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DE VAKBETdEGING ïüORSTELT },Í81 PROBLEI'IEN

DIE VOISlREKT ONOPLOSBAAR ZIJN

De vakbeweging zit in de problemen. lulen behoeft de kranten maar in te kíj-
ken en men stuit op uítvoeríge beschouwíngen over de moeilijke sítuatíe
waarin zíj verkeert. In somríge van die artikeLen is er sprake van, dat de
toekomst van de vakbeweging op het spel" zou staan, in andere stukken heet
het, dat zij zich grote ínspanníngen moet getroosten om te overleven, In
het weekbLad De Gy,oene Amsteydønner zijn dat soort ber.reringen roverdrevent
genoemd. tVoor werknemers, maar ook voor rverkgeversr, zo heett.e het daar,
tbLijven er voldoende argunenten oû rle vakorganísatie ook ín de toekomst
noorlzakelijk te achten. t Dat is oolr onze meníng. De vakbeweging ís een ín-
stituut, dat onlosmakelijk met de kapítaListische ""*"¡terring 

en haar wij'-
ze van voortbrengi.ng Ís verbonden. Br zaL een vakbewegíng zijn zolang er
kapital.i.sme ís. Dat houdt echter niet ín dat de probLernen litaarn.ee zíj wor-
steLt te verr,¡aarlozen zouden zíjn"

Sínds 1979 is het ledental van de grootste i{ederLandse vakcentrale,
de FNV, met 180.000 personen of v¡eL met 15 proeent van 't ledenbestand ge-
daald. De bij deze centraLe aangesloten Industríebond, díe in 1979 ruín
300.000 leden telde en daarmee de groot,ste bond van ons land was, zag, zíjn
acht,erban sindsdíen tot iets meer dan 200.000 slínken. In augustus j.1-. ís
er in NÃC/Haytde\sbLad op gerrezen, dat 'het aandeel van de FNV in het tota-
le r'¡erknemersbestand én in het georganiseerdp- werlcnemersbestand onrustba-
rend terugLooptf. Dat, niettegenstaande FNV-voorzitter Pont in juní j.L,
konstateerde, dat er voor tt eerst sinds jaren lreer gprake was rran een be-
echeiden Ledenr.¡ínst.

Iloordvoerders van de vakbeweging plegen ledenverLies en Ledenr¡inst
te verkLaren uit het konjunktuurverLoop. Daling van het ledental" zou ver-
oorzaakt r¡orden door verminderíng van de werkgelegenheid; zodra er eníg
ekonoroisch herstel valt, waar te nemen zou het, leCentaL !,reer stijgen. Maar
in r¿erkelijkheid zijn de dÍngen een tikkeltje gekompliceerder dan ze op
het eerst,e gezícht schijnen. In tret .FinaneieeL Eeonowisch Magazin¿ heeft
een zekere Leon de l,tollf vorÍg jaar uíteengezet, dat het ledenverlíes van
de NederLandse metaelbonden in de periode va1l 1975-1982 aanzíenlíjk groter
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rüas dan ul verlies aan werkgelegenheiri in de zel.f.ds periode" Ir: de rlienst-
sekioru zo betoog"de hij, $ras er tussen l97B en t32 nog sprake van stijgen-
de werirgelegenheid, maar het ledental van de diensËenbon{en líep toen te*
rug in ongeveer ¡¡elijke mate als bij rle metaalbonden. Ðe lconlclusie liei
voor de hand¿ de daling van het, ledenEal van de va.k'beweging lcan niet uit'-
sluitend ¡:it een ekononische achteruítgang r¡orclen verklaar<l, .Er zíj'n ver^
scheidene oorzaken voors zoals er op een gegeven tnoment, verscheiclene oor-
zaken zíjn r.raardoor heË ledental rüeer stijgt.

i'iaarom maakt de vakbei¡eg,Lng ziclt zotgen cver een daling van ha.ar l-e*-
dental., of ot nu gaat orn een a b s ¡: 1u f e dalíng <lan v¡el om een r e-
1a r i- r: v e o waarvån sprake is inciien het ledenta1., ootrc al stíjgü het,
aehterblijft bij de toenamevan de beroepsbevoiicing? De reden ís deze, ciat
hoe niinder arbeíders âr georganí.seerd zijn, hoe niinder aanspraah de vakbe*
wegíng erop kan nalcen, dat zíj rl e arbeiders vertegemroordigt. En clat, be*
tekent niet al-leen een. aantastí.n6! van de valcbondsrnythe" maar tt houd.t vol-
gens de vakbewegíng tevens heË gevaar in, dat- tret georganiseerde onderne-
merdom haar niet meer als eân aanvaardbare gesoreicspartner beschour'rt.

I{et gevaar waarvan hier wordt gesproken is echter veel lcleiner dan er
soms r,¡el røordi veronderseeld. In de ¿ersÈe pi"aats is de vakber.;egíng voor
heË ondernernerdorn :níet zozeer van betekenis ctr.¡or de o ltì. v a n g .¡an haar
achterbanu dan we1 door de maLe ruaarin rij de arbeidsrust \reel te handha-
ven. De irandhaving daarvan .- de Engelsrnan hTilLiarn ilc¡rrís r+ist iret al een
eeuw geleden * is een van cle belangríjkste dienstene zo níeË d e belang*
rijkste dienst die de vakbeweging de heersende kLasse bewijst" Deze dienst-
verlening is haar r+ezenlíjke funktíe i-n de kapitalåstische naatschappij "
Vervult. zi.j deze naar behoren, dan zuLlen de on<lernemers zích r.¡einig be'-
kreunen om wat men çle organisatiegraad noemt.
' Voonraarde voor een goed funktioneren varl de .¡akberleging ís heË i:e*

staan van de vakbondsmythe. Sinds het ontsÈaan van rle vakber¡egíng is het
zo geü/eest ciaË zij en de arbeiders allesbehalve clezelfde, op de lceper he-
schour¿d zeLf.s legenstrij.lige bel-angen hadden" Hoe sterlrer cl.e vakbondsmythe,
hoe onscherper deze tegenstelLing. Vandaar, dat de vakbeweg:-ng i3r altijd
voor gehraakt heeft het ondernemerdom té goe<j.e <liensten te ber'rijzene rran*
daar dat zLJ - zoaLs een ondernemersrroordvoerder het eens heeft uítg,edrukt
voor enige .jaren - samen met haar onderhandel-íngspartner een tkomed.ieu op-
voert ten behoeve van haar acht.erban"

De r^¡ezenlijke funktie van de valr-ber.reßing hoLt de valcbewegíngsmythe
uiÈ" i'taar juist terwill-e van haar funktie is rte valrber,reging er vcortclurend
op uit de vakl¡ewegingsmyÈhe te versLerken" Ðaardoor b1-ijft heÈ gevaar daË
sornmigen levensgroot voor Ce val:,berrreging menen te zlen opdoemen een ten-
dens" een tendens die door tegentendensen r.,"ordt afgezt'takt of geneutralí*
seerd 

"
Zo lang als de val',bevreging bestaat is zij het instruinent ger'reest met

behul"p i,raarvan Ce prijs van de arbeidslcrachÈ r.,re:rd vast.gesteld- en met be-.
hutp r'laarvan een ongestoorde voortgang der produktie diende te 'r¡orcLen ver-
zekerd. Dat inst,rumenË zaL ðe'r¡akber'¡eging in de toelconst blijven en dat be-
Ëekeng, dat zíj ook- in Ce toehomst voo:: de handhaving van cle valcber,regings*
rnythe zal m()eten waken" Aangezíen het liapítalisne geen statische, maar een
clynami"sche i:roclukt,iervijze ise ê€.rz die onclerhevig is aan doortdurende veran*
deringen, ís ook de vakbeweging aan verancieringen onderhevig" 7.iJ is een
bewegÍng in beweging. tlaar de bewegíng die l-raar bo¡rena1 l:aralç.teriseert í-s
die, welke ook de slinger van <le klok vertoont. I'lant zij is genoocizaakt
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iedere aanËasting van de vakber¡egingsmythe so goed mogelijk te Þ"orrígeren.
Om die korrektie tot sËand te brenge¡ zaL zij op gezette tíjden - zLi

het ook níet altijd - onder druk van de basis een schijnradilcaLe koere va-
rêno Dan zal- zíj hetzi j zêlf. stakíngen uitroepen, hetzij steun verlenen
aan rwíLdee akties, die - índien zij erin slaagt ze ín de kortst nogelijke
tíjd om zeep te hetrpen - haar de gelegenheid bíeden indírekt haar nut voor
n"t "iÍ:'i:iï*.T"::"*i:jiåiår, dar de vakbeweging zich aLrijd bevíndr
tussen 8cyL1a en Charibdis, zoals de oude GrÍeken zeiden, ofo geLijlc de En-
gel"se uitdrukkíng Luídt, tussen rie duivel en de diepe blauwe zee. Zorgt ze
té goed voor cle handhavíng r¡an de arbeídsvrede dan val-t het haar moeílíjk
om de vakbewegingsmythe te handhaven en spant zij zich in om deze mythe te
versterken, dan gaat dat onherroepei.ijk ten koste van de arbeídsrusc. Dat
is het dílen¡r¡,a !üaarvoor de vakbewegíng zích gesteld ziet, ¡t is dit dile¡n-
ma r,¡aaruit haar problemen voortvLoeien, Ðie problemen zijn onlosmakelijk
niet de vakbeweging verbonden" Ze heeft er, krachtens datgene wat de valcbe-
weging is, altíjd mee gevrorsteld en ze zal er mee blíjven htorsteLen omdat
díã pioblenen otrãplosbaãr zijn. 7,e zutlen níet Èot het, door NfuCftIarl.deLe'
bLad genoe¡nde reinder van de vakbeweging voeren, Ze horen bij de valcbewe-
ging en ze zuLlen zích nu eens duidelijk, dan weer onduídelijk manífes-
feren.

0p het ogenblik manifesteren zij zích bijzonder rluídeLijk" Dal ís ook
in het verleden en ook eLders dan ín l'Iederlanrl wel eens het gevaL Ser¡teest"
En iedere keer r¿ekte dan de vakber¡eging de indrulc tzíekt te zijn zodat al-
lerleí zogenaamde tdoktorent op grond van de meest uíteenlopende diagnoses
haar fmedicíjnenr aanbevoLen ter spoedíge genezing. Maar de vakbewegíng ís
niet ziek" llat ten onrechte díe indruk wekt, dat behoort juíst tot haar le-
vensritme. Zo lang ze leeft - en dat is evenlang als het Leven aan het ka-
pítalisnre zaL zíin beschoren - zal zij haar problemen met zích meeslepen,
zaL zíj genoodzaakÈ zíjn voor Ît goed vervullen van haar funktíe díe funk-
tie zo goed mogel"ijk te verhuLlen.

I,ITE I^IEET ER EEN DEFlNITIB

VAN KAPITALISIT{E?

Dat de bourgeoisie af en toe rare problemen heeft ís geèn nieuws. Daar be-
steden we normaal gesproken dan ook geen aandacht aan, maar ín Hongkong
zítten ze nu zo exg met de handen in het haar dat ne er toch een paar re-
geLs aan wil-len wijden.

In 1997 wordt deze Britse kolonie, een schiereiland op het '¡asteLand
van China, lreer onderdeel van ,Ce VoLksrepubLiek. In dat jaar is namelijlc
het huurkontrakt voor deze stad afgeLopen. Omdat er echter ín de afgeLopen
honderd jaar ftink geLd ís verdiencl, door Ce bourgeoísie wel te verstaan,
zocht men naar een mogelijkheid orn daar mee door te gaan. Aangezien cle
machthebbers in de Volksrepublíek er ook niet slechter van worden, hadden
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zíj daat ook wei" oren naar" De afspraak is dan ook gemaakt d¿t Hongkong
na 1977 nog vijftig jaar eerx aparËe status za1 innemen binnen de irol"ksre-
publiek: het zaL kapitalistisch blíjven cnder "kommunistisch"-Chinees sou*
vereiniteit.

i{et probleem rraar men in Hongkong nu mee r¡or.stelt i.s et opstelLen van
een grondvüet voor deze periode en dan met name hoe "lcapiÈalísmett moet kror-
den gedef inieerd" Een r,rerkgroep bestaande uiË jurisÈen, finaneiäle e:rperts
en zakenlíeden lcomt er rriet uír" Blijkbaar hebben <le leden gekonstateerd
dat er in r¿ezen geen verschillen bestaan tussen ttkommunistischou China en
lcapitalisËisch Hongkong" De r¡erkgroep heeft nu besloten om iret kapitalisme
grondig te gaan bestuderen in de hoop langs rlie r¡üeg tot een heldere clefi--
nitíe te kornen. MisschÍen is het een goede tip voor de heren our een aan-
tal arbeÍders, bijvoorbeeLd textielarbeíders uit Bngeland, Ilongkong en de
Volksrepubliek eens een middagje bij elkaar te zett.en. t'le zíjn ervan over-
tuigd dat die t'eenvoudige, weinig r:ntwikkelde*'nrensen er sneller uit zulLen
komen dan de zeer geleerde heren vân de ruerkgroep. lÍaar mísschien is dat
wel niet de bedoeling; misschien moet er eerì zeer ingewíklceide formule-
ríng bedacht rvorden waar iedereen al-Le kanten nee uit kan, om toch maar
vooral te voorko¡nen dat de myÈhe vån een 'lko¡nnrunistisch" Chína doorgeprikt
wordt. hre zijn benieuwcl

DE ITEERSERS IN OOST-EUROPÄ I,IETEN BEST

DAT ZE EEN HEERSENDE KLASSE VORI,!EN

"De kapiÈalistísche machthebbers in de D.D.R. zijn er zich niet van bewusÈ
dat ze een heersende klasse vormen. Integencleel: ze houden ziet..zeLf voat
de politieke voorhoede van heË proletariaat.r' Dat betoogde ín apríl l98l
een van de sprekers op een bi.jeenkomst ín Osnabrück, rlíe werd bíjgewoond
door Duítserse Fransen, itlederl-andersi en Belgen" Zíjn steliing lokte onmid-
dellijk scherpe kritiek uit, "Ðe klassentegenstellíngen in de Ð"Ð"R. zljrr
dermate groot, dat deze bewering onmogelijk juist kan zijn", zo r.¡erd er te-'
gen de spreker in kwestie aangevoerd. ).¿Iaar cleze bl-eek niet te overtuigen,
ook al werd de omvang van de klassentegenslellingen in Oost-DuiËsl.and niet
door hem ontkead"

Zij díe tijdens de dislcussie de spreker kritisêerden wezen er op, dat
men uiÈlatingen van de Oostduítse machthebbers, die een bevesËíging sche-'
nen te vormen van de gewraakte stellíng, niet, ernst.ig díende te nemen. Ze
behoorden, zo voetden zij aan, tot hetzelfde soort hr-urbug \íaarmee elke ka-
pitalistische klasse haar heerschappíj een bleke schíjn van reehtvaardi*
ging poogt, te geven" Uitlatingen van dat soort dienen in geen gevaL te rrror-"
den opgevat als een exacte lleergave van datgene wat machthebbers werkelijk
denken.

Toentertijd - ín lg8l - kon men naar datgene IraL rnachthebbers in Ce
Oosteuropese landen r¡r e r k e 1 ij h dacht,en alLeen maar gí.sser¡." Natuur-
1íjk berusten die gissingen op bepaalde, hetzij goede, hetzij verkeerde in-
zichten in hun lclassepositie. lfaar in geen enkel Oosteuropees l"and hadden
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rle heereers op dat moment nog ooit het achterste van hun Ëong laten zien.
Dat is lang zo gebleven, maar sínds kort is daar verandering in gekomen"
De Poolse journaLíste Teresa Toranska, verbonden aan het in llarschau ver-
schíjnende weekbLad TwTtura, heeft een aanË41 personen die in de jaren t50

in de zogenaamde evóLksrepublieks PoLen de macht uiËoefenden ínterviews af-
genomen" I¡Iat de geinterviewden ook voor beweegredenen gehad mogen hebben,
feit ís heto dat zij opeens zonder enige terughoudendheid spraken nadat ze
eennaaL hun vroegere machtspositíes hadden verl-oren" Of. ze daarmee degenen
die in hun plaats topfiguren zíjrr geworden een hak wilden zetten of dat ze
tot spreken gedwongen werden door de indríngende maníer r.¡aarop ze ¡¡erden
ondervraagd, vínden we maar van ondergeschikt belang" De betekenis van de
intervíews is geLegen in de inhoud der verstrekte mededeLíngen.

Díe inhoud was zodani.g, dat het weekbLad Yultura de vraâggesprekken
níet durfde te pubLiceren. Drie ervan verschenen vervolgens in de herfst
van lg8l ín het partijweekbLad PoLityka, Op dat tíjdstíp was de noodtoe-
stand nog níet afgekondigd en was het vakverbond tSoLidaríteitt nog niet
verboden verlclaard. l.[ogelíjk had de partij, om de kritiek van dat vakver-
bond te ontzenuwen, er behoefte aan de schíjn van tolerantie te ¡¡ekken" 0n-
der die omstandígheden zag de uitgeverij Iskz,y een boek in de verhalen van
Toranska. Ze lcreeg van deze uitgeverij een officíäle opdracht om met haar
íntervíews door te gaan en die opdracht r¿erd niet íngetrokken nadat Jaru-
zeLski begin december f8l de staat van beleg afkondígde.

Teresa Toranski bleef ook nadien de voormaLige machthebbers bezoeken
en die bleven de deksel van de beerput lichten. Sommígen zeiden weL, dat
wat zíj.alLemaal aan de journaliste meedeeLden, nooit in drulc verschijnen
zou. Aanvankelijk leek het daar ook op" IIadat de schríjfster zeven''uítvoe-
rige stukken bij de uitgeveríj had íngeleverd, Liet deze niets meer van
zich horen. Dat is tot op heden zo gebLeven. Niettemin ís het boek toch
versehenen, maar i,iiet bij dã uítgevexíj fskry, maar bÍj de ondergrondse
uitgeverij Przedsvit, Begin september zag eer' Franse vertaLíng het licht"
Andere vertalingen schíjnen in voorbereiding te zíjn"

I{i.j hebben die Franse vertaling nog niet onder ogen gehacl" I^lat wij
hierboven omtrent de vraaggesprekken en hun karakter hebben meegedeel-d is
ontleend åan een uitvoerige beschou¡¿ing van een ín ltlederLand r.¡onende en
werkende uít PoLen geänigreerde journalist in het weekbl"ad Vnii NederLand.
Deze geeft zijn indrukken van het gelezene weer en voegt daar korte en nu
en dan langere cítaten aan Loe. Het spreekË vanzeLf, dat een oordeeL dat
op een dergel-ijk stuk berust niet anders dan een voorlopíg oordeel kan we-
zen. Niettemín zijn wíj ervan overtuígd, dat ¡¿at uít het boek van Toranska
bLíjkt omtrent de Poolse machthebbers van een vorige generatíe, vernieti-
gend is voor de stelling, dat zíj 'zích er níet van bewust zouden zijn dat
zíj een heersende klasse vormenl.

Zijn de in Vnij NederLand gepubliceerde citaten karakterístÍek voor
het hele boek - en dat nemen wíj aan - dan moet men zích níet voorst,elLen,
dat één van de geintervier¡den letterLijk tegen Toranslca zou hebben gezegd:
tlnlij vormen in feíte een heersende kLasset. llaar is er één tot cie heersen-
de klasse behorende politikus of ondernemer ín het ülesten die zoíets zeg-
gen zou? Maarwat de geinterviewdenníet L e t t e r I íj k zeidenvalt
wel onrniddeLl"íjk uit hun rvoorden af t,e leiden, het Ís de lconklusie die
zich uit hun woorden en bovendien uit hun heLe manier van spreken onrreer-
staanbaar opdringt. ALs Teresa Toranska die woorden exakt heeft r4reergege-
ven, tlan verneemt, men de taaL van een even zeLfbewuste aLs zelfvoldane
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bourgeoisíe" Een bourgeoisie die voor de onderdrukten, voor de arbeíders,
niet anders dan minachtíng heeft, die van haar bevoorrechte positíe geen
geheirn maakt, omdat zij <lie positie, zoaJ.s elke bourgeoisíe rloet, een vol*
lcomen normale zaak vindt.

ook <le in Vr.ij NederLand gepublieeerde aanhalingen uit het boek kun*'
nen wij uiteraard níet uiËvoerig weergeven. ,l'iij r,rillen mee sl"echts enkeLe
cítat,en vol-staan, ter slaving van onze beweringen.

Jakub Berman, díe ín de jaren f40 en '50 een van de drie machtígste
mannen in Pclen rùas: zegt ap een gegeven moment j"n het vraaggesprek:

¡tVíj (ð,e bolsjenistische heersers dus) zuLlen dðt' ooLkje tot be-
dav'en brengen, He'b duutt aL zestig jaaro m,aav, aL zaL ît nog lzort'
dev.d jaar duren, (sLaat de ou'ís'b op tafeL) 't Volk moet; de nieu-
ue üorm aanuaarden. Het moet"it

Op een gegeven moment zegË Bermano dat het de ro1 van de PooLse tcom=

munistenr is ervoo¡: te zorgen, dat de weerstand van de bevolking rtordt ge-
broken en dat alle micldelen daarvoor geoorloofd zijn hoewel er ook schÍjn
van Legalitiet moei bestaan" Als vervolgens het vervalsen van verkiezingen
ter sprake komË e zegt Berman:

'IWij staan in dit Land. net de m,q¡ tegen de rm,Luz'" uii kunnen ons
niet La'ten Le'[den door een meerderheí,dsprine¿pe, Wie. heeft zo'n
demakratöe nodíg? ZeLfs nu kunnen uíi geen vrt)ie uerkíezingen
uitschz"tjoen" mísschíen nu nog nrinder dan tien of tt'tíntíg iaav'
geLeden, aant wdj zuLLen uerldp-zen, Geen taíifeL actn, Dus uat
uoor zí.n hebben zuLke ueykdezingen? ALLeen als we zuLke superde-
mokraten zouden üorden"nuLke gentLemen dat ae de Ltoge hoeden af-
zetten" beLeefd buigen en zeggen: aLstubLieft híen ís de macht"
Ue gq,an Yntlten. . . .r?
TORAttiSKA: îrNox¿i?

BEPJ'ÍAN (schreeuwend)r tt[,trat nou? Wat nou? Waav,om zegt u clat?Il
TOMNSI¿rA: tt)mdat iuist dat pyeeíes üas ua'b juLT,ie moesten doen"
prec'ies da,t.1l-nnni,Uftr ttlk uiL geen ü¿eze üaov,den gebruí,ken.'l
'I0RANSKAz îtDan zaL ik het doen: juLLíe woråen híer gehaat,'l
BERI4AN z t'Meür,owi, poLitiek uordt níet ooov, het pLezíer genaakt,
en níe-b om begz,epen of bemind te üoz,den.tt

Tijdens een gesprek met Roman Ïderfel, die in de jaren t40 en t50 de
beLangríjkste ideoloog van de Poolse partíj ís geweest, zegt dezez

îtVv, bestaat' een oude mop uan Radek I );' Js lrct mogelijk om Pt so*
ciaLísme ín ,âën Land op te bouwen? NatuurLíjk ¿s ltet mogelíik"
alleen" het, is zo zúeLög 1)oor dal; Land. " , . "
Tot slot een citaat uít het gesprek met mevrour^r.TuLia l"línc, ciie aan

het hoofd van de Poolse persâgentschap P"A.P" ireeft Bestaan:

MINC: .ttTn L956 kon i,k geen. passend uerk uínden"'¿
TORANSKA: tt4eeft u. het arbeídsbu'reau çeprobeev,d?tt
MINC: t¡Ik? D'it bw.eau lzeeft geen uez,k uoor hoofdtednkteuren en
'iemand aLs ök zal daar ní,et; naav, toe gaan. r'

I) Karl Radek, een van de naaste mederverkers van Lenin.
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TORANSKA: rtUen aybeider moet.îî
MINC: tlh¿ssen een arbeider en een hoofdtednkteur ís zoîn Der,-
schiL dat aLs een hoofdnedakteuy, íets uerknaTt, het nog jaren
goedgemaakt moet üorden. î'

T0RANSKA,: t'En aLs een aybeidey een duz,e machíne kapot maakt?'ì
IÍINC: "Dan ds hij een saboteur en gaat achter de traLíes,tl
In de loop van het gesprek ber¿eert mevroutr Míne, daÈ er ín Oost-Euro-

pa geen processen zonder aanleiding worden gevoerde maar dat...
1t.,, aLs een kametaad. iets had. gestoLen of zo" ?ie hem natuuy-
Lijk moesten bey,eehten" t'
TORANSKA: 'tWat heeft kmneraad GotruLka of de Tsjech SLanskg ge-
stoLen?" 2').
MINC: t'U bent net een kind,'l
Al"s we aan dit all-es nog Ëoevoegen, dat mevrouw l,linc het niet onder

stoelen of banken s.teekt,, dat zíj de Luxe van de eLíte (lees: de heersende
kl.asse) de normaaLste zaak van de wereLd vindt, tlan menen wíj vol.doende
duideLijk te hebben gemaakt hoe het er in de hoofden van de PooLse nacht-
hebbers van destijds uitzag en uítziet en waarop ons oordeeL over hun den-
ken berust. I,fij menen, dat wat voor de nnaehthebbers van zoln kwarteeuw ge-
Leden geLdt, eveneens opgaat, voor de nachthebbers van nu en dat de Poolse
heersers in niets verschilLen met dÍe in Rusland, in de D"D.R. of in ande-
re Oosteuropese landen. Jaren en jaren geleden aL noemde de Joegosl-avische
dissídent Milovan Djílas, die eens een van de allernaaste medewerkers van
Títo was, de bolsjer¡istische partijbureaukratie teen nieu¡¿e kl¿sse?. Nu
ontkent degene die de felbekritíseerde stelling omtrent de nachthebbers in
de D.D.R, verkondigde, niet dat zij een heersende kLasse vormen. ALleen
zegt hij, da! ze zich daarvan níet bewust zijn" Djilas wist beter" Maar
die was dan ook geen buitenstaander. Voordat híj met haar brak had híj da-
gelíjks tenídden van die heersende klasse verkeerd. Híj r¿íst niet slechts
dat zLj kapítal.istische knoLlen voor socialístische cit,roenen trachtte te
verkopen, hel v¡as hem bovendien niet ontgaan, dat dit soort lieden zeLf
best wist, dat het kapitalistische knollen rìraren.

2) Gomul"ka, Pools partijchef van 1956 tot 1970; Rudolf Slansky,
Tsjechisch partÍjsekretaris, na een showproces geäxecuteerd.

COHN-BENDIT HEEFT NOG ALTTJD GEEN IDEE

VAN T,IAT i"f EI 968 }üERKEtIJK BETEKENDE

Onlangs stond in een van de NederLandse opinieweekbladen een pagina grote
vraaggesprek met Daniäl Cohn-Bendit, die tijdens d.e meídagen van 1968 in
Frankríjk rrode Dannyi werd genoemd" llij r¡as destijds een van de r¿oordvoer-
ders van de revolterende studenLen, maar hí.j beschouwde zichzeLf, toenter-
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tijd als nog hrat, anders ook. Aan zijn gesprekspartner vertelde hij:
Ít 

o . o o . hli| hadden moedige ídeeêi,n oÐe? 'lxoe de uereld ey, uít moest
zíen; ae geLoofden in een grote maatschappeLíjke om'tenteliftg..,.
In de jaren zestig üq,s de arbeider beLangríjk orndat ue daehten
dat híj onontbeenLijk uae ooor de yeooLutdonadre uev,andering,"..
Arbeídez,szelfbestuur, daar geLoofden üe ín. , . .'l
Geloofden hij en andere st,udentenleiclers daar werkeLi-jlc ín? Dat hij

er nu níet in gelooft heeft hij tije{ens het r'reergegeven vraaggesprek ruim-
schoots Laten blijken. Voor ons staat het vast, dat hí..j er ook voorheen
níet in geloofde.

Uit zijn zojuist geciteerde r,roorden blijkt zonnekLaar, dat de arbeí-
ders ín zijn ogen een klasse vormden, die niet kon r¡orden genist a1s het
erom ging de vermeteLe ideeärr van de heren sludenten te ven^rezenLíjhen en
die om die reden beL:rngrijk moest worden geacht. DaE is op zichzeLf al een
zienswíjze rfie nu níet direkt op een tgeloofo in arbeíderszelfbestuur r¿i1
duiden. Maar er is meer.

Eén jaar na rle Franse mei-gebeurtenissen woonde Daniäl Cohn-Bendít ín
Brussel een bijeenkomst bij waarin uitvoeríg gedislcussieerd ruerd over alle
vraagstukken die met de strijd van de arbeiders verband houden. Op een ge-
E¡even ogenblik stelde íemand aan 'rode Dannyt de vtaag hråt hij en zíjn me-
destudenten me,È hun optreden hadden willen bereíken en r"rat zij zích ei.gen-
f.ijk hadden voorgesteld.

r'trrlij vrí1Len", zo ongeveer Luidde het antr¿oord, t'de arbeiders leren
hoe men klassenstríjd kan voeren. " o. o "

Híj had de woorden nog niet uit zîn mond of een Paríjse arbeider die
bij Citroän r,¡erkte sprong woedend op en voer vervoLgens heftig uit" uij be-
toogde, dat de arbeídersklasse de heren studenten niet nodíg had en dat
het ronduít bel-achelijk hras om te veronderstellen, dat de arbeiders van
hen aouden moeten leren hoe ze te strijden hadden.

"Ik", aldus de arbeider in kn¡estíe, rstreed a1 tegen mijn patroon en
tegen heeL het ondernemerdom toen jij nog een luier aan had en in de r,rieg
lag. lüou jij mij vertellen hoe ik voor mijn belangen op moet komen? hun je
me dan soms uitleggen hoe je de lopende band in een autofabriek tot stofr*
pen moet brengen? I,üat ík tegen nijn hol-legats moet zeggen ai.s ík vind, dat
de boel plat noet gaan?"

Bij de dískussie - waarbij rbrutale rode Ðannyr er verder het zwijgen
roe deed - bleek duideLijk, dat de van teen grote naatschappeLijke omr^¡ente*
linge dromende Paríjse studenten, díe meenden ?de arbeiders wakker te moe-
ten schuddene, er geen flauw idee van hadden, dat niet in de Parijse stu-
dentenwijk, maar in vrijwel aLle industriegebÍeden en industriesteden van
Frankrijk de arbeiders spontaan, níet ertoe aangemoedigd <loor welke parËij
dan ook en ook niet omdat ze wakker üraren geschud door de studenten, toÈ
een aktíe waren overgegaan die de heersende ltlasse van Frankrijk heel wat
meer zorg en angst baarde dan de barrik¿dengeveehten rond de Parijse uni-
versit,eit. Vergeleken met de als een strovuur om zich heen grijpende be-
drijfsbezettíngen, ondernomen door zotn negen uriLjoen stakersr trras het op-
treden van de studenten een te verwaarlozen bijkomstigheíd.

De negen miljoen stakers in mei ¡68 in Frankrijk namen hun Lot in ei-
gen handen" beslisten z6Lf over hun strijdmethoden en brachten een vorm
van arbeíderszelfbestuur ín pralctijk. naar had DaniäL Cohn-Bendit, riie zo-
genaamd in arbeiderszelfbestuur lgeloofdef niet de minste üreet van. Hij
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had nooit geLet op wat arbeíders deden en híj lette er ook niet op rvat zíj
in de bewuste meidagen deden. Lid van een groep díe zich tNoir eË Rouger
noemde (lZwatt en Roodt, de kl-euren van de Spaanse CNT), beschour¿de híj
zich als deel van een voorhoede, díe vooraan zou marcheren en die de arbei-
ders tín bewegingt zou moeten brengen. Dat de arbeÍders zeLfstandig optra-
den en eigen Ì^regen bewandeLden, dat ontging hem destijds en dat dit de we-
zenlijke betekenis T^ras van de Franse meidagen van 1968, daar heeft hij nog
aLtijd geen flauw benul van.

Doordat de arbeiders níet achter de studenten aanliepen maar zêLt de-
den wat zíJ voor juist en nodig hielden r¿erd Daníiii cohn-rendit in zijn
idealistísche verwachtíngen bedrogen en in de arbeíders teleurgesteld" Ge-
tuige het interview ís daË tot op de huidíge. dag zo gebl"even. Cohn-Bendit
meent dat er door de arbeiders níet (neer) gestreden wordt en r4rat, hÍj aLs
strijd beschour¿t dat zijn milieuaktíes, demonstratíes tegen de hernwapens,
protest,en tegen alle mogelijke vormen van diskriminatie, kortom randkon-
flikten die doorgaans met bijzonder sympathieke bedoeLingen r¿orden gevoerd,
maar die aan een verandering, l"aat staan aan een omr{renteling van de huidí-
ge maatschappijverhoudingen geen enkeL steentje bijdragen.

Overigens; DanÍä1 Cohn-Bendit wí1 de bestaande maatschappij helemaaL
niet meer omwentelen, zo blíjkt uit tt interview. Hij ís een demokraat ge-
worden die geLooft ín hervormingen Langs parl-ementaire lveg en via een be-
wustword.ingsproces, Hoe dat proces verLoopt en of het ook door iets of ie-
mand op gang gebracht moet worden, daar heeft hij zich kennelijk Ín het
vraaggesprek niet over uitgelaten. Zouden i¿e de plank ver misslaan indien
we veronderstel"len, dat het ook nu weer Cohn-Bendit is die anderen - nÍet
de arbeiders natuurlijk, naar vermoedelijk kLeinburgers en intellektuelen
of. zo - ergens van ber¡usÈ r.rí1 maken?

De weg die hij tot dusver is gegaan ís níet uitzonderlijk. "Hij voeLt
zich prettig rnet het leven dat hij nu leidt'r, vertelt hij. Uat is iets dat
de meeste studenten díe ooit in het Parijse Quartier LatÍn autots in brand
staken en stenen naar de oproerpoLitíe gooíden hem kunnen nazeggen" De mei-
gebeurtenissen Líggen ruím actrttien jaren achter ons. De wílde haren zijn
de studenten kwijt. Ze zijr- niet Langer 22 of 23, maar 40 en 41" Ze hebben
níet slecht betaalde baantjes gekregen, op de departementen, als leerkrach-
ten' als wetenschappelijk medero'erker, aLs dokter of al"s advokaat. De arbei-
ders van toen zijn nog aLtíjd arbeider, arbeider aan de Lopende band, ar-
beider bij een of andere transportondernening of arbeíder díe werkl"oos is.
Hun gevoelens verschíllen weL enígszins met die van Cohn-Bendít. Voor hen
bestaat, nog altijd de bittere noodzaak van de strijd voor hun beLangen.
Ze voeren hem. I'laar Daníät Cohn-¡endit ziet dat niet en zo hij het al zou
zien dan zou híj er zich in de verste verte niet mee verbonden voelen. Hij
droomt - zíi het niet meer zoals eens - van een stríjrl die gevoerd wordt
voor tveranderingr.

Arbeiders zijn nuchter. Ze dromen níet en ze dromen al helemaaL níet
van teen grot,e maatschappelijke veranderingt. Niettemín is juist h u n
nimrer aflatende, vríjwel dagelijkse strijd voor kleine of grote'materiäle
belangen, zonder dat ze rt willen of beseffen, in r¡¡ e z e n de eníge om-
wentelende strijd"
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AAAN COi\¡STANDSE'S BOODSCHAP HADDEN DE

LTJKENPII(K.ERS GEEN BOODSCHAP

0p maandag 15 september j,1. publiceerde De VoLksktant een r,'erslag van een
bijeenkomst in Amsterclam waarin diverse sprekers het woord voerden over de
rboodschap di.e Anton Constandse ons heeft nagelatenr " Het versl.ag heeft
bij ons vooral de indruk gewekt, dat het aldaar verzamelde bonte gezel-
schap aan Constandse vol-strekt geen bootlschap had.

Enkelen van ons hebben de in maart 1985 overleCen Constandse persoon-
lijk gekend. Meer d.an eens hebben zij meË hem van gedachten gewisseld; ze
namen kennis van verscheídene van zijn publikaties en soms stond een van
ons samen met Constandse op hetzeLfde podium, Een enkeling relcende zich
voor de Tweede I{ere1-doorlog tot Constandseus geestverrdanten maar huldigde
Later ándere opvattingen omtrent de maatschappel-íjke ontwikkel-ing en de
strijd rran de arbeiders, Een ander was heL nÍmmer met Constandsets zíens-
wijze eens, maar cok híj was ondanks verschil"Len van standpunt een bewonde-
raar van Constandsets persoonl-ijkheírl, ook hij kon ín tË bijzonder de jon-
ge Anton Constandse respekteren.

Een dergelíjk respekt sluít uiteraard príncipiäle lcrítiek niet uic"
Omgekeerd vormt een dergelijke kritiek geen beletsel voor een grondíge e::-
gernis Ì/anneer er bij anderen een opvallend gebrek aan respekt voor íemand
a1s Constandse te konstat-eren valt" Irlelnu, een dergelijk gebrek aan res-
pekÈ was kenmerkend voor hen die zích geroepen voelden op de aan Constand-
se gewijde lthemadagr als inleider hun zegje Èe doen. Ðat dan met r¡íËzonde-
ring van Rudol-f de Jong, die * mênen Írij - wél" in aanmerking komt om per-
soon en werk van Constandse ÈrJe te lictrten, al moet het ons van het hart,
dat hij dat heeft gedaan in tegenwoordígheid van figuren die i¿el bijzonder
weinig bínding met Anüon Constandse hebben gehad. l^lij kunnen ons moeilijk
uit het hoofd zetten dat een stelletje rlijkenpikkerst zich op diens gees-
telijke nalatenschap heeft gestort.

Als wij bijvoorbeeld in genoemd verslag Lezen, dat een Bram van der
Lek verklaarde, tnirnmer begrepen te hebben wat Anton ConsÈandse toch tegen
de godsdienst had? en vervolgens vernemen daË oolE de hoofdredakteur van
Het ParooL, I¡louter Gortzak, iets dergelijks betoogde, dan vragen wij ons
in gemoede af wat die 'rooraanstaande PSP-er en die PvdA-man in hemeLsnaam
van Constandset s denkbeelden hebben begrepen en r¡raarom zíj die Ceze thema-
dag voorbereidden hen r¡el hebben rrítgenodigd. Hetzelfde geldt voor 'ie voor-
zitter van de bijeenkomst - Piet Thoenes - die na de oprnerkingen van Van
der Lek en Gortzak Constandsets kritiek op de godsdíenst teen van ztn aar-
dige trekjesr noemde" Alsof het bij dergelijke standpunten om laardi.gr of
ronaardigt gaat.

Nu zou men - wellicht - de aanwezigheíd van dergelijke lieden in de
bedoelde bíjeenkonst kunnen verkl.aren door er op te wijzenn dat Constandse
zijn oorspronkelijke opvatti.ngen niet bepaald trouw is gebleven en op 1-ate-
re leeftijd - eenmaaL gepromoveerd en redakteur van een liberale krant -
hoe l-anger hoe meer een verdedíger r^rerd varr de burgerLijke Tdemokratieu.

Wij wijzen, hoe weini.g ber,rondering r,sij ook hebben voor die verdediging,
zuLk een verklaring beslÍst af " L'faar z e 1 f s indien men haar zou r¡il-
len aanvaarden, rijst toch wel onmiddeLlijk de vraag hoe dan toch r¿el de
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aan$rezigheid in het forum valt lgoed te praten' van een figuur ¿rls tr{iLlern
Oltmans 

"
Over deze Ï,Jillem Oltmans heeft NfiC/HandeLsblad op 17 september j"1.

een boekje opengedaan. Het blad onthult, dat Oltmans in juni van het jaar
1955 een brÍef sehreef aan kapitei.n Raynond rtesterling, de man díe zích
berucht naakte door zijn wíjze van optreden tegen Indonesische vrijheÍds-
strijders - door hem rextremisten! genoemd - tussen 1945 en 1955. In die
brief getuigde Oltmans van zijn synpathie voor trfesterlín¡;, die hij - zo
zei'hij - graêg tnaar vermogen behuLpzaamt wil"de zíjn""

Díe Ralmrond l,rlesterling putrLiceerde in het begin van d.e jaren r50 zijn
memoíres. In het bewusËe - destijds door een bLad als Vrij NederLanC rüeer-
zinwekkencl genoemde - geschrift, treft men op bLz. 85 de vol"gende, een varl
de verseheidene soortgelijke, regel.s aan over wat er gebeurde bij het ver-
hoor van een Terakan I) op Sumatra:

t'.,. o PLotseling trok híj zijn benen ðn en sprong h'ii op mði af ,
Míjn |,Iakasse? 2.) üas echter e'úen u'l.ug en zijn zuaard maaide

' door de Lucht op hetzelfde moment" dat de Terakan u(rn zijn stoeL
opstond... Zíjn hoofd" netjes bij dþ sc4zoudev,s afgesLagen, uLoog
de anå,ere kant uit.... fl< raapte het,hoofd op..", en stopte het
in een b¿seuútbL¿k,,.. Tegen etenstíjd kuatn de maioor, lle gingen
aan tafel. Ik zei niets.., TensLotte uev,d het de majoor te mach-
tig. 'Nit", zeí híj, '\uaar í,s nnin fLes uhí,sky?tt ttfla ben u heLe-
maaL geen whísky selu,tLdí7", zeí ík" ttÙedoeT, je dat je hem te pak-
ken hebt gekregen?tt t\att, zeí ik. ttÍlaar ds hij dart?î' tîl|íert', De
mqjoor staav,de me ongeLouðg aan. ", Ik bu.kte onder de tafeL, tnok
het hoofd oan de Terakan wit het bíseuitbLik en zette het netjes
op zijn boz,d. Zíjn eetLust uas meteen üerdueneno... tl

Hoe een overtuigd hunanist aLs Constandse over een en ander zou of
moet hebben geoordeeLd is aan geen twijfeL onderhevig. Maar is het nis-
schíen zo, dat o1Ëmans later zíjrr neníng over hresterling heeft herzien?
Híj heeft dat inderdaad. \1og níet zo Lang geleden, zo vermeldde de 1l/frC,

noemde Olt¡lans !'IesterLing t íemand om qrie ik vanhrege zíjn aktiviteiten in
Indonesiä het liefst met een €trote boog heenloop'.

Vanwege z!n aktiviteíten ín Indonesiåi? níe konden iemand die zieh al-
tíjd voortreffelijk geinformeerd noemt, zoals 01tmans, onmogelijk onbekend
zijn toen hij in t55 zíjn ber¿ondering en sympathie voor hem uítsprak. {,lant
Ilest,erlingr s, door vel-e kranten besproken, memoires r^raren al drie jaar eer-
der verschenen, En wat ís de bewering waard, dat Oltmans thet liefst met
een grote boog om Ï{esterLíng heen zou Lopenr ? Die woorden vormden er geen
beLetsel voor om in l9B4 en in l9B5 herhaaldelijk met I{estreling in kon-
takt te treden. Daarna keert hij * wij volgen nog steeds het verhaaL in de
NRC'zich opeens rùeer tegen I¡lesterLing. Vanwege diens akriviteiten in In-
donesiiå? Nee hoor, hij wordt opeens tant,i-l,Iesterl"íngl nadat hij heeft ver-
nomen, dat, I^festerling iets te maken heeft met en steun zou geven aan het
jungle-commando van Ronnie Brunsr,,rijk in Suriname" Irlant Brunswíjk is een te-
genstander van de Surínaamse LegerLeíder Desi Boutersee met r.rie hij - ná

l) lerakan: iemand die half Chinees en hal-f Japanner is"
2) Makassert iemand die afkornstig ís uit de op Celebes gelegen

stad Makassar.



t2-

de decembermoorden van
bouwd"

De hier vermelde feiten tonen genoegzaam aan, dat men de altijd weer
op stunten uit zijnde Oltmans niet, anders dan een hoogst. twijfelachtige fi-
guur kan noemene die getuige zijn relaties met het regiem-Bouterse moge-
lijk enkele haren maar zeer besList niet de streken heeft verl-oren die en-'
kel" de afschuw van Anton Constandse konden wekken. tr{át, vragen wíj, deed
die Oltmans op een aan Constandse gewíjde themadag in tt f,orum" En wat de-
den de overige forumleden of inleiders ín zon gezeLschap? Aileen zijn aan-
wezigheid daarin verLeende het forum een samenstelLing r,råarom men zou lcun-
nen lachen. als zij niet om te huilen was. Ilachten de organisatoren van de
bijeenkonsf soms dat de rboodschap die Constandse ons heeft nagel.atenl
neerkwam op: tleve ldesterLing e.n Leve Boutersee?

IN CHINA VERSTERl(ETü DE MAi\AGERS HBEL

LANGZAAM MAAR ZEKER HUN POSÏTÏE

De Chinese samenleving v¡ordt meer en meer een managersmaatschappij. ELke
níeuwe hervormíng dle er wordÈ doorgevoerd leidt er t.oe, dat de nieur¡e ma-
nagersklasse steviger ín het zadel komt te zít.ten. tt Is r'¡elisrvaar nog a1'-
tÍjd zo, dat de burearrkraÈie van de partíj zÍch openlijk of lijdelijk te-
gen alle hervormingen verzet, maar het gevecht dat zij leveren'is een ach-
terhoedegevecht, een poging tot het zo goed mogelijk dekken van een inmid-
dels onvermijdelijk geworden terugtocht. Ðe beslissende sl-ag is.al gestre*
den. Ofschoon de zege van de níeur¡e kLasse nog niet op a 1 I e terreinen
aichtbaar is geworden, kan aan haar difinítieve overwinníng niet meer r'¡or-
den getwijfel-d. : :

"Bestaat'er níet het gevaar dat er een terugval komt na het overi.íj-
den van de huidíge Leider Deng Xiaoping?", werd onlangs aarr de bekende Chí-
nese schrijver Gu IIua gevraagd. Ðeze antraoordde, dat cle ontwíkkeLingen in
zijn land eenvoudig nieÈ meer zijn terug te draaíen. "Al-les", zo zei hij,
"is goed voorbereid. Achter Ðeng staaË een nieuwe rij opvolgers en daarach-
Eer weer een nieuwe rij " De hervormingen zijn net een snel stromende ri-
víer, dí.e ís ook níet tegen te houden. De rivier stroomt'door."'

Naar onze mening ís het sucees van de Chínese hervormíngen minder aan
een rgoede voorbereiding' dan wel aan hun historische onvermijdelijkheid
te danken. l,Iaar afgezien daarvan heeft Gu llua een treffend beeld gebruikt.
Inderdaad, de rivier stroomt door en zij wordt ook vôortdurend breder" De
uit China komende informaties Laten daarover niet de mínste twijfel. ''

In de tien jaar die zíjn verstreken sínds de dood van lfao Zedong ís
China drastísch veranderd. De hervormingen zijn ingrijpend geweest e rîaar
r^tíj zijn het niet eens met hen, die menen dat Ðeng X.iaoping daartoe de
stoot heeft gegeven. Als <iat zo r,ras zou er weL degelijk een reäel gevaår
bestaan, Cat met het verdwijnen van Deng ook de hervormingen r¡reer ongedaan

1982, aldus de NRC - goede betrekkingen had opge-
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zouden hTorden genaakt. Volgens ons is het omgekeerd¡ doordat als gevoLg
van de maatschappelíjke ontwíkkelíng de hervormi-ngen onoriÈkoombaar uerden
is Deng Xiaoping nâar voren gekornen'aLs Chinars lsterke martt-, 

.

IJet huídíge China kent een produktie voor de niarkt,, p¿¡rtíkulíere on-
derneningen, dã eerste aanzet ,r"är "*r, ef fektenl¡eurs en een toenemí.ng van
buitenlandse ir,vesteringen" De .çtaatsbedrijven, die nog altijd de meerdei-
heid van het total.e aantal onderneminflen vorñen, worden níet langer ge*
leid door <lognatische icieologene maar door typísche vertegenwoordigers van
de níeuwe kl.asse: kreatieve, naar verni.euwíng strevenrle managers en'techni*
cí, díe heÈ vanzelfsprekend vinden elat bedrijven wínst moeten maken en die
noeh bang zLJn, noch aarzelen om oude voorschriflen t,e overt,reden"

De 
"Chiäeåe 

ekonomie heeft ín de jongste rijd een opme:rkelijke groei
doorgemaakt. Op het platteland, r+aar achthonderd miLjoen mensen wonen, is
het ínkomen per hoofd sinds t978 ver<lrievoudigd, in de sreden is het ver-
dubbeLd gedurende dezelfde període. In de steden beschikt ineer dan 937" van
de gezínnen over televisiei de helft heeft carisette.-récoråers en 362 van
de gezinnen bezít een r¡rasmachine, Voríg jaar werden er vijfmaaL zoveel- tv-
toestellen verkocht al.s in 1980. Koel"kasten zíjn nog al"tijd een luxe-arti-
kel, maar niettemin werden er in 1985 maar Liefst zestíg maal zoveel van
verkocht als vijf jaar daarvoor. Ðe kons¡Jmptie.van varkensvlees is in de
afgel-open zeven jaãr verdubbeLd. "Boeren"o zo heeft een Lid van de Chínese
Academíe van Sociale Idetenschappen verlclaard, lekunnen eLke'dag vlees kopen
en sommigen van hen hebben eLektrische ventilatoren,en tv-Êoestel1en, i.ets
wat vroeger gerroon ondenkbaar w4s." uiË dit aLl"es blíjkt eell soortgeLíjke
ontwikkelíng als westerse industrieLanden te zÍen heb-n-en gegeven in de be-
gintíjd van-tt kapítalisme. I'Iaarmee men te maken heeft is, dat soortgelíj-
ke oorzaken, soortgelijke gevoLgen hebben.

Is het, gezíen dit alles, níet beter om van een stormachtige opmars
van de nieuqre kl¡sse te spreken, inplaats van te beweren dat ze 1 a n g -
z a & m' maar zeker haar positie '¡ersterkt? Dat wij aan de Laatste formuLe
de voorkeur geven, konnt hierdoc¡r dat het achterhoedegevecht, of Liever de
achterhoedegevechten, üraarvan rvij zspas gesproken hebben nog altijd aan de
gang zijn. De cijfers omtrent de ekonomísche groei spreken een duideLijke
Laal, maar dat neemt niet râreg, dat de hervormÍngen - üre rüezen el.zojuiqt
a1- op - nu en dan stuiten op de sabotâge van hoge en lage partijbonzen.
Zíj vormen de kliek waarmee ft ChÍnese managerdom aL tíentallen jaren wôr-
stelt ¡ ).

In Shenyang (het vroegere l'foekden, dicht bij de grens met N. Korea)
werd onlangs onder druk van de bureaukraten de manager tr'an een trolLeybus-
fabríelc ontslagen, ofschoon híj in tÈ eerste jaar na z'n benoeming de ver-
lieslíjdende onderneming uit de rode cíjfers had gehaald en een r¿inst van
1,64 miLjoen yuan bezorgde 2). De. reden van het ontslag was, dat hij van
staatsgeld een r,resf;ers kostuum met stropdas had aangeschaft. De $anager
van een andere fabríek lcreeg zíjn ontsLag ondat hij teveeL geld aan rekl-a-
me zou hebben uitgegeven. Het partijkonnitee dat het ontslag verleende had

l) De r¡orsteling tussen de oucle bureaukratie en de nieu¡re klasse
begon natuurl-ijk aL veel eerder dan bij de rehabiLitatie van
Deng. Die vond eerst plaats nadat het nanagerdom aan de win-
nende hand r,¡as.

2) De Chínese yuan is onÍåeveer 60 cent r^raard.
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er geen oog voor, dat aLs gevoLg van de reklamekampagne de vrinst van heË
bedrijf verveelvoudigd werd. ZoweL 't chinese VoLksdaçlb\ad aLs her in Chí-
na verschijneùde Ekonotrisch Dag'bLad, kennelijk epreekbuizen van de níeuwe
klasse, Leverden scherpe kritiek op die ontslagen. De laatstgenoemcie krant
noemde de voor die ontsLagen veranËwoordeLíjke bureaukraterr rmiddeLmatige
muggenzifters die dag ín dag r¡i¡ rondbeuzelent.

I{ie er zich rekenschap van geeft hoe of het komt dat dít soort kri-
tiek op díe tmuggenzífters en beuzeLaarst hoe Langer hoe luider wordt, die
begrijpt de roep om naast ekonornísche ook politieke hervormingen door te
voeren, dat r¿í1 ?.eggens hervormingen die het restant van de invLoed van
de managers ook formeel bezegeLen. De bl¿luwdruk. voor die politíeke hervor-
mingen 1"igt aL gereed. op het dertiende partijkongres clat volgend jaar zal
r¿orden gehouden moeten ze r^¡ord,en goedgekeurd. A1s dat geschiedt zal- de for-
meel nog bestaande ro1 van de partij op ekonomísch gebied sterlc geredu-
eeerd r¡ortien.

Al ín 1980 hieLd Deng Xíaoping een coespraak voor een lcleín gezeL-
schap vertrourdeLingen, 'waarin hij betoogde dat de parcij geen regeringsrol
behoort te spelen en níet over aLLe andere maatschappeliìke organisaties
mag domineren. Toentertijd werd aan zijn rvoorden geen ruchtbaarheid gege.-
ven. Daarvoor was, de positie van de managers nog niet sterlc genoeg. Thans
wordt telkenmáLe verwezen naar de rvoorden clie Deng ín dat jaar gesproken
heeft. De hervormingsideeän hebben inmíddels wortel geschoten en de kans
op de zegepraal ervan ¡¡ordt a{gemeen gunstig geacht.

Het ie in dit verband typerend, dat een man als Fei XÍaotong, díe in
t956 vervolgd werd toen de mao-isten haastig t,errrgkwamen op hun ihonderd
bloemen-bewegí"ngt en die de Leider is van de Chí.nese Demokratische LÍge-,
een van de acht niet-bolsjewistische partijen die China kent, maar lråarvan
de praktische betekenis altijd gebl-okkeerd en verhinderd werd? nu r^reer een
rol van betekenís speelt als Chinals invloedrijkste akaCemikus. Verwonder-
líjk ís dat niet,. Itet lot van een klasse gelijk díe van de managers is nu
eennaaL onlosmakelijk verbonden rnet de een of andere vorm van de burgerlíj-
ke demokraËie. I,nlaarmee men te maken heeft is een ontwíkkeling die bepaald
nieË typisch Chinees is. Een a I g e m e n e ontwikkelingswet zet. zich
door. Àls bewíjs daarvoor mag gelden dat nog niet zo heeL Lang geleden een
l{ederl-ands weekblad zic.h op goede gronden afvroeg of na de dood. van de
Vietnamese partijleider Le Duan in dat land de hervormers aan de macht zou-
den komen" l,{ij zijn geneigd die vraag bevestigend te beantwoorden.


