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fussen d.e staatsgreep die generael Franco in jufi 1936 pleegcle en d.ie
van Lu:itenant-koLonel Antonio Tejero Molina op 2J februari r8t tiggen bijna vijfenveertig jaar. Hoe valt het te verklaren dat die van Franco t zo
niet ciirekt, dan toch uiteintl,elijk lukte, ond.anks het feit dat in een belangrijk d,eel van Spanje de burgers en arbeid.ers de straat op gingen om
hern te verijtlelen en hoe komt het dat d.ie van Tejero (en wie achter hem
stonclen) binnen 2l+ uur ¡nislukte ook al bleven d.e Sparijaarden rustig thuis?
IIet antwoord. dat binnen en buiten Spanje op d.eze vraag is gegeven
luidt clat koning Juan Carlos d.e nog o zo tere Spaanse denokratie heeft gered. IIet zou aan het vastberaden optred.en van het staatshoofct en aan zijn
in generaalsuniforn voor cle televisie gehouôen toespraak zijn te danken,
dat de nilitaire gouverneur van d.e provincíe Valencía, generaal Jaine l.{iLans clel Boschrd.e tanks die hij aI had. laten uitrr:kken weer naar d.e kazerne stuurd.e en d.at weifel-encte legerkommandanten d.e sa¡nenzweerd.ers tenslotte
toch maar in de kou lieten staan. Maar een d.ergelijk antwoord. laat nu net
precies datgene in het duister ¡"raarom het in feite gaat. htaarom is Juan
Carlos zó opgetred.en aIs hij ged.aan heeft? llaarom hebben d.e generaals naar
hen geluisterd? Ïfa¿,rom stond d.e grote meerd.erheicl van d.e Spaanse strijd.krachten niet achter d.e putschisten? orndat, zeggen wij, er in de tijd die
verstreken is sincts Franeo tegen de toenmalige republiek ten strijde trok,
in Spanje het een en a¡¡der is verand.erd..
Destijd.s had. d.e monarchie van Alfons XIII plaats gemaakt voor ê€D republiek ttie vijf jaar lang d.e maatschappelijke verhoudingen intakt had gelaten d.ie aan Spanje d.e weg versperd.en naar een mod.erne ontr.rikkeling. De
koning was rreg, maar de produktieverhoud.ingen en d.e klassen waaraan d.ie
het aanzijn gaven uaren praktisch nog onverand.ertt dtie van het grotend.eels
feotlale verled.en. De republiek was niet meer dan een vernisje d.at D&üwêlijks' een nilitaire opstand daarentegen iets dat voortreffelijk bij een
ctergelijke sa¡nenlevíng paste.
fn 1981 is er een koning terug, maar d,e produktieverhoudingen zijn
gronttig gewijzigcl. Er rest praktisch niets neer van het feodale verLed.en.
0nd.er ?t franquistisch regiem is Spanje een mod.ern kapitalistisch land. ge-

-2rlord.en, lrraarin niet de d.emokratie een vernisje is maar het koningsehap.
Een d.ergelijhe samenleving is niet d.e voedingsbodem voor een staatsgreep
door militairen omd.at d.e demokratische strukturen, gegeven de burgertijke
prod"uktieverhoudingen, d.e vanzelfsprekend.e strukturen zijn binnen ¡¿eLke
ook het leger funktioneert. Vand.aar dat een zeer hooggeplaatst militair bevel-hebber aan lt{ugica Herzog, d.e ¡nilitaire specialist van d.e soeíaald-emokratische PS0E, d.e verzekering kon geven: ttNatuurlijk zullen wij onze plieht
éók vervullen in het geval dat er in Spanje een social-istische regering
wordt gekozen.tr Daarbij rekend.e d.e spreker het tot zijn plicht d.e burgerlijke ord.e en d.e d.aarbij behorend.e demokratische instellingen te hand.haven
en kennelijk beschouwde hij een and.ere opvatting d.aaromtrent als önnatutst-

lijk.

fn het licht van d.it al-Ies

kan moeilíjk vord"en volgehouden, d.at het
Spaanse staatshoofd. op 23 februa:'i j.t. uit pure d.emokratische gezind.heid
een teer d.emokratisch kasplant.je voor ondergang heeft behoed. Het is niet
zo, dat een zwakke clemokratie d.oor een d.emokratische koning is gered, maar
26, dat een in wezen sterke, want levensvatbare demokratie d.e koning tot
d.emokratisch handelen heeft gedwongen en dat niet eerst op de avond van d.e
coup maar a1 gedurende een reeks van jaren. Het d.emokratiseringsproces in
Spanje is na 1975 niet d.oor koning Juan Carlos of Ad.olfo Suarez op gang gebracht. Zíi en and.eren werden van het onvermijdelijke d.emokratiseringsproces d.e (politieke) exponenten. En het demokratiseringsproces wás onvernÍj-

d.eliik doord.at d.e politieke strukturen van het franquisme onverenigbaar
waren met d.e modern-kapitalistische maatschappelijke ontwikkeling.
De nieuwe Spaanse premier Calvo Sotelo, die juist op het tijdstip van
d.e putsch Suarez a1s regeringschef is opgevolgd, heeft luttel-e dagen d.aarna verklaard., dat cle verijdeld.e staatsgreep het werk was van een mind.erheid (tinnen de strijdkrachten) en dat er geen nieuwe coups meer zouden
volgen. Het eerste is ongetwijfeld juist, van het tweede zijn wij niet zo
zeker.
Het is stellig \^raar, dat d.e grote meer:derheid. van de Spaanse n:ilitairen noch bij het avontuur betrokken was, noch zieh er in heeft laten meeslepen en dat dit hieruit te verklaren valt d.at d"e polítietce verhoudingen
in het huidige Spanje in overeenstemming zijn met de maatschappelijke. Als
d.at het geval is word.t een coup tot iets kunstnatigs, zal nooit meer dan
een mind.erheid en een steeds kleiner rnrordend.e rainclerheid. van een dergelijke ingreep in d.e sa.nenleving dromen.
0f er in Spanje geen nieur,¡e coups meer zuLlen r.^¡ord.en gepleegd. is een
and.ere zaak. Er bestaat bij een kfein deel van het hogere nilitaire beroepskad.er in Spanje een nostalgisch verlangen naar die politieke verhoudingen, waarin aan d.e strijd.krachten een andere taak was toebed.eel-d. en hun
positie een ándere Ìras d.an nu. Het is bepaald niet uitgesloten d.at dit type Don Quichots nogmaals zal proberen d.e loop d.er geschied.enis te keren"
Zelfs echterwanneer hun pogingen op het eerste gezicht meer succes
zoud.en hebben dan die van Tejero, d.an nog zijn zij ged.oemd. te nislukken"
I¡leliswaar kan ook d.e burgertijke d.emokratie diktatoriale vormen aannemen,
maar die tot stand. te brengen is niet wat er met coups als die van Tejero
word.t beoogd.. Putschisten van zijn slag kijken naar een verleden d.at gestorven is en dat door niemand. meer tot leven kan word.en gewekt.
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De laatste keer ctat wij in Daad en Gedaehte aandacht hebben geschonken aan cie ontwikkelingen in China, hebben wij gekonstateerd ctat de Chinese om¡¡enteling met het posthume eerherstel van Lioe Sjao-tsji in feite
haar besLag heeft gekregen 1 ). fn de bewuste beschouwing hebben wij in het
eerherstel van Lioe het bewijs gezien van d.e steeds toenemend.e kracht van
d.e - uit het maatschappelijk leven niet meer weg te ðenken - nieuwe Chinese managerskl-asse. I4aar daarmee hebben rn'ij natuurlijk nooit willen beweren
dat er ín het huidige China geen sprake meer zou zijn van botsingen tussen
d.eze managersklasse en d.e partijorganen, d.ie een verbeten achterhoedegevecht leveren voor het behoud van hun gestaag afnemende invloed en betekenis. Ook in l,lest-Europa zijn er, nadat de revolutie waaruit d"e kapitalistische maatschappij tevoorschijn kwan eenmaal had. gezegevierd., nog heel rrat
krachtmetingen geweest tussen d.e vertegenwoord.igers van d.e mod.erne sanenleving en d.ie van het verleden. In China is het niet and.ers. Men luístere
slechts naar de volgende r.¡oorden van een in Peking werkza,me dagbladkorrespondent 2):

"rt Grootste probleem in Chinese fabrieken is d.e ro1 van on-professionele, bedillerige partijkonnitees en de erfenis van het
koLlektöeue mana,gement (kursivering van ons, D & G)... om de toenemend.e tegensteJ-lingen in Chinese fabrieken tussen partijkonní-

tees en de níewl opkomende kLasse uan professíoneLe managers (wed.erom kursivering van ons) te neutraliseren, zijn in 38.000 van
bed.rijven tarbeiderskongressenr gevormd. Deze. ..
hebben het recht om managers te kiezen en te ontslaan buiten cte
partijkonnitees om. .. . .t'
Chinars

l+OO.O00

In februari j.1.

heeft Deng Xiaoping 3) ¿eze "arbeiderskongressen"
een "nieuwe bron van vitaliteit en d¡rna^rniek voor cle bedrijvenrt genoe¡nd.. De
hierboven geciteerde korrespondent, ciie naar deze woorden van Deng verwijst, stelt vast, d.at er ín veel Chinese bed.rijven nog verzet is van oud.erwetse managers en partijkornmitees tegen de bevuste ftarbeiderskongressentf. Het is d.at verzet d.at vij hierboven als een aehterhoedegetseeht gekarakteriseerd. hebben. Men behoeft zich niet af te vragen wááron het daarbij
gaat, rranneer men er op }et, d.at hierbij lnet oude management en de organen
van d.e partij staan tegenover Deng, de onverclachte kampioen en de belangl) Zie t'Daad en Getlachtet' van april 1980.
2) De bevuste korrespond.ent çerkt onder meer voor cle NRC en heet
l,Iillen van Kemenad.e. Hij is gehuwd. met een in d.e provincie
Sjantoeng geboren Chinese en hij spreekt en verstaat Chinees.
Dientengevolge beschíkt hij over heel wat meer en heeL wat interessanter bronnen dan d.e officiëIe. Het hierboven afged.rukte citaat is te vinden in de NRC van B april 1981.
3) !'¡ij gebruiken hier de nieur¡e Chinese spelling die hoe langer
hoe meer verbreiding vinctt. Het gaat hier om dezelfde persoon
wiens naa- in een oudere Chinese spelling gesehreven werd. als
leng Hsia-ping.

l+

rijkste spreekbuis van de nieur'¡e managersklasse.
De dagbladsehrijver die wij hier aan het ¡roord hebben gelaten spreekt
in zijn beschour¡ingen van ttde algemene politiek-soeiaal-ekonomische malaise waarin China verkeert". Bij gebrek aan nadere toelichting is het ons
niet'duid.elijk vat hij daarmee bedoelt. I,Iij zien in de botsingen Ìra&rvan
we zojuist nelciing maakten, in het opduiken van illegal-e blad.en en dissisente stromingen, in d.e aanzetten tot wat men een ttdemokratische oppositiett zou kunnen noemen, in de vervolgingskanpagnes van de regering, in de
onrust op de Chinese universiteiten en in de nu en dan zichtbare symptomen
van een id.eologische ltver'¡'¡arringtt niet d.e symptomen van een ttmalaisetr maar

de onvermijdelijke begeleid"ingsverschijnselen van een ontwikkel-ing waarbij
oude vormen en gedaehten sterven en nieur,¡e bezig zijn te ontstaan d.an lrel
bezig zíjn zídn door te zetten. China verkeert niet in een tijd.perk van
verval, doeh in een tijdperk van konsolid.atie, waarin het er om gaat d.e
juiste ideologie en de juiste politieke vorm te vinden voor dát type kapitalisne d.at door d.e nieuwe managersklasse word.t belichaa,md"
Dat dit zo is, bfijkt naar onze meníng ook uit enkele belangaekkend.e
bijzonderhed.en, d.ie wij in de besehoul¡ingen van d.e NRC-korrespond"ent hebben aangetroffen. Hij vertelt na,nelijk, aat op een gegeven moment een Chinese d.issid.ent, redaktielid. van rt il1ega1e tijtlschrift "Si-Wu Luntantt )+),
heru heeft verzocht te willen nagaan of er in Hongkong ook Chinese vertalingen verkrijgbaar zijn vanrt werk van Ota Sik. l,fii vinden d.at nogal- typerentl omdat cle Tsjechische ekonoom Ota Sik als de theoretikus wordt beschou¡¡d van r,¡at men als ttde Praagse lentettpleegt aan te duicien en die z.g.
"Praagse lentetf (van 1968) niets anders was d.an een tijd.eliike, door Moskou
ongeöaan gemaakte, zege van de Tsjechische nieuwe managersklasse op d.e trad itionele parti jbureaukratie
Dat ota Sik d.e interesse wekt van een Chinees, van r¡ie er d.uid.eliik
een d.irekte liin naar Deng Xiaoping loopt - en die in een gesprek met de
Nederland.se journalist opmerkt, "niet aan de goede bed.oelingen van Deng en
zijn groep te tw-ijfelentr - is naar onze overtuiging geen toevalligheid.
naar iets typerends. De NR0-korrespondent noemt het tot hem gerichte veren de hoop d.ie er
zoek t'een trãffend.e illustratie van de toestand in Chinatthoe
ttMaartt
vervulbaar is
toe,
aan
besluit
tot
voegt
hij
er
zo
Ieeft.tr
t
dat wil zegChina,
in
toestand.
van
de
illustratie
Een
treffend.e
die hoop?tt
gen een duid.elijke aanwijzing omtrent het vezenlijke karakter van d.e maatãchappelijke krachten die er werkzaa;n zijn, is dit verzoek inderdaad'. Doch
tt f¡ããft *in¿"" met "hoopil te maken d.ie nog a1 dan niet "vervu1d." zoìl üoeten worden, d.an wel met een feitelijke ontwikkeling in de richting van groter macht voor de nieuve managers, r,relke net feiteliike ontwikkelingen e1de,rs (en bepaalô niet alfeen die in Tsjechoslor^rakije anno '1968) paraIlel

loopt.

hebben hierboven - en ook in vroegere opstellen over China ¡ -d-e
ook d,oor onze NRC-korrespondent a1s I'sterke man" aangeduide Deng Xiaoping
d.e ttka,mpioen van de nieuwe managersklassett genoemd.. Klopt dat welr zou men
kunnen vragen, met zijn tenslotte ta¡reLijk felle en vijand.ige reaktie op

lfij

h) ttsi-l+u Luntanfrbetekent "Tribune van J apriI". De 5e april is
d.e d.atum waarop ín 1976 op het Plein van de Hemelse Vred.e in
Peking een massa-ðemonstratie werd gehoud.en ten gunste van"..
Deng Xiaoping.

Ê

allerlei ontr,¡ikkelingen, die r^rij als

d.e

begeleid.ingsverschijnselen van

d.e

zich konsolid.erend.e managersnaatschappij hebben aangeduid.? Er is hier volgens ons geen sprake van enige tegenstrij¿iehei¿. Tnd.erd.aad, Deng heeft ged.reigci met afkond.iging van d.e staat van beleg in bepaald.e Chinese provincies teneind.e op die manier een eind.e te maken aan wat hij ttexcessentt noemd.e. l4aar d.eze term rrexcessentt had in de allereerste plaats en bovenal betrekking op het steed.s toenemend aantal stakingen in aÌlerlei bedrijven in
allerlei d.elen van China, o.a. in de staalindustrie in Taiyuan, d.e hoofcistad van d.e noordelijke provincie Shannxi.

Zeker, er zijn in de jongste tijd in China ook politieke proeessen gevoerdr waarvan dat tegen d.e d.issid.ent Trlei Ching-sheng de meeste aandacht
heeft getrokken. l.{aar de weinig hout snijdende aanklacht tegen I.Iei 5) en
d.e vervolgingen d.ie zich thans schijnen aan te d.ienen bewijzen naar ons
oorcleel toch niet d.at er in China sincls de dagen van Mao niets verand.erd.
is. Dat er in april 1!Jp een (eerste) ka.npagne tegen ile t'muur van d"e demokratiett 6) tegon, was in onze ogen mínd.er een gevolg daarvano dat de belofte van grotere meningsvrijheid niet ernstig zou zijn bectoeld., dan wel
cie reaktie op een kritiek die niet alleen (wat d"e bed.oeling was ) het maoîsme aantastte, maar bovendien (o schrik) d.e nythe dat de Chinese maatschappij op weg zou zijn naar het socialisme. Dat was cle angel- d.ie uit Ît vlees
moest word.en getrokken. En d.e pijn clie stakingen veroorzaken is natuurlijk nog vele mal-en heviger d.an de pijn van een dergelijke kritiek.
Deng Xiaoping vervult in China niet d.e rol van anti-demokraat l¡anneer
hij stakende arbeid.ers d.esnood.s met de seherpste middelen tot de orde wil
roepen. Hij blijft de woord.voerd.er van de nieuwe managers" die niets moeten hebben van "een feod.ale ctiktatuur van d.e (partij)bureaukratiet'u zoals
men het in China heeft genoemd. Maar Deng Xiaoping is, juist als een typische manager nieuwe stijl, ook de mening toegedaan dat het, nu de overr.¡inning van d.e nieuv¡e managersklasse eerunaal een feit is, uit moet zijn met
ile flauwe kul, d.at er ttminðer gezwetst moet word.en en harder dient te word.en gewerkt" 7)" rrMind.er gezwetsttt, dat werd natuurlijk gezegd aan het
adres van kritici zoals I'Iei Ching-sheng, die met een min of meer proletarische filosofie ied.ere vorm van id.eologie te lijf ging; "harder werkenrr,
die woorden rraren bestemd. voor de Chinese arbeiders. Want hoe groter de inspanning die zij zieh getroosten, des te groter ook d.e nacht van d.e nieuwe
managers en des te mincler hebben deze te duchten van d.e d.ood.sstrijcl die cle
parti jbureaukraten leveren.

d.e aanklacht tegen tr^trei weinig on het lijf
hait valt af te
leiclen uit zijn vertledigingsred.e, die volledig werd afgedrukt
in het Engelstalige, aan Chinese vraagstukken gewijde tijcisehrift "Issues & Studiest' van maart 1980.
6) ttMuur van de d,enokratíe'r: de muur in Peking'Í4raarop de tatloze

5) Oat

?)

muurkranten werd.en aangeplakt.
At¿us Deng Xiaoping op 18 augustus 1977
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In zijn woonplaats Carnbridge in d.e A¡rerikaanse staat l'{assachusetts
Matt i ek, eenman
overleed.onlangs opT6-jarigeJ.eeftijd. Paul
d.ie ged.urend.e bijna zestig jaar aktief is geveest als onvermoeibaar kritikus van d.e kapitalistische samenleving in het algerneen en van haar theoretische vertegenwoordigers in het bijzond.er. llij was tegelijtertij¿, en het
6én hing naur^r met het and-ere saJnen, een kritikus van d.ie ekonomisehe en politieke organisaties die zichzelf a1s d.e officiêle en trad"itionele "arbeidersbeweging" verstaan maar d.ie in zijn ogen hoo6Sstens als "een kapitalistische lceweging van arbeiders" 1) kond.en r,rord"en aangemerkt. Juist toen hii
d.e jaren d.es ond.erscheids bereikt had. ontstond d-e als radenkomrm'tnisme bekend geworden stroming" d.ie de vakbeweging níet a1s d.e vertegenwoord.igster
van d.e arbeidend.e klasse r¿enste te besehouwen en d.ie zich d.aard.oor kenmerkte, d.at zij de omwenteling d.er kapitalistisehe prod.uktieverhoudíngen niet
als d.e taak van de een of andere politieke partij za9¡ maar als het r,¡erk
van d"e arbeiders z'elt. Bij die stroming sloot zich de jonge lt{attick aan en
rad.enkonmunist is hij tot aan zijn d.ood. gebleven.
Hij werd in 1901+ in een Berlijns arbeid.ersgezin geboren. Zíjn vader
behoorde tot d.e rad.ikale uleugeÌ van de Duitse sociaaldemokratie en t¡as
bij het eind.e van d.e eerste wereld.oorlog 1id. van de door Rosa Luxemburg en
Karl Liebknecht geleide Spartakusbond. De jonge Ìvfattick werd na het doorlopen van de Volksschule leerling- lerktuignaker bii d"e firr¿a Siemens. Ïn"
't jaar dat c1e Duitse revolutie uitbrak meldde híi zich als lid van de afdeling Berlijn-Charlottenburg van ð.e Freie SoziaListiseh¿e Jugend" Als riipend tiener beleefd.e hij achtereenvolgens het ontstaan van cle arbeidersen soldatenraden, de Spartakusopstand van 1919, de moord op Liebkneeht en
Lr:xenburg, het optreden van Noskes ZeitfneiurùLlíger, de lbpp-putsch en de
Roeropstand, gebeurtenissen d.ie - üag men aannemen - ín z'n ouderliitc nuis
druk werden besproken en bekornmentarieerd. In d.at ¡rilieu moet op z?n minst
ook het besef hebben geleefd van het bankroet van d.e oude "arbeidersbewegingtt. liet zal mede aan de invloed van d.at rcilieu zijn toe te schrijven,
dat de 16-jarige Mattick lid" werd van d,e îv'eie Az'beider Jugend, de jongerenorganisatie van d.e in 1920 opgerichte Kowrwnistisehe Arbeitev' Parteí
DeutschLands, een partij die anti-parlementaiv was en zich baseerde op een
aantaL ervaringen van d.e Duitse revolutie. Met zijn med.ewerking aan haar
orgaan Rote Jugend begon zijn publieistische werkzaa¡nheid..
În 1921 verhuisde tvlattiek op 1J-jarige leeftijd. naar Keufen. Al-daar
gíng hij d.eel uitmaken van de plaatselijke lT,APD-afdeling. In d.e vijf jaren
d.ie volgd.en schreef hij verscheiden artikelen voor blad.en a1s de Kotrtnunístisehe Az,beiter Zedtung, Pv,oletariey 2) en l{ampfraf 3).
Een jeugdige zuchi naar avontuur d.reef de jonge Mattick ín 1926 naar
de Verenigde Staten. AIs bankwerker kwam hij in Chicago aan de slag, Ì,¡'aar
I

)

2)

.ntAus Mattick zelf in een opstel- uit 19\5.
De K.A"Z. verscheen iedere veertien d.agen en wercl uitgegeven
d.oor de IIAPD; Proletariër was het theoretisch orgaan van deze

partij.

AAU, de Allgeneine Arbeiter Uniono de met de i(APD verwante bedrijfsorganisatie.

3) Der Ka.mpfruf was het orgaan van

d.e

-T hij in 1927 ín zijn vrije tijd. de leiding kreeg van d.e Duitstali ge Chdeagoer Arbeítev' Zeitung, díe hii behield totdat tt blad de verschijning staahte. Met het Er:ropese radenkomnunisme bleef hij in nauw lcontakt. In de jaren r30 gaf hij in Chicago het tijd.schrift CouneíL Corcespondenee uit, d.at
een zusterorgaan l^ras van het Duitstalige tijd.schrift Rätekor.r,espondenz dat
werd uitgegeven door d.e Holland.se groep van Internationale Cãnnunisten.
Somnige artikelen d.ie in Rätekorrespondenz verschenen, verschenen ook in
Counetl Cotrespondenee en omgekeerd.. Tussen het nidden van d.e jaren t3O en
eind 191+3 'w&s Mattick achtereenvolgens ook uii:gever van ae tijaschriften
L'iuing Maræ-ism (Levend. I{arxisme) en Neu Essags (Nieur.¡e opstellen)" areezien van period.en van werkloosheid. gedurend.e de grote krisis na 1929 vetd.iend.e hii tot ver na d.e tr,ieede wereld.oorlog zijn brood. als werktuigmaker
in diverse fabrieken. AIs zodanig was hij een tijdlang georganiseerd in de
II^ihr (Industrial ï,Iorkers of the World.). IrTa t9l+5 is hij-niet meer als uitgever van tijd.sehriften opgetred.eno wel- verschenen er sindsdien in d.e Verenigd.e Statenrin Europa en in Latijns-Anerika regelmatig opstellen van Matticks hand. in d.iverse periodieken. Daarnaast publiceerde hij d.iverse geschriften.
Ied.ere keer d.at Mattick de pen ter hand. nam, geschied-d.e d.at in feite
met hetzelfd.e oognerk: of weJ- hij kritiseerde d.e oud.e arbeid.ersbeweging,
dat r¡il zeggen d.at hij de nythen van zor¡e1 de sociaald.enokratie aIs van
het bolsjewisme-leninisne d.oorprikte, of wel hij keerd.e zich tegen even

hard.nekkige a1s wijclverbreid.e misverstand.en omtrent d.e betekenis van Marxr
onderzoekingen, of wel hij poogd.e d.e ontoereikend.heid van de burgerlijke
maatschappijwetensehappen aan te tonen. Vaak genoeg d.eed. hij rt één en het
ander tegelijkertijd.
Er zijn vier marxistische theoretici geweest die op Paul- Mattick grote invloed heb,Ih uitgeoefend, te weten Otto Rühle, Anton Pannekoek, Karl
Korsch en Henryk Grossmann, ook al heeft hij dan ongetwijfeld. niet elk van
hun opvattingen ged.eeld.. Ì,Iat hen met Grossmann verbond. rraren d.iens inziehten omtrent d.e wetnatighed.en d.er kapitalistische ontwikkeling, die hij, ofschoon nisschien niet in e1k d.etail, toch wezenlijk voor juist hield.. Evenals Grossmann l+) plaatste ook ir{attick als hij over ekonomisehe kwesties
schreef, ilan wel zich tegen burgerlijke of neo-marxistische ekononen van
het soort van Ernst Mande1 5) keerdeo Marxr vaard.eleer en d.iens theorieën
omtrent d.e kapitaal-sakkumulati.e in het nid.d.elpunt van zijn besehouwingen.
Matticks uitvoerigste ekonomisehe studie is getiteld. rtMaz,æ and Keynestt
en is een kritische analyse van d.e theorie van de beroemde Britse ekonoom,
d"ie buitengewoon grote invloed. heeft uitgeoefend. op het burgerlijk ekonomisch d.enken in d.e tr,¡eed.e helft van onze eeuw. Keynes zotJ,. zo kon men we1

\)

5)

Henryk Grossmann was d.e auteur van Das AkkumtLations- und Zusa¡rmenbyuchsgesetz des kapitalistisehen SAstems, een in 1929
versehenen boek, dat hevige d.iskussies heeft uitgelokt. Ook
d.oor rad.enkonmunisten werd er z'eêy verschillend" over ged.achto
getuige een diskussie uit d.e jaren r30 tussen Pannekoek (kontra) en lt{attiek (pro-Grossmann).
Oe Belgische professor Ernest Mand.el , 'e"en van de bekend.ste
Belgische trotzkisten, wordt door velen a1s een vooraanstaand.
marxistisch ekonoom beschouwd. Mattietc is niet d.e enige geweest d.ie d.eze reputatie heeft aangetast, rnaar wel de eerste.

o

in c1e jaren rlO en '60 horen, het gehein hebben ontdekt, hoe de kapitalistische produktievijze stabiel, d.w.z. praktisch krisisvrij te maken via injekties met overheid.sgeld. Matticks boekrwaarin allerlei fundamentele ekonomische kwesties r.¡ord.en aangesneden, rekent grondig af met een d.ergelijk
oordeel omtrent l(eynes en met d.ergelijke illusies. Een ekonomische politiek die d.oor Keynes is geinspireerd garand.eert volstrekt nieto dat zich
geen depressie meer za1 aand.ienen, zo betoogd.e l.{attick. Voor zover er met

behulp van Keynes inderdaad. bepaalde moeilijkhed.en kunnen word.en opgelost'
gaat het, zo luidd.e Matticks oordeel, slechts om een tijdeliike oplossing"
ttl.{arx en I(eynestt waren a1 eerder als afzonSornmige hoofd.stukken van
d,erlijke opstellen verschenen 6) " Het boek zag þet licht ín 1969' op een
tijd.stip derhalve dat d-e krisisverschijnselen die thans overaf word.en lraargenomen zieh in de verste verte nog niet aand,ienden. Toen ze' za omstreeks
1gllr, aan de horizon opdoemden, kwam ir{attick in een nieur.re studie, getiVertel-d.-lI{yíses en krisï,stheorieëni', noe eens op het onderwerp terue T)'
t'De
Der''
want ermee was het kleine, in'?6 d.oor hem geschrearen opstel ovet
nietigdng Dan het geLd" B) "
Naar ekonomische problemen, zoals d.ie welke in d.e zojuist genoemde publikaties verden behandeld., is l¡iatticks beiangstelling in toenemend.e mate
uitgegaan. fn zijn laatste levensjaren hield. hij zich d.iepgaand bezig rnet
Oe jongste .¡ord.eringen van de brirgerlijke ekonomische r,¡etensehap; kritiscnå pütfikaties daãrcver had. hi.j voortdurend ond.er handen. Maar zo in het
totaai van zijn werk het accent al op ekonomische analyse valt, het is bepaald. niet het enige waarmee hii zich heeft bezig gehouden"
I¡Iij spraken hierboven reeds over zijn kritiek op d.atgene wat hij telkens weer nad.rukkelijk als de oude arbeidersbeweging definieerd-e. Als een
voorbeeld ervan kan het opstel word.en beschouwd dat hii ín 1935 sehreef
over d"e meningsverschillen tussen Rosa Luxemburg en Lenin, een opstel rraalin hij Lenin áI" ""r, burgerlijk revolutionair karakteriseert en waarin hij
het várschil behandelt tussen een politieke en een sociale revolutie. Een
and.er voorbeel-d is het artikel d.at hij na diens dood aan Karl Kautsky wiid-i[e, d.e man die niin of meer als het theoretisch geveten van de Duitse sociáald"enokratie gold en d.ie d"oor l"{attick als een wegbereider van Hitler
werd. beschouwd.

paul li,lattick heeft heel veel opstellen en geschriften vervaardigd. in
d.e loop van zijn leven, waarin hij allerlei facetten van de burgerlijke sanenlevi.ng, haár klassendeling en d.e haar d.ientengevolge ken¡¡erkend-e klassenstrijá heeft behandeld.. Hij keerde zieh tegen Herbert Marcuseo toen deze het stanctpunt verkond.igd.e áat aan de arbeidersklasse geen revolutionaiarre rol- meer tras beschoren, hij schreef over d.e betekenis van spontaan
opvatvan
de
de
ontwikkeling
bestek
beid.ersoptreden, hij schetste in kort
tingen vãn figuren afs Pannekoek, Korsch en_Otto Rühl-e. Van laatstgenoemde
konãtateerae trij: "Otto Rirh1e was in d.e Duitse arbeidersbeweging werkzaa¡n
in kleine gto"pãn buiten de officiële arbeidersorganisaties. De groepen

6) Uet na¡re in het tiid.schrift d.at werd uitgegeven door het in

parijs gevestigd.e Tistitut de Science Eeonomique Appliquée
(rnsiitãut ,.oot tougepaste ekonomische wetenschap)'
. --,
tìlçrisen
und Krisenttreãrien", Fischer Taschenbuch Verlag, 1974 "
?)
Bi Ope*tomen in de bund.et "Beitrage zur Kritik des Geldesr', SuhrkamF
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behoord.e Ìiraren ni¡nmer erg belangrijk en zelfs in d.eze groepen
een merkvaard.ige positie in. Hij kon zich ni¡nmer volled.ig *ãt *ãfke organisatie ook identifieeren, hij verloor nimmer de algemene belangen
van d.e arbeid.ersklasse uit het oog..... Voor Rüh1e waren organisaties gðen
doel op zichzelf... Men heeft hem vaak van afvalligheid. verdacht , maat zoals hij geleefd. heeft zo is hij gestorven: al-s socialist.t'En: 'rA1 kon Rühle aLleen maar hopen, d.at d.e toekomst de problemen op zou lossen, die de
oude arbeid.ersbeweging niet in staat geweest was op te lossen, d.eze hoop
rn¡as niet op een geloof gebaseerd maar op wetenschap en kennis, kennis van
na¡r

hii

maatschappelijke ontwikkeling. "
Bijna al d.eze door Mattick over Rühl-e geschreven r^¡oord.en zijn in gelijke mate van toepassing op ìilattick zelf. Hém zal wel niemand. ooit van afvalligheid. hebben verdacht, maar voor het overige geld.t ook voor hem, d.at
hii in sehijnbaar onbetekenend.e groepen verkzaam was en dat hij op grond.
van d.e ontwikketingstend.ensen in de kapitalistische sanenleving èr vast
van overtuigd was, d.at de arbeid.ersklasse eens een revolutionaire rol zal
spelenu d.ie d.e oud.e arbeid.ersbeweging nooit gespeeld heeft en vail4rege d.atgene r,rat zij wezenlijk is ook nooit heeft kúnnen spelen.
Ook Paul Mattick is zijn leven 1ang, tot aan zijn d.ood toe, socialist
geweest, d.at w"il zeggen iemand o d.ie d.e opheffíng van de loonarbeid. als het
alternatief beschouwd.e voor de kapitalistische produktiewijze, iemand. d.ie
reeht voor zrn raap verklaard.e, d.at tter geen tlree soorten van loonarbeid.
bestaan, een kapitalistische en een bolsjewistische, d"oeh dat loonarbeid.
d.e vorm is r¡aarin ond.er kapitalistisehe prod.uktieverhoudingen de meerwaarde d.ie d.oor de arbeid.ers geprod.uceerd. word.t d.oor d.e heersend.e klasse of d.e
heersend.e elementen in beslag word.t genomen" 9).
Zeker' op een'gegeven tijdstip in zijn leven is het l.Íattick gelukt on
zich te bevrijd.en van d.e nood.zaak van de d.agelijkse fabríeksarbeid.. Ir{aar
uit d.e pen l/aarvan hij sindsd.ien leefd.e is nimmer ook maar 66n woord gevloeid. ten pleziere van d.e heersende klasse, niet van d.ie in het Oostblok,
niet van die in het I'lesten. Dat hij voor d.e publikatie van zijn soms zeer
specialistische en wetenschappelijke stud.ies vaak genoeg op uetenschappelijke period.ieken was aanger¡ezen, neemt het feit niet weg, d.at hij, zõmin
als Ri.füle, nooit d.e algemene belangen uit rt oog heeft verloren van d.e arbeidersklasse waaruit hij was voortgekomen. En zo hij zich al d.ikwijls tamelijk moeilijke theoretische onderwerpen kooso zodat zijn geschriften nu
niet d.irekt voor arbeid.ers bestemd'$raren, ze waren in elk geval tegen d.e
heersend.en gericht, om het even of d.at nu private ond.ernemers t¡aren of r,¡el
d.e partijfunktionarissen aan het roer van een zogenaamde konmunistische
staat, waarin - naar een woord. van Mattick - ttvoor de prod.ucenten alles
precies hetzelfile is gebleven als in het vrije kapitalisnett.
AIs de rad.enkornmunistisehe schrijver lt{attick zich zijn leven lang tegen maatschappelijke fabel-s heeft gekeerd., d.an om d.eze red.en, d.at - naar
hij eens betoogde - d.e kornmunistische revolutie (niet van d.e een of and.ere
partij maar van d.e arbeid.ers z6ff ), and.erÊ dan de burgerlijke omwenteling, ' geen fabels nod.ig heeft om zich d.oor te zetten, geen id.eologieën of
d.e

9) Paul Mattick, t'The inevitability of conmunism", New york jg3]7,
bIz. 21. Eveneens in Duitse vertaling versehenen in Paul Mattiek, t'Kritik cler Neomarxisten", Frankfurt am Main lgTl+, bLz.
35.
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inbeeld.ingen behoeft, maar genoeg heeft aan zichzelf, d.at wil zeggen aan
de akties van de massa, In deze strijd. tegen fabels, ideologieðn en iIIusies ligt l,fatticks betekenis, in hun onbarnhartige ontmaskering zijn verdienste.

Reeensie

''PoRT UGAL:

VTJF

JAAR

LA.TER''

"Portugal" vijf jaar later" (dat wit zeggen: vijf jaar na d.e zagenaamttAnjer-revolutiett
die een eind maakte aan d.e d"iktatuur van Salazar en
d.e
na hem l4arcelo Caetano) is d.e titel van een uiterst beknopt vlugschriftie
in d.e Engelse taal, d.at geschreven werd kort na d"e Portugese verkiezingen
van d.ecember j.1. De (niet genoemde, maar ons bij name bekend.e) auteur is
een Engelsman die a1 jaren in Portugal woont en die ond.er andere een uiternate kritisch boek over d.e rrrevol-utiett van 197)+ heeft geschreven, dat geen
spat heel laat van aIle nythen d.aaromtrent die bij "linkse" groepen en partijen opgeJ-d. hebben gedaan.
Ît Vlugschriftje bevat passages d.ie in onze ogen hoogdravend en id.ead.e 13 kleine paginafs een bijlistisch zijn. Daarnaast echter vind.t men inllinkser
partijen of groepen in
zond.er seherpe kritiek op a.LLe zogenaamde
Portugal plus de - beargumenteerde - ziensr^¡ijze, dat d.e bevrijding van de
arbeidersklasse slechts het werk van d.e arbeiders zél-f kan zijn en d.at
noch de rsocialistenf (van l.{ario Soares), noch de CP (van Afvaro Cunhal),
Revolutionaire Partij
noch d.e voorheen maoïstische PRP (Proletarische
tradikalet
Portugese militairen,
die nauwe betrekkingen onderhoud.t met d.e
op die bevrijd.ing uit ziin.
De linkse groepen en partijen in Portugal, schrijft de auteur, vertegenr,roordigen de belangen van het bedrijfsleven en van d.ie technokraten die
naar staatskapitalisme streven. De belangen van d.e arbeiders vertegenwoord.igen zij in geen geval. Integendeel, men zotT - aldus nog steeds de auteur
van het pa,nflet - d.ie llinkse¡ groepen en partijen kunnen beschouwen als
een soort van barrikad.e, díe tegen d.e arbeidersklasse is opgeworpen.
Op een andere plaats in het vlugschrift heet het, d.at aI d.it soort
groepen of partijen voor d-e werkelijke beweging van de arbeiders zelf in
d.e plaats wil}en treden en de eigen organisaties van de r,¡erkers d.oor een
potitiet<e partij r^rill-en vervangen. Op weer een and.ere plaats word.t uiteengezet, dat ze bij d.e jongste verkiezingen niets beters wisten te d.oen d.an
farfeáentaire illusies i; stand te houden en daardoor de arbeid.ers (die
te d.uperen.
¡ij verhiezingen geen enkel belang hebben)
Vergeleken met alle onzin d.ie elinkst ooit over de Anjer-revolutie in
Portugal heeft uitgekraamd (hoe muisstil ziin de verkond.igers d.aarvan in¡rid.d.e1s geword.en) zijn dit soort uitspraken een verfrissing. Helaas: het
vlugschriftje is in een zeer beperkte oplage verschenen en zal stelting

moeilijk verkrijgbaar zijn.
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Inlaar ligt het verschil tussen een vakbond in het oosten en een vakin het westen? Niet d.áár, zeggen wij, waar het zowel ginds als hier
doorgaans r,¡ordt gezoeht. ttOnze vakbonden" , zo schreef nog niet zo lang geleden een Chinees dagblado "zijn and-ers dan d.j,e in kapitalistische ]and.en
ondat zij naulr sa;nenwerken met d.e direkties van ond.ernemingen en de regering..." Het zijn woord.eno die men net zo in een Russische krant, in een
dagblad" in d.e D.D,R. of waar ook in Oost-Europa zou hebben kunnen aantreffen, uiteraard. met d.e, ook in de Cbinese krant niet ontbrekende, toevoeging d.at d.e regering gind.s een "regering van de arbeíd.ersklasse" zou ziin.
ttOnze vakbond.ent'" zo zou een arbeid.er in tt westen daarop kunnen antwoorden, 'Tzijn preeies hetzelfd.e als de vakbonden in d.e zogenaa.rnd niet-kapitalistische landen omd.at zij nauw sa.menwerken met de d.irekties van ond.ernemingen en d.e regering,.." die hier, net als gi.nds, géén regering van de
arbeiderskl-asse is.tt Arbeiders hebben op d.it soort zaken nu eenmaal een anbond.

kijk

dan id.eol-ogen.
Id.eologen in het ¡¿esten konstateren, d.at de arbeid,ers in het oosten
nauwelijks invloed. hebben op d.e c.a.o. f s, d.at bureaukraten van respektievelijk d.e bonden en de bed.rijven uitmaken welke verlangens van d.e arbeiders
verwezenlijkt noeten word.en, dat vakbond.en en d.irekties in het oosten samen tegenover het personeel staan en dat d.e vakbond er geen strijdorganisatie is. Ze konstáteren voorts, d.at d.e vakbonden in het oosten g6én stakingskas hebben omd.at stakingen er rrerboden zijn en dat de arbeiders' \{anneer er desond.anks stakingen uitbreken, totaal niets aan de bonden hebben"
Arbeiders in het westen kunnen alleen maar vaststellen, dat ook zij
maar al te vaak nauwelijks invloed hebben op d.e c.a.o.rs, dat ookhier bureaukraten van bonden en bed.rijven uitmaken welke verlangens van d.e arbeid.ers verwezenlijkt moeten worilen, d.at ook hier om d.e haverklap als puntje
bij paaltje kont de bond.en en de d.irekties sarnen tegenover het personeel
staan en dat ook rLe vakbonden in het vesten géén strijd.organisaties ziin.
Inderdaad; in het westen hebben de vakbonden een stakingskas en in de
westerse wereld. zijn stakingen niet verbod.en. l'{aar is dat, voor de arbeid.ers althans, een feit van betekenise 'wanneer er nauwelijks stakingen word.en uitgeroepen en op ðe stakingskas vrijwel nooit een beroep behoeft te
word.en gedaan? AIs d.e arbeiders in het westen in staking gaan, aIs er hier
een konflikt uitbreekt, d.an hebben d.e arbeid.ers aan de vakbond.en al even
weínig als hun klassegenoten in het oosten'
De vakbonden in het oosten zijn geen échte vakbonden, zeggen d.e wesdie aanleiding zou kunnen geven tot
terse ideologen. Het is een uitspraak,ttechtet?
vakbond.en word.en aangetroffen
de vraag, waar ter wereld. er dan we1
en of vakbonden soms d.an pas ttechtttworclen,'wanneer ze niet bestaan. A1le
punten r^/aarop volgens d.e ttd.eskund.igent? in oost en west de vakbond.en d.aar
en hier van elkaar zoud.en versehillen, zijn in verkelijkheid evenzovele
punten van overeenkomst.
Ïlil hiernee gezegd zijn, d.at de vakber¡eging in het oosten zich in
niets ond.erscheid.t van de vakbeweging in het westen? Het antwoord. Iuidt,
d"ere

12d.at wat zich als een verschil voord.oeto niet meere maar ook bepaald. niet
minder is d-an een and.ere wijze van optneden. DezeLfde funktie oefenen dezeLfde soort organisaties uit in werelden, die r'refisinraar niet fund.anenteel
van elkaar verschilLen (ond.at beide kapitalistisch zijn) maar die niettemin op tal van onderdelen sterk van elkaar afwijken" Het zijn niet verschillend.e soorten vakbond.en, maar and.ere kapitalistische verhoudingen d.ie
d.e werkwijze van d.e vakbeweging zowel gind.er ats hier bepalen.
Beid.e vakbewegingen, in oost en ç'est, hebben tot taak: de beheersing
van de arbeiclskracht; het in het gareel houd-en van de proletarische massa;
het vrijwaren van d.e kapitalistische maehine van het tgruis van d.e ontevred.enheid.r, zoals, naar r"¡ij in ons eerste artilcel in herinnering riepen,
Willia.n Morris het een eeuw geleden reeds d.efinieerd.e.
De twee wereld.en waarin deze vakbewegingen opereren wijken in fundamenteel opzicht in niets van efkaar af . fn oost en in west is d.e prod.uktie
gebaseerd. op d.e loonarbeid", is de arbeider d.ientengevolge meerwaardeproducent, beroofd van ied.ere zeggenschap over d.e produktíernid.d.elen en over de
prod"r:kten" In beide wereld.en heersen kapitalistische prod.uktieverhoudingen"
ïIaarin deze beid.e r'¡ereld.en zich echter van elkaar onderscheid.en is
d.it, d.at het westen private ondernemèrs kent, dat er derhalve hier in het
westen verscheidene kopers van de r,raar arbeidskracht op de arbeidsmarkt
verschijnen, dat er d.aarentegen in het oosten voor de totaal beschikbare
arbeidskracht slechts zegge en schrijve 66n enkele koper op de arbeid.smarkt verschijnt, te weten de staat in wiens hand.en a1le prod.uktienid.d.elen
zijn gekoncentreerd.
In het kapitalistische westen treden de vakbonden als evenzovele verkopers van de arbeid.skracht op e aangez,ien zich tegenover hen - gevolg van
het bestaan van d.e private eigendom en het vrije ondernemersehap - verscheidene, onderling met elkaar konkurrerende kopers aandienen. Tn het
staatskapitalistische oosten is er van enige konkurrentie onder kopers van
arbeidskracht geen sprake. Dientengevolge is de positie van de ondernemerstaat dermate machtigu d.at hij - and.ers d,an welke ondernemer in het westen
ook - eenzijd.ig d.e prijs van d.e arbeidskracht kan vaststellen. Er worden
in een staatskapitalistische maatschappij door d.e vakbonden geen loononderhand.elingen gevoerd., omdat de materiëIe nogelijkheden voor dergelijke onderhandelingen, d.at wil in d.e praktijk zeggen: voor het loven en bieden,

aanr,rezig zijn.
Natuurlijk is d.e betekenis van d.it feit mind.er vérstrekkend d.an men
op het eerste gezicht geneigd. zou zijn te verond.erstelfen. De onilernemerslaat l¡eet weliswaar d.at d.e verkopers van arbeidskracht genoodzaakt zijn on
zíjn prijs te accepteren (o¡rdat er geen andere koper is), maar hij weet
ook, ðat hij de prijs niet beneden een zekere grens kan laten clalen zond.er
d.at ðit gunãlgun heeft voor d.e arbeidsrust en voor de arbeid"sproduktiviteit. Aan de anclere kant kan een nannens d.e vakbond optredend.e loonond.erhandelaar in theorie gemakkelijk genoeg weigeren een bepaald (te laag) loonaanbod te aanvaard"en, in werkelijkheid is het vinden van een koper die een
hogere prijs r,¡il bied.en niet zo gemakkeliik als het op het geduld.ige papiãr we1 lijkt. De verschillen zíjn, wat de uitwerking op de hoogte van
het loon betreft, aan zekere grenzen gebond.en. I,1[aar voor de vakbeweging is
dit ond.erscheid. inuu"t d.e tvrije? kapitalistische wereld en de staatskapitalistische wereld. bepaald niet te vervaarlozen. Het oefent grote invloed
uit op haar struktuur en op haar wijze van opereren.
In ons eerste artikel hebben wij er reeds op gerrezen' d'at de Russi-

niet
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sche vakbeweging aanvankelijk, dat wiL zeggen in d.e period.e d.at d.e Russische samenleving nog: na.ar het staatskapítaLisme ôp üeg aas, zieh doorr,¡erkeliik niets onderscheid.d.e van d.at wat men een "vrijeÌ' vakbeweging pleegt
te noemen' maar dat zij, net behoud van precies d.ezelfd.e funktie als de
ttvrijefr vakbeweging, vanuit een andere invalshoek ging opereren naarmate
het staatskapitalistisch karakter van d.e maatschappij zieh d.uid.elijker manifesteerde. De onstandigheid. d.at er sleehts 6én koper van arbeid.skracht
overbleef en dat het daarbij on de staat ging, 'hras voor d.ie ontwikkeling
een d,oorslaggevende faktor. liat in het westen sarnenwerking met of begrip
voor d.e ond.ernemers heet, kan in het oosten niet anders dan samenwerking
met d.e staat en uitvoering van d.e regeringspolitiek vorden genoemd; dat
men in het oosten tevergeefs zoekt naar onafhankelijk van d"e regering met
elkaar overleg voerend.e ttsocial-e partnerstt is een gevolg hiervan, d.at één
van de zogenaamd.e |tsociale partnerstt de regering is, dat ondernemerdom en
regering d.oor d.ezelfd.e personen word.en vertegenwoordigd.. Het is de groei
naar het staatskapitalisme geweest, d.at op d.e Russische vakbeweging zijn
giemFel heeft ged.rukt. Het is het staatskapitalisme d.at onherroepelijk ztn
stempel zou of zal d.rukken op iedere soort vakbeweging d.ie in een dergelijke sa.rnenl-eving zou of zal ontstaan.
Het verschil tussen de valbeweging in het westen en d.e vakbeweging in
het oosten is géén ander dan dat de eerstgenoemde opereert binnen een kapitalisme waarin private eigendom van de produktiemid.d.elen bestaat n d.e tweed.e binnen het staatskapitalisme. Er zijn niet mé6r verschillen; het verschil is ook niet geringer dan dát. Maar rt is een verschil dat uit de nateriële verkelijkheid., niet uit een bepaald.e id.eologie is ontstaan en het
betreft een werkelijkheid lraaraan niet valt te ontkomen.
Ïlat betekent het vlanneer westerse kritici konstateren, dat een OostEuropese vakbond.sbestuurd.er soms tegelijkertijd. fabrieksdirekteur of regeringsfunktionaris is? rt Betekent precies hetzel-fde als ¡+at de Britse vakbond.s-historikus C"D.H. Cole konstateerd.e, toen hij in het begÍn van d.eze
eeuu schreef , dat d.e bezoldigd.e vakbond.sbestuurders zj,ch hoe langer hoe
meer vert¡ijderd.en van hun basis en opgingen in cle heersende kl-asse. In het
westen partijleid.ers en politici personen die voor de ond"ernemersklasse d.e
politieke zaken behartigen; in Oost-Europa vormen d.e partijbureaukraten en
politici d.e heersenoe klasse zeLf naarmate d.e partij oude stijl in de partij van d.e nieuwe managerskfasse is getransformeerd.
trtlat betekent het, wanneer in Rusland. pogingen in het werk word.en gesteld. tot d.e oprichting van een zogenaa¡nd.e t'vrije" vakbond? I{at betekenen
soortgelijtte initiatieven in and.ere Oostblok-landen en met name in Polen?
Voor zover d.ergelijke initiatieven regelrecht voortspruiten uit d.e klassentegenstellingen en d.e klassestrija - wat zowel in Rusland els in Polen inderd.aad het geval is - betekenen zij aLs zodanig iets totaal- anders dan
het ontstaan van een westerse vakbeweging op Oost-trìuropese bod.em, wat zowel vriend. als vijand. erin menen rìraar te nemen" Voor zover tt pogingen betreft om een vakbeweging naar westers model te stichten, die d.an natuurlijk at evenm.in t'vijttvan d.e maatschappelijke verhoud.ingen is als haar geid.ealiseerd.e voorbeeldn kan men binnen de kortste keren dezelfde tegenstellingen tussen led"en en l-eiding, basis en bureaukratie waarnemen als in het
r^resten en valt op d.e lange d.uur uit de aard van de zaak niet and.ers te verrvachten d.an een herhaling van die ontwikkeling d.ie bijvoorbeelct d.e Russische vakbeweging in d.e jaren r20 heeft doorgemaakt, en niet voor niets.
'lrlat men - het duid.elijkst in Polen - in d.e praktijk gebeuren ziet is
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iets, d.at zowel eLementen van het een bevat als el-enenten van het and.er.
Het is onbetwistbaar d.at een organisatie a1s trsolidariteitrr haar ontstaan
d.ankt aan het zelfstandige verzet van een arbeidersklasse, d.íe allesbehalve d.e bed.oeling had. om een bureaukratisch apparaat te scheppen dat zich
ten opzichte van de werkers a1s kommand.erende generale staf gedragen zou
en dat, terwille van de organisatiebelangene eigen initiatieven van d.e Ied.en zoveel als nogelijk zou afrernmen. Níettenin is dat nu net precies datgene wat er is gebeurd.. Sind.s het moment d.at, onder de druk der omstand.igtrsoheden,

d.e

Poolse regering zich genood.zaakt zag om een organisatie al-s

lid.ariteit" te tolereren, ont'wikkeld.e "Solid.ariteit'r zich tot een organisatie met duidelijk and.ere belangen d.an de Poolse arbeid.ers.
Zijn organisaties van het type van de "vrije" vakbeweging in het r,¡esten in het oosten nogelijk? Ongetwijfeld"o zeggen wij. Kunnen d.ergelijke organisaties in het oosten op dezelfd.e wijze opereren als in het westen? Uiteraard. niet, zo luid.t ons antwoord., aangezien zij in het oosten niet met
private ond.ernemers maar met d.e ond.ernemer-staat te maken krijgÊ. Hoe parad.oxaal dat ook mag klinken: een vakbeweging naar westers model kan zich in
het oosten alleen maar op de manier van het oosterse mod.el gedragen" tr'lie
het zich and.ers voorstelt ziet over het hoofd-, dat een vakbeveging naar
westers model een organisatíe ter beheersing, ter nanipulatie en ter betutteling van d,e arbeid.ers is en dat zij die taak in het oosten voortreffelijk kan vervullen op..... oosterse, d.at wil zeggen op staatskapitalistische manier.
A1s dat zo is, Ti'aarom zijn Oost-Europese t'havikentt d"an zo feI tegen
vakbond.en naar westers modef gekant'i V,laarom word.t er d.an binnen het oostbl-ok zoveel kritiek op 'rsoliclariteitt' geuit? Waarom zijn d.an de oprichters
van een "vrije" vakbeweging in Rusland in psychiatrische inrichtingen te-

gekomen of verbannen?
I,fij wiJ-Ien de vraag om te beginnen met een vedervraag beantwoorðen "
I'Iaarom zijn er in het r,resten mensen ( zoals de voormalige Britse premier Ed.ward Heath of d.e huid.ige Britse premier Margaret Thatcher) ¿ie in d.e vakbeweging de baarlijke duivel zien? !'laarom verzette in d.e jaren r 30 bepaalde
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¿mãrilçaanse ond.ernemers zíc:n tegen d.e organisatie van de (veeLal zwarte)
ongeschoofcle arbeid.ers? Ondat, zo luidt het antwoord., er in het westen ook
heden nog mensen zijn, die d.e werkelijke funktie van d.e vakbeweging in de
die zich laten misleiden d.oor wat
kapitalistische samenleving misverstaan,ttde
komed.ie voor de achterbantt geBackx
eens
ondernemersvertegenwoordiger
noe¡nd. heeft. "Havikenttzijn er niet al-Ieen ín Oost-Europa. Dá,ár echter behoren ze net als hier tot d.e id.eologenu d.oorgaans tot d.e id.eologen van d.e
partij oud.e stijl, die ver staan van d.e nieuwe klasse van managers die on-

der het staatskapitalisme feitetiik de lakens uitdeelt.
Het is niet toevallig, dat bij de regeringswijzigingen in Polen, die
gevolg
van de sociale onrust tot stand k¡'¡a,men, juist de managersty¡ren
als
naar voren krn¡a¡ren. Die managers vrezen een efficientere vakbeweging (want
daar komt het in feite op neer) volstrekt niet. lüat zij vrezen is het verzet van d.e arbeid.ers tegen cle staatskapitalistisehe verhoudingen. maar zogenaa^md. ttvrijett vakbonden zuJ-len aan d.ie verhoud.ingen geen arbreuk d.oen.
t'vrijet'
lüe1ke illusies men zieh d.aarover ook gind.s of hier mag maken, de
vakbond.en in Oost-Elrropa zullen zich net zo vijand.ig tegenover de arbeiders opstel-len als d.e vakbonden hier, ze zullen net zo gauw a1s hun westers
voorbeeld met d.e heersend.e klasse samenwerken en d.us als twee d.ruppels water lijken op de vakbeweging waarvoor ze in de plaats wenst te treden.

