Hoe wanhopige rebellen socialisten werden

Kees Bakker

De jaren rond de laatste eeuwwisseling markeren het eind van de samenleving zoals die in de negentiende eeuw had gefunctioneerd en die beheerst was geweest
door het liberale ideaal. In de chaos, die de tot ontbinding overgegane oude maatschappij achterliet, ontstond mettertijd de nieuwe, twintigste eeuwse maatschappij
en werd ook het ideaal dat deze samenleving zou begeleiden en beheersen, het socialisme, gevormd. Dat het socialisme uit de maatschappelijhke vernieuwing van
het fm-de-siècle is voortgekomen is niet vanzelfsprekend. Hier en daar immers
hadden voordien al socialistische bewegingen bestaan en door de vorming van socialistische partijen nadien ontstond de indruk, dat het socialisme niet het ideaal
was van een tijd, maar slechts van een groep, een klasse, niet meer dan een deelideaal. In dit artikel wil ik laten zien dat het socialistische ideaal in de toenmalige
vernieuwingsbeweging ontwikkeld is, dat het de aspiraties van die beweging samenvatte en dat het zich op wezenlijke punten van het vroegere socialisme onderscheidde.

Migranten en randfiguren
De ondergang van de oude samenleving komt misschien wel het scherpst tot uitdrukking in het enorme aantal mensen, dat in die tijd onderweg was, hopend elders de overlevingsmogelijkheid te vinden die er thuis niet meer was. Ze trokken
van het platteland naar de steden, of juist de wildernis van Siberië of het Westen
van de Verenigde Staten in, ze trokken van het ene land en zelfs van het ene continent naar het andere. Waarschijnlijk bleef de migranten het gevoel van op weg te
zijn ook nog bij als ze eenmaal een karig baantje in de stad hadden gevonden. Ze
verbleven in éénkamerwoningen, of in barakkenkampen aan de rand van de stad.
Heel velen huurden alleen maar een bed. Voor veel mensen zou aan de reis nooit
een einde komen.
Ook het culturele leven kwam in deze jaren in beweging. Het fin de siècle werd
in zekere zin de tijd van de gekke mensen, de randfiguren. Nataurlijk had ook de
stijve negentiende eeuw zijn randfiguren gekend. Maar met het groter worden van
de sociale rand en met het wanordelijker worden van de geordende samenleving
kwam er voor deze personen meer ruimte. De bohème ging de toon aangeven en
de drinkebroer, bajesklant en armoedzaaier Paul Verlaine bijvoorbeeld, in 1894
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wonderaars als een vader vereerd en kreeg grote invloed op zijn tijd. De liberale
helderheid en overzichtelijkheid maakte plaats voor een chaotische pluraliteit. De
samenleving was haar "evenwicht" en haar "eenheid" kwijt en als gevolg daarvan
was, zoals de Franse dichter Stéphane Mallarmé in 1891 in een interview zei, ook
het geestelijk leven op drift geraakt
Door het uiteenvallen van de oude samenleving raakten velen aan de meest
schrille armoede overgeleverd. Tegelijkertijd echter suggereerde het wegvallen van
de traditionele sociale banden dat de mogelijkheden onbegrensd waren. Een zoon
van een dorpsslager als Dvorak kon een internationaal erkend componist worden,
een weesjongen uit de Russische provinciestad Nizjni Nowgorod werd de internationaal bekende romancier Maksim Gorki en Charles Peguy, de zoon van een arme
weduwe, werd één van de populairste Franse dichters. Maar niet alleen voor individuen, ook voor gediscrimineerde groepen, voor volkeren en zelfs voor de
mensheid als geheel leek een gouden eeuw op komst En zo keek het fin de siècle hoe hard ook het werkeHjke leven van zeer velen was - vol verwachting en met een
ongekend optimisme de toekomst in.

Opstand tegen de saaiheid
"Waar ik maar kwam rook ik de koude, saaie verveling, die overal van onder de
sneeuw uit de aarde opsteeg (..). De paarden zweetten verveling, de mensen
ademden het (..). Die stank (..) gaf je het vreemde gevoel van vergiftiging, deed
het vage verlangen opkomen om je ogen te sluiten, een kreet van wanhoop te slaken, weg te rennen en met je hoofd tegen de dichtstbijzijnde muur te lopen." Zo
ervoer Maksim Gorki in de jaren tachtig van de vorige eeuw de sfeer in Nizjni
Nowgorod. Nizjni was een Russisch provinciestadje ergens ver weg, aan de rand
van Europa. Maar Gorki's gevoelens van afkeer en walging van de omgeving
waarin hij volwassen werd, werden door veel van zijn leeftijdgenoten overal in
Europa gedeeld.
In de meeste Europese landen klommen jongeren in de pen of kwamen zij in
aktie om aan hun gevoelens uiting te geven. Hun protest zou het begin blijken van
een beweging, die niet alleen de oude maatschappij ten grave droeg, maar die ook
een nieuw ideaal ontwikkelde en de daarbij behorende nieuwe maatschappij ook
werkelijk tot stand bracht In deze beginfase echter was er van zulke weidse perspectieven nog geen sprake. Daarvoor was die vervelende oude maatschappij nog
veel te sterk. Eerder dan een positief ideaal was het een drang naar een niet veel
nader omschreven vrijheid, die hen met elkaar verbond. Hun verzet was vaak
wanhopig, tegen beter weten in, en vooral gericht op het vernietigen.
In Frankrijk vormden zij een beweging voor het niets. De kleur van het niets,
het wit, werd er populair en de witte zwaan werd een geliefd symbool voor de
dichters die zich door het niets lieten inspireren. Zo'n dichter was Mallarmé, die in
zijn gedicht 'Brise marine' ervan droomde om weg te gaan, ook al zou het schip
misschien nooit aankomen. Het opbreken, het onderweg zijn, voor zoveel mensen
de bittere praktijk van alledag, werd hun filosofie, hun levenshouding. Behalve als
dichters hielden zij zich ook als aktivisten met het niets bezig: in 1892 begonnen de
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bommen te ontploffen. In de jaren 1892, 1893 en 1894 vonden in Frankrijk dertien aanslagen plaats.
In Engeland was het Oscar Wilde, die in zijn comedies voor een enthousiast
publiek de draak stak met de dodelijke ernst en de verstikkende moraal van zijn
tijd.
Rusland had in de jaren zeventig een periode van revolutionaire woelingen gekend. Op het terugvallen van die beweging was in de jaren tachtig een periode van
neergang gevolgd. Dat was het klimaat waarin daar op het eind van de jaren tachtig
vooral aan de universiteiten een nieuwe beweging opkwam. Gorki maakte daarmee
kennis toen hij in 1884 naar Kazan kwam en Lenin driejaar later toen hij in diezelfde stad rechten ging studeren. Iets later, in 1894, maakte Stalin in Tiflis kennis
met de studentenbeweging. De studenten droomden van de omverwerping van het
tsarisme, ze beraamden aanslagen en ze lazen en bespraken, vertelt Gorki, "verboden en zeldzame boeken". Vaak waren dat trouwens dezelfde boeken, die hun generatiegenoten in het Westen in beweging brachten. Ibsen behoorde tot de meest
gelezen schrijvers en ook Oscar Wilde bleek bij de politieke gevangenen zeer populair.

Op zoek naar het andere
In allerlei richtingen gingen de vernieuwers op zoek naar bewijzen van het saaie en
grijze van hun tijd en naar plekken waar zij zich uit het heden terug konden trekken. Ze stortten zich, zoals Mallarmé schreef, "uitzinnig" in het niet-bestaande om
er de werkelijkheid van hun tijd van zich af te wassen. In hun afkeer van het "vulgaire en dagelijkse" namen ze hun toevlucht tot "verre omgevingen en verre tijden", zoals López van de modernistische dichters uit het Spaanse taalgebied zegt
(1) In mijn verzen, schreef Ruben Dario, "vind je prinsessen, koningen, keizerlijke zaken, visioenen van verre of onmogelijke landen: wat wil je!, ik walg van het
leven en de tijd waarin ik nu eenmaal geboren ben." (2)
Tegenover de burgerlijke samenleving en de moraal daarvan beriepen ze zich
op de natuur. Dit thema van de natuur tegenover de moraal speelde een belangrijke
rol in het werk van Franse auteurs als Emile Zola en Guy de Maupassant Zeker
tegen de hete Afrikaanse natuur was, aldus de laatste in zijn verhaal Marroca, de
burgerlijke moraal niet bestand. "De hitte, het aanhoudende branden van de lucht,
(..) de verstikkende wind uit het zuiden, de vloed van vuur uit de zo nabije grote
woestijn (..), de voortdurende brand van een continent, dat in zijn geheel, tot in de
stenen brandt onder een enorme en verslindende zon, dat alles steekt het bloed in
brand, maakt het vlees gek, maakt een beest van je."
Het naturalisme van Zola en de zijnen en parallel daaraan het impressionisme in
de schilderkunst waren bepalend voor het culturele klimaat in de jaren tachtig - althans in Parijs. Voor de jongeren die vanaf de tweede helft van de jaren tachtig het
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politieke of culturele toneel betraden, hebben deze stromingen geweldig veel betekend. De bekrompenheid en zielloosheid van de liberale maatschappij werd er genadeloos in aan de kaak gesteld. Maar kenmerkend voor hen is, dat zij met alleen
die ontmaskering niet meer tevreden waren. Zij zochten naar een alternatief, zij het
voorlopig alleen in de verbeelding en zij het voorlopig vooral om zo de negentiende eeuw nog radicaler te kunnen afwijzen.
Wie gevangen is in de burgerlijke moraal kan, meenden zij, geen echte gevoelens hebben en ook niet echt liefhebben. Naar die echte liefde gingen de vernieuwers op zoek. Het bedrijven van de liefde was voor hen een vorm van protest tegen de middelmatigheid, een "uitdaging", zoals Verlaine in zijn druk gelezen bundel La Bonne Chanson schreef. Net als de natuur, een ver land of de schoonheid
bood de liefde hun ook de mogelijkheid tot afzondering. Maar de liefde kon ook de
rol vervullen van een drug, helpen om buiten het bewuste zelf te geraken. De persoon die die bevrijdende rol op zich nam was een wouw. Tegenover de redelijke
man, de vertegenwoordiger van de oude samenleving, had zij de twijfelachtige eer
het irrationele te vertegenwoordigen: "elke vrouw is een rebel". (3) De liefde was
tenslotte ook een kenvermogen, een wijsheid, die kritisch stond tegenover de rede.
Het was, aldus Wilde in één van zijn sprookjes, de wetenschap van de "dingen die
niet gebeuren", "niet half zo nuttig", maar toch "wijzer dan de Filosofie".
Teleurgesteld door de "povere Westerse wetenschap" zochten ze raad bij "de
mahatma's van India" (4) en om het Westerse te kunnen verwerpen kozen ze voor
het verre, het exotische. Bij de schilders werd de Japanse kunst populair. Schilders als Manet, Degas, Toulouse-Lautrec en Vincent van Gogh werden er door
beïnvloed
Om te bewijzen hoe beperkt de liberale wereld was en dat daarin niet meer dan
een fractie van de werkelijkheid aan het licht was gebracht, gingen ze op zoek in de
wereld van het onbewuste. Hulp- en kunstmiddelen moesten daar een handje bij
helpen. Dat kon alcohol zijn of tabak, maar ook hasjisch, ether (Guy de Maupassant) of kamfer (Marcel Proust). Ook cocaïne werd populair. Het sterkst in de belangstelling stonden opium en morfine. Wie niets gebruikte deed op zijn minst
alsof. De "mooie dronkenschap" (Mallarmé) was behalve een "ladder naar de
droom" (Machado) ook een staat, waarin je je isoleerde van de maatschappij en
waarin je dus naderkwam bij het andere. Drank en drugs moesten helpen om het
oppervlakkige bewuste ik te verdoven. Wie zich zulke middelen niet kon of wilde
pemiitteren of wie er niet genoeg aan had, legde zich toe op het dromen, dat net zo
goed toegang kon geven tot het eigenlijke ik.
Dit diep onder de rationele en sociale oppervlakte van het individu gelegen ik
was het wat hem tegenover de samenleving tot een autonome persoon maakte. Het
was, zoals Antonio Machado het noemde (5), een heerlijk en tegelijk schrikwekkend labyrint van hoop en herinnering van de betrokkene zelf, maar het was nog
veel meer: de geheimzinnige opslagplaats van alles wat de mensheid had beleefd en
vooral bedacht, een erfenis aan "dromen en ideeën en gevoelens van duizenden
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generaties", waaruit de verbeelding eindeloos kan putten. (6) Een schatkamer en
een vrijplaats, die je altijd bij je hebt Dit diepe ik was de bron van het gevoel, een
geheel eigen kenvermogen, dat van hogere orde was dan de rede. Het was de manier van kennen van de liefde, van het verlangen.
In de droom hebben de dingen geen gewicht, alleen een vorm. Tegenover het
materiële, het dode gewicht, kozen de vernieuwers voor de vorm, voor ritme,
muzikaliteit, aankleding, vermomming. Vorm was voor hen niet een uiterlijke
schijn, niet formeel, maar wezenlijk. "De ziel is het lichaam", betoogde Oscar
Wilde bijvoorbeeld. "In elke sfeer van het leven is de Vorm het begin van de dingen (..). De Vorm is alles. Het is het levensgeheim." (7) Vorm stond voor hen niet
tegenover inhoud, maar, in de Aristotelische zin, als het bezielende element, als de
ziel, tegenover de materie.
Kenmerkend voor de bouwstijl van die tijd was het eclecticisme. Eclectisch
was ook de houding van de vernieuwers. Hun esthetiek was, zoals Dario schreef,
anarchistisch. Tegenover het liberale streven naar eenheid kozen zij voor verscheidenheid. "Zonder te letten op tijd of plaats, school of methode" en in het vertrouwen dat ze samen een "ware harmonie" zouden vormen, zochten zij datgene bij elkaar wat "werkelijk mooi" was. (8) De vernieuwers hadden in deze jaren nog geen
behoefte om uit de verscheidenheid aan bouwstenen één gebouw te maken. Samenbindend element was voorlopig alleen de afwijzing van het bestaande. Over
wat ze wel wilden hoefden ze het niet eens te worden. Ze wilden immers het onmogelijke!
De zoektochten leverden een weelde aan vormen op. Maar de materie waarin ze
gestalte konden krijgen ontbrak nog. Hun onvervulbare verlangen werd er per saldo alleen maar groter door, alles overheersend. Zo werd het gemis hun levensinhoud en het verlangen hun manier van leven. Naarmate gemis en verlangen groter
werden, werden ze ook gevaarlijker en nam de kans toe dat zij er zelf aan te gronde
gingen. Het was vooral het thema van de liefde en de dood, waarin de vernietigende kracht van het onvervulbare verlangen telkens weer door de schrijvers van
dit tijdvak en misschien wel het gruwelijkst door Wilde in zijn scandaleuze toneelstuk Salomé onder woorden werd gebracht.

De periode van de idealen
In het begin van de jaren negentig veranderde de sfeer in de vernieuwingsbeweging ingrijpend. Na de donkere en uitzichtloze jaren tachtig werd in het laatste
tiental jaren van deze eeuw de andere kant van de ontbinding van de oude samenleving zichtbaar, de ruimte voor iets nieuws.
Dit bracht de vemieuwers ertoe om van hun speurtochten in het rijk van de
verbeelding de balans op te maken. De uitkomst was verrassend. Op zoek naar de
bron van hun individualiteit bleken ze uit te zijn gekomen bij "hetzelfde geheim",
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dat ook de "rotsen" en het 'Vlees van de bomen" bezielt (9), bij de geheimzinnige
levenskem, die hen met de mensheid en het universum verbond. Op zoek naar
zichzelf hadden ze de wereld gevonden en op zoek naar de zuivere schoonheid het
ritme, dat alles tot één grote harmonie ordende. De liefde, gezocht als een bolwerk
tegen de wereld, bleek "de ware uitleg van deze wereld" (10) te zijn. Door zich af
te zonderen hadden ze de weg naar de wereld en de mensheid teruggevonden.
Zo werd dit, na de periode van de kritiek, de periode van de idealen. Het schone en het goede bleken twee kanten van dezelfde zaak te zijn. De vemieuwers
wierpen zich op als de vertegenwoordigers van het goede en ze achtten hun verlangen, hun wil groot genoeg om het ook te verwerkelijken. Het pessimisme uit de
jaren tachtig maakte plaats voor een ongebreideld, optimisme. Al datgene, waamaar
ze in het verre verleden, in het generzijds of in de verbeelding hadden gezocht,
verwachtten ze nu in de toekomst En zichzelf zagen ze als de vertegenwoordigers
van de toekomst "Het verleden is van geen belang. Het heden is van geen belang.
We hebben alleen met de toekomst te maken. Want het verleden is wat de mens
niet had moeten zijn. Het heden is wat de mens niet zou moeten zijn. De toekomst
is wat de kunstenaars zijn." (11)
Voor veel van hen werd dit nieuwe moralisme "een begin van politiek handelen" (12) en al heel snel kristalliseerde het nieuwe idealisme zich uit in het ideaal
van het socialisme: de wet waamaar het universum zich ordende, een ordenende
beweging die weldra "alle zielen, alle geesten" (13) zou omvatten en die ook de
menselijke samenleving opnieuw zou inrichten. Het universum is, zo betoogde
Jaurès, "één geweldig en verward streven naar orde, schoonheid en goedheid."
Het is "op zijn manier socialist" Het socialisme bleek het ritme, "de immanente
dialectiek van de dingen, van de Geschiedenis, van de wereld" te zijn.
Het nieuwe ideaal bevestigde de breuk met de liberale era. Alleen al daardoor
verschilde het socialisme van de vernieuwers sterk van dat van de vorige generatie.
Marx immers had zijn socialistisch ideaal in het verlengde van de Franse revolutie
gedacht, als de voltooiing ervan. Voor de vernieuwers stond het socialisme als het
volstrekt andere tegenover het Uberalisme en wekte het waarden, die in de liberale
samenleving teloor waren gegaan, tot nieuw leven. Het was "een terugkeer naar
oude gedachten". (14)
Het was niet voor het eerst dat vemieuwers een beroep deden op het verre verleden om hun idealen onder woorden te brengen. Aan het begin van zijn '18e Brumaire' geeft Marx daar nog enkele voorbeelden van. Luther, schrijft hij, greep terug op de apostel Paulus en de Franse revolutionairen van 1789 tot 1814 "volbrachten in Romeinse kostuums en met Romeinse frasen de taak van hun tijd, de
ontketening en schepping van de moderne burgerlijke maatschappij." (15) Naar
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aanleiding van deze passage maakt Nauta de volgende opmerking. "Gezien zijn
amankelijkheid van de taal is juist de filosofische nieuwlichter, of hij dat leuk vindt
of niet, onderworpen aan de traditie (..). De vernieuwer kan zijn gedachten alleen
presenteren in de begrippen van degenen, wier ideeën hem niet langer bevredigen." (16) Als voorbeeld noemt Nauta Marx, die zich in zijn Hegeliaanse moedertaal moest uitdrukken. Een bijzonderheid van de vernieuwers van het fin de siècle
is echter, dat zij niet teruggrepen op het jargon waarin zij waren opgevoed, maar
op een taal uit een verder en niet-überaal verleden. Daarin onderscheidden ze zich
van Marx en dat zou later ook hun Marxisme een heel eigen kleur geven.
Al evenzeer een erfenis uit de jaren tachtig was een belangrijk verschil met het
socialisme van de vorige generatie: de sterke nadruk die zij legden op het verlangen, de wil: 'Begeerte heeft ons aangeraakt'. Het socialisme van de vernieuwers
was tenslotte anti-autoritair en pluralistisch. Pas onder het socialisme zou, schreef
Oscar Wilde, de autonomie van het individu werkelijkheid kunnen worden en zou
zich de "ware persoonlijkheid van de mens" kunnen ontwikkelen. Het zou iemand
worden die geen wetten aanvaardt dan zijn eigen wetten en die van zijn medemensen juist houdt omdat ze anders zijn dan hijzelf. (17)

De ontdekking van de 'nieuwe mensen'
Terzelfdertijd ontdekten de vernieuwers het proletariaat, dat zich uit de migrantenstroom begon te vormen. Dat wil zeggen, ze ontdekten in hen mensen die zich net
zoals zijzelf van het verleden hadden losgemaakt Trotski schreef later over het
Russische proletariaat: "Het werd losgescheurd van de houten ploeg en kwam direct bij de fabrieksketel terecht... vandaar het ontbreken van conservatieve tradities, het ontbreken van kasten bij het proletariaat zelf, de revolutionaire frisheid...
." (18) Wat Trotski voor een bijzonderheid van het Russische proletariaat hield,
ontdekten zijn geestverwanten overal als een bijzonderheid van het nieuwe proletariaat dat zich in hun land vormde. Met deze losgeslagen mensen, "vrij van alle
banden" (19) verbonden zij hun dromen.
Voor Lenin was dat de "droom" van de "afrekening" met het tsarisme. (20)
Wat de NarodnM steunend op de plattelandsbevolking tevergeefs hadden geprobeerd te bewerkstelligen, dat kon, verwachtte hij, wel wanneer de revolutionaire
samenzweerders op deze nieuwe krachtsfactor zouden steunen. In het begin van de
16 Nauta, 'Filosofie als nachtmerrie' in: Krisis 24. 6e jrg no. 3 (sept. 1986), p. 6. In de aangehaalde tekst betoogde Marx overigens precies het omgekeerde. Degene die de "nieuwe taal"
telkens terugvertaalt in zijn "moedertaal" is nog maar een beginner. Wie zich de geest van de
nieuwe taal heeft eigen gemaakt, heeft die hulp, aldus Marx daar, niet meer nodig.
17 Oscar Wilde, The soul of man under socialism' in: Complete works, p. 1084v.
18 Zie Wetter, Der dialektische Materialismus. Wenen 1952, p. 201.
19 Aldus Jaurés aan het begin van de jaren tachtig. Zie: Max Galb, a.w., p. 38.
20 "Op de steiger van dat algemene organisatorische gebouw" (een groot landelijk illegaal blad)
"zouden zich... uit onze arbeiders Russische Bebels verheffen, die zich aan het hoofd van
het gemobiliseerde leger zouden stellen en het gehele volk wakker schudden om met Ruslands vloek en schande af te reken. Ziedaar, waarvan men moet dromen!" tenin, Verzamelde
werken in 12 delen. Pegasus 1937, deel 2,187v.

22

jaren negentig ging de revolutionaire studentenbeweging in Rusland contact leggen
met de arbeiders. In St.Petersburg, waar in de jaren tachtig al socialistische groepen hadden bestaan, zetten Lenin en Martow in 1895 hun Strijdbond voor de
Emancipatie van de Arbeidersklasse op. In Moskou ontstonden in het begin van de
jaren negentig kleine sociaal-democratische kringen, "hoofdzakelijk samengesteld
uit intellectuelen". Deze groepen "probeerden contact te leggen met de arbeiders en
kringen onder hen te organiseren (..). (21) In de provincie werd het voorbeeld gevolgd. De arbeiders bleken, aldus Trotski in zijn memoires, zeer ontvankelijk voor
de propaganda van de studenten en scholieren. (22)
Maar de vernieuwers ontdekten de arbeiders niet alleen, ze herschiepen hen
ook naar hun ideaal. Het proletariaat moest voor hen de verpersoonlijking zijn van
het andere. Zo zag Sorel in de moderne industrie-arbeider de heroïsche strijder uit
verre tijden weer terug. Voor anderen was hij de verpersoonlijking van de natuur
tegenover de beschaving, een moderne versie van de "goede wilde" uit de 18e
eeuw.
Al met al week het beeld dat zij van het proletariaat hadden sterk af van dat van
de vorige generatie socialisten, voor wie de arbeiders vooral de onderworpenen
waren geweest, geketend aan hun werkplek, de gevangenen van de burgerlijke
maatschappij. Voor de vernieuwers waren zij juist de ontwortelden, mensen die
zich uit de oude maatschappij hadden losgemaakt, de machtige arm van het andere.

Niet meer dan grondstof
De ontdekking van de arbeidersklasse bracht nogal wat discussie teweeg. De moderne arbeiders, voortgekomen uit de ontbinding van de oude maatschappij en vrij
van de normen van die maatschappij waren de geschikte grondstof voor de nieuwe
samenleving. Maar tegelijk, hoe kon van deze mensen verwacht worden dat zij
doelbewust die samenleving tot stand zouden brengen? Lenin formuleerde het
probleem als volgt: "De massa van het arbeidende volk bevindt zich in zulke levensomstandigheden, dat het noch de tijd, noch de mogelijkheid heeft, over staatkundige vraagstukken, welke dan ook, na te denken." (23) En Bernstein: "Wij
kunnen van een klasse, waarvan de meerderheid gebrekkig gehuisvest is, slecht
onderwijs heeft genoten en een onzekere en onvoldoende broodwinning heeft, niet
dat hoge intellectuele en morele peil verlangen, dat de voorwaarde is voor de vestiging en het voortbestaan van een socialistische maatschappij." (24) Oscar Wilde
schatte de toestand als nog ernstiger in. De arbeiders moesten niet alleen over het
socialisme, maar volgens hem ook over hun eigen armoede door anderen geïnfor21
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meerd worden. (25) De nieuwe proletariërs waren revolutionair, niet om wat ze
dachten, maar omdat ze er waren.
Dat de ontdekking van de arbeidersklasse zulke gemengde gevoelens opriep,
werd nog in de hand gewerkt door het feit dat de vernieuwingsbeweging van meet
af aan sterke elitaire trekken had vertoond. Hun gevoel een elite te vormen steunde
overigens niet alleen op hun intellectuele superioriteit, maar vooral daarop dat zij
de ellendigheid van het aardse bestaan beseften, niet zozeer op hun kennis, maar
eerder op hun gevoel. Deze hooghartigheid bleef hun ook bij toen ze naar de maatschappij terugkeerden om die te veranderen. Kenmerkend voor hen was "een als
voorbeschikt gevoelde superioriteit en een onbeperkt verlangen om te heersen".
(26) Zij droegen de kennis in rich van de vormen, waarmee ze nu het leven en
speciaal de arbeiders zouden bezielen.
In de revolutionaire beweging in Rusland had dit elitaire denken altijd al een
grote rol gespeeld. Naar de opvatting van de NarodnM was de massa niet meer
dan grondstof van de geschiedenis en zelf niet tot historisch optreden in staat De
geschiedenis wordt, meenden zij, voor hen gemaakt door 'helden', uitzonderlijke
mensen die het vermogen hebben om kritisch te denken. (27) Ook de vernieuwers
van de jaren negentig in Rusland voelden zich weer zo'n elitaire avant-garde. In
Lenins opvattingen over de organisatie van de nieuwe partij werkte dit door. Hij
kreeg daarover ook het nodige te horen van sociaal-democraten van de vorige generatie als Akselrod en Plechanow: "In de opvatting van Lenin zien we geen
Marxisme, maar (..) een nieuwe editie van de theorie van de helden en de massa."
(28) Ook Gorki, die als weeskind en autodidact een andere achtergrond had dan de
meeste intellectuelen van rijn generatie, heeft op de elitaire houding van Lenin gewezen. "Voor Lenin is de arbeidersklasse wat voor de metallurg het erts is." (29)

In contact met de oude beweging
In hun streven om contact te leggen met de arbeiders kwamen de revolutionaire intellectuelen ook in aanraking met de socialistische groepen die eerder in de 19e
eeuw waren ontstaan. Ze namen het socialisme niet van deze oude beweging over,
maar ze kwamen pas in aanraking met de oude beweging nadat ze socialisten geworden waren. Lenin bevestigt dat in een terugblik op de jaren negentig, waarin
hij de theoretische aktiviteiten van Plechanow in de emigratie en de overgang van
de Russische intellegentsia naar het socialisme als twee van elkaar onafhankelijke
verschijnselen naast elkaar zet. "Omstreeks het midden van de jaren *90", schrijft
hij, bestond de leer van de sociaal-democratie "niet alleen in het volledig uitgewerkte program van de groep 'Bevrijding van de Arbeid', maar had zij ook de
25 Oscar Wilde, The soul of man under socialism' in: Complete works, p. 1082.
26 Szabó, 'A forradalmas Ady (1919)' in: Gabor Szigethy (red.), Szabó Dezsö, Ady. Boedapest
1982, p. 32.
27 Zie Wetter, a.w., p. 88.
28 Aldus Plechanow in een kritiek op tenins brochure *Wat te doen?1. Zie Wetter, a.w., p. 134.
29 Gorki, Unzehgemasse Gedanken über Kultur und Revolution. Frankfurt 1974, p. 98.

24

meerderheid van de revolutionaire jeugd in Rusland voor zich gewonnen." (30)
Jaurès signaleerde hetzelfde. Hij behoorde, schreef hij, tot degenen die tot het
socialisme gekomen waren "langs eenzame wegen, zonder de school van de groeperingen doorlopen te hebben". (31)
De leiders van de oude beweging bejegenden de revolutionaire jongeren uiterst
wantrouwig. Ze verdachten hen ervan, dat ze onder de vlag van het socialisme de
arbeiders wilden gebruiken om zelf aan de macht te komen. Ze zagen hen als "een
nieuwe lichting, die het socialisme wil gebruiken en de partij van zijn juiste koers
wil doen afkeren", mensen "afkomstig uit de bourgeoisie zoals burger Jaurès."
(32) Bovendien waren ze bang dat ze zelf hun monopolie op het proletariaat zouden verliezen.
Grote spanningen tussen de oude en de nieuwe beweging traden op in Rusland
en de Russische emigratie. De oude beweging werd hier gevormd door revolutionairen, van wie velen na het verlopen van het revolutionaire tij rond 1880 zich gedwongen hadden gezien om hun land te verlaten. Van deze revolutionaire Narodniki waren in ballingschap enkelen tot het Marxisme overgegaan. Eén van hen was
Plechanow. In 1883 had hij in Genève samen met P.B. Akselrod, L.G. Deutsch
en Wera Zasulitsj de sociaal-democratische groep 'Bevrijding van de Arbeid' opgericht. Zijn overgang naar de sociaal-democratie kreeg niet veel navolging. Alleen
in St. Petersburg was in 1885 een sociaal-democratische organisatie ontstaan. Dit
betekende, dat voor de nieuwe generatie revolutionairen van de jaren negentig de
'oude beweging' vooral de beweging van de NarodniM was. Anders dan in het
Westen kwamen de vernieuwers in Rusland direct tegenover de oude beweging te
staan, omdat de Narodniki zich niet op de arbeiders, maar op de boeren oriënteerden.
Maar ook tussen de nieuwe generatie revolutionairen en de groep van Plechanow kwam het al snel tot spanningen. In de redactie van de Iskra stonden de oude
en de nieuwe Marxisten in 1903 in een reeks kwesties telkens tegenover elkaar.
(33) Dit herhaalde zich rond het congres van dat jaar. "De breuk met de ouderen",
zei Trotski daar later over, "was onvermijdelijk (..). Lenin was de eerste die dit
begreep." (34) Direct al op het congres van 1903, dat na de mislukte poging van
1898 een al-Russische partij had moeten organiseren, kwam het tot een breuk. De
bolsjewieken bouwden daarna hun eigen organisatie op.
Ook in Rusland zelf openbaarden zich spanningen tussen de revolutionaire intellectuelen en oudere sociaal-democraten. Veel van de arbeidersgroepen die St.
Petersburg in de tweede helft van de jaren tachtig al kende, toonden zich "wantrouwig zo niet vijandig jegens de intelligentsia". (35) In Iwanowo bijvoorbeeld
opereerde in 1899 een sociaal-democratische organisatie, die zich ten doel stelde
"een congres van al-Russische arbeiders te organiseren met uitsluiting van de in30
31
32
33
34
35

tenin, Wat te doen? (1902). tenin, Col W 5, p. 376.
Zie: Gallo, a.w„ p. 146.
Aldus tafargue op het socialistische congres van 1899 in Parijs. Zie: Galb, a.w., p. 286 v
Trotsky, a.w., p. 160.
Trotsky, a.w., p. 167.
tane, a.w., p. 65.

25

telligentsia." (36) Ook in de tegenstellingen tussen mensje wieken en bolsjewieken
in Bakoe speelde de intellectuelen-kwestie een grote rol. "In de ogen van de mensjewieken (..) negeerden de bolsjewieken de eisen van de arbeiders en handelden
zij in hun eigen belang." (37) In Tiflis verstoorden de mensjewieken vergaderingen van de bolsjewieken. "Ze schreeuwden: 'de bolsjewieken willen geen arbeiders in de partij hebben. Ze willen over ons regeren net als Nikolaas II. Weg met
hen!'." (38)
Ook in Frankrijk stonden de twee generaties socialisten van meet af aan op gespannen voet met elkaar. Dit werd nog in de hand gewerkt door het feit dat oudere
socialisten als Jules Guesde of Jean Allemane aan de strijd om de Commune hadden deelgenomen en daarna verbanning en gevangenschap hadden ondergaan.
Grijze en gestaalde eminenties als zij zich voelden, verdroegen zij de jongeren niet
als gelijkwaardige partners. De nieuwe socialisten groepeerden zich rond een eigen
blad 'La petite République', dat in het begin van de jaren negentig geleid werd
door Millerand. In het parlement traden de drie nieuwe socialisten, Millerand,
Jaurès en Viviani, als zelfstandige groep op. In de briefwisseling van Engels met
Paul Laf argue vinden we de kloof tussen de twee generaties op frappante wijze
geïllustreerd. Lafargue schrijft, dat Jaurès geheel op eigen kracht en zonder hulp
van de oude socialisten zich een plaats in de Franse politiek veroverd heeft. Zijn
optreden is, zo stelt Lafargue Engels gerust, vooralsnog nuttig. Tegen de tijd dat
hij 'gevaarlijk' kan zijn, zal het socialisme in Frankrijk zo machtig geworden zijn,
dat hij het geen schade meer kan doen. (39)
Het conflict tussen de twee generaties socialisten kwam hier tot ontwikkeling in
verband met de Dreyfus-affaire, die op gang was gebracht door anarchisten,
"avantgardistische schrijvers" en "briljante marginale perswnLijkheden". (40) In
de Franse socialistische beweging stonden velen op het standpunt, dat socialisten
rich niet met de Dreyfus-affaire moesten bemoeien. Dat moesten de heren bourgeois onder elkaar maar uitvechten. De arbeiders, zo betoogde de oud-communard
Guesde, zouden daarbij niets te winnen hebben. "Niets kan er aan de tegenwoordige maatschappij veranderd worden, zolang het kapitalistische eigendom niet
overvleugeld zal geworden zijn." (41) Voor Jaurès daarentegen was het onbestaanbaar, dat de socialisten zich aan deze affaire niets gelegen zouden laten liggen.
Op de Dreyfus-affaire leden de pogingen tot eenheid onder de Franse socialisten
schipbreuk. Na het congres van 1899 vormden Guesde en Jaurès elk weer hun
eigen partij.
In Engeland vonden de socialisten van de Fabian Society en de trade unions,
die het nieuwe proletariaat trachtten te organiseren, elkaar in de in 1893 opgerichte
Independent Labour Party : het begin van een nieuwe socialistische beweging in
dat land.
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In de Duitse SPD was het Eduard Bernstein, een man die al sinds de jaren zeventig een belangrijke rol speelde in de Duitse sociaal-democratie en die samen met
Kautsky het programma van Erfurt had geschreven, die vanuit zijn Engelse ballingschap partij koos voor de critici van de officiële lijn en zich zo tot woordvoerder maakte van een vemieuwingspoging. Anders dan in de meeste andere Europese landen was de oude sociaal-democratische partij hier zo sterk, dat er zich geen
nieuwe partij kon vormen.

"Bijna iedereen werd Marxist"
In deze jaren ontdekten de vernieuwers ook het Marxisme. In Rusland werd het
het middel waarmee de jonge revolutionairen zich van de Narodniki losmaakten. In
1894 verschenen Stroewe's 'Kritische opmerkingen', een Marxistische polemiek
met de Narodniki. Het jaar daarop kwam Plechanows kritiek op de Narodniki. Er
was, aldus Lenin, in Rusland sprake van een "wending van de progressieve publieke opinie in de richting van het Marxisme (..). Het ene Marxistische boek na
het andere verscheen, er werden Marxistische bladen en kranten opgericht, bijna
iedereen werd Marxist, Marxisten werden gevleid, Marxisten werd het hof gemaakt, en de uitgevers verheugden zich over de buitengewone, vlotte verkoop van
Marxistische üteratuur." (42) Lenin zelf had al tijdens rijn studie in Kazan (1887)
kennis gemaakt met het werk van Marx, maar de figuur van de Russische nihilist
Tsjernisjewski was in die tijd nog belangrijker voor hem. Pas tijdens een hernieuwde kennismaking met het Marxisme in het begin van de jaren negentig in St.
Petersburg werd hij Marxist. (43) TrotsM liet zich pas tijdens rijn gevangenschap
in 1898 van het Marxisme overtuigen.
Echter, de ontdekking van het Marxisme plaatste de vernieuwers direct voor de
taak deze leer ingrijpend te herzien. Het Marxisme waarmee zij kennis maakten
was immers het Marxisme van de oude beweging. Door die beweging was het van
rijn revolutionaire strekking ontdaan. Het was geworden tot een leer die juist het
afzien van de strijd om de macht rechtvaardigde. Het was van een wetenschap geworden tot een geloof aan het socialistische jenseits, aan gene zijde van het kapitalisme. De vroege socialistische beweging had na de periode van de revolutionaire
woelingen een bestaan geleid in de marge van de oude maatschappij, had de rol
gespeeld van een uiterste oppositie (44) in een vrij stabiele samenleving. In die situatie was het besef van een op handen revolutie verdwenen. De oudere Marxisten
4 2 Lenin, Col W5, p.361v.
43 Lenin zou in de jaren tachtig "tot de aanhangers van het terrorisme hebben behoord", aldus
Hermann Weber. "Hij sympathiseerde met de Narodniki, van wie hij zich - zoals zovelen van
zijn generatie - aanvankelijk niet kon losmaken, ook niet toen hij al in de tijd dat hij in Kazan
woonde de werken van Marx bestudeerde. In zijn jeugd echter was hij vooral onder de indruk
van de opvattingen van Tsjernisjevski; vooral diens roman 'Wat te doen?* las hij steeds opnieuw." Hermann Weber, Lenin. Haarlem 1979, p. 25.
4 4 "De arbeidersklasse beperkte zich (..) tot de positie van een uiterst linkse vleugel van de radicale bourgeoisie", schreef Engels in 1888 in een terugblik op de periode, die sinds 1848
verstreken was. Friedrich Engels, 'Voorwoord bij de Engelse editie van 1888 van het Communistisch Manifest', Marx/Engels Werke. Band 4. Berlijn 1971, p. 578.

27

verscholen rich achter het leerstuk van de onvermijdelijke ineenstorting van het
kapitalisme en zagen zo niet hoe om hen heen de negentiende eeuwse maatschappij
ineenstortte. Iemand als Plechanow volhardde zelfs in die houding, toen - in 1905
en in 1917 nogeens - de revolutie een tastbaar feit werd. "Men had niet naar de
wapens moeten grijpen", was zijn commentaar op de gewapende opstand van
1905 en de Oktoberrevolutie was naar zijn idee een "grote vergissing". (45)
De vernieuwers was dit gevoel van eigen onmacht en van de onmogelijkheid
van wezenlijke veranderingen op korte termijn volkomen vreemd. Voor hen was
de revolutie niet veraf, maar gaande. Dat gold voor Lenin, maar ook voor Bernstein. "We staan", schreef deze in 1896, "in de hoogst ontwikkelde landen aan de
vooravond, zo niet van de 'dictatuur', dan toch van een zeer maatgevende invloed
van de arbeidersklasse, resp. van de partijen die haar vertegenwoordigen." (46)
Hiermee ging nog een ander eigenaardig verschilpunt samen. Voor de oude
beweging konden de arbeiders vooralsnog eigenlijk geen politieke rol spelen. Ze
konden niet veel meer doen dan hun ziel zuiver houden en wachten tot hun tijd gekomen was. Voor de nieuwe generatie echter was het verschijnen van deze 'nieuwe mensen' op zich een teken van verandering. Voor hen was het ondenkbaar dat
dit proletariaat niet dadelijk rijn gewicht in de schaal zou leggen. De oude beweging kon daarom niet anders dan de jongeren ervan verdenken dat zij, te goeder of
te kwader trouw, de arbeiders in een machtsstrijd wilden betrekken, waarvan dezen niets te verwachten hadden, in een burgerlijke omwenteling eventueel, maar
niet in een socialistische. Dat deze 'burgerlijke intellectuelen' zich met het Marxisme wapenden, maakte op de ouderen weinig indruk. "Waarom zou", zo betoogde Akselrod bijvoorbeeld, "de spotvogel der geschiedenis niet aan de revolutionaire burgerlijke democratie een leider uit de school van het orthodoxe revolutionaire
Marxisme geven?" (47)

De "universele bewegingswet"
Na de chaos van de jaren tachtig kwam in de jaren negentig de behoefte aan synthese steeds meer op de voorgrond. De in de jaren tachtig gevonden waarden
vroegen erom in samenhang gebracht te worden en in het kader van een omvattende levens- en wereldbeschouwing gebracht te worden.
Deze hang naar totaliteit leidde aanvankelijk tot een hernieuwde belangstelling
voor Spinoza. Trotski kende rijn Spinoza, Jaurès las deze filosoof in zijn studietijd
in het begin van de jaren tachtig en ook Lenin had volgens een rapport van de geheime politie tijdens rijn Siberische ballingschap van 1897 tot 1900 Spinoza bij
zich. Maar al snel namen Marx en Engels die positie over. Het is, aldus Romein,
geen toeval dat "juist (..) in 1900 nog jonge mensen" als Rosa Luxemburg en Lenin "zich opnieuw ontvankelijk toonden voor een denkmethode, die de eenheid
van tegendelen en daardoor de totaliteit vermag te zien." (48)
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Maar tegelijk had deze behoefte aan totaliteit grote invloed op het Marxisme van
de nieuwe generatie. Het werd, op zijn minst uitdrukkelijker dan bij Marx het geval was geweest, een "complete" (49) levens- en wereldbeschouwing. Een grote
rol speelde in dit verband het werk van Darwin. Hans van Dijk schrijft vragenderwijs: "Zou in de belangstelling die Pannekoek had voor het werk van Darwin niet
een bevestiging kunnen worden gezien van ook een inhoudelijk verdergaande eenheid in rijn denken? Het revolutionaire Marxisme ingebed in een omvattender evolutionisme en in de kosmologie?" (50) Niet voor Pannekoek, maar voor Lenin
geeft Harmsen een bevestigend antwoord op die vraag: voor Lenin is de dialectiek
de "universele bewegingswet die de gehele kosmos omvat", (51) De dialectiek
bleek het ritme te zijn, waarop het universum zich bewoog.

Van Marx naar Kant
Al vrij snel echter gingen velen het Marxisme als te beperkt ervaren, Het probleem
was dat het Marxisme dan wel tot een omvattende levens- en wereldbeschouwing
opgerekt kon worden, maar dat de wil er bij lange na niet de plaats in kreeg die de
vernieuwers haar toebedachten. Van hun besef, dat het verlangen de eigenlijke
motor van de verandering was en zelfs de wet waarnaar de kosmos zich richtte,
vonden ze er uiteindelijk te weinig in terug. In de eerste jaren na de eeuwwisseling
kwam er een stroom van kritiek los op wat heette het determinisme en het fatahsme
van het Marxisme. Immanuel Kant, die de autonomie van het willen tegenover het
rijn had gesteld, raakte populair.
Sommigen hielden vol, dat het denken van Marx zelf niet deterministisch was
geweest. Zij trachtten de al dan niet relatieve autonomie van de moraal in hun
Marxisme in te bouwen. Anderen keerden zich om die reden van het Marxisme af.
In het Duitse taalgebied trad een groep neo-Kantiaanse Marxisten op. In zijn
Voorwaarden maakte Bernstein zich tot woordvoerder van deze kritiek, Hij wees
op de invloed die de Hegeliaanse 'moedertaal' op het denken van Marx gehad had
en pleitte voor een herwaardering van de ethiek in het kader van een ge-ont-Hegelianiseerd Marxisme. Anderen deden een beroep op het denken van de 19e eeuwse
socialist Dietzgen, dat zij gebruikten "om psychologische en morele inhouden binnen het Marxisme te integreren". (52)
Ook Sorel, naar wiens opvatting het Marxisme van huis uit niet deterministisch
was, legde sterke nadruk op de ethische kant van de zaak. "Sorel verving de deterministische notie van de economische ineenstorting van het kapitalisme door het
voluntaristische concept van een morele catastrofe, die de burgerlijke maatschappij
49 "De leer van Marx is", aldus Lenin in 1913, "almachtig omdat zij waar is. Zij is volledig en
streng opgebouwd, zij geeft aan de mensen een complete wereldbeschouwing." Lenin, Drie
bronnen en drie bestanddelen van het Marxisme. Lenins boekje over Marx, p. 50v.
50 Hans van Dijk, 'Herinneringen aan Anton Pannekoek' in: Cahiers over de geschiedenis van de
CPN. no. 9, januari 1984. Urtg. IPSO, p. 139.
51 Harmsen, Lenin, fibsoof van de revolutie. Baarn 1970, p. 142.
52 Henny Buiting, Tegenstellingen binnen het Marxistische kamp' in: Cahiers over de geschiedenis van de CPN. No 9 januari 1984, p. 79.
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bedreigde." (53) In het debat mengden zich ook niet-Marxisten zoals de stichter
van de Marburgse school, Hermann Cohen, die een ethische fundering voor het
socialisme aanboden. In Rusland nam de groep Marxisten, die geleid werd door
Peter Stroewe, N. Berdjajew, S. Boelgakow en M. Toegan-Baranowski al in
1899 afscheid van de nog maar zo kort tevoren omhelsde leer.

Hun verlangen trouw
Aan het eind van de jaren tachtig hadden groepjes jongeren met de moed der wanhoop nee gezegd tegen de tijd waarin ze volwassen werden. De afwijzing van de
19e eeuwse samenleving was hun niet door het verstand ingegeven. Ze waren geheel op hun gevoel afgegaan. Wat ze wilden leek onmogelijk, maar ze konden niet
anders dan het onmogelijke willen. Als ballingen in hun eigen tijd hadden ze alleen
hun verlangen gehad om zich aan vast te klampen. De maatschappelijke verandering, die in de jaren negentig op gang kwam, bevrijdde hen uit hun isolement De
randfiguren van de jaren tachtig namen nu de taak op zich om die veranderingen
vorm te geven. Ze zetten er het stempel van hun verlangen op. Ze werden van
dichters moralisten, van dissidenten aktivisten en van bommenleggers politici.
Maar in die ommekeer van afwijzing en vlucht naar engagement bleven rij toch
zichzelf. De denkbeelden en idealen die rij zich verworven hadden bleven bepalend. Inrichten en theorieën waarmee zij later kennis maakten werden daaraan getoetst
Hun ideaal stond haaks op het liberalisme van de negentiende eeuw, maar het
spoorde evenmin met het socialisme van die periode. In afwachting van de grote
catastrofe zagen de oudere socialisten de werkelijke revolutie van het fin de siècle
over het hoofd en zij zagen, meenden de vernieuwers, ook niet dat de sociale revolutie ingebed was in een omwenteling die de gehele kosmos omvatte. Een fusie
van het oude en het nieuwe socialisme kwam dan ook nergens van de grond. Ook
in de manier waarop zij het Marxisme aanvaarden of verwierpen bleven rij zichzelf
en hun verlangen trouw.

Van Kees Bakker verschenen eerder artikelen over de periode rond 1900:
'De historische intuïtie van Frederik van Eeden' in; Komma . 4e jrg. nr. 1
(1983).
'Wat wij eigenlijk allen onbewust begeeren'. 'Aantekeningen bij het ontstaan
van de SDAP' in: De Gids . 152ste jrg. nr. 3 (maart 1989).
'Ik zoek een wonder, een geheim'. 'Over leven en werk van de Hongaarse
dichter Endre Ady' in: Hollands Maandblad. 30ste jrg. nr. 495 (febr. 1989).
'Aan het begin van een nieuwe eeuw' in: Kees Bakker, Budapest. Uitg. Jan
Mets Amsterdam 1989.
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