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DaE dezer dagen de paust toen hij uitiog gaf aan zijn bezwaren tegen
rbevrijdingstheologiet, de aanhangers daarvan verweet, dat zij de
,.g"
!"
rleer van de klassenstrijdt zouden
huldigen, is niet iets waarvan men zou
moeten ópzien, De paus is niet aIs zodanig gekozen op grond van zijn doorwrochte kennis van a a r d s e, ÍNlar op grond van zrn verondersÈeLde betrokkenheid bij h e m e 1 s e zaken, wat men zich daarbij dan ook zou
moeten voorsEellen, rnclien hij de enige zou zijn, die op dergelijke wijze
getuigd zou hebben van zijn feilbaarheid Erat betreft hàt veistaan vaR de
simpeLste ea alom gegeven maatsehappeLijke realiteiten, wij zouden bíj ons
zelf hebben gedacht, dat hij wat ons aangaat nog wel wat índers kon kussen
dan de grond en er verder stil-zwijgend aan zijn voorbijgegaan. De paus ís
echt,er de eníge níet, die aan sprookjes gelijk het bestaan van een dergË
lijke leer gelooft" Met de regelmaat van een klok duikt dat geloof, alsmede het geloof dat de bewuste tleert door een zekere Karl }íarx zou zíjn ontwíkkeld, in krantenartikelen en redevoeringen op. Het blijkt met een grote
hardnekkigheid te worden aangehangen door een soort lieden wíer faniasie
omgekeerd evenredig is aan hun kenni.s van zaken, lieden die des te vrijmoediger over de sociale werkelijkheid praten naarnate zíj daar verder van
zijn verwijderd. IIet bewijs te leveren, dat wat zij betàgen niets anders
dan baarlijke nonsens ís lijkt ons een goede zaak, ook at twijfelen wij er
nauwelijks aan dat de betrokkenen zich, terwille van hun maatsehappelijke
belangen, aan d,eze nonsens zullen blijven vastklampen.
Karl l'Íarx heef t nooit of te nirnrner e€Íl 'leer van de.klassenstrijd'
ontwíkkeld, hij heeft al evenmin op eníg tijdstip de klassenstrijd gepredikt of gepropageerd. IIet is ook niet zo dat hij àe klassenstrijd zou hebben ontdekt of de eerste zou zijn geweest die de berekenís ervàn zou zíjn
gaan beseffen' IIéé1, héÉl lang voordat Karl l,larx geboren werd was er al
van klassenstrijd sprake" Lang voor híj tot de jaren des onderseheids was
gekomen en lang voordat hij met zijn publicistische werkzaamheid begon is
er door, anderen, en bepaald níet door de eerste de besÈen, op het bestaan
vaa de klassenstrijd gewezen, de betekenis daarvan voor de maàtschappelij-

ke ontwíkkeling blootgelegd.

-2Ooit werd ít bestaan van een felle klassenstrijd tussen adel en bourgeoisie ontkend door een aanhanger van he! Franse tanci.en r6gimet, het regÍem van v6ór de grote Franse revol-utie. Op die ontkenning reageerdeo zorn
krnrarteeuw v6órd.at de jonge Marx opstellen over maatschappelijke vraagstukken begon te sehrijven, de liberale historikus F" Guizot met. de I'raag 'sedert wanneer een feit ophoudt te bestaan als men het slecht en gevaarlijk
noemtt " Het was een vraag, die uren eveneens aan de huidige paus zou kuunen
stellen. Hem zou men, met Guizot, ook lcunnen vragen, o sinds wanneer de samenleving, zelfs de meest welvarende, vrij van de klassenverdeling is'. En
dezelfde Guizot beschreef omstreeks het jaar I820 de Franse revoluÈie van
de voorafgaande eeuw a1s 0de botsing van tweeiirl-ei belang, maar ook van
tweeËrlei trots, de ene aanmatigend, de andere verbitterdl Oe bevoorrechte
klassenr" zo verkl.aarde hij, tvonden het misdadig, dat men er aanspraak op
durfde maken, de heerschappij in de staat met hen te delen, de niet bevoorrechte klassen kwamen met alle macht in verzet tegen de wettelijke minderwaardigheid, waarin men hen r,rou blijven houdenÍ "
Eén jaar na de verschijning van het Karnrm,Lnistisch Manifest" waarin
I'larx en Engels rde geschíedenis van aIle samenleving een geschiedenis van
klasserrstrijdr noemden" verklaarde de liberaal Guizot n i e t dat deze
stelliog 'gevaarlijk en onjuistr rdas, naar achÈte hij haar integendeel volledig in overeensÈemming met de feiten. t0nze geschiedenist, za schreef
hij ín z' n boekj e De La démoeratie en Fpance íover de demokratie in Frankrijk), 'is vol klassenstrijdr.
Dat dit bepaald níet alleen gold voor het tijdperk der Franse revolutie, maar ook voor véé1 verder terug liggende perioden, blijkt zonneklaar
zowel uit het werk van Guízot zelf als uit dat van andere historici, zoals
bijvoorbeeld JuLes de Lanteyrie" Laatstgenoemde betoogt in zíjn Histoipe
d.e La. Ldberté politíque en Eranee (Geschiedenis van dà politiàke vrijheid
in Frankrijk), dat ten tijde van Karel I'{artel t), dat wil dus zeggen diep
in de middeleeuwen, ede inbeeitnerning van het grondbeziL r/an een Àepaaldà
klasse door een andere klasser het belangrijkste historische feit is en
hij wijst er op hoe vervol-gens de klassenstrijd voorEdurend aan betekenis
wint. Een zelfde geluid klinkt op uit Guizots Essays su? Lth,ístoite de La
Frartee ' (Opstellen over de gesehiedeais van FrankriJt).
En volsErekt niet alleen in de geschiedenis van Frankrijk stuit Gui.
zot oP de klassenstrijd, Ínaar ook in het middeleeuwse EngelanC" En ó6k
daar is volgens hem de maatschappelijke positie der desbetreffende kiassen
de oorzaak van hun belangentegenstelling. Van de Franse historicus Philíppe Buchez kan hetzelfde wcrden gezegd als van Guizot, In zíjr. ornstreeks
1833 - toen Karl }íarx nog op de middelbare schoolbanken zat - verschenen
Introduction à La seience des histoíres (Inleiding tot de wetensehap der
gesehiedenis) merkt Buchez op"' 'll,eden is de Europese maalschappij, wat be-

treft de stoffelijke belangen in twee klassen verdeeld. ". de ene is in heÈ
bezit van alle arbeidsmiddel-en, grond, mijnen, huizen, kapitalen"
De andere bezit niets, zí1 werkt voor de eerster.
l) Karel I'lartel (Martel betekent ostrijdhamer') heerste na de
dood van Fepijn rr over het Frankische rijk en wist in diverse veldslagen de maeht daarvan te bevestigen of uiÈ te breiden" Zijn bekendste overwinning was die bij poitiers tegen d.e
opdringende Ï"Íoren (Arabieren) ín 732.
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gekonstateerd, dat zag driekwart eeuw vóór Karl lÍarx ook de Brítse ekonoom
en fiLosoof Adam Smith, de geesteLijke vader van al die l-iberalen die heden ten dage, evenals de huidige paus tegen de zogenaamde tleer van de
klassensËrijd'í tekeer gaan" "De belangen van arbeider en kapitalist'z zo
schreef Adam Smíth, tzíjr^ niet dezelfde... De burgerlijke staatsmacht.".is
íngesteld ter verdediging van de rijken tegen de armen, Èer verdediging
van hen die eigendom bezitten Eegen de bezítlozeÍt' 2). En wat Ín GrootBrittanniË werd waargenomen, dat zag rner. niet minder scherp ook in Zwitserland en in Nederland.
Wij menen genöeg uitspraken te hebben verzameld en geciÈeerd en wi11en onze lezers niet verder Eet aanhalíngen vermoeien. l.{et het bovenstaande is voldoende duidelijk aangeËoond, dat de klassenstrijd een historisch
feit is, niet iets dat a1s het resultaat van de een of andere leer of prediking zou Eoeten worden beschouwd. Een zodanige rleerr of rpredikíngt ís
er ook nirmer geweest aangezíen zíj een strikt overbodige zaak zou wezen"
De klassenstrijd bestaat nu eénmeal; hij bestaaË, om nogmaals met de liberaal Guizot te spreken, aLs een vaststaand feit" I'Íen kan het niet uit de
wereld helpen door er de ogen voor te sluiten, men kan het niet ontkennen
zonder zich belacheLíjk Èe uaken.

2) I,Íij hebben voor onze uiteenzetting toE dusver een dankbaet gebruik gemaakt van een opstel van wijlen Sam de Idolff getiteld
Stermnen uit het gvd.f en opgenomen in zijn in 1948 verschenen
bundel Vm eerstelingen tot Late oogst,
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De vorige aflevering van onze se-rie over de rarbeidsdiscipline' in Rusland
behandelde de periode van l917 tot 1921" Voor de verdere ontwikkeling van
de Russisehe revolutie is juíst deze periode van wezenlijke betekenis geïreeste en dit feit rechtvaardígt dat wij nogmaals terugkomen op vragen die

in deze tijd raken. In ons vorige artikel hebbenwij een blik willen werpen op de tegenspraken die in l9l7 er daarna in
het geding riraren" ï,Iij hebben aangeduíd hoe de bolsjer+istische partíj er
allereerst op uit was om een prograÍÍÍma te verwezenlijken dat ook in haar
eigen ogen niets anders behelsde dan een staatskapitalistisch monopolie
onder toezicht van een rsocialistischee staaÈsmacht. Tegelijk hebben wij
erop gerdezen, dat de Russische arbeiders in l917 geen politiek- ideaal wilden verwerkelijkene rnaar door noodzaak gedwongen de bedrijven in eigen
hand nemen, Hierdoor dreven zíj d,e boLsjer,rieken een eind verder naar links
dan dezen eigener bewegíng hadden willeu gaan. A-ls gevolg van de uitschakef.ing van het ondernemerdom als sociale kraeht was de bolsjewistísehe staat
gedwongen om zelf de opengevallen p1aaLs in te nemen, wilde hij althans de
regelende en disciplinerende funkties ven 't ondernemerdom in stand houden
de kern van de ontwikkeling

en nieÈ prijsgeven aan een onzeker 1oÈ onder de arbeiderskontrole" Daarmee

de bolsjewistische staat te staan tegenover de beweging van de arbeiders, die eerder zelf voar de bolsjewieken de belangrijksEe obstakels op
hun weg naar de politieke macht hadden opgeruimd I ) "
i4et deze Íironiet hebben wij ons artikel de vorige keer afgesloten"
Ilaar tot alleen rt konstateren van een tironiet kunnen wij ons niet beperken" I'Íij lopen dan gevaar een beeld Ëe schetsen dat niet de exEra dimerrsie
bezit die nodig is om de konfliktem van l9l7 te zien als mé6r dan louÈer
de aktie van een rdisciplinerendeE staat tegen heÈ rspontaneÍ optreden van
een iautonomeí massabeweging" A1 is het schetsen hiervan noodzakelijk, er
raoeten ook vragen naar de achtergrond worden gesteld. Wat $Jaren de maatschappelijke grondslagen van het staatskapitalistische projekt van de bolsjewieken? Lag niet in deze zelfde grondsLagen de oorzaak van heE wegkr^rijkwarn

nen van de beweging voor arbeiderskonErol-e en van de nederlaag van groepen
al-s de Arbeidersoppositíe?
In een art.i"kel als dit kunnen we niet meer doen dan enkele basísgegevens aanvoeren, die voor een goed begrip noodzakelíjk zijn" Het eersEe van
die gegevens is dan, dat het weinig heeft gescheeld of niet de bolsjewistische partij maar het bewind van de tsaar had in Rusland het sËaatskapitalisme ingevoerd. Precies zoals Duitsland en Frankrijk ten tijde van de
EersËe Wereldoorlog gedwongen waren om produktie en distributie strikt aan
banden Èe Leggen ten behoeve van de oorlogsinspanniige zo moesÈ ook de

tsaristische regeri.ng ingrijpen in de ekonomie oudat de vrije markt niet

meer werkt,e"
DiË begon natuurlijk met de voedselvoorziening. Ats gevolg van spekulatie en een steeds verder gaande ontwrichÈing van het binnenlandse transport rÀraren al vanaf de lente van i9l5 de graanprijzen fors gaan stijgen,
ondanks overschotten die vroeger voor de export r,raren besÈernd. 0mdaË meer
en meer graan van de markt verdween en het voor de keizerlijke regering
dus sÈeeds moeilijker werd om het leger van graan te voatzíene werden heffingen onvermijdel-ijk. iÍaar anders dan í-n Duitsland en Frankrijk was in
Rusland de staat niet bij machte om de handel in graan Èe reguleren" Tegen
februari l9l7 brachten de graanheffingen net genoeg op om de Íronten van
brood Ee voorziene maar aaa de behoefte van PeÈrograd, lÍoskou en de industriedístrikten kon maar voor l0Z rsorden vold,aan"
De Voorl-opige Regering Erachtte de situatie te redden meË een erete
die de staat het graanrnonopolie in handen gaf. De boeren moesten voortaan
alle graan tegen vaste ptíjzerr verkop.en aan de staatr eD zo zíj weigerden
volgde vordering" Iíaar cok dit hielp niet. De staat moest voor zulke kolossale voorraden gxaar. zorgen, dat ook de verdubbeling van de vaste pxíjzert
en het dreigement om het leger in te zetten tegen de boeren, de Voorlopíge
Regeríng geen soelaas konden brengen 2). De landheren, die nog het meesEe
graan hadden kunnen leveren, werden op grote schaal verjaagd, de koelakken
en niddelboeren in SiberiË en de Oekraïne hielden hun graan vast, en $rat
er aan graan was kon vregens de chaos in het transport niet worden vervoerd
naar T^raar het nodig vras" Er zo17 öf een uiÈermaÈe doortastende regering
moeten komen, die de middeLen had om de boeren tot levering Ee dwingen, öf
een regering die door de boeren werd gedoogd ondat zij zorgde voor de industriéle produktie díe de boeren kon bewegen hun graan op de markt Ee
brengen" Voor deze keuze zager. de bolsjewieken zíctr gesteld toen zij in
meí l9lB heË staatsmonopol-ie op graan bevestigden en daarmee de erfenis
van hun voorgangers overnamen.
Over de wíjze r,ilaarop in de industriËle sektor de staat het beheer
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het nodige aangestipt: bedrijven die door hun eigenaars werden gesloten of
verlat.en, r.lerden door de fabriekscomi-t6es overgenomen" Een andere keus ontbrak, a1 waren <le arbeiders evenmin in staat de produktie gaande te houden
als hun voormalige direkteuren" Om alle met de produktie verbonden problemen op te lossen t,ras eeR algemenere aanpak nodig, een aa.npak die zowel de
produktíe van grondstoffen, het transport, het plaatsen, koördineren en
financieren \lan bestellingen als ook het beËalen en op peil houden van een
redelijk geoefend en gevoed arbeidersbestand omvatEe. Deze algemenere aanpak kon uitgaan van associaties van bedrijven of van één centraal punt,
het ekonomisch apparaat van de níeuwe sovjetstaat"
Net a1s bij ut graanrnonopolie bouwde de centrale'besturing van de i.ndustrie voort op een erfenis uit de oorlogst.ijd, en wel op de ttrustst die
sinds l9l5 in de diverse bedrijfstakken ïdaren gevormd voor de regulering
van de produktie en de disÈributie. Eén van de eerste daden van de in l9l8
gevormde Hoogste Raad. voor de Ekonomie (naar de Russische afkorting VSNCh
genoemd) vlas tt omvoïmen van de ÍtrusËsf in de mijnbouw en de metaalindustrie tot uitvoerende organen d.ie onder meer de prijzen konden vaststellen.
In de textielindustrie gebeurde iets dergelijks: begin lglB werd een gemengde ttrust' van overheid en ondernemers aangevuld met een arbeiderskontingent, opdat deze CentraEex voortaan de hele aktivi.teit van de branche
zatr t'koördineren en sturenr'. IleÈ zag er in l9l8 naar uit, zo schrijft de
historikus Carr, alsof de Russische ekonomie naar heÈ voorbeeld van het
Duitse staatskapitalisme op rrreg ï^las naar een kompromis op de grondslag van
koncentrat.ie en zelfbestuur door de industrie onder t E algemene staatsÈoezícht van de VSNCh. "In een tijd waarin de Russische ekonomie, uiteengeslagen door oorlog en revoluÈie, omlaag tuimelde in een afgrond van anarchie
en desintegrat.ie, kon een zekere belangengemeenschap rvorden ontdekt tussen
de regering en de meer redelijke en geuratigde industriëlen bij her he::stel"len van een rnin of meer ordeLijke produktie" 3).
Tot zover leek de hisEorische ontwikkeling, mede door de aanwezigheid
van eigen Russisehe fundament.en, de opbouw van een klassielc staatskapitalísme te begunstigen 4). Ons tweede basisgegeven is echter het feit, dat
voor een werkelijke uitgroei van het staatskapitalisme in B-usland de voorwaarden ontbraken. Een enorme reeks van faktoren kan hier worden opgesomd:
het aantal rredelijke en gemaÈigde industriëlen'r was gering (en hing mede
af van plaatselijke omstandighedene tr'an de houding der arbeiders of van de
mat.e van deelname door buit.enlands kapitaal). Voorts was et transport volstrekt onbetrouwbaar, hetgeen door de burgeroorlog tienvoudig werd versËerkt' Van uE plaÈteland kwam uiterst weinig aan graan en kultuurger^rassen
naar de steden: verbouwd en gefokt werd nog slechts datgene wat boven het
eigen verbruik direkt verhandelbaar en vooral ruilbaar was " Daar kwam nog
bij de droogte in de zomer van l92A er de hongersnood die daarop volgde,
vooral- in het Wolgagebied" Geschoolde arbeiders waren moeilijk te vinden:
ze warën weggetrokken naar het platteland of waren door gebrek aan aI1es
voor hun werk niet gemotiveerd. Voorzover de ekonomische organen van de
staat a1 greep hadden op de gebeurtenissen, werkten zij naasÈ elkaar en
tegen elkaar in" Bovendien konden niet - zoals de bureaukratie het verlangde - hele trusts tegelijk onder staatsbeheer worden gebrachte maar
vonden de nationalisaties lukraak plaats, al naar gelang de akties van de
arbeiders in afzonderlíjke bedrijven. 't Kwam er aIlemaal op neer, dat het
in deze chaotische situatie zinloos ïÀras te verrvachten dat de beschikkingen
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beÏnvloeden" Voor de invoering van een klassiek staatskapitalisme ontbrak
dr.rs hierom Ín Rusland de wezenlijke voorwaarde, enerzijds daÈ de staat
greep had op de ekonomie en anderzijds dat de ekonomie georganiseerd genoeg was om een centrale regulering rnogelijk te maken"
In plaats van het klassieke, rgerijpte.r staatskapitalisrne verrees in
Rusland een bijzsndere vorm daarvan: een met politieke middeLen afgednron*
gen ruilhandel die de plaats innam van al dan niet geregul-eerde markEverhoudíngen. [iaar de door de VSNCh vastgesÈeLde prijzen (eígenlijk dus de
ruilverhoudingen op de markt) geen eokele prakÈische beÈekenis hadcien, als
niet gezorgd werd dat de te ruilen produkten ook werkelijlc tevoorschijn
kwamen, daar moest onvermijdelijk een soort tdubbelmacht' onEsËaau in elke
groep die bevoorrading, produktíe of transport ook werkelijk wist af te
dwíngen. Dergelíjke groepen varen vaak nieÉ de geregelde eenheden van heË
Rode Leger of de Tsjeka, maar los opererende troepen van fabriekseomitérs,
vakborrden en arbeidersmilitíes. In IglB was bepaal"d, dat zulke gewapende
detachementen de helft van het gevorderde moesten afstaan aan de SEaatsvoedselvoorziening" In de praktijk hing het dus deels van deze arbeiderstroepen af, of het hulpeloze apparaaË van het sÈaatskapítaIísme ook werkelijk graan in handen kreeg om te distribueren.
De instorting van de indusEriËle produktie en het ontbreken van betrouwbaar transporË onderstreepten alleen nog Eaar het feit, dat a1 sedert
de oorlog de markt tussefl stad en platteland in het ongerede was geraakt.
Oversehotten aan graan icwannen niet terecht op de plaatsen rÍaar er gebrek
aan Tilas. Om dezelfde redea kreeg de ÈextielindusËríe geen kaÈoen meer uiÈ
Kazachstan en werden de theeplantages van de Kaukasus ingezaaid met mais.
Door het schaarse en dure veevoeder nam de veestapel af en daarmee de produktie van melk, vlees en leer. Boeren sËooliten soms hun kachel-s met vLas
eo graane omdat zíj díe nergens konden ruí1en tegen waardevast geld of industrieprodukËen" Deze t,oestand leidde erËoe, dat de staat, om aan de behoeften van het leger en de ste<ien Le voldoen, met geraeld aIle graan ging
konfiskeren waarop hij de hand kon leggen, vaak rqet inbegrip van het zaaígoed voor het volgende jaar. Voorts was echÈer bepaald, daÈ bij de verkoop
van aardappels, groente en zuivel arbeidskollektieven eu vakbonden het
recht van eerste koop hadcien 5).
De fabriekscomitéts en de vakbonden hadden dus een rechtstreeks aandeel in de verzorging van de arbeiders met levensmiddelen. De rantsoenen
die hoorden bij het arbeidsloon vielen onder hun direkte verantwoordelijkheid" De staat van zijn kant moest sínds de naastitrg van tal van bedrijven
opdraaien voor de financiering iriervan en voor de uitbetaling van de lonen.
Ilaar omdat de staatsinkomsten schromelijk tekort schoten, waren de lonen
meestal achterstal-1ig. Bovendien r,.rerden ze betaald in geld dat. niets r,raard
'rlas 6). De raïrËsoenen ï^raren daarom voor de arbeiders de hoofdzaak, en de
staat was niet echt de instantie die de produktie gaande hieLd"
Er waren Lwee methoden waarmee de arbeídersorganisaties konden proberen levensmíddelen tegen industrieprodukten te ruii-en" De eerste was die
van de sponÈane associatie van boeren en stedeLijke arbeiclers. Een - zeldzaam - voorbeeld daarvan is tret geval van de agrarische kormune van het
dorp Goeljaj-Polje, het centrum van de anarchistische boerenbeweging van
Nestor Machno. Deze kornmune zond vertegenwoordigers uit naar de steden en
bereikte daÈ met de Moskouse vakbonden een trein met graan kon r,rorden geruild tegen textiel en andere industríeprodukten. Iíaar Ëot het organiseren
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van bijvoorbeeld de

spoorr{egen of <1e textieli.ndusirie trleeli de berueging
i'Íachno, mede vanwege haar guerillataictiek, niet in staat 7).
De tvreede meth«:de van rruil' berustte altijd c;p de politieke (en gervapende) rnacht van de steden orrer het plai-reland" Tn een toestand die die
van een ruilekcnor.ie benaderde nerci de
'-riËschakel-ing van de narkt ook tot
doel verheven. In plaats van <le- sociale
ongeLijkheiri die de markt, meebracht -uviLde inen een stelsel van dist-ributie naar sociale maatstaven i.nvce-.
ren" De rlinks-kommunisten? wílclen- daarbij de he1e organisaEie van produktie en, distributie de Í:LaaÈ in handen ger.ren" I,eclen van het Vollcshonrmissa*
riaat voor de \zoedselvcorziening spraken zich uit tegen cle invoering van
heffingen en belast.ingen voor de boeren" omdat daarmee in principe het
graantrlonopolie van de staat zou worrLen pri-jsgegeven" Vor:r hun was 'shet systeem van koop en 'rerkoop deel geworden van een niet Èerugker:end verleden'o
en moest de vordering (razvjorstka) "d.e methode worden voor de bevogrrading van het land met alle lanclbouwprodukten en al-l-e voortbrengselen van
Ce agrarische industrie'o 8) " Voor wàt betrcrf rje industriepoliti.ek gol_d
eigenlijk hetzelfde: al gingen de 'linkse korcmuniste-nr dan rrit van de verondersÈel1íng d;rt wel-iswaar de arbeiders het aanzien van de sovjetst.aat
zouden bepalen, toch (en mede daardoor) rr,aren zij voor een sterk centralistisch beheer vorr de indust.rie" I,laar cle zaak ge.zien stonden zí j daarmee
niet- ver af van de posities van Trotski. inzake de militarísering van de
arbeid of de naEionatisatie van de vakbonclen.
Een alternatief voor zrrlk een kommando.-ekonomie werci uitgerverkt door
de Arbeidarsoppositie in een geschrift over de taken ven de vakbond.en. A.an
cle hand van de toekomstige ro1 van de vakbonden werd immers in de partij
de sÈrijd gevcerd tussen .de voorstanders van sEaatskapitalisme, kormrand.oekononnie en arbeiderskontrole. De rrrbeidersoppositie nu vias van oorcleel ,
daE de taken van de revoluEie all-een konden r,rorden verwezenlijkt indien de
breedste l.agen van de arbeide:rsuassa?s daarbij aktief be*-rokkert r,serden. De
ekonomische chaos koa a1leen worden overrronnen als de bureaukrat.ie van de
ekonomische staat.sDrganen zor: r,rorden cpgeruiud. Zo schree.f de ArbeidersopposiLie in hedoeld gesehrifE c"a.:
rzan

t'Dit aysteem:

uaevntt. de ekonom.ische pcltttek Lengs btueaukra-,,í,+
sche ueg uaydt dooz,g,zuoerd en ze, ouey" de hoofden tan iJe georgan'isee-rde pxoduceni;an heeit, cle bureau's moet Dasseren uqn ambtà-+
nqren3 polr;b'ieke gurtsteTtnge?? en 'tuíjfelaclrbi.ge specieLrJsten,+++
heeft erzn dubbele Leíd.i.ng in cl.e ekonorn'í,e doeit- ont-staan en brengt
uooz'tdurend tonJ'Likl;en teueeg'iz,tssen bedz.ij fscontté,s en ekona-+
misehe organen" "
De beste manier on de produktíe te vergroten l/as vo-l.gens cte Arbeidersopposítie het toekennen aan de vak- en inrlustrieboncien van een beslisse.nde invloed op die sjtaatsorganelie die gíngeïI cver alIe materiË1e hulpniddelen in
iret land" De ArbeÍ,dersopposi.tie zeí daarover rrer.Jer nog:

ttlet

best?,tl'erl uan. de ekononiie is tegelijker,l;i.jc1 het best4yeyl uan
de arbeid.ersmassd.ts" Hec inuoeren DqrL ,een systeem ter ,crganise-+
Ting en besti,uing' uarr de ekonomíe uia d.e incu.sty,íal;oncen sahept+
eenh.eid uen Let.dine" maakt een aind aa.n de tegTenstelL.»ngen tus-+
sen arbe-i.d.evsmassars en specíalistei.i en schept zocloen,Te r,udtÉe++uoor het organisal;orische en aclmt-nis'bratdeue aez.k itcn mensen uít
de uetensclrup, de Í;he.orr)e en tle praktijko' g)"

-sVoor haar stell:ingeu be::iep de i\r-beidersoopositie zich op de reerls
bestaancle praktijk, .r+:arin trele seirtoren varr ,1e. índtrsËrie, "rrele honderden,
hoogwaardige in<iustriö1e cnclerneminp;en"., door arbeiders-adrninisf-rateurs
I"i'erderr geleid. D<--ztt arbeiclers-a.lrninistrateurs r.,Jarcro ecï1Ëer verànt\,roo:rrling
aan Ce ekonor,lische staatsorganen versr:hi:1ci:LgiL, en irie-t aan d.e bonden dier
tr,en in die organea hadrien af gevaarciigd-" De.. Arbeirler:sopposilie r,ir:.enCe riaideze situaËie rÀilest worden veran<lerci. ten gurrÉte varr de laagste i,ierner: ve.n
arbaiderskonÈrr;le. cle f a,briekscoi:iij-t6's en cle vakbondscelie-n" Uiteinrieii-j \
zou dit systeem moef,{nn ieí<ien tot é6n leidend Lr.eÍr.Í.rum in de etrlonornie, datzaweL aan de tcp als aan de basis rior:r de georgani.seerde prorlr-icenten r,ïas
gekozen" Irr. een dergelíjke pror:lucenteri*demoi<ratie har,iden de: il.rbeíCerscomi't6?s in de ondernemingen tot taah om le-i.Jilig t:e gel-eu aan <le procluktie an
om tP- voorzien in er11e bei:cef t-en van cie producent-an, Dit laatste voor:ste1
is interessant, omdat het volgens de Arbeiidersoppositie rnoesr leiderr tot
een ar-beidsloon in natura, verbonCen aan eeÍr soort tarief systeenr." À1 le
rantsoenene tot dan toe sLechts te koperi op bonnen van de Staatsvoedseivoorziening, moesten uitsluir,end nog in ruil voor arbeid vr:rkrijgbaar zíjn"
Hetzelfde goi-d de tbetaiirigr van rnaalti-jden, badhuizen, openbaar vervoe-r"
schouwtrurgen, r^roningen, verwarming en elsktriciteit"
ileerste er Í-rorlingnood,
cian inoesten de ondernemifisèi:' zarf;err vrror r,roonruirnte -vc\or hun arbeide-rs.
Bovendien l"rad.rlen de arbeiders vcorrang bij Ce bevoorraiing met artiheJ-en
voor nassa-konsum;;tíe 0),
Eataal voor de Àrbeidersoppcsicie l,ras, in dr: eerste plaats , d,ar- zij
niet in sta-at r../aÍ! on hec staatsapParaat, .Cat ook i-n haar opvart,ingën een
centrale roI vervulde bij de berroorraciing met gr:onci.stofferL en hef vorderen
van levensrniciclelen, alEhans in zijrr ekonomíse:he furrkcir,-s te.- ondenrerpen
aan de kont,role <iccr de vakbonden. Itj-nnen de pa.-r:tij r,ras de aanhang van ele
Arbeidersoppositie, ondani.-s aarizienii j1,:e invloed, ia cie gro Ie metaalarbe-i*
dersbonci, claar.zorrr te geriirg I I ) . lí:riir het res'.lItaae van dcze ltrachtiletin;3
over r,rie Ru.sland regeer:de, de partij of rie arbeiderse i.ras slei.hts een sy-nptoom van de onderliggencle krachtsverhoudingen in het 1aud. Typerend -vras àl
<iat. <ie regerende parEi j r.e1-f al"l-E:sbehalve- e,ea arbeícierspartij r.ras. 0n*
danks i zuive,rirrgen' bel-iep heE ;rant:11 ar:'neide::s in <ie 'oo1s jer,ri.sti.sche par-.
tij hegin 1923 ní.et meer dan lBTi 12). iiaar trelairgrijker nog .Jal dit- ryas
hel fe.it, dat in een land met zotn overr.regende boererrbevoli<ir,g liet uitbe:
taien van f abriel,:sarbeid in ranlsc:erren alleen kon r,rorclen voortgeze.t als de
staaE en/of de gewaperrde erbei.Cer:srietac:hemente-n in staaË zcuden bltjtten om
het benodigde voedsei te vorcler:c.-n op het platteiand. l-)it i^ras echter prak-"
tisch uÍ.tgesioten, eir ciit is r:ns derde basisgegeven " lÍu de nilita j-r:e noodzaak troor krachtdaclj.qe- rekr"'isiti.e v/as ir\7egg,evallen, drei"gde een alger.rene
r:r;rstand vaa hel platteland, een oilstai-id dia in de provincie Tambov zi jn
grootste omvang kreeg. En zoals i-n 19i7 werden ook nu <Je eisen van het,
pl-atteJ-and weerspiegeld in ,Je eisen vtrn het ieirer: " Het t;as qede iie eis van
de- matrrtzen vam l(rcnstadt j-n maart 1921 1 riat de boe,r r.reer het recht moest
k-rijgen zijn land naar eígen goedclunken Ee bebourven, die i,enin aanleiriing
gaf een herhzrline te vre,zèn van de rnoorddadige boerenopstand onder: Poega*
Esiov ín 1773 l3)"
A1s men de woordvoerders van de Arbej.dersoppositie nag gelovens was
de invoering van de I'lEl'iri l9:l 1 een korrcessie aan t1e bourgeoisie" Tot rieze
koncessie- zcu heE zi. jn gekomen CcordirÈ cle l:c-1s j ewi.sËi,sche part j-j geen zui-.
vere arbeiderspartij meer lÍas r:.n moesË balanceren tusseil de verschill-ende
klassen en sociale groepen. Tntussen zouden ,-1e techter? arbei,lers uit rle
1

-q-

ParEij vertrijnen, al-s rode bloedlichaampjes rric een ziek lichaam; deze
arbeiders hadden het gevoel. dat Lenin zi.ch neer bekommerd,e om de belangen
van de boer dan on die van cle ar1.:eir1er, De beste remedie tlie de Arbeideis-.
oopositie Legen deze 1zíekte' k,rrn bed.enkeu, r,ras de ur-i1erlige hertrezeÈti-ng
van a,lle leiclende posten in de païtíj door arbeide.rs en een hernieur+rl toel
staail' I'an i-nËe-rne diskussies. Alleen dit rriddel ,^ras vo1,ge-ns haar heilzaam,
en a.an koncessie-s regenoL,er de boeren viel niet te de,nkàn" t'Uag ilc u feiiciteren met het fe-j-Ë, dat u de voortroc..de trenÈ van een niet besiaande kl-assÉ*', schamperde Sji-japni.kcrr: tce-rr Lenin op het elfeie partijkpngres had
gest.eld daL een proletariaat zcrrLs ]'Iarx zích <Jat had .r.-ro.n."t*Iel in Rusland niet Ï:e"stond; "Een andere en tretere arbeiclersklase e zullen we in- de
gegeverr onstandigheden nieh heir-ben, en ï,re r[oeten. tevreCen zijn net t/at er
is" l4) "
l"Íaar in deze had l,enirr neer gelijk cian Siljapnikr;v" Tegen de dreiging
van een boerenopstand èn van de eenheden rnatrozen die het rneest aan de revolutie hadden bijgedragen, was de ?rrerarbeideríseringr van de parÈij een
rueinig pr:obaat middel" tr{einig anders bleef de heersencle macht over rjan
zi-ch bij <iit feit neer ie leggen en een irerstel van de markt, tot claa toe
rnet pol-itieke niddelen onderdrulcË, toe te staan" Ond.er de massíeve drui<
van de boeren moest een stap teru-g r.qord.en gerlaan vrin rle kormaando-ekonomie
naar een gereguieerd ltapitalisrne" l,Íer deze stap viel de basis r+eg onder d.e
rrarktloze ekonomie, die voor alle pogingen tot arbe-iderskontroie en een
a.rbeidsloon in naLura de e.erste voorwàaide r,ras ge\deest-" De staatsaachE kon
voor een tijd ireel- goed leven meÈ een vrije marlct., miEs zij inaa.r r:ver de
politieke machÈsmiddelen bl-eef beschikk-en. Llaar voor heE eelfbehee.r door
de. arbei-ders was de noodzakeiijke j-nvoerir.g van <le NEP nog meer c1e dooclsteek, dan aI1een de i<leologische vijan,Jigheid van rL: bolsjàrvieken ,JaÈ ger'reest zou zíjn" In zijn vaak idealistische voo::sÈel1ingen ornt,renE het
'zuiverei type van de 'tr'trare' proleÈariËr hac iernand ai.s i{erman Gorter veel
rne-t de ArbeidersopposiEie gemeen. rnaaï op eén ,";e-zen1 í-jk punt onderkende
hij in zijn open byiei artn pai"tíjgenoot Llnin een f+it aai ae Arbeídersoppositie verkoos te verr,raarl,:zen: d.e stempel die ile boerenber,,clking op de
Russische revolutie druktr:.
r) rn dezr-: zLn zageï' rle bolsje:.riekerr de gebeurtenissen in heÈ
juiste lictrt, dat het falen van da sÈaat al-s organiserend, ei:
dísciplinerrrnd, centrufli vraarschijniijk zou hebbàn geleict toÉ
het oplossen van de scaat in een :niddel.puntr,'riedendÀ ber+eging
van geïsoleercie sovjetsr .rakbonden, *iiiti*,
r:n niet- ,.ta.o
cok in banditísine. voor een zelf standige koördinatie door cÍ.e
arbeiders vaÍ-r hlln a,kti-r:,s ontbraken teiL enefl nale de vöorl,raarden. AIs de bols jewieken de staatsmacht niet rnet a1le middelen hadden gehandhaaf.d, zouden cle iJitterr ze-ker in enige vorm
hebben gewonneïI . op diE punt stemmen r+ij in meÈ ee.n opurerking
van i'ïarv i'feAtr1ey , Po1-i-tt-cs s.nd. ih.e soitiet [int ovt, Ilarrroncls-

2)

worth 1978, bl-z" 67-68, die ïreLoogÈ dat *a I9r7 heË enige
alEernatief r7s6ï' de bolsjenisËische diktaturrr die van .le iliÈ*
te generaal Kornilov (of diens opvolgers) i,ras, van deze beirle
eordeschepi>ende t
krachten rnaakten c1e boLs j eqrieken nog d.e
meeste kans om niet door de massia*s te ruor:rlen afgevrorpen"
r.A" Joerkov, I)e ekonomdsehe politiek uatt ija fartij op het

.-t0platteland L917-1920 (Russ . ) , I.Íoskou I980, blz. í19-78; John
Keep, The Russían Reuolutíon. A StuCy in l{ass i'4obiíözat,ion,
New

York 1976, bLz" i72-185"

3) B"H" Carr, The Bolslteuik Retolutíon 1917*L923,, deel 2; ilarmondsworth 1972, b1z. 84-Bt- "
4) Onder rkLassíek staatskapitalismei verstaan wi.j die maatsehappíjformatie die overeeÍrst.emt rneË het model dat werd ontwikkeld in het boek Das Íinanzkap'f,ia7, van RuColf Hilferding:
de steeds verder gaande koncentratíebewegirg ,ran het kapitaal
(die via de banken loopÈ) rnaakt het kapítaal tensloËte ?rijp'

voor overname door de arbeidersbeweging. De gereglementeerde
oorlogsekonomie in Duitsland, die me.t dit model overeen leek
Èe. komern, was door Lenin vanuit Ziirich naur,rpiezer bestudeerd,"
5) Joerkov, a"w", blz. 89* l"
6) G" Kaspi, De georganiseerde wartekonomie" )pkomst, ontuíkke*
LöW, toestand. en peropektiexen oan de soujet-ekonnnrie (Russ)
Te1 Aviv 1983,b12. 13-15. Zie over de ro1 van de konsumentenkoöperaties in de fabrieken ook: ÀugusÈin Souchy, Reise rncVt
Russland 7920, Berlijr 1979, b1z. 139-142.
7) David Footman" CiuíL ï,íar in Russia, Londen t961, b1-z" 2491279"
8) A"I. Sviderski, geciteerd in Joerkov, 4"w.r bLz" 91"
e) De taken oan de uakborden. (SielLingen oan de Aybeidexsopposi^
tie uooy het 70e pantijkongres) (Ri:ss), iÍoskou tg}t, bL-;. 5*7.
l0) Idem, b1z" 8o 10, l2-13.
ll) Een overzicht van de politieke stríjd rond.om de taken van d.e
vakbonden is te vinden in; Jay B.Sorenson, The Lífe and Deatlt
of Souiet Trade tlwionisn L91?-1928, Ne-vr york 1969, p. 106-12l "
t2) Het officiËle cijfer rnas 452, maar hierbij vras geen rekening
gehouden met t t feit dat sinds de revolutie tal van arbeiders
in bestuurlijke funkties terecht r^raren gekoinen" Zie: Leonard
Schapiro, The Conrmmist Patty of the Souiet []ni.on, ]ïew York
1971, bI-z" 239-24A.
13) E.Ii. CaÍr, a.w" blz. 773, ZVl:, paul Ar-rieh, I{z,onstadt Lg21"
"
Nen York 1974, bi-z"
135, l9l*192"
14) Geciteerd in: V.I.Í" Zlobina, De stuijd uap" de partdj der bolsjewieken tagen de kleinburgerLi.jke inttLoed op de ar.beídersklasse 'ín de eerste jaren Lnan de I,\EP (1gZj.-L9Z5) (Russ"),
I[oskou 1975 blz " 8l -85.
"
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TWEE

VOORTREFFELIJKE

BRITSE

BROCHURES

Nog niet zo lang geleden zíjn in Groot:Brittaaniö tl+ee voortreffelijke brochures verschenen, respektíeve1-ijk aanged.uid aIs eRadenkorrir'.runistisch
pamfleÈ no" l? en sRadenkonanunistiseh parnfleË no" 2t " Dezer dagen zíjn ze
ons in handen gekomen" De eerste brochure handelt over de ïïongaarse revolutie van 1956; de Lweede gaaÈ over de fab::iekskonrnitees in de Àussische revolutie van 1917" Beide brochures kunnen l,rij diegenen lran onze abonnees

die Engels kunnen l-ezen van harËe

aanbevelen"

-

1i

Beide geschrif tern sÈanmen uit é6:. er: cierel-fde pe-,i. De be-linopte l*i jze
lTaaroD in luttele b.{.a<izijcier (d.e e*': keei: 2lr " ic ::.ndr:r+: l:-e.-er 2ij) Drecius
riaLgene r'rordi behandel-d ',./aarom het 'rrr:zen1"i-jic gaat, <irnringt bewancLerir-tg af .
La beide uiteen-zeEtinge.rr i.q sf-"r:ake \rrin ÉteÍr
'rit...:o.breid f ei.tenraateriaal " In
eea geiuLl.k'-r'"g niet etr- te uitseblei<i e:r-.:eer
orrerzichi:el.ijli octenaDpara.at
r,rordt lrerani\^7oorr-1rri,i af t,:l.e;3<1 ant:i:er:.u dc getrruiicie brcnnen "
ile verdierlsL:e'raii heL:rar: i:ior:gari-]e;1er*ij*e boeli.je is irierin gelegen,
dat- rie schri-iver de- l-evo.l.r:tie -",an l1l5i: riis een zrriver p r r-. 1 e: t a r j. s c ir e rer,";Iuiie zi"et t)ÍI voor cíe zíeeswz.jze - 4.:-e ooli aiti;ri. ,Le onze is
geweest - hef eÍltr: arguiÍent: nír het ande::e- ir.et qne berri-js i:a het anrlere- le-.
verL" Van de b<rls;er^'Í.stiscile le-ugens o'--iïent Ëïovocerencle i,iorth-v-aanhan-,
Eersí of 'agenEeii van de rlf-;!Í cp Ce a<_:htergrond, bli-! ft r.rerke]-í-jk r-riets
he-e1. ilat verder truitengo\,rooli icnap, is: iren ver:krrjgt. nietteqeirslaande de
bet-;:ekkelijk c,utr"gr? ornvaÍr! rran <le brochr1re eea bepaaLc. rzo1ledi1le beschri.j*
vinS r.ren, de revoluÈionaiie ge-beurtenissen ín vrj-jreel ch.roaologi.chr: vc1.,-.
o-rCe er:i rnet helCere analyse vail hun sarrrenhang"
IíaL daarbi-j opval-i: zijn diverse di.ngen. Ii: cle eersËe i:iaat-s heef t de
sci:rijver zich -'anders Can de meeste rieste:'se ournaliscen of auteurs i/en
boeken over hetzelj:der oude::r.rerp * zich ge-en racl voor Ce ogen 1-aten clraaie:r
door r-:rrre i'Iagy. Deze,, daar kornt zíiir bet.:og ()p neeï: niag,loor de loop der
gebeurtenissen elr al"s gevolg van bepaalde nisverstanCen hec hoofcl zijn ge*
\,/order vail een voorl.cpige rege::ing die ",.j-ch krítisch. ten opzichte van i,ios.*
kouverhielrl , iiagyÍrv'es cï)bleeí, eern bc i s j er,ri eJ:, C:'_ecollalsliri-'1

tÍ-schbolsjel'rie-k niets anders,j::uiiet
s t aa i:;i:-aP
i t a l i sne
voor Dgen l:ad en díe beslisÍ: niet- al-s de spreeic-buis l,raÍt ie in ber+e;4ing qe*
ltomen 'Ëiongaarse arbeiders gerzien nag rrorder.. ''rerre va-rr cat zeifs.
Ilat in d-c tv;eecie, piaats cir-: brochure- zí jt- betekenis rrerleen,t, is clir
dat rie auteur cp overtllige-nde ,.,rijze laat zj-en, ciat Ce- ltcngaarse arbeiders"
Cestijds geheel zelfstanclig zijn opgetr:eden, ,{ar::i-j cok cÀor cle intelleh.ttelen van de z..t. Pelófiklul; niet zijrr Ïreïevloec! en riat hun spoaE.ane handelen cie omr,'enteling vocri-cJurr:nd rzor:rtsÈui;de en ::adiical-isee-.rde. I-)at op dusdaaip;e r.rijze., dat al-ie naatregelen van r;ag1. erl ui-jn miriilit.e::s al1een r-raar
actrÍ:er cie Íeiten aanlieperi . i:1etzel,Í\.e 'is -ang gelerien aJ- aani;etocnd. cloor
Ce iiongaarse schr:i.j-rer Tíbcr .:.+ray r.riens (in Ce- Llngelse taal ';ersche.nen)
boek Dez'ti'en d,agert cl,'tet it-et i'*etitlin,:i.eJan t)c'fikeLori d.aor de schriiver van de

brochur:e r,rordt aanbevclen"
De Britse trrachure heef I nieer -reri j-ensten" fi-j schilderr. hoe overal
inLiongarije ar:b el-a e j: si ra,J e-n -r/irrd.engevorm,i.enzij laater
geen tr.rijfel aver'Derstaan, c;:t d.cor rricidel van deze ar'l-.ei.Jersr:iden de r.rerIierrde ltl,asse van i:ionga'ri.)e 4,e macht ui.toef en,l.tl" De brociiur.e roont verde-E
aan, dar de iiongaarse rerrr:iutie - \raiirvoor het Iicsi.en naur^reiijks iieer aaoriacht had nedat d,e regering*liagy van het tc,neel r,erd,,,-eeÍ.l * r.i,*-t eindig4e
enke-le dagen na de ltonfra-revol.utionaire P.us;gische inter.,,eiltie" De arbeíders, zo ireet het in de brochure, hebhen cle rrtri jrJ tep;en ilet hols j evisti*
sche lcapitalisrne vl'rTt.Ëezet en juisc a1s arbeidende klasse waren zi-j in
st6'at om hun ve-rzet voörL te zetten" Zove.el LTezaE en eoveel macht oef enden
Ce 'iiongaarse arbeider:sraden ook n<lq lang ,.* C" intervnetie .ran de Bussen
uic, 'Jat àeze Russen tetislotte een korte tijd- tren-oodzaaiit i,rare1, ,-le regering-'ikciar ten spijte me!- de l-longaarse. arbeidelsrader: sarilen te i,rr..rken" IIn
pas rnaancieD later en dan nog alleen rÍaar door micÍ.d-el varr list en hedrog.
he-trben de Russen de arbeidersra<ien k-unnen uit"scharlce-1ern.
Sommlge der in rie brociture ver:meld.e feiten zi-in r,ieinig beï:en6, andere

*12*
zijn niet nieuvr. iiaar de uraníer r{aarop alles rrat er Jestijcls
in i{ongarije is geschied behandel<i en geanal-yseÉrrl v;'ordt, naakt het r'rerkje
dat we hier bespreken wel tot. her beste van deze oÍl\tang dat r.re ooiÈ onder

daarenÈegen

ogen kregen"

kantl:a
de arbeiCrrrs
Over de Eweede brochure, die over de Russische fabriekskommiEees, oorCelen wij riiet minder gunstig. De schrijver maal<È duiCelíjk dat deze fabrieksliofirritees iets geheel anders waren dan de uiE lrertegent/oordigers
varl polÍ.tieke parLijen - in feit-e intellelctuele beroepsrevolutionairen -'
samengestelde Sovjets, Ilij laat. zien hoe de partij -r-an Lenin van de aanvang af nooiÈ een andere opvattíng omtrent de kcmen,'re Russische sanenleving had gehul-dígd, dan 66n die neerkruam op staatskapitaiisrne, zoals cie
i.iensjewieken opvatÈi.ngen hadden die er op neertrcwamene dat de komende roaatschappij i-n Rusland klassiek kapitalisEisch zau wezen. Ilat los lran hoe ze
die samenleving noemd,en.
De schrijver Èoon,t ook aan hoe de boisjenieken en Ce van zeker tijd*
sÈip af door het beheerste Sovjets, voortdurend t e g e. n de arbeiders
en derhalve tegen de fabrieleskomrnirees optraden" l{ij Èoont ook aan, daÈ
de frakuie"strijd binnen <ie bolsjewisËische partij (d"iv. z" aile vormen van
oppositie, of het nu om de z.g" eArbeidersopposítie! dan r.rel om 1aËere zoals die van Trotski ging) uitsluiÈend de m a c h t, tot inset had en dat
géén van deze opposities uit rvas op de behartiging \/an de arbeidershelanDe

bols

J_S

wiki

sen. (c.8 " )

De prijs van de brochure over Eiongarije bedr:aagÈ 60 pence (ongeveer
I 2"?O), die over de Russische fabriekskorumitees kosE 50 p" (oftewel in
i'+ederlands geld cirea f 2,25). Id,ie zícb deze brochures r^ri1 aanschaffen
kan zich, menen wij, heÈ beste tot r-Le redaktie van 'Daad ea GedachÈe? vren'den. llla I december doen wij dan aan de harnd van de binnengekomen brieven
een kollehtieve besÈelling, waardoor de portckosten aanzienlijh geringer
zu1len zíjr.
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Eind septenrber j.1. hebberr zor.iel de bij de IIW aangesJ-oten vakbonden
a1s die welke tot het CNV behoren opnieuw een oud probleen aangesneden. De
arbeiders die zich georganise-erd hebben, zo betoogtlen zij, zouden daarvoor
extra beloond moeten worden. ï.Irijwel preeie.s heËzelfde betoog hadden zij
exact een jaar geleden afgestohen, rilaar zíj deden er verder het zrvijgen
toe nadat minisËer tr)e I'ronirrgl van sociale zaken en r+erkgelegenheid zich
zeer kritisch ouer dat i<iee had uitgelaten. I{et ging daarbij, r+e1 te versÈaan, om een exËraatje van de overheid, dat r,riI zeggen een uit de belas*
tiirggelden te beÈalen aanvullende uitkeri.ng bij zíekte, arbeidsongeschihtheid of werkloosheid, waartegen ook de \ÀTerkgeversorganisaÈies (VNO en IICIÍ)

zich knachrig

hadder:. gekant

"

- t3 Van de kant van de vakbeweging werC iiet iclee. r'erdedigd met het arÍiu.ment, dat ongeorganise-erden prof itere;j tran tt vakborrdsï,íerri en riat de kcoplcrachr van deze ongeorganiseerden groter is dan die van rie, georganisee::dàn
docrdat eerstgtenoemden niet zo?n /' 20,-- per maand aan val<bondskontri!:utie

lrr+ijt zíjr-.

Daarop

lreeft rninister De il_oning destiji,s

geant\"ioor,C, daE

uit,-

lieringen van de overheid \,/orcien betaald uit. belast-iirgen .Jie zoriC-er onder*
schei.d tussen r,'akbor:dsleden en niet*vakbondsltrder: te rlai{en r.zorden geïnci,
z,odat bíj de uitg;rve van het beLastinggelci, dat, ond.erscireÍd evenmin l;ou
kunnen worden gemaakt." /.1s r,,rr.rord1'cercler vari ireL rii'10 (heÈ I/er:bond van irIecierlandse Ondernemers) verkLaarde drs " -Í,À" fiortland, da-t 'in een- vrij lani
iedereen in v:::'-jheid rias 'liiez:en of hij r,rel of r:.iet lid v:il :ijn van eerr
vakbond. Ga je vakbondsl-eden f inar:ciee.1 bevoorrechten, Can hrijgen Ce nietvakbondsleden de rekening gelJresenteer:d van de vrijheicl en d.at kan natuur-

lijk lriet'"
ï-lit deze vroorden blijLrt, clat rle georganiseerde ondernemers - iret llCÍ,,Í
dacht er precies zo over a1s het VI'trO - ni-ets voei-en voor eerr bevoorrleling
van de. individuele vakbcnds-l e C e n . Voor r,rat bet::eft financíËle steun
aan de werknemers*o r g a ri í s a, t i e s, d"\tr.z" aan cle bond.en als zocanig, liggen de zaken volkomen anders. Al- sinds iret begin van de ja,rea zeventig siorten de vrerkgevers een hepaald perceiltage vaÉ cle loonsom in <ie.
kas van de bonden l). Het 'i:re.treft tiiel het z.g" tvakbon<ist.ientjet, daÈ inmiddels al ruiio verdrievcudi.gd is en daL door de bonden voor scholings- en
vorningsl,erk wordt gebrrrikt, e.chÈer -. volgens nadrukkelijk-e afspraak - toesiist uiet in <ie stakingskassen terecht rnag iromen"
iilaEuur'1i.jk zijn de ondernef,rers destijds bereid gewee-st het '.rakbondstientjer te betalen omdat zij er vast van overtuigd r";aren, dat een dergelijke betaling terdeqe ziin nut zou afr,rerpen, tlat \rocrr ÍtuÈ, is e,.rn yr,aa6
die niet moeiii;k Ëe beantr.rocrden r,ra1r. iien kan het antrroorci^ bijvoorbeelj
vinden in een omvangrijke studie, ,Jie in aprjl 1962
gepubl_iceerd in
De rrlerkgeuer het orga.an van het Belgische tierbona. uan'terd,
l*isie-Líj7,"e
l'lerkge^
"
Ders" In Belgiö
r'ras nainelijk het probleem van ide toekenninq van socià}e
voordelen aan Elesyndikeerde arbeidersr veel eerder aan de orfle dan in i.iede-r1and en het genoeurde 0dossiert is rlaarontrsnt van een rreel grotere duidelijlcheid dan Ce - wi_i hebben er geen anCer r,roord voor -' wat hypokriete
en versluíerde teksten die irr het lJoord,-iled.erl.andse taalgebied over rt crndenrerp zijn gepubliceerd of uiÈgesproken" I:rij citeren:
"'o o o " " Í(et aerk Dan. rie oal:bonden, " " ". omuat hed.en een geheeL ,:an
aktioítetten" . " " . tLat i:erre uan onbei.angrt
jk is en da'b cLe ntoai!;e
Loont te tsov,den oer,Ledigrl," ".. (Een) bed-Tezgi-r;-: DarL a.fkeey, Dun d-e
ua.kbonden brengt heel hel; ,7oor d.e uak-bonden tot stand. qebrachie
u;ev'k ön qeoadp" . . " " ,tlat de takbonden Drc.gelx als tegyenpt,estatÍe
1)ooÍ' eaTr aktie" u:rto-rbi,j tt ieínd.er om eisen gaat d.dn ue'|. om nedeuterking" 'is eeit uaarborg tegen het itez,d:,oijnen. Dan d.e tnkoneten.
De utenkgetsers vrcbben er d.LL.e belc*tg bij oe-Ld.íge gespreksp'an"tnets te orLtrnoetert 2)
De ,saï;beueging .i.s in d-e sr:hoot isen
de on'cerneming aat we e:e'n e'Letnent i;an ord.e ntLLen noemerl De
l) ne regeling r.rordi nogal- verschírlend toegepast, Dqr ene irerkgever be.taalt een cveïeengekor.ren bedrag per werknemer, de ander per vakbondslid €r] i{€€r een ander betaalL eeu percentage
over de Eotale ioonsom. Dat verandert aan het principe ni.ets.

-
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-

ondernemimgen hebhen aLLes te utinnen híj Tzet bestaan en bt j d.e
goede zoerking uan ïakbonden. 3). . " " De otse.reenkomsten di.e me-n met
de sgndr-katan slu'it moeten de saciale oyede utaarborgen 4). , " " ïr,
de uorige eelm
de syndikai;en tegerL een ioestand.'öadr"ed,geerden
4n zelfs geen Leuensmini,mums
ge.en Leuens?u.lmtej geen rnenseLi,jke
bestaansucoruaard.er, ('roor de arbeiders) *enilez'íg aaren" " " Sindsdien is mën opera.L gaan onlziay,en Cat de lselangen oqn de ay,beddez,s ni.e.i altijd z.o EeweLdig iegengesteld zijn aan d-e onze,, 5) "
HeE is ons naÈLiuri-ijk níet mogelijk de standpunten van de Belgische
werkgevers al te uitvoerig weer Ëe geven" iiet rapport invenEariseert de in
diverse bedríjfstakicen ree,ds bestaande gebnuiken, die onderling sËerk verschillen, nlaar dit geneen trebben daL de aan de vakberreging en haar LeCen
ge$even voordelen sleehts z6 1-ang worden versÈreki als de sociale urede gehandhaafd blijft. Dat ot daarom draai*. en dat ÈerwilIe van de sociale vre*
de uitkeriogen aan gesyndikeerden (in rvelke vorm eu op welke r.rijze dan ook)
voor de ondernemers nuttig zíjn, daarover l.aten de samenstellers de Lezer
niet iu het ongewisse"
Dat aan een dergelijke uitkering, zoweL vcor de werkgevers als voor
de vakbonden, ook gevaren verbonden zijn, kout in de hier behandelde werlegeversstudie uitvoerig aan de orde. Aan 't slot daarvan wordt namelijk gewezen op mogelijke '!0ru)ez,scVtilLt-gVteid der uerh:nemetrs tege.notse-r de oakbondenP'" alsmede op de nogelijkheid varr 'tledenafual't. LetÈerlijk wordt erop
gewezen, dat

'tuilce stakingJen zowden (kunnen) ontstaan" dat d.e band tuesen de
Leídez,s en de aez,knemers zou (kunnen) oersLappem" zodat de synd"ikatem" bwíten vtun. udl om" heLemaal geen eLèmenten meer zouden
zí.jn uan oz,de in Tzet saet aal-economisel.t Leuen 6) " " . . . Dergelijke
uitkeringen ltebben alleen zinu indien de uerkgete?s
ucyl. de kani
der uakbonderz lrct beuijs kunnen uerktzjgen Dan grotere r)erantaoardeLdjkvteidszin uoor het aelzijn oan de onderneming en d.e befu,ijfstak" Zr:j mogen Cus s\ec?tts de Losprijs zijn uoor het bekomen Dan een saci.ale w,ede poo! een zekeye terwijn,t l j "
Idíe aIle door ons gebrachLe ciEaten overleest
net heË ant+roord.
" za1hun
op de vraag of fínanciË1e extraatjes voor vakbondsleden
nuÈ afwerpen,
geen enkele moeite hebben" Ze zijn índerdaad van groot nut.. Voor tt cnder-

nemerdom"

2) Da llerkgeuer, april 1962" bLz," 123" Voor é6n enkele typisch

r/laamse zinsr,reuding hebben wij, zonder de inhoud
een lbcrd-Iledez.LanCse woordkeus gebruíkE "
3) De l,lerkgeuex,, april 1962, bLz" lZ4.

4) Idem, blz. 128"
5) Idem, blz" l3l"
6) I<iem, blz" 135.
7) Idem, bIz. 136.

te vrij zígen"

