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DE PARTÏJ \iÀN MORGEN? IvIORGEN BREi{GENI

CAliIlLE, de beroemd.e Cami-11e, d.ie niet zo heel- ver meer van de hond.erd- jaar
is, maa:i wiens id.eeën véé} en véél oud.er li.jken ook aI schijnt dat d.an vaak niet
zo, omd.at zij met een even opmerkelijk als merkwaardig jeugd.ig vuur worden voorge-
d-ragen, heeft bij de Belgische verkiezingen een nederlaag geleden. Hij za1 - tot
grote opluchting vaarschijnlijk van veel- mind,er jaren tel-l-end.e , màar soms senief e-
re partijbonzeyL van de Belgische trsocialistischeil Partijrniet nogmaals in d.e Brus-
selse Wetstraat een zetel bezetten in d.e Kamer. Die uitslag - een d.iepe teleur-
stelling vermoedelijk vooï een aantal jeugd.ige radical-en, d.ie juist op hem hun
hoop gevestigd. hadd.en - is voor ons allerminst een veïrassing. Want het 'rradica-
lismerr,waararan Kamiel- d.e belicharning vormt, is het rad.icalisme van het verleden,
het rad.icalisme uit de lang vervlogen jeqd van de sociaal-democratie, het radi--
cali-sme van d-e fweed,e Interreationale, d.ie a1 1a^ng gestorven is, maar die meer
d.an een hal-ve eeuw lang d.oor Kamiel- is overleefd" Kamiel- moge - nog steed.s - van
brand.end. vuur ver'\ r1d. zijn, zijn tegen hem stel-l-ing nemend.e partijgenoten mogen een
uitgebluste indruk maken, het 1ot d.at hem thans ten deel is gevallen bervijst op-
nieuw, dat buiten d.e parti,i van nu en onafhankelijk van Ltaar, d.e "partij van gis-
terenri geen schijn va^n kans meer heeft, omd.at daanroor in de mod.erne verhoudingen,
iedere werkelijke voedingsbodem is verdwenen.

We spreken over de rrpartij van nurr,waara3n de oude, briljante, van vroeg-bur-
gerlijke en zowel Vl-aamse- als Franse cultuur overborrelende Kamiel Huysmans een

flonkering en schittering, kleur en fleur verleend,e.Afs rrbefijd.errr van een 'rllarx-
ismer', d.at hij in wezen nooit gerepresenteerd heeft, zorgd.e hÍj bovend.ien voor de

instandhoud.ing van een mythe, d.ie bij d.e in 3elgië heersende verhoudingen een en-
keLe keer, maar toch hoe langer hoe mind.er, nog wel- eens zijn nut bewees.

Zonder Kamiel Huysmans, r,riens rol nu eind-elijk d.efinitief schijnt uitgespeeld.,
is d-e Belgische'rpartlj van nurr beroofd. van een ni-mbus, van een stralenkransr die
haar geschikt maakt om d.e rol te gaan. spelen van ttde partij van morgentt,voor we1-
ke ro1 de Ned.erland.se Partij van de Arbeid- zich reeds eerder d.an d.e B.S.P. gereed
heeft gemaakt. In die'rpartij van morgen'r, vervul-d van d.e zakelijke geest van het
staatskapitalistisch tijd.perk, \{aarvan wij d.e drempel hebben overschred.en, waar de

id.ealen van voorheen het veld- hebben gemimd. voor de massa-psycho)-ogie en de re-
clame-campagnes van de planologen, is géén plaats voor een l{amie1 Huysmans, zo-
min al-s er plaats in zou zijn voor een fuoelstra, clie in de laatste jaren van ztin
leven aI moeilljkheden genoeg beleefd.e in d"e ttprartij va,n toen'r.

Die trpartÍj van morgentt is d.ez.er dagen door.een harer led.en, een zekere drs'
ïIenk Lange, cle ilpartij varr morgen brengenrr genoemd, een karakterÍstiek, \^Iaarmee



-2-

deze jonge Íntell-ectueele rnet een beroep, dat typisch is voor de managors-maat-
schappij waarheen wij op weg zijn, maar met opvattingen, d,ie - naar hij z61f ver-
klaard. heeft - niet aan de wokelijkheid van vandaag maar aan Íroelstrars rtGedenk-

schriften'r ontleend. zijn, zijn aÍkeer van de I'nieuwe (partij-)zakelijkheid tot uit-
d.rukking heeft uil-]en brengen.

Sedoelt drs" Lange a1s hij tegen de in Utrecht geshowde, nieuwe (partÍj-)mode
trmöge brenge" zegt, d.àt in die kled.ij en met Beat1e-pruik, hettrsocial-ismerrnooit
gebracht zal word.en? Laat ons hem er op mogen r+ijzen, dat zulks evenmin mogelijk
was in het manchester-pak van de voorrnalige A.J.C.-ers en met de traditionele
vlechten d.er AJ0-sters, d.ie r+eliswaar om e i g e n hoofd- gebond-en warenrmaar
d.estijd.s reed.s de bindingi en vervlechting met d-e burgerlijl<e samenleving schenen
te symboliseren.

'rDoorbrakenrr in d-e geest van [roe].stra? (tt"nt Lange in de itHaagse Posttt 'van
2{ april) trMorgen brengenr' . Ze zull-en zomin het "soeial-isme't verwezenlijken of
ook maar één stap d.ichterbij brengen afs de "partíj van morgen" dat zal doen. Want
tt socialisme is het product van d-e klassenstrÍjd van d.e arbeiders en Ce klassen-
strijd. van de arbej-ders in de moderne samenleving is iets gans anders d-an het po-
litleke spel van welke partij dan ook.

Wie, zoals Henk Lange (in een interview d.oor Hans van Straten in $Het Vrije
Volkrt van 28 mei) van rreen d,oorbraak in eigen kl-asse" spreekt, d.ie kan niet an-
d.ers bed.oefen (zoa1s ook Troelstra, waarop hij zich beroept, het eens bedoelde)
dan een p o I i t i ek e d,oorbraak en&ieheeft erbli;kbaaïgeenoogvoor,d.at
b,ij ied.erwerkelijk klas s e -optreden inonzetijd., ernietsmeeren
we"kelijk niets meer rrdoor te brekqnfl valt en d.at het er (voor de op de basis van
het bed-riJí of de bed.rijven al- werkel-ijk aaneengesnede arbeiders van aIle mogelijke
kleur en richtin§) alJeen nog maar on gaat de gezamenltjke tegenstand. van zoge-
naamde I'arbeid,erspartijen'r en ond.ernemers te doorbréken.

0f het wel juist ig om - med.e in verband. met d.e P.r'.d"A. - van "arbeiders-
partijenrr te spreken? I[ou, wij hanteren het woord. al1een naar, omdat zii 'zelfs
a1s trpartijen van morgenrr , maar met d.e trad.ities van gisteren toch nog we1 eens

taaÍ 'worstelend- - zichzeLve ,al-s het zo uitkomt nog believen te noffilen en L,Íi
plaatsten het vrgord- al- tussen aanhalingstekens. Laat dat voor kri-tische ar-
beiders, d,ie zÍ_cin van de verschillen, ja van d.e tegenstelling tussen hun eigen
zelfstandig optred-en en het optreden var:. de "partij van moïgen'r scherp bewust zijn
èen geïuststelling zLjn. lrs. Henk Lange heeft d.ie niet nodig. Die heeft namelijk
tegenover de interviewer van|tHet Vrije Volkrt verklaard,, d.at "de P.v.d.A. nog a1-
ti jÈ een echte arbeidgrsparti j isT Dat zou een man a1s Saks, d-ie in zijn d.agen d-e

S.D.A.P. een partij van boeren en keuterkapitalisten noemd.e, al niet met hem eens
gelreest zijn. Het is in ónze tijd. een ui-tspraak, die absurder is d.an ooit. Het be-
wi;st, d.at niet sfechts een ïomanticus afs Troelstra voor drs" Lange het enÍg
geestelijk voer is geweest, het bewijst óók, dat hij hem met oogkl-eppen àan gelezen
heeft, afgesloten voor ied.er vruchtbaar kontakt net d"e reafiteit.

' Wat.hij d.ierrtengevolge niet ziete dat is, clat de "partij van morgen'r niet de

verhoudingen van straks tot stand, brengt, maar dat d-e steeds d.ichterbi j komend.e

verhoudingen van straks, gestalte geven aan de'rpartij van morgenrr. In het licht
van d.ie komende verhoud.ingen verbleken Huysmans en Troelstra tot val-e schimrnen.

Ï1i:=i:=::::::::::1=:Ï:::====================================Ë================

[.iIE PARTIJS{ beoord.ee]-t op hetgeen zij van zichzel-ve beweren, geeft bljjk van on-
vermogel tot juiste analysering.Een juiste beoordeling kan alfeen maar geba-

seerd. zijn op het handelen d-ezer partijen. Daarom is de brochure I'Was d-e sociaal-
d.emocratie ooit socialistischil zo belangrijk. In d.eze brochure word.t namelijk
uitgegaan van het handelen der sóciaàl--d.emocratj-e. Franco per post 1 guld.en.
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ONDOORDÀCET OMMENTAÀR

DRS. J. BEISIÍUIZE{ heeft in I'Het Parool' van 7 mei een korte beschouwi-ng ge-
publiceerd. over d.rie rrwensenfr., d,ie - mag men we1 zeggen - bovenaan prijken op het
verlangliistjg van d.e gezamenlijke Ned.erlandse vakbeweging. Die d.rÍe wensen zijn:
d.e vermogelsaar'r.wasdeling, de med.ezeggenschap en de wettelijke regeling van het
stakingsrecht, d-ie inmid.dels d.oor het kabinet-Cals op korte termijn in het voor-
uitzicht is gesteld.

D1e d.rie wensen, zo betoogt drs. Bej-shuizen in zijn commentaar, zijn tegen-
strijd.ig. H:ij bedoelt het aLdus, d.at d.e ve:roogensaanv/asdeling, d-ie 'rde werknemer
d-irect of inàirect tot med.eeigenaar van d.e onderneming maaktrr... hem "een recht-
streeks belang bij d,erzel-ver uitkomsten doet krijgen'r en d.atrreen staking met dat
belang in botsing komt.rt ItDe rfilosofier van d.e stakingr', zo schrijft hij, "en d.ie
van d.e vermogeïr.saanwasd.eLÍng zijn ftrndamenteel onverenigbaar.'rEen soortgelijke on-
verenigbaarheid. constateert hij tussen rrstaken en med-ezeggenschap. "

Zo op het eerste gezicht schijnen d.eze kanttekeningen val1 d.rs. Beishuizen
niet onaardig. Bij nad.ere overv/eging echter blijken zij bÍjzoncle:i ondoord.acht. Dat
kornt, omdat d.eze commentator zuiver is uitgegaan van d.e f o r m e 1 e klank-
waard.e der diverse begrippen en zÍch geen ogenblik heeft bezig gehouden met hrrn
werkelilke in.l.oud-. Zeker, hij heeft er, d.at kan men niet betwisten, enig oog voor,
d.at de rfwerknemerscommissarisrr, zoals d.ie figuur in het rapport van d.e commissie-
Verd.am naar voren vrord-t geschoven, mogelijk iemand. is, bij wie het belang van de
onderneming voomang krijgt en die za1 pogen de werknemers van hun stakingsplan-
nen af te brengen. iliaar het komt niet bij hem op te conclud-eren,dat waar een der-
gelijke figuur gecreëerd. zou word.en - d.e praktijk in tr{est-Duitsl-and. bewijst het -
van échte "med.ezeggenschap" van d.e arbeiders nog geen sprake zou zljn;om van eni-
ge z,e I I e n s c h a p van d.e arbeiders maar helemaaf te zwijgen.

Ergens in zÍjn stukje brengt drs. Beishuizen de'rmed-ezeggenschap" in verband.
met een verbetering va^ïl d.e structuur van d-e oncl-errieming. Daar is hij op het juis-
te spoorral vertelt hij er dan niet bij, d-at het om een,verbetering van die stmc-
tuur in kapitalistische zLn gaat. It1aar op d.e plaats waar hij in d.ie geest schrijft
ís hij nog niet aan het red-eneren toe. Zodra hij d.aartoe overgaat vat hij het woord
rrmede-zeggenschaprrop in d.e l-etterlijke, taal-iondige betekenis van het woord. Eij
Itredeneeit" dan - zonder zich d,aarvan overigens:bewust te zijn - in precies de-
zel-fd.e trant als d.e Russische vakverenigingsbaas Lossowski of zijn opvolgers, die
zeggen, d,at de Russische arbeiders niet kunnen staken orndat zij het zéIf in d.e

Russische bed.rijven voor het zeggen (zouden) hebben. Drs. Beishuizen neemt niet
aIleen het woord. 'rmededeggenschap" letterlijk, hij doet zelfs net alsof die zoge-
-naamd.e mede-zeggenschap hetzelfd.e is a1s zeggenschap. A1leen zo slaagt hij er in
tussen 'rmedezeggenschap'r en staken een tegenstríjd.igheid- te construeren"

Overigens geld.t van dat rrstaken't a1 precies hetzelfde als wat wij zojuist
van d.e'rmed-e-zeggenschap'r hebben verklaard. Ilet ligt d-aarbij al-Ieen allemaal nog
veel- d-uid.e1ijker. Schreven wij zopas,dat d.rs. Beishuizen, wanneer hij aan het rede-
neren toe is, de reël-e betekenis der zogenaamd-e rrmed.e-zeggenschaptr verdonkere-
maant om er de formele (taalkundige) betekenis van het uoord, voor in d.e plaats
te stelIen, rdanneer hij het over het zogenaamd.e 'rstakingsrechtrt heeft, vervangt
hi j niet alleen d.e reël-e inhoud. d.aarvan door een formele , maàt hi j introduceert
zel-fs een and.er woord.. Hij spreekt in d.e eerste helft van ziTn stukje over het
Itstakingsrechtrr, in d.e tweed.e helft daarvan over "staken'r. Die slordigheid-, als
men het althans vergoelijkend. zo wi1 noemen, spruit daaruit voortl dat drs. Beis-
huizen er geen moment bij stil staaty dat de in het uitzicht gestelde wetgeving
op het punt van stakingen, e9n wetgeving is, di.e het staken de kop in poogt te
d.3:kken, omd.at zij slechts d.oor erkeíd,e bond.en geprocfamëerd-è stakingen ltettig
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wí1 verklaïen, de zogenaamde wt1d.e stakingen daarentegen aIs onvettig heschouwen
wi1,en aat terwijl praktiscir (in het algemeen) a1le stakingen in het huidig tijès-
gewricht juist wil-de stakingen zijn.

Er is dus een d-ubbele red.en, waa"rom de door c1rs. Beishuizen geconstrueerd.e
trtegenstrijdigheid-tr tussen d,e |tmed.e-zeggenschaptr en rrstakj-ngsrechtÍr een dwaasheid
is, ten eerste na.me1Íjk is d.e rrmede-zeggenschaprr geen mede-zeggenschap en ten
tr,ieed.e beoogt het "staki-ngsrechttr eventuele stakingen geenszins in wettel-ijke ba-
nen te leid-en, maar op dood spoor.

Met d.e rrtegenstrijd.igheidrr tussen d.e verrnogensaanwasd,eling en het stakings-
Secht is het'a1 precies eender gesteld.. De dlngen Ii-ggen hier alIeen wat gecon-
pliceerder.

De vermogensaaír{asd.eling - zegl drs. BeÍshuizen - nà6kt de werlslrerner tot me-
de-eigenaar van de ond.ernerning. Voor wie weet, d.at het hier om het zogenaamd.e
Itaand.el-enplanr' gaatr waarbij d.e arbeid.ers wef met uitermate weinig dod.e mussen
word.en blij geuraakt, is d.at boud. beweerd. De meest juiste definitie van d.e velrno-
gensaarrlrasd.eling is, dat zij d.e arbelders poogt te suggerere+, dat zlj op weg ziin
mede-eigenaïen der ondernemingen te r,uorCen. Maar d.at zal drs, Seishuizen natuur-
lijk niet onderschrijven. H4 zal - op zijn hoogst - wel-l-icht bereid. zijn toe te ge-
ven, d.at d.e vermogensaanvrasd-el-ing póógt d.e arbeid.ers tot mede-eigenaar te maken.
We1nu, zelfs j-nd.ien men - wat ruij niet cloen - die d.efinitie a1s juist beschouwt,
w6ór blijft dan de zogenaamd.e tegenstelling tot een stakingsrecht, dat d.e strijd
van de arbeid.ers een spaa-k in het i,rieI probeert te,steken? Verre ervan rnet eI-
kaar in conflict te zijn, lopen zij juist vol-komen paraI1eI.

Het zogenaamde stakingsrecht,de zogenaamde mede-zeggenschap en de zogenaam-
de cermogensaamiasd.ellng zijn niet ond.erling tegenstrijd.ig; Tegenstrijdigheid. tus-
sen deze zaken ontstaat eerst, wanneer rïren van één daarvan - of va^n al-Ie drie -
een verkeerd beeld ophangt. Dat doet drs. Seishuizen. Dat doet óók àe vakbewe-

Srng. Maar zi7 d-oef het toch nog weer op een enigszíns andere rvijze d.an hij. Drs.
Bej-shuizen namelljk zegt - en hÍj plaatst daarmee een tijd,hom onder ziin ei-gen rede-
nering voor zover die hettrstakingsrechtrr raakt - dat rrhet met d.e stakerlj in Ne-
d.er1and. wel l-os zal lopen". Dat zegt de vakber^reging niet. Die d.oet het net voor-
komen, alsof zij - zij het dan a1s uiterste mid.d-et - nog r,rel- naar het stakingswa-
pen grijpert zal, lít is een tegenstrijdigheidrmaar een die drs" Beishuizen in fei-
te niet behandel-t. fnd.Íen hij het w§1 ged.aan had zou zijn betoog veel interessan-
tet zí1n geweest. Want ook die "tegenstrijdigheid-" bestaat al1een maar in schijnJ
Zij spruit namelljk logisch uit het wezen van d,e vakbeweging voort. Hoewef ver-
groeid. net de burgerlijke maatschappij en een officieel- orgaan d.aarvan geworden,
kan zij haar functie al-s officieel orgaan der br.rrgerlijke maatschappij alIeen maar
vervullen, door zish d.e schiin te geven, dat zij géén orgaan der burgerlijke maat-
schappij is.De vakvereniging Éan haar arbeid.ersvijandige ro1 in de samenlevi-ng aI-
l-een maar met enige kans op succes spelen, indien ztj er naarstig naar streeft d-e

vakbewegingsmythe te hand.haven. \ttat hier a1s tegenstrÍjd.igheid verschijnt is in
werkelijkheid- een schijnbare tegenstri,id1gheid., een paradox.

Indien drs. Beishuizen d.eze parad.ox, deze schijnbare tegenstrijdÍgheid. voor
een r^rérkelijke tegenstrijdigheid. gehr:ud.en had., dan zoud.en wij hem bestred.en hebben.
Maar dat heeft híj niet ged.aan. Hij heeft geen tegenstrijd.ighed.en waargenonen, waar
ze schijnbaar te bespeuren val-Ien, hij heeft tegenstríjdighed.en geconstmeerd, waar
welbeschouwd zefrs de schijn ervan ïll1lïI1__ 10 mei 1965

Nog steed.s vooïradig d.e brochure:

WÀ5 DE SOCIÀAI-DH{OCRATIE OOIT SOCÏAIISIISCH?
tr'ranco per post 1 gplden.
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\EÏ.0NDERSTEL, d.at het aanvangskapitaal van een ondernemer 1000 isr waarran
lÉj 8OO uitgeeft voor grond.stoffen en machines (constant kapitaal volgens Marx)
en 2OO voor arbeiclskraeht, (variabel kapitaal) d.an zou ind.ien de geldvooraad
zich niet vermeerclerd.e er s]-echts 1000 zijn om d,e plaats van d.e producten bij d.e

ruil in te nemen, en er werd. geen winst gemaakt. Dit hier is een gedacht gevaI,
en dus een onwerkel-ijkheid., wat al-leen moet d.ienen om de verhouding tussen ge1d.

en goederen d.uidelijk te stell-en, wat rLaaï wij menen alleen mogelijk is door er
d.e productie in te betrekken" En ind-erdaad-, niet zoals economen à 1à prof. Pen
ber^reren, ontstaat d-e vermeerd.ering van het ge1d. in d-e bank, ilfabriceert d.e bank
geld.rrmaar d.oet d.it d.e fabrikarit in d.e fabriek; in elk geval in het fabriekskan-
toor word.t ge1d gefabriceerd., d.. w, z. ontstaat de vermeerderÍng van d-e maat-
schappelijke hoeveelheid. geld., \rlat d.oet de fabrikant die zijn prod.uct kan verko-
pen naar d.aarvoor niet direct geld. kan ontvangen? T{ij levert op crediet en we1

zod,anig, d.at hij zeff toch d-irect het geld. opstrijkt. Hii l-aat d,e afnemer een
brief schrijven, een 'rwisselbriefrr waarin deze verkl-aart een waarde van 1000
guld.en te hebben ontvangen en d.eze 1000'gu1d.en b.v. drÍe maand-en na dato te zu1-
]en betalen. Deze wissel is wat d.e waard,e betreft gelijk aan geld.. Toch is het
geen "wettig betaafrniddelr' eit luid.t slechts op een ond-eelbaar bed.rag. In ons

voorbeeld. is d.at 1OOO gllden; het zou echter ook kurrnen zijn 1Bl1rB7 gulden. À1s

gewoon alledaags betaalmid-d.el kan de wissel dus nlet dienen. Men is ook niet
verplicht deze wissel 1n betaling aan te neilen. Het is tlus een zèer beperkt be-
taalnrid-d.el. De bank neemt echter deze wissel tegen betaling van een zeer lage
rentee het disconto,indien d.e beid.e partijen d.errtrekkerrren de rrbetrokkenerr, die
beiden voor het bedrag d.at de wissef vermeldt aansprakelijk zijn, hem als solid.e
credj-etwaard.ige l-ieden bekend. zí;ln. Gaat d.e wissel in anàere hand.en over, ter
betaling van een schuld, dan blijft degene die hem in betaling geeft aansprake-
lijk voor het bedrag. Zo kan door de overdracht de aansprakelijkheÍd, zich uit-
stre]<l<en tot verscheidene pexsonen, d,ie a1le op de keerzijd.e vermeld worden, en

d.ie d.aard.oor d.e wissel al so1Íd-er maken. Uiteind.elijk komt aan het bestaan van
d.e wissel- toch een eind., warlneer hij namelijk vold.aan word.t. Stopl zegt nu een

oplettend,e Iezer. De fabrikant krijgt van d.e bank voor zijn wissel I0OO guld-en.
Dà wissel- ge1d.t voor d-e bankier ook als ge1d. 0p öat moment is er d.us 1000 g3-t1-

d.en nleuw geld-. Ind.ien echter de wissel betaa}l i+ordt, ver-vaft, d.an wordt hij
d.oor de betaling met bestaand geld- vervangen en er is geen cent nieuw geld- in d-e

ciroulatie. Alles is weer bij het oud-e.
Dat is zeer juist opgemerkt. Maar drie maanden lang was het niet bi.j het oud'e,

was er ]OOO gulden meer geld in omloop. ï,iat d.e wissef betreft wel-iswaar met be-
perkte mogelijkhed.en. En aangezien zowel het in omloop brengen van wissels a1s
het verval-Ien Íed.ere dag bij duizend.tal-len plaats vind.to a1s een steed.s stronen-
d-e rivj-er, 1s d-e stroom bred.er al naar de prod.uctie toeneemt en smaller a] naar
ze afneemt. Dat is d,e elastieken gordel die zich Iegt, niet om d.e goud-kern, maar

om d.e productie. ,Het feit, dat er i-ed-ere dag duizenden wissel-s vervallenrmaar
tegelijkertijd, eï ook duizenden nieuwe ontstaan, tot een steeds hoger bed.rag,
,"àtt Éet verschijnsel tot een 'reeuwigdurend-'r proces en dus als zodanig en niet
volgens een eènmalige handellng beoordeeld- kan word'en.

Doch zegt de niet affatende krítikus weer: nu is wel d.e hoeveelheid 5e1d- d.ie

op de wisséls staat vermeerderd, maar nog niet d,e hoeveelheid. bankbiljetten, wet-
tig betaalmi1d.e]. Dat is door deze kritikus weer zeer seherpzÍnnig bespeurd. !íat
moet een bank d.us doen, hrarïreeï hij met te veel gebrekkige betaalmiddelen zil en

d.ientengevolge met te weinig d,ie recht van. lijf en feden ziln?
Nu weten wij én onze lezers, behalve het feit van d.e toenemende prod.uctie

nog 6én d.ing heel zeker, en dat is: d.at nieuw geld alleen maar kan komen vart é6n
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jnstelling en'dat is d.e Nederland.se Bank, die, laten wij d.at er direct bijvoegen
het nÍet voor niets geeft.

Wat geeft een bank aan de Nederl-andse Sank om in zijn behoefte aan wettig
betaalmiddel te voorzien? Dat moeten waarde-papieren zijn, die bij een tuet zljn
voorgeschreven. Waard.e-papieren zrSn alleen waarde-papieren wanneeï ze d.irect
of indirect goed.eren vertegenwoord.igen, 1)

Bij geldbehoeften kloppen dus de banken aan bij de }lederl-andse 3ank, die
d.an, net als d.e bankhoud-er bi j onze kaartspelers in de fiches, de bankbil jetten
grijpt en ze uÍtd.eelt, doch net al-s hij niet gratÍs. Dat Laatste d.ient wé1 ont-
houd.m te worden. Het eigenaard.ige toch is, dat d.e lTederlandse Bank, zoals de
bankhoud.er in het kaartspel, de bar.kbiljetten (ae ti"hes) tegen d.e kostprijs in-
koopt. Dat j-s voor de bank een te verwaarlozen hedrag. Wat zal d.Íe bank dan rijk
wordenl In geen geval. De bank, d.e Ned.erl-and.se Bank, mag de bi-tjetten a}Ieen
roaar doen circulerent zë natur-rrlijk niet voor eigen gebruik, voor eigen inkopen
aanwend.en. De biljetten krijgen slechts waard,e, Ïranneer eï, weer net a1s bij het
kaartspel, een tegenwaarde voor gegeven is in één of andere vorm. Nog eens kort
sameu.gevat ziet het proce§. er dus zo uit. Er lrorden producten, waren, vaarden in
d.e samenleving gespuid.. Ir ontstaat een document, de wissef , waarop d.it als tt
ware bevestigd- word.t: trwaarde ontvangenr'. Dit d.ocument is wat d.e waard.e betreft
gelijk aan geld,. Niet r,rat d-e r.orm en de wettigheid. be+ureft. De particuliere
bank schiet hierop ge1ó voor, wettig betaa}nidde1. Bij veel van d.eze transacties
kan d.e bank zelf wettlg betaaLmid.de] te kort komen. Dan d-oet hij een beroep op

d.e Ned.erland.se 3ank, die het monopolie heeft voor het uitgeven van wettig be-
taalmid.d.el, van geld-.

Alle waard.e-d-ocumenten - in de eerste plaats ge1d. - zijn goed.eren-bewijzen.
I{rur waard.e hangt af van de hoeveelheÍd producten d.ie zij vertegenrvoordigen, en
d.eze zijn het resultaat van arbeid-, van menselijke inspanning. De prod-ucten zijn
[gestold^e arbeid't (Uarx) en ook het geld vertegenrioord.igt d.us I'gesto]-d.e arbeidr'.

Is het niet d.uid-e1-ijk; dat de "d.ekking't van het geld. louter bemst op d.e

góederen, die het vertegenwoordigtr err vervolgens op d.e arbeid-?

1) Daarom was wat vroeger op d.e bankbiljetten stond-: rrDe Ned. Bank betaal-t aa"n

toond.er. " . ", puïe otlztr.. Wat zí3 kon d-oen was niets artders d.an het éne soort
geld- voor het and.ete verruilen, wat niet de minste zín heeft. Door d.e bepaling,
d.at ieder d.eze biljetten in betaling moet aannemen is het biljet een schuld-be-
kentenis van rLe GU'EUISCII{P aan toonder en bepaalt C.e hoeveelheid prod.uct d.ie

men er voor krijgen kan zijn waarde. De hoeveelheid goud, clie het biljet zegt te
vertegenwoord.igen, heeft sfeehts de abstracte functie van'rmeeteenheid.rr1d-aarom
is het van geen betekenis of het aI of niet c.oor luerkelijk goud. vervangen worÖt,

(lrrorc.t vervolgd,)of kan wor.en' 
11:=-=--111=-:l

ovm. ONZII{ m{ Am'toEDE toets van de redelijkheid- wj.l onderwer-
[ruf 1.

Deze woord.en zijn van prof. mr" lT.E.
H. Esvel-d.. I{ij sprak zë op een juri-
disch congres in Lej-den, d.at geheel
gewijd was aan het stakingsrecht. Hii
betoogde daar o.a. ook:

rrln liTederland wil- men van twee waf-
Ien eterr. l4en wil een immens raam van
sociale zekerheden,, van grote h:xe,
van vrije tijd.. En daarnaast koestert
men eën eng groepsbelang. . . . 'i'iii leven
in. een wel-vaartsstaat. Irlij hebben het
redelijk of heel goed.. Wij moeten leren

'rnE STÀKINGIN van na de oorlog heb-
ben in Ned.erland een bijna bespottelijk
karakter gekregen. Ik aarzel om het
te zeggen, maar soms vraagt men zich
afz Zi-jn ze nu helemaal gek geworden?
Nergens bel-uistert men een klank van
dankbaarheid- vooï het zeer vefe d-at

is bereikt.Ivien hoort slechts een blii-
vend.e vraag om meer en nog eens meer.
Natuurlijk mag men meer vragenr maar
dan alleen a1s men deze eis aan d-e
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nlnder te denken aan eigen bel'red.i-
ging en meer leren denken aan groepen
d.ie sociaal ver bij ons zijn achterge-
bleven, eld.ers op d.e werefd. Het sta-
kingsrecht, d.at zestig jaar geled.en
nog a1s een onvervreemd-baar en niet
te toetsen recht van d.e arbei-d.er kon
word.en beschouwd. in zijn strijd. tegen
d.e economisch sterkere, geld.t nu niet
meer in zijn absolute vorm. De toer
stand- is rad.icaal gewijzigd-. Ir: onze
tíjd- zijn stakingen al-leen nog gerecht-
vaardigd- al-s de stakers hun motieven
d,urven voor te lgggen aan een onpartij-
d.ige arbiter en wanneer zq - zo de mo-
tieven niet red-eIijk zijn - d.e materië-
Ie gevolgen van hun urisrekening wi1-
1en d.rageÍr, " " o. nie arbiter, d-at kan
de rechter zjjn."(Prof . VarL Esvefd ge-
citeerd. ui-t het riAlgemeen Dagblad"
van 2J april 1965),

Eén maand. nad-at prof. Van Esveld.
met zovee] nadruk Itile welvaartsstaat'r
als een vanzelfsprekend uitgangsprrnt
nam van zijn beschouwingen, verscheen
het rapport van de dr. i/iardj- Bec}«nan
Stiehting over rrDe laagstbetaalden".
De concLusies van d-at rapport werden
door |tHet ?aroolrr saJnengevat in d-e é-
ne zin: rrZond.er honger toch armoed.e
in }lederlandr'. In d-at rapport is er
sprake van trde nieuwe armoede, met
haar onzekerheid, pessimisme, geringe
kansen, Laag aspiratieniveau, sociaal-
isolement, on::racht 

" 
tt

Deze enkel-e aan dat rapport gewíjd.e
zinnen (ontleend. aan Het Paroof van
22 mei) maken d.e strekking ervan dui-
d.e1j;k:de laagstbetaalden - ongeschool-
d.en vooral - lijd.en armoed.e in vergelii-
king tot d-e beter betaafd.en"

\'Ie]nu, a r m o'e d- e is altÍjd- rn
zaakvan v e r g e l ij k i n g . De
beter betaald.en namelijk lijden armoed-e
in vergelijking tot managers en bezit-
ters.Niet aan d.e armoed-e (van weleer)
kan men d-e armoed.e (van nu) meten. ïn
het rapport van de Wiard-i Beckman
Stichting rvordt - terecht - opgemerkt
d.at d.e armoelijd.ers van vand.aag nog
wel d-uurzame goed.eren bezitten. Zi j
ziTn r e l- a t i e f arm, zoerfs ie-
d.ereen altijd r e I a t i e f arm
of rijk is. Daarbij word,t dan de armoe-
d.e gemeterL aaYL de rljkdom. Dat is d-e

enige zinvolle methode en aI het ge-
praat over rn rfwelvaartsstaatrr is on-
zin,

Onzin echter - dat wist Shakespea-
re af - heeft vaak een zj-n" De zin
van het gepraat over ?rd.e welvaarts-
staat'r en itde wel-vaartl is, d-at het
zo bij uitstek geschikt is om d.e ver-
J-angens en eisen van de arbeid.ers mee
tegemoet te tred,en op de manier e.wàà!-
op prof " Van Esvefd. d,at heeft ged.aan.
Geschikt, maaï dan natuurlijk al-leen
maar wanneer men Ít bespottelijke wel-
vaartsbegrip van d-eze hoogleraar, een
wel-vaartsbegrip, waarmee meer d.an een
eeuw geled.en een dndere hoogleraar,
prof . De Bosch Kemper al d,e draak
stak, zond.er kritiek aanvaard.t. Doet
men d.at n i e t, dan vraagt men zich
niet af of de stakend.e arbeiclers gek
ger^lord,en z,ijn, maar men vraagt zich af
oí d.at soms het geval is met prof"
Van Esveld-"

De verklaring van alles is natuur-
lijk zijn eng klassestand.punt. Wie daar
op Iet, voegt ons natuurlijk toe: d.e

professor is niet gek; hij verkond.igt
precies d.e beperkte, de relatieve, d.e

halve waarheid., d-ie hij vanuit zitrn
klasse-positie waarneemt. En wat zou
hij anders kunnen? fnderdaad.

Ivlaar wat zou die zogenaamd rronaf-
hankelijke rechterrt, d-Íe over de rede-
lijkheid. van stakingen moet oorclefen
dan r,rel- kunnen? Zoit die - rechters
plegen nu eerunaa1 niet, uit d.e arbei-
d.ersklasse voort te komen - over rede-
lijkheid en r,relvaart niet soortgelijke
opvattingen koesteren als prof. Van
Esvel-d-?En wat i-s zrjn zogenaamd.e onaf-
hankelijkheid, dan nog rvaard.?

Het stand.punt van prof. Van EsveLd-
is een klasse-standpunt, een groeps-
stand.purrt, zou hij zelf zeggen.Typisch
voor dat sroepsstand.pu:rt is, dat hi j
z:-clt jui-st tegen het behartigen vart
groepsbelangen keert.Dat is niet lan-
ger bespottelijk, daar zijn zelfs geen
woord'en voor' 

===========

HEEFT U RE]iDS EE}T FI}TA}TC]ELE ETJDRAGE

AX]'T rrDAJO EN GE}IIUE'I GIGEVE\T? IIEE},T?

\,/i-]t u d.it verzuim even hersteflen?
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Soekbes

i{À1{AGERS II[ RUSIÀND

'rDE VIEBLIItrTU{DE ind-ustriëLe ontwikkeling in Rusland word.t geleid. door een
toplaag van hoge fuactionarissen. Door hul inkomen, hun levensstijl, hun manj-er
van d.enken, hebben zij bed.rieglijk veel gemeen met hun kapital-istische collega's,
echter met d,it fundamentefe verschil" dat zi7 allon overtuigd.e communisten zijn.
Professor Granick, Àmerikaans hoogferaar in d.e economie, geeft van hurt leven en
werken een boeiende beschrijving, gekruid met ve] e eigen waarnemingen en persoon-
lijke interviews.Hierop aans1uitend wijd"t hij een heldere beschour^ring aarL d-e voort-
durend.e strijd- om prod,uktieverhoging en de d.aarui-t voortvfoeiend-eeook vooï d,e we-
reldsituatíe zo belangrijke, spanning tussen partij en industrie.'r

Àl-dus kondigt de uitgever een boek over de Russische managers aan 1), waar-
naar vij met bijzondere befangstelling hebben gegrepen.

Die belangsielling l.aat ztch gemakkelijl< verklaren. Hebben wij niet sedert
jaar en dag verkondigd-rd.at d,e revofutie van l)lJ in Rusland d.e weg gebaand, heeft
voor kapi-taListische verhoudingen? Hebben r,rlj er rriet af lang vóór 1uÍÍIovan Djilas
zijn beroemd. ger,rord.en boekrtDe nie'awe k1asse[ publiceerd-e op gewezenrd"at de k]-as-
sentegenstellingen yan v6óx rle Russische o,m^renteling hebben plaats gemaakt voor
and.ereklassentegenstellingen?Hebbenwij niet altijd inde f o onaïb e i d-

de basis gezocht van de tegenrnroord.Íge klassenstructuur in Rusfand.? Hebben wij te-
genover d.e mythe van de'rarbeldersstaatrr niei a1t1jd- de staatskapitalistische wer-
kelijkheid. pogen te schÍld.eren? Iiebben vrij nigt, sincls het moment, d-at James Burn-
ham de aand.acht kwam vragen voor d.e betekenis van de managers in d.e mod.erne sa-
menleving ook de nieuwe klasse in Rusland als een managerdora gekarakteriseerd.?
He-p-ben wij d-e ontl'ril<helingen l-n Rusland - het op d-ood. spoor ïangeren vart d.e raclerr,
d.e terugkeer tot d.e geld-huishoud.ing na de periode vp-n het "oorlogscomlnuni-sme",
d.e groeiend"e ongelijkheid-, d.e samerrwerking met het internationale ltapítal-isme, de
fasen der inrrendige part:;strijd rd-e ztgzagkoe-cs van cle bin:renland.se- en de buíten-
Iand-se politiek, d-e zwend,ef uet het begrip "secialj-smerr, de dictatuur rran Stal-in
en de verzachting d.aarvan on-d-er dienr: opvolgers - niet steed.s verl<faard uit d-e

kapitalistische structuur van het land en d-e bijzondere'historische omstand-ighe-
d.en, waarond.er d-ie structuur zich heeft gevorr,rd.? Hebben wij niet bij herhaling in
d.e toenernend-e betekenis van het Russische manager:d-om d.e sleu.teI menen te vind.en
voor een juist begrrp van alfe belangrijke gebeurtenissen in Ru-sland sedert een
lange reeks van jaren?

\trie ons stand.punt kent, zal ficht begrijpen, dat wij ons met grote interesse
verd,iept hebben iu t'De Rode Directeurfrvan professor Granick,een boek, dat blijk-
baar d,e nad-ruir legde op de overeenkomsi tussen d.e Russische rrranagers en die wel-
ke men elders in de wereld. aantreft; overeenl<omst, d.i-e voor ons steeds vanzelf-
sprekend. was.

Voor prof . Granick -. d-at werC ons uit d.e eerste regels van ziin werk aI dui-
d.elijk - bestond- die vanzelfsprekend.heid niet"

rrEnige jaren geleclenrr, zo .l'arrgt hij zijn beschour,ringen aan, 'rvoltooide ik een

@ick,'lDeRodeDirecteur't,lleenstudieoverdestaffurrctio-
naris irr de Russische industri-e". Het boek verscheen in de Fforet-
reeks van d-e n.v. De Àrbeid-erspers (290 h:,z., f 6.50). De oorspron-
keljke uitgave verscheen in 1960 Ín Àmerika ond.er d,e titel 'rThe Red
Executive'r. De schrijver d.oceerd.e o.m. in de Verenigde Staten aan rt
Carnegie Institute of Technologr.

!-r-9-E-i-r-s-i
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boek over d.e praktijk van de sovjet-bedrijfsvoering. Bij: het lezen van sovjet-vak-
blad.en en -period.ieken op het' gebÍed. van hand.el en ind.ustrÍe had ik een syste'em
van bed.rijfsvoering ontd.ekt d.at raclicaal verschilde van d.e formele structuur zo-
als d.ie in d.e sovjet-handboeken werd beschreven. Ík was er vol van. Hie::, meenile
ik,had ik het ware verhaal gevond.en over een systeem van bedrijfsvoe:ring d.at vo1-
slagen and.ers was dan het Amerikaarse. Er'r zeker gaf het geschetste beeld weinig
overeenstemming te zien met de algemeenheden over het Àmerikaanse zakenleven die
ik gelezen had in boeken over theoretische economie en formefe organisatieproee-
d.ures

loen raakte ik in gesprek met mensen d.ie veel- beter dan ik op d.e hoogte wa-
ren vaJI p.e praktijk van het Amerikaanse zakenleven. Ook zij stond.en verbaasd over
het beeld clat ik me had gevormd..ran d-e sovjet-bedrifsvoering. I,Iaar de red.en van
hun verwond.ering was juisi tege:rgestel-d- aan d,e mijne" De Russi-sche managers ge-
bruiken d.ezelfd.e trlcjes aIs wijlzeiden zij. De Russen zitten met d.ezelfde proble-
men op het gebied- van d.e organisatie, e4 l-ossen Cie op dezel-fd.e manier op. Hun
mar.ageïs omzeilen d.e formele voorschriften van hun firma's op d.ezelfd.e manier
als wij d-at d.oen.Ik had d.e werel-d. van d,e Amerikaanse bed,rijfstechniek opnieul+ ont-
d.ekt , z eid en ze. rr

Men zi-et het: het is met díe ontdekking gesteld aIs met de grote ontd.ekking
van Columbus en.met zoveLe ontd.ekkingen of uitvindi-ngen 2), Columtus vónd Ameri-
ka, maar ddcht d-at hij Indië gevond,en had-. Granick vond - figuurlijk gesproken dan

- eveneens Amerika toen hij zich een ontdekker van het holsjewistische Rusland
waand.e 

"

Z) ttet is bekend., dat d.e Duitse monnik Barthold- Schwarz goud. wÍ1d-e ma-
ken toen hij het buskruit uitvond.. Hjj vermoed.de weinÍ9, d.at de ÍLaza-
ten van de derde stand en koloniale imperialisten met behulp van rt
buskruit meer goud- t'gemaaktrr hebben dan waarvan hij ooit droomde.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOG EEN STEM OVER berman (die met T,eontjew en Trapezni-
kow d.e menÍng i-s toegedaan, d.at het
winstprincipe d.e 'enige juiste mA.at-
staf is bi-j het beoord.elen van de be-
drijfsresultaten) - lopen hierop uit,
dat d-e Russische economie nog sterker
op de kapitalistische economie gaat
'l iilzar

Het nieuwe partijprogïam van l)61
bevat op economisch gebied ni-ets aan
opvattingen, eisen of toekomstpersp.ec-
tieven,dat men nÍet eveneens zou kun-
nen aantrefíeri in ieder willekeurig e-
eonomisch opstel in het westen over
d-e taak en d.e mogelijkhed-en ener indus-
trië1e samenlevi-ng. tt

Prof. HÀ\S RAUPACH
in 'tSowjet-StudÍentr
tijdsehrift van het
Instituut voor: d.e

studie van d,e USSR

in l,liinchen, no" 1l
d.ecember 1964.

DE GELYKENIS IUSSEN

RUSLAND Ai'{ER]KÀ

+t-++++++++++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++++++++++++++H+++++++

EN

'rDE MÀNIB", waarop in d.e Russische
industrie geproduceerd wordt, d.e Rus-
sische techniek en d,e Russische metho-
d.e van organisatie, zaL zich ook in
d.e toekomst in bijna niets van prod.uc-
tiemethod-en, techniek en or:ganísatie-
vormen in de kapitalistísche l-anden
ond-erscheid.en, afgezien dan van C.ie
verschillen, d.ie een gevolg zijti van
en samenhangerr met het wat plompe ka:
rakter van d-e plan-èconomische decre-
ten en d.e controle op d.e nal-eving er-
van..

Al-le voorstelfen' van d.e jongste
t{d - CeHk bijvoorbeeld het veelgepre-
zen plan van d.e Russische econoom Li-



- ]0.-

.Juist dat feit echter, de bij nijze van spreken theoretische onschuld. van d-e

Àmerikaanse hoogleraarrmaakt zijn ond-erzoekingen voor ons alleen maar interessan-
ter. Niettegenstaand.e hij kennel{jk steed.s overtuigd geweest }/as rran een wezenlijk
verschif tussen Rusl-and. en b,v. de Verenigd-e Staten had-den d-e harde feiten hem
blijkbaar van d.e wezenlijke overeenkomst tussen Rusland en Arnerika overtuigd.. lrij
konclen d.at ook orrmiddellÍjk afleid-en uit wat hij op de hierboven geciteerd.e i/ioor-
d.en terstond. laat volgen:

rrlk moest aan d.eze belevenis temgd-enken, toen ik onlangs een interview las
met Anastas lviikojan, de Russische handels-tsaar. De Amerikaanse reporter was van
oordeel d-at, als Mikojan werkzaam zou zijn bij een Ameri-kaanse firma, het niet
lang zou d.urerr of hÍj zol. er d.e eigenaar van zi.jn. Deze veronderstelling leek op
het eerste gezicht onwaarschijnlÍjk, maar aLs men er langer over nadacht, werd zij
heel aannemelijk. llant }iÍkojan is iemand., d.ie het ver heeft gebracht en d-ie lang
een zeer voorname positie heeft weten'te behouden in een systeem van bed.rijfsvoe-
ring waar d.e rival-iteit zeer scherp is. Àls d.e stmctuur van sovjet-bed.rijfsvoe-
ring in de praktijk zoveel lijkt op d-ie in Àmerika, d.an is het te verwachten d.at
rnen in beide land"en als hoogste leid.ers ongeveer gelijke mensentypen aantreft.'r

Over d,at mensentype nu gaan de volgende bladzijden van prof. Granickrs boek"
IÍij toont d,aarin overtuigend aanrd.at d.e Amerikaanse marlager en zi)n Russische co]-
lega inöerd.aad- behorèn rot hetzelfd-e type: het type van d.e rnod.erne kapitalisti-
sche ond.erneaer. Als manager z4n zlj geen van beid.en r'lcapital-istrt in de kfassieke
betekenis van het woord.. I'[aar afs maJrager gedragen beiden zich als kapitalisten.
Denkt d.e Amerikaan in d.ollars, de Rus spreekt uitsluitend. in termen van roebels
en kopeke" 1).

§ranick somt uitvoerig de punten van overeenkomst, TtaàT ook de verschiIlen
op tussen d-e Russische en de Amerikaanse Índustriëf.e l-eiders,Telkens bliikt d.aar-
bij, dat de verschill-en \ran ond.ergeschikte-, de overeenkomsten d.aarentegen va]1

doorslaggevende betekenis zijn.

lilemen wij het voorbee]d.,d-at d-e Russische manager - zoals d.e Nederland.se uit-
geveï het formuleerd.e - eerr 'roveriuigd. comnuni=tn (moet heten: bolsjewiekJ ) zou
zijn. De uitgever. r,iij zagen het in de aanhef van d-it opstel, noemt'dat een flmd-a-
menteel- verschil. Maar zó fund.amenteel is het voor prof" Granick héfemaal niet.
IIij zegt eroveïl

'rLaat ons eens het feit bescho",rwen dat onze i,{oscoviet lid. is van d.e ConÍnu-

nistische Partij.ïs d.it werkelijk van belang? Hebben zijn opvattingen omtrent meer-
r,raard.e of Commrrnistisch China invfoed op d.e manier \Iaaïop hij electrj-sche meetap-
paraten produceert? Het is duidelijk d.at hij niet op d.e eerste plaats een politi-
óus is die toevallig ook nog een fabriek leid.t.Is d.ie politieke kant van de zaak

Íiberhaupt wel van bela.ng?r' {)

l) Granick, !aB. Ll/12,
4) Wij zijn het volledig met prof. Granick eens. I^IÍj vinden, dat hij zelfs

meer gelijk heeft d,an hij zelf wel-l-icht vernoedt en wij zoud.en aan z4:n
woord.en iets willen toevoegen.Selangrijk is niet wat d.e bewuste }{os-
eoviet orntrent de nreert^raarde denkt, belangrijk is, dat er in z11n fa-
briek door de arbeiders meerwaard.e geproduceerd wordt! Maar clat is
iets, dat - als wij het goed, zien - prof. Granick volstrekt niet in
d.e gaten heeft, niet in Rusland. en niet in Amerika. I{ij moge, rra&T
wi- j hebben vastgesteld, als econornisch ond.erzoeker een ontd-ekking à
1a Columbusi hebben ged.aan, het economische ei-van-Columbus heeft hij
niet gevond.en, zomi:t aLs hlj in d.it opzicht het economisch buskruit
heeft ontdekt.



_11 _

De para6raa,f waattn d.eze woord.en van Granick voorkomen d.raagt aIs opschrlft
een Yraag. Die vraag luidt: ItToch broed.ers?rt Een regelrecht antwoord. erop geeft
Granick niet, hier niet en nergens in zijn boek. Maar uit het totaal van zijn uit-
eenzettingen valt af te leid,en,d.at hij haar stellig in positieve zj-n beantwoord,t.
Naar Granickrs mening is de Russische ma:rageï ontwÍjfelbaar een kapitalistische
broed,er, een d.uid-e1|ft familielid van de Àmerikaanse.

GrarrÍck beha:rd.elt in zijn boek niet alleen d.e - zo opvallend.e - familie-e"Ii-
kenis, h-i j houd-t zich ook bezlg met d.e familie-*eschied.enis , varL zorueL de Ameri-
kaanse- als d,e Russische tak va-n het managers-rrgeslachttr. En ook daar consta-
teert hij een grote mate van analogie. Het Russische (rtfamilierr-) patroon, zegt

\hij 5), past rechtstreeks in het Amerikaanse. In d-ie zin bijvoorbeeld-, d-at d.e in-
dustriëIe leiders in beid.e l-anden al-Ien tot hetzelfd.e milieu behoren en dat ar-
beiderskinderen nauwelijks tot d.at mil-ieu d,oord-ringen.

Onze Àmerikaanse professor ís d.oor dat feit verrast, omd.at hij iets totaal
a,nd.ers had verwacht. Wierp d.e revolutie van 1!1J niet d.e bestaand.e kl-assenstruc-
tuur omver? \{erd.en kj-nderen met een bourgeoÍs-afkomst ni-et opzettelijk achter ge-
steld bij hen,d.ie uit een proletarisch milieu kr+amen? Zij werd.en het, betoogt Gra-
nick, maar d.esond.anks word.t t'd.e weg naaï promoti-err in Rusfand door dezeffd.e so-
ciale gr.oepen beheerst a1s in Ame:rika. rrZelfs de Russische Oktoberrevolutien,
schrijft hij, 'rkon het trad.ÍtÍoneIe patroon (van de kapitalistische klassensamen-
leving, voegen wij er aan toe) niet verbreken" 6).

Bijzond.er interessant zijn d.e vergelijkingen,d.ie Granick trekt tussen d.e situ-
atie in Rusland. var- l)J6 en d.ie van het huidig ogenblik. Hij produceert een gra-
fiekl waaruit blijkt, d.at de zonen van d-e hoofden van ind.ustriële afd,elingen en

van hoofd-Íngenieurs in t16 d,e meeste kans hadden manager te worden en dat des-
tijd.s d.eze kans ..'oor d-e zonen vari fabrieksdirecteuren niet opvallend groot, om

niet te zegger- bijzond.er kIein, was.Dat verschil in mogelijkheden voor directeurs-
zoontjes en ingenieursZoontjes lijkt op het eerste gezicht biizonder vreemd. Maar
Granick heeft er een afdoende verkl-aring voor.

ItDeze fabrieksd-irecter:rent', zegt hi j, rrwerden in aanztenli jke mate gekozen
a1s politieke figuren, a&n r,rie de taak ruas opgedragen erop toe te zi-en d.at d-e

wil. van de Communistische Partij verd. opgevolgd. in de fabrieken. Veertig procent
had. nauwelijks lager onderuijs genoten. Deze mannen verilwenen vrijwel al]-emaal tÏ-
d.ens d.e grote zuiveringen van d.e jaren 1916 tot 1938, en hun plaats werd ingeno-
men door afgestud-eerde ingenieurs....' 7)

Ziehier met de uiterste soberheid aan i,roord.en, het verhaal van de geboorte
vanrrd.e nieuwe kl-asserr, dat d.oor GranÍck d.an nog rrord.t aangevuld met d.e opmer-
king, dat in de jaren na t)JJ en t36 inet aanlal nieut'relingen uit het ingenieurs-
milieu in de topleiding voortd.urend. toenam en dat d.e l-eiders in de volgende tien
jaren voor een groot d.eel uit d-eze groep worden gerekruteerd-.

Het beeld., d-at professor Granick van deze I'nieuwe klasserr schild,ert laat

!) Granick, b1z, 47, 48 en 49,

6) i-dem, b1z. 49.

l) Granick, hlz. {8. Over d.e vraag of de schrijver hier een wel- hel-emaal
juist beeld. ophangt en of de ontwil<keling tijd.ens en r1a d.e grote zui-
veringen ind.erdaad. die geweest is, di-e hÍj meent waar te nemen, zijn
d.e meningen in de redactie van t'Daad en Gedachte" verdeeld.. Wij stel-
Ièn ons voor te zijner tijd. uitvoeriger en dieper op deze kwestie in
te gaan.
Dit kan echter nog we1 even d.uren, omdat we momenteel midden in d'e

vakantie-period.e zitten en een uitgebreide discussie d.us moeilijk is.
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aan d.uid.e1Íjkheid. niete te wensen ovèro Wij kurinen hem natuurlijk niet d-oor alle
blad.zijd.en van zÍjn vrij omva.ngrijke stud-ie op a" voet volgen. Wij moeten ons er toe
beperken hier enkefe van zijn rneest karakteristieke uitspraken te citeren en wij
moeten ons onthoud.en van verd.el commentaar,llaar agn dat l-aatste beStaat ook naU-
welijks behoefte. Men luistere maaï:

'lHet inkomèn van d-e Russisehe manager verhoud.t zich ongeveer tot C.at
van d.e gemid-d.e1d.e Russische arbelder zoals rt inkomen van d.e Amerikaan-
se menagev zictr 'verhoud-t tot dat van de Àmerikaa.nse arbeid.er."
, ttBeid.e'groepen (d-e Lmerikaanse en.d.e Russische rlanagers) zijn afkom-
stig uit grotend.eels gelijksoortige sociale kl-assen.rl

ttEr bestaat geen'Lwijfel aan, d.at d-e managers tot een kl-asse behoren,
d-ie zlch sterk ond.erscheidt van d"e Russische bevolking in haar geheel
en die bovendien zeer eenzijdig uit d.e verschitlende in de Sovjet-Unie
bestaande groepen is gerekruteerd.. It

I'Een ond.erneming kaapt (ook in Rusland) d.e beste bedrijfsleid.ers weg
waar zi1 die maar kan vind.en. ..Het feit dat men eld.ers een betere posi-

. tie aangebod.en krljgt word.t a1s geldíge red.en beschourvd" om ontslag te ne-
flIerlr . c r Het j-s d,e gewoonste zaak van d.e verel-d d.at manageïs van d.e ene
fabriek naar d.e andere overgaan... Bij dit alles kor::t de Comrnurristische
lartij niet ter sprake..."

rrOnda.nks al-1e formele central-isatie schijnt rt dat d.e ind.ivid.uele fa-
brieksd.irecteur in Ruslerrd er veel beter J-n slaagt zijn eigen kleine rijk-
je op te bouwen d.an zijn collega in een grote Amerikaanse ondernerning.'r

rrSed.ert d.e dagen van d.e revol,utie heeít de rocle directeur een lange
weg afgelegd. f egenwoord.ig is hi j de acad-emisch gevormd.e ingenieur met
een degelijke technische en administratj-eve scholing, Hij heeft maar r.rei-
nig ureer gemeen met d.e rrurige partijfiguur uit d.e begindagen, wiens ge-
Ioofsbrieven bestonden uít d.e jaren d-ie hij in tsaristische gevangen-
schap had d.oorgebracht, geslaagde ontsnappingen uit d.e ballingschap, en
zijn talent om d-e rnassa d.oor hartstochtelijke redevoeringen in belreging
te brengen.llaar de d.irecteur uit onze dagen is evenmin de bour§eois-d-i-
recteur van de jaren l-927-J-!l5, die ondanks zijn mogelijke capiciteiten
gewantrouvrd. werd, als een vijand van d-e revofuti-e en een potentiéle sabo-
teur. De hed-end-aagse tcpfimctionarissen bezitten naast lrrn gedegen op-
leiding d-e politielce zekerheid en machtr die hun d,e vrijheid. laten om

van hurL opleiding een creatief gebruik te maken.rt

Dit laatste citaat, aan het ttNawoorC.rr van professor Granickrs boek ont-
Ieend, legt eï nog eens d.e nad.ruk op, d.at d.e d.oor hem geportretteerde managers-
klasse - die hij schildert tijd.ens haaï u-niversitaire opleid.ing, in haar woonmi-
lieu, bij haar dagelijks leven en haar ontsparuring, bij haar werk in d.e fabriek,
wier method.e van zaken doen hij beschrijft, zo goed. als haar streven naar prod.uk-
tievergroting, haar confLicten met overgeJeverd.e wetsbepalingen, haar manier van
organiseren, haar wijze van pïogïammering en bud.gettering, haar gel-oof in weten-
schappelÍjke research en haar systeem van bed.rijfscontrole (en dat alfemaal el,'en
rrAmerikaans") - een n i e u l,r e kl-asse is"

l,laar d.ie nadruk wordt gelegd. ond.anks professor Granick en bepaald zónder
dat hlj zulks bed-oeIt. Want het is het merkwaardige van zijn studie,ti.at hij daarin,
niettegenstaande a1le ber^rijzen, die daarvoor door hem zelf gebràcht worden, met
stelligheid. ontkent, dat het Bussische managerdom een [nieul/e klassert zou ziJn,
Alleen al een vergelijki-ng van d.at standpunt met d.e weinige citaten die wij ge-
bracht hebben, laat d.uidelijk zien, hoe vreemd of d-ie zienswijze rvef is. Zi.j ver-
d.íent,menen wij, een afzonderlijke besprekíng in een apart artikel, d.at in het au-
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gustusnunmer van |tDaad. en Gedachterr zal verschijnen. Voor een eerste kerurisnaking
van de Lezer net zi jn boek geloven wi j, met het bovenstaand.e te kunrten volstaan.
iriij geloven, geheel 1os van een aantal d.uid.el{ike meningsverschillen tuseen prof.
Granick en ons 1 zi.jn werk bijzond.er belangwekkend. te mogen noemen. Hier en daar
echter vertoont het opmerkelijke kwaliteitsverschillen. Wij komen daarop nog we1

nafls3 terug.
============

VERDÀCEf E ERKEI[NING

IERINI\fEBT u zich u1t d.e achter ons
liggende jaren nog we1 het vele ge-
praat over d.e rrwelvaartsstaat'r?Ond.er-
nemers, politieke partijen, vakbond.en
en d.e eerste de beste burgerman, d-e

kapitalistische Bers en wie zich ver-
der maar geroepen voelde om mee te
blaten, verkondigd,e om het hardst,
d,at het d.e arbeid.er in onze tijd, zo-
veel- beter ging d.an vroeger.Men haal-
de er als het moest statistÍeken bd
behalve d.an d-ie van d-e veïnogens-
aanwasbelasting, d.e vennootschapsbe-
lasting, het aantal millicnai-rs en de
investeringen.

Hoe het zij, wie d.aartegenover, ge-
lijk wij, verkond.igd.e, d-at men de wel-
vaart in absolute cijfers ni-et kon me-
ten, d.at men de positle van de arbei-
d.er vergelijken moest met de positie
van beter bedeefden 1n de maatschapp!,
die kon zich temidden van d.e wel-vaart-

verheerlijkers maar- nauwelijks verstaeJr'
baar maken.

Dezer dagen echter hebben wij steun
gekregen van een z1id.e, waarvaJl wíj het
waarlijk niet verwacht hebben.

Dr. J.G.II. Tans, de nieuwe voorzit-
ter van de P.v.d.A, heeft namelijk in
een rede te Utrecht verkl-aard, dat d.e

welvaart d.e avmoed.e niet heeft doen
verd.wijnen.

Natuurlijh zijn wii het daarmee eens.
lIij hebhen zel-f nooit and.ers betoogd..
i'laar wij wilfen eerlijk bekennen, dat
wij dergelijke opmerkingen, van d.ie zij-
d-e een beetje verd.acht vi-nden. Houdt
deze erkenning van de real-iteit soms

verband met het naderen van verkiezin-
gen? !Ii1 c1e partij van [ans, de partij
van straks zj-jn, d.ie nog wat redt a1s
over het hoofd. d.er trsocialistischerr
ministers d.e kritiek los barst ener
mogelíjk teleurgestel-d-e massa?Vooï on-
mogelijk houd.en wij d.eze verond-erstel-
J-ing bepaald. nietl

CHIÏ(EES 0I,lllEl{TA1r'R

ïN mT FEBRUARI-NIIIII'ER van "Daad- er: Gedachte[ werd in een beschouwing,geti-
te1d. rrEen Sinoloog over de Chinese politiek", aand.acht besteed. aan d.e tegenstel-
1íngen tussen Rusland en China. De oorzaak van die tegenstellingen wordt in d'ie
beschouw-ing gezocht in d-e verschiJl-en Ín maatschappelijke ontwikkeling tussen bei-
d.e l-and.en. Er word.t op gewezen, dat d.e val van Chroestsjew, in oktober van het
vori-ge Taat,ni-ets met het conflict tussen }ioskou en Peking had. te maken, d.aaren-
tegen 611es met het conflict tussen de opkomende rrmanagers"-kLasse en d.e partij
i-n Rusland, zéLf . Er word.t in uj-teengezet, in zeer beknopte vorm, dat Kosygin en
Bresnjew, de nÍeuwe rnachthebbers na Nikita Chroestsjew, in sterker mate de expo-
nent van flq managers zijn d-an het geval was met hrrn voorgangeï en dat het d.erhal-
ve dwaas zou zljn om vaír de veranderingen in het Kremfin een Russisch-Chinese toe-
nad.ering te verwachten, eerL verzachting van het conflict, dat sed.ert jaar en d.ag

d-e twee staten Rusland en China verd.eel-d- hie]d..
hiat onze mening a^anvankefijk scheen te logenstraffen, dat was d.e interpreta-

tie, d.ie men in Peking van d.e gebeurtenissen gaf, De Chj-nese bl-aden gaven op de
gebeurtenissen in het Kremlin een bÍjzond.er welwillend commentaar. lvlaar wat onze
zienswijze a1 spoed.ig seheen te bevestigen, dat varen enkele uitlatirrgen in het
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Kremlin, 0p 20 d.ecember kwam d.e rrPra.wd.a" met een artikel, waarin de politiek van
coëxistentie werd, verd.edigd. tegen d.e Chinese kriti.ek.

Nu is het zover, d.at ook de Chinezen hun aanvankelijke (en misplaatste) ;u:"cfr-
toon hebben laten varen en d.e reah-teit beginnen te beseffen.Volgens een bericht
in rrHet ParooLtr van maand.ag 14 juni, afkomstig van de Moskouse corresBonclent van
d.at blad,rhebben d.e Chinese kranten zondag 1J juni twee feIle aanvalfen op d.e te-
genwoord-ige Russische leid.ers gericht en gezegd., d-at zij een "bedekter, behend.i-
ger en gevaarlijker'r soort revisionisme toepassen d.an oud.-premi-er Chroestsjetrr in
zijn d.agen d.eed.rr .rrDe bevoorrechte klasse in d.e Sovjet-Unierr, afdus de Chinese
bladen, rrheeft zich niet van Chroestsjew oi'rtd.aan omd.at hÍj een revisionj-st was,
maar omd.at hij te stom en te herucht was en omd.at hij was vastgelopen met zijn bin-
nen en buitenland.s beleid.'r

Niet elk vroortd van d.it Chinese corïurlentaa:: zouden wij wil]en ond.erschrijven.
De kritÍek op Rusland is véél te persoonliji<rgaat veel- te weinig uit van de maat-
schappelfke achtergronden. Ivlaar zij is niettemin oprnerkelijk. \'trant zij onderstreept
nu onze zienswijze, dat Bresnjew en Kosygin a1s exponenten deï 'rmanagersrt verd,er
van Peking af staan dan met hul d.irecte voorgangers heo geval- was"
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PRAKTIJK

Ik:

H:j:

IK:

TK;

IK:

Hri:

Hij:

EN THEORIE

Ja, maar de sociaaf-democratie
heeft altijd naar partijmacht ge-
streefd.. Dat kan toch nooit in
overeenstemming zijn met wat wij
onder socialisme verstaan.

lvlaar de oude Liebknecht heeft
verklaarde dat sociaal,-d.emocra-
tie en staats-socialisme onver-
zoenlíjke tegenstanders zijn"

En toch heeft de sociaaL-d-emo-
cratÍe altijd- met staat en kapi-
talisten samengei,rerkt.

Ja natuurlijk, zij moest gebruik
maken van d.e tegenstellingenrdie
er onder de kapital-rsten r^/aren.

lvlaar in d-e praktÍjk kwam d.at neer
op een innÍge samenwerking te-
genover de arbeid.ers.

Ze hebben toch a1tÍjd zelÍ be-
weerd. voor d-e arbeid.ers en \roox
het socialisme te zijn.

i,[aar d-e praktijk? Was het samen-
gaan met d.e bourgeoisie in d.e

oorlog van I!I{-1918 óók socia-
lÍstisch en in het be}ang van d.e
arbeiders?

Ja, maar d-at moesten d-e D.uitse
sociaal-d.emocraten wel, want an-
ders was Duitsland. overspoeld
d.oor het Russi.sehe despotisme en
het Russische feod.aLi-sme.

Ik: En d.e Engelse, de Belgische, de
Íranse en alle and.ere partijen
van de zogenaamd.e neutrale sta-
ten d.arr? l,rIaren ilie clan voor d.e

komst van het Russische d-espo-
ti-sme?

Hij: Ja, maar Marx heeft gezegd. . .. .

Ik: En het neersl-aan van c1e Roerop-
stand in maartfaprll l92O in
DuÍtsland-?

Hij: Ja, rnaar Cunow tekent aano. " ..
fk: En weet je één voorbeeld te noe-

nen, dat de sociaal-democratie
naast d.e arbeiders stond en te-
éJenover de bourgeoisie?

Hij: I,laar Engefs beweerde

Ik: Wat aI d.ie mensen beweerd hebben
interesseert me geen zier. Het
gaat er al-leen om wat de sociaal-
d-emocratie altijd. heeft ged.aan.

Hfj: Ja, n.u kun je toch echt merken,
d.at ik de rnan van d.e praktijk ben
en jU de theoreticus die met zrn
stud.iekop zi'u gebogen over de
microscoop in het marxistisehe
faboratonum.

Ik sta eind.eli jk met mrn mond. vo1
tanCen en begr:ijp nu, dat ik uit-
spraken van Marx, Liebknecht,
Engels e"a. uit mrn hoofd- moet
leron om óót< tn man an d,e p:rak-
tÍjk te worden.

Hij:

Theoreticus 
"


