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DE FRANSE

SPOORI^IEGEN

op donderdag lB.december l9B6 om middernacht begon rn staking bíj de Franse spoorÌIegen die-r¡ekenLang zot¡ duren en gedurettd" dur" tijd het treinverkeer in dat land in ernstige mate zou ont,regelen. Het sein ertoe
werd gegeven door de nachinisten van het lokomotievendepot La chapelle
parils.
in
vandaar breídde de aktie zich in rninder dan geen Èijd uit naar her rarijse Gare du Norcl en naar het meerendeel .rrn
depáts van het spoorwegbedrijf in geheel Frankríjk
"i1.
Over deze sÈaking verklaarde de 26-jarige machinist Thierry van het
genoernde
depot i

l'}nae gríque1t,

zíin aL oud.. ALLeen aL ín de Loop uan dít jaar zíjn
rrrt'ndev dan oeez'töen stakíngetx uan 24 mtr geueest-. Díe hebben ons niets opgeLeuerd.. Daayom i"s cleze. staking änd.no" en* iard.er"
rk maak deeL uí.t pan een stakíngskomíté àat uan
omderop ís geuo1md.. Nt'r." zo'n tt¡ee weken na heî begin 1)an onze okiie,'gaat de
politiek zieh ermee bemoeien en wel " op een maníey die níets te
maken
4unf,t met onze oorapnonkeLíjke e\sen en dooy poztl.tnlZ
er wiet

i,

. onae bewegíng
manipulatíes dreigt
tb uerdyínken" rk liaak nL aooo
ongez,ust ouez,It
I

)

l).

Thíerry ontlenen rre aan
verklaring, die deze,aflegde tegenover een versraggevereen
van het
Franse bLad La uie du rail,
nà inhoud van dat biad, dat wekeverschijnr
een
en
oplage
heefr van 272.000, is hoofdzalij$
kelijk gewijd aan het railverkeer in de ruimsie zin
(trein,
metro, Èrarn) zowel in als buíten Frankríjk. I{et numner van 15
januarí j"L. bevat een uitgebreid artikel_ over het uítbreken
van- de stakíng en de wljze waarop die zích ontrnrikkerde,
een
stakingsoverzicht van dag tot dag, alsmede brieven en íngåzonden stukken van zoweL stakers aLs onderkruipers. I^Iij hebben
ons bíj her schrijven van dir arrikeL voor oaad, em ceâaenle-àp
dit nur¡rner gebaseerd, maar daarnaast. ook gebruík gemaakt van
informatie die ons verstrekt ís door Fran"ã k.r"rrden, alsmede
van berichten ín enkele dagbladen.
De woorden van de ¡naehinist

n

-2In een brief aan de redaktie van het bLad La uie tlu rail sehreef de konËro-.
leur Alain L.;
îtIk heb heeL uat &)enstjarØ,l en ík hoz¿d uãn m'n a)ey,k. lk, ben onge-'

organiseev'd en i|r, staak omrlat ons V¿e.Laa* ní,ets andey,s ottenbL'ijf'b"
De Leiding üan hel; spoorn'tr,"gbe.dríj f heeft niet het flauuste begrip
uoov, rJe pnoblemen uan het pez.soneeL. De neeydey,heí.d uan de stakers is niet bij een oakbond aangesLoten omdnt zðj tn de uakbeuegí'ng geen uertv,out¿en heeft" Aarzgezíeit eehtez. aT.Leen de uakbeweging aLs ondez,'izandeLingspaz,tney uan de diy,ekl;i,e is erkend, moeten
wti h.et ons ndettemin Laten e,anleunen, d.a'b de bonden enemens ons î
optreden. Bíj ons staan de l,oonedsen - utear zij mee komen * mdet
üÒorop. l'lij ,¿¿y,¿sbten ons 'begetc he'b niem¡e. saLazdssysbeem dat men
uí.L inuoey,en en tegen de aijzígingen dn het beuoy,ciey,ingssgsteem.
'{,1í..j
ueehten uooy,ts uðó2, betey:e zierkomstanåt.g\zedentl 2) "
De bovenstaande twee cit.aten bevatten alles r,rat rnen nodíg heeft om zich
van de jongste treinstaking in FRankrijk een duidelijk beeld Ëe vormen. Ër
vzordt daarin gehrezen op het feit, dat zíj volstrekt spontaan begon, dat
er rüan onderop twildet stakingskomi.tees werden gevormd, dat de bonden 1ater, toen rle staking a1 enige tijd aan de gang vras, net eisen kwamen die
anders luídden dan de oorspronkelijke eísen der stakers en dat tenslotte
ook rde polítieke zich rnet de strijd van de arbeiders bemoeide, op een wijze díe de direlct betrokkenen niet bíjzonder ¡vaardee::den.
Met de konstaÈering dat de st-aking aanrrankelijk t¡,ril-d' r¿as en dat de
bonden zíeh er pas later achter: hebben geschaard ís echEer nog lang niet
alLes gezegd. Ðe bonden hebben all.es gedaan wat zíj rnaar konden om cle staking tegen te houden en zij hebben vervolgens, na het uitbreken ervanu hun
uiterste best gedaan om de stakers tot een hervattíng van t t r¿erl; te ber+egen. Pas toen dat niet lukte heeft rle vakbeweging het, volgens een oude en
bepx'oefde methodeo over een andere boeg gegooirj "
De van huis uit tchristeLijket vakbeweging CFDT (Conféderation Française des Travailleurs) poogde, toen het in de eerste helft van december duidelíjk werd dat de spoorjongens wel nieË van aktie zouden lcunnen r,¡ortlen teruggehouden, de rschader te beperken tot een optreden in een enkele regio"
De Ídeologisch meL de Franse Cornmunistische Partij verbonclen CGT (Conféderation Générale du Travail) gebruikte * al even tevergeefs - vra! zt¡aarder
geschut. Ifet kerstmis en oud en nieuw in het vooruitzicht gaf zij het parool uitz "0n ne .faåt pas grèue pendant Les fãtesrr litMeo staakt niet tijdens de feestdageno') en zij liet dat parool van een oproep tot rverkhervattíng vergezeld gaan 3).
De stakende rnachinisten, kontroi-eurs, seinwachters, l-oketbeambten, en-

2) La uie dt¿ raåL, 15 januari 1987, blz" Il.
3) Idern, b1z. 6, - Die woorden ("Men sta¿kt níet tíjdens feest*
dagen") zul.len urel even ronvergetelijkr blijven als die welke
de tcommunistischer voorman i{auríce Thorez sprak in 1936 ("I,{en
moet een staking \reË,en te beäindigen") of díe welke de sekretaris van de CGT Georges Séguy in 196B sprak ('ttr{e moeten in de
trei.n zien te kornen die aL in bervegíng isu'). Overigens rrerd,
gelijk men aanston<ls za1 zien, cle methode-S6guy ool¡ thans r.^reer
toegepast.

"3zovoorts, trolcken zich daarvan geen sikkepit aan" Ze trokken zich er a1
evennrin wât van aan toen van de kant. van de vakbeweging l-ater nogmaals tot
werkhervatting werd opgeroepen. Op een gegeven moment - op 3 januari 'E7 bleken er stakers murw te zíjn geworden. Toen moedigde de CFDT hen aan heL
stakingsfront, te verLaren. Deze vakcentral-e deed dat onder andere met het.
smoesje, dat de etakersvergaderingen niet lrepresentaLieft zouden zijn en
da.t de daarin genomen besluiten derhal.ve niet door de meerderheid van het
personeel zouden rnrorden gesteund" l'faar met díe methode ving die vakcent.ra*
le aL evenzeer bot" tlet stakingsfront brokkeLde rveLiswaar afo maar de staking bléêf voorËduren"
In zeker opzicht Leek de Frarrse spoorqTegstaking van december rB6ljanuari o87 op de Britse mijnwerkersstakíng van 1972, Ðe overeenkomst hras deze,
dat tijdens beide konflÍkten de sËakers van onderop eigen komitees vormden
en dat deze komitees de feitel-ijke leiding van de staking hadden, hoezeer
de bonden zich ook inspanden om het anders te doen schijnen. Bij de Franbe
spoorlregstaking ',ras dit. nog veel en veel duidel-ijker heÈ geval dan bíj die
van de Britse kompels destijds

Bij de jongste Franse staking streden ongeorganiseerden en georganíseerden broederlijk sanen. De georganiseerden Luisterden daarbij in t t geheeL niet naar de Leiding van thunl bonden, maar ze namen net zoals de ongeorganíseerden deden hun loL in eigen handen ett ze beslísten z e L f .
Vakbondsl-eden en niet-vakbondsleden vormden gezamenlijk de stríjdkomitees,
besListen ín de al-gemene stakersvergaderingen gezanenLijk over wat ze zouden doen" Ze pasten gezamenLijk strijdmethoden toe - zoaLs het bloklceren
van de rails en het onklaar roaken van ínstallaties - rvaarvan de valcbeweging, van r¡eLke ideol"ogische richting ook, zich onmiddelLijk distancieerde"
I{et was ongetwijfeld om aL deze redenen, ð,at La uie du raíL ín een redaktioneel hoof<ÍarËikel de stakin6; ruiËzonderLijkr noemde en aan die karakteristiek toevoegde dat zíj tonvoorspelbare kantenl had" HeË r,,ras, schreef
het blad volkomen Èerecht, teen stakíng dí.e anders ruas dan andere stakingenr en die aanvankelijk tgeen heftige reakties van het publíek uitlokte'"
Over de oorzaken ervan konstateerde La uíe du yadl dat de Franse spoorwegen een bedrijf vormden 'waar men de techniek beter heeft ontwikkeld dan
de menselíjke verhoudíngenî. ongetwijfeld vormde die omstandigheíd een van
de verklaringen voor de eensgezinde strijdwí1-, die ook door La'såe du raíL
werd opgemerkt
Maar al kon er dan zeker van een eensgezinde stríjdr¡il worden gesproken, dat neemt niet weg dar sonmíge leden van tt spoorwegpersoneel en sommige machinísten aan het werk bLeven of aan het werk trachtten te blijven"
Diverse keren r¡erd hun dat belet doordat hun stakende kollegars de rails
bLokkeerden. Een andere keer konden zíj hun onderkruíperswerk alleen maar
verriehten onder de beseherming van de oproerpolitie CRS 4).
Een van de werkwillígen, de 49-jarige Louis 5), machinist van de supersnelle trein TGV, vertel"de aan La uie du y,aiL dat toen híj op een gegeven
moment van het ParÍjse Gare de Lyon vertrok, zijn trein olrár ãe rails-reed
4)

CRS: Compagnie Républicaine de Sécurité (Republikeinse
heidscompagníe).

veilig-

uíe du raiL noemde - Èer bescherming van de geinterviewde
st,akers en onderkruipers - de betrokkenen alleen maar bíj hun

5') La

voornaar.l.

-4tussen een dubbel-e haag van met stenguns beruapende handhavers van de openbare orde. Híj vertelde daarbij ooko dat hel vertrek eenenveerÈig minuten
vertraagd werd. Dat dít kennelijk getreurde doordat stakende ltollegars het
vertrek van de t,rei.n benaoeilijlcten, vertel-de hij er niet bij " I,leI deelde
hij meeo dat er onderruegnaarLyon '!'er s che idene
kerenaandenoodrem werd getrokken" 'lllc r,reet niet door
voegde
daar uiterst
híj
'.,rie",
naief aan toe. Kennelijk waren er ook stakers
in
de rin beweging zíjnde
tréin?" Het gebeurde op 2 januari tB7.
Inmiddel-s rras het zo, dat het langzaaì"ü toenemenrl aantal r.¡erkr^¡illigen
toch niet verhinderen kon dat de koarplete desorganisatie van het Franse
treinverkeer tot aan het eind van het konflikt bleef voortduren" Volgens
de spoorwegdirektie bedroeg omstreeks heÈ einde van de eerste januarir,reek
hun aantal 4A7" van hel personeel-, een aantal dat door de stakers r,¡erd beÈwist. Hoe dit ook zíj, Lauie du raiL vermeldde, dar de staking het Franse spoorr¡¡egbedrijf op een verlies van honderd rniljoen Franse franc (ruin
dertig miljoen guLden) per dag ís komen te staan. Dat ís natuurlÍjk de reden daÈ de direktie haar uiterste best deed door midCel van konc.essies een
einde aan het konfLikt te naken. Ap 26 december verklaarde direkteur-generaal- Jean Dupuy, dat de voorst-elLen betreffende het salaríssysteem àn de
bevordering in nauw overleg met de vakbonden opnieuw zouden orordun bekeken,
maar dat éêrst het werk di.ende te worden hervat. Het $ras een koncessie die
de sËakers volstrekt, onr¡ol<loende achtten. Zij namen geen Benoegen met uitstel van plannen, zij r,rensten dat die zouden worden ingetrokken"
Onwil-lekeurig v¡ekte het bericht omtrent een voorlopig uitstel van de
gewraakte hervormingsplannen herínneringen op aan de nog kersvers in het
geheugen li.ggende demonstraties van de Franse scholíeren en studenten" Ook
toen - begin december r86 - r,¡erden omstreden plannen, díe van staatssehretarís DevaqueE, uitgesteld, maar namen de demonst,ranten daarmee geen geno€gen. Toen werd de regering tenslotte tot een volleciige kapítulatie gedwongen. Dat gebeurde bij de spoorwegstaking niet. ì.Iaar nnze mening hierdoor,
dat bij de spoonregstalcíng de regering en de direkrie van het Àpoorwegbedrijf de helpende hand kregen ioegestoken van de vakbeweging, een vakbeweging <iíe op de studentenakties geen greep kreeg, op ae-stii.¡aende arbeiders echter wel. Maar dat nu het succes van de studenten bij het begín van
de staking de rnachinisten en overige spoorjongens d,oor het lToofd heãft gespookt' staaÈ voLgens infornaties die ne van Franse vrienden kregen, vast.
Het ís ook iets wat - zij 't terloops - door La u'Le &t r.aíL vrordt vermeld.
Zoals gezegd begon de staking op donderdag IB clecember. Het gebeurde
nadat gedurende een kleine twee weken de onrr¡st onder'het spoorv¡egpersoneel voortdurend Ì/as toegenomen. Personeelsleden verspreidden a1 op maandagmorgen 8 december op het Gare <lu Nord in Parijs een <loor hen vervaardígd stenciltje waarin de staking van cle l8e werd åangekondigd" In het be-!ñrste stenciLtje werd aan de vakbonden gevraagd een eventuele aktie te ruíllen steunen" zo gaa| dat nu eenmaal in ãe pralitijk. De kloof tussen vakbeweging en strijdende arbeiclers is laatstgenoemden zelf ctikv¡ijls nauwelíjks
duideLíjk. Ze koesteren - vaak schijnbaar - bij het beginlrui u*r, konflikt
nog illusies, die al vrijwel terstond van maar bítter weinig belang blijken en díe hun niet beletten om hun eígen r¡/eg te gaan.
Op 12 december probeerde de CFDT de ontevredenen de wind uit de zeilen
te nemen" Deze centraLe verklaarde zich eventueeL wel bereid om zich achter een staking te scharen, maar clan wel op voorwaarde dat deze uiterst lreperkt zou zíin, bíjvoorbeeLd alleen maar tot tt Parijse depot La Chapelle.

-5*
Maar die vLieger Bing, zoals de l.ezers rüeten, in het geheel niet op.
Toen op de l8e de staking een feíc werd hulde de CGT zich nog in stilzwijgen maar verklaarde de CFDT zich akkoorcl meL een landelijke uítbreiding ervan, in de hoop en verwachting op díe wij ze de leidíng ervan Ëe kunllen nemen en zodoende in staat te zijn de zaak zo schieL.jk mogelijk krachtig af te remmen" De. landelijke uitbreiding kwam tot stand, maar wel op
geheel andere ttíjze dan de CFDT zích het had voorgesteld en geÌ,renst.
Nadat niet aLleen bi.j het depot La Chapelle, maar ooic op heÈ Gare du
Nord het r.rerlc werd neergelegd, kvram al- terstond al. het lokaie treinverkeer
in het noorden van de Parijse regio tot stilstand. OnmÍddel,lijk daarna
'breidde de staking zich uit naar de Parijse stations Gare de Lyori en Garede lrEsL, Daarop- gooide de vakberveging het meËeen over een andere boeg"
Agngezien het duidelíjk werd, dat het om een strijd r¡an de arbeíclers zélf
ging, probeerde ze díe te brelcen door - in overLep; met de direktie van de
spoorwegen - onderhandelingen aan te kondigen over het salaríssysteem, de
bevorderingsmethode en de werkomstandigheelen waarover de verbittering ruas
ontstaan. l,laar die onderhandel-ingen zouden niet terstond beginnen, maar
pas over verscheidene weken in januari en februari" Tegelijkertijd riep
direkteur Jean Dupuy op toË lredelijkheid en bezinning'. ÐezeLfde dag nog
hield Jacques Douffiagues, de minister van verkeer en transport, een soortgelijke toespraak voor de Franse Lelevisie (Antenne 2). l{aar de st,akers

trapten daar níet in.

Op 20

december lagen van de 94 depots al 7O plat. Op die dag liet de
zich horen met de bezwerende oproep inzake het niet sta.ken op feestdaBenr terr,rijl ze het tegeli.jkertijd deed voorkomen, alsof zíj het rvas die
rle staking zou hebben uitgeroepen. Een brutaLe l-eugen, Ìilaar weloveriaogen
onderdeel natuurlijlc van de reeds in l968 toegepaste methÕde van tin de al
rijdende treín springent
Enig effelct had deze ingreep van de ecornmunistischer vakbond niet" Op
de 2lste december r¡erd er gestaakt bij 93 van de in totaaL g4 depots en
had B0Z van de treinmachirristen heÈ rverk neergelegd. In Chambéry, r,traår
truee jaar Levoren een twildet spoorr{regstaking begon, clie zich in minder
dan geen tijd over het hele land verbreidde en de spoorhregen op de knieän
dwong, spitste ook ditnaal het konfli.kt zich toe. Hier werd eerder nog dan
elders in Franlcríjk overgegaan Ëot een bloktrrade van de rails. Het r.ras voor
minister Douffíagues aanleidíng om aan de'spoorwegdírektie õn aan de bonden te verzoeken de voor hun onderhandeling vastgestelde data te vervroegen" Ðe CGT eisËe die dag, dat haar leden I zích op demolcratísche víjze zouden uitspreken!. Daarmee r¿erd duideLijlc de suggesËie gewekt, dát zij dat
tot dusvèr Ín de stakersverga<leringen T,raaraan ook de ongeorganiseerden
deelnamen n i e t zouden hebben kunnen doen. Het kwam neer op een geraffineerde pògíng om verdeeldheid te zaaíen Ëussen georganiseerdän en ongeorganiseerden. l'laar het rras een poging zonder eni¡¡ resultaat" De eenheid
bleef bewaard, het gezag van de van onderop gevormde stakingskomítees wercl
Êroter en het konfLikt werd fell-er. Daarop werd van hogeri'rand een beroep
CGT

gedaan op de g'ewapende macht.
0p de 22ste december kwam de CRS voor het eerst ín aktie en wel op de
baanvakken en bíj de stations en depots ten zuiden van Lyon. Dezelfde dag

nog hervatten, overeenkomstig de !Íens van de nninister, de bonden en de
spoorwegdirektie de onderhandelingen. Om 2 uur in de morgen van de 23ste
december r¿erden die onderhandelingen afgebroken omdat de bonden met v¡at op
dat tíjdstip rnogelijlc bleek niet bij hun ieden durfden aan te komen"op aan-
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drang van Dupuy werden de besprekingen echter nog in de Loop van de nacht
hervat en om 7 uur t s morgens tekenden enlcele lcleine (L.-ategorale) bonclen
een enigszins gevrijzigde salarisovereenkomst. Vervolgens riepec ze hun le*
den op hreer aan het werk Èe gaan" .De grote centraLes CFDT, fGT en FO fr)
deden dat niet , ll'e lceken de kat uit de boom en ilielCen ziclt zorgvuldig op
de vlakte' I{e.l verkiaarden ze, dat vcl-gens hen een $reorganisatíeu van de
stalcing noodzakelijk was. Ze beCoelden daarmee uiteraard een zoCanige reorganisatie, daË de leiding bij cie bonden en niet meer bij de van ánderop
gevormde komit.ees zou berusten. iiaar CaarËoe l-ieten rJ.e stakers zich ni-et
verLeiden"
De staking Lras nog geen vreek oud toen cie Îr".ilclef stahingslcomitees cl.ie
overal ,in heel het la.nd waren gevormrl .. nâu$r onderling kontakt zoehten" Dat
op initiatief van de stakingsicornitees van Parj-s-;ford en van Sottevill-e-1esItouen" Deze wil-den met een dergelíjk kontakt voorkomen dat er spralce zou
zijn van een werkhervatting in bepaalde depots en van depoÈ tot clàpot. Een
taktiek die dírelttíe, bonden en over:heid schenen Èe r^¡iLl-en toepassen" lleÈ
kornitee van het Gare du ldord verklaarde e'uen later nadrulçkelijku dat itet
geen enkele pol-ítíeke kLeur liad en evennrin een verlengstuk I'an Ce valcber.reging r^ras.
Op de 26e december werd in de Parijse arbeidsbeurs (Bourse de Travail)
een overkoepelend en coöráinerend lcomítee geinstalleerd. I{et gaf te icennen dat het namens a 1 1e stalcers spral', en Ìlrenste mee t.e praten bij de
onderhandelingen net cie direktíe" Eén van Ce leden, een zeL,ere Ðaniel,
verklaarde:
ìt}nze stakdng is een staking uan de aehtez,ban en de aeh.terban
moe'b gehooy,d woy,den, r'

Op 29 december r¡ercl het Parijse Gare clu iìordo Cat mín of meer bezet
rfas en waar stake::s de sporen versperden, ontruimd door de Cl(S. tt l.las dezelfde dag dat minister Douffiagues heÈ uitstei van de wijziginesplannen
bekend maakte" Toen dat geen effekt bleelç te hebben deden direktie en regeríng steeds meer een beroep op de geuniformeercle ordehandhavers " 7,íj dienden een situatie te scheppen, die het tenslotte de vakbeweging
mogelijk
zou malcen raan de noodrern te trekkent
"
Van dat moment af verhardde zich het lconflikt".Toen de blokkade van <le
rails rel"kens weer gebroken r,¡erd Coor de ger"rapende macht grepen de stalcers
naar andere stri-jdmiddelen, die met heË rvoord 'sabotageo kunnen r.¡orcien sameñgevat" A1s gevolg van he! aam^¡enden van dergelijke rniddelen nerd c¡nder
rneer heeL het spoorwegverkeer voorbij Lyon vollcomen Larngelegd.
0p oudejaarsdag werd een benriddelaar aangeïrezene de heer François La..
vondès" Die bereikte een verdergaande koncessie; het salariäringsplan zou
gewíjzigd (kunnen) v:rorden in overleg met de vakbonden. rf0nvoLdoend"", zo
reageerden de stakingskomitees, die bovendien vrezen op 't, feit, dat de intrekking van het plan welisr4raar fiun voornaamste eis vras:, maar dat ze ooir
nog om een loonsverhoging var' 257, (700 francs i)er maand) hadden gevraagd
en bovendien betaling van de sÈalcingsdagen eisten" De bonden spraken zich
daarover niet uit en toonden zich besluiteloos" Ze hoopten kenneLijk dat
de staking r,rel zou verlopen en ze wachÈten een geschikter moment af om

6) F"O": lorce )uurière,
signatuur.

een vakcentrale van sociaaLdernokratische

-7 zích van cle aktie meester te

die

maken"

omstandígheden besl.oten de kornitees, dat er een volslagen
treinLoze dag moest, komen om meer kracht bij te zetten aan hun verl-angens.
Een kompleet Bueces r,rerd het niet. It{aar rorrd Parijs, in het zuídwesten van
Frankrijk en ín Bretag,ne roras de rust op de rails lron¡pleet
Op 2 januari vroeg de CFDT sctrriftelijlce garanties van de direktíe dat
er in de salarisplannen índerdaad het een en ander zou vrorden geruij zígd,
l'{et dergelijke garanties zvrart op wit voelde de bond zích ín staat met een
goede kans op resultaat, op werkhervatting aan te sturen" l^lat de CGT beËreft, die wílde fde aktíe op hoger niveaur brengen, waarmee natuurlijk be*'
doeld r¿erd: op vakbondsnir¡eau" Inmiddels beraadden direktie, bonden en regeríng zích gezamenlÍjk over de te nenen maatregelen" Bén daarvan rüâs een
oproep van de CFDT ora te demonstrereñ voor rt di-rektiegebouw van de spoorr¡regen" Het ging er daarbíj om de beweging in andere banen te leíden, om
door middel van spektakulaíre maar weíníg effektíeve I shor¡s ? de aandacht
Onder

van de stakers af te Leiden en te verhinderen dat zíj depots en stations
bezet hielden en rails blolckeerden. Ðat er aan de oproep om te demonstreren door drieduizend man gevol"g werd gegeven, bewees dat cle staking langzamerhand op een keerpunt was gekomen. I,Ielíswaar namen de !sabotagest toe
in ?t gehele Lan<1, maar t.egeLijkertijd steeg ook het aantal dat moegestreden r¡as en terugkeerde op het werk"
Zo werd het klirnaat geschapen waarín de vakbeweging t¿nslotte zich van
de st,alcing meester kon maken en de ruim dríe (bijna vier) r¿eken van strijd
lcon afsluiten met een va¿lg kompromis, dat nauwelíjks enige betekenis had.
Daarmee ¡rerd de regeríng gered van een soortgelijke knieval als zij voor
de studenten en schoLÍeren had moeten maken. I,las er aanvanlceLijk telkens
tevergeefs aan de noodrem getrokken, tenslotte had al het remmen, dank zij
de vakbeweging, toch resuLtaat opgeLeverd" In de tweede heLft van de januarimaand begon het treinverkeer langzamerhand vreer normaal te r,¡orden. Aan
de stakÍng kwam een bijna geruisLoos eind" l,lat bleef was de verbittering.
i{iettemín: alleen maar in 1936 en in !968 r¿aò Frarrkrijk er in die mate getui.ge van geweest dat strijdende arbeiders over enorme maehtsmiddelen beschikken Ttanneer zi: voor hun belangen ï,¡ensen op te komen en zích
daarbij niet door politiek ãt iAeotogie van ãe rvijs laten brengen. I.lat de
spoorwegstaking hovendien had laten zien was de effíciency van een stri.jd
van onderop. r"rlat de ¿rbeiders, vertrou!,7d met de dagelijtse praktijk vãn
het bedrijf , aan strijrimÍddel-en t¡edachten, stak torenhoog uit hoven de traditioneLe en armzalíge vakbondsstrategie" It{et leídt daarom geen twijfel
dat zowel .Iean Dupuy van de spoorwegen. als míníster Douffiagues en mínister-president, Chirac in de tv¡eede helft van januari opgelucht adem hebben
gehaald" Bven opgeLucht als destijds'in l96S generaal de Gaul-le en premíer
Pompidou moeten zíjn geurees't nadat Georges Séguy er eenmaaL in was geslaagd ín de in beweging zíjnde trein te springen.
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lezers schri.jft ons:
Het afgeLopen jaar heeft de INV een aanz.ienLí,jke som çJeLCs uítgetv,okken uoor een akl;íeu ua,avmee beoogd werd de Leden erüan te
cloordringen, dat ze bi.j de uev,kí.ezingen in mei y'tu.n stern:r,echt zo*

Een van onze

daníg dienden te gebrrLíkeno clat een regeringskoaL¿tíe tnoge'Lii'k
zou t')orden díe ut)tziaht bood. op een uooz' de arbeödersklasse gun*
stiger beLeí,d, Een bedrag üan maan Liefs'b 2"8 möLjoen guld.en ueu,d
uooz, ùit doel çJareseyüeeyd" Aclzteraf uev,kLaarde de uoov. ciit d.oeL
opger,íchte uerk.groep, dat hel; geLd ueel beter, úoor 'iets andez's
had kunnen uoz,den besteed" De gedachte uan de .FNV dat zíi aLs ee-n
beauste uoothoede in staat zou z'ijn de Ledevt poldtiek op te. uoe*
den bLeek een nisv,ekening. De akt't.e uev,d een groot fíasko,
Hoe kwam het dat de arbe¿ider,s a.an de oproep uan de FNV geen boodschap hadden? Het kuam doov,dat; de arbeídev,s zeLfstandí.g ,Lachten
en hun stemgedrag niet doov' de FNV Lieten bepaLen, Ilet bleek, dat
Írct poL'itieke beuustaíjn uan de |tVV-Leíding nie.t ouev,eenkoam met
het polítieke beuustzijn uan de FNV-Leden" Het poLil;'Leke beuustziin, oan cie Leden uas zodanig, dal; z'tj aan de opnoep oan de Fl'lV
ç¡een ge'Ìrcor gaüen"

briefschrijver verschillen wij volstrekt van mening. Het is onze
opvattíng, daÈ rpolitielc bewustzijnr iets is, dat slechts zij díe tot de
bezíttende klasse kunnen ¡sorden gerel:end dan wel inÈellelituelen zich kunnen verürerven, dat arbeiders daarenLegene gevolg van de plåats die zij in
het produktieproces bekledenu over een sociaal instinkt be.schikken" Voor
zover de een of ander erin slaagt hun een tpolitiek bewustzijn' tij te
brengen, is dat rpolitieke bewustzijnr de vijand van hun sociaal instínkt"
De klassenstrijd van de arbeíders is gé6n politiekee maar een social,e rvorsteling en dai heeft tot gevolg, dat de arbeiders in het algemeen niet
echt door de politiek beroercl worden, zich er apathisch tegenover opstel-

ivlet deze

1en.

der in mei vorig jaar gehouden verkiezingen '¡oor de Tr¿eede
zodanig, dat er geen enkeLe rwijfel over kan bestaan daË zeer
veel arbeiders op Lubbers hebben gestemd" Beschour,¡t onze briefschrijver
daÈ r¿erkeJ-ijk a1s een bewijs voor hun 'politíelc bewustzijn?, een ãnder upol-itiek bewustzijn' dan dat van de FNt/-leíding? I{ij zien er veel.eer 't ontbreken van enig tpolitielc be'¿ustzijn' ín" In tegenstelling echter tot al
diegenen die dit ernstig betreuren en er lrridkeels over klagen, zijn ivij
van mening dat rt niet, anders kan rEezen en dat dit totaal zonder enige invloed is op de klassenstrijcl"
Dezelfde arbeiders die bereid T¡raren om Lubbers zísn 'kan¡ei te laten
afmaken? zíjn de eersten om hem daarbij een spaair ín het r,¡iel te steken
zorlra het beleid van Lubbers neer blijkË te komen op een aan den lijve ge'voelde aanta.stíng van hun belangen. Zodra her- zover is blijkt de sociale
werkelijkheid een grotere rol te spelen dan de politieke voorstellingen of
'dwalingent " Arbeiders leren pas zelfst,andig te denken d õ ó r: hun zeLfDe uiÈslag

Kamer was
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standig handelen. Het is niet zo, dat zij door zelfstand-ig te denken ze¡fstandíg leren han<ielen. Van zelfstandig denken zijn arbäiders níet altijd
maar wel doorgaans mijlenver verwijderd. De heersende gedachten in de samenl.eving zijn nooit'. anci.ers dan de gedachten v¿n de heersende klasse.
Maar de praktijk, hed 'h a n d e I e n van de arbeiders is daar lijnrecht mee in srrijd" l.fáar als wij híer van het lhanrlelen¡ van de arbeiãer
sprgken, dan bedoelen wij zíjn handelen a l- s ärbeider, riiet zijn 'han-'
delen! in het stemlokaaL, waar híj vertoeft en handel¿ afå fi¿'van de burgerlijke samenleving ofschoon hij van die samenleving de natuurLijire'vij*
and íso

=============
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is bepaald niet zorn volstrekte zeldzaarnheicl, dat een vakbondsbestuurder zijn funktie neerlegt om vervolgens een funktie in het bedrijfsleven

Hec

te aanvaarden. De vroegere CNV-voorzitter Jan Lanser is er een voorbeeld
van en zijn gevaL staat niet op zíchzelf. Maar dat een vakbondsbestuurder
aan de onderhaodelíngstafel loonoverleg met de werkgevers voert op een moment dat het al vasi staat dat híj bÍãnenkort hoofã sociale zaken van her
een of andere bedrijf za1. worden en wel uitgerekend van dát bedríjf vraarmee hij als vakbondsbêstuurder in bespreklng isr, en daú zonder åat zijn
mede-vakbondsbestuurders op de hoogte zijn van de komende veranderittg itt
zijn positíe, z6 zouE,werd het'maar zel,clen gevreten"
Bestuurder Jan Sloof van de Industrie- en Voedingsbond CNV stapt per
I april a"s. over naar het bedrijf van Polynorm in Bunschoten. lla dle ãazíjn ex-koll-egais err¡an proberen te overtuigen dat de Ìrensen
,turn mag hij
van de vakbeweging toch wel wat ver gaan en dat wat de arbeíderslven thunt
bond verlangen te bepleieen zéêr nadelig is voor het bedrijf en daarom
ook indruist tegen hun beLang, of hoe men daù'dan ook pleegt te formuLeren.
Half decernber onderhandelde Sloof al.s bestuurder .rrrr"d" borrd met de direkËie Yan Po1-ynorm ovêr de invulling qan de metaal-cao" Niemand van zijn
koL1ega0s wist op'dar rroment dat hij binnen de kortste keren weliswaar nãg
altíjd ovefr dat soort zaken zou enderhandelen, maar. " ". ¿an wãi .rn de an|
dere kant van de tafel
eoverstapr
,0p 19 december maakte Sloof zíjn aanstaande
aan zíjn medebestuurders bekend. Het bestuur. t.rok hem daarom Èerug ult ae onderhandelinge4. Omdat men het allemaal zo ongehoord vond? Nee, dat niet. Voorzítter trleidenaar van de Industríe- en Voedingsbond CltV vindt de handelwijze
van Sloof eni.et onjuistt, Idaarom dan welã Omdat de vakbondsmythe in stand
moet worden gehouden. I'faar dat gebeurt natuurlijk niet door inplaats van
de nobele heer Sloof nu een andere onderhandeLaar voor'de bond aan te wijze\. I^lie garandeert dat die nieuwe man niet een soortgel-ijke ove.rstap zã1
maken? Velen hebben het vó6r Sl-oof ook al gedaan en waarom die niàürvã *.r,
dan niet? Tenslotte ís de overstap van vakbond naar bedrijf helemaal niet
zo moeilijk. Vakbondswerlc is voor vakbondsbestuurders frei uitoefenen van
een beroep in dienst. van een werkgever" Dat kan tenslotte evengoed een be:

r0

'

drijf zijn als een bond" En bedrijven betalen beter en ze hebben graag vakbondsmensen of líever gezegd ex-vakbondsmensen voor die job" I{ant het is
vanouds bekend, dat het met dieven goed dieven vangen isr'zodat je mel exva.kbondsmensen het beste de vakbondsmensen te grazen kunt nemen"
Ï'Iat zeggen de overige bestuursleden va.¡r Sloofs bond r¡an zijn overstap?
llun oordeel verschilç enigseins van dat van cle voorzitter. Zij vinclen dat
Sloof r^rê1 onjuist heeft gehandeld. I'lemen zij hem zí.jn oversLap kwalijlc? 0
nee, dat volstrekt niet" Ze vinden alLeen d;:rt hij de nschijn van belangenvermengingr had moeten vermijden" Hoezo ?de schijnn? Er is toch een belan*
genvernenging? De beLarrgell. tr'an de vakbond en de belangen van het bedrijfsleven verschillen toch niet of nauwelíjks van elkaar? Daarom zijn zulke

overstappen toch zo gemakhelíjk? Nou Can"
Nee, Sloof had niet de - niet bestaande - schijn van belangenvermenging rnoeten verrnijden, maar hi.j Ì:ad -,1.'aâr gaat het om - de vakbcndsmythe,
dat r^ril zeggen de schijn van een belangentegenstelling moeten ophouden.
Zíjn overstap is níet in strijd met de werkelijkheid, maar in strijd met
datgene ütat men ten onrechte de arbeiders als werkelijkheid voorhoudt"

EEI{
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Z,UTD-AFRII(A

Acht jaar geleden publiceerde de uitgeverij 'Het lüereldvensterl een boek
van de ge$/ezen Zuidafrikaanse journalist Donald hlooris. Ide Traren pa.s onlangs in de gelegenheid er kennis van te nemen, maar rre i¿il|en er alsnog
graag de aandacht van onze lezers op vestigen, omdat de inhoud gedurend.ã
heel de tijd die sinds de r¡erschijning is versÈreken aktueel is,gebl-even
en op het ogenblik zelfs aktueler is dan ooit. llet boek schetst de persoon
van de zwatte verzetsstrijder Steve Bikc met wíe de auteur in nauwe vriendschap was verbonrlen, l.liettemín is het geen biografie, het ís veel en
veeL meer. Ilet is een boek, I^taaråan r¿e vooral hierom een bespreking r,¡agen,
omdat het op voorÈreffelijke en indringende r,rijze een beeld schetst,,van de

situatie in Zuid-Afrika I ),
rrBíkctt

van Inloods heeft velerlei verdiensten. Het boek bevat een beknopt overzicht van de geschiedenis van Zuid*Afríka, het zet uiteen wa¡ de
reaktie van de zïrarËen op de kolonisatie en de daarop '¡olgende overheersíng door de blanken is geweest, waarbij dan rvordt ingegaan op cle ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans ltlal;ionaq.L Congres en soortgeti3k. or*
ganisaties. In een hoofrlstulc dat gewijcl is aan de voorgangers van Biko
komÈ uitvoerig de fi.guur van Nelson l\{andela ter sprake en citeert de auteur uitvoerig de prachtige rede ÌÀraârmee, tijdens ztn proces, l.{an<lel.a de
vloer aail'eegde met zrn bLanke rechters, met de regering en met heel- iret
in Zuíd-Afrika bestaande systeem.

l)

Donald ï,Ioods, Böko, Baarn lg7g, Het werlc is uitverkocht en nu
r^taarschijnlijk alleen nog verkrijgbaar in eaken als De slegte

of in anÈiquariaten.

- ll
het boek zíjn betekenís ontleent is, dat de
schrijver duidelijk maakt, dat de stríjd van de zr¡arÈe bevolking tegen het
steLsel van de åpertheid rn é é r is rlan een strijd om de opheffing van
een aancal r^rettelijke bepalingen. He.r ís een strijd tegen heel een kl-imaat
van op vooroorclelen en leugens gebaseerde iliscriminatíe op alle terreinen
van heL maâtschappeli.jke en kulLurel"e leven" En die strijd houdt heel r,rat
meer in dan datgene wat bijvoorbeeld. r,¡<lrdt nagestreefd door rt goedwÍllende, humani.taire en progressieve. deel van cle Zuidafrikaånse bl-anken.
I{et verschil tussen hún denkç¡ereld en hún politieke aspiraties en rlie
van zürart Zui.d-Afrika heeft Donald l^loods nìoeten 1e r e n " Hij komt als
schrijver bijzon<ier syrnpathiek over, doordat hij met ont!üapenende eerlijkheid er gã6n geheim van rnaalct dat ook hij o niettegenstaande aL zijn f.iberale en menseLíjke opvattingen, níet vrij vüas van vooroordelen en dat hij
pas door zijn kontakt,en met Steve Biko en andere zr^rarren ge1-eerd heeft om
de apartheid niet door de ogen \zan een rfatsoenli.jke' bLanke te bekíjken,
maar van de kant van de direkte slachtoffers ervan, met de ogen van de onderrirukte zï^7arte meerderheid in het land"
Van Steve Biko rororden in het boek díverse uitspraken en zienswijzen
weergegeven" Vooral uít het uitvoerige verslag van een erechtszaakt waarin
hij als getuige optrad naar in feite - evenals zon voorganger lfandela - de
aanklager van het sysLeem werd, werpt helder lichË op ßikors beteicenis als
leider van een bevolkíngsgroep, die nog niet, zêLË op het trístorische toneel verschenen was, maar r¡el op het punË stond dat te dc¡en en die thans,
zorn kleine tien jaar na Bikots dood, inderdaad begomren is zélf Èe handeEen van de dingen hraaraan

1en.

Bikors rdoodr t,e spreken is eigenlijk een verdoezeling van de gruwelijke waarheid. Steve Biko werd vermoord. ïIij stierf op 13 september 177
ín de gevangenis van Pretoria tengevoLge van afschuwelijke nishandelingen,
Van

gepleegd door Leden varr de Zuidafrikaanse veiligheidspolitie, díe Donald
niet verzuimt bij name le noemen. In feite is h6é1 tt boek een overtuigende en verpletterende aanklacht tegen Bikots moordenâars, tegen de
voor die moord regelrecht ver:antwoordelíjke nínister van justitíe, tegen
de er er,/eneens voor veråntwoordel-ijke rege.ring en daar bovenuit een vernietigende aa.nklacht tegen de aparthei<l" Een aanklacht die behoort tot rle allerscherpste aanklachten tegen dit stelseL díe rvij kennen"
Díe aanklacht heeft Donald lnloods niet in zijn geboorteland ZuÍd-Afrika hunnen publiceren. Sterker nog: zelfs voordaË híj het boek kon laten
verschijnen moest hij de r^rijk nemen. Al-s vriend van Bíko, als een journalist wiens stellingname tegen de apartheid op,grond van zijn artikelen algemeen bekend.\¡rasr. triep hij ,zeLf gevaar en r.¡erd ook zijn gezin bedreígd.
Aan het slot van het boelc besehrijft hij de avontuurlijke omstandigheden
van zijn vl-ucht naar Engeland.
Aan de slachtoffers van het z\.rarte verzet - van r,ríe velen met name
v¡orden genoemd - heeft Ifoods zijn boek opgedragen. Het is een met grote
menselijke hrarmte geschreven relaaso dat .van het begín cot 'Ë einde boeif,
bijdraagt tot diep inzichÈ en tot begrip, niet slechts van hetgeen er gisteren ín Zuid-Afríka geschiedde, Truar ook van \rat er thans gebeurt,.
lüoods
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Uít al'Les ürat er in China gebeurd is cijdens en direkt na de spekÈakulaire demonstraties der Chinese studenten hebben tal van westerse rùaarnemers
nin of meer eensluiclende konklusies getrckken" Dat ]:lu yaobange een vriend
en beschermeling van ele rsterke mant Ðeng Xiao¡ring clie lct võor zeer kort.
sekretari-s-generaal van de Chinese partij $ras, a1s zodanig ontslag heeft
gelcregen, beteken<ie volgens hen, tlat de positíe van Ðeng toch mindei sËerk
was dan veelal werd aange-nomen. Zíj lcnoopten daaraan meteen de gevolgÈrekking vast, dat diens hervormingspolitiek op de tocht zal kcmen ce staan.
rn die meni.ng achtten zij zich bevestigrt dooi het ontslag van andere vooraanstaande figuren, zoaLs bijvoorireeld dat van de preÀiaent en de vicepresident van de Chinese Akademie van l..Ietenschappen, beiclen l¡ekencl als
overtuigde thervormerst. A1s een duidelijk ongunscig teken voor de hervorrningsgezínden in China beschour,¡den zíj oåt ft"i feit dat de bekende Chinese
geleerde Fang Lizhi en de bekende Chinese schrijver trfang Ruowang vanïùege
soortgelijke opvattíngen uit de parrij zíjn gezet.
lilij hebben er meer dan eens op ger^rezen, <lat wij de hervormingen die
in de afgeLopen tien jaar in China tðt scanå zijn gekãmen voor definitieve
veranderingen houden die niet lcunnen rvorden teruggãaraaid. l.Iet de konkl-usie díe wij hierboven beknopt hebben !üeergeg.rr*n-ãi¡r, ruij het oneens. Dat
Deng xíaoping minder stevig in tt zddel zàu zljn komen te zitten betwijfe.len wij; dat wat de hervormingen betreft cte kLok zou kunnen r¡orden tut.rggezet ontkennen wij met stelLigheid"
I'trat velen die de sociale en poiitieke ontwikkelingen in China van dag
tot dag volgen over het hoofd p1-egen.te zíen is dit, ã.t de irervormingen
in China minder het r.¡erk van Ðáng zijn geweest dan omgekeerd" Het is de
maatschaPpelijke onvermÍjdelijkheirt van de hervormi.ngen gerøeest, die bewerkt heeft dat een man als Deng de hoogste sport van de Chinese ladder
kon bereiken. En zel-fs als trij door r¡ellce omsianåigheid dan ook die plaats
aan een ander zou moeten afstaann dan nog - menen !,rij - zullen de jãngste
ontr¿ikkelíngen in de Chinese samenleving niet ongedãan kunnen rorá.n--g"maakt. De vraag of er in Chína gevaren opdoemen voor r^rat men gekroonlijk de
hervormingspolitiek van Deng noernt, beantwoorden wíj met rne.'í.
tr'li1lem van i(emenade, lrorresponrient van \VRC/HandeLsb\ad. in pelcing, verklaarde onlangs, dat. het onjuíst is dat het studentenprotest de ooxzaak
zou zijn van het ontslag van Hu Yaobang" Meningsverschillen tussen hem en
Deng - aLdus de vloeiend Chinees sprekende en door zi.jn huwelíjk met een
Chinese over uitstekende informaties beschikkende journal"ist - dateren al
van september jongstLeden. tlij ruees er op claË nen binnen de partij een be*
houdende en een progressieve, hervormingsgezinde vleugel aãntreft en dat
Hu Yaobang van al-le hervormíngsgezinden degene is, die ãi"h o1o*ronden bereid toonde om het verst te gaan. Deng zou zich voor rvat zijn denkbeelden
omtrent ekonomische hervormingen sterk van de behoudende vleugel onderscheiden, maar in zaken als ideologíe, orde en <tiscipline ongeveer op riezelfde lijn zitten. Vandaar - zo betoogt Van l(emenade - rüas hij voortdurend en is hij nog steeds de bemiddelaai Lussen d,e reformistísche voorh.oede en de konservatieve oppositie en vanclaar dat hij telhens r.¡eer aan de

t3 ren trok I ).
Lüij geven er de voorkeur aan de verschillen tussen Hu Yaobang en Deng
in ieËr¡at andere ber,¡oordingen te beschrijven. Wat Van Kemenade niet laat
uitkomen is, dat het verschil tussen cle behoudende en de hervormingsgezinde tvl"eugel¡ van de Chinese parti.j een verschil is tussen bureaukraten en
managers. Als hij ber,reert dat Dengu die a1s een Ëypische vertegenwoordiger
varÌ de tnieuwe klasset cler managers kan worden besehouwd, "in zalcen als
ideologieo orde en discipline" op 6én lijn met de bureaukratie zit, dan
ziet hij over het hoofd, dat de orde en disci.pline <líe de managers verlangen van een geireel ander soort ís eian <1e pêrtijdíscípline. en de daarbij
passende orde die de bureaukraten voor ogen zweeft. Van l(emenade heeft vrel
gelijk, dat Deng min of meer, zi.j het niet al-door, als tbemiddelaart tussen de parËijbureaukratie en de nieur¿e managerskLasse is opgetrederr" i,faar
dat heeft een airdere oorzaak dan die welke Van Kemenade noemt.
0nze kijlc op het huídíge Chína -. de lezers van Daad en Gedachte zullen heL zich herinneren -' is deze, dat tt aL tientallen jaren durende kon*
flikË tussen de oude partijbureaukratie en de nieuwe managersklasse feite*
lijk al in heË voordeel van laatstgenoemde is beslist, maar daÈ er desondanks nog diverse achterhoedegeveehten worden geleverd en vermoedelijk nog
we1 geleverd zullen worden. Bij die aehterhoedegevechten tocnt Deng Xiaoping zich een even voorzictrtige als uiterst bekv¡ame sf:rateeg. Het zijn ztn
onmiskenbarek¡¡al-iteiten als t ak t i ku s die hemeenbemiddelaarhebben doen schijnen.

Taktische kwaliteiten mist Hu Yaobang ten enenmale. Vanzel.fsprel,;end
vormden sonníge van z'n uitspraken een duideLijke aanwijzing voor de richting waarín de gedachten van de níeuwe rnanagers gaan. Dat was bijvoorbeeld
het geval toen hij l.{aors poLitieke leuzen ?radikale nonsensr noemde. Het
geldt evenzeer voor zijn antwoord op de hem gesÈelde vraag welke opvattingen van }lao in het kader van Chínats mcdernisering zouden kunnen ruorden
toegepast. ttceen enkelett, zeí hij. Natuurlíjk kan men er slechts over spekuleren of Deng Xiaoping er eender over denkt of niet. üfij houden het voor
waarschijnlijk dat hij niet met Hu r¡an mening versclrilde, maar kunnen het
bewíjs niet leveren. Het is echter voor ons een uítgemaakt,e zaak, dat men
volgens Deng iets dergelijks niet zou horen te beweren zolang het allerlaatste achEerhoedegevechÈ met cle partijbureaulcratie nog niet geleverC is.
Het is niet meer dan schijn dat Deng met de partijbureaukraten ideologisch
op éên en dezelfde lijn zou zitten, I^tat die schíjn r^¡ekt is de omstandigheid dat in China, evenals'in Rusland, de werkel-ijke en rrezenlijke tegenstellingen versLuierd r,,rorden rloordat clm t.al van, zowel historisehe al s politieke, redenen een bepaald en uiterst nisleídend jargon wordt gehanteerd.
In hetzelfde artikel van Van Kemenade rvaaruit wij zopas hebben gecíteerd vertelt deze, dat een Chínese topambtenaar hem kort geleden duidelijk probeerde te maken, dat de onder f)eng verrvezenlijkte vernieuwíngen
niet omkeerbaar waren en dat Deng over zoweL de macht als ft politieke talent beschikte om de tegenstand en de tegenwerking van <le behoudende krachten te overrrrinnen. Vermoedelijk op grond daarvan meenË Van Kemenade, dat
de mede op bevel van Deng op gang gekomen lcanpagne tegen v¡at in het Chinese jargon obourgeois-liberalisme" rrrordt genoenrd 2) mogelijk een kweslíe
van taktiek is en daarom slechts van tijdeLijke aarð. zaL zijn" Vandaar dan
ook dat hij die kampagne niet als Ëegen Deng gericht beschoul^/t. "Deng", zo
zegt hij, "is (als taktikus - red. Ð & G) de besl-i.ssende kv¡acht achter de
tiuiclige verharding, bepaalt daarvan de reikwijdte en kan die stopzetten

t4als hij het tíjdstip daarvoor aangebroken acht.,'
Dit oordeel past uitstekend in het totaalbeeld dac men van de huidige
siËrratíe in China krijgt. Dat d.e studenten tot op zeker tijdstíp prakrisãir
ongesEoord en onbelemmerd konden deinonstreren, dat Ðeng zich r,.relcenlang onthield van een.veroordeling en * als behoedzaarn ?velelheert - de kat ult de
boon bleef ki..jken en date toen er tenslotte ruerd. ingegrepenr clat min of
meer met flurvel"en handschoentjes geschierltJ.e, dat alles vornt er een bewíjs
voor dat de nieuwe Jr'lasse zich sterk voelt en zich door de demonstraties
al.lesbehalve bedreigd voekle. Dat. .¡erklaart ook waarom er van hogerhand nadrukkelijk verzeker:d is, daE er in verband met clie clemonstrar-ies slechÈs
enkelen gestraft zu1len worden, riat de kampagne tegen het zogenaande bourgeois-liberalísme binnen de perlcen dient te rr¡nrden gehouden ãn dat verclere
ontslagen van universiteitsbestuurders of professoren inmiddels verboden
zijn"

liet Chinese parrij-jargon ís r.îel alrijd verhullend, maar niet alrijd
misleidend" In China heeft men, met een verwi jzí"ng naar het aldaar ook erg
geliefde schaakspel, de val van Hu Yaobang omschreven als "het kasteel offeren om de koning te redden". Een dergeliike omschri-jving geeft naar onze
mening precies aan wat er gebeurd is. I^Iat er gered diendã ie worden, <!at
\^7aren de hervormingen. Naar onze mening dienen dan ook de verzekeringen
van partij-ruoordvoerder htu XingÈang daË ãi" hut.rormingen beslist géén [evaar lopeR en niet .'¿ullen worden teruggedraai.d, serieus te worden genomen"
t'Er is geen sprake van een koerswijziging",
zei hij, "en het aftreden van
'Itru be¿ekent geen 'r¡erzwakking
van ae-positíe van nãng.r' Dat moet ons inziens zó rn¡orden verstaane ,dat Deng bepaald niet ger^ript zaL r,rorden door de
partijbureaukratie.:of hij, als trij noà tijd van i"rr"tr heeft, niet zou kunnen r¿orden gewipt door krachten die beter passen in een periode r^raarin het
tal¿tisch mahoeuvreren ,niet meer opportuun zal z,íjn, clurven wij bepaald
niet te

ber+eren.

l) NRC/EandeLsbLad van uarerdag 24 januarí
2) De term:past natuurlijk vol-strekt niet op datgene wat door Hu
'+erd nagesËreefd.

- Op de laatste bladzijde van ons janr¡arinummer is een tikfout blijven stâan, die onze lezers r¿el" gu"r, *o*ilijkheden zal hebben be*
zorgdo maar di.e r,rij hieiltoch r¡illen signaleren.,Br ís ln de !2e regel van
boven sprake van mei r'86" Dat had natuurlijk mei 168 moeten zi'jn.
RECTIFICATIE"

