanse Founding Fathers, James Madison, wees de grenzen en kansen aan:
er was, schreef hij, natuurlijk een regering nodig: "What is government
itself but the greatest of all reflections on human nature? If men were
angels, no government would be necessary." Maar dat betekende nog Been
tyrannie, de revolutie hoefde niet van de uiterste vrijheid terug to vallen
in de uiterste tyrannie. In de grondwet moest ook vertrouwen meespelen.
Waren de mensen geen engelen ze verdienden toch vertrouwen. As there
is a degree of depravity in mankind which requires a certain degree of
circumspection and distrust: So there are other qualities in human nature,
which justify a certain portion of esteem and confidence."") Het ging
om dat evenwicht, dat werd in de grondwet vastgelegd en daarom is in de
Amerikaanse revolutie het Europese patroon niet to vinden, daarom heeft
zij niet haar kinderen verslonden, daarom is er ook geen restauratie
gevolgd maar integendeel de aanvankelijk beperkte democratie tot volle
wasdom gekomen.
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En jazeker, het was uitgerekend de ruimte van het land die deze even-
wichtige oplossing mogelijk maakte. Want vrijheid kon juist niet, wat
daar ook over beweerd was door de grote Montesquieu, blijven bestaan
in het enge bestek van de polis, de stadsstaat. De spanningen tussen al de
tegenstrijdige menselijke eigenschappen en belangen konden het best in
evenwicht worden gehouden in de uitgestrektheid van een land waar ze
niet voortdurend tegen elkaar aanwreven, waar niet de meerderheid zo-
maar haar wil kon opleggen aan de minderheid. Dat was het geniale pers-
pectief dat James Madison voorhield aan zijn landgenoten. In het tiende
essay van de Federalist Papers formuleerde hij de klassieke belijdenis:
"Extend the sphere, and you take in a greater variety of parties and
interests; you make it less probable that a majority of the whole will have
a common motive to invade the rights of other citizens." 4) Zo werd de
ruimte niet geromantiseerd maar de grondslag der Amerikaanse vrijheid.
Amerika vond zichzelf in zijn eigen wereld. Het keek om zichzelf to wor-
den uit naar het westen, niet meer naar het oosten, het Europese moeder-
land. De kolonisten werden Amerikanen, zij gingen hun eigen weg.
De diepste zin van de revolutie lag in haar moed om opnieuw to beginnen
in een nieuwe omgeving die dat mogelijk maakte. Madison schreef het
klassiek in de Federalist, nr. 10: Is it not the glory of the people of
America, that while they have paid a decent regard to the opinions of
former times and other nations, they have not suffered a blind veneration
for antiquity, for customs, or for names, to overrule the suggestions of
their own good sense, the knowledge of their own situation, and the
lessons of their own experience?" Als de Amerikanen niet de moed had-
den gehad opnieuw to beginnen zonder zich iets aan to trekken van de
Europese voorbeelden dan zou het hun net als de Europese landen vergaan
zijn, dan waren ook zij de droeve slachtoffers geweest van de kringloop
der geschiedenis.
De kracht van Amerika lag in zijn afzondering, het isolationisme begon
al in de revolutie zelf. Een revolutie tegen Europa was het! Maar daarin
was een paradox begrepen, een perspectief, dat al in de Onafhankelijk-
heidsverklaring doorklonk die immers in het geheel niet over Amerikanen
sprak maar nadrukkelijk over vrijheid en gelijkheid voor alle mensen. De
hoge pretentie van wereldwijde betekenis to zijn had de Amerikaanse
revolutie gemeen met andere revoluties. Maar met een relatieve, niet een
absolute boodschap, met een evenwicht, niet een millennium. Trots vol-
tooide Madison zijn betoog: "Happily for America, happily we trust for
the whole human race, they pursued a new and more noble course. They
accomplished a revolution which has no parallel in the annals of human
society: They reared the fabrics of governments which have no model on
the face of the globe.1143)
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De Russische revolutie
A.P. van Goudoever

Inleiding

De Russische revolutie 1917 wordt graag op een lijn gezet met de Franse
revolutie 1789. Was het historisch bepaald dat de Russen verder gingen
waar de Fransen gebleven waren - zoals men dat graag populair uitdruk-
te -, na de burgerlijke revolutie nu de arbeidersrevolutie? Betekende de
Russische revolutie het einde van de macht van de burgerij zoals de
Franse revolutie het einde van de macht van de adel betekende? Moest
Rusland versneld een burgerlijke februarirevolutie doormaken voor het
land rijp was voor de socialistische oktoberrevolutie zoals de Sovjet-
historici het schema hanteerden? Luidde de Russische revolutie de
wereldrevolutie in? Zou Rusland als eerste revolutionaire staat de hele
wereld naar een nieuwe ontwikkelingsfase voeren? De visie van de revo-
lutionairen zelf ging uit van een nieuwe fase in de geschiedenis, voort-
bouwend op de Franse revolutie. De 'Marseillaise' was ook in Rusland
een revolutionair lied. Lenin en Trotski zagen zich als de succesvolle
uitvoerders van de wil der geschiedenis en zij spraken over de ontwikke-
lingen in de termen van de Franse revolutie.
Of is de vraag beperkt tot de behandeling van het vraagstuk van onver-
mijdelijkheid van de revolutie? De Sovjethistorici hadden destijds tot
taak om altijd maar to bewijzen hoe groot Lenin was, hoe de leidende rol
van de bolsjevistische partij - zogenaamde voorhoede van het proleta-
riaat - in alle gebeurtenissen zichtbaar was, hoe onvermijdelijk de okto-
berrevolutie was.
De beschouwer van de Russische revolutie 1917 mag het gebeuren echter
ook zien als een uniek verschijnsel dat op zichzelf staat en niet aan
historische wetten gehoorzaamt, laat staan dat deze omwenteling van-
zelfsprekend in de week stond en op uitvoering wachtte: een revolutie sui
generic.

"Ten days that shook the world", schreef de sympathiserende Ameri-
kaanse journalist John Reed destijds over de oktoberrevolutie, maar de
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wereld heeft terug geslagen en een kleine 75 jaar later de nieuwkomer op
de knieen gekregen. Sovjetrusland heeft het niet kunnen bolwerken en is
ten onder gegaan. De geschiedenis wordt vaak bekeken vanuit de optiek
van de overwinnaar. Een mislukte revolutie gaat als revolte de ijskast in,
een maatschappelijke omwenteling telt niet als er geen politieke vertaling
in de vorm van een revolutie bijkomt. Is het nu dan niet tijd de Rus-
sische revolutie als mislukking to beschouwen en het belang ervan aan-
merkelijk to relativeren? Russische historici durven sinds de val van het
communisme de oktoberrevolutie to meten aan een nieuwe norm: elke
stap van de bolsjevistische politiek was een stag in de richting van
totalitarisme, als het ware de inversie van de voormalige Sovjet-
geschiedschrijving en soms net zo partijdig. Moeten we met enkelen van
hen spreken van de Grote Russische Tragedie, zoals nu in de nieuwe
Russische geschiedschrijving sedert 1991 voorkomt? De Sovjetunie die
zich altijd heeft gelegitimeerd met de grote socialistische oktoberrevolutie
is nu toch ter ziele en hoort thuis in het kamp van de overwonnenen: vae
victis, wee de overwonnenen, ook in de geschiedschrijving. Een deel van
de huidige Russische geschiedschrijving sluit zich aan bi j conservatieve
westerse geleerden, zoals bijvoorbeeld Richard Pipes die zijn boek over
de revolutie opdroeg aan de slachtoffers.

Doorgaans worden Russische revoluties geteld: sommigen zien de eerste
in 1905, anderen in februari 1917 of ook wel in oktober 1917. De collec-
tivisatie en industrialisatie in 1929-1932 worden ook als revolutie gekwa-
lificeerd: Rusland zag er in sociaal-economisch opzicht immers na 1932
totaal anders uit terwijl 1917 geen grote sociale breuk was: Rusland in de
jaren twintig leek erg op Rusland van 1900, maar in de jaren dertig was
dat geheel anders. Er zijn historici, onder wie ondergetekende, die het
revolutionaire proces van 1905 tot 1919 of van 1917 tot 1929 als een
revolutie beschouwen. Recent spreekt men over de ontwikkelingen in
1991 als de tweede Russische revolutie, maar ja, in de jaren 1989-1993
heette in de volksmond elke ontwikkeling in Oost-Europa en de Sovjet-
unie revolutionair. Als men alles telt, komen we aan minstens vijf revo-
luties in Rusland.
Deze bijdrage gaat over 1917 en de betekenis ervan. Daarbij staat het
revolutionaire proces centraal.

De aanloop

In het jaar 1917 was de wereldoorlog in volle gang. Rusland had met
wisselend succes deelgenomen en mocht blij zijn de frontlijn niet al to
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diep in eigen territorium to kunnen stabiliseren. De kosten van de oorlog
waren voor Rusland erg hoog, in het bijzonder omdat nu het onvermogen
van de staat bleek om zowel het enorme leger aan het front als het
achterland to organiseren en to bevoorraden. In het bijzonder bleek de
kwetsbaarheid van het transportwezen. Zelfs waren allerlei particuliere
initiatieven ontplooid om het dagelijkse leven op gang to houden en de
gevolgen van de oorlogvoering op to vangen, wat in Rusland toch wel erg
ongebruikelijk was. In feite verkeerde het grote land al gauw na het
begin van de oorlog in een toestand van permanente crisis en trad om-
vangrijke sociale onrust op in de vorm van stakingen. Zoals de staatsman
Doernovo al in 1914 in een memorandum had neergelegd, was Rusland
intrinsiek niet sterk genoeg om de oorlog aan to kunnen. De macht van
het land in termen van economisch-sociale verhoudingen en politieke
structuur stond niet in verhouding tot de eisen van het enorme imperium,
laat staan dat er voldoende vermogen was om aan een grote oorlog mee
to doen.
Tsaar Nicolaas II ontbrak het aan zicht op de vereisten van staatsbelang
en verantwoord bestuur om zijn hoge functie naar behoren to vervullen.
Hij nam het opperbevel van het leger op zich toen de successen uitbleven
en verbleef nutteloos in het hoofdkwartier. Hij deed veel staatszaken of
op advies van zijn echtgenote, de hem zeer liefhebbende Aleksandra die
op haar beurt inspiratie en suggesties ontving van de wonderdoende
monnik en intrigant Raspoetin. Ministers volgden elkaar in rad tempo op.
Het hof zag deze tekortkomingen lange tijd met lede ogen aan, maar in
december 1916 vond een groepje samenzweerders uit de hoogste kringen
de tijd gekomen voor de afrekening en vermoordde Raspoetin.
Rusland had ook toen al tien jaar een parlement, de Doema, die machte-
loos was en een afspiegeling van de bevolking vormde, maar toch als
forum van de loyale politieke opinie in het openbaar functioneerde.
Nicolaas II liet zich daar niet zien en minachtte deze instelling, voor hem
een aantasting van de autocratie. Een breed spectrum van partijen, zowel
conservatief als liberaal, had zich in de zomer van 1915 verenigd tot een
kritisch democratisch platform: het Progressieve Blok. Staatsondermij-
nende partijen zoals de socialistische groeperingen waren uit het demo-
cratisch proces geweerd, diverse leiders waren in gevangenschap of ver-
banning naar Siberie gezonden dan wel vertoefden als ballingen in West-
Europa.
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De spontane volksopstand

Rusland balanceerde aldus begin 1917 vervaarlijk dicht bij de afgrond,
al is het achteraf gemakkelijk praten. De tijdgenoten waren wel gewend
dat het land zich in crisis bevond en de gedachte aan een volledige
instorting was zelfs to stoutmoedig voor een beroepsrevolutionair als
Lenin. De revolutie kwam in februari als een verrassing. Het was een
spontane revolutie die zich in de hoofdstad Petrograd afspeelde. Op 23
februari 1917 (oude Russische tijdrekening; 8 maart 1917 westerse tijd-
rekening) leidden grote demonstraties van vrouwen en arbeiders die
protesteerden tegen het tekort aan brood en ander voedsel, tot een mas-
saal oproer. De autoriteiten reageerden terughoudend om geen olie op het
vuur to gooien. Na twee dagen staakte heel Petrograd. Een aantal geweld-
plegingen vond plaats, vooral tegen politiemannen; op een enkel plein
werd op de massa geschoten. Over het algemeen waren politie noch ko-
zakken bereid to gehoorzamen en in to grijpen. Het garnizoen - pas
opgeroepen boeren-in-uniform die in veel to kleine kazernes waren ge-
plaatst - begon to muiten. Radicale spoorwegarbeiders belemmerden het
transportwezen. Tegelijk organiseerden de arbeiders zich in raden. Grote
groepen mensen bevolkten de straten en trokken op naar het Taurische
paleis waar de Doema vergaderde. De afgevaardigden in de Doema raak-
ten onder de indruk van de eisen van menigten arbeiders en vrouwen die
hen letterlijk onder fysieke druk zetten. De parlementariers waren hierop
niet berekend en reageerden angstig. De tsaar had de berichten uit zijn
hoofdstad aanvankelijk niet geloofd en gemeend hoogstens met rebellie
to maken to hebben. Hij ontbond de Doema. Deze besloot echter toch to
vergaderen en vormde een comite om de orde to herstellen. De afgevaar-
digden meenden, dat met een regering die aan de volksvertegenwoordi-
ging verantwoording schuldig was, de redding zou volgen. De tsaar
weigerde daarin to berusten. Daarop bleef de Doema niets anders over
dan zelf de regeringsmacht in handen to nemen en nam op 27 februari
het besluit tot de formatie van een comite waaruit een Voorlopige Rege-
ring (onder leiding van vorst Georgi Lvov) voortkwam die een Con-
stitutie zou moeten uitvaardigen. Tegelijk werd de sovjet van Petrograd
gevormd, de raad van arbeiders- en soldatenafgevaardigden. Aleksandr
Kerenski, een linkse advocaat van de partij der Troedoviki (aan de
boerensocialisten gelieerd) zat zowel in het uitvoerend comite van de
sovjet als in de Voorlopige Regering als minister van justitie. Vorst Lvov,
eerder vooraanstaand in de particuliere organisaties, werd premier. Ten
slotte trad de tsaar op 2 maart of ten gunste van zijn broer grootvorst
Michael die weigerde tenzij een Constituante hem zou roepen.
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Het geweld in Petrograd had al met al enkele honderden slachtoffers
geeist, de omwenteling had zich in de hoofdstad voltrokken, elders had-
den zich geen botsingen voorgedaan. Rusland was de facto een republiek
geworden; de ministeries kregen een nieuwe baas en nieuwe richtlijnen;
de Voorlopige Regering zette de oorlog voort en de mogendheden erken-
den de gezanten van de tsaar nu als haar vertegenwoordigers. Zonder slag
of stoot was de autocratie gevallen, van binnen uitgehold, naar aanleiding
van een spontaan volksoproer dat alle politieke partijen had verrast. Er
waren nauwelijks stemmen opgegaan om de tsaar to steunen. Zowel in de
politiek als in het leger trad een verlamming van de conserverende krach-
ten op die meer dan een jaar zou duren.

Spontane ontwikkeling naar anarchie

Na de politieke omwenteling kwam een geweldige beweging op gang.
Men genoot van de mogelijkheid eindeloos het woord to voeren, de
nieuwe openheid en democratie vergde dat iedereen het woord mocht
voeren, al was het alleen maar omdat dat vroeger niet kon. In de sovjets
deden de partijen die niet of nauwelijks in de Doema waren vertegen-
woordigd, hetzelfde. Oratorische talenten zoals Kerenski in de Doema of,
wat later, Trotski in de sovjet, hadden succes.
De maatschappelijke geledingen die in het verleden steeds waren gene-
geerd, wachtten geen grondwet of en namen het heft zelf in handen:
arbeiders en boeren, al dan niet in uniform. Het eerste, belangrijkste
effect was de vorming van arbeidersraden overal in in de steden en op
het platteland: de sovjets van arbeiders- en soldatenafgevaardigden en
de dorpscomite's. De Petrogradse sovjet, voornamelijk socialisten-revolu-
tionairen en Mensjeviki onder leiding van de Mensjeviek Tsjcheidze
bemoeide zich met alle besluitvorming van de Doema en vaardigde ook
zelf besluiten uit, zoals de fameuze Order no. 1, die de officieren in het
leger onder gezag van de sovjets stelde. Daarmee ondergroef men de
schijn van gezag der Voorlopige Regering en er werd een periode van
dubbele macht ingeluid. De sovjet nam zelf besluiten, kritiseerde de
Voorlopige Regering en maakte zich van uitvoerende macht meester.
Vooralsnog bleef het leger uiterst moeizaam functioneren, maar de toch
al zo aangetaste gevechtsbereidheid was weg. Toen een offensief in de
zomer mislukte, verdwenen vele soldaten en gingen naar huis, dat wil
zeggen de boeren trokken hun uniform uit. De arbeiders in de fabrieken
waren uiterst radicaal, veel radicaler dan de sovjets die hen vertegen-
woordigden. Zij kwamen op voor de achturige werkdag. In de bedrijven
werden fabriekscomite's gevormd; talrijke experimenten uitgevoerd met
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arbeiderszelfbestuur en vele vormen van controle op de bedrijfsvoering.
Als gevolg daarvan zakte na enkele maanden de daadwerkelijke produktie
ineen en verdwenen vele deskundigen van hun plaats, al waren er evenals
in het leger relatief velen die zich schikten. Tegen het eind van het jaar
1917 ging overigens een deel van de arbeiders terug naar het platteland.
Het tweede belangrijke effect van de revolutie was de verdeling van het
land. De boeren namen zelf landgoederen over en verdeelden de landerij-
en van de adel. Hetzelfde lot trof de grond van de onafhankelijke boeren
die drie tot tien jaar eerder zich uit de dorpsgemeenschap (Mir) hadden
losgemaakt en voor zichzelf waren begonnen. Bij het horen van de be-
richten wat er op het platteland gaande was, begonnen vele soldaten zich
to realiseren dat zij een deel van de buit wilden en gingen naar hun dorp
terug. In de loop van het jaar 1917 veranderde zodoende de structuur van
het agrarische gebied weer naar de collectiviteit van de dorpsgemeen-
schap en herstelde het belang van de Mir. De grond werd versnipperd.
Dat was een regressief aspect van de revolutie, want de Mir had lange
ti jd vooruitgang tegengehouden en was eerst in 1906 door de regering
aangetast.
Het derde belangrijke aspect was de houding van de niet-Russen, de
etnische groepen die door de expansie van het imperium tot onderdanen
van de tsaar waren geworden. Al voor de oorlog waren in allerlei regio-
nen nationalistische bewegingen ontstaan die onafhankelijkheid of op zijn
minst autonomie binnen het rijk voor zich opeisten. De tijd daartoe leek
nu to zijn gekomen. De Voorlopige Regering had het sein op groen gezet
door de gelijkheid van alle onderdanen of to kondigen en beperkingen
voor minderheden of to schaffen. Aan Polen en Finland werd onafhanke-
lijkheid beloofd, gezien de oorlog en het verloop van de frontlijn tot
zover, een goedkope en loze belofte. De Oekraieners vormden een eigen
rada (=sovjet), Oekralense soldaten gingen hun eigen taal gebruiken en
er werd een nationaal regiment gevormd. In juli gaf de Voorlopige
Regering autonomie aan de Oekraine. Moslims in Turkestan, de Krim en
Transkaukazie begonnen zich in diverse congressen to organiseren. Dat
betekende een ontwaken van de religie, dat op korte termijn politieke
gevolgen had. Vooralsnog leidde het nationale streven niet tot separatisme
en werd de Constituante afgewacht. Naarmate het onvermogen van de
Voorlopige Regering om het centrale gezag to handhaven in de loop van
1917 duidelijk werd, groeide echter het verlangen naar radicale oplos-
singen voor het nationaliteitenvraagstuk.

Ook al had de Voorlopige Regering een heel wat bredere basis in de
bevolking dan haar voorgangers onder de tsaren, ook zij was nog niet een
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afspiegeling van het gewone volk. De liberale partij, constitutioneel-
democraten oftewel Cadettenpartij, gebaseerd op mensen in intellectuele
beroepen, domineerde nu in de Doema. De regering voelde niet voor het
overnemen van eisen die op straat werden geformuleerd, er was vrees
voor de massa's. Radicale gevoelens konden de arbeiders echter wel bij
de sovjets kwijt. De Voorlopige Regering dacht in termen van het kanali-
seren van de politieke verlangens via verkiezingen voor de Constituante
en tot die tijd pas op de plaats maken. Essentiele beslissingen bleven uit.
Daarmee was de regering wel mooi democratisch, maar niet pragmatisch
genoeg om de eisen van alledag op to vangen. Het afwachtende regerings-
beleid werkte aldus de voortschrijdende anarchie in de hand. De bestaan-
de gezagsverhoudingen raakten in alle geledingen van de maatschappij op
drift. Er was oorlogsmoeheid, maar de regering volhardde in de deelname
aan de oorlog en bleef de Entente trouw. De ministers van buitenlandse
zaken en van oorlog, respectievelijk Miljoekov en Goetsjkov, struikel-
den in april over deze houding. Deze merkwaardige loyaliteit - de
Entente deed immers niets om het nieuwe bewind to helpen zich to
stabiliseren - past bij de persoonlijkheden die de februarirevolutie
droegen: intellectuelen die over de grenzen heen keken en hun verwach-
tingen op de toekomstige vrede stelden. Dan zou er immers alle gelegen-
heid zijn rustig orde op zaken to stellen. Ook de landhonger vroeg om
regeling van de verdeling van de grond. De nationale en religieuze bewe-
gingen van de niet-Russen tenslotte vroegen duidelijkheid over hun toe-
komstige plaats in Rusland. Herhaaldelijk werden ministers van de Voor-
lopige Regering ten val gebracht. Hun opvolging was onderhevig aan
goedkeuring van de sovjet van Petrograd. Nieuwe socialistische ministers
waren ook aan de sovjet rekenschap verschuldigd, een fraai voorbeeld
van dubbele macht. Zo kwam ten slotte in juli de regering-Lvov ten val
en werd Kerenski premier.
Hoe kon deze ontwikkeling zich zo gemakkelijk voltrekken? Rusland had
wel vele uitbarstingen van opstanden en relletjes gekend en zelfs in 1905
een heuse poging tot revolutie meegemaakt, maar de autoritaire verhou-
dingen waren toch telkens hersteld. Weliswaar was een Doema ingesteld,
was een grootscheepse agrarische hervorming begonnen, maar radicale
gevolgen van die maatregelen waren uitgebleven. De adel had echter wel
aan werkelijke betekenis ingeboet; veel land was al verkocht of verhuurd
aan de boeren. Er bestond een gigantische kloof in ontwikkeling tussen
stad en platteland, tussen heersende elite en de anderen. De traditionele
verhoudingen op het platteland waren nog volop aanwezig. Viervijfde
van de bevolking verdiende daar het brood en maar eenvijfde woonde in
de steden. Rusland was gedeeltelijk sterk gemoderniseerd: er bestonden
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gigantische concerns in de ijzer- en staalindustrie en in de mijnbouw.
Nieuwe mensen van eenvoudige komaf waren in de sociale rangen opge-
klommen. In snel tempo waren boeren tot arbeider geworden, zonder tot
een stedelijk levenspatroon to komen. Veel arbeiders hadden nog banden
met hun dorp, kregen nog inkomsten uit het dorp: wat is dan in deze
context de preciese definitie van een loonarbeider? Gezien de onjuiste,
maar veel gehoorde gedachte dat er sprake was van een burgerlijke
revolutie in marxistische zin, is opgemerkt dat er a) nauwelijks burgerij
bestond in de zin van mensen die onafhankelijk van de staat hun beroep
uitoefenden en dat b) in de Doema en Voorlopige Regering vooral intel-
lectuelen zaten die niet over een duidelijke achterban beschikten maar
destijds wel als burgerlijk werden aangeduid. De top van de maatschap-
pij betaalde nog steeds geen belasting. Hierarchische structuren be-
heersten de ambtenarij, de bedrijven en het platteland. In 1917 bleek een
algeheel failliet van de regering en de elite en raakten de traditionele
relaties op drift. Het tempo waarin de gebruikelijke onderdanigheid en
gehoorzaamheid verdween, geeft aan dat er diepliggende frustraties aan
de oppervlakte kwamen en dat noodzakelijke vernieuwingen al to lang
waren uitgesteld. Geen enkele regering zou opeens panklare oplossingen
hebben gehad om de orde enigermate to bewaren, daarvoor was hervor-
ming to lang uitgebleven. De revolutie had een spontaan karakter gehad,
aan de revolutie was geen halt toegeroepen en de ontwikkeling nadien
was al evenzeer spontaan verlopen.

Van anarchie tot bolsjevistisch bewind

De spanningen kwamen in de zomer van 1917 tot ontlading, eerst vanuit
de linkerzijde van het politieke spectrum, vervolgens van rechts. Socia-
listisch links bestond uit diverse groepen die zich in de sovjets met elkaar
maten. Het belangrijkst in aantal, maar zwak in organisatie waren de
socialisten-revolutionairen, boeren-socialisten. De sociaal-democraten
waren gesplitst in Mensjeviki (de naam ontstond toen zij tijdens een ruzie
op een partijcongres in 1903 het onderspit dolven) en Bolsjeviki (mensen
van de meerderheid). De bolsjevistische aanhang was tot 1917 echter
gering - de Bolsjeviki vormden in werkelijkheid een minderheid - en
hun plaats in de sovjets was voorlopig beperkt. Hun concurrenten in de
Russische sociaal-democratie, de Mensjeviki, waren succesvoller en
hadden in het eerste half jaar na februari 1917 meer vertegenwoordigers
in de sovjets.
De Bolsjeviki (Kamenev en Stalin) hadden zich loyaal opgesteld tegen-
over de Voorlopige Regering. De bolsjevistische leider Lenin kwam
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echter in april uit zijn ballingschap in Zwitserland terug - vriendelijk
geholpen door Duitsland dat daarmee verwarring in het Russische kamp
wilde zaaien - en begon meteen onvermoeibaar to roepen om het over-
dragen van de regeringsmacht aan de soviets: "alle macht aan de sovjets".
Trotski, oorspronkelijk Mensjeviek, sloot zich bij zijn terugkeer uit de
Verenigde Staten bij hem aan. Lenins radicalisme oogstte op het eerste
Al-Russische congres van sovjets nog geen resultaten. In juli was een
omvangrijke demonstratie van ontevredenen - vooral tegen voortzetting
van de oorlog gericht - echter een gelegenheid voor de Bolsjeviki om een
poging tot opstand to wagen. De juli-opstand mislukte echter, naar
Lenins inzicht vooral door het spontane karakter, zodat hij de gedachte
van macht aan de sovjets overdragen liet varen. De Voorlopige Regering
onderkende het gevaar en vervolgde de Bolsjeviki: de rode garde werd
ontbonden, Trotski en anderen kwamen in de gevangenis, Lenin vluchtte
uit Petrograd en dook onder volgens besluit van de partijtop. Lenin was
niet alleen van poging tot opstand beschuldigd, maar ook van landverraad
wegens zijn connectie met Duitsland die door zijn tegenstanders tot
wonderlijke proporties werd opgeblazen.
De rechtse politieke krachten waren na de februarirevolutie geruime tijd
verlamd geweest. Zij hadden vroeger niet de moeite genomen zich goed
to organiseren, want de noodzaak had zich niet voorgedaan door de
beperkingen van enige oppositie. Het gebrekkig opereren van de Voor-
lopige Regering had echter een adempauze verschaft. Opperbevelhebber
generaal Kornilov nam eind augustus het voortouw en probeerde door een
staatsgreep de monarchie to herstellen. Zijn toeleg werd evenwel door
Kerenski verijdeld, onder andere door een beroep op de Bolsjeviki to
doen die nu in vrijheid werden gesteld.
Mede als gevolg van de coup van Kornilov radicaliseerde de stemming
snel. In de zomer waren de stakingen voor meer voedsel niet van de lucht.
Meer en meer arbeiders radicaliseerden omdat geen enkel zicht op oplos-
sing werd geboden. Matrozen van de marinebasis Kronstadt vlak bij
Petrograd namen het voortouw. De slogans van de Bolsjeviki werden
overgenomen. De sovjet van Petrograd daagde steeds openlijker de Voor-
lopige Regering uit, de parti j van de Bolsjeviki groeide als kool; zi j had
zich niet door samenwerking met de Voorlopige Regering gecompromit-
teerd. Trotski, weer in vrijheid wegens de bolsjevistische houding tegen
Kornilov, werd voorzitter van een militair-revolutionair comite bij de
soviet dat zich ging voorbereiden op het overnemen van de macht die zo
langzamerhand op straat lag. De sovjets elders in het land telden steeds
meer Bolsjeviki in de vertegenwoordiging. De niet-Russische nationale
en reli- gieuze groeperingen in het land zagen meer heil in een alliantie
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met Bolsjeviki die het recht tot zelfbeschikking predikten dan in langer
wachten op de Voorlopige Regering. Anarchie karakteriseert de situatie
van september. Kerenski onderkende de situatie en trachtte tijdelijke
democratische lichamen to scheppen om zijn regering meer legitimiteit
to verschaffen: een staatsconferentie eind augustus en een Voorlopig
Parlement in oktober. Het ontbrak hem aan het juiste politieke instru-
ment om de radicaliserende tendens nog to kunnen beteugelen.
Lenin vond dat de Bolsjeviki op dat moment het initiatief moesten
nemen. Hij zat op enige afstand van Petrograd, kon enige afstand tot de
dagelijkse stormachtige ontwikkelingen bewaren en de strategische
mogelijkheden beter bekijken. Lenin begon driftige briefjes aan het
Centrale Comite van zijn partij to schrijven waarin hij aandrong op
initiatieven. Hij zag niet alleen in Rusland, ook in de wereld een gunstige
situatie voor revolutie gevolgd door wereldrevolutie. Het concrete mo-
ment van actie zou moeten samenvallen met het tweede A1-Russische
congres van sovjets in de tweede helft van oktober. Lenins kameraden
vonden dat er wel veel risico werd genomen en talmden. Een paar kame-
raden waarschuwden zelfs openlijk tegen Lenin. Trotski vond als leider
in de Petrogradse sovjet dat de overname van macht het beste door het
Congres kon gebeuren. Lenins gedram gaf tenslotte de doorslag. Aan de
vooravond van het Congres zouden de Bolsjeviki een staatsgreep plegen,
de strategische punten in de hoofdstad bezetten en de Voorlopige Rege-
ring afzetten. Het Congres zou de actie moeten goedkeuren en legitime-
ren.
De uitvoering van het plan was in handen van Trotski en het militair-
revolutionaire comite gesteld. Op 24 oktober was het zover. Kerenski had
echter meer dan genoeg lont geroken om niet een poging to doen de
Bolsjeviki voor to zijn, liet de bruggen naar de arbeiderswijken ophalen,
organiseerde bewaking van de officieren in opleiding, cadetten, en van
een vrouwenbataljon. Zijn actie schoot tekort in effectiviteit en sloeg
terug op hemzelf omdat de volgelingen van Trotski een poging tot staats-
greep door Kerenski meenden waar to nemen. Overal bezetten eenheden
de bruggen, telegraafkantoren, stations en dergelijke. De kruiser Aurora
loste het fameuze salvo als teken voor het begin van de aanval op het
Winterpaleis. De Voorlopige Regering werd daar gearresteerd, hetgeen tot
veel mythevorming leidde. Serge j Eisenstein maakte tien jaar later een
romantische maar volstrekt a-historische film over de oktoberrevolutie.
De bestorming van het Winterpaleis was een befaamde, technisch magis-
trate scene, maar geen benadering van de werkelijkheid. In slechts wei-
nige uren waren de Bolsjeviki meester van de stad Petrograd; er was maar
weinig bloed gevloeid.
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Intussen waren vele afgevaardigden voor het tweede Al-Russische Con-
gres gearriveerd en begonnen de volgende ochtend, de 25ste oktober, to
vergaderen in het Smolny-paleis. Trots bracht Trotski het nieuws: de
macht was in handen van de sovjet en het Congres mocht zich buigen
over de vraag hoe het verder moest gaan. Vele afgevaardigden stelden
vragen en wilden weten waarom de Bolsjeviki alleen to werk waren
gegaan en niet hadden willen wachten. Trotski hoonde hen weg. De
Mensjeviek Martov die zich geweldig opwond over het ondemocratische
gedrag van de Bolsjeviki, was zijn bijzondere bete noire: toen Trotski hem
had toe-gevoegd dat zijn plaats voortaan op 'de vuilnisbelt van de ge-
schiedenis' was, vertrok hij woedend en ging een tegenvergadering
organiseren. Wellicht waren er voordien nog kansen geweest om met de
Bolsjeviki een coalitieregering to vormen. Het Congres was in de eerste
uren een heksenketel. Het was lang niet duidelijk wie tot welke partij
hoorde. De politieke samenstelling van het congres, zon 650 afgevaardig-
den, bevatte aanvankelijk een meerderheid Bolsjeviki maar na controle
van de geloofsbrieven verdween deze bolsjevistische meerderheid. Een
coalitie en een compromis lagen binnen het bereik van de mogelijkhe-
den. Niemand had echter enig helder zicht op mogelijk opties.
Lenin had zich al deze tijd nauwelijks laten zien. Hij was aan de voor-
avond van de oktoberrevolutie uit zijn schuilplaats vermomd naar
Petrograd gereisd en hield zich nog achteraf. Hij dirigeerde zelf niet
rechtstreeks en kwam pas in het openbaar toen de omwenteling was
geslaagd. Eerst op de tweede congresdag bracht hij de oplossingen waarop
men zo lang had gewacht. De wezenlijke besluiten waren goed voorbe-
reid: het besluit over het land (de grond werd genationaliseerd) en over
de vrede (vrede zonder annexaties en schadevergoedingen). Lenin, niet
tot enig compromis bereid, liet alleen de apart georganiseerde linkse
socialisten-revolutionairen in de nieuwe regering van volkscommissaris-
sen toe.
De oktoberrevolutie was technisch gezien een goed uitgevoerde staats-
greep, waarvoor echter brede steun bestond onder de al dan niet geor-
ganiseerde arbeiders. De tegenstanders konden weinig tegenkrachten op
de been brengen. Het zelfgenoegzame gedrag van de Bolsjeviki stootte
mogelijke partners af: Lenin en Trotski zagen hun ideologie bevestigd
en voelden zich als de maarschalken van de historische ontwikkeling.
Alleen zij wisten wat to doen, meenden zij. Hun overwinning in oktober
betekende echter wel het einde van het democratische experiment in
Rusland.
Elders in het land waren de sovjets in beweging gekomen na het succes
in Petrograd. In Moskou werd wel flink gevochten, want de anti-bolsje-
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vistische democraten zagen kans tienduizend man op de been to brengen
en het Kremlin to bezetten. De massale aanhang van de Bolsjeviki was
hun to sterk en na enkele dagen moesten zij het bolwerk prijsgeven.
Bijzonder illustratief is het verhaal van de schrijver Konstantin
Paustovski, hoe hij bijna werd geexecuteerd omdat hij een bril droeg en
dus intellectueel, - lees: bourgeois - was. De revolutie verbreidde zich
over het land. Rusland stortte nu werkelijk geheel in elkaar. Van het
leger bleef weinig over; vele arbeiders, wel een derde in enkele maanden,
gingen terug naar het platteland om voedsel en een aandeel grond to krij-
gen. Onder de nationaliteiten werd de slogan zelfbeschikking ten uitvoer
gelegd en Rusland desintegreerde. Al gauw verklaarde de Oekralne zich
onafhankelijk, gevolgd door Finland, Litouwen (december), Letland,
Estland (februari 1918). In Georgie namen de Mensjeviki de macht in
handen. De Bolsjeviki stichtten in de hoofdsteden van de afvallige gebie-
den sovjets die de macht voor zich opeisten en een socialistische repu-
bliek uitriepen. Inheemse partijleden moesten het vertrouwen van de
betreffende naties winnen. Zulke pogingen hadden een kortstondig be-
staan en droegen bi j tot de ontwikkeling naar een burgeroorlog.

De eerste maanden na de oktoberrevolutie bleven nog betrekkelijk rustig
en talrijke maatregelen werden uitgevaardigd om Rusland naar het socia-
lisme to brengen: de periode van de honeymoon van de revolutie. De
Constituante kwam bijeen nadat in oktober verkiezingen waren geweest:
de Socialisten hadden de absolute meerderheid gekregen 55%), de
Bolsjseviki kwamen niet verder dan 22,5%: reden voor Lenin en Trotski
om dit enige resultaat van vrije verkiezingen in Rusland to ontbinden.
Het oorlogscommunisme moest Rusland meteen een gigantische stap
vooruit, op weg naar het socialisme, brengen. Een nadelige vrede met
Duitsland en zijn bondgenoten kwam tot stand, de vrede van Brest-
Litovsk. Maar de rust was van korte duur. De oktoberrevolutie werd niet
geaccepteerd. Het buitenland erkende de nieuwe regering niet en wachtte
of of zij wel stabiel zou zijn. De Entente ging militair intervenieren,
primair om Rusland in de wereldoorlog terug to brengen en het front in
Frankrijk to ontlasten, gaandeweg echter vooral om het verderfelijk en
besmettelijke bolsjevisme ten val to brengen. Diverse generaals van de
tsaar, socialisten-revolutionairen, Kozakken, stichtten eigen republieken
en daagden de sovjetmacht uit: na een aarzelend begin in november 1917
begon de burgeroorlog volop in de lente van 1918. In 1919 was de macht
van de Bolsjeviki tot de kern van Rusland teruggebracht. Verdeeldheid
onder de tegenstanders van het sovjetbewind, onhandige maatschappe-
lijke propaganda, angst voor herstel van het grootgrondbezit, een to
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geringe inzet van de interventielegers, sterke organisatie en motivatie van
het Rode Leger, het voordeel van operaties op de binnenlijnen en een
eenhoofdig gezag aan bolsjevistische zijde, verklaren de uiteindelijke
overwinning van Lenin en de zijnen. In 1921 vertrokken de laatste Witte
legers, veroverden de Bolsjeviki het oude rijk minus Finland en Polen en
was er opnieuw vrede. De macht van de Bolsjeviki rustte toen al niet
meer op massale aanhang, maar op leger en (geheime) politie. Opstanden
die de idealen van 1917 poogden to herstellen, werden genadeloos neer-
geslagen: Kronstadt 1921 bewees ten overvloede de prioriteit van de
Bolsjeviki, namelijk de volstrekte alleenheerschappij.
Het belang van de Russische revolutie in 1917 is op lange termijn beslist
niet to negeren. Ongeacht het morele oordeel over de gebeurtenissen en
het bolsjevistische bewind, de Russische ontwikkeling ondervond, onder-
vindt en zal ook na de val van het communisme tot in de verre toekomst
de gevolgen van de revolutie ondervinden. De interne maatschappelijke
veranderingen als gevolg van industrialisering en collectivisatie, de
indringende overheersing van de communistische partij met haar totale
pretenties, de al dan niet fysieke terreur, de mentale druk van de ideolo-
gische voorschriften, de waarneming van eventuele vijanden, de politieke
cultuur, zijn de Russische maatschappij diep ingeprent. De perceptie van
Rusland door het buitenland blijft diepe sporen dragen van meer dan
vijfenzeventig jaar communisme: angst en wantrouwen steken snel de kop
op. Aspecten van de Russische geschiedenis zoals de autoritaire heer-
schappij van weinigen of de eeuwenlange inertie werden over het jaar
1917 heen getild en waren aspecten van continuiteit. Een dergelijke
continuiteit zal nu niet ineens worden doorbroken.
In de wereldgeschiedenis is de Russische ervaring niet alleen een ervaring
van het kamp van totalitarisme waarmee fatsoenlijke democratieen niets
van doen hebben. Men bedenke dat de Sovjetmaatschappij al vroeg een
massacultuur kende, in haar propaganda de moderne reclame ver voor
was, en een moderniseringconcept voor een achtergebleven maatschappij
uitdroeg die in ontwikkelingslanden werd nagevolgd.
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The Chinese Revolution
T. Saich

To analyse what caused the Chinese revolution, first one has to decide
what the Chinese comprised: the time period, the agents involved and the
geographical area which it covered. In fact, the Chinese revolution is
probably harder to characterise clearly and therefore harder to explain
than any other historical revolution: it was simply vast in scope, of long
duration, diffuse in focus with many issues still unresolved.
Since the last decades of the Empire in China, one general feature has
characterised the political landscape: the search for a modern state form
which could guide China to becoming a powerful, economically strong
nation which could take its rightful place at the forefront of the states of
the independent world. Deng Xiaoping is merely the latest in a long line
of Chinese leaders who have struggled to find a good destination for this
search.

In the nineteenth century as foreign encroachment increased (most spec-
tacularly with the Opium Wars from 1840), China's internal strength
began to decrease: the population explosion was taking its toll and the cost
was increased because of the stagnation in economic and technological
development. Reform from within the system quickly turned to disillu-
sionment and then to revolt against the Imperial system with the Confu-
cian bureaucrats at the core and the rural gentry at the base. As China
entered the twentieth century, there was an intellectual malaise with many
young students seeing the Imperial system as the core of the China's
problems rather than as the glue which held a disparate Empire together.
Following a chaotic period of a half-baked Republic and a decade within
which the ideas of liberalism, constitutionalism and even anarchism held
a certain sway, two major forces arose to dominate the political and
intellectual arena. Both were rejective of the past and projective for the
future. The first was the Neo-Nationalism of the Guomindang (Nationalist
Party) which, at one point, flirted with fascism, and the second was
Communism. Both rejected the politics of piece-meal reform and pro-
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posed a total restructuring of China's political inheritance. With so much
ground to cover, I have chosen to concentrate on the Chinese communist
revolution and more particularly on the rise to power of the Chinese
Communist Party (CCP). This focus on a single political agency has a
number of disadvantages. In particular, it sets aside the fundamental
question of what exactly the victorious party triumphed over. What were
the array of political and social forces that represented the old and to be
discarded China? Any complete review of the Chinese revolution would
have to include other factors not the least of which if the failure of the
Nationalist Party to consolidate its power during the Nanking decade
(1927-1937) when it was, nominally at least the ruler of the Chinese
nation, and to establish itself as a credible leader in the eyes of the
Chinese people.
First, I shall review the factors which can be distilled to explain the
victory of the Chinese communists and secondly, I would like to re-focus
attention on the CCP in Yan'an. Yan'an was the capital of the revolution-
ary base in the barren Northwest of China which the communists occu-
pied from the mid-thirties until the late-forties. Finally, I shall make
some concluding comments.

The Success of the CCP

In the sixties and seventies, academics outside of China debated whether
the communists gained power because they responded as nationalists to
the Japanese invasion, or because they proved capable of mobilizing the
population through sound socio-economic policies or, inevitably, some
vaguely defined combination of the two.
More recent research and the newly available sources while confirming
some of the earlier findings, permit us to present an infinitely more
complex picture of the party's policies and its relationship to the different
social forces in the Chinese countryside. It is now abundantly clear that
no mono-causal explanation for the victory of the Chinese communists is
satisfactory. However, the degree of sophistication and levels of qualifi-
cation introduced have rendered answering the question of why on earth
were the Chinese communists successful even more difficult. The answer
"because they were" is not entirely satisfactory.
The focus of much new research has correctly drawn attention away from
the CCP either by stressing the long duree of the Chinese revolution and
placing it within the long-term-context of the profound socio-economic
changes that were taking placer or has revealed how diverse the CCP
itself was and how much the situation varied from base area to base area.')
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Further, the work of those such as Bianco and Huang has shown that
where the CCP was successful, conditions were at great variance to those
predicted by its official ideology and the process diverged markedly from
that reconstructed in subsequent party histories. Bianco demonstrates how
the party had great difficulty in finding a ready support base in the
countryside. He observes that the CCP was in the difficult position of
trying to initiate a peasant revolution without peasants.') Huang refers to
the 'supreme paradox' that the communist movement turned out to be far
less successful in the highly commercialized Yangzi delta where there was
little state presence than on the North China Plains where there was low
commercialization and an intrusive state presence..")
Ultimately, the most important of the "multiple sovereignties", to use
Tilly's phrase, to emerge from the disintegration of the Imperial system
was the CCP. The CCP in the absence of an autonomous peasant rebellion,
was able to substitute itself as the revolutionary vanguard. The party was
able to thrive where the bases of power of the local elites had been
destroyed or where they had lost the capacity to resist alternatives to their
rule. In these areas, the communists could establish local superiority.
Crucial to this was military superiority that allowed sustained control over
a particular locality. This provided the party with the time and space to
devise policies relevant to the particular region. Secondly, a continuous
CCP presence backed by armed force caused the local elite either to
cooperate or acquiesce in CCP rule. For the peasantry, it offered a conti-
nuity of rule to which they could respond. However, simple military
control and rule through repression would have rendered the CCP indis-
tinguishable from the warlords of whom the party had been so critical.
As a result, the CCP found itself faced with devising policies to suit
localities without compromising its general principles, while simulta-
neously avoiding driving potentially hostile groups into outright
opposition.
The lack of alternatives for the local elites was vital. Thus, the CCP
survived in those areas where it could gain a local military superiority
over the GMD (Guomindang) as in the base areas around Wuhan from
1928 to 1934 or where the invading Japanese forces had driven out the
GMD as happened in north and northeast China from 1937 onwards. The
work of Levine has shown how the Japanese invasion destroyed the local
elite in the northeast thus making communist penetration much easier.
While the party's rhetoric may have focused on the centrality of the
working class and the class struggle in the countryside, the reality was
quite different. First, the party very soon lost all contact with the working
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class in China and secondly, class struggle was not the most important
defining element in the CCP's policy in the rural areas.
The original sectarian stance adopted by the CCP of basing its revolution-
ary strategy on working class power caused a number of major setbacks
that led ultimately to its effective banishment from the urban areas and
enforced decampment to rural China. To compensate for its lack of power
at the grass roots level, the party attempted to gain control of the labour
movement generated by nationalist sentiment from the top down. In par-
ticular, local branches of the CCP would attempt to take over leading
positions in existing organizations rather than building up solid grass roots
support independently.
The apparent initial success of this strategy lulled party leaders, parti-
cularly those in Shanghai, into a false sense of security. A CCP-led revo-
lution on the back of a swelling nationalist, anti-imperialist revolution
seemed to be a possibility. Thus, in May 1926, Chen Duxiu was moved to
claim that 1.25 million workers were under CCP leadership. This claim
was based on a head count of members in organizations whose representa-
tives had attended the Third Labour Congress. However, the CCP had
constructed no colossus but rather a Buddha that turned out to have feet
of clay. Once the nationalists turned their firepower on the communists
and the urban working-class, they were easily swept aside.
It has usually been presumed or is at least implicit in many writings that
the party was successful in learning sufficient lessons to ensure that it did
gain sufficient support in the base areas by harnessing peasant grievances
to help it ride to power. However, again a more nuanced picture arises.
The CCP's attempts to define political and economic relationships in the
villages in terms of class rather than the traditional forms of patronage
and familial relationships was new. However, party reports and documents
throughout the thirties and forties from a variety of environments clearly
reveal the continual problem that the CCP had in defining classes in the
countryside precisely and working out a policy for land redistribution or
interest and rent reduction based on these suppositions. In fact, research
on North China (an area where the CCP was successful) shows that in the
villages, the relations between landlord and tenant did not constitute a
major contradiction and that the peasants were not dependant on the
landlord elite to any great extent.6)
Even where the local party organization responded to the demands of the
situation, the economic policy pursued by the CCP did not ensure the
party automatic peasant support. It was always conditional. The party
members had to work hard at convincing the local population that indeed
their policies would bring about a betterment in their situation. Further,
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despite CCP emphasis on the support of the poor peasantry, this support
was never firm, and when the rural dispossessed did act, they tended to
take matters into their own hands, often producing a radicalization that
went beyond party wishes. This occurred not only in Jiangxi (where Mao
Zedong's headquarters had been in the early thirties) but also in the civil
war period of 1945-49.
Where the CCP was successful was in those localities where it had a good
core of cadres who were sensitive to the local political environment.
Contrary to later official historiography which portrayed the CCP as
championing the views of the dispossessed, it experienced great difficulty
in mobilizing support within society. It required an extensive learning
process. Establishing effective contact with both the workers and the
peasantry proved to be problematic. In fact, mobilization was so acutely
difficult on occasions that the question seems not to be why were the
communists so successful, but rather how did they ever manage to gain
state power against such considerable odds.') In brief, the CCP was
successful in putting down local roots where it showed flexibility in
adapting policy to local circumstances, where initially it was good at
micro-politics. By contrast, attempts to transform local environments to
conform with predetermined ideological predispositions were unsuccess-
ful. Thus, to succeed, local party leaders were forced to compromise on
party principles.

CCP in Yan'an

Recent research reveals that 'making revolution' within these conditions
was no easy matter. However, despite all the recent research, the key to
communist success seems to be even more elusive than when scholarship
was relying on mono-causal explanations. If the comments above suggest
that a range of factors have to be taken into account, the remainder of
this paper will attempt to address the question of belief. What bound those
party cadres operating in quite different terrains together? In particular,
I would like to focus attention back on Yan'an as the revolutionary centre
of the movement. What held things together for the party cadres and
stopped the movement from being no more than just a simple amalgam of
a number of local protest movements? This brings one to the question of
the relationship between power and belief and how so many came to
believe in Mao Zedong and what he purported to represent. The explana-
tion for this is not found in the traditional view of ideology and organi-
zation but in terms of the creation of a discourse community in Yan'an

47



that endowed special meaning in all events for those who had chosen to
join the revolution.
During the Yan'an period (1937-1947), we see a revolutionary moment
remarkable for the extent to which it relied on rupturing ideas presented
in the form of an inversionary discourse. Many of these ideas were home
grown translations an in key respects anti-intellectual. No other major
revolution relied so heavily on revolutionary discourse or took its ideas
more seriously, so much so that, despite all the emphasis on class struggle
and contradiction, a good deal of power was based on a logic of belief and
a belief in logic.)
This emphasis seeks to explain what mobilized the communist cadres to
achieve remarkable feats under unpromising circumstances and to what
gave general direction to those operating in such widely varied environ-
ments thus preventing the movement from falling apart. From the begin-
ning, Yan'an was an extraordinary community that was created out of the
stuff from which myths are made; and, indeed many a foundational myth
was spun. After arriving in Yan'an, Mao and his supporters reordered
history in a way that gave meaning to the seemingly chaotic world that
surrounded them and used this to provide a basis for future action. The
concern is with how people interpret their experience and create langua-
ges of interpretation, that is the codes, lexical systems, 'symbolic struc-
tures', that enable them not only to take greater possession of their lives
and circumstances but also to transcend what might otherwise appear to
be insurmountable difficulties.
After surviving the Long March and in the midst of a war against Japan,
Mao and his key supporters set about involving as many party cadres as
possible in studying and accepting the meta-narrative of the revolution
as their own. It was in the caves of Yan'an that Mao gave the Leninist
heritage its Chinese characteristics and defined the basic elements of his
discourse community. Under Mao's direction, his revolutionary partners
set out deliberately and explicitly to change the world by reinterpreting
it. Important elements in this process were retrieval as the creation of a
mythic past accompanied by projection as the logical derivation of an
identified future. Party members accepted this process through exegetical
bonding which acted as means of disciplining and the end result was
symbolic capital which provided Mao with a form of power.')
Yan'an, in this sense, provides a prime example of how power is gener-
ated by an inversionary discourse community which constructed its own
language of belief. Importantly, this discourse community constituted
itself in terms of a primary affiliation, party membership. The affiliation
to the party replaced that to family and friends while offering an equi-

48



valent intimacy. Joining the party not only meant commitment to a new
permanent obligation but a rejection of what had gone before. Most of
those who had come to Yan'an had suffered hardships to reach it. They
had crossed a physical and psychological boundary that would be very
difficult and dangerous to re-cross. Outside there was danger, inside there
was comradeship. In the same way that the Border Region was demarcated
by its physical boundaries, party membership was marked off by the use
and acceptance of its own language. Those who were in Yanan or who
saw it as their spiritual centre developed a moral agenda different from
the rest of Chinese society and they had their own language to explain it.
Terms such as comrade (tongzhi) defined who was in and who was out.
This language that was created provided the same function that Goldstone
feels is served by revolutionary nationalism. At its core was a principle of
'belonging and exclusion' that marked off its 'true' members from out-
siders or interlopers.10) As one party veteran said when interviewed, one
did not go to Yan'an (qu Yan'an) even if it was for the first time, one
returned to Yan'an (hui Yan'an). It was the spiritual home to all even if it
had never been visited.
Acceptance of the 'new' reality was engineered through the orchestration
of knowledge by the party in a massive instructional campaign. At the
core of this process was the re-telling and reordering of Chinese history
in such a way that not only the rise of the CCP was inevitable but also the
ascendence of Mao Zedong to power within it appeared as a necessary
outcome of historical logic. Party cadres could use this history to portray
themselves as a chosen people that carried on a tradition that was more
"`authentic' and truly 'national""') than that retold by the GMD.
Mao and his supporters reordered recent Chinese history in terms of three
narratives which covered the long, middle and short of it. The narratives
themselves were made to fit inside each other like nesting boxes. The long
story recounts the fall of China and the loss of national patrimony to the
imperialists following the Opium Wars and the loss of peasant patrimony
through economic marginalization.
The medium range story describes the world of chaos and violence that
stemmed from this double loss. It covers the struggle for the inheritance
of Sun Yat-sen's mantle of nationalism between Mao Zedong and Chiang
Kai-shek as the respected personification of leadership of the CCP and
the GMD. The short story covers the internecine fighting within the CCP
itself over appropriate lines and strategies, and contending claims over
whose dialectic would lead to the higher truths (especially between those
of Mao Zedong and Wang Ming, the leader of those CCP communists who
had returned from Soviet Russia). All three culminate in Yan'an where,
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embodied in both a core discourse community and a larger base area, they
served as the basis for symbolic capital and the exercise of power.
The narratives are also represented in crucial texts in which a logic and
an instruction are embedded. The long story representing imperialism on
a world scale, the intermediate one a struggle for power between con-
tenders claiming history is on their side. The third is of struggles between
party lines with as its sub-text the need for ruthless exercise of power to
obliterate factional struggle. It is in this context that Mao becomes the
central figure in his own story, and the self claimed inheritor of the
Marxist tradition, the chief representative of dialectical wisdom and
revolutionary praxis.
There was more to the construction of an official history of the Chinese
revolution than providing a framework for party members to relate to. It
was intended to end alternative discourses within the movement. The
creation of this single discourse eliminated the pluralism of ideas that had
temporarily replaced the monism that is commonplace in the Chinese
polity. Disagreement with the Maoist view of party history would be
tantamount to committing a mistake in 'line'. Rectification was not just
a peaceful proselytizing event but entailed the eradication of alternative
intellectual responses to party rule, regardless of whether the challenge
came from Wang Ming and his supporters or from those intellectuals who
represented the cosmopolitan trend of the May Fourth Movement within
the CCP. The construction of a'correct' party history and the presentation
of Mao Zedong Thought based upon it disguised the ruthless Mao.
The new orthodoxy was forced home through a series of study campaigns
and a rectification movement. For those who missed the message in these
study campaigns in 1943 the campaign to 'screen' cadres was linked to
rectification making the threat of the use of terror apparent to errant
cadres.'Z) Ostensibly, the 'screenings' that took place were to protect the
party against presumed GMD and Japanese supporters who had infiltrated
the party and the base areas. However, Kang Sheng, the organizer of the
campaign, admitted that less than ten percent of those who had 'con-
fessed' were actually spies or enemies.") This campaign would certainly
have caused anyone who might have thought of openly challenging Mao
and the Party Centre to think twice for fear of being accused of being a
traitor or a spy. It certainly would explain why the Maoist version of
history as re-introduced in the later phase of rectification was more
readily received than it had been in Mao's first attempt in 1939-40.
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The Legacy of Yan'an

Before the various campaigns to spread the new meta-narrative, there was
obviously a much greater diversity and freedom. This had been the
Yan'an that so impressed Edgar Snow and a number of other foreign
observers. Subsequently, after the campaigns, this had changed. Of par-
ticular importance, was the way in which the campaigns established the
rules and the logic that enabled Mao to exert considerable, if not absolute,
control over the party's agendas and totally restructure economic, social,
military and political life. Many writing in the People's Republic of China
(PRC), and indeed many outside, still argue that in the context of its time
it was perhaps necessary for the effective prosecution of the anti-Japa-
nese war, and sustaining revolutionary momentum against the nationalists,
thus preventing Chiang Kai-shek from becoming totally supine in the
face of the Japanese invasion. This provided the basis for a unified
leadership, something that was essential for a vanguard Leninist party.
This unity was no longer based on an abstract theory but on one which
Mao felt suited Chinese realities and that could provide the party cadres
with a guide to action. Mao's central role as the correct interpreter of the
past made sure that the party members would accept him as the person
most qualified to outline policies for the future.
More recently, even in the PRC (see the work of Dai Qing),14) the nega-
tive side of this legacy has been discussed. With the benefit of hindsight
of Chinese political development after 1949, we can see how the methods
developed in the campaigns occurred again and again to become the cen-
tral disciplining mechanism of the party-state in power. While the spirit
of Yan'an production campaigns could be detected in the Great Leap
Forward, one could argue that the Cultural Revolution was rectification
gone made. No doubt it is these and other parallels which explain why the
party's central authorities want to prevent too much poking around in the
Yan'an period. It is the heroic myth of the revolution and they do not
want it punctured. Nor do they want revealed who did what to whom in
the struggles for power. Similarly, they do not want exposed what
happened to pro-CCP intellectuals critical of the structure of power and
everyday life in Yan'an.
The stress in Yan'an on organisational stability and ideological orthodoxy
went hand-in-hand with the increasing power of Mao Zedong. In fact, it
amounted to even more than this, as loyalty to the organisation was
reinforced through a campaign to promote Mao Zedong the individual as
the source of supreme wisdom in China's revolution. At the time, it did
not seem to have occurred to other senior leaders that the build up of a
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cult of Mao negated the stress on collective leadership and loyalty to the
CCP as an organisation. Indeed, it seems that other senior leaders not only
saw the build up of a Mao-cult as a necessary counter to the concurrent
build up of Chiang Kai-shek in nationalist circles but also as the way to
bind peasant party and army members together in one organisation. In this
personal dominance of the organisation by Mao lay the seeds of the future
problems that would open out into the Cultural Revolution which all but
destroyed the CCP.

The Chinese case remains paradigmatic for movements which seek to
change the world by re-interpreting it. More than any other revolutionary
transformation it sought to make change irreversible. However, the
'symbolic capital' created in this situation could not last. In particular, it
had to give way when political priorities shifted from moral moments and
exceptional events to the duller slogging of generating economic capital.
Yan'an could never serve as the design for a modern industrial society. In
so far as the latter means modernization and development, a quite differ-
ent set of possibilities become significant. For this, models are required
invoking discourse based on systemic relationships between needs, wants,
priorities, preferences, and interests rather than principles. This discourse
is what has constantly struggled to be heard in China since 1949. Individ-
uals increasingly believe that they have more to gain through the pursuit
of their own self-interests and everything to lose if they try to draw down
benefits from the collective. Revolutionary goals have disappeared and
behaviour is entirely separated from the erstwhile norms and principles
of the revolution.
Like many revolutionary or even messianic movements before, the vet-
eran revolutionaries have discovered that it is one thing to build up
symbolic capital in movements against domination and hegemonic power
but that it is another to use that capital as a basis for exercising such
power. As Geertz has noted once there is a local state rather than the mere
dream of one, the task of radical ideologizing changes dramatically. It is
no longer sufficient to construct symbols for the demise of an alien order
and to rally around symbols of its demise, now the task is to define a
collective subject to whom the actions of the state can be internally
connected, the creation of an experimental 'we' from whose will the
activities of government seem spontaneously to flow.'-) It is in this
respect that the CCP has conspicuously failed.
After coming to power, the sudden and critical need for economic capital
took precedence over everything else. Despite genuine efforts to promote
moral rather than economic incentives, it turned out to be impossible to
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use symbolic capital to create economic capital. The party-state in power
lost the Party-in-opposition's previously privileged role as agent of the
progressive forces in history. With increasing resistance or indifference
from the society, the Party-state with its elitist and tutelary predisposi-
tions began to define the public as an obstacle rather than as a resource.
This brought it into conflict with its own society. No matter how worthy
its original intent and principles, structure became hierarchical and
politics coercive.
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