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ARBEIDSDISCTPIINE IN RUSLAND II

Ðe meesË Leerzame momenten in het historísche proces zijn vaak juist dÍe
ontwikkelilqen die men aLs ¡ironíe van de geschiãdenist pieegt aan te dui-den' DÍkwíjls blijkt zuLk een fironíe' bij nadere besehäuwiñg niet aLleen
een ont¡¡ikkeling te zijn die op de een of àndere aLom geaccepleerde meníng
een ongelùoon lícht werpt, maar is ze ook een víngerwíjzing naar een stand
van zaken díe ideologísche voorstel.lingen volleãíg onaer*i5nt I ) " Latenhtíj deze stelling iLLustreren aan de [westie van de 'arbeidersmachtf in
RusLand na de bolsjewistísche nachtsovername in oktober 1917. IIet Ís, naar
ons dunkt, toch weL als rfronie van de geschíedenisr aan te merken, áat op
hetzeLfde ogenblík dat de bolsjewiekãn in naam van de r¡agsabe""áitg .r"rt
arbefders en boeren aan de m¿cht kwamen, tegeLÍjk ook het pro.és,bãgoã .r.r,
de politíeke neutralisering van de autonome-nasãaberùegíng. .De íroãie vandít feít ís reêel, omdat àe bolsjewíeken, zoal.s zij-ooË zelf heel. scherp
zagen¡ zonder het bestaan van de dubbelmacht en zonder de fetle klassenlstrÍjd ín de fabrieken en de dorpen nooít de Voorl.opige Regering van Ke-renski hadden kunnen omverr{erpen. Maar aan de andere kant schuílt erslechts een schíjnbare tegensteliing in ¡t feít, daË de bolsjewieken, een-
n'aal' zeLf op de plaats van het oude staåtsbestuur gekoúen, nu moesten gaan
r'rerken aan de omvormÍng van de sovjets tot organen van de staat. Hoezeer
Lenin ook benadrukte dat de oude stãatsorde r"õ regg"vallen en de rnacht nuin handen was van de sovjets, steeds betekende dIã voor hem het ontstaan
van een nieuue staaÈ (de tdíktatuur van het proletaríaâtr) uit d,e sovjets.
De boLsjewieken beschouwden de sovjets ats hót nieuwe staatsapparaat, dattt organisatorísche kader moest vormen van de rvoorhoede? van-åe arbeídersín {e opbouw van tt socialisme. En het socíaLisne ÌÀras voor hen, aldus hreerLenín, rniets anders dan het staátskapiratistische monopolie, d.at ten bate
uØt het uoLk uordt toegepast en daarmäe is opgehoud.en tcaplúUstisege mo-
nopoLíe re zijn 2) "

Nu rsas het socÍal.isme, of hoe dat eruít moest zíen, niet in de eerstepLaats de zorg van de Russische arbeiders. zíj waren ín veel praktischer
k¡.¡esties verwíkkeld, kwesties díe echter i; hun gevolgen t;t radikale
maatschappeLíjke om¡entelingen zouden Leiden en díe trãt treie lstaatssocía-
lÍstischet,program van de Uõlsjewíeken op losee schroeven dreígden te zet-ten" Stakíngen, díe gewoontíjk begonnen net, eisen tot Loonsveihogingen en.
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kontrole door de vakbond of het fabriekscornité op het aannemen of ontslaan
van personeel verhardden zich, als gevolg van de onverzoenlijke opstelling
van de ondernemers, sneL tot een algemeen politiek konflikt" Over lonen
viel te onderhandelen (en een goed georganiseercle onderhandelíngsstruktuur
r.¡as ook het sterke punË van de overhregend mensjewistische vakbonden), maar
eisen als arbeiderskontrole op ontslagen tastten di.rekt het gezag van t{e
ondernemer aan" ltetzelfde gold voor de gevaLLen waarin woedende aibeiders
een gehate opzichter op een kruiwagen van het fabrieksterrein verwijderden
of een direkteur met geweld berlreigden, wanneer zíj zích in hun persoon-
1íjke waardigheid gekrenkt voeLden" TerwÍj1 de sociáaL-denokratisãhe pers
dergelijke incidenten f.iever verzweeg en ook stakíngen niet wilde êanmoe-
digen (de enige uítweg uit de elcononíiche krisis r¡as níet staking, maar re-
geringsingrijpen dan r¿e1 centrale ekonomische planning door een sovjetre-
gering, schreven respelctieveLijk mensjewieken àn bolsjevieken), beantwoord-
den de fabriekseigenaars de arbeiderseisen met een frontale aanval, De on-
dernemers probeerden een eínd te maken aan de fabríekscomité's in de kleí-
nere bedrijven buiten de industríäle centra; grote onderrremingen dreigden
met overpLaatsing van produktÍe-afdel"íngen naãr 'veí.ligert ("tt políiietr
rustiger) oorden en onttakeLden soms hun fabriekshalleñ in het holst van
de nacht. I{ieLp ook dit niet dan ïnoesten de arbeiders maar met de honger-
zweep tot rede r¡orden gebracht: als we in onze fabrieken toch niets meer
te verteLlen hebben, zo dachten de patroons, dan kunnen we ze beter sl"ui-ten. Een ínvloedrijk deel. van het ondernemerdom organíseerde een ekonomi-
sche sabotage naar het motto: ?Laat mijn Land *aar ien onder gaan, hranneer
mijn land niet meer van mij isr 3).

onder deze omstandigheden'hadden de arbeíders andere zorgen aan hun
hoofd dan de vraag of nu de burgerlijk-demokratische republiek àan urel" het
proletarische'GtaatskapitaLís¡re rop de agenda van cle gãschiedenist stond.
9t 9" derde kodferentíe van fabríeLscomiãé's re petiograd begin oktober
l917 verklaardé een arbei'der, dat hij tgenoeg had van de redevoãrÍngen van
deze kLetsmajoorse, nraarmee hij ,or"i rnãns,i*u]i*ken als bolsjer^rieken bedoel,-de. lGeen enkele keer geven ze anthroord of onze vragen: ràt konkreeÈ te
doen'wanneer een ondernemer dreigl de fabriek te sl-uiten" Jullie antnoor-
den íedere keer, alleen met verklarí.ngen, loze woorden, maar zo galr,;r er een
lconkreet antwoord gevraagd urordi, 

- 
iu"Ài'oi;;;J- meer re zien. ( 

" " . ) Ars de
fabriek sluit, !¡at moeten r¿e dan doen? Dat is rÀraarover i.re hier een besl"uít
moeten nemen' Daarvoor zijn we híerlreen afgevaardígd. Laat iedereen goed
tteter¡ dat als niemand ons zegt Ì^raL Èe tloen, wij dat dan zel"f zullen bãpa-len' 4r.

De uitspraak van deze arbeider irijst er op, dat talrijke Russische
arbeiders in deze fase van de strijd veeleer tl5 aiverr" groãp*ríngen aan-
klopten om praktisch advíes, dan dat zij vervuld lr.n sociatíãtische ídea-
len voorwaarts stormden om een nieuq¡e maatschappij op te bouwen. Een stu-die naar de arbeiders van l,Ioskou in lglT tevästigt deze indruk, Ben vast,
patroon bíj stakíngen was, dat de onderhandel.ingen zo lang mogeLíjlc gaande
werden gehouden' totdat de hal-sstarrígheÍd van de ondernemers de árUàiders
dwong tot stakíng over te gaan" Radikalísering trad op, zo konkludeert
deze süudie, r^tanneer de fabrieksdírektíe aanÈondigde däú het r.¡erk l¡egens
gebrek aan brandstof voor lange tijd nroest r^rordeã sËílgelegd en ¡¿anneer
dan het fabriekscomité ruime voorraden aanËrof in het ã"ngi"tr""nde dís-trikt. Radíkalisering trad op, l4r&nneer andere arbeíders ro"r, ã"rg*Líjke ge-
vallen hoorden" Arbeíders die de sluiting van hun fabriek wilden .r"ihitrã*-
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ren hådden weinig andere keus dan zelf het beheer ervan op zích te nemen;
menigmaaL droegen zíj dit beheer op aan de pLaatselijke sovjet of aan de
staat (welke staat dat ook mocht zijn), maar gezÍen de onduidelíjke gezag6-
verhoudíngen stond dít ¡neestaL aan ?socialisatiet getíjk. Zelfs toen in de
oktoberdagen strijd moest r¡orden geLeverd om te bewerkstellígen dat de
macht, op de sovjets overging, bleef een groot deel van de arbeiders sympa-
thíek maar passief en trad een ander deel alLeen op omdat het meende dat
de sovjets tegen de VoorLopi.ge Regeríng rnoesten r^rorclet uerdedågd. De sov-
jetrnacht werd door de arbeiders van tfoskou gesteund vanÌíege de praktische
resuLtaten die zíj ervan verwachtten3 een ekonomisch bewind waarín zij ver-
trouwen konden hebberr, eerlijke pogÍngen om tot vrede te komen en eên ge-
garandeerde bijeenroeping van een Konstítuerende Vergadering. En omdat aL-
Leen de bolsjewieken de sovjetmacht in hun poLitieke program hadclen staan,
¡¿erd steun voor de sovjetmacht onvermíjdelíjk vertaald irt steun voor de
bolsjewíeken 5).

Þlaar ook al r'¡aren de arbeiders enkel. uít zuíver praktísche motíeventduizend maal linkser dan de bolsjewiekent (zoals Lenin zei), dít naur níet
weg dat de golf van rnational.ísatiest en tsocíal.isatíesi voor de bolsje-
wieken een gevoelig probLeem vorrnde. Aan de ene kant hadden zij deze ont-
eígeningsgolf nodig, omdaË deze de Voori.opige Regering verzwakte en de
sovjets noopÈe oru zelf aLs besturend orgaan op te gaan t,reden. Maar aan de
andere kant, stond de praktijk van de arbeiderskontroLe haaks op r'¡at de boL-
sjewíeken zich van een fstaatskapiral"ÍstÍsch monopolie onder proLetarisch
toezichte voorstelden. ÌALs wij van arbeiderskontrole sprekenrt zo steLde
Lenín, rdeze Leus steeds verbínden met de diktatuur van het proLetariaat
en in dít verband vermelden, maken lríj daarmee duidelijk hrat voor een
staat wij plannen. (""") ALs het een proLetarisch-e staat is (d.w.z. dikta-
tuur van het prol.etaríaat), dan kan arbeiderskontrole bestaan ín tt natío-
naLe, voortdurende, al.omvá,Ètende, precieze toeaíeht op de produktie en dís-
tríbutie van warent. Proletarische macht ín de produktíe rrras nooít het
werkeLijke doel. van de bolsjewíeken. Dít bLeek zodra na de' oktoberrevolu-
tíe ook de vakbonden onder botejewÍstísche invloed kr.ramen: de fabrieks-
conitéts werden opgeroepen de herinvoering van tnormale toestandent in de
Índustríe te regelen en voortaan van stakingen en massa-aktíes af Ëe zíen"
BovendÍen bepaalde de níeuwe regering, dat best"issíngen van de fabrielcs-
comítér s voortaan door uitspraken van vakbondskongressen teniet konden
worden gedaan; daarmee werden de vakbonden verantwoordeLijk gearaakt voor
orde, diseiplíne en centraLe leiding ín de produktie 6),

ÐÍsciplíne ÌÂras echter stechts denkbaar in een sítuatíe waarin ook de
ondernemers zich schíkten in de inmenging van fabriekscornitéts of vakbon-
den, en dat deden zij niet. Nog eind december l9l7 besloot het alrussische
ondernemerskongres, dat bedríjven waar zul-ks het geval r¿as zouden wor<len
gesLoten. Het gevol"g üras dat overal in het Land, waar de boLsjewieken nog
onvoldoende greep hadden op de gebeurtenissen, fabrieken door de arbeiders
r¿erden onteigend die de bolsjewieken oorspronkel"ijk aan de oude eigenaars
hadden wílLen Laten. AL spoedig hras het ondernemerdom, dat de bolsjewíeken
aLs leverancier van tspecíal.isËent slechts r¡nder toezíchË hadden qriLten
plaatsen, maatschappeLijk tot een verwaarloosbare grootheid geworden. Die
ondernemerg die niet in de burgeroorLog omkwamen of het Land ontvlucht-
ten bleef slechts de keus om rde bakens ie verzetten? en zich aLs specía-
líst ín díenst van het nieuwe bev¡ind te stellen. Ì,leteen na de burgeroorlog
kwam onder de oude Russische bourgeoísie een scromíng op díe meende dat
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alleen het bolsjewisme in st,aat was eom de rotte wateren van de revolut,io-
naire vloedgolf enigszins vast te vriezent 7)

ook al koesterden de bolsjewíeken sLechts wantrouwen jegens special-is-
ten en intell"igentsia, toch meenden ook zíj dat het spontane arbeidersop*
treden de teugeJ.s moesten worden aangel-egd" De vol-ledige desorganisatíe
van de ekonomie, die slechts vanuít een regelend centrum kon r¿orden âange-
pakt, was daarbi.j hun sËerkste r/'rapen" 14et een beroep op ohet algemene ar-
beí.dersbelangt - soms was dit konkreet aanwijsbaar, maar steeds vaker ging
achter deze term het staatsbelang van het bo1-sjer¿istische regiem schrril -
werden ?ongediscíplineerdee arbeiders door vakbondsceLlen, fabriekst¡estuur
en fkameraadschappelijke tribunalent ontler druk gezet. Soms ging het om
pure dwarsígheid van de arbeÍders, die donweg de bazen beu waren en geen
níeuwe r¡íLden" Zo produceerde in de fabriek Rosenkranz Ëe Pet,rograd in no-
vember l9l8 een hele artelj (maatschap) ijzergieters níets dan uit,sc.hot,
door het ijzet te koud in de maLlen te gieÈen. tEn wat geeft dat?r, zo veî-
dedígde zÍch de artelj-oudste. llle zitten niet meer onder het bewincl van de
tsaar, zodat r{te voor dergeLíjke zaken níet worden gestraft. En aangezien nu
alles ook van mij ís, riie moet mij dan wel hiervoor straffen?t B)"

In dit, gevaL Ìüaren het de overíge arbeíders, die de ijzergieters op
een speciale bedrijfsvergadering dwongen tt íjzer onbetaald opnieuw te gie-
ten" In andere gevallen Ìüaren het vakbonds- of partijcell,en, die met de
staat,smâcht echcer zich een toenemende druk konden uitoefenen op ronverant-
woordelijke elementent. eDe overdaad aan kameraadschappelijkheid?, zo ríep
Trotski uít in maart l9lB, ldie bij ons op aL1e gebíeden valt waar te nemen,
f.ijkt een volkomen natuurlíjke reaktíe van een jònge, revolutÍonaire, giste-
ren nog onderdrukte kl-asse, die de aan één indivídu gebonden gezagsuitoefe-
ning van de voormaLíge gebÍeders, heren en kommandeurs opruinrt en overal
vervêngt door haar gekozen vertegenwoordigers. Dit is, zeg ik, een volkomen
natuurlijke en in haar oorsprong volkomen gezonde reaktie. Maar dit ís niet
het Laatste r¿oord van de ekonomische staaËsopbouw van de proLetarische
kLasse' De volgende stap moet bestaan ín cle zelibeperking in ãe gezagsuit-
oefening door arbeiderscomitérs, in de gezonde 

"n tr"it"ame zel.ibepàrkÍng
van de arbeíderskl"asse, die \.reet, r^7aâr de gekozen vertegenwoordiger van dã
arbeíders een besLissend v¡oord kan spreken, en rraar het nodig is om plaats
te inaken voor de technikus, de specialíst, die over bepaalde kennís be'-
schikt, die men met een geotere verantwoordeLíjkheid moet belasten en die
onder een waakzame poLitíeke kontrol.e moet worden gehoudenr 9) 

"Even later víeL Lenin Trotski bij. Lenin meende - over ironíe gespro-
lcen - dat de arbeiders nog te schuchter r^raren om de macht uit te oefenen"
Ook moesten de vakbonden, dezeLfde instanties dus die de arbeiderskontroLe
moesten inperken, de voorwaarden ervoor scheppen dat de arbeÍder bij zíjn
ekonomísche aktiviteit rzich niet sLechts de baas voe.'lt in zijn eígen fa-
briek, maar ook de vertegenwoordiger van het hele l-and, dat hij d.e verant-
r.roordelíjkheid op zich voel-t drukkenr. De sovjetmacht van haar kant onder-
kende, aldus Lenín, al vol"op de noodzaak ?systematische maatregeLen tot
uerg?atdng oan de zeLfdiscöpLine van de werkenden uit te r,:erken. Tot de
onmiddellijke taken van de sovjetmacht op dit punt rekende Lenín het orga-
niseren van een soort toezi.cirt op omvang en intensiteit van de arbeid en
van industriäle rechtbanken, díe elke overtredingl van de vestgestelde norm
moesten bestraffen. Voorts moesË men thet stukloon en de toepassing van a1
datgene $¡at aan het TaylorsysÈeem wetenschappelijk en progressief is op de
agenda zetten, ín praktijk brengen en op zijn r,raarde toetsen"r Dit rvas des
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te meer nodig, omdat tde Russische mens een slecht arbeider is in vergeLij-
kíng met de ontwikkelde natíest. Het oude thema van de rachterLíjkheíãr e;ldorpse nental"iteíte dat de RussÍsche sociaal-demokraten al sínds de eeurr¡-
wisseling bij eigenmachtig arbeidersoptreden hadden aangeheveno stak ook
nu weer de kop op. Alleen, nu ging het niet om díscipLine bíj stakíngen,
maar om arbeidsdiscipline en larbeidseer'" ?Blke machínale grãotindustrie
- d'w" z" de materiäle, produlctieve bron en het fundament van het sociaLis-
me - vereist de otvoortã"rdelijke en st,rengste eenheid. uan uíL, 6íe de ge-
meenschappelijke arbeid Leídt van honderden, duÍ,zenden en tienduízenãen
mensen" ZoweL in technisch aLs in ekonornisch r:pzicht ís de noodzaak hier-
van duideLijk en is door Íedereen die over het socíaLisme heeft nagedaeht
als voorwaarde erkend" Hoe echter kan de sËerkste eenheid van wil r,rorden
gegarandeerd? Door de onderschikking van de rsil van duízenden aan de wíl
van één individu" Deze onderschilcking kan in het gevaL van een ldeaLe be-
vrustheid en gedisciplíneerdheid bíj degenen díe tij ae gemeenschappetijke
arbeíd betrokken zijn eerder doen denken aan de rnílãe teiaíng .,rat ãàn diri-gent. Ze kan de scherpe vormen van de persoonl-ijke diktatuurtaannemen, als
een'ideale bewustheÍd en gedísciplíneerdheid níãt voorhanden is' l0).

Gezien het feit dat de arbeiders zich van arbeidsdisciplíne een eÍgen
voorsteLlíng hadden gevormd, die van die van het bolsjewistische t"gfu"
sterk afweek, moesten de nieurnre autoríteiten aL spoedig vaststellen dai de
door hen gewenste ber¡ustheid bij de arbeiders ontbrak. De Moskouse Raad
voor ArbeiderskontroLe gaf in januari l9l8 de volgende defínitie van wat
arbeidsdiscipLine zou moeten zíjn: tElke arbeider mõet de mogelijkheid ge-
geven worden om zíjn individualiteit volledig tot gelding te brengen; lãat
íedere arbeider aan de werkbank zo r¡erken arõ ni¡ voor jüist houdi. áonder
bijzondere noodzaak mag men zieh niet mengen in ãi5tr r"it, behalve ríanneer
nadelige gevoLgen voor de totale produktiã te vrezãn zijni " En die gevol-
gen hraren te vrezen, in de chaotísche toestand die in l9l7ll9l8 heerste in
de Russische fabrieken. Op de spontane bernoeienissen van de fabriekscomi-
térs om de arbeiders weer tot een enigszins geregetd werkgedrag te bewegen
volgde al spoedig de innenging in deze van de vakbonden" Ðic was van bi3-
zonder belango omdat de vakbonden in de periode van l9l8 tot 1920 de in-
stanties zouden blíjken te zíjn die beslisten over de meesr ã"r""iiãi"
tl4tistpunten vå.n' de ekonomische opbouw onder het nieuwe regiem; zo haddenjuist de vakorganísaties ervoor gezorgd rlat de staatskapitalistische plan-
nen van Leninrs regeríng (met name het projekt voor een staatstrust in de
metaalíndustrie onder Leiding van de ondernemer }fesjtsjerski) sc.hipbreukleden. lenslotte werden alLe belangrijke índustrieän gãnationaliseårcl en'
bl.eef voor de ondernemers aLl-een de ro1 van tspecialistl over. Daarmee ¡¿as
ook:tü gevaarr.dat de oude ondernemers al dan niet onder staatstoezicht op
handhaving van de arbeídsdíscípline moesten toezien, van de baan. Idej.isl
waar werd bíj rt geven van aanwijzingen op heÈ r.rerk weer ín toenemende ma-
Ëe gebruik gemaakt van burgerLijke speciaListene maar het recht om nalati-ge arbeiders ter , verantwoording te roep.n kwam alleen aan de vakbonden
en de bedrijfscomitérs toe. All"een deze konden st,raffen opleggen, tot ont-
sLag toe, r¡at in een tÍjd van grote werkloosheíd niet nrii"Ë"¿" arbeiderste intimideren.

Tot binnen de bolsjevistische partij r¿eerklonk de kritiek op her uír-
schakeLen van de reåil.e arbeíderskontroLe ten behoeve van een staätskapita-
Lísme dat aL1een in naam van de arbeiders uitging. Des te treffender was
deze kritiek, omdat, deze ?Linkse kornmunisteã1 van nabij vertrouwd $raren
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met de gedachtengang van de leidende kringen ín partij en vakbeweging, rDe

arbeiderskontrole is niet meer nodígt, zo vatte de 1ínkse kormunist Osin-
ski rleze gedachrengang samenr tde konlroLe han van het centrum uit r¿orden
doorgevoerd. Daar zullen inuners zoweL de vertegenwoordigers van de arbei-
ders- en boerenmacht als oolc de vertegeff^roordigers van de vakbonden zitten"
I,rreLíswaar zuLlen zíj vooral bij de heren kapitalísten in de leer moeten
gaan, maar dat is niet erg, hrânt de leerlingen kunnen i¡nners hun leraren
kontroLeren" (""") Met de organísering van de produkEie zaL merr zich in
het cenËrum wel bezighouden; de gewone arbeider moet er echter vooral aan
denken dat híj een arbeidskracht is die zo íntensíef mogelijk moet worden
gebruíkt. De arbeiders hebben hun maatschappel"íjk getuigschrift van vol-
'r^raardigheíd niet gehaald, ze hebben de produktíe niet weten te organÍseren,
ze zLjn niet bij machte geweest om de bevríjding van de stok van de kapi-
tal,ist met een verhoogde arbei.dsproduktiviteit waar te maken¡ en daarom
moet men ze uít de leidíng van de pioduktie ontslaan en met behulp van ma-
teríäle prílckeLs aan het werk dwíngen: men moet mísschien het stukloon en
het Taylor-systeem invoereu. Zonder kapitalisten schuiLt daarín geen ge-
vaar" ("..) l,fen moet de teugels van bovenaf strak aantrekken en de arbei-'
ders van onderop ertoe brengen, zich deze teugels aan te laten leggen en
ze ook zíehzeLt, êan te Leggen. Dit alLes is zonder gevaars aan de macht is
iomers de arbeidersklasser êo de organisatoren van de trust,s zullen enlcel
de leraren, de opvoeders zijne 12) 

"ttet het vorm kríjgen van het loorLogskornmunismcrt nam geheel voLgens
de hierboven geschetste opvatLingen de rproletarische zelfdiscipl.inet aL-
lengs meer de gedaante aan van ordínair kapitalístisch tuehtrecht, zij het
dan dat níet de ondernemers maar de vakorganísaties hierv¿n de uítvoerders
hlaren. tKameraadschappelíjke tribunal.ent konden mede-arbeiders bestraffen
met maâtregelen die uiteenlíepen van een berispíng tot aan opsluíting in
een werkkamp. Van 945 gevall-en van ínbreuk op de arbeidsdisciplíne ín 1920
go1"d de heLft een kLacht üregens onzorgvuldigheid bij het werk¡ andere
klachten betroffen onbehoorlijk opËreden, wegbLijven van verplicht over-
werk, ínbreuken op de vakbondsdíscípLíne, het níet opvolgen van orders,
het, verlaten van de werkplek of propaganda voor een kortere rverkdag. trn on-
geveer 257".van de gevaLlen r^rerden de arbeíders vrijgesprokeno in 502 wer-
den zij ontslagen en daarmee van werk en inkomen beroofd. In 30 van al.le
945 gevaLlen r¿as de uitspraak dwangarbeid, en ín 79 gevall"en werd êen ver-
oordeling tot een koncentratíekamp uitgesproken. Dergelijke maatregeLen
gingen hand in hand met de algemene invoering van een arbeidspLícht, díe
eerst sLechts voor de burgerli.jke specialísten had gegolden. Om het grote
tekort aan gekwaLifÍeeerde arbeidskrachten op te heffen voerde het bolsje-
wistische CentraLe Comité, na. enige koncessíes tegenover de vakbondene een
aLgemene arbeidsplieht naar militaire snit in, Groepen arbeíders konden
worden gemobiLiseerd, naar een bepaald arbeídsprojekt op transport worden
gesteld en daar aan het werk r¡orden gezet" Een en ander werd níet aLs
strechts een noodmaatregel onder de noeil-ijke omstandigheden van de burger-
oorLog gezien: de arbeidsplicht was een noodzakelíjke voorwaarde voor de
invoering vån een al"gemeen ekonomisch plan en omgekeerd. Ben rationeel
plan moest ínmers de arbeiders daar kunnen ínzetten, waat ze het neest.mo-
dig waren¡ €D omdat het het merendeel van de arbeíders toch aan voLdoende
bewustheid ontbrak hoefde naar hun mening niet te worden gevraagd. Sterker
oo8, tt Rode Leger kon worden íngezet bij strafmaatregeLen tegen tparasie-
ten en achtergebleven elementene uít arbeíders- of boerenkLasse l3).
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Het duurde echter niet lang voor de miLitarisering van de arbeid door
de autoríteiten werd voorgesteLd aLs een tijdelÍjke noodmaatregel, in
pLaats van als de kormnunístische organísatie van de arbeid bij uitstek" De
reden híervoor was símpel: de kommunistische arbeidsinzet bleek een volle-
dig fíasko. Niet al-leen '*raren de transpr:rtrníddeLen en qroon- en leefvoor-
zíeningen voor de gemobilíseerde arbeiders volslagen ontoereikend, maar
ook Leden de bolsjewistÍsche pLannen sehipbreuk op de massieve onrpiL van
de arbeíders. I.Ianneer arbeíders zích aan de arbeidsplícht onttrokkene om-
dat zij bíj zich thuÍs op het dorp beter te ecen hadden, werd dít als een
vorm van desertie streng bestraft" Iiíettemin gebeurde dít op grote schaal,
omdat veel arbeiders geen zin hadden uit hun dorpen of steden te raorden ge-
haaLd, met veel ontberingen ver r^reg te worden getransporteerd om dan op de
bouwpl"aars te ontdekken dat alle voorwaarden vcor zínnig werk ontbraken.
Evenzo w¿s de motivatie voor hard werken in de grote fabrieken níet grooÈ,
wanneer de verzorgíng met levensmiddelen alles Ëe wensen overLiet; dit
leidde ín maart lglg- at tot stakingen ín de belangrijkste industríeän van
Petrograd, waarbij de arbeiders een hoger arbeidsran¿soen (pajok) wísten
af te dwingen" Bijna twee .jaar later herhaal.de zich dit nog eens in fabríe-
ken ín Petrograd, Moskou en Kiev. Behalve rnateriålle eisen zoals betere
winterkledíng en regelmatige aanvoer van levensmiddelen krranen nu ook gríe-
ven tegen de alomtegenwoordige dwangmaatregelen naar voren, Een ooggetuige
vert,elt: rIn de fabrieken en bedrijven broeit het" Arbeiders staan met el-
kaar de toestand te bespreken, AL hun eisen spitsen zictr vooral toe op de
opheffing van de staat van bel.eg en de afschaffing van alle beperkíngen op
de vrije levensmiddeLenmarkt. Kommunisten die ín de fabrieken het woord
wilden nemen krijgen daar de kans niet voor. Op straat worden zij uít hun
auto gesLeurd en üeË een pak sLaag bedreigd" Tegen 20 februarí was de be-
weging tot een al-gemene stakíng uitgegroeid.'

De bolsjewíeken hadden de keus om koncessies te doen aan de arbeiders
of om te zíjner tijd uit het zadel" te worden gewipt zoaLs zij dan eens
welf met Kerenskí hadden gedaan" l.laar ook koncessies aan de arbeiders be-
tekenden voor hen een inboeten aan macht en een ongerrenste herleving van
de arbeiderskontrole" Zij rnoesten dus - en wij vragen ons af of het woordfíronie? nog wel vol-doende de tegenspraken kan uitdrukken die hier ín het
speL waren - de eigen macht van de arbeiders onderdrukken maar teze.lfder-
tíjd aan de arbeiders tegemoet komen 'on niet zelf hun macht te verLíezen"
Zij moesten de NEP invoeren, daarmee breken met hun eigen poli.tiek, maar
tevens zor.gen dat zíj de macht over dat.andere ekonomische beleid zeLf on-
betr¿ist in handen konden houden. Dit feit had grote gevolgen zor¡el voor de
NEP als voor de bol.sjeroístische parÊij zel"f., Niemand had dit beter in de
gaten dan Lenin, die tijdens de bol"sjer¿istische aanvaL op Kronstadt opmerk-
feå rÐit is de Thernidor. llaar rnre zulten onszelf níet onder de guillotíne
laten sLepen. I^le zul-len onze eigen Thermídor zijnr 14)" De rotte wateren
van de revoLutíonaire vloedgolf'waren voor Lange tíjd vastgevrorene en de
bolsjewístische leiders van de rarbeidersstaat' zagen zich nu duídelijlcer
dan ooít Ëevoren voor de noodzaak gesteld hun eigen bourgeois te zijn"

l) Iz,onie uan de gesehiedení.s (Haarlem 1968)'is de titel vân een
bundeL opstelLen van de ín 1967 gestorven trotskistísche his-
toríkus Isaac Deutscher, De strekking van deze opsteLlen is,
dat revoluties als de Fraise, de Russische of de Chinese, of-



-B-

schoon ze â.L spoedig in een fase van stilstand en tdegenera-
tíe' terecht zijn gekomen, ondanks zÍchzer.f toch eeri vorm van
sociale emancipatie vertegenwoordígen. Hierín schui'lt dan vol-
gens Deutscher de ironie van de gesehÍedenÍs. Irlaar al vormen
genoemde revoLuties on¡nískenbaar een stroomversneLLing ín de
maatschappelijke ontwíkkeling, dearmee staat tvooruitgangt
nog níet gelíjk aan rsociale emancipatiet van de arbeiãers-klasse( ueide overigens zeet gribbãrige begrippen), zoals
Ðeutscher meent" ALs gevoLg van deze opvatti.ng kan Deutscher
paginass achtereen vullen met ar. dan niet diatektische be-
schouwingen.over tvooruítgang ondanks achterlijkheidr, oByzan-
tijnse traditíes ín het RusÀische soeial.isme' en dergeLíjke,
en konkreet onderzoek naar de positie vên de Russíschã arbei-
ders achterwege laten.

2) w.r. ,Lenin, AusgeuähLte l,lerke, deel" rrro Berlíjn 1970, ín
D-ie dvohendp Katastrophe und uie man súe ùekt*npfen soLL, b\2.
299 

"3) DÍane Koenker, Iloscou 'ttov,kers and th.e j.gL.z Reuolution, prin-
ceton 1981, blz. 302-328; l.{arc Ferro, La Reoolu.bion de i.gJr.
Deel rrr: oetobne" Naíssanee dtune soeieté, paris 1976, bLz"
253-260 

"4) Geciteerd bij Ferro, a"rv., blz" 27l.
5) Koenker, a.w., blz. 336-i46, 361-362; Ferro, a.r^r", blz" 2gg-

zB9. Zie ook: üliL1ia¡n Rosenberg, blorkers and. l,torkerst controlin the v'uss'tan Rcx;oLution, inz-History l,rorkshop Journal nr. 5,blz. 92-93"
6) l'laurice Brinton, Die Bolscheuíkí urzri die Aybeíterkontro|Le"

Der staat und rlíe Konterrevol.u"tion" Ilannburg 1916, bl"z. 40-55;
uwe Brügrnann, Dúe ruseisehen Geuey,ksehafteñ ,i;t ReuoLutí.on unt!.
BJirgerkrieg L91.7-L9L9, Irríener Neusradr 1973, b1z. r28-r4g,
t6B- t7 2.

7) Brüg¡ûann' a"Ìü., bLz. 140-r44; r.fichel He1-l.er, Aleksand.r Ne-kriteh, L'tltopie au poutsodr,. Hdstoíre de LtuRSS de Lgj.7 õ- nosjouu,s, Paris !982, b1z" I l9-121.
8) Y"r,' Nosatsj, De uakbonden uan soujetrusLand. ín de jaren uan

de bungenoorLog igL7-Lg\g (R.uss. ), i{oskou l97g , blz. 13.9) l,.o Trotski, Az'beit, DiszípLin und 7rdnung uend,en &íe sozia-
Listt)sehe soujet-RepubLík ietten, Ìierrijn lgrgì ur". lz.l0) Nosatsi, a.w. , b,Lz. 67-68; r^I.r. leninl Díe ntehste Aufgabe
der sø'tjetmaeht (Entuturf & ArtikeL), reilin rg70, au. z3-24,

. 65-66, 77. De eerste kursiveríng ís van ons.ll) Brügmann, å.rù.., blz. 155-t57, ZOZ-ZOg, ZZ5-23O,
12) N. osinskíi , üb,er den Aufbau d.es SoeiaLisrm,æ, ín: F" I(oo1,

E. oberLänder (red) ., Arbeid.erdemokratíe odey payteicliktatur
Olten 1967, blz" !00.

l3) síbylle Plogstedr, Arbeitskdtrpfe in d.en sowjetáschen rnclus-trie (1gL7-i.gs3), Frankfurr teãô, ttz" 32-35.
14) victor serge, Ktonstadr; tzr., uiigave van soLídarity, Londenz"j', bLz,7" lfeË Thermídor r,¡ordt bedoeld de fase in cle Fran-

se revol.utie r¡aarin het Jakobijnse bewind ten va1 werd ge-
bracht, Robespíerre werd terechtgesteLd en de burgerLijke ie-atíe Ínzette (juli 1794) "
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lloe rrroeten de aktie.s vân de Vervoe::sborrd Fi.iV in cle stukgoe,lsektor van
de RoËterdanse iraven rn¡orden bezlen' Op het eerst.e gezieht gaat het on een
verbicterd gevecht van de vakbelreging oro het behou,l r¡an arbeidsplanEsen"
\¡oor l5l met ontslag be<lref.gde arbeíclers van Rotterda.m Terninal" AnCers ire-
zegð': ðe inzel van ot konflilet is heË behoud van rrer-lsgel"egenheici. i.laar: ís,
vraagt men zich af, bij nader inzien met dít antr,roorcl naui.rlceurig Ílenoeg oï1*
schreven wal of er precies âan <ie gang ís? i:toe vait heL te verklaren ¿lat
lreel rvat Rotterdar:rse havenarbeiders vi.nden clat zij onvoki-oenc{e bij rle valc*
bo[dsaktivíceiten ]¡orden betrol.ckeri en dat andcren et: geen vrede ¡,ree hebben
daË de akties door het ltacier van cle .ïI;lV aan hen iyorden opgel-egd? l)" ilad
iíartin Spanjers van de Vervoersbond FiW gelijh, toen hij- ðpraÈ van 'eerìprincipieel konflikr, dat de wortels raakt van de arbeiãsvärhou,Jíngen in
de havenl? Is het juíst ü/aÈ hij eei, dat ?de r"rerlcgevers koste r¡rat hei kost
proberen Le voorkomen dal ¡rerknemers en bonden zich gaan bemoeíen met hun
l¡eleid'? 2)" En r¿at te denlcen van cle uitspraah van cle heer G. Zeebregts,
de direkteur van de Scheepvaar: Vereníging Zrrici" clat nen in feite net leen
strijd om cle rrlachtr te maken heeft? 3).

liet is onze opvatting, dat er ín de Rotterdamse h¿.ven ind.ercLaad een
strijd om de macht aan de garrg is, maar clat claarbij * aniters <lan cle heer
ZeebregÈs her- heeft doe¡r voorlcomen - niet zozeer de r.lerhgevers en ,-le bon-
den tegenover elltaar staane maar cle ii: ¡le SVz verenigd.e verkgevers en cle
arbeiders en dat cle bonderr, de -!,fervoersbond FNV in de eersLe plaats, bij
tret gevecht dat er gelevercl worclt nu eens in t t ene en rlan r,¡eer in Ïret anl
dere front v¡orden gestoten.

l'Taar onze lrening heeft Spanjers gelijic, dat cle arbeidsverhoucl.ingen í.n
de haven in het geding zíjn, tiaar het lcomt ons als ónjui.st voor, clát rJe-
r'rerkgevers zich uit alle nncht zouden verzetten tegen datgene. vat de r¡altbe-
wegíng nastreeft" 1Jí.jctens een ínterví.er,¡ van twee lloL-ksl<xanú-versla.ggevers
rverd dc¡or de heer Zeebregts nadrul',kelijk ge.nezen op ?t¡at bonden en werlcge*
vers na schier eindeloze nachtelijke ondertrandelingen sanen hebben toeiert
te bereikent en werd door hem ooit naclruklceli.jk gesteld, rlat r,rerkqevers en
bonrlen cao-parlners zijn en ¡clat.je i¡r een bedríjfstak al.s cle haven zeker
een vervoersbond.nodig hebt' 4). 'iToeî, heeft rlarein Snanjers zich afge-
vraagd, lbegeleid je als bond technologische. vernieur.iing en T:rocessen van
groei of teruggangr aanpassing van funkties en cle interàe orgarrisatie der
bedríjven?r 5). I1oe, zo bedoelde hij in feire, begeleid je ãar alles als
vakbeweging zonder de arbeiders te-veel tegen je in het hainas Ëe jagen en
cJaardoor je doel voorbij te schi.eËen." Dat clit in<lerdaad de centralu'.rraag
i-s v¡aarom alles draait bl"ijkt zoncler neer, indien .îren een blilt lverpt of
rlatgene wat er de afgel-open jaren in cle Rotterclamse haven is voorgeval.len"

r)

2)
3)
4)
s)

Aldus een gesüencilde uiteenzetting rJie eelrl van de vakbonden
onafhankelíjk alctíekomitee op 3 september j .1. ín rle haven
heeft verspreid.
Interviern¡ in De Volks;kz,ant van 14 september 1it4"
Interview in De VoLkskrant van 15 september 'ij4"
Iclem.
Interview Ln De VoLks'ktant van 14 september 184.
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Eigenlijk al sinds de havenstakingen van 1945 en 1946, m¿ar zeker ge-
durende de Laatste twintig jaar hebben de werkgevers in de Rott,erdamse ha-
ven ten aanzien van de arbeiders een verdeel-en-heers-r¡ethode toegepast.
Systematísch is de haven verdeeld en rrit elkaar getrokken in verschiLlencle
sektoren: stukgoed-o lcontaíner- en machínaLe overslag (varr ertsen, lcolen
en granen). Voor díe verschil-lende sektoren gold niet dezelfde cao, Lonen
en arbeídsvoorwaarden üraren niet voor aLle havenarbeíders gelijlc en daar-
mee werd een aanslag gepLeegd op hun eenheid en hun onderlínge lotsverbon-
denheid" Toen in september 1979 een staking uitbrak naar aani.eidíng van
het uitblíjven van een cao voor de stukgoedsektor, werd het resultaat van
die verdeel-en-heers-me.thode eichtb¿art de arbeíders in de stukgoedbedrij-
ven werden níet door hun kol-legats in de overíge (moderne) beãrijven gà-
steund.

De sËaking van lg79 was twildr " De bonden distancieerden zich ervan.
Víer weken lang streden de stukgoedarbeíders tegen ruerlcgevers, vakbeweging
en overheid en gedurende aL die weken demonstreerden zij een onderlínge
eenheíd" Op het breken van ook deze eenheid í-s síndsdien het r.rerkgeversbe-
Leíd gericht geweest. Zoals immer in de geschiedenis van het kapital.isme
r,ras het antwoord op een aktíe van de arbeíders de invoering van níeur¡e
cechnieken. l.{et en door díe nieuwe technieken werd het arbeídsproces gere-
organíseerd. lHet avbeidsproeest, schrijft Yvonne Heygele ín een studie
over de herstrukËurering van de Rott,erdamse stulcgoedoverslag,

thet atbeddspnoces ðs rriel; een neutraaT," techw)seVt íets" dnt er
q.Lleen maat zó en n¿et andeys u¿t kan zíen" Het arbeidsproees
moet zo effi'eíent mogeLijk ven\open en dat betekent uoomame.Lijk
dat de maelzt uøn de arbeí,ders daarooet zo kleön tnogelíjk moet
ziin; dal; de cæbeíders niet het az,beídsproetzs" het tenpo en üer-
7,oop daamsan mogen kontroLeren en beheersen, meay èntegendeeL
door dat atbeídspxoees bestuuzd uorden" als uerLengstuk uan de
sterk g enechant,s eezde / g eautomati s eende Laad- en Lo såns tallatíe s | 

"

Ze voegt aan d,eze woorden toe, daü d,e níeur¡e technieken weliswaar mede een
antwoord zijn op internationale onËr¿ikke.lingen in transport en scheepvaart,
maar dat de v o r m vair dat antrrroord bepaaLd is door de grootscheepse
aanvaL van de werkgevers op de eenheid en de macht die de stukgoedarbeí-
ders in 1979 vertoonden 6).

In dit nunmer van Daad en GedaeVúe ontbreekt ons de ruimte om deze
technische ontwíkkeLíngen uitvoeríg te beschrijven. r.{e moeten ons ertoe be-
perken net vast te steLLen, dat tengevolge van mechanisatíes de stukgoed-
sektor hoe langer hoe meer aan betekenis verliest" Zuíver voor t¡et vervoer
van stukgoed Íngerichte sehepen ziet men hoe langer hoe minder" Inplaats
daarvan zijn zogenaamde 'muLti-purpose? schepen gekomen, dat wil zeggen
schepen die naast stukgoed ook kontaine-rs meenemen. Als gevoLg daarvan wer-
den bíj de traditioneLe stukgoedbedrÍ-jven andere instaLlaties vereíst. om-
dat stukgoed in loodsen pleegt te r¡orden opgesLagen en daarvoor uitgebrei-
de l"oodsen aanwezig h¡sren, konden en moesten deze l-oodsen gedeelteLijlc wor-
den gesLoopt, Dat kon omdat er mínder stukgoed werd aangevoerd, dat moest
om ruimte te maken voor kontainerkranen en voor trucks of spoorwegwagons,
waaroP de kontainers regelrecht werden geplaatst, BehaLve kontainers deden
ook nog pallets (die rnet vorkheftrucks worden verplaatst) hun íntrede en
dat alLes vergde uieÈ aLleen kolossale bedragen aan investeríngen, maar
leidde ook tot vermindering van arbeidskrachten en tot de noodzaak (of
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vanuit heÈ verdeeL-en-heers-príneipe gezien, het voordeeL) van anders ge-
schooLd personeel,

Ìrlat de v o r n betreft waarin de nieuwe techniek verwezenlijkt werd,
díe verschilde van bedrijf tot bedrijf" Bij Quick Disparc.h bjvoãrbeeLd
werd - met de beLofte van dríedubbeLe betal"ing - een late nachtploeg inge-
voerd" l]íj l(roonvlag poogde men r^leer tot zondagsarbeid te lcomen en tracht-
Ëe men, de ploegenst,erkte te vermínderen (rvaardoor de arbei<lers zích ster-ker geisoleerd voelen; mínder rnogeLíjkheden hebben om de hoppen bij elkaar:te steken)" Bij Müller-Thomson volgde men een afbraakpolitiek ¿.íã teí¿¿e
Eot ontslag voor 351 mensen en Later Ëot het vertrek van meer dan honderd
arbeiders naar Quick Dispatch en l(roonvlag waar ze genoodzaakt ¡oraren het
r¿erken in de late nacht te åccepteren" I,lat de personeeLsvermínderíng bij
uül-ler-Thomson betreft: die p."t" in het .roornemãn van de direktie ziãu op
moderne sektoren te koncentreren en de stukgoedoverslag terug te brengen
van zeven naar dríe zeer moderne en weinig arbeidsintensieve tãnninals.

Tenslotte de SIIBu de Stíchtíng Samenwerkende llavenbedríjven, de pooL
r^Taarvan de werknemers de píeken van de vaste bedríjven moeten opvangen" Er
wordt hier gesteld, dac er moet worden meegegaan met de ontwikkeling endat de werknemers in aL1erl.eí bedrijven, zowãt-uí3 stukgoed-, als bijia-
chínaLe- en kontaÍnerbedrÍjven moeten kunnen r"¡orden íngeãet. ú"t betekent:
uitbreiding van de meldingsplícht, variabeLe rverktijdeñ, gedwongen her- enbíjscholing, kortom een verslechtering terrn¡ÍLle van de fláxibiliteit.

Inleer elders r¿erd prestat,ieLoon ingevoerd dan weL geäxperinenteerd met
de uitwíssel.baarheicl van personeel van verschill.ende 

-Uearijven 
onder de-

zeLfde direktie, met variabele werktijden en de integratie van stukgoed-
en kontaínerarbeid" Overa1 gíng het er ome dat er meer tonnage met roinder
mensen moest worden behandeld en soms werd gepoogd voor een bepaald be-drijf een aparte bedrijfs-cao in te voeren" arUeiaãpfaatsern moest,en ver-
dvrijnen, er diende te r¡orden gereorganiseerd c,m dã produktivíteít en derentabíliteít te verhogen. En zo stond het ook ín hel verslag van de be-
drijfsgroep havens over de eerste helft van lgBl "Deze heLe reorganisatíeo deze hel-e herstrukturering (in het belang
van het kapitaal) is door de vakbeweging geaceepteerd. De ðnige voorr.¡aarde
díe de vervoersbond aan de reorganisãries-verbin¿t is, clat *r*g""r gêdwon-

6) Dat ín de verenígde staten technische veranderingen van het
produktieproees - zoals bijvoorbeeld die rveLke wur.len ontwik-
keld door de beruchte ingeníeur Tayl.or - steeds het antnroord
r^raren van de ondernemers op door de arbeiders behaalde succes-
sen; dat na afgedwongen loonsverhogíngen de een of andere me-
chanÍsatie tot verhoogde arbeidspròdutctiviteít en claarmee tot
herstel en vergroting van de wínst reidde, dat ís een aantal"jaren geLeden op uitstekende wíjze uiteengezet door Gísela
Bock ín haar boek je Die andere Arbeitez,bewàgung in den trsA"
voor wat Nederland betreft heeft niemand tret vóor zover ruij
neten beter gedaan dan yvonne Heygel-e, díe ín lgBl een sËudie
aan de arbeídersstríjd ín de Rotterdamse haven wijdde en vo-ríg jaar in haar opstel over de herstrukturering .rár, de stuk-
goedoverslag nog eens overtuigend geschetst heeft hoezeer de
techniek een door de ondernemers gehanteerd vrapen in de lcLas-
senstrijd ís"
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gen ontslagen mogen vallen" l"faar daarbij zegt hij niet: geen nan gedwongen
de bedrijfspoort uit, maar, ". niemand gedwongen <le haven uit 7) en hij r.rí1-

bij dat alLes bet,rokken v¡orden. Dat het laatste de arbeiders geen enkele
garantie biedt is gebLeken uít de opstelling van de vervoersbond ten op-
zichte van de ont,slagen en overplaatsir:gen bíj ttüll.er-Thomsone riraarmee men
volledig akkoord ging"

Yvonne tleygele, dír"r de diverse details van de herstrukturering en de
opsÊeLling van cle bonden uitvoerig schiLdert, komt tot de ons inziens juís-
te konkLusie, dat de bonden meewerken aan het breken van de koLlektí.eve
rnacht, van de stukgoedarbeiders. ifie het met die zienswíjze eens is, wí.e bo-
vendien heeft moeten konstateren hoe de bonden bíj cao-onderhandel,ingen de
eísen van de arbeiders jaren achtereen aan hun laars hebben geLapt en hoe
ze akkoord zijn gegaan mer de ene verslechtering na de andere, die vr¿ragt
zích af. Ìdat voor betekenis hij wel aan de jongste akties van de Vervoers-
bond FNV moet heehten" trìlaarom maakt díe bond, die in 1979, ín 1980, ín t8l
en vervoLgens ook in tBZ de stukgoedarbeiders in de kou liet staan, zích
opeens zo druk. Het antnoord luidt, dat zíj zíct. een andere houding niet
meer kan permítteren.

Op grond van zijn funktie van beheerser van de arbeidskracht kornt bíj
de geschetste ontwikkelingen in de haven de bond hoe langer hoe meer in
konflikt met de achterban" I,Ii1 hij het daaruít voortspruítend gezichtsver-
líes voorkomen, dan moet hÍj front maken tegen de werkgevers, wat hij zích
juist op grond van zíjn funktÍe níet wezenLíjk, maar hoogstens schijnbaar
kan veroorloven" Voortdurend onder druk geplaatst, hetzij van de kant van
de arbeiders, hetzij van de kant van de werkgevers, kan de bond niet an-
ders dan een spíegelgevecht leveren, dat onherroepel-íjk met een kompromis
moet eindígen, een kompromís dat maar ín zeer geringe mate tegemoet komt
aan de el'-sen en verLangens van de arbeiders. En deze situatie bepaaLt ook
stríjdwij ze en taktíek van de bond, hraârop het in de aanhef door ons ge-
noemde onafhankeLíjke aktiekomítee de scherpste kritiek heeft laten horen.

Op het ogenbl-ik dat wí-j dít schrijven duurt rt konflikt í.n de Rotter-
damse haven nog altijd voorl. In een volgende afleveríng van ons bLad zul-
len wij het nader anal-yseren en onze opvattÍngen kontroleren aan de uit-
komst ervan.

7) Door Yvonne Heygele geciteerd uit het bLad Sociaal-econonísoh
Management van 27 januari 1982"

GEDACHTEN BIJ EEN Tf ERDENKING

De lezer die aandachtig gevoLgd heeft wat wij in de loop van dit jaar
in maar l-iefst zes afleveringen over de zogenaamcl tlinkser en over de r,re-
zenlijke kritiek op de sociaaldemokratíe geschreven hebben, die lezer zal
begrijpen, dat wij ervan hebben afgezien om ín het augustusnurmrer van Daad
en Gedaehte, of alsnog Ín het septembernuulmere het feít te herdenken dat
90 jaar geLeden te ZrrolLe de SDAP werd opgericht" A1 r,rrat wij in een derge-
lijk herdenkingsartikeL - gesteld dat wij het zouden hebben r¿il.1-en schrij-
ven - zouden hebben lcunnen opmerken, t"r e r d reecls door ons opgemerkt in



r3 -

de seríe waarnaar wij zojuist hebben verÌ¡ezen.
Aan het o.a" dããr uítgesproken oordeel, dat de sociaaldemokratie nim-

mer socíal.istisch was, hebben wij níets toe te voegen of heË zou sLechtsdÍt moeten zíin, dat het níec anders dan als een bevestígíng van onze op-
vattingkanr,¡ordenbeschouwd dat de geheide kap í t a Í i-s t i s ehe
hervormers van Èhar¡s, de - destijds als rrevoLutionairo beschouwde - lcapí-talistische hervormers van toen hebben wil"Len huldigen en herdenken. Dat
iemand aLs Max van den Berg, die wi.j nooit als een seríeuze woorclvoerder
van de arbeidende klasse hebben beschour¡dr €Ê íemand aLs Joop den Uyl-, ín
wie wij nooit anders dan een serieuze r¡oordvoerder van tt modàrne manager-
dom hebben gezien, ín de overijsseJ-se hoofdstad respektieveLijk uuo pL.-
queLte hebben onlhu1-d en een herdenkingsrede hebben afgestoken, is sympto-
¡natisch"

Verre ervan dat dit een wederrechtelijk zich toeåligenen zou zijn ge-
weest van een verleden, \,saarop men zich niet zou mogen beroemen, Ís het in-
tegendeel de logísche en onvermijdelijke konsekwentíe van de werkelijke
verhoudíng van de PvdA tot de SDAP. De eerste, zo heeft Den Uyt in Zwoì.le
terecht gekonstateerd, beheert de erfenis van de tweede" En als wij c|ít
een tèrechte konstatering noemen, dan bedoeLen wij daarmee niet, dat de
PvdA, ondanks de kapitaListísche schijn in feite roch een socialistischepartij zou zijn, maar dan bedoelen wij uiteraard, dat de SDAP, haar prole-
tarísche vermomming ten spijt, nooit anclers dan een progressief kapítalís-
tische partij ís geweest. Het is een kapitalistischä pãrrij gereeãt, die
de mythe in sËand heeft gehouden dat zíj een anti-kapítatisiísche partíj
zou zíjt" Dat ís een mythe, die op haar beurt ook de ÞvdA ín stancl iroudtl
met dit verschíl echter dat er voor de SDAP een hísËorische noodzaak r¿as
om dat,te doen, díe noodzaak voor de Pv<14 met de dag geringer is geworden.

Dít Laatste verklaart mísschíen, vraarom zij niãr roi 1994 he.eft ge-
wacht om eråan te herinneren, dat zíj de Legítíeme erfgename van de SDAPis, dat zíj - om het anclers te zeggen - rríeã nog ríen jaar voorbij heeft
LaËen gaan om te trachten een iiervende mythe teven ln te bLazen. 0vertien jaar zou zíj daaraan welLícht geen enkelã behoefte meer hebben, zou
zij et weLlicht ook níet meer toe in staat zijn doordat de mythe ál- te dui-delijk als m y r h e zov zijn herkend

Nu al verklaarde met'roul^r Hílda Verwey-Jonker tijdens de Zwol-se herden-
Iilg, dat zíi zieh ergerde aan de oude strí-jdlíedãren, die De Stem des
VoLks. daar ten gehore bracht omdat tze geen veiband meer hieLden met de si-tuatie van vandaagt. Het hlas een opmerking, die rrij al evenzeer voor juist
houden als de hierboven geciteerde opmerking van Dãn uyl, rDe pvdAr", 

"ovoegde mevrcuÏ¡I Verwey-Jonker aân haar rnoorden toe, twerkt met verouderdebegrippenr. Zo ís het inderdaad en het is ook zo, dat de pvclA dat begíntín te zí-en, doordat een dergelíjk ínzÍcht zich nu eenmaaL onweerstaanbaar
opdríngt.

Over tien jaat zuLLen die stríjdliederen vast níet meer worden gezon-
8en" Mogelijk zal dan nog wel een spreker er:, net als nu, aa.n heriãnerendat aan het slot- van de opriehtingsvergadering Vliegen - anders clan eenvooraanstaand IíberaaL blad - de meníng verkondigde ãat rde kapitaLísten
geen reden hadden om zich over díe bijeenkornst in het Zr,rol.se gebouw De At-
Las te verheugenr. In augustus j"l, heeft men heel. serieus daaraan herin-nerd" Over tíen jaar zaL men om V!-íegens woorden hetzij hartelijk lachen,hetzij g1írnlachen"
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EEN NIEUI^TE KLASSENSTRIJD OF DE OUDE?

hlat is tot dusverre het resul-taaË geúreest vrln het financieeL-ekonomi-
sche beleid van het kabinet-Lubbers? Voor het eerst sinds lange tijd mel-
den veel Nederlandse bedrijven, dat, hun omzetten vreer stijgen" Recente pu-
blíkaties tonen aan dat er ook forse r^ri.nsten rvorden geboekt. Er wordü ba-
vendíen weer geinvesLeerd en er ontsËaaÈ nieuwe .rraag naar arbeidskrachten"
HeÈ herstel- v¡ordt krachtiger genoemd dan r,¡as voorzÍen en zal nrellicht ook
bLíjvender zijn dan er verwacht werd. Dat zegt de presídent-direlcteur van
de trTationale Investeringsbank. Volgens cle minister van fínanciän zijn tr,re,
bezíg ruít het dale te klimmen.

Over wie díe twer dan wel zijn ís geen enkele twijfel mogelijk. De
werkgevers mogen zich ten aanzíen van de jongste rniljoenennota rterughou-
dendt hebben opgesteLd, sommige prognoses mogen te iooskreuríg zijn, het
nag de vraag htezen of de internatíonale konjunktuur dan wel t t huídige Ne-
derlandse kabinet aansprakelí.jk ís voor de verbeteringen, één ding is ze-
ker. Voor zover er inderdaad verbetering valt te konstateren gaat het om
een verbetering van de bedrijfsresultaten en nergens auders om. En aLs in-
derdaad de regering-Lubbers daartoe Íets heeft bijgedragen, dan heeft zij
dat gedaan ten koste van de mÍnst draagkrachtige groepãn in onze samenle-
ving. Al kort na het optreden van dit kabinet viet 

-te 
konstaterene dat het

ernaar sËreefde de armen armer te maken teneinde het ondernemerclorn meer
armslag te bezorgen. Kort voor prinsjesdag werden türee räpporten gepubi.i-
ceerd waaruit onmiskenbaar víel af Le leiden, dat de inkomensverschi-LLen
groter zíjn geworden. Uit de pLannen van de regering voor de naaste toe-
komst b1íjkt, dat ¡¿erklozen, bejaarden, menserl *át e.n minimum-inkomen, de
langdurig zieken, enz. en nog verder op achteruít zullen giaan.

Hier staat tegenover, dat er thans een verbeteríng van de positie der
werkenden in het vooruitzícht ¡+ordt gesteld" Dat is voor een bLad aLs Het
Paz'ooL aanleiding om het losbarsterl van teen nieur,¡e klassenstrijd? te voor-
speJ.lena een strijd tussen de mensen-met-werk aan de ene en de uitgestote-
nen en pauPers aan de andere kant. Een merkro'aardige profetie voor een blad,
dat sinds-jaar en dag de ?ouder kLassenstríjd niet meer heeft waargenomen.

Aan r t adres van IIe.t ParooL moet worden opgemerkt dat de uít het pro-
duktieproces gestotenen en zíj die er toË dusver nog inbleven, tot elezelf-
de klasse behoren; dat <le uítgestotenen nauweLijks over rnacht of rnogeLijk-
heíd van stríjd voeren beschÍkken; clat alleen werkenden kLassenstrij¿ t<un-
nen voeren en dat Lubbers en zt n kornuiten dat háél goed weten en dat daar-
om juist aan de vrerkenden een zoethouclertje wordt gegeven" De klassençror-
steling wordt er niet door voorkómen. Irfaar tt zaL clezelfde f ouder kLassen-
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A" î 5O,-; A.H,J"¡1"
t 50,-; A.H,Z. re It.
hle vertrourren er op,
over de brug komen.
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B" ce A. f 40r-; Il. v. D" te L. ! 8134; T. de J"
te L. f 25,-; c.A. de P" te ß, f 50,-; N,V" re
50, -. Totaal ,r 353 r 34.

i,rt onze lezers het laatste kwartaal nog behoorlijlr


