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DER }IACHTHEBBERS

Ðat een regerÍng níets anders ís dan een rcomítê ter behartiging van
de belangen der bourgeoisier blijkt in deze tijd even duídelijk ais in de
vorige eeuw toen Karl. Marx deze rvoorden schreefl Het mag ín-een periode
vân een overspannen arbeídgmarkt de schijn hebben aLsof de heersende klasse bect bereid,ís genoegen te nemen met nat minder wínet en daarvoor de
arbeiders een !üat hoger LevenspeíL te geven, ín werkelijkheid is daarvan
natuurlijk geen sprake. t{anueer híer ín de jaren zestig en zeventig rt levenspeil van de arbeiders hoger was dan ze óoit hadden gekend, dan ¡ras dat
niet ondat de wet van het beãrijfsleven ?wínst, hoe neär hoe betert niet
meer zou geLden, maar alLeen omdat het tmeer ¡uinst nakenf meer arbeíders
vergde, die op dat, moment moeilíjk te krijgen llaren. Er úras ílurers veel
meer vraág , naar arbeidskrachten dan er eanbod was. Onder de ondernemers
ontstond toen een stríjd om de weinige beschikbare werkers en in dat gevecht bood men tegen elkaar op om de buit maar binneil te kunnen halen,
Een duidelijk voorbeeld daarvan ís de totstandkoníng van de vrije za-

terdag. NatuurlÍjk, de

vakbonden doen

het voorkomen aísof zij die-vríje

zaterdag voor de arbeÍders uit het vuur hebben gesLeept. Niets ís echtãr
minder !Íaar. Met het tot stand komen van de vríje zalerdag hebben de vakbonden weinig of geen benoeíenis gehad. Het r,ras geÌroon een gevoLg van het
Èegen elkaar opbieden van de ondernemers. Ðe één bood nieuwe werknemers
reiskoetenvergoedíng aani een ander lyas zeLfs bereid om níeuwe werkneuers
een bromfiets cadeau te geven, zodat ze genakkelijk naar hun werk konden
gaan. Toen ktvamen enige slioneríken op het idee orn hun arbeíders een vrije
zårerdag te geven en met dat lokkertje nieuwe arbeíders aan te treklcen.
Dát wss het helenaal, want r.reLlte arbeidãr wilde níet graag'twee dagen per
wgek inpLaats van één dag verLost zijn van de rmartelgãngr naar de iabriek?
Dit ínÍtiatíef van het geven van een vrije zaËerdag hãd g"woon een sneeuqrbaleffekt. Binnen de kortste keren was dã vrije zale:.rlag-1n het gehele bedrijfsleven een feít. El.ke ondernemer moest lEel mee wilãe híj zijn werknemers níet naar de konkurrentíe zieu vertrekken.
Inderdaad, de bomen groeiden tot in de heurel.o.o vooÍ de onderneners.
lloe meer arbeÍdere er in het bedríjf produceerden, hoe meer meerwaarde er
werd gevormd en des te grotêr de-rpinsten bíj de realisatie van die meerr^raatrde. De vraag naar arbeidskrachten lras zo groot, dat men zích genoodzaakt zag oE duizenden buitenLandse arbeld.r" ñ.ar úíer te haLen. ttet be-

-2gon met htat ltalianen en Spanjaarden. Daarna vol-gden eÍ Eoen eerst r¡at Joegoslaven, en daarna duizenden en nog eens duizenden Turlcen en l,larokkanen,
díe uit bittere armoede best bereid waren om ver van vrout¡r en kincleren te
proberen hun lot materieel euigszins te verbetereTr. Gebruik icakend van die
bereidheid r'rerden ze hier vaak ter.¡erkgestel-d ín de rottigste banen en dan
veelal ook nog tegen de laagsÈe lonen.
Helaase aan de ongekende *¿instmakerij kwam een einde toer: de recessíe
ziclt aandiende" A1 heel snel steeg de r,¡erklooshei.d Lot ongekende hoogte"
HeË ene bedrijf na het andere zag zich genoodzaakt laf te slanken' of wel
faillissement aan te vragen. Naarmate tle wínsten claal.clen r¡erden er meer en
fteer verzoeken om steun aan de regeríng gericht en als lbehartiger van de
belangen der bourgeoísiet deed de overheid all"es om rle ondernemers terwille te zijn. Niet alleen ülas ze bereid om vele bedrijven meÈ grote geldsonimen te steunen, ook deed zij alLes om het goedkoper maken der werkkrachten
te stimuLeren" Het resultaat was" dat de arbeiclers hun prijskompensatíe
moesten inleveren. De ambtenaren rnoesten met behoorLijke verl-agingen van
hun Loon genoegen nernen. Bij verschillende bedrijven werden aanzienlijke
loonsverlagingen doorgevoerd. Dat alles met het argument, dat de werkloosheíd een gevoLg was van het dalen of teLoor gaan van de bedrijfsr/insten"
Zou men er nu voor kunnen zorgen, dat de bedrijven weer behoorLijke wínsten maakten, dan zou er weer geinvesteerd kunnen worden en zouden er daardoor oolc weer níeuwe arbeidsplaatsen konen. De l-oonsverlagingen en de financiille steun aan de bedrijven zouden dan ook en vooraL in het belang van
de laagstebtaalden en de werklozen zijn. Nu moesten we offers brengen om
het later beter te krijgen, All-een op die manÍer zouden r.¡e uit het dal omhoog kunnen klin¡nen. En zowel de opposítie in het parl-eraent (de PvdA) aLs
de vakbewegíng üraren heË roerend eerrs met de overheid en tt bedríjfslevene
dat het rendement van de ondernemingen hersteld moest u¡orden om ínvesteringen hreer mogelijk te maken, ook al verschilden ze in detaíl over bepaalde
maatregelen"
I'len zou bijna tranen ín de ogen krijgen bij zo'n nobel st,reven, Irare
het niet dat er bij al dat mooie gepraat over rendementsverbetering een addertje onder het gras schuiLt" I{ant r¡el-ke ondernemer, die Ìùeer een behoorlijke winst maak"t, gaat investeren om arbeidsplaatsen te scheppen, r,ranneer
hij ook kan investeren in arbeid-besparende Ëechnol-ogie? Níet één natuurlijk. Hoe lager de produktiekosten, hoe hoger immers de winsten. Hoe meer
er kan worden geproduceerd met minder arbeiders, hoe beter het voor de ondernemer is. Het ís dan ook een fabeltje, dat herstel van de winsten van
het bedrijfsleven za1 leiden tot grotere investeringen en daardc¡or ook tot
meer r¡erkgelegenheid. rTnvesterenr en het fscheppen van t¡anenr zijn twee
heel verschillende zaken. Tenslotte zijn arbeiders niet alLeen maar duur,
ze zíjn ook lastig; ze kankeren, hebben lang níet aLtijd voldoende hart
voor hun werk en melden zieh nog vaak ziek ook. Van dat alles heb je geen
last met machines, computers en Joost ma¡¡ r^reten wat voor andere technologie, díe menselijke arbeídskracht kan vervangen.
De juistheid van onze stelling ten aanzien van ínvesteringen en werkgelegenheid ís in de praktijk duidelijk gebleken,O'rn dat te bewijzeR moeten
r'le even teruggaan naar 1976. Op 13 januari van dat jaar stuurden de topmensen van negen groÈe bedrijven een brief naar de regeríng, waarín ze hun
grieven en wensen naar voren brachten" Ze kl-aagden over een sleeht onder-

nemingsklimaat, rluaarin de diLuijLs afbrekende kritiek op de anderyteïldngen
onuermind,erd kLínkttt en gekonstateerd r.rerd, dat heÈ overheidsbeleid in on-

-3voldoende rnate bijdroeg tot een îtherstel oan úertromten in de mogeTijkhedd
van toekom tig ondernemen'r. lfaar in de brief vaLt ook t,e l"ezen, dat het
mede gaat om de bestrÍding van de rorerkLoosheid" ¡
'tALs uíi er niet in sLagen te komen tot een struktureLe oerbetent)ng van de ondernemingsrendementen" tot het seheppen uan nieuue
eaportrnogeLíikheden en daavrnee tot een daaã¡erketijke bestnijdirtg üan de struktut¿m¡erkLoosheid" zuLLen de geuoLgen ernstdg

zijn. n
Maar de negen ondernemingen brachten in díe brief nieË al"leen hun grieven
naal voren' n¿rar gaven ook aan weLke maatregel"en bevorderlijk zouden zijn
voor de rendement,sverbetering van de bedrijven. Daarvoor was volgens hen

nodÍg3 een Lagere druk van belastingen en sociale premíes, meer exportmogelijkheden, herstel van de l'rínstene een Lager minímumloon, meer konkurrerende arbeidskosten met het buitenLand (waarmee niets anders r¡ordt bedoeLd
dan rLagere lonent) en een vriendelijker ondernemíngsklirnaat. Dan zouden
er vanzelf weer banen komen.
hrelnu, aan gebrek aan medewerking van de zijde der regering hebben de
ondernemers niet te klagen gehad, ID de achter ons liggende jaren zijn de

jeugdlonen níet aLl.een steeds nsar weer gekort, maar is ook de koopkiacht
van het minimumLoon afgenomen"Voor de werkgevers is de premiedruk verl.icht
en de tarieven voor de vennootschapsbeLasting zijn verlaagd van 48 naar 43
percent. Op een Lezíng in et begin van dit jaar verklaarde de heer Duisenberg, president van de Nederl.andse Bank, dat het Loonkostenpeil. ín de NederLandse industrie tussen 1977 en t983 per eenheid produkt met t5 percent
is gedaald ten opzichte van het LoonkostenpeiL in het konkurrerend buítenLand. De exportpositie is dan ook beduidend verbeterd" Het overschot op de
lopende rekening van de betalingsbaLans was ín l98t 7r8 míljard, in 1982
12 railjard en in 1983 maar liefst
lT rS miLjard. De topbedríjven van de
brief hebben dus niet,s te kLagen
l{ie dan r¡el tot de groep van negen van de bríef behoorden? !üe1, het
beq¡ust,e schrijven gíng uit van de volgende bedríjven: RSV, VMF-Stork, Hoogovens, de Amro, UniLever, Akzo, National-e NederLanden, Shell en Philips"
Van díe negen heeft RSV het loodje geLegd. Akzo, ShelL en Philips maakten
begín november bekend geweldíge rrinsten te hebben behaald. Afgezíen van
RSV uraakten de overige acht ondernemingen ín 1976 na heË schrijven van hurr
brief een winst van 7r4 miLjard gulden. Eind 1983 was dat meer dan verdubbeld tot l5r2 nriLjard. Nu zou men mogen aannemen, dat de acht ondernemingen nu inderdaad wat zorrden hebben gedaaa aan'îeen døaå¡erkeLíike bestrijding tan de struktuum¡erkloosheidt', hraarover ze zícin in hun brief zorgen
maakten. Niets ís natuurLijk minder hraar. De cijfers spreken duidelijke
taal: bij de acht bedrijven werkten ín 1976 in Nederland totaaL 219"907
menseno Ondanks meer dan een verdubbeting van de winst was in t983 dat aantal gedaald tot 188.239 mensen, InpLaats van dat er dus banen bíj waren
gekomen, Ìtaren er 31.668 banen verloren gegaan. Al"le nooie verhalen en beLoften ten spijt ís de werkgelegenheíd in de acht jaar die verlopen zíjn
sinds het schrijven van de brief, bíj de betrokken bedrijven met 14r4 peicent gedaald. En daar zijn de 5.000 banen die door de ondergang van RSV
verLoren gingen niet bij inbegrepen. Duidelijk ís, dat de praatjes over
het scheppen va¡r banqn door rendementsverbetãring van de tearijveã alleen
rnaar zijn bedoel.d om blJ de grbeiders de offerbereídheid aan te wakkeren.
Het opmerkeLíjke is nuu dát men enerzijdç net allerLei mooíe praatjes

-4alLes doet om de offerbereidheíd van de arbeiders aan Ëe wakkeren, maar
anderzijds niets nal-aat wat het geLoof in die praatjes kan. schaden. Vanuit het bedríjfsleven hoort men schandaal op schandaaL" Dan is het dit bedríjf, dat de overheíd voor miljoenen heeft opgeLícht, dan is het die onderneming díe op grote sc.haaL oplichting heeft gepleegd. SLavenburg, ABP,
De Vleesneesters, OGEM met zrn Cyprus-konstrulctíe, enz. enz. All"emaal maar
graaten t,en koste van de zoveel door hen geprezen gemeenschap.
Dat de regeerders en anderen, die volgens burgerLijke maaËstaven een
goed voorbee!.d zouden moeten geven, ín dat grote graaíen vooraan gaan, behoeft geen betoog. Het ¡.ras de echtgenoot van Koningín Juliana, prins Bernhard, van wie aLs eersËe bekend werd dat hij 4 miljoen aan srneergeld van
Lockheed in ztn zak had gestoken, Ðat úras deseLfde man, dÍe enige jaren
daarvoor i,n een kersttoespraak tot het persorreel van paleis Soestdijk zei,
dat de arbeiders zo materi¿rlistisch waren en steeds maar meer wíLden hebben. Na de hondsbrut,aLe Bernhard was het de niet minder brutaLe, maar meer
uitgesLapen Ruud Lubbers, die als minister van ekonomísche zaken een rÂretÊontwêrp indiende en na aanneming daarvan er zel.f oneigenlijk gebruik van
maakte en op die manier de belasting voor tonnen wist de ontduÍken" IrTiet
erg fraai voor een christen-demokratísche polítikus? Laat ons níet lachen"

trlie werkelíjk nog gelooft ín een chrísteLijk geweten bíj politici als Lubbers c.s. moet wel erg onnozel zÍ.jn" Bij dergeLijke figuren zit het geweten in hun portemonnaíe.
Ruud Lubbers is echter niet de eníge geldgraaier. Een ander mísselijkmakende figuur in 't kabinet-Lubbers is hoLLe-bolle-Gíjs, de grote schrokker" Inderdaad, Gijs van Aardenne bedoelen we, de nrinister van ekonomische
zaken. Ook in het kabinet Van Agt-trliegel zat hÍj op dat departemeût, Toen
daarna het tweede kabinet-Van Agt met, de PvdA en D t66 kwam, víeL hoLLeboLle-Gíjs uit de boot en kreeg als tr¿erklozer minister een wachtgeLd" ALs
eommíssaris van een oliebedtijfje werd hij echter tevens beloond met zotn
slordíge 35.000 guLden" Dat bedrag moest eigenlíjk van zijn wachtgeld worden afgetrokken, doch onze sl-írnme Gijs wítde dat îsommetjet pas over enige jaren Laten uitbetalene zodat hij volledíg over zijn wachtget-d lcon beschikken. Gelukkig werd dit bedrog ontdekt en ging de wachtgeld-fraude
niet door. llaar evengoed had holle-bolle-Gíjs het geprobeerd" Als men nu
bedenkt, dat cijs behoort rot de WD, de partij die het altijd heeft over
steun-fraude en zwart-werken van ¡¡erkloze arbeiders¡ ên als men dan ook
nog bedenkL, dat nog niet zo lang geLeden deze man in een ínterview zeer
denígrerende opmerkíngen maakte over werkl"oze arbeiders, dan moet men het
met ons eens zijn, dat wij Gíj s zeer míl"d beoordelen a1s we hern een missef.ijk-makende figuur noemen.
Een ander die heÈ r,¡el gelukte om vrachtgeld-fraude te plegen r¡as de
voormaLige staatssekretaris Haeckx. Als ex-staâtsekretaris genoot oolc hij
een wachtgeld, maar verdiende onderhand tevens nog een dik salaris bíj een
Duítse ondernemíng. Toen dit bekend werd gingen rJe geruchten, dat híj het
teveeL geinde t,erug zou moeten gevene maar daárvan ii l-ater niets meer gehoord en of het gebeurd is is zeer twijfelachtig r^/ant in de regel deklcen
dief en diefjesmaaL eLkaar.
lfaar niet alLeen leden van het kabinet hreten vac rÀranten, ook ín het
bedrijfsleven Lteet üen er raad mee. Bij OCEÌ.{ bijvoorbeeld werd het mismanagement, van Udínk beloond met een goudãn franddruk van enige miljoenen. In
een onderneming wordt een arbeíder, die niet voor z'n taak berekend is, er
zonder meer uitgegooid. En híj mag dan nog bLij zijn aLs hij een Ì^'erkloos-

-5heidsuitkering krijgt. Vaqk s¡eet men het nog zo te pLooien, dat zijn ont.:
sLag aan hemzeLf wordt geweten, zodat híj voor een Inll{-uÍtkering niet in
aanmerking komt en op de bijstand is âangerÀrezen. Maâr een schertsfiguur
aLs Udink, die er mede verantwoordelÍjk voor is dat duÍzenden arbeiders op
straat kwamen te staanD ¡rordt daarvoor beloond met een bedrag, dat een arbeÍdef in ztn heLe Leven nog niet aan loon kan bínnenhalen.
Maar dat niet alLeen: OGEM had op Cyprus een nep-bedrijfje opgerícht,
r¿aar ook de NederLandse dírekteuren op de loonlÍjst stpnden. Díe namen dan
zo af. en toe het vlíegtuig naar Cyprus (op kosten van de OGEM natuurlíjk),
dronken daar een borrel.tje en gingen s¡eeï naar huis. Het resultaat van dat
aLlee was r¿el, dat zij sLechts 4,5 percent bel.asting over hun inko¡nsteÍr behoefden te betalen ínpLaats van het tien- of vijftienvou<lige, dat ze an- '
ders hadden moeten dokken, Dit al-les is door tsree voornalige Patoo'1,-joutnaLísten tot op de l¡odem op Cyprus uitgezocht. NatuurLijk werd schande gesproken van deze belastingontduíkingstruc en het minísteríe van financíän
beloofde er iete aan te zuLlen doen.
Welnu, er is iets aan gedaan, [díe nu rnocht menen dat dergelijke konstrukties, die aLleen deinden om de belasting te ontduiken, nu onmogetíjk
zijn gemaakt, komt bedrogen uít. Op 5 neí j.1. berichtte de pers, dat onae
staatssekretarís KonÍng van fínancíåin een lret,sontwerp had ingediendr qraarin wordt bepaald dat ñNederLanåers díe ín het buitenLand uelken uaar geen
belasting wordt geheuen" annspraak moeten kunnen maken op arijsteLLíng uæt
de NederLand,se Loon- en inkonstenibeLasting". Het persberícht voegde er aan
toen dat daarmee voor het Nederlandse bedríjfsleven de noodzaak vervalt om
van de tgekunsteldet Cyprus-konstruktíe gebruík te malcen. IIet ontduiken
van de beLastíngen door op Cyprus een nep-bedrijfje op te ríchten en daar
de dure direktÍeleden op de loonlijst te zetten, is dus Legaal gemaakt.
Dit eteekt wel heeL schril af met hrat er in sornmige gemeenten ten opzíchte
van bijstandsvrouwen gebeurt. Daar ligt de poLitíe op de loer om bijstandsvroul¡rten te beËrappen op een avontuurtje met een man. Lukt dat, dan probeert men de bijstand in te houden met het argument, dat de vrour,,r een relatie met een rnan heeft, die weL profijtefijk voor haar zaL zíjn.
Ja, ja, de rÍjken moeten steeds rijker en daarom de armen steeds armer worden gemaakt" Our dat te bereiken moeten de ontduíkingen van de grote
bedrijven (en van "heren't aLs Lubbers, Van Aardenne, Haeckx e.s.) zoveel
rnogeLijk in de doofpot ¡nrorden gestopt of ¡¡elegaliseerd en moet het accent
eteeds weer worden gelegd op de steunfraude en het zwart-r¡erken van de arbeídere, terwijL díe fraude natuurlijk in geen enkeLe verhoudíng staar tot
die van de heren machthebbers, zoweL ín de regering aLs in het bedrijfsteven. Hoe groot de fraude van de nachthebbers weL ís kan men afleiden uit
het feit, dat het ín ourloop zijnde t zwatt geldr r¡ordt geschat op een bedrag van tussen de 30 en 50 rniljard gulden. Geld dat alLeen maar door íLlegale praktijken kan zijn verkregen, want juist daarom r¡ordt het I zwattl
genoeud. ïlelnu, er zal wel níemand zijn, díe meent, dat het de arbeiders
zijn díe over zwart geld beschikken"

Je vraagt, je dan ook af r¿aar de heren regeerders als Lubbers, Van Aardenne c.s. de gore moed vandaan halen oû over de steunfraude van de arbeÍders een oordeel. te veLl-en. Dít temeer vranneer nen bedenkt, dat de overheíd níets doet (niets uiL doen) aan het veLe znrarte geldi dat de Nederlandse st¿rat ruim drie míLjard gulden in RVS heeft gestoken; dat Van Aardenne zeLfs buiten het kabinet om aan RSV de garantíe moet hebben gegeven,
dat de staat aLle verlíezen zou dekken; dat de l{oogovens l 12 mÍljard kre-

-6VMF-Stork vele tientallen rniljoenen en Philips in oktober j,1. een
ontr¡ikkelingskrediet van 200 miLjoen; dat er geruchten gaan, dat Rurrd Lub*
bers als miníster-presídent ín l(oeweít de belangen van 1{oLlandía-Kloos
- een bedrijf Llaarvan hij zelf mede-eigenaar Ís - heeft behartígd en dat
zijn partijr het CDA, in t982 in haar verkíezingscampagne gebrrrik ireeft
gemaakt van ministeriille dienstautors. Over fraude gesproken.
Dat de heren nachthebbers hondsbrutaal zijn in ot trappen nåar en het
vernederen van de arbeiders mag aLs bekend worden verondersteld. Een paar
voorbeelden willen we toch in de herinneríng terugroepen" Daar nas aller'eerst de minister van verlceer en ïraterstaat, Smit-Kroes, die de prijzen
van het openbaar vervoer zo hoog opschroefde, dat ze een zwate aanslag wa*
ren op de inkomsEen van cle l-aagstbetaalden, jongeren zonder werk en bijsÇandstrekkers, om over bejaarden maar niet te spreken" Toen daarover werd
gekLaagd rvist ze niet,s beters te vertel-len dan dat die mensen dan maar een
halte verder moesten Lopen" Ilet r¿as dezelfde Smít-Kroes, die in het eerste
kabinet-Van Agt als staatssekretaris op hetzel-fde departemenr verklaarde
het geven van steekpenningen door de KLll aanvaardbaar te vinden" 0ver integriteit gesproken" Overigens schijnt de weerstand tegen deze mínister
(berucht vanÌ¡ege haar zíg-zag-beleid en haar arrogantie) ook ín eigen gel-e-

Benr

deren steeds groter Ëe rnrorden.
Het r¡as minister De Koning van socia'Le zaken, die in De Tí.jd van 2 <1eber l9B3 in een interview verkLaarde:
ilLdeoer de rndnimun-inkomens ook omlaag d.an een oerdet e ue?kLeiníng uan de uersehíLLen tussen mí,nirrum en moda.d|/,. En dus kan dat,
aLs het zo sLeeht zou blijuen gaøn, er1 'boe Leí,den dat dk moet
z,eggen: dan doen r-e de te'Lefoon of teLeuísí.e maar ?teg""
Zonder meer etaLeert deze man zich al-s een a-sociale rninister" Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat dinsdag 30 oktober j.1. een dertigtal r¿erkloze jongeren in DeLft mínister De l(oning het spreken onmogeLijk maakte.
Híj zou daar een trefpunt voor mensen zonder werk openen" Toen een oproep
van burgemeester Vos de ï.,lael aan de ordeverstoorders om hun aktie te stoppen geen succes had, nodigde hij één van hen uit hun bezwaren kenbaar te
maken. Een jongeman, die reeds drie jaar zonder werk was, verklaarde toen
dat overleg met deze minister totaal geen zin had wanÈ dat de uitkeringen
Èoch steeds lager werden" îtDe ueykLazen"" ¿lldus de jongemann rthebben daaytegen geen uevueev. Daarom ís het enige dal; ue ktmnen doen dit soæt 'bij-

ten uerstoz,en. ìl
Voo.r de minister aan het r¡oord probeerde te

eenkoms

komen hadden de aktíevoerende werkloze jongeren een pamflet onder de aanwezigen verspreíd. Daarin
stond onder andere te lezen:
t'Ilii snappen absoLuut níet uaat: De Koníng Ltet Lef uandaan lmaLt
zích híer l;e pertonen. Die uent ds uev,anù¡oordeLíjk üoov een er¿sispoLitt)e'l< die 'in de jaren dentíg ni,et zou hebben mí.sstaan. He*
Laas kunnen'üe ev, ndet DOor zoï1gen dat hij op staande poet uordt
ontsLagen" llel kunnen. we hem Laten horen uat üe er, üan üðnden"tl
Deze jongeren, díe zich afvragen waar De Koning de lef vandaan haalt,
rüeten blijkbaar nog níet dat machthebbers nu eenmaaL hondsbrut,aaL zijn" En
deze machthebbers r^¡eten, dat wíe de macht heeft ook het recht aan ztn zíj'
de heeft, Vandaar dan ook dat de proffirende jongeren ãõõãe polítíe de
zaal werden uitgewerkt. I"laar men begínt coch <loor te krijgeno dat De Ko-

-7ning (ats eehte ruachthebber) a-sociaal is, en zich ook als zodaníg presenteert.
De laatste figuur die we nog even onder de loep r¿iLlen nemen ís Onno
Rudink, de miníster van fÍnanciän" Hij is de man die in de achter ons li,g-

gende oktobermaand zoveel stof deed opwaaÍen meÊ zijn uítspraken over de
¡,serkloze jongeren, 'tdíe zích er met een Jantje uan Leùden oan afnakent' en
'tdie Ldeuer bii tante Tv,uus bLiitten, omdat lzet uachtgeld zo praehtíg istt.
Deze a-sociale, pl-utocrat.ísche geldmarriak moeÈ t,och r¡el hondsbrutaaL zijn
om dergeLi.jke opmerkingen te durven maken" ZeLf accepteerde híj - net a,ls
alLe andere mínisters en staatssekreËarissen - in ongeveer dezelfde tíjd
dat híj zrn beruchte opmerkingen maalcte een loonsverhogíng van zorn slordíge f 10,000"- per jaar" Maar dat niet aLLeen: deze mínister had het ook
over werklozeno die vanwege het prachtíge wachtgeLd níet bereid r¡aren elders een baan te aanvaa.rden. Al,l-es wat dít, de werklozen ín de modder trappend, a-sociaal índívidu aan dergelíjke opmerkingen uitbraakt, ís vanzelfl
sprekend alLeen bestemd voor arbeiders. I,,lant dezelfde mân lras er tegen dat
de direktieLeden van de PTT ooic naar Groníngen zouden verhuizen. Ðie mochten wel bij Ëante Truus (in dít gevaL de Haagse coteríe) bLijven zitten"
'Ienslotte behoren die níet tot het plebs maâr Ëot dezelfde soÕrt als de
maníakaLe vakídioot, díe Onno Rudink heet.
Ziezo, we zulLen er eíndelijk eens nree moeten stoppen ook al. hebben
vte tt heLe soepzootje nog niet de revue laten passeren" I{e ¡tristen wel- r¡aar
we begonnen, maar niet waar we zouden eindigen. A1-s je er eenmaal aan begint ontdek je steeds meer smeêrlapperij" I.Jant nu hebben we het nog niet
eens gehad over de diskrímínatíe van gastarbeiders door de overheid, over

het onmenselijke terugsturen van asiel-aanvragers, over de grote graaíers
bij RSv, 0GEM en andere bedrijven en over zoveel. andere saken niet. I.Ie
menen echter dat we het híerbíj maar moeten Laten. Het ís ook geen opwekkend onderwerp om over te schrijven" Bij het verr¿erken van al die vunzigheid moet je doorlopend je woede onderdrukken en de vieze smaak die je er
van in je mond krijgt wegspoel-en.
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De boLsjewiek KarL Radek stond bekend om heÈ cynismee r/üaarmee hij openl"ijk
dÍe dingen uitspralc die andere topfiguren in de partij l-íever nìet revoLutíonaire frasen verbloemden, Zo vatÈe Radek in 66n zin datgene sanener.rraarvoor wij in Daad en Gedachte tot nu toe een vijftientaL paginats nodíg had-

den: omrville van het trerstel van de produktie eisten de bolsjewíeken dat
de arbeiders ophieLden zelf vorm ie geven aan hun bestaan aLs producent en

zích schikten naar de aanwijzíngen van bovenaf, 'tMr:eten r,rij wijken voor de
verlangens van arbeiders die aan het eínd van hun geduld zijn, maar die
niet zoals wij begrijpen r¿at hun werkel.ijke belangen zijn?t', zo riep Radek
ín l92l uit l). Vanzelfsprelcend weken de bolsjewieken niet, en gezíen de
omstandigheden hadden zij ook ni.et kunnen wíjken llerstel van de produktie
was nodig om de boeren tegemoet te kornen, en voor dat doel moesten de arbeiders ¡¿erken al-sof er geen revolutie !üas ge\,reest" Trouwens, voor rvat de

-8positie vân de arbeiders als producenten betreft lùal er ook geen revolutíe
geweest 2).

Zo duidelijk als daÈ maar kon werden sinds begin l92l de arbeiders
van het politieke toneel" verdreven en naar de fabriek Ëerugverwezen, Van
arbeiderskontroLe kon - overigens al vö6r de IIEP - geen sprake meer zíjn"
TerwíjL voor de periode van tt roorlogskommunismee het beroep op het tproletarísche bewustzijnr van de arbeiders nog kenmerkend ¡,¡as gerreesË voor de
pogíngen om hen zo hard mogelijk te laten werken - en straffe tuchtmaatregeLen ingeval het aan tbewustzíjnr ontbrak hraren van dít appèl de keerzijde - zo stond het nieurve besteL van cle ITEP in heL teken van de koop en
de verkoop" Terwille van de relatie met het pl"attelancl werd de rnarkË weer
als inst,elling toegelaten, en niet alLeen Ëoegelaten, ilaar aLs Leidend begínseL ingevoerd
"De boeren eisen, dat nen hun in de praktijk bewijst dat de arbeider,
die de fabrieken, de bedrijven, de indusËríe in handen heeft, de ruilhandel- met het platteland op gang kan brengen", al-dus Lenin ter verdediging
van de ommezwaai naar d.e NEP 3)" Ifaar: het r¡as natuurl"ijk niet waar dat tde
arbeider' de nijverheid in handen had, en evenmin dat deze zeLfde arbeider
het initiatíef tot het herstel van de vrije markt zou nemen. UiË het besl.uit van het Centraal Conité van de boLsjewístische partij over de roL en
de taken van de vakbonden onder de NEP bleek dat de verhoudingen heel
anders lagen. In dit besluít werd duidelíjk gesËeld, dat de tgesocí.aLiseerdef staatsbedrÍjven en de opnieuw toegestane prívé-sektor uía de maz,kt,met
elkaar moesten konkurreren, en dat de te verwachten spanningen in de
staatsbedrijven (die immers nu "vanuit het beginsel van de ekonomísche
rekenvoe.ríng, d.w.z. op lcornrnerciäle basístt moesten gaan werken) louter en
alleen toegeschreven moesten worden aan ltde kul-turele achterstanel en uitputting van het land" 4)" Het was, kortomo volgens de boLsjewistische partij de schuld van moegestreden en kul"tureel achterlijke arbeiders, dat het
konflikt tussen arbeíders en bedrijfsleidingen opnieuw de kop opstak.
llet tal van måatregelen trachtte de heersende parÈij zulke konflikten
te bezr¿eren. Voor zover het cle partikuliere sektor betrof, stond zij de
vakbonden toe om op te treden als I'verdedigers van de kLassebeLangen van
het proletariaaË". l.îaar bij konflíkten tussen arbeiders en bedrijfsLeiding
in de 'gesocíaliseerdet staatssektor, dí.e evengoed volgens kommerciåiLe
beginselen werkte, wilde zij enkel toegeven dat van "bureaukratísche uitrn¡assen" sprake kon zijn. Voor de rest lag de schuLd bij "de achterli.jkheid
van zekere groepen arbeíders, de provokatí.es van kontra*revoLutionaire
elementen of bij tc tekortschieten van de valcbonden zelf''" In zuLke geval-,
lerr was het "de taak van de vakbonden bij te dragen tot de meest spoedige
likwidering van de konflikten door maatregelen, die voorLkomen uit de aard
van het vakbondswerk: door maatregelen die aan feitelijke onregeLmatigheden en misstanderr een ei-nd maken en tegemoet komen aan gerechtvaardigde
en vervulbare eisen van de massa?s, en door politíeke beinvloedíng van de
massats enz.t' Gedaan was het met elke pretentie dat de vakbonden, laat
staan de fabriekskomitêr s of de arbeiders ze!? , nog enige invloed op de
bedrijfsvoering zouden hebben.
Zonder omhaal verklaartle het Centrale Comité, dat na de veroveríng
van de staatsmacht het grootste en meest fundanentele belang van het proletaríaat zotr liggen in de vergroting van de hoeveelheid piodukten .n in
de verregaande opvoering van de maatsehappelijke produktiekrachten. Om dit
belang te verklezenlijken moest echter aLle rnacht ín de onderneming voil-e-

-9dig ín
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bedrijfsl"eidíng liggen. ALle inmenging van de vakbon*
de bedrijfsvoeríng werd zoncler meer aLs schadelíjk en ontoelaatbaar
beschouwd" De vakbonden moesten in de eerste plaats een leerschool zijn
voor het bestuur van de 'social-istischet industrie" Dit hie1d, aldus de
bepalingen van het CenËrale Comitéo slechEs ín dat de vakbonden enlcel vertegenhroordigers konden sturen naar de ekc¡nomische organen, die over aLles
bleven beslissen. Voorts moesteri zij uit de arbeiders nieur¿e kaders voor
de leiding van de industrie rekruteren en zorg dragen voor de materíäLe
voorzieningen voor het personeel.. En tensLotte r¿erden <le bonden verantlroordelijk gemaakt, voor het uitwerken van loontarieven en verbruiksindexen" Tn
het bijzonder moest,en de díscipline-tribunalen van de vakorganisaties erop
toezien "dat de arbeidsdiseipline en de kulturele strijd daarvoor r,irorden
versterkt en de produktivíte:Lt wordt opgevoerdo zonder zich echter in de
bevoegdheden van de volksrechtbanken en van de overheid te mengen'r 5).
Nu íeder spoor van deelneming van arbeídersorganisaties was uitgebannen, vertoonde de NEP-maatschappij alle kenmerken van Ì,rat men l-ater een
sociaal"-demokratisch model zov Eaaî noemen. In het regeringsbeLeíd stond
de kapitaaLsakkunuLatie op de eerste plaatjs, hetzíj direkt door opvoering
van de produktiviteit in de egesocialiseerder sektor, hetzij indirekt door
het scheppen van gunstíge voorwaarden voor de ambachtel.ijke privé-nijverheid en voor de middelgrote boeren. Orndat deze poLítiek tot spanningen
kon leiden met de arbeiders, r¡as de vakbonden als voornaamste Laak toebedeel-d hun sachterbane politíek aan het systeem te binden" De nrateriille
gronclslag voor deze ropvoedender taak werd gevormd door de specifielce beLangenbehartiging die de vakbonden op zich moesten nemen.
ïtraar dat lmogeLíjkt en rredeLijkt çras - dus zonder dat zíj ooit op
essentiäle punten het regeringsbeleíd in gevaar brachten - moesten de vakbonden tegemoet komen aan de grieven van de arbeiders. Ðít betekende echter tevens, dat zíj door het ín de r'rachË sLepen van kleine koncessies
voortdurend moesten trachten om arbeídskonflikten van hun scherpe kanten
Le ontdoen" Doordat onder de NEP opnieuw de marktverhoudíngen overheersten
en de rel-atíes tussen staato bedrijven en arbeíders weer werden bepaaLd
door een kontrakt in plaats van eelt poLitíeke machtsverhouding, moesten
ook de arbeíders nìet een kontrakt a.an hun bedríjf worden gebonden. Een
heel. netwerk van CAOis ontstond, hraarover de vakbonden in naam van de arbeiders van een bepaalde índustrietak onderhandelde met de Leiding van de
trusts en de syndikaten" In deze CAOrs werden de lonen vastgelegd en werd
voorts ook bepaaLd, dat de vakbonden er voor verant$roordelijk $raren dat de
arbeiders de bepalingen uíf de CAO zouden naleven"
De lonen díe in deze CAOts waren vastgelegd, waren aan de l-age kant.
Alleen Ìranneer de produktiviteit steeg kon een premie boven op de basistarieven uítbetaald worden, en ook dan natuurlijk pas achteraf. Voor de rest
lagen de tarieven vast. Het gemiddel-de arbeidsLoon was zo Laag, dat heÈ in
heel Rusland al-le bedrijven in staat zou stellen om "de hun ter beschikking staande hulpmiddelen volledig t,e benutten", dit betekende dat lnet geníddeld.e loon niet hoger r¿as dan daË van een ongeschoolde arbeid(st)er" De
Russische autoriteiten verkondigden luid, dat bij hen "het tariefbeleíd ín
handen van de massaes" lag" In de praktijk kwam dit erop neer dat het tariefbeleid, Ì^ranneer het eenmaal van bovenaf ü/as vastgesteLd, door de massaes moest worden vrTaargemaakt"Vooral wilden de vakbonden er zeket van zijn"
ftdat de door ons afgesloten CAOts niet door wilde akties worden onderhanden van de

mijnd" o).

t0In de praktìjk trokken de arbeiders zích van zulke rverpLíchtingenl
weinig aan" In de peri.ode 192'1,- 1922 vonden per maand gemiddeld 37 stakingen pl.aats in de staatssektor, hrâaraan meer dan 15"000 arbeíders deelnamen"
In de eerste periode 1922-1923 waren dat 42 stakingen met bijna 13.00CI arbeiders. Van de stakingen í.n de laatste periode betrof 962 (gemecen naar
het aantal- arbeiders) eisen tot loonsverhogíng. Ondanks het veel geríngere
aantal arbeiders dat in de privé-sektor werkte, vÍas het veriies aan år.beidsdagen d,oor stakÍngen ei grot"r dan in de staatssektor" De opsteLlíng
van de vakbonden was van dit verschiL een belangrijke oorzaak, Terwijl. in
de rgesocíaliseerdet sektor konfl.ikten rondom de CAó bijna aLtijd dooi berniddel-íng van speciale instantíes konden worden opgel-ost, volgde op de wei-

geríng- van NEP-ondernemers on een CAO te ondertekenen vrijwàf aftijd een
offíciäle staking" Onder druk van de algemene boycoÈ die dan p:.aãht re
voLgen, ondertekenden de meeste ondernemers dan schielijk alsnog de CAO.
In de tgesocialiseerdee sektor kr.¡eten de vakorganísaties zich voorbeel-dig van de taken díe hun door het CentraLe Comité $raren opgelegd" 0m
konflÍkten in de staatssektor in rjer minne te schíkken r^ras een omvsngrijk
apParaat van bemiddelingsínstant,íes in het leven geroepen" l.Janneer staatsondernemíngen zích niet híelden aan de bepalingen van de CAO, konden vakbondsc.eLlen hiertegen in beroep gaan bij rn hele reeks arbitragekonrnissies,
waarin aanvankel-ijk de stem van het f arbeidersbel"angr, d.w" ?,. van de vakbonden, zwaar lroog. Konflíkten werden zo op effektieve wijze opgevangen.
Ðe stakingskassen, die vóór de naasting van de industríe nog door de sËaat
roerden gevuLd, werden na die tijd prompt overbodig verkLaard. Tot 1925 bestonden er nog wel stahingskassen die door bijdragen van de Leden rverden
gevuLd, maar deze konden níet worden gebruíkt voor akties in de staatssektor. Een funktionarís van de metaaLarbeidersbond verklaarde in meí 1925,
dat de vakbonden stakingen via arbitrage trachtten te voorkomen" "En als
het in de staatsindustrie dan toch tot stakingen kwam, dan werden deze
grotendeels geleid door onwetende, pas uit de klei getrokken en onvoLdoerrde gediscípl"ineerde arbeiders"" Van de stakingsgelden üraarover de bonden
beschikten werd slechts zo'tt 147" gebruikt ter ondersteuning van akties
in de privé-sektor; van de rest verdr¡een het overgrote deel ais solídariteitsbijdrage naar stakingen ín Duítsland en Zweden 7).
De Invoering van de I'IEP rsas met een goLf van aktíes voor Loonsverhoging gepaard gegaan. In de període 1922-1923 luwde deze golf enigszinsu
mede doordat ingeval van een konflíkt de bemiddel"ingsorganen dikr¿iils ten
gunste van de arbeiders beslisten. li¡Lerín kwam echter verandering toen
de sovjetregering een reeks maatregeLen afkondígde, di.e tot doel hadden de
rentabíliteit van de industríe op te voeren, Tor 19241 !925 had de industrie in Rusland zích snel kunnen herstellen, omd.at zij had moeten voldoen
aan de inhaalvraag van de herstel-període na d.e burgeroorlog. Tijdens deze
inhaaLperiode had de Russische industrie echter ook de reserves noeLen opbouwen díe nodig Ì¡raren voor vernieuwing en uitbreidíng van het konstante
kapítaal. De ekonomísche situatie r¿as ín hoge rnate verr^rant aan die van de
wederopbouwperiode ín het l^Iesten na de Îç¡eede hlereldoorlog B). gok voor
een geLeitle loonpol"ítiek rùraren alLe voorwaarden aanwezig: een sterk staatsgezag en vakbonden die hun greep op de arbeiders gebruikten om het ekonourísch beLeid van de regering te helpen uitvoeren.
In augustus 1924 vaardigde het Centraal Cornité van de bolsjewistische
partij een dekreet uit over de loonpolitiek. Dit dekreet bepaaLde, dat de
lonen nog sLechts dan mochten v¡orden verhoogd aLs er spralce úras van een
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verhoogde produktÍe. De regering ríep bovendíen de vakbonden en de ekonomísche organen dan ook op om campagne te gaan voeren ter verhoging r¡an de
p::odukÈivíteic. Maar omdat vrror een werkelíjke r¡erbetering van het produktíe-apparaat, het kapitaal onrbrak, moest de produktivíteitsverhoging noodzakelijk op kosten van de arbeiders gaan. In april 1926 eíste het Centraal
Comité dat de produktivíteit vc¡oral zou worden opgevoerd door '¡een intensivering van de arbeidsdag, een versterking va.n de arbeictsdiscíplíne, aLsook
door de strijd tegen het wegblijven van het werko enz"" Vakbondslei<{er
Tonslci onclersteunde dit beLeid met een niet nis te versLane oproep aan ztn
'achterbanr: alleen een beLeíd van diecipline en soberheid i'verzekert de
ontr.rikkeLing van de verworvenheden van oktober, en alleen bij een akËíeve
ondersteuning van zo groot mogelijke arbeiclersmassars kan dit beleid met
succes worden doorgezetrr. De arbeiders werden dus verzocht Í.n te stemmen
met en toe te zien op hun eígen discíplinering "
Over de hel.e linie werd in 1926 het grote offencief ingezet tegen al
die-bepalingen, die nog vanuit de periode direkt na de revolutie hei spe-

ß

cifieke arbeídersbelang plaehten te vertegenwoordigen" l{et arbítrage-apparaat werd gecentraliseerd en kwan nu onder de ínvloed van de vakbondstop,
die veel meer dan de lagere bondsorganen zích had gebonden aan het soberheidsbelei<t" Bovendien kregen ook de ekonomische organen in de konfl-iktbemiddeling een grotere ro1 toebedeeld; hun zeggensehap ín de arbitrage
tras tenslotte even groot als Cíe van de vakbonden. Dienovereenkonstig
daalde het âênË41 arbitrage-uitspraken, ciat ten gunsre van de arbeiderã
uítviel" Voorts rnrerden de politíe-funktíes van de vakbonrlen versterkt: een
vâstberâden strijd r^rerd aangekondigd "tegen de anarchÍstísche methoden,
$raarmee losse groepen arbeiders loon- en woonkwesËies proberen op te Lossen (lanLerfantreij, stakíngen zonder toestemming van de vakbonden enz,)".
Toch \474s het voor een straffe aanpak van ranarchistísche methodent van
tachtergebleven arbeiderst ttog te vroeg.
De ontevredenheíd van de arbeiders over lonen, taríeven en onrechtvaardíg ontsl"ag ontlaadde zich ín een
zo opvallende stijgÍng van het aantal stakingen en andere konflikten, dat
partij o vakbonden en ekonomísche organen hei soberheidsl¡eleid spoedig afbliezen, dit onder de lu:Lde (zelf )kritiek, dat sprake rra$ geT"/eest van een
"eenzijdíge druk uitsluítend ter verhoging .rrn d" arbeiãsínspanning en
niet gericht op een bet,ere organisatie vãn ãe produktie en het iechnische
niveau daarvantt. VoorLopig hadden de arbeiders de loonstop r^reten te c1c¡orbreken 9) "
[faar ülaar direkte loonmaaÈregelen niet door te zetten waren, daar
bleef nog de Í{eg over van intensiverlng van de arbeíd, Bij wijze van jubileumgeschenk kregen de Russísche arbeiders in oktober lgZZ le horen, dat
de zeven-urendag zou worden ingevoer<l . l'iaar díto wel te verstaan, in cte
vorm van een drieploegensysteem, dat vaak ook nog eens in twee halve ploegen van 3| uur per etmaâL moest wor:den uitgevoer¿. ne arbeíders rea¡¡eerd.en
met een massaal- wegbl-íjven van het werk, zodat een tijdlang de produktiviteit niet steeg, maar mer 5 roË l52 daalde" De bedrijfsl;ídín;en poogden
diÊ rgebrek aan industriäLe integratie van nieuw gerekr,rtuerrle arbeidersl
te bestrijden met ontslag op grote sehaal-. op zijn beurt leidde deze maatregel echter tot een <iermate groot verloop onder het personeel, dat van
een ratÍoneLe produktie geen sprake meer lcon zijn"
Al"s traditie uíL de eerste jaren van de revolutÍe werden kr^resties met
betrekkÍng tot het produktieverloop in vergaderingen net de arbeiders besproken" Aangezien echter sínds lg24 de tendens

vüas om

hoe dan ook de pro-
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duktÍe voorop t,e steLlen en klachten van de arbeiders af Ee doen als grieven van lachtergebLeven elementent, nam de bel.angstelLÍng van de arbeiders
voor zul"ke bedrijfslconferentíes evenredÍg af. 41" spoedig konkLudeerden de
autoríteiten dan ook uit dit feit, dat ratíonal-íserÍngskrvesties <le arbeiders boven de pet gingen" Onvervaard namen zíj maatregelen om het perso*
neel van deze zorg te bevrijden en de opvoerirrg \¡an de produktie toe te
vertrou!üen aan de geschoolde kaders van het Centrale ¡trrbeidsinsËituut van
Aleksej Gastjev, de Russische Tayl"or" Zel-fs declen zij pogíngen om de vakbonden in te schakelen trij tijdmetingen op het werk; dit plan leed ecirter
schipbreuk op de tegenstand van het vakbondskader en vooral op het verzet
van de arbeiders zel-f, die de lekonornenl op allerLei wijze om de tuin wis-

ten te leiden l0).

Bij de ínvoering van de NBP had de bolsjernristische partij nog rekeníng gehouden met de mogelíjkheid, dat in de bedríjven zekere ?beLangentegenstellingen inzake de arbeidsvoorwaardenf zich zouden voordoen. En dat
deden ze ook. Maar in de 1-oop van de jaren t20 werden dergel-ijke tegen-

ste1lí.ngen meer en meer onderdrukË ten gunste van de bedríjfsJ"eidíngen" A1
r¿íe vó6r produktieverhogíng r¡as had de steun van de hele edriehoek' van
partij, vakbond en direktie; al r¿ie in de eerste pLaats keek naar zijn
eigen arbeidsvoorr¡aarden kreeg de wind van voren en werC met ontslag bedreigd" Tien jaar na de oktoberrevolutie was de arbeíders, blijkens een
veel gehoord gezegde, één ding duidelijk seworden: "lüil- je een stuk brood
hebben, praat dan zo weÍnig mogelijk" I I ).

l)

Geciteerd in: Robert Conquest, Tndustri,aL !1lorkeys ín The USSR"
New York 1978" bLz, B.
2) InteressanË zijrr de lconklusies op dit punt die r¡orden getrokken in het boek van S.A. Smíth, Red Petyograd. ReuoLutíon in
the lael;ov,ies 1,9L7-L9L8, Cambridge 1983. Aan dit boek, dat
zeet veel materiaal bevat over de situatie bínnen de fabrieken van Petrograd, zuL1"en hrij te zijner tijd een aparte bespreking wijden.
3) V" Lenín, Refer.at übey, dåe Erset.zung d"er AbLiaferungspfLicTtt

I'latuv,aLs'beuer" L5 Mdya L927, ín AusgewcihLt,e ['lenke"
197O, bLz" 649"
Ubev, díe RoL'Le u.nd die Aufgaben dev, Geuerksehaften untez' cler¿
VerhäLttzissen dev, NEP. Beschluss des ZK der KPR (B) üon L2,
Januar L922, in: V. Lenin, Au.sgeuähLte ller.ke, â.v. , b1.2" 744.
a"r¿. , bLz. 747-751,
Síbylle Plogstedt Anbeítskchnpfe 'in dev, sojetísehen Industrie
duz'eh

4)
5)
6)
7)
8)

die

Berlijn

" 1980, blz. 6l'64^
L9L7-L933, FrankfurÈ
a"r¡. , bl-z" 54-60.
Zíe voor deze vergelijking uitgebreider: Alexanciex ErLidn,Díe
Indus trðaLísi erung s debatte in der S ow j etamion L 9 2 4 - I I 2 B r ank-

"F
furt l97lo bLz, 1CIz-104"
9) Plogstedt a.w. , blz. 80-95" l'Iet bekendst nerd deze (zeLf)kritÍek via een cirkulaÍre van Rykov, Stalin en l(oejbysjev van
septernber 1926, in NederLand door De Tribune gepubLiceerd.
l0) PLogstedt, a.w., bLz. I l3-¡ 15.
ll) Geciteerd in; Dokumenten uan de Russí,sehe oppositie" ín I{Lassenstz,íjd, februari 1928, bLz " 37.
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TJNT{ERKERSSTAKING

Ecsgsleg-ge-å!eber g_ysI_ygleess de elinkse? voorschrifterr?

In de loop van deze zomer verscheen in ílorke.yts Playtömc, een publika*
- van
tie
de London ìtrorkers Group, een redaktioneel artLkel over de Britse
mijnr'rerkersstakÍng. op dit kommentåar is uiterst felle krí.tiek geleverd
door êên van onze relat,ies uÍt Carciiff (zuid-t+aLes)" Naar orrru ofrruttíng
is 'ït gelijk ín ieder opzícht aan de kant van de kritikus, Ilittreklels vañ
zijn kritiek drulcken wij hierbÍj af. Het 1íjkt ons níer nodig eersr een
vertaling van het stuk uít llorkev,s PLaytdme te publiceren, rani d. kritikus citeert waarheidsgeËrouw en. nauwgezet de zínsneclen rvaarover híj is
gevallen" Zijn krítiek luidr al"s volgt:
t'De argumenÊen
PLaytíme zijn:

l.

De NUll

aktief

in het eerste deel van het redakt,ioneel

lcommentaar i.n

kontroleert de staking; sLeehts een minderheid van cle stakers is

"

2" Als er niets veranrlerd zal e'r (op zijn hoogst?) een verraclerlijk kompromis bereíkt worden om het gezícht (het gezichË van Scargitl?) te
redden" Ì4ijnen zullen sluiten in ruil. voor hogere Lonen, vervroegde
uitt,reding, een kortere r¿erk¡¿eek, of iets clergetijks
3. orn iets "betersrt (niet nader toegelicht) te k;ijgãn moet er zíjnr

4.

a" een "r¡eer eensgezinde" staking;
b. een uitbreídíng van de staking naar andere arbeíders;
c" een besmet verklaren van kolenvervoer door transportarbeiders.

ondertussen moeten de mijnr,rerkers en hun gezínnen slaande gehouden r.ror*
den door inzameLingen van voedsel en geld dat rechtstreeks naar hen toe
gaat.
5" "En de toenemende woede van de st.akers moet in een praktische richting
geleid ¡¿orden. Ilr moeten rechtstreeks direkte banden gesmeed worden
tussen strijdbare mijnen en strelcen, en binnen rníjnwerlcer"gu*..rrchapPeû, zodat, I¡Ianneer er een stiekeme rnijnsl"uiting konrt na hãt einde vàn
de staking, arbeiders in de geËroffen mijn een vãst gefundeerd vertrouwen hebben in hun vermogen om zich te verzetËen tegen een sluíting, of
eenvoudígweg hurr banen zo duur rnogelijlc verkopen."
Laten r,¡e di,t eens n,lder bekijkerr. lleheerst <te l,lUl4 de knokploegen? Beheerst trij alle steunrir:oepen en on.lersteuningsfondsen? organiseeri ti5 a"
sabotage? Zeer besLíst niet. De NUlf kr:ntroleert de onderhãndeLíngen, tontroleert het geld dat voor het posten r¿ordt betaal-do probeert ¿e inzamelingen van voedsel err geld te kontroleren. Hij heeft gàdreiga dí.sciplinaíre maaEregelen te nemen tegen en boet,es op re leggen (. 24 weken staken) aan arbeíders die stenen gooiden näar ,Je politie i.n"à
Gascoigne l.loocl.
De nrijnwerkers negeerden dat dreigement: hontroleert de NU}{ hen? Al-s de
stakíng geen enkel resuLtaat heefiu beheerst cle tlUl.l haar dan zelfs in die
zin,dat híj ervoor kan zorgeÐ dat men rueer aan het werk gaat?
pLagtíme
meldt dat sommíge rnijnwerkers niet van plan zíjn zich te latãn uithonleren
en hen zo Ï^reer aan het werk te dwingen, maar clät ze tîtot her eindett door
r¿illen vechten: wat is thet eindeî I rtåt verraderlijk kompromis
om het ge-

t4zícht te redden?, het kommunísme?, of zijn de mijnwerkers in de ogen van
Playtöme alleen maar tot het eerste in staat"
Hoe kunnen de mijnwerke.rs verslagen worden? Zou heÈ een nederlaag
voor hen zijn om eíndeloos door te staken en nooit meer terug aan het r,¡erk
te gaan? De vrâag ríjst als je aanneemt lrdat er niets verandert'r" Als
ScargíL1 hun iets wil verkopen r¡¡aarmee hij zi.jn gezicht kan redden, dan
moet er voor hem een heleboel veranderen" De NCB biedt al ¡¡rote bedragen
on het leuk te verpakken" De staat toont geen enkele neíging om t,oe te geveno Het t'langzamerhand hreer aÍrn het ¡ùerk gaantt lijkt de enige manier te
zÍjn waarop deze staking kan beäíndígen - en dat is precies de reden dat
stakende mijnwerkeËs zovêel geweLd gebruíkt hebben tegen arbeiders die terug gingen in het noord-oost,en, in Schotland en i"n Yorkshire (en tegen be-'
zíttíngen van de NCB) om deze rbewegingî tot staan te brengen. DaÈ is precies de reden dat de staat zoveel hulpbronnen, fysiek en fínancieel, aanwendt om de mijnwerkers r¡reer a¿n het r¿erk te krijgen, zelfs om één man
aLs syrnbool^ weer een mijn in te krijgen.
Roepen om een "meer eensgezinde staking" betekent dat op de een of andere maníer werkende mijnarbeíders via overtuiging (of geweld) de rnijn uit
moeten" Hen er via posten uítkrijgen is rnislukt. Op 2 mei slaagden 10.000
mÍjnwerkers uit Yorkshíre er niet in te verhinderen dat 200 man r¿erkten in
Harworth in Noord-Nottinghanshire. ldeLke verhouding stakende mijnu'erkers
tegenover r¿erkende míjnwerkers zou wel succes gehad hebben? 0p geen e.nkele
maníer zullen die onderkruipers er uit komen" Er is nu geen mogelijkheid
hen te overtuigen. ALs er een natíonale stemming was geÌ^leest en ze hadden
clíe verloren, dan hadden ze lraarschijnlijk om een Loting gevraagd, en als
ze díe hadden verloren"... De gehe1e raËional-iËeíË van het kapitaLisme
staat aan hun kant - en een argument van Pl.aytdme (zie hieronder). De stakíng is zo eensgezind als rnogeLijk is,
ToÈdat duídelijk is wat ze gevraagd worden te ondersteunen, zijn oproepen aan andere arbeiders om de staking t'uít te breident' loze kreten. De
roep om klassesoLidaríteit onafhankelijk van het onder$rerp gaat sl"echts zo
ver (een groot aantaL havenarbeiders e een paar spoorwegarbeiders, niet
veel staalarbeíders). Als de stakíng om het beLang van sLechts een bepaal-de groep gåat, dan is het voor <ie staalarbeiders een begr:ijpel.ijke zaak om
tegen het s1uílen van staaLbedrijven te zijn. ALl-e zes overgebLeven mijnen
in Gr'rent zíjn afhankelijk van het staalbedrijf in LLanwern - daÈ ís hun enige klant" De NUII ín Zuid-tlaLes heeft opzettelijk verrneden dat er seríeus
werd gepost bij Llanwern of bij de kolentransporËen vanaf Port Talboto afgezíen van hraL kleine duwpartijen met de politie buíten de poorten zodat
een aantal mijnwerkers stoom kon afblazen. Zctlang de mijnstaking sLechts
een tindustrie-aktiet is, ís tt zínloos om te verwachten dat andere arbeiders maanden achtereen staken - en de meeste arbeitlers \.reten dat één-daagse sympathie-staki.ngen onzinrrig zíjn, ineffektief en een stomme maníer om
geLd te verliezen
De t¡¿ee zínnen die hierboven zíjn geciteerd aLs punt 5 zijn werkelíjk
zeer opvai-lend. Be¡;innend met het bespreken van de staking zoaLs die nu Ís
zegt PLaytime nu tde staking is overt. l"faar o zegt Pl,ay'time" terwijL deze
staking nog åan de gang is, rnoeten de stakers hun tgroeíende woeder richten op, níet op het winnen van deze sÈaking (rvat ze ook mogen verstaan onder r^rinnen) maar op het zicirzelf voorbereíd.en c,p een strij d na deze staking, Het epraktischer smeden van banden is níet voor eníge omniddellíjke
doeleinden bedoelde maar die moeten in reserve worden gehouden voor de

l5

-'

strijrl" En voor welke specifieke strijd "moeten" de mijnr,rerkers
doen? I'laarom? om de volgende stiekene mijnsLuiting te bestrijãen" Sternmen vanuit de coulissen: ttMaar deze stakíng begon met de stiekeme sluiting
van Corton¡vood"" Absoluut. IJeze sLakíng hÍer en nu, d;i-b konkrete gevechi
dat zo onbevredigencl blijkt te zijrr zoor zoveei. pol.itieke groepenu worrlt
geleverd tegen de sLuitin.gen. Als deze strijd venloren wordt (mel anflere
r';toorden, als de sLuítingen doorgaân) waar zal dan het "vast gefundeerde
vertrou!üen" vandaan komen? ZaL het ontstaan door de "groeÍende woecle" te
hebben omgezet in rt smeden van rlírekte banden? Deze'praktische richtingo
zal ofwel mislukt zijn in deze staking, ofwel hij zal niet eens beproeid
volgende

dit

zíjn,

I'{aar dat is niet all"es. Als deze rpraktische richtingt er niet in
slaagÈ een míjnsluitíng volgend jaar of wånneer dan ook tegen te hou¿en,
zal hij de míjnwerkers ogenschijnlijk helpen "om de banen zo duur rnogelijk
te verkopen"" I'Ic¡ur er moesten eerst een hoop koppen kapot gesl-agen wordàn
en een hoop magen leeg ralcen om dit te bereiken. De banen kunnen i'r.u verkochL ¡+orden. De lrlCB heeft het geld daarvoor op tafel liggen en veel- rnijnwerkers hebben er hun ogen op gericht. Het is helemaaL niet nodíg om te
strijden om de banen te verkopen: ïraarom zou je een l.ange, kostbare s.Eaking doormaken voor alleen dat? Het is
rtgrr*ent voor de onderkruípers.
Hun berekening is er op gebaseerd om""tr
door te r¡erken en hun loon Ëe ontvangen; als hun rnijn openbLijft, dan is her dik voor elkaar, zij hebben
hun baan behouden; al"s hun mijn sluit, paklcen ze lr,et geld. Itrie zaL de banen t'zo duur nogelijk verkopen"? Dezelfcle nensen díe ze aL jaren verkopen
- de vakboriden, ín dit geval de NUII. Jullie moet,en er recht voor uitkomen
en zeggen: "Míjnwerkers, jullie kunnen ní.eÈ i,¡innen; verkoop jullie banen,
accepteer de mijnsluitingen". Dat ís de feiteLijke boodschap r¡an jullíe
redaktioneel- konrnentaar, rl
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