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ROTTERDAT,IS E HAVENSTAI(INGEiY

De afgeLopen naanden ís er opnieuw felLe strijd geLeverd tussen de arbeiders en de havenbedrijven irt Rotterdam. De stakíngen ín het stukgoed zijn
het meest omvangríjk geweest, maar ook in de lcontaÍneroverslag¡ ,bíj ECî,
in de oversLag van koLen en erts, bíj Svrarttouw en 8140, en in de graanoversLag, bij onder andere de GEM, hebben arbeiders herhaaldeLijk het werk
neergelegd. !üij zul.Len ín dit artíkel vooral aandacht besteden aan het
stukgoed.
Gedurende de laatste jaren hebben de bedríjven die ín deze sekr,or van
de goederenoverglag aktíef zijn, te maken gehad met een steeds verder terugLopen vanrhet goederenaanbod, vooral. ale gevolg van de toenèmencle kontainerieatie. OE de winstgevendheid te vergroten en eeû groËer deel van
het overbl.ijvende aanbod ín het stukgoed - clau voor een deel ís ovêrgeriomen door konkurrerende havens als AntÌrerperi en Hamburg - terug te krijgen
wilden de ondernemers een grot,e herstrukturering doorvõeren. EÈn onderdeel
daarvan, een fusie van drie grote bedríjven, is vooralsnog niet doorgegaan. Een ander. deeL van deze herstrukturering betreft de arbeiders
En o:n hun arbeidsvoorwaarden was het ín het konflÍkt van de afgelopen
maanden voor een groot gedeelte te doen. 7.oa1s in heel veel andere bedríjfstakken is heË noodzakelijk, voor de ondernemers v¡el te verstaan, dat
de arbeiders flexibeler kunnen word.en ingezet. Op steed,s meer plaatsen zíe
je part-time werk, afroepkrachten (dit ;ijn arbãiders die moeten opdraven
als er werk ís, verder lopen zij ín de Ít[,]), verdere uitbreidíng van pLoegendíensten enz. In het Rotterdamse stukgoed wiLden de,ondernemers de arbeídgvoorwaarden van. het personeel ook'aanpassen aan de ?moderne tijd';
bovendien wilden aij 350 man op straat zetten: hTanneer ze bíj extra drukte
meer arbeiders nodig hedden kunnen ze altijd tijdet ijk menaen in díenst
nemen.

In grote lijnen ¡¡aren dit de pLannen, :n¿ar dê bedríjven begrepen vanzeLfsprekend wel dat de arbeídere dit niet zonder elag of stoot zouden accePÈeren. 0n er nu voor te zorgen dat de onvermijdbare stríjd voor de ondernemers gunstíg zou verlopen en dat er geen onbevredigendã kompromissen
uit de bus zouden komen, hebben zíj de z"ak grondig voorbereíd. Sãhoufour,
de ¡¡an achter de echermen bíj de scheepvaarÈ vereniging zuid (svZ), de organísatie van de Rotterdamse havenbedrijven, lichtte cle ondernemersst,rate-

-2gie als volgt toes "(....") ik heb ¡,¡el duidelijk gemaakr dar ilc dat halfsLachtige gedoe zaË ben en dat ü/e over zes maanden rneer in hetzelfde
schuitje zitten, als r¿e níet voet bij stuk houden. I,Ie irouden het correcÈ,
heb-ik gezegdr ên we spelen heÈ voorzichtig, maar jullie (de stukgoeclbedrijven - D&G) moeten bel"oven dat jullie bereid zijn een lange en moeilijke període in te gaan. "
Toen Schoufour diÈ ín een interviev¡ met het dagblad Tz,ouw op 23 januati zeí, \rtaren de stakingsakties al begonnen" Direkt na het bekend r¿orclen
van de plannen van de stukgoedbedrijven çrilden de arbeiders er tegenaan"
De Vervoersbond FNV had op maandag l?- januari een spontane staking "nog

net'r tegen kunnen houden. Zeebregts, de onderhandelaar namens de SVZ, wist
de rol van <1e vakbond op zijn rn¡aarcle te schetten toen hij ín Het ParooL
van de voLgende dag heË lcompliment naakte: o'Tot nu toe heeft de FNV de
mensen goed in de hand r¿eten le houden. " De spontane staking .¡an één uur
van de dagploeg bij Seaport Terminals, één van de grote vier in he-t stukgoed, op 14 januarie verstoorde dit .beeld niet. "Ðat men ons consigne nog
aan het rrrerk te blijven niet heeft opgevolgd geeft aan hoe lcroaad men is",

oordeelde de Vervoersbond-bestuurder Van wirmuelen.
0p 19 januari organiseerde de FNV een voLledige staking in het stukgoed waaraan in t,egenstelling tot de meesLe vorige stakingen dit keer ook
veel kantoorpersoneel meedeed. In de daaropvolgende periode heeft cle FNV
steeds verrassingsakties georganiseerd: iedere dãg vergaderde een aktiekomítee, bestaandã uit bõndsbescuurders en kaderieden, om te bepaLen bij
r¿elk bedrijf het werk zou worden neergeLegd. llierdoor berolckende men de
stuk8oedbedrijven schade tegen relatief lage kosten voor de bond" Een belangrijk voordeel van deze strategie r,¡as verder dat de bond op deze manier
de arbeÍders goed onder kont,rol-e kon houden waardoor hij tevens zijn on*
derhandelingspositie tegenover de SVZ versterkte. Gedurende de gehele aktie is er van eigen initiatief vaa de havenarbeiders nauwelijks sprake gehteest. Zíj volgden meestal de aktievoorstellen van de bond ook al bleef de
dreÍging, voor de FNV dan, van verclergaande akties door de arbeiders wel
steeds aanwezig. Een aantal keren zijn er stakingen getìreest die de FNV
niet had uitgeroepen. Op 2l januari bijvoorbeeLd legden 200 arbeiders van
de Samenwerkende ilaven Bedríjven (SHB) op eígen íniiiatief het werk neer:
zij waren otníet te houden", alclus het kommentaar van de Vervoersbond. op
26 januarí staakten de avondploegen bij een aantal stukgoerlbedrijven o¡ndal
zij rverk moesten doen dat door een staking van de dagpLoegett rã" blijven
liggen en dus tresmet r¡as. Ook deze akti" n." niet g"tiand-door de akiie1-eiding.

Het is nroeiLijk te

zeggen hoe de ontwíklceling van het konflikt zou
geweest indien de arbeíders het initiati"ef meer naar zich toe getrokken zouden hebben, maar de geschiedenis van de zelfstandige arbeidersstrijd in de na-oorlogse periode laat zíen dat dat soort akties veel.al
veel-bedreigender is voor de ondernemers. Feit b1íjft echter, en daar gaat
het irmners om, dat de aktie volledig gedomineerd is door de vakboncl. De
ondernemers konden, zoals zij van te voren hadden afgesprolcen, vasthouden
aan hun eisen en gewoon afwachten toÈ de FNV steeds meer îrater bij de wijn
zou doen.
De FNV moest hierbij tonen een r,¡are evenwicht,skunstenaar te zijn, omdat de Vervoersbond "eLk kompromis aLleen meÈ de allergrootste moeite
(zou) kunnen rverkopeno aan de kricische achterban" n zoaLã De IloLkskrant
op 3l januari schreef. In de figuur van Paul RosenmöLLer beschikte de FhFi

zijn

-3daarvoor over het ideaLe ínstrument. Deze bestuurder van de Vervoersbond
heeft tot l97B sociologie gestudeerd rnaar hieLd heÈ toen voor gezíen op de
te hebben
uníversiteít. Steeds opníeuw bLijken íntell,ekÈuelen de behoefterop
te voezich aktief met de strijd van de arbeiders te bemoeien--en hen
dent; zi| 'rkiezen voot de arbeiders", zoal.s Rosenrröller het uitdrukte.
Aanvankelijk werkte híj al.s Líd van een voorhoedeklupjet de Groep Marxisten LenÍnisten (eW,¡, in het stukgoed en ging daar heftig tegen de vakbond
te keer. Na enkeLe jaren draaÍde hij bij en kreeg een baan aLs bestuurder'
l,üij koesteren tegen de persoon RosenmölLer zeLf uiteraard geen wrok, maar
hij is r¡el een typische vertegenT,roordiger van het soort mensen dat met
zijn gedraaí de strijd van de arbeíders meer schade berokkent dan goed
doet, Doordat zíj het leven dat arbeiders door hun maatschappelíjke positie gedwongen Leiden, behaLve uit de boekjes niet kennen, kunnen zij tot
een romantísche t'keuze voor de arbeiderstt komen. I,rlat is het immers voor
kl.etspraat om zoals RosenuröLler in Het Parool van 20 januari te zeggen:
"De rol van activisÈ speel ik graag, als het moet" Dat heb je nu eenmaal
ín je. Voor een nassa staan en een toespraak houden', dat geeft een bepaalde spanníng en ik r¿erk graag onder spanning." Dat zal best' maar het ís
wel ãen heel ander soort spanning dan die een arbeider aan bijvoorbeeld de

l.opende band ondervíndt; die kríjgt er geen kick van, die kiest er niet
voor. De havenarbeiders, T,üaar RosennöLLet zo graag võ6r staat, kiezen ook
níet vrijwíllig" Dat is voorbehouden aan de Rosenmöllers díe veeLal na
kortere óf laãgere tijd weer een andere keuze maken, namelíjk voor een
maatschappeLíjke karrière waarbij hun stressbestendigheid hen beslist goed

van pas ko¡nt.

Er zíjn in de loop van het konfLíkt verscheídene onderhandeLíngsronden geweest en steeds schoof de FNV een stukje verder op richting SVZ. Zo
bleek de Vervoersbond op 4 februarÍ tot een aekere flexibilisering bereid:
de stukgoedbedrijven zoüden vijf roostervríje dagen mogen a4nwíjzen aLs er
weiníg werk voorhanden was en de havenarbeidets àouden ook in andere havens'ingezet kunnen r,rorden. De SVZ, die bij rnonde van Zeebregts nogmaaLs
verklaarde dat de koncessies niet ver genoeg gingen en dat hij ltstructurele aanpassíngentt nodig vond, wenste vanaf l0 febr. ook de CAO in de onderhandeLíngen te betrekken en daar ingrijpende r¡ersLechteringen in aan ¿e
brengen. De FNV reageerde hierop met, eem 24-uursstaking op 12 februari.
Het CNV was weL dírekt bereid de CAO in het overleg te betrekken om zo tot
strukturele kostenbesparingen te komen. Overigens deed het CNV níet mee
aan de stakingsakties. Teneinde te voorkomen dat l-eden van deze centrale
onderkruiperswerk zouden moeten verrichten, kregen CNV-arbeiders o'slachtofferhuLp" van de bond, als er op hun bedrijf gestaakt werd door de FNV.
Nadat ninister De Graaf van Socíale Zaken had gedrcJígd om de overheídsbijdrage aan de stukgoedbedríjven in te ttekken per I juli wanneer de
¡socíale partnerst niet uíterlijk op 2 maart een oplossíng hadden gevonden
en nadat ook hij had verklaard dat de CAO in de onderhandeLingen betrokken
moest worden, stond de FNV alLeen. Toen het CNV verklaarde desnoods zoniler de FNV verder te gaan meÈ het overleg, koos RosenrnöLler eieren voor
zíjn geLd: op maandag 21 februari werd het overLeg "zonder voorwaarden
vooraftt hervat,. De voLgende stap van de SVZ was het voorleggen op 26 februarí van een eíndbod waarover niet meer onderhandeLd kon worden. Klaarblijkelijk achtten de ondernemers de tijd rl'jp om een definitíeve kLap uit
Èe delen. Na eèn nÍeuwe 24-uursstakíng riep de FNV de polítíek te hulp: de
hoorzittíng ín do Tr¡eede Kamer leverde behal.ve veel mooie r'¡oorden vanzelf-

-4niets op. De poLitieke partijen wachLten zich er wel voor hun
uit te spreken"
Uiteindelijk kruam het einde van de akties door een gebeurtenis op een
heel ander terrein. De oildernemi.ngsraden van de vier grote stukgoedbedrijven hadden nanelijk een kort geding aangespannen tegen de ondãrnemingei,
r¡aarín zij eisteno dat, de namen van de arbeíders díe ontslagen zouden rorden, niet bekend gemaakt mochten worden. Dit om de solidariteit te handhaveR" Toen de rechtbank op 12 maart deze eis loewees en verklaarde dat het
bekend maken van de namen pas op 7 meí mocht plaat,svi.nden, was er een gro*
te adempauze ontstaan r,¡aarin opnieuw onderhandelingen nogel-ijk rÁraren.
De FNV had zich gedwongen gezien, door de vastberaden houding van de
havenarbeiders, om nâar buiten toe voet bij stuk te houden. In de loop van
de onderhandel-ingen schoof zij welísr¡aar steeds verder op ín de richting
van de SVZ, maar deze híe1d onrzerkort aan haar eísen vast. Als gevolg
híervan kon de FNV niet anders dan doorgaan met de akties. ne uitãpr"uk
van de recht,er kwam dan ook als een godsgeichenk.
0p 13 maart riep Rosenmöller de arbãiders op om de akties op te schorten. Hier ontpopËe hij zich als een echte vakbondsbons met zijn uitspraak
dat de eerste helft van de nredstríjcl met de havenwerkgevers nu voorbij ras
en dat de arbeÍders met l-0 voorstonden. Voor hem ís het waarschijnlijk
índerdaad een soort voetbalwedstrijd, klassenstríjd ervaart híj Lrnmels
niet aan den lijve. Ook zijn methode om kritiek van bijvoorbeeld Jirn Sravinga, die bij vroegere havenstakingen een van de aktieleiders is geweest,
te smoren met verhtíjten over todagdromerij" is cyperend: bondsbestuurder
R<¡senmöLler had een resulËaat binnen, diskussies met de tachterbant zíjn
alleen maar lastíg. lnlant r¿at had hÍ-j rnoeten zeggen op de uitroep van een
van. de aanwezigen dat de havenbaronnen ttnou de kans (kregen) om rustig na
te denken over hoe je de mensen kan ontsLaan als wíj ons stiL houden?"
Na enlcele weken stilte in het stukgoed ¡¡erd begin apriL bekend dat
partijen weer zouden gaan overleggen ondei leidíng .rai t o**issarís van de
koningín Lammers. trrlaar dít toe zaL leiden is uiterãard nog níet Ëe zeggen,
maår het is vrijwel uitgesloten dat de SVZ r¿erkelijk beiangrijke koncessíes zal doen gezien haar opstelLing tot nu toe.
' i{aast de akties in het stukgoed zijn er ook in andere sektoren van
het havenbedrijf stakingen gerüeest die ruij hier nog lcort rsiLlen behandesPrekend

voorkeur

len.

Bij het kontaineroverslagbedrijf
ontslagen of de arbeiders

ECT moesten vol-gens de <lirektie 250
moesten íngrijpende versLecht,eringen
in de CAO aanvaard.en. I{en spontane staking van het personeel op 12 februari werd na enkele dagen door de FllV overgenomen. De ECT-direktle reageerde op de verrassingsakties door te dreígen geen Loon meer te betalen aan
werkrøiLLig personeel dat al-s gevoLg van de akties geen werk had, Als reaktíe op de dreiging met akties waren veel schepen uitgeweken naar andere
havens, zodat er bíj ECT nauwelijks werk was, FIet dreigement van ECT uas
dan ook zeer ingrijpend" Ook hÍer redde het CNV het gezicht van de FiiV
door te verklaren desnoods zonder de FNv te gaan ondãrhandelen over de
CAO. om de belangenbehartiging van de eigen leden niet aan het CNV over te
laten, besloot de FNV op 23 februari toch mee te doen aan het overleg. Ben
van de eerste afspraken die daar gemaakt werd was dat er geen akties meer
gevoerd zouden r¡orden. lrta ongeveer anderhaive maand, op l0 april bereilcten
bonden en ECT overeenstemming over een nieurue CAOc de ontslagen zijn van
de baano maar de lonen worden op het bestaand,e nivo bevroren, terwíjl de

man rry-orden

-5kerstgratifikatíe flínk wordt gekort
in de graanoverslag dreígde de direktie begín januari ook al- met ontslagen. De onderhandeLingen over een níeuv¡e CAO verLiepen zeet moeizaam
met, deze dreiging op de achtergrond en op 13 maart braken er enkele spontane stakingen uit. Vanaf begin apríL organíseerde de FNV ook in deze sektor verrasslngsaktíes" Ilet door het CNV met de ondernemingen afgesLoten
akkoord ís doãr de Vervoersbond afgeweaen en de bedrijven zitten nu in een
noeilijk parket, De FNV is in het graan verre\,rreg de grootste bond en kan
in feÍte rriet gepasseerd worden. Hoe <lit zich verder ontwikkelen eal is nu
nog niet te zegge¡r
Tot s'tot iitten we melding maken van de gebeurtenissen in de machinale sektor, de overslag van kolen en erts. fdegens uítsteL van de CA0-onderhande}ingen braken or op 2l januari tr,ree stakíngen van twee uur uit bij
EMO, tegen de uitdrukkelijke Ìrens van ile FNV in. De daarop volg¡ende dagen
Legåen ãe arbeíders nog enkele keren het werk kort neer. Toen de bedrijven
op 22 januari níet verschenen op een vergadering hraar over de- níeuwe CAO
roiden gepraat, schreeuwde de Vervoersbond moord en brand: "Dit is gif
"ó.t
rust in de haven'¡. In overeenstemming ilet de gebruikeLijke
voor de
"o"i"1e
homedie die ondernemers en vakbonden bij dít soort gelegenheden opvoeren,
noemden vertegenwoordigers van de bedrijven dít een overtrokken reaktíe.
0p I I maart kr^ram er een CAO tot stand bij een van cle machinale bedrijverr'
nämelíjk bij EECV en eníge dagen later ook bij S$tarttot$,l, bíj EMO en bij
het Amsterdamse bedríjf OBA.
Het gebeurt niet vaak dat in de Rotterdamse haven in al"le sekËoren akties gevoerd worden. De vakbonden hebben echter a1Les nagelaten om de akties ãlkaar re laten ondersteunen. Zoals gebrrríkelijk hanteerden zíj ak'
ties en aktíedreiging als een stok achter de deur van de onderhandeLíngs*
ruímten en zorgden er voor dat de arbeíders aLs groep met vergel.ijkbare
beLangen niet tot machtsvorning konden komen. Dreiging met ongslag en verslechieríng van de arbeídsvoor\úaarden waren over de hele línie ínzet van
de kant van de bedrijven, waarbij met name de stukgoeclondernemingen op het
scherp van de snede vochten. In de kontainers en de machinaLe is de rust
weergãkeerd, bij het graan zaL dat r¡eL niet meer zo lang op zich laten
wachten. Een rãaefi¡t [unstige uitkomst voor de stukgoedwerkers is tr¡ijfelachtig. (Afgesloten l2 apriL l9B6)
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níet zo heel Lang geleden heeft men haar in Nederland kunnen zÍen op
van Dis: Nien Cheng' een
het televísiescherm in een prograrrìa van Adríaan
rlculturele
revoLutíer in haar
gedurende
zogenaamde
de
vroulr,
die
Chinese
vaderLand ervan r¿erã brschul.digd, dat. ze een Britse spíon zou zíin en die
op grond van díe beschul.diging gedurende 6, jaar ín eenzame opsluiting
Nog

-6r¡erd gehouden. Een aantal jaren na haar vrijlati.ng kreeg zij de lrans om
China te verl-aten en vestigde zij zich in de VerenÍgde Staten. ìlaar heeft
ze haar lotgevalLen tijdens een van de meest turbulente perioden uÍt <le
jongste Chínese geschiedenis te"boek gesteld" I{et is, om diverse redenen,
een zeer bijzonder werk geworden"
Of er inmíddels al een Nederlandse vertaling van is verschenen of op
korte termijn verschijnen zal, is ons niet bekend. I.laar Life and death ín
Sltanghai (Leven en <iood in Sjanghai), zoals de Engelse citeL luidt, verdient het, om in'vele taLen te r¿orden vertaakl. ÍIet is namelijk níet enlcel
het reLaas van het moedige en jarenlang durende gevecht van cle schrijfster
om haar volstrekte onschuld te beivijzeno het i-s tevens een ademl¡enemende
schets van de ChÍnese sanenl-eving uit die tijd. een schets díe tevens Lal
van aanzetlen tot een politielce en sociale analyse bevat. ïiien Cheng was
van jongsafaan, dat lijdt geen enkeLe twijfel, behept met een grote en nimmer verfLaurude belangstelLing voor polítieke, sociale en historische onËr'rikkelingen" Als een gevolg daarvan wordt rle lezer telkens r.,reer gekonfronteerd met haar uíËerst scherpe icijlc op de historische gebeurtenissen, zovel díe uit de periode van de tKulturele revolutie? zeLf, als,die uit de
periode díe er onmiddellijk op is gevolgd, clat rvil- zeggen de període van
de breuk tussen llao-tse-Toeng en l.in Piao, de dood van l4ao, de val van de
ubende van viere en toenemende
invloed van Deng Xiaoping. Op aL1-e belangrijke gebeurtenissen uít die tijd levert zíj kommentaren die getuigen van
een opvallend helder inzicht en die daarom een waardevoLLe bijdrage vornen
tot een beter begrip van hetgeen er in het huidige Chína voorvalt.
Níen Cheng v¡erd in l9l5 in Pelcing geboren ino naar Tde mogen aannemene
een t,amelijk welgestelde Chínese farnilie" Op Z}-jaríge leeftijd g,ing ze
naar Engeland' waar ze van 1935 tot l93B studeerde aan de London School of
Economics. In Londen leerde ze haat Chinese echtgenoot hennen, kort voordat deze zijn doktoraal examen foLosofíe aflegde. i[a hun huweLíjk vertrok
het jonge paar naar Tsjoengking, dat tijdens de Japans-Chinese oorlog de
zetel van de Kwomintang-regering l,ras" In 1939 trad haar man in diplomatieke dienst van het l(womintang-bewind. Van l94l tot l94B r¡as híj verbonden
aan de Chinese ambassade in de Australische hoofdstad Canberra. l.Ia hun terugkeer in China vesËigde het paar zích in Sjanghaíe naar de heer Cheng
aan het hoofd kr¿am te staan van het plaatselijke ìrureau van het ministerie
van buitenlandse zaken. Toen de tkommunistíscher troepen in I949 Sjanghai
naderden nam híjo anders dan de meeste machthebbers van de Ï{i.¡omintange
niet de wijk naar Tair,ran, maar hij blééf. Hij verklaarde zich bereid met
de l{ao-isten samen te rnrerken, in de vervrachtíng dat er oncler Maoistisch bewind voor China gelukkiger tijden zouden aanbreken. ilij rverd eerst adviseur van de nieuwe regeríng voor buitenlandse zaken, daarna - met instemming van de }taoisten - direkteur van het in Sjanghaí gevestigde lrantoor
van She-ll"
In 1957 stierf de heer Cheng aan kanker. Zen wedur¿e werd daarop adviseuse van de Shell-direlctíe, tot aan het tijdstip dat het SheLl-kantoor ín
Sjanghai in 1966 door de maatschappíj r^rerd gesloten. DaL gebeurrLe kort
voor het begin van 'de ekulturele revolutíeÎ. Vri5 lcort daarna ryerd i.lien
Cheng gearresteerd"
Haar verhaal van hetgeen volgde is in rle allereerste pl-aats het even
ontroerende als índrukr¡ekkende relaas van haar manhaftíge pogingen om er
niet onderdoor te gaan rloch te overleven. Ze schiLdert op indríngende vrij:
ze het leven in de ge'rrangenís, de voortdurencle druk r{aaraan ze bloot r¿ordt.

-7 gesteld, de telkens terugkerende ondervragingen, de marteLende onzekerheid
tijdlang uitblijven, de kLeine pesterijen van de bewaaksters, de levensgevaarlíjke ziekten díe haar, aLs gevolg van de onstandigheden in de onverkrarmde cel-, bedreÍgen en tensLotte de brute behandelíng
d.íe ze ondergaat liranneer ze zích door níets en niemand l.aat intimideren.
' "Toegeven dat de onzinnige en volstrekt onredelijke aantrrlaeht een element van waarheid bevat, aLLeen maar om met een qeringe straf vrij te lcoinen", zo had haar tevoren een vriend gewaarschur,vd, t'zal je geen enkel voor-

wanneet deze een

Ceel opleveren" Integendeel, de ondervragingen zuLlen toenemen; je zuit onder zr¡aardere druk komen omdat ze namen van fmed.epLichtigenr wÍllen vernernen. De eníge mogeLijke kans ís gelegen ín een onverzettelijke houdíng. Je
moet nooit of te niumer voor hun vaLse beloften zrn¡íchten.t' Overeenkomstig
dat advies heeft Níen Cheng meer dan zes bíttere en onnoemelijk zwaxe ja'

ren gehandeld.

Haar boek echter ís bepaaLd veel meer dan de beschrijving van haar
beproevíngen. Het eerste deel (zotn t50 bladzijden) bestaat uit een buitengewoon boeiende, even sobere als meeslepende schÍldering van de dreigende
sfeer die ín de míljoenenstad Sjanghaí heerst in de beginperiode van de
rkul-tureLe revoLutier. Níen Cheng is een voortreffeLijk stiliste en'ze
r¿eet bij de Lezer bijna cle indruk te wekken, dat hij of zíj het zeLf al"s
ooggetuige meemaakt, ze maakt haar lezers vergaand vertrourud met het dagelíjks Leven in China in de desbetreffende jaren. Ifat aan haar beschrijvíngen echter een extra dimensie geeft, dat zisn - zoals we reeds opmerkten haar politieke en social-e lco¡runentaren.
Nien Cheng, die de Chinese s¿menleving allestrehalve voor een tsocíaListischel aanzíet, vríjst erop, dat sinds 1949" het iaar waarin de zagenaamd 'kor¡rnunístíschet partij de rnacht veroverder,de politiek van díe partíj alÈíjd een slingerbàr^reging heeft vertoond en zii poogt daarvoor een
verklaring te geven. Zi3 zegt van de rProletârí.sche l(ultureLe RevoLutíer
dat deze volstrekt geen revolutie was, doch niets anders en niets meer dan
oeen nachtsstrijd Èussen de l,faoisten en de meer geuratigde vLeugel onder de
aanvoering van Liu Shao-shi en Deng Xiaopingt (b12" 72). 'Ze noemt hen die
in oktober 1949 de macht van de l(r^romÍntang overnamen teen níeuwe heersende
klasser (blz. Il6). Ze maakt (op bLz. 125) me1-ding van de tegenstelLingen
in de boezen van de rkommunistischet partí.j. Ze geeft er op blz, 129 blijk
van, dat, ze zich door de tijdens de tkulturele revolutíer aangeheven leuzen geen zand in de ogen Laat strooien. Ze draagt op verscheidene paginats
feiten aan díe haar anaLyses bevestÍgen, feiten díe voLgens haar ten duidel,íjkste bewijzen, dat het in die ekulturele revoLutíer inderdaad all"een
maar om een steeds fel-ler r.rordende worstelíng orn de inacht gaat. 7,e noemt
op blz. 189 de zogenaamde ?vollcsdemokratiet een rdiktatuurt " Ze geeft uitermate belangwekkende ínformatíe over de tegenstelLíngen tussen de techter, d.w. z" de orthodoxe l.faoisten enerzíjds en een man als Tsjou En-Lai anderzijds. Z,e beschrijft ook hoe de Rode Garden, die aanvarrkeLíjk als r¡erlctuig in de machtsstrijd werden gebruikto Later - maar niet zonder moeíte weer werden afgedankc of op dood spoor rverden gezet
Níen Cheng geeft bij dit allese r4rat níemand zal verr¡onderen, blijk
van een interpretatie van het marxisme, die geen andere is dan de offíciäle, steeds r,'reer in Chína ten beste gegeven interpretacie. Tegenover dát
zogenaamde rmarxísmet staat ze uiterst lcritísch. l.{aar hoe va.ak zee over
rTheoriet of líeverr over ideologie schrijvend de pLank oolc mís slaat, telkens wanneet ze de politieke en maatschappelijke situatíe anaLyseerÈ treft
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ze de roos. En ofschoorl ze vanzelfsprekend van l'{arx slechts door een Chinese bril kennis heeft genomene komt ze niettemin tot de konklusie, <lat
lfao uitmunt op het gebíed van de gueriLlastrijd, maar cJ,at ztn zogenaand
rnarxistische opstellen îhaLfbakkent zijn" Het is een konklusie die r,rij
vanuit een l4arx-interpretatie die haar vólstrelct onbekend'is, onderschriju

ven.

De lezer zal hegrijpen, dar het ons onmogelijlc ís uit de vele kosrnentaren van Nien Cheng uítvoerig Ëe eiteren" Ide lcunnen, om de betekenís van
haar boek aan t,e duiden, slechts vermelden Ì,\raarover cleze handelen en rrraar-op ze betrekking hebben. Ze spreekt, uitvoerig over de tegenstellingen tussen l'lao en Liu Shao-shi. Ze beschrijft de betekenis van de politiek van
Deng Xiaopíng. Ze gaat in op de positie van Lin Fiao" Ze vertelt bíjzonderheden over Lin Piaors zoon, die volledig overeenstemmen met later bekend
geworden feiten. Ze beschrijft ook op grond van r,relke ontwiklcelingen die
haar ín de gevangenis bekend r¿orden ¡ zê overtuigd raakt .van een grãeiende
tegenstelLing tr:ssen l:{ao en Lin piao.
Aan het slot van haar boelc laat Nien Cheng zích zeer positief uit
over de poLitiek van Deng en over hetgeen onder hem tot stand is gebraehÈ"
Zij doet het daarbij voorkomen of alle sinds de dood van l,lao verwãzenlíjkte hervormingen aan Deng te danken zijn" Onze zienswijze, clat Ðengs pcsitie te danken ís aan de onvermijdelijkheid van die hervormingen, ligr haar
natuurlijk ver. NiettemÍn krijgt men door haar uiteenzettingãn een ãns inzíens bijzonder goede kijk op de werkelijke inhoud en beteÈenis van zor.rel
de ekult,urele revolut,ier als het beleid. van Deng Xiaopíng. lrlien Cheng ís
er zieh oolc van bewust, dat IIao Tse-Èoeng veel rneãr dan-hiJ zelf ooit r¿itde weten weg had van een 'klassiek Chinees denkert. Haar rlesbetreffende opnerking stemt overeen met een soortgelijke opmerking van de bekende sinol
loog Simon Leys, die in een van zijn opstell-en heeft aangetoond iroe veeL
Ilao gemeen had met de chinese toudenr en hoe weinig met Karl t'farx,
Samenvattend kan worden gezegd, dat Nien Cheng niet alleen een fascinerend menseLijk dokument heeft vervaardigd, maar dat haar werk bovendien
met aandacht zou moeten rnrorden gelezen door al diegenen die zich ooit door
de-Maoistische partijbureaukraËie verblinden lieràn en die ook nu nog altijd maar niet r¿íLLen zien, hoe dv¡aas het ís om van 'een dreígend herstel
van het kapitalismer in China te spreken. Het lcapitalisme is in China nimmer opgeheven, de rkulturele revoLutiet was heel wat anders clan een pogíng
om de resten ervan in de maatschappeLijke bovenbouw uit te roeien, zoaLá
rnrerd voorgesteld" Níen Cheng moge haar boek niet geschreven hebben om het
bestaan van de kapitalistische produktiewijze in China aan te toneno uit
haar beschrijving van de ekultureLe revolutíe? blíjkt zonnekl-aar wat deze
werkelijk was" HeÈ feít dat ze tìlat ãnders was dan hrat er van officiäle zijde.werd beweerd, heeft verst,rekkende gevolgen voor roelk oordeeL omtrent de
Chinese samenleving ook. De betekenís van lö¡e and death,in Shanghai is mede hierin gelegen, dat het aen d,eze oordeelsvormíng bijdraagt
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gewijd aan cle probLemen
Een poosje geleden lazen wij in een tijdschrift,
van het moderne management, een passage die wel heel sprekend is voor de
kwellende vragen T^râarvoor managers zich vandaag de dag geplaatst zien. AL
is het stuk dan van 1984, het heeft nog mâar weinig aan aktualiteit íngeboet. Voor de duidelijkheid citeren hre híer enkele kenmerlcende passagess
¡'Telkens aLs er üeev een pr'ijsuenhoging ait aan te komen of een
Loonxerordeníng - hetgeen geuoonLijk op hetzeLfde neeykomt - Lleerklinkt er een koor uan edeLe stenmen" die het opnenen uoon de
winst uez,dienenden, I,tlaaz, uyie zorgt ey, üoor de beLangen üan degenen díe het meest uerdienen?
VeeL gezirmen hebben Vze,t erg krap, maay üan de hey,haLíng uan
dte píjnlijke aaanheíd" díe onoeger uol sehaamte uerd uerhuLd en
nu íeder ín het oog springt" uotdt níenand beter. Helaas, het klimaat uoor een diskussíe ouer de bezitsuerhoudingen in onze maatsehappíj is ongunstig; üarrneezl het debat ín eynst begint" ís er
üv.oeg of Laat toeh ueer een uanklank te horen" die herinnert aan
het Lot dev, minder bedeeLden en die de opposanten. op dít punt uitmaakt uoor bLaeddorstíge íjzerureters" 2ntseyvniideLijk komt üroeg
of Laat Vpt eociaLísme ter spz,ake aLs de hoogste rede" Het is makkeLijker ouey ðdeeën te praten dan ouey, feíten.
'fde maken eehter op het ogenbLök een ?,eer uenheLdeyend Leey,proees door: met eígen ogen hebben uJe kunnen zien en aan ons eí,gen Líjf hæbben we kuwten ooeLen" døt rt soeíaLisme, aLs het ekonomiseh niet yendabeL genoe7 is, wiet de ky.aeht. ko.n opbnengen om
ziin naatsehappeldjke beLoften na. te komen. We hadden genoeg üan
het gezeut, dat men de heug nnar de meug moest zetten en dat ueeL
uoor ons niet te betaLen uas" zodat ue Gíerek ueL synrpathíek uonden toen ue ons iets meer konden perm¿tteren" aL was dat toen ueL
met anderînan¿s geLd dnt ue nv,L b)eey terug moeten betaLen" De uooy.deLen díe toen uit de CA)-onderhandeLíngen zijn gesLeept, de
pnijscontpensatíes en bonussen hebben aTLemaaL maar één ddng gedaan: de drukpers Ðoor de bankbiljetten sneLLey Latey, draaíen; de
andere maehínes bLeuen uerken aLs oanoude en naar eigen goed.dunken. Aft zijn trowtene waarheden &í.e te elementaír zijn om z-e
hier wer op te díssen.îr
Zo klaagt onze manager nog een tijdje door over de situatie in, naar zo is
gebLeken, PoLen. l,iant het gaat hier niet om een níeuw pLeidooí voor meer
doelnatigheid, lagere lonen en uítkeringen etc. in een !Íesters land, maar
over een l-and r¡aar de managers van de ondernemingen schijnbaar een extra
handicap op hun weg vinden: aL het gepraat over lsocialÍsmet. En dat is
uitermate hinderlijk, aLdus de strekking van het artikel- ín Zayzadzaníe,
(?I'Ianagementî), een blad dat specíaal voor de dírektíeleden van de tgesoci-

- t0 in PoLen wordt uitgegeven. l{et de offícíöle ideologie r¡ordt in dit blad regelmatig korte metËen gemaalct " Zo is het blact
onder meer bekencl geworden door zijn jaarlijkse overzicht (ã La Fortune) l)
van de meest r,rinstgevende bedrijven in Polen. Bovenaan deze etop-víjfhonderdf staåt het Polmos-syndílcaat, zeg maar de sÈaatsslijterij die het monopolie heeft op alLe in Polen verkochte drank. Juist bíj dit bedríjf is volaLiseerdee ondernemingen

gens de maatstaven van Zav,zadzanie de verhouding tussen lrosten en baten hei
gunstígst. En ergens onde::aan de lijst bungelen de paradepaardjes van de
rsocial.istische pLanekonomiel: de koLossalre Lenín'hoogouens tâ Nor¡a l{uta bij
Kraków en hun dito tlueelingbrcer in het Silezische Katowice, dÍe grote verliezen f.ijden die door de staat moeten worden bijgepast
l'faar rqe willen het hier nu niet hebben over de verdeling van hec ekonomische surplus in het Poolse staatskapitalisme" 0f beter: ïre wi1Len claarvan
maar één bepaald aspekt aanroeren, namelijk dat van hec tou\^¡trekken tussen
managerse staat en arbeiders om de bestenmíng van de geprodueeerde meerwaarde. I'le kunnen niet beter illustreren, hoe openl-ijk er in Polen over dergelijke kwesties wordt gesproken en geschreven, dan door nogmaaLs onze manager 2) uitgebreid aan het r,roord te laten:
t'Het sociaLísme kuan ter aereLd uoL üan dromen ouer geLíjkheðd en
heeft er uan tt begín af aan naar gestz,eefd om Lettez,Lijk die geLiikvzeid te uev,t'Jezenlijken. AL spoedíg bLee'l< eehter dat" aL hebben de menaen een eøen grote maag, hun handen nöet all,emaaL hetzeLfde zíjn en zo ook 'hun behoeften, Teoens uezd duideLijk, dat
de mensen beter dnor hun uev,díensten dan door Leuzen uey,den o.angezet tot effektieoer," sneLLez," beter of zorgtulddger uerken" De
LoonÐerschíLLen werden zonder getreuzeL en zondez, ophef tsergroot,
opdat de opgetz,okken façade Dal¿ geLíjkhe¿d niet aL te zeey, zou
uorden besclndígd" De maatschqpíi (in Polen bedoelt men hiermee
de bevoLking zoals die staat tegenover de overheid - D & G) neageerde op geheeL eígen uðjze op deze oeranderí,ng" dooy, a'l.s zijn
Líjfspreuk uit te dragen: czA siç stoí" czg síç Lezy" dua tysígce
naLezg (of je nou staar of ligt, tweeduizend zLoty kríjg je zo ín
't handj e) * uaaz.bij de tueedti,zend uan de oorspronkeLijke uey,síe
werden opgeuoLgd dooz. dt*ie-, üíer,-, uijfduizend en daarna, om het
rötme uan het üeys te behouden" dooz, töen tegels (jargon voor het
biljet van duizend * D & G) enzoüooxt" AL staarú en Líggend hebben urii onze ínfLatie opgedrelen" zoLang aLs ddt uers opgang deed"
We zijn nu tensLotte zo Der,, dat ueel inteLligente mensen en
biina de lzeLe eentv,aLe regering begríjpen, dat je- de tnensen niet
geLíik.' maar z'eehtuaaz,dig moet behandeLen. Reclttuaarddg" dat aíL
zeggen oueneenkomstig vzet bereikte re.suLtaat" rechtuaandig, dat
9e de goeden beLonen en de sLeehten bestraffen" I4aar de geL¿ikheíds¿dealen (opgeuat rñet aLs geLijkhedd Ðan kansen" aLs- de geLiike start" maar uits'Luitend aLs gelijkheíd aan de fínísÐ hebben zðch criep ingeureten in het denken uan de maatsehappij Er
"
bL'i,jft een druk besl:aan om aan íedey,een pnemies toe te kennen;

l) Fottunez een Amerikaans managersblad.
2) Andrzej Krzysztof I'Iróblewski, 'De magische toverspreuk van de
gelijkheid'î, in: Zarzadzaníe van ju1.í 1984, blz" 19.
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Loonst:enhoging heeft geh.ad, dan moet
Jaar ook kríjç¡en; wnneen één avbeíden uit een brigade een beLoning knijgt" utordt díe geuoonLíjk doov,kolLektiâue
premies getsoLgd. lúet een hoog Loon steek je andeyen de ogen uít,
he'b ríekt kLasseuijandig en uekt agressíe op: hoe zit dnt" ís hij
soms betey' dan ik?
Laten we eerLiik toegexen" dat dii; ní.et ge|æeL zonder z.ed.en
ao is, Het idee uan hoge Lonen, of meen ðn tt aLgemrzen - uan pr"íui\eges uoor uerdiensteLíike personen - is gekonrpromitteerd doordat het zo uaak mísbruíkt is" Hooggeplaatste opLiehters" ,,tittsin*
dez's uan het peryetuum mobiLe en uitzítters uan nutteloze konferenties hebben de pubLieke opinie ey niet uan kunnen orno¿¿ígen
dnt zij Vu,tn enorme saLar,íssen aaard zijn, dooy,dat ze lrctzdíg díegenen ín de schadua steLLen, díe de maatsehappij ueeL meer {leuen
dan zii erüan ontuangen. In haar streuen on positíeue yeaktíes te
ktî,jgen heeft de regering zo taak opgeroeþen tot d,e Li'ku¿datíe
üan uitzonderLijk hoge Loonklassen" tot de kontrole op buítensporíge (?) tsermogens, tot het opleggen uan enty.a beLa.sting
aan
-prakde rijken" fut zij nuo nu zij i¿t t:s op öets wat daaruan
tiseh he'b tegendeel ís, zdeh niet gemakkeldjk uan dez,geLijke Leuzen kan Losmaken.
lntussen ís eehtey," u)at men e! rsok uan zegt" 'het geld naan
zijn aard geen ínstrwnent tot het geLíjk maken, maa? ongekeerd,
tot lzet ongeLijk maken uan de mensen, Dat is ook de reden'dat wíj
ín pLaats ucvt soep wtt de keteL juist geld uez'stz.ekken" ua,annee
de een naa!¿ een melkbay (ee.n goedkope eetgelegenheíd - D & G) kan
gaan en de andez, ftder êp,?t tOrbist-yestauz,ant" Dat.is ook de yeclen
d.at uíj dn plaats uan Mao-tse-Tungpakken kLeren kunnen dragen
naa? onze eigen smaak en dtaagkracht, dat uíj op uerschiLLende
maníeren op reís gaan, Dakantíe houden en uitgaan" veeL poLen
spulnen op de grond aLs zij Langs een îPeu)eæî<¡inkel (een winkel
waar je alLeen met I'Iesters geld (1uxe-)<iíngen kunt kopen - D & G)
Lopen en besehauuen het als een grote onrechk;aar&igheíd dat sommigen doLLars hebben en anderen niet. op dezelfde mønier køn. men
zieh afuragen of het reehtuaarddg ís, dnt b"u" de zuítsers in hun
uínkeLs meev en beteve spuLlen kunnen kopen dan urij. Geefi; soms
het zwítserse staatsbutgerschap ltet aLLeenz.echt op d.e toegang tot
aLLez'Leí goederen? Moet men de ongeLijkheid bestiijden en oey,rninderen, of moet men haaz, integendeeL opüatten aLs een. natuunLijk
gegeuen en aLs een uerfnissende uind, die aanzet tot uerken?t'
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Deze Poolse manager verdedigt hier zijn zaak met zoveeL vuur, dat $rij de
hebben kunnen $/eerstaân om hem zeer lang aan het rsoord te
Laten. Helaas Laat de plaatsruimte het hier niet toe om ook zijn konklusíes even uitgebreíd r¿eer te geven. t4aar ui.t de strekkíng van zijn verhaaL
is aL weL duidelijk geworden ruaar onze manager naar toe rvil. Ilet moet , zeg1
híj' maar eens afgelopen zijn met aL Cat gepraat over geLijkheí-d, want
dãt
staat de werkeLíjke modernisering van de ?oolse ekonomie aLleen maar in de
\,leg: ttAls ez',-gezeg-d uordt" dat men zíeh moet bekotmneyen om de beLangen oan
" uerdienenden" dan betekent clat, d.a.t de taak om noodzakeLijká üaayde rnønst
heden te uerkon&igen op de schouders uoidt geLegd. uan tlegenen díe beter oendienen, t'Maar wat hebben ín Polen de beter ver¿ienenden daar nou aan? In de

verleiding niet
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Verenigde Staten kan iemand die vier keer zoveel verdient als een ander,
daar ook vier keer zoveel voor kopen. hTat moet je echter in Polen met zorn
verschil in inkomen? tlZeLfs aLs ue üernemen, dnt de direkteur oan een fabz"ie'k drde keev' zooeeL uev,díent aLs een spinner," dan betekent d.at nog nTet
dat de dív'ekteur drie keev, zoueeL bz,ood eet" dr.ie keer zo uaak met ie t:r,øn
riidt en uoor ziehzelf drie keer zooeeL eLektrísche peertjes koopt. De ddz'ekteun, die behoort tot een hogere inkomensgnoep"
koopt andere Tiaren en
,Tdensteiz: uLees, een auto" een uitstapje naaz, -,t bultenrana. De pz.i,js híez.uan brengt een fLink deeL uan het geLd birmen" uaawnee cle Last uan- d.e subsid't'es op massa-produkten kan uov,den gedz,agen, And.ers en met een zekez,e
ouerdÛiioing gezegd: de regerðng geeft de beter oey,ddenenden met d.e ene
uat zii met de andere u)eer afpakt. Ðe konkLusíe is dus: ouey, het ge?*4"
heeL. genomen is in PoLen het oersehiL in Leuensstandaard. kLe.iney, d.an "het
uez,sehíL in ínkomen. 1Ì
HeÈ komt regeLmatig voor, och arme, daË in zijn eigen onderneming de
Poolse direkteur niet bovenaan, maar als tweede, derde, Ja zelfs vierde op
de loonlijst staat. Loonsr.'erhoging voor deze kaEegorie, acht onze mana¡ler
dus noodzakelijk. Daar moeË echter tegenover staan, zo voegt hij hier ín
een vlaag van 'gel"ijkmakeríj' ' zijn arg,uetrt.n moeten immers algemeen geldig zijn - aan toe' een vergroting van Ce produktie. Hoe deze nu te beieiken? Vanzelfsprekend niet door iedereen maar hetzelfde inkomen voor ogen te
houden, maar enkel en alleen door vergroting van de ongelijkheíd" Subsidies
aan verlies lijdende ondernemingen zijn - zo hoorde de auteur van een hoge
funlctionarís - elconomisch gezien níet zozeer een míddel tot dekking ratr ã*
verliezen als wel een vijgeblad, een zoenoffer aan de gelijkheidsidãologíe"
Oolc gebeurt het dikwíjLs dat arbeiders, meL name cp de scheepswerven, tegen
het einde van de maand het werken r¿el voot gezíen houden, omdat zij met
meer r,,rerk toch níet meer kunnen uitlcomen boven de premies die r¿orden gegeven om de verschillen met het loon van de rstootarbeiderst te niveLleren.
Dat soort privileges moet, dus worden afgesetraft. l,,iaar gaat men nu de inkomens van de armsten in de Poolse maatschappij beschermen door de prijs van
goederen te verhogen, die voornamelíjk door de rijkeren worden gekochi, dan
konstateert onze manager hier meteen een denl-fout. Immers, als autots, benzine of banden duurder worden, wordt, cte hogere príjs áoorberekend in de
kosten van een doktersbezoek of in cle pr:Lj s van de getransporteerde goederen in het,algemeen. Dus, zegt hij, ,,uanneer een Luæeprodukt duurd.er uoy,dt
gemaakt" d'v'ukken de T.asten daaruan toeh op de heLe gemeenschapît. Het is
T"et- demagogie om te doen alsof de sïnsten bíj zul"ke maatrege1en baat zou;
den hebben. I^Ie kunnen berer aj.re ¿anrijgingen v66r ziji ;;-g;;"n roêgeven
dat er bij
armen E-åren, nog steed" ãijtt-"n ocjk wel zul.len blijven. AL-ons
leen als wij
overgaan tot een ekonomische hervorming, tot op*r"tí. van de
zieke patíenË' kunnen wij hun aantal" vermínderen, en daarvoor is nodíg dat
wíj elke ilLusie_over getijkheid opgeven " r'De ordeonàrüg-¿i-à""
Land. uenkt
niet .uoor het vaderLand" n|et uoor- áe fuekomst, ma.er aLLben oooy ziehzeLf
preeies zoals het dndiuídu ook meer uooz, ziLhzelf ouen heeft d.an uoot, degemeensc,hap". Dat,.is m^issehien piinlï.jk, ma,ar a,anzienLijk onoi¿"ti."ehey,
d.an
een egalítadre ALíce in 1,,/ondez,Land. '', hrróblewski, die wíj híer zo ruim aan het woord hebben geLaten,
- Ì'{anager
ís
de Laatste jaren bepaald g.ui .o.pende in a" ro.rii¡" ã"¡ïã"ã", uir de
grote hoeveeLheid geschriften ten gunste van ekono*i""ù" hervorming, die
tegenwoordig in Polen worden gepublíceerd, plukken wij nog dit ene aitikel
ter ílLustratie van de zieieioerselen van de huidígã gen:eratiu managers.

-t3Eet is geschrtrven door een ekonoorn uit l(aLor¡íce en draagt de veelzeggende
títel 7De naod.zakeLíike prikkeLt 3). Deze ekonoom, I(ramer, kritiseert de
versnipperde wíjze \¡raarop tot nu toe in Polen sornmige ondernemingen en-ook

r¿el branches tot de ekonomische rekenvoeríng 4) zijn overgegaan en andere
niec. tt nervormingsproce,s moet rnrorden versnelcl, zo schríjft trij, en in een
níeuwe fase r,¡orden gebracht.

l,Het trage tenrpo der heruoy,mímg , kan witeindeLiik uorden üe!kLaayd. uit de ontbrekende'bereidheíd uan de kant uan de beuoLkíng
om d.e geuoLgen te d.z,agen tsan d.e ìntsoer,íng uan de ekonomísche príkkeL. beze houding *aàkt het bLiikbaav, aL sneL nodóg om de- inuoering uan d.e ekonoim)sche pr,íkkeL ín tíjd te sprej'de.n, uat doel; den'
ken aan het naaien l)an een kostuum pev ondev'deeL: eev'st de Lin'
kez, broekspijp" dan een tíjd níets, ueruoLgens de v'eehter moua
enz, Zo bbuàert men bdiuoorbeeld, dnt men ooor het afbomten tan
de subsíù)es ãan bedtöjuen de pz,ijzen. met een 25% zou moeten uer'hogen. Maay, haastíg uonclt daiy dan aan toegeoqe-g-d" dat het uolk
zodat dit pnoces in tiid moet u.orden gadíi nøet zou aceeptbren,
spneid,, Het ís moeiLiik deze opiattí1tø -te ondersehróiteno .daar
oïer enkele iaren het pqùL uan de noodzakeLiike pr't'isxerho-gíngen
uaarschr)jnLt:jk geen 21" maan 50% bedraagt, en wissehíen zeLfs L00'
aat ín het oerLeden trouuens aL eens gebeurd ís,"

t,Êet woydt hoog t¿id,t," betoogt Kramer , ttclat er .een eínde komt aan het afkopen ua1?. tettredenheí,d,t met geLd dat door inf l-atie is verkregen en dat op geen
ãnke1"e manier de werkelijfe verhouding weerspíegelt tussen de hoeveeLheid
en de kwaliteit van de utio g"*token arbeid. Alleen een'systeem van vríje
prijzen zqu deze verhouding op een juiste manier kunnen-uitdrukken. lteL anlao M.r* en Engels pleit 1(ra99r voor invoeáerã roorden: onder veeL
"itut"o
ring van het marktmechanisme. Er moeL veel meer spaarzaamheid komen in de
pooise ékonomie, zo betoogt híj, en daarvoor.is nodig dat de ondernemingen
over veel meer ínf ormat,ie Ëesct ltt<en zodat zij ratíoneel en verant\^roord beslissingen kunnen nemen. Bovendien is voor een moderne ontt¡íkkeling van de
ekonomie ook verei.st een groeíende tertiaíre (- dienstenJ)sekËor, die het
de produktieve sektoren mogeLijk maakt om veel en veeL doeLmatiger te produceren. In PoLen echt,er neemt de werkgelegenheid in de tertíaire sektor
juíst af, mede omdat de regering .- onder druk van de ekonomische krísis ireeft geprobeerd de werkgelegenheid achter tde bureautst te vermínderen ten

gunste-vàn de direkt proãuktieve arbeid in de fabrieken. Maar daarín Ligt
ãíet ¿e oplossing, meent Kramer. Veel meer dan ee¡ uouLd be-bestrijdíng van
papierwerk moet in de oplossíng van de krisis ín Polen de
bureaukrati..
"r,
doorslag geven i'dã algernene ekonomísering van het |9ven met al de daaraan
verbonden þonsekwentie;"" I^Tat vre ons bij een dergelijke algemene ínvoering
van heÈ kostorijsbeginsel moeten voorstellen, voelen I¡Ie nu ín NederLand aan
onze eigen trui¿ì aan a1Le sociale vooizieningen' van gezondheidszorg tot

3) Teodor Kramer,
r
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anders bedoeld, <lan dat el-ke onderneming
fínancíeeL zelfstandig moet zijn, en dus haar verLeízen niet
kan dekken met bí-jdragen van de staat.

4) Hiermee wordt niets

l4sporte politierbijstandr, opvang voor jeugdigen en kuLtuur, zal een prijskaartje komen te hangen" Dat wordt het nieu¡se gezicht van het tsocialisne'

in

Polen.
Nu lijkt

het allemaaL zotn vaart niet te lopen" Het regerinþsblàd PoLityka pLaatste tenminste als kommentaar bij l(ramers artikel, dat het moest
worden gezien als uitdrukking van rrextreme ekonomische opiníes" die l-eefden

het Ti.ende Congres van de Poolse Verenigde ArbeidersIn het bijzonder vond Pol'i..tyka. het bezwaarlijk, dat aan de riicksichtslose doorvoering van de !ekonomische prikkele alle sociale aspekËen
aan de vooravond van

partij.

van de ekonomische ontr,rikkeling ondergeschilct '¡erden gemaakt. I¡lant dat was,
aldus het redakEionele kommentaar, "het fundamenÊele dilernma van onze sociaal-ekonomische politiek": de keuze tussen vrat ekononisch noodzakelijk is
en \,rat in soeiaal (bedoeld ís: politiek) opzícht haalbaar is.
De ontwíkkelingen in Polen sinds de tijd dat Kramer zijn artikel sehreef
f.ijken uit te wíjzen, dat de ontwikkeling wel degeLíjk, ondanks morele maagkrampen in het regeringskamp, de kant uitgaat van Kramer en de zijnen. t{atuurlijk is dit ook precies wat de regering-Jaruzelski beoogt, maar zíj zou
zich gaarne r¿illen indekken tegen de politieke risikors die aan deze politiek verbonden zLjn" Polen is sinds september vorig jaar 1id gervorden van
het Internat,ionale llonetaire Fonds, en dat geeft het bewínd een stok achter
de deur om tegenover de bevolking zrn beLeid van prijsverhogingen te rechtvaardigen. Maar hoe treurig r¿el niet het lot is van de profeten die í.n
eigen Land niet worden geäerd, blijkË wel uit het feit dat de Poolse regering het nodig heeft gevonden nog een andere zondebok aan te wijzen: de
managers zeLf" A1le ontwikkeLingen in Polen gaan hun ríchting uit: er komt
meer ruimte voor het marktmechanisme, de fínanciêle leiband van de staat
wordt losser gemaaktr êr'wordt zelfs al gesproken over een zekere mate van
privatisering van staatsbedrijven 5). En wie worden doot regeringswoordder Urban afgeschilderd als de grote tegenstanders van deze tendens? De
I

staatsmanagerst

.

IleÈ name bij de reusachtige staatsondernemingen die onderaan de lijst
vara Zarzadzanie bungelen zullen er ongetwijfeld managers' zíjn, die de
nieuwe wind met ongemak horen waaien en hun fraaÍe posten in gevaar zien
gebracht. Maar voor de Poolse ondernemersklasse als geheel geldt maar één
díng: zij wordt opgediend door het regiem als tegenstander van de veranderingen die zij zelf al"s eerste heeft bepleit. Vermoedelijk heeft zíj daax
vrede mee, zolang maar dit boeman-effekt zijn werking niet verlíest" Maar
de waarnemeË van deze ontwikkelingen kan maar 6én <ling verzuehten: ondank
is rs wereLds loon.
(In één van de volgende nummers van Daad en Gedachte zulLen r^rij deze serie
afsluiten met een beschouwíng over ekonomische hervorming"r, .r arbeidsmoraai in Joegoslaviä. I^le zullen ons dan tevens wagen aan een poging tot ana'Lyse van de betekenis van al deze ekonomische heivor¡ningen in õost-Europa,)
5) tPolen schept meer ruimËe voor marktmechanismet , ín De VoLkskrant van I april l987; rPrivatísering van poolse staatsbedrijven is nabij r, in NRC/HandeLsbLad van 7 april lgï7.

