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TER INLEIDING 

 

In het voorafgaande hebben we tot uitgangs-

punt genomen: het dubbele karakter van de in 

de waren opgeslagen arbeid. Dit uitgangspunt 

is daarom zo belangrijk, omdat er mee wordt 

aangegeven, dat de beweging van het kapitaal 

onlosmakelijk gebonden is aan het optreden 

van het proletariaat. Als klasse is dat proletari-

aat historisch subject en object tegelijk: zowel 

subject van de meerwaardeproductie als object 

van uitbuiting. "Het dubbele karakter van de in 

de waren opgeslagen arbeid heeft bij Marx niet 

slechts een economie-kritische betekenis: het is het 

systematische centrum — de spil — van de ver-

houding tussen politieke economie en sociale be-

weging, zoals die zich historisch zal ontwikkelen. 

Het dubbele karakter van de waar arbeidskracht is 

het historisch structurerende principe van de klas-

senstrijd tussen kapitaal en arbeid" (1). In het 

voorafgaande hebben we dit trachten toe te 

lichten met betrekking tot de invoering van de 

machine; in dit hoofdstuk zal de invoering van 

het Taylorisme en de lopende band dienen ter 

verdere illustrering van dit principe. Het is van 

belang er nogmaals op te wijzen dat bij Marx 

de invoering van de machinerie in Engeland 

gebonden is aan het gedrag van de arbeiders: 

"Het kapitaal proclameert op luide toon de machi-

ne tot een de arbeiders vijandige kracht en mani-

puleert haar als zodanig. Deze machine wordt het 

machtigste oorlogswapen voor het neerslaan van 

de periodieke arbeidersopstanden, stakingen, enz., 

tegen de autocratie van het kapitaal" (2, cursive-

ring van mij, g.s.). Gaskell ("The Manufactu-

ring Population of England”, 1833) had er al op 

gewezen, dat de stoommachine van meet af aan 

was ingezet als "een tegenstander van de 

'menselijke kracht', die de kapitalisten in staat 

stelde de steeds hogere eisen van de arbeiders, 

waardoor het beginnende fabriekssysteem met een 

crisis werd bedreigd, te onderdrukken" (3). In een 

rapport van de Children's Employment Com-

mission uit 1865 wordt over de glasblazerijen 

gezegd: "De verhouding tussen patroons en arbei-

ders in de flint- en flessenglasblazerijen is er één 

van chronische staking". In deze verhouding ziet 

Marx de oorzaak voor de opkomst van de fabri-

cage van geperst glas, waarbij de belangrijkste 

bewerkingen door machines worden verricht 

(4). 

 

De overigens warhoofdige Engelse chemicus en 

econoom Ure (“Philosophy of Manufacture”, 

1835) wordt door Marx met instemming geci-

teerd, waar hij over een machine voor kleuren-

druk in de katoendrukkerijen zegt: "Eindelijk 

trachtten de kapitalisten zich te bevrijden van de 

onduldbare slavernij (namelijk de hinderlijke, 

door de arbeiders gestelde contractvoorwaarden — 

Marx) door de hulp van de wetenschap in te roe-

pen en spoedig waren zij weer in het bezit van het 

legitieme recht om als hoofd over de andere li-

chaamsdelen te heersen". Over de uitvinding van 

de automatische spinmachine schrijft Ure: 

"Deze machine was bestemd om de orde onder de 

industriële klassen te herstellen... Deze uitvin-

ding bevestigt de reeds door ons ontwikkelde doc-

trine dat het kapitaal, door de wetenschap in 

dienst te nemen, steeds de oproerige hand van 

de arbeid tot volgzaamheid dwingt" (5, cursive-

ring van mij, g.s.). In zijn werk, waaruit "de 

klassieke uitdrukking van de fabrieksgeest 

spreekt, niet slechts door zijn openhartig cynisme, 

maar ook door de naïviteit, waarmee hij de onno-

zele tegenstrijdigheden van het kapitaalbrein eruit 

flapt", waarschuwt Ure de arbeiders herhaalde 

malen, "dat zij door hun weerspannigheid, sta-

kingen, enz., de ontwikkeling van de machinerie 

versnellen" (6). 

 

De machine is er op uit de geschoolde arbeid 

zoveel mogelijk uit het productieproces te ver-

dringen: "Het grote voordeel van de machine, die 

bij het steenbakken wordt gebruikt, is dat hierdoor 

de patroon geheel en al onafhankelijk wordt van 
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geschoolde arbeiders" — aldus een ander rapport 

van de Children's Employment Commission uit 

1866. En met dat doel wordt de machine niet 

alleen bij het steenbakken ingezet: "Overal, waar 

een bewerking een grote bekwaamheid en een vaste 

hand vereist, onttrekt men haar zoveel mogelijk aan 

de bekwame arbeider, die vaak geneigd is 

tot allerlei onregelmatigheden bij het werk, 

teneinde die bewerking te laten verrichten door een 

bijzonder mechanisme, waarvan de automatische 

werking zodanig is geregeld, dat een kind de machi-

ne kan bedienen" (7, cursivering van mij, g.s.). Zo 

wordt de arbeidersklasse 'nieuw samengesteld': 

"De verbetering der machinerie vereist niet alleen 

een vermindering van het aantal te werk gestelde 

volwassen arbeiders om een bepaald doel te berei-

ken, maar hierdoor wordt tevens de ene categorie 

personen vervangen door een andere, de meer ge-

schoolden door de minder geschoolden, volwassenen 

door kinderen, mannen door vrouwen" (8). En als 

de arbeiders in opstand komen tegen de machi-

ne, dan wordt de machine in die opstanden niet 

opgevat als tuig, als apparaat, maar gezien als 

uitdrukking van een maatschappelijke produc-

tieverhouding. De arbeiders die zich tegen het 

apparaat keren, proberen middels een aanval op 

het apparaat die verhoudingen zelf aan te tas-

ten. Dat is dus geen domme beeldenstorm, maar 

een bewuste actie tegen het 'mystificerende heili-

genbeeld', dat de machine voor de ondernemers-

klasse is: technische vooruitgang als religie. Wat 

de arbeiders dan willen bereiken is de 'subjektieve 

reorganisatie van de arbeidersklasse' (Carpignano) 

tégen die 'nieuwe samenstelling van de arbei-

dersklasse' door het kapitaal. "In vrijwel geheel 

Europa was men gedurende de zeventiende eeuw 

getuige van arbeidersrevoltes tegen de zgn. Band-

mühle, een machine voor het weven van banden en 

boordsel. In de jaren 30 van de 17e eeuw werd een 

windzaagmolen, welke door een Hollander in de 

omgeving van Londen was gemonteerd, tijdens een 

oproer vernietigd. Nog in het begin van de 18e eeuw 

konden in Engeland de door waterkracht aangedre-

ven zaagmachines zich slechts met grote moeite 

handhaven tegenover het verzet van het volk, dat 

door het parlement werd gesteund. Toen Everet in 

1758 de eerste door waterkracht voortbewogen ma-

chine voor wolscheren had geconstrueerd, werd deze 

machine door 100.000 werkloos gemaakte arbeiders 

in brand gestoken. (...). Gedurende de eerste 15 

jaar van de 19e eeuw had in de Engelse manufac-

tuurdistricten een massale vernietiging plaats van 

machines, voornamelijk ten gevolge van het gebruik 

van stoomweefgetouwen" (9). Tegen deze onlusten, 

bekend onder de naam Luddietenbeweging, zag 

de regering zich gedwongen een compleet leger 

in te zetten van 12.000 man - veel groter dan het 

leger waarmee Wellington in 1808 het Iberisch 

schiereiland binnentrok (10). Tot zover de 

'praktische kritiek' van de arbeidersklasse. 

 

De felheid en massaliteit, welke zo typerend zijn 

voor de revolte van de Engelse arbeiders tegen 

de invoering van de machine, moeten waar-

schijnlijk mede begrepen worden tegen de ach-

tergrond van het feit, dat juist in Engeland de 

toepassing van de machines resultaat was 'van 

de oorlog tussen ondernemers en ar-

beiders' (Marx). Marx wijst er uitdrukkelijk op 

dat dat uitsluitend geldt voor Engeland: "De 

Europese naties zijn gedwongen tot het gebruik van 

machines door de concurrentie, die de Engelsen hen 

zowel op de binnenlandse markt als op de wereld-

markt aandeden. In Noord-Amerika tenslotte was 

de invoering van de machine het gevolg zowel van 

de concurrentie met andere volken, als van het ge-

brek aan arbeidskrachten, d.w.z. van de wanver-

houding tussen het bevolkingsaantal en de industri-

ële behoeften van Noord-Amerika" (11). Maar ook 

al mag de onmiddellijke aanleiding tot invoering 

van machines dan ook van land tot land ver-

schillen - eenmaal ingevoerd werkt de machine 

overal hetzelfde uit in de verhouding kapitaal/

arbeid: ze wordt gehanteerd "als het machtigste 

oorlogswapen (van het kapitaal, g.s.) voor het neer-

slaan van de periodieke arbeidersopstanden, sta-

kingen etc., tegen de autocratie van het kapi-

taal" (Marx). 
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De machinerie wordt in handen van het kapitaal 

ook "het machtigste middel om de arbeidsdag tot ver 

voorbij de natuurlijke grenzen te verleggen" (12). In 

de vorm van machines wordt het arbeidsmiddel 

"een industrieel perpetuum mobile, dat onafge-

broken door zou kunnen gaan te produceren, ware 

het niet dat het op bepaalde natuurlijke beperkin-

gen stuitte bij zijn menselijke helpers: de beperking 

van hun lichaamskracht en hun eigen wil" (13, 

laatste cursivering van mij, g.s.). De mét de ma-

chine gegeven mogelijkheid voor het kapitaal de 

arbeidsdag 'ongelimiteerd' te verlengen, maakt 

de vraag actueel: wat is eigenlijk een arbeids-

dag? Het ligt voor de hand dat de kapitalist en 

de arbeider hier geheel anders over denken. "De 

kapitalist staat in zijn recht als koper wanneer hij 

de arbeidsdag zo lang mogelijk tracht te maken. 

(...) Aan de andere kant stelt de specifieke aard 

van de verkochte waar een grens aan haar verbruik 

door de koper en staat de arbeider in zijn recht als 

verkoper wanneer hij de arbeidsdag wil beperken tot 

een bepaalde, normale grootte. Hier zien we dus een 

antinomie, recht tegen recht, beide bezegeld door de 

wet van de warenruil. Tussen gelijke rechten beslist 

de macht" (14). En juist omdat de machtsver-

houding tussen kapitaal en arbeid beslissend is 

voor de lengte van de arbeidsdag, is het tussen 

kapitalist en arbeider overeengekomen akkoord 

over de duur van de arbeidsdag altijd een voor-

lopig compromis, dat gewijzigd kan worden, 

opgezegd kan worden van een van beide kanten, 

al naargelang de machtsverhouding tussen kapi-

taal en arbeid in het voordeel van een van beide 

doorslaat. Zo toont de normalisatie van de ar-

beidsdag zich in de geschiedenis van de kapita-

listische productie "als de strijd om de grenzen van 

de arbeidsdag — een strijd tussen de gezamenlijke 

kapitalisten, dat wil zeggen, de klasse van de kapi-

talisten, en de gezamenlijke arbeiders, dat wil zeg-

gen de arbeidersklasse" (15). 

 

Wanneer de normale arbeidsdag eenmaal tot 

stand gebracht is als "het resultaat van een lang-

durige, min of meer verborgen burgeroorlog tussen 

de klasse van kapitalisten en de arbeidersklas-

se" (Marx), is het kapitaal gedwongen de histori-

sche overgang te maken van absolute naar rela-

tieve meerwaardevorming. Deze uit een gedwon-

gen verkorting van de arbeidsdag resulterende 

vorm van relatieve meerwaardevorming bete-

kent voor de arbeider, dat hij wordt gedwongen 

"tot een grotere besteding van arbeid in dezelfde 

tijd, tot een grotere inspanning van de arbeids-

kracht, tot een verdere opvulling van de poriën van 

de arbeidstijd, dat wil zeggen van de condensatie 

van de arbeid, als ook maar enigszins bereikbaar is 

binnen de verkorte arbeidsdag. Dit samenpersen 

van een grotere massa arbeid in een gegeven tijds-

ruimte telt nu voor wat het is: een grotere hoeveel-

heid arbeid. De arbeidstijd wordt nu niet meer al-

leen gemeten als een 'lengtegrootheid', maar ook 

naar de intensiteit" (16). Deze verschuiving 

maakt de vraag actueel: wat is eigenlijk een 

uur arbeid? 

 

Ook hieromtrent geldt dat kapitalist en arbeider 

vanuit hun primair tegengestelde belangen lijn-

recht tegenover elkaar staande standpunten in-

nemen. Zoals gezegd verkoopt de arbeider door 

middel van het arbeidscontract zijn arbeids-

kracht aan de onderneming. In dit contract ech-

ter worden slechts de lengte van de arbeidsdag 

en het loon — dus wat de kapitalist de arbeider 

per uur arbeid verschuldigd is — vastgelegd. 

Maar hoeveel arbeid is de arbeider de kapitalist 

per uur verschuldigd? Hierover valt niets zinnigs 

te zeggen; er bestaat in de hele kapitalistische 

wereld geen enkel rationeel criterium dat deze 

bron van voortdurend conflict tussen kapitaal 

en arbeid uit de fabriek en daarmee uit de wereld 

kan helpen. Ook hier beslist de machtsverhou-

ding tussen kapitaal en arbeid over het tempo, 

waarin onder gegeven omstandigheden wordt 

gewerkt. En ook hier is elke oplossing van dit 

conflict een voorlopig compromis — voorlopig 

omdat de genoemde machtsverhouding als basis 

van het compromis zelf aan verandering onder-

hevig is. Elke door het kapitaal m.b.v. 
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'wetenschappelijke methodes' opgestelde zgn. 

'objectieve' productienorm is dan ook illusoir en 

kan slechts ten doel hebben een feitelijke 

machtsverhouding te verhullen door die in we-

tenschapskleren te hullen. Toch is het kapitaal 

er altijd weer op uit — zowel in een poging dit 

conflict uit de wereld te helpen als ook vanuit 

haar belang bij een planning van de productie 

—, een 'objectieve', 'rationele' basis te zoeken, 

welke het mogelijk maakt de productienormen 

vast te stellen, m.a.w. precies aan te geven, hoe-

veel arbeid de arbeider de kapitalist per uur ver-

schuldigd is. In zoverre heeft Taylor 'niets ont-

dekt', maar hoogstens de meest verregaande con-

sequenties getrokken uit wat altijd al de kapita-

listische logica van de arbeidsorganisatie is ge-

weest: zijn 'wetenschappelijke organisatie van de 

arbeid' moet die 'objectieve' basis leveren, die 

het kapitaal altijd al zocht (17). 

 

4. HET TAYLORISME 

 

Door vele oorlogen waren de mensen in het 

Frankrijk van de 19e eeuw inventief geworden. 

Zo maakte al in 1785 een zekere Le Blanc gewe-

ren, waarvan de onderdelen onderling verwissel-

baar waren, zodat elk onderdeel in het geweer 

paste en bij de montage van geweren niet elk 

onderdeel passend behoefde te maken. Thomas 

Jefferson, de geestelijke vader van de Ameri-

kaanse onafhankelijkheidsverklaring, was op dat 

moment toevallig in Frankrijk. Toen hij van de 

ontdekking van Le Blanc hoorde, bracht hij hem 

een bezoek en schreef z'n bevindingen naar het 

Amerikaans congres. Wat in Frankrijk in een 

experimenteel stadium bleef steken, werd in de 

V.S. in de praktijk toegepast. Een groot deel van 

de in de Amerikaanse burgeroorlog gebruikte 

geweren waren gemaakt volgens het principe 

van de 'verwisselbare fabricage'; dit principe be-

rust op de zgn. 'transfer of skills': de vakbe-

kwaamheid van de arbeiders wordt overgedra-

gen op de machine en maakt daarmee de pa-

troons onafhankelijker t.o.v. de vakarbeiders 

(a) . De industriëlen in het noorden hadden in de 

burgeroorlog (1861-1865) gevochten onder het 

banier van de mensenrechten ('schaf de slaverij 

af')  met in hun achterhoofd, dat de negers — 

eenmaal geen slaaf meer - vrij zouden zijn om 

hun arbeidskracht te verkopen. Maar de negers 

zelfs dachten daar anders over — "sie haben auf-

gehört Sklaven zu sein, aber nicht om Lohn arbeiter 

zu werden" (Marx). Voor hén betekende vrijheid: 

dat ze wel zagen hoe ze aan het voor de eigen 

consumptie hoogst noodzakelijk kwamen — hun 

enige luxe was niets-doen, rondhangen rond de 

plantages, waar ze vroeger afgebeuld waren en 

die nu zonder hun arbeid te gronde gingen; dit 

deden ze vol leedvermaak en ze gebruikten het 

christendom, dat men hen geleerd had, slechts 

"als Schönfarberei dieser schadenfrohen Stimmung 

und Indolenz" (71)(b) . Op deze autonomie, op 

deze weigering zich zonder meer te schikken 

naar de eisen van de jonge industrie, reageerde 

het Amerikaans kapitaal, zoals het kapitaal 

waar ook ter wereld in een dergelijk geval rea-

geert: met arbeidsdwang. De 'Black Codes' 

dwongen de negers op straffe van arrestatie om 

werk te hebben — zo niet, dan deden ze aan 

landloperij en konden op grond daarvan worden 

opgepakt. Op den duur werd deze arbeidsdwang 

overbodig — niet omdat de negers opeens veran-

derd waren, niet omdat de negers de loonarbeid 

ontdekt hadden als 'intrinsieke waarde', maar 

omdat de omstandigheden waren veranderd: de 

nood was zo groot geworden dat ze wel gedwon-

gen waren te gaan werken — gewoon bij gebrek 

aan andere mogelijkheden (18). 

 

De burgeroorlog had voor het kapitaal de ge-

wenste afloop gehad: enerzijds kreeg de industrie 

en met name de massafabricage een geweldige 

impuls en anderzijds zorgde de afschaffing van 

de slavernij mede voor een toevloed van onge-

schoolde arbeiders, waar de massafabricage 

steeds meer behoefte aan had. Vooralsnog echter 

voelden die ongeschoolden daar niet veel voor: 

de 'civilisatie' verliep moeizaam. "Pas sinds men 
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begonnen is, de arbeid als opvoedingsfactor te be-

nutten, heeft de civilisatie van de kleurlingen meer 

succes" (19). De negerpedagoog Booker Wa-

shington richtte in Tuskegee in de staat Alaba-

ma een school op die tot taak kreeg "de negers tot 

arbeid op te voeden en tegelijkertijd ook geestelijk 

hogerop te brengen, en... (op die school) wordt be-

grip voor de waarde van de arbeid bijgebracht en 

staan zowel hand- als hoofdarbeid op het program-

ma, opdat de scholieren niet alleen tot economische 

zelfstandigheid, maar ook tot zedelijke hoogte wor-

den gebracht" (20)(c) . 

 

Na de burgeroorlog namen ook de spoorwegen 

een hoge vlucht: het westen van de V.S. werd 

steeds verder opengelegd. Een groot deel van de 

geweldige stroom immigranten vond hier werk. 

Anders dan de negers wilden deze immigranten 

uit Europa in eerste instantie werk (d). Als ze 

eenmaal werk hadden gevonden, gedroegen ze 

zich ook als werkers. De klassengevechten van 

1877 werden met name gedragen door de spoor-

wegarbeiders. De heersende klasse was geschokt. 

Het was nog maar 6 jaar geleden, dat de arbei-

ders in Parijs gewelddadig in opstand waren ge-

komen en de Commune hadden uitgeroepen. Nu 

waarde het 'spook van het communisme' ook al 

in de V.S. rond en met een zo mogelijk nog veel 

grimmiger gezicht. In hun boek 'Chicago — A 

History of its Reputation' geven Lloyd Lewis en 

Henry Justin Smith een indruk van deze strijd, 

die Amerika deed sidderen: "20.000 mannen, po-

litie en burgers waren gewapend. Hele troepen 

huisvaders patrouilleerden door de stadswijken met 

het geweer op de schouder. Een keer vochten 50 ver-

schillende groepen en troepen tegen eenheden van de 

politie en 'speciale eenheden' vrijwilligers. Alle ca-

fés waren gesloten... De mensen brachten alle be-

schikbare geweren en paarden naar de stadshallen. 

In de depots van Burlington & Quincy in de West 

Sixteenth Street in Chicago werden locomotieven 

vernield; af en toe werd daar ook geschoten. Bij de 

overbrugging tussen de Alsted Avenue en de Archer 

Avenue had een regelrechte veldslag plaats. De toe-

stand was voor de ondernemers en zakenlieden zeer 

gevaarlijk geworden — daarom eisten ze de inzet 

van 5.000 gewapende agenten om de 'Commune- 

opstand van het gepeupel' neer te slaan. (...) De 

'betere lieden' vluchtten en masse de stad uit." (21) 

Deze klassengevechten en een tegelijkertijd 

plaatsvindende diepingrijpende sociaal-

economische verandering van de hele Ameri-

kaanse samenleving (e) vormen de achtergrond 

van de in de 90er jaren van de vorige eeuw inzet-

tende economische depressie — met in de jaren 

1893-1897 werkloosheidspercentages van 12-

14% — welke de hele maatschappij in een crisis 

stort. De V.S. kon, als een van de weinige kapi-

talistische landen zonder kolonies, haar proble-

men niet 'exporteren' en besloot een 

"intensivering van de arbeid d.m.v. systemati-

sche arbeidsplaatsstudies" (22) te forceren om op 

die manier haar concurrentiepositie t.o.v. andere 

geïndustrialiseerde landen veilig te stellen. Fre-

derick W. Taylor was de eerste, die rond de 

eeuwwisseling in de staalindustrie een serieus 

begin maakte met deze arbeidsplaatsstudies. 

Hier ontwikkelt onze jonge ingenieur enkele ja-

ren later z'n 'ware filosofie van het leiding ge-

ven', waarvan de kern gevormd wordt door "het 

geloof in het bestaan van één harmonische or-

de" (23). Taylor wil "het klassenconflict tussen ka-

pitaal en arbeid uit de wereld helpen" (24). De ba-

sis voor een harmonie tussen kapitaal en arbeid 

ziet hij in een hogere arbeidsproductiviteit, 

waarvan zowel de werkers profiteren (hoge lo-

nen) als ook de bedrijven (lage loonkosten). Een 

dergelijke harmonie echter kon natuurlijk 

slechts gedijen op basis van wederzijds vertrou-

wen en begrip. Maar nou hadden uitgerekend 

begrip en vertrouwen tegenover chefs veel te lij-

den gehad van de klassenstrijd. Dergelijke be-

grippen komen nou eenmaal nooit ongehavend 

uit de strijd. Dat betekende, dat daarmee ook de 

basis voor Taylors harmoniegedachte feitelijk 

weggevallen was. Hij had dit met eigen ogen 

kunnen zien, toen hij als jong ingenieur in de 

fabriek kwam en daar zag, dat de arbeiders be-
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paald niet zo hun best deden als hij gewend was 

aan te treffen bij het heren-dubbel (Taylor was 

nl. een verwoed tennisser)! Daar kwam hij tot de 

'ontdekking', dat er in een fabriek een 

'informele organisatie' bestaat, d.w.z. dat er 

onder de arbeiders bepaalde afspraken bestaan 

om de productie laag te houden. Taylor merkt 

hierover op: "Dit lanterfanten of lijntrekken komt 

door twee oorzaken. Ten eerste door de aangeboren 

neiging van de mensen om hun gemak te nemen, 

die wij 'natural soldiering' (natuurlijke gemak-

zucht) kunnen noemen. Ten tweede door verwarde 

bijgedachten en redenaties, die veroorzaakt worden 

door hun omgang met andere mensen, hetgeen wij 

'systematic soldiering' (systematische lijntrek-

kerij) kunnen noemen"(25). "Lijntrekken wordt 

zo'n vaste gewoonte, dat de arbeiders dikwijls moei-

te zullen doen om de productie van hun machine te 

beperken, zelfs wanneer een aanzienlijke verhoging 

van de productie niet meer werk van hen zou ei-

sen" (26). "Lijntrekken is zo algemeen dat in een 

groot bedrijf haast geen bekwaam arbeider is te vin-

den, die niet een groot deel van zijn tijd besteedt 

aan het bestuderen, hoe langzaam hij wel kan wer-

ken, terwijl hij zijn baas toch de indruk geeft in een 

goed tempo te werken" (27). "Tot schade van het 

karakter van de werkman houdt het lijntrekken een 

welbewuste poging in om de werkgevers te misleiden 

en te bedriegen... (...). De werkgever wordt al 

gauw als een tegenstander, zo niet als een vijand 

beschouwd en het wederzijds vertrouwen, dat hoort 

te bestaan tussen een leider en zijn mensen, het en-

thousiasme en het gevoel, dat allen voor hetzelfde 

doel werken, en in de resultaten delen, is volkomen 

zoek" (28). Het lijntrekken, waar Taylor mee te 

maken kreeg, moet waarschijnlijk gezien worden 

als voor een deel nog 'ouderwets' lijntrekken: een 

soort van spontaan drukken van het tempo door 

mensen die buiten de fabriek nog in een half 

vóór-kapitalistische verhouding leven (en bv. 

voor en na het werk in de fabriek nog als boer 

werkzaam zijn) en dat leven dan als oriëntatie 

gebruiken voor het leven binnen de fabriek. Wil 

men zijn leven voor zover zich dat afspeelt bui-

ten de fabriek veilig stellen, dan betekent dat 

voor binnen de fabriek, dat men zich daar niet 

'afleeft', d.w.z. het rustig aan doet. M. Weber 

onderscheidt deze vorm van lijntrekken als het 

"zuiver traditionalistische en economisch irratione-

le", "het onwillekeurige, 'stimmungsmäßige' lijn-

trekken" van het 'akkord-politische' lijntrek-

ken: het doelbewuste lijntrekken, "de manier, 

waarop de arbeiders, bewust en hardnekkig, maar 

zonder woorden, met de ondernemer strijden om de 

koopprijs voor hun prestaties"(29). Volgens We-

ber zijn de klachten over dit 'akkord-politische' 

lijntrekken, dat de arbeiders hanteren als middel 

om ófwel hogere tarieven af te dwingen ófwel om 

bij gelijkblijvende tarieven te vechten voor be-

houd van het traditionele arbeidstempo, de laat-

ste jaren (d.w.z. het begin van deze eeuw) aan-

zienlijk toegenomen, — en wel parallel met 1) de 

toenemende rationalisering van de loonsys-

temen; 2) het afnemen van de stakingskansen 

door een meer solide organisatie van de onderne-

mers. Dus parallel met de modernisering van de 

verhouding kapitaal/arbeid krijgt het lijntrek-

ken geleidelijk aan een andere betekenis, wordt 

een strijdmiddel in handen van de arbeiders, dat 

bovendien als strijdmiddel t.o.v. het voor die 

tijd altijd als strijdwapen gehanteerde staken de 

volgende voordelen heeft: 1) anders dan bij een 

staking heb je bij het lijntrekken geen formeel 

organisatieapparaat nodig, zodat dit ook als 

strijdvorm gehanteerd kan worden in fabrieken, 

waar geen vakbondsorganisatie bestaat; 2) bij 

lijntrekken is het verlies in loon zo gering, dat er 

geen stakingskassen nodig zijn; 3) de arbeiders 

zijn moeilijker te 'pakken' bij het nauwelijks 

aantoonbare lijntrekken dan bij een openlijke 

staking. Wat Taylor 'luiheid' en 'gebrek aan ka-

rakter' noemt is feitelijk de weigering van de ar-

beiders om naast met hun handen ook nog met 

hun hoofd voor de kapitalist te werken. Voor 

zover ze hun hersens gebruiken, doen ze dat voor 

zichzelf zó dat ze er zelf beter van worden en té-

gen het kapitaal. Daarom, en nergens anders 

om, moet dat denken worden overgelaten aan 
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anderen. Taylor was ervan overtuigd, "dat het in 

het belang van ieder mens is, dat hij zich behoorlijk 

inspant, wanneer hij werkt. Niet alleen, omdat hij 

dan meer kan verdienen, maar vooral omdat deze 

inspanning een vormende invloed heeft op het ka-

rakter van de mens" (30). Voor hem was dat lijn-

trekken op grote schaal natuurlijk een klap in 

het gezicht — zijn idee van belangenidentiteit 

tussen kapitaal en arbeid bleef echter onaange-

tast. Maar dan moesten de arbeiders eerst opge-

voed worden. Voorwaar geen gemakkelijke op-

gave: een mentaliteitsverandering bij de arbei-

ders om het 'geschokte vertrouwen van de arbeiders 

in hun leiding' te herstellen. Taylor zag in de 

"nieuwe, wetenschappelijke manier van leiding 

geven" de voorwaarde voor het herstel van dat 

vertrouwen (alsof dat ooit bestaan had!). "In 

wezen veroorzaakt de wetenschappelijk verantwoor-

de wijze van leiding geven een volkomen geestelijke 

ommekeer bij de arbeiders... aangaande hun plich-

ten tegenover hun werk, tegenover hun collega's en 

tegenover hun werkgevers" (31). Deze nieuwe ar-

beidsfilosofie, deze nieuwe houding tegenover de 

arbeid vereiste natuurlijk van de arbeiders een 

behoorlijke dosis karakter — en karakter bete-

kende voor Taylor dat de arbeiders spontaan 

doen wat ze moesten doen, d.w.z. werken en wel 

zonder lijntrekken. Arbeidsfilosofie als werkideo-

logie! 

 

Maar Taylor weet natuurlijk ook wel dat mooie 

praatjes alleen niet genoeg zijn om de arbeiders 

een plichtsgevoel tegenover hun arbeid af te 

dwingen. Daar komt meer bij kijken. Daar zal 

de wetenschap aan te pas moeten komen: bewe-

gings- en tijdstudies. De wetenschap wordt bij 

het beheer van de fabriek betrokken om de in-

formele organisatie van de arbeiders, de basis 

voor het lijntrekken en lanterfanten, uiteen te 

slaan: de wetenschap wordt tegen de arbeiders 

ingezet, taylorisme als contra-revolutie (f). In de 

bewegingsstudie, die aan de tijdstudie vooraf-

gaat, worden de bewegingen van de arbeider 

'uiteengelegd' (g) en vervolgens wordt de meest 

efficiënte manier om bepaalde operaties uit te 

voeren vastgesteld. Daarna wordt de tijd die mi-

nimaal nodig is voor het uitvoeren van de ver-

schillende deeloperaties gemeten en wordt door 

het combineren van de verschillende deeltijden 

een standaardtijd geconstrueerd, welke als het 

ware in de machine wordt 'opgeslagen'. De ma-

chine krijgt een tijdstructuur en zo is de weg ge-

opend voor het vooraf bepalen van de levende 

arbeid, die nog slechts als aanhangsel fungeert. 

Dat betekent een politieke overwinning op de 

arbeidersklasse, omdat het commando van het 

kapitaal zich nu verder kan ontplooien met be-

hulp van de machines zelf en niet meer aangewe-

zen is op de willekeurige snelheid van de arbei-

ders. Doordat de tijdmetingen de arbeiders de 

controle over het tempo ontnemen kunnen de 

kapitalisten hen laten werken tot de uiterste 

grenzen van hun mogelijkheden: de porieën van 

de arbeidsdag worden telkens weer dichtgestopt. 

Door z'n tijdmetingen kreeg Taylor de bijnaam 

Frederick 'Speedy' Taylor. De met behulp van 

tijdmetingen verkregen prestatienorm was afge-

stemd op de topprestatie van de beste arbeiders. 

Deze oorspronkelijke opzet, die aanvankelijk 

door het kapitaal kon worden doorgezet door de 

aanwezigheid van een geweldig groot reserve le-

ger aan arbeidskrachten, moest later, mede on-

der druk van de arbeiders, worden afgezwakt. 

Met name voor oudere arbeiders, d.w.z. ouder 

dan 35 jaar, viel het niet mee te voldoen aan de 

eis van 'eerste-klas-kracht'. W. von Kochmann 

(1914) haalt allerlei berichten aan, waaruit 

blijkt, "dat de arbeiders in sommige getayloriseerde 

bedrijven nu reeds medicamenten innemen, die hen 

moeten stimuleeren en in staat stellen de uiterste 

grens van arbeidsprestatie te bereiken. Ja hij ver-

nam zelfs, dat het reeds vrij dikwijls voorkwam, dat 

zij zich de haren verfden en zich schminkten om 

maar den schijn van jeugd en frischheid te behou-

den" (32). Naast bewegings- en tijdsstudies 

vormt een ander wezenlijk onderdeel van het 

wetenschappelijk bedrijfsbeheer de reeds ge-

noemde standaardisering van de werktuigen. 
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A.H. Colijn merkt in dit verband op dat er ten 

tijde van Taylor "haast evenveel soorten werktui-

gen als er individuen zijn" (33). En hij vervolgt: 

"Het is niet afdoende een normale arbeidsmethode 

in het bedrijf in te voeren. Ook de gereedschappen, 

uitrusting, ja alles, wat van invloed kan zijn op de 

arbeidsuitkomsten, moet onttrokken worden aan 

de competentie van den werkman en gebracht 

onder den Scepter der wetenschap (lees: het 

kapitaal, g.s.)" (34, cursivering van mij, g.s.). 

Hoe we ons dit concreet moeten voorstellen, 

kunnen we bij Dr.Ir. Th. van der Waerden lezen: 

"De arbeider onder het oude systeem, b.v. aan een 

gereedschapswerktuig, heeft behalve de steeds her-

haalde bewerkingen nog enig bijwerk dat scholing 

of ervaring vordert. Hij kent zijn machine, verricht 

vaak nog kleine reparaties bij storingen, zorgt voor 

het inzetten van het werkstuk, voor het spannen der 

drijfriemen enz., vaak slijpt hij nog zijn eigen ge-

reedschap. Binnen zekere grenzen is hij nog vrij in 

de wijze waarop hij zijn machine gebruikt. In 

W.B. (Wetenschappelijk Bedrijfsbeheer) is er van 

dit alles niets meer over. Alle voorbereidende werk-

zaamheden, slijpen, instellen, spannen, worden 

door speciale mannen verricht, die niets anders 

doen dan dat. Het instellen geschiedt naar nauw-

keurige, gedetailleerde voorschriften onder toezicht 

van een speciale voorman; voor kleine storingen en 

reparaties is er een andere baas. Het te gebruiken 

gereedschap wordt voor de arbeider uitgezocht, even-

als de te bewerken grondstof of het halffabrikaat: 

het arbeidstempo is voorgeschreven. Alle initiatief 

of toepassing van ervaring wordt dus aan de werk-

man ontnomen" (35). Omdat het kapitaal er niet 

in slaagde de geestelijke potenties van de arbei-

ders voor zichzelf productief te maken en de ar-

beiders hun fantasie alleen maar tegen het kapi-

taal aanwendden (lijntrekken etc.), ontstond de 

noodzaak hoofd- en handarbeid volledig van el-

kaar te scheiden. "De geestelijke krachten worden 

aan één zijde vergroot omdat zij aan de andere zijde 

verdwijnen. Hetgeen de deelarbeiders verliezen, 

wordt, tegenover hen, in het kapitaal geconcen-

treerd" (36). De breuk tussen de levende arbeid 

en z'n geestelijke potenties is definitief: "om te 

denken worden anderen betaald" (Taylor). De 

deelarbeider wordt niet alleen formeel, maar re-

ëel geannexeerd in de organisatie van het ar-

beidsproces en tegenover hem staat een anonie-

me bevelscentrale, "uitvoerster van een abstracte 

rationaliteit, van de wetenschap an sich, ..., de in-

carnatie van de Vernunft" (37) of — beter — "de 

vertegenwoordigster van het despotisme van de pa-

troons gehuld in wetenschapskleren" (38). Doordat 

in het taylorisme de machine niet meer werktuig 

in handen van de arbeider is, maar de arbeider 

werktuig, aanhangsel van de machine is, krijgt 

de ondernemer weer een stuk autonomie in de 

fabriek terug, dat hem was ontnomen door de 

staat en de georganiseerde of ongeorganiseerde 

arbeidersbeweging. Taylor had begrepen, dat de 

enige manier om de arbeiders in de massasecto-

ren te besturen die via de machine is: de autono-

mie moet bij de machine komen te liggen. 

 

Als moment van de macht van het kapitaal kon 

het taylorisme slechts onder dwang worden door-

gezet. Maar deze van het kapitaal uitgaande 

dwang moest tegelijkertijd als zodanig verslui-

erd worden en worden voorgesteld als 

'Sachzwang' (39), — hiertoe moest een vorm van 

prestatieloon, het zgn. differentieel stukloonstelsel 

dienst doen. Het kenmerkende van dit stelsel is, 

dat voor hetzelfde werk twee stukgelden worden 

gesteld: een hoog en een laag stukgeld. Stel nu, 

dat deze stukgelden resp. op 35 en 25 ct. gesteld 

worden en dat arbeidsstudies hebben vastgesteld 

dat de arbeider per dag 10 stuks moet kunnen 

maken. Haalt hij deze 10 stuks dan verdient hij 

10 x 35 ct. = ƒ 3,50 per dag. Haalt hij echter 

maar 9 stuks of voldoet z'n werk niet aan de 

kwaliteitseisen, dan verdient hij slechts 9 x 25 

ct. = ƒ 2,25 per dag. Geen wonder dat er dan ge-

werkt wordt, vooral omdat Taylor eraan toege-
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voegd had, dat het lage stukgeld zo bepaald 

moest worden, dat de arbeiders er nauwelijks 

een gewoon daggeld aan verdienden, d.w.z. dat 

ze er nauwelijks van in leven konden blijven 

(40). 

 

'Speedy' Taylor speculeerde met zijn stukloon-

stelsel op het eigen belang van de arbeiders en 

wilde daarom de arbeidsintensivering afdwingen 

via een loonsysteem dat de belangenharmonie 

tussen loonarbeid en kapitaal tot uitdrukking 

moest brengen. "De loon- kwestie is uit de wereld. 

Het loon, vroeger onderwerp van dispuut en kritiek, 

punt van onderhandeling, waarbij beide partijen 

— werkgever en werknemer — hun eigen belang 

alleen in het oog vatten; waarbij de werkgever er 

trachtte af te komen met het laagste loon en de ar-

beider zoo hoog mogelijk loon trachtte te verkrijgen, 

zal nu voortaan voorgoed wetenschappelijk kunnen 

worden vastgesteld. Er valt niet meer over te diskus-

siëren. De betaling geschiedt mathematisch juist 

naar wat gedaan wordt. En wat men presteeren 

kan, staat wetenschappelijk vast. Het loon is voort-

aan geen koopmanszaak meer. Daarmede is de oor-

zaak van tweedracht uit de verhouding tusschen 

werkgever en werknemer gebannen en tot stand ge-

bracht de Sociale Vrede" (41). Maar zoals we al 

eerder gezien hebben is het niet de wetenschap 

maar de machtsverhouding tussen arbeid en ka-

pitaal die beslist over wat er gepresteerd kan en 

moet worden. De invoering van het Taylor-

stelsel maakte de 'probleemloze' inschakeling in 

het productieproces van de talloze ongeschoolde 

arbeiders mogelijk; — probleemloos in zoverre 

hun ongeschooldheid niet langer een belemme-

ring vormt voor hun inschakeling, maar er juist 

de voorwaarde van wordt, — de problemen ko-

men later pas. Voor de ondernemers was de in-

voering van het taylorisme alleen maar gunstig. 

Op de eerste plaats bedroeg de gemiddelde stij-

ging van de arbeidsproduktiviteit in de jaren 

1920- 1924 5,4% tegen een gemiddelde van 1,3% 

in de drie decennia daarvoor (42). De arbeiders 

moesten voor deze productiviteitsstijging echter 

een hoge tol betalen: "De tol aan lijf en leden, die 

de Amerikaanse industrie gedurende het 2e decen-

nium van de 20e eeuw geëist heeft, liggen hoger dan 

de nationale oorlogsverliezen vanaf de onafhanke-

lijkheidsoorlog tot aan de dag van vandaag 

toe" (43). Op de tweede plaats was het taylorisme 

tendentieel gericht tegen de vakbondsorganisa-

ties. Dit laatste aspect paste zeer goed in het 

strategisch concept van de patroons, die in de 

vorm van strijd voor de zgn. 'open shop' (d.w.z. 

bedrijven zonder vakbonden) de aanval hadden 

ingezet tegen de vakbondsorganisatie, welke 

aanval voorlopig werd afgerond met de invoe-

ring van het taylorisme. 

 

Nadat de vakorganisaties in de V.S. erin ge-

slaagd waren een vorm van institutionalisering 

tussen kapitaal en arbeid op onderhandelingsni-

veau af te dwingen en als onderhandelingspart-

ner namens de arbeiders een wettelijke verkor-

ting van de arbeidsdag hadden weten door te 

drukken, zag het Amerikaanse kapitaal zich ge-

dwongen de historische stap te maken van de 

uitbreiding van de absolute meerwaarde (door 

verlenging van de arbeidsdag) naar uitbreiding 

van de relatieve meerwaarde, d.w.z. intensive-

ring van de uitbuiting in dezelfde arbeidstijd, 

zonder aanzienlijke kostenverhogingen en zon-

der technische vernieuwingen, maar alleen door 

de voorhanden productiekrachten rationeler te 

benutten. Dit beter benutten van de voorhanden 

productiekrachten loopt in het taylorisme uit op 

een 'ontscholing van den arbeid', — en juist deze 

ontscholing, deze dekwalificering van de arbeid 

is het, welke de basis van de vakorganisaties zal 

aantasten. "Het type van den werkman zal geheel 

veranderen. (...). De arbeider is nu niet meer vak-

man, maar bewegingen-maker... Het begrip van 

een bijzonder beroep of vak verdwijnt bij den arbei-

der, alleen zijn bewustzijn: ik ben arbeider — 

blijft. En alle arbeiders worden tot dit peil neerge-

stooten. Als vrucht van deze ontscholing en nivel-

leering zal het socialistische klassebewustzijn in de 

plaats treden van het gemeenschapsgevoel, dat vroe-
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ger samenbond wie een vak beoefenden. De solida-

riteit wordt een klassensolidariteit. De massa's ar-

beiders, die in conflict komen met de ondernemers 

worden steeds groter. Dergelijke conflicten nemen 

in het bewustzijn des arbeiders het karakter aan 

van een klassenstrijd. De algemeene betrekking tus-

schen patroon en arbeider zal worden verslech-

terd" (44). Hier wordt dus gesteld dat de uit de 

ontscholing van de arbeid resulterende nieuwe 

samenstelling van de arbeidersklasse het antago-

nisme tussen kapitaal en arbeid alleen maar ver-

scherpt, d.w.z. het omgekeerde effect blijkt te 

hebben van wat Taylor dacht te bereiken: de 

Sociale Vrede tussen kapitaal en arbeid op basis 

van zijn 'wetenschappelijke' vaststelling van 

prestatienormen en lonen. Verder blijkt uit dit 

citaat dat deze nieuwe samenstelling van de ar-

beidersklasse op basis van hun ongeschooldheid 

consequenties heeft voor organisaties, die vooral 

geschoolde arbeiders onder hun leden tellen. En 

zo wordt het taylorisme dan ook later bewust 

gehanteerd — blijkens de volgende 'goede raad' 

die een Amerikaans ondernemer zijn Duitse col-

lega's in de mijnindustrie geeft: "Zet de geschoolde 

en verantwoordelijke mijnwerker buiten spel door 

op grote schaal gebruik te maken van de machinerie 

en de wetenschappelijke standaardisering; verander 

hem in een automaat, in een ontmenselijkte robot, 

en dan zal het jullie ook lukken, de rebellengeest en 

de organisatie van de arbeiders te vernietigen" (45). 

En de Duitse mijnwerkers zullen in de loop van 

de 20er jaren merken, dat deze raad niet tot do-

vemansoren was gericht! 

 

Hier komt al iets van 'de ware ziel van het taylo-

risme' naar voren: het politiek isoleren van de 

arbeiders, — taylorisme als "politiek instrument 

ter verdinglijking van de arbeid, d.w.z. om de le-

vende arbeid als de bewuste klasse, het proletariaat, 

politiek en organisatorisch te atomiseren" (46). De-

ze tendens wordt nog versterkt doordat het de 

arbeiders in getayloriseerde bedrijven onmoge-

lijk wordt gemaakt met elkaar te praten door de 

arbeidsplaatsen ruimtelijk van elkaar te schei-

den. En omdat men niettemin vreest dat dit al-

les nog niet toereikend is om de rebelsheid van 

de arbeiders aan banden te leggen wordt in elke 

fabriek een heel bazensysteem opgezet en wordt 

gebruik gemaakt van financiële prikkels om de 

arbeiders tegen elkaar uit te spelen. De objectie-

ve werking van het taylorisme, nl. uitholling 

van de vakorganisaties, correspondeert met de 

subjectieve bedoeling die Taylor ermee had: 

Taylor zag de arbeidersorganisatie "slechts als 

vijandin van meerdere productie en opstookster tot 

opzettelijke beperking" (47). Deze indruk van 

Taylor is niet die van iemand die de arbeiders 

zwart wil maken, maar een reële inschatting van 

de toenmalige vakorganisaties die het principe 

'haast u langzaam' hanteerden, — hiermee deels 

aansluitend bij de mentaliteit van de vakarbei-

ders die met de vaststelling van hun eigen tempo 

hun macht ten opzichte van hun patroons de-

monstreerden, deels ter bescherming van hun 

eigen leden, omdat de ervaring had geleerd dat 

opvoering van het tempo meestal ontslagen tot 

gevolg had. Dat de vakorganisaties de door Tay-

lor gesignaleerde functie feitelijk in praktisch 

alle kapitalistische landen hebben gehad, wordt 

ons van vele kanten bevestigd. Zo wijst M. We-

ber er in zijn reeds eerder geciteerde artikel 'Zur 

Psychophysik der industriellen Arbeit' (1908

-1909) op, dat, anders dan de ondernemers be-

weerden, niet alleen de vakbonden verantwoor-

delijk gesteld konden worden voor het veel voor-

komende verschijnsel van het lijntrekken, maar 

dat ook in bedrijven waar de vakorganisaties 

niet actief waren, 'gebremst' werd, als er maar 

enig solidariteitsgevoel tussen de arbeiders be-

stond (48). Mr. M. W.F. Treub (1917) sluit zich 

hierbij aan: "Tegenover het vele goede, dat de vak-

beweging op haar crediet schrijven mag, staat eene 

groote schaduwzijde, namelijk de door haar op hare 

leden uitgeoefend wordende drang, om geen sterker 

woord te gebruiken, om toch vooral niet hun uiterste 

krachten in te spannen en om ook bij grooter ar-

beidsvermogen niet meer te presteeren dan een op 

zijn gemak werkend man van het vak met gemid-
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delde bekwaamheid en gemiddelden ijver aan ar-

beid leveren kan. Deze tendens der vakverenigingen 

wordt slechts bij uitzondering door deze openlijk 

erkend, maar zij is niettemin vrij algemeen aanwe-

zig, en dat zeker niet alleen in Engeland. Overal 

hier te lande zoo goed als elders, heeft de vakveree-

niging dien half verborgen trek" (49). Voor deze 

'beschuldiging' aan het adres van de arbeiders 

wordt Treub vervolgens ter verantwoording ge-

roepen door de vakorganisaties in de persoon 

van de heer Polak, die in het Weekblad van den 

Algemeenen Nederlandschen Diamantwerkers-

bond van 26 januari 1917 opmerkt, dat deze be-

schuldiging "allen grond mist". Maar diezelfde 

Polak laat daar wel op volgen: "Intusschen wil-

len wij gaarne de mogelijkheid erkennen, dat er 

vele, zeer vele arbeiders zijn, wellicht vormen zij 

zelfs de meerderheid, die zich bij het volvoeren van 

hun taak nu juist niet tot het uiterste inspannen, 

zonder evenwel tot lijntrekken te vervallen" (50). 

Een houding, die hij overigens, gezien de laagte 

van de lonen, maar al te begrijpelijk vindt: voor 

weinig loon slechte arbeid. Dit standpunt wordt 

door de dokarbeidersbond te Liverpool, die als 

'strijd-taktiek' had, "om zonder eenige energie den 

arbeid bij hun werkgevers te verrichten. Zoo lang-

zaam mogelijk moest worden gewerkt", aldus ge-

motiveerd: "Er is geen reden om te betwijfelen, dat 

de ware verhouding van den werkgever tot den werk-

man deze is: dat hij poogt de grootste hoeveelheid 

van de beste soort arbeid te verkrijgen voor het ge-

ringste loon; en hoe ongewenscht deze verhouding 

ook voor den arbeider moge zijn, er is geen ontko-

men aan, behalve door zich naar den toestand te 

voegen en er den nuchteren handelsregel op toe te 

passen, die een waar levert naar gelang van 

den prijs. De werkgever staat op het bepalen van 

het bedrag, dat hij voor een uur arbeid geven wil, 

zonder de minste consideratie voor den arbeider; er 

is daarom voorzeker niets verkeerds in, als de arbei-

der van zijn kant de hoeveelheid en de hoedanigheid 

van den arbeid bepaalt, dien hij wil leveren in een 

uur voor den prijs, door den werkgever vastge-

steld" (51). 

Van het echtpaar Sydney en Beatrice Webb we-

ten we, dat dit soort  'tactiek' in het Engeland 

van de vorige eeuw zeker geen uitzondering was. 

Zij illustreren dit met allerlei voorschriften, 

waaruit blijkt dat men geprobeerd heeft de 

maximum-hoeveelheid van de voor een bepaald 

loon te verrichten arbeid vast te stellen. Zo had 

in 1867 de afdeling Bradford van den Bond van 

losse arbeiders in haar reglement dit voorschrift 

opgenomen: "Gij wordt gewaarschuwd den goeden 

regel niet te overtreden, door, om een glimlach van 

den patroon te winnen, het dubbele te verrichten van 

den van u gevorderden arbeid, waardoor anderen 

genoodzaakt zijn hetzelfde te doen". De afdeling 

Leeds van den Opperliedenbond schreef in haar 

reglement "lederen Broeder in de vereeniging, die 

blijk geeft meer te dragen dan het gebruikelijk aan-

tal, dat acht steenen is, zal één shilling boete wor-

den opgelegd, te betalen binnen één maand, op 

straffe van verstoken te zijn van uitkering, totdat de 

boete is betaald". De Metselaarsvereeniging te 

Manchester had in 1869 een reglement, waarin 

bepaald werd: "Ieder, die betrapt wordt op hard 

loopen, of op werken met meer dan geregelde vlug-

heid, zal bij de eerste overtreding met 2 shilling en 6 

stuivers worden beboet, bij de tweede met 5 en bij de 

derde met 10 shilling; indien hij blijft volharden, 

zal met hem gehandeld worden zoals het bestuur zal 

noodig oordelen". De Steenhouwersvereeniging 

nam in 1865 het volgende reglementsartikel aan: 

"In plaatsen waar dat allerhatelijkste en vernieti-

gendste stelsel, dat bekend is als 'opjagen', in zwang 

is, moeten de afdeelingen alles in het werk stellen 

om er een einde aan te maken. De gewoonte die zoo-

veel mogelijk bij ons dient te worden ingevoerd, is: 

niet minder tijd nemen dan door een gemiddelden 

steenhouwer gebruikt wordt voor het eerste gedeelte 

van ieder soort werk; en waar het duidelijk zicht-

baar is, dat een lid, of een ander persoon, naar 

overwerken of naar het opjagen zijner medearbei-

ders streeft, daarbij handelend op een wijze die ge-

acht kan worden te leiden tot ontslag van leeden of 

een vermindering hunner loonen, zal de aldus han-

delende persoon voor de afdelingsvergadering wor-
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den gedaagd, en als de aanklacht voldoende bewezen 

wordt, zal een boete worden opgelegd" (52). 

 

De hierboven beschreven strijdtactiek van de 

Engelse dokwerkers wordt in een later stadium 

door de Engelse vakverenigingsleiders echter 

"zoo beslist mogelijk veroordeeld". Met als ge-

volg, dat, als in 1896 op een vergadering van de 

Internationale Federatie van Scheeps-, Dok- en 

Rivierwerkers door plaatselijke vakbondsafdelin-

gen het voorstel wordt geopperd een soortgelijke 

tactiek tegen de ondernemers te hanteren, dit 

voorstel wordt verworpen. En in Patrimonium 

van 22 november 1917, het blad van het Neder-

landsch Werkliedenverbond 'Patrimonium', 

waaraan de voorafgaande citaten zijn ontleend, 

wordt daar, niet zonder een zekere trots, aan 

toegevoegd: "Men ziet overigens uit dit typerende 

geval, dat de Vakvereeniging wel terdege een be-

hoorlijke prestatie wil bevorderen. Zij deed dit reeds 

op meer dan een wijze. Het demoraliserende 

'Maandaghouden' ging zij met kracht tegen", — 

immers "de eere van den arbeider en van den men-

schelijken arbeid mag niet vernietigd worden. Dat 

gevaar dreigt bij co canny-tactiek". 

 

Tegen de achtergrond van de hier beschreven 

'vakbondstraditie' doet de manier waarop de lei-

der van de AFL (h) , Sam Gompers, in een artikel 

in de American Federationist van 1911, het 

'opneemt' voor de arbeiders tegen beschuldigin-

gen ook door Taylor aan hun adres gericht als 

zouden de Amerikaanse arbeiders voor het me-

rendeel lijntrekkers zijn, ietwat merkwaardig 

aan: hij wijst die beschuldiging met kracht van 

de hand en beweert dat "ieder die in de Ameri-

kaanse nijverheid thuis is, weet dat die beschuldi-

ging vals is, dat de Amerikaanse arbeider hard en 

intens werkt, dat de 'geheime afspraken', teneinde 

de stukwerkprijzen laag te houden, een sprookje is 

(...) Het is een erkend feit, dat de werklieden in 

ons land de hardst werkende en de meest produce-

rende zijn, zowel per man als in gemeenschap, van 

de gehele wereld" (53). Een soortgelijke argumen-

tatie vinden we later ook terug in het verslag 

van het door de econoom Hoxie in opdracht van 

de United States Commission on Industrial Re-

lations uitgevoerde onderzoek "naar de onderlin-

ge betrekking tussen het wetenschappelijk bedrijfs-

beheer en de arbeid": een van de grieven tegen de 

beweging- en tijdstudies is, dat ze blijk geven 

van "wantrouwen tegen de eerlijkheid en 'fairness' 

van den werkman" (54). 

 

De vakorganisaties beschouwden het Taylor-

stelsel, niet zonder reden, als een rechtstreeks 

tegen hen gerichte aanval van de ondernemers. 

Dit besef leidt er toe dat de vakorganisaties in de 

tegenaanval gaan. De basis echter voor hun of-

fensief is dubbelzinnig: hun oordeel wijkt niet 

wezenlijk af van dat van de commissie, welke in 

1911 door het Huis van Afgevaardigden werd 

ingesteld "om de wenschelijkheid van invoering 

van het Taylor-stelsel in de Staatsbedrijven te on-

derzoeken". Deze commissie komt tot de volgen-

de conclusies: ze verklaart zich akkoord met het 

Taylor-stelsel, voorzover dit beoogt 1) het nor-

maliseren van de gehele uitrusting van het be-

drijf, zoals machines en werktuigen en 2) het 

normaliseren van de werkmethoden, "het aan-

passen van man aan taak, van werktuig aan bewe-

ging"; ze wijst dit stelsel af, waar het leidt tot 

"aandrijving van de arbeiders, tot ze er bij neerval-

len", tot 'uitmergeling' van de arbeidskracht (55) 

(i). In dit laatste punt ziet de vakorganisatie de 

oorzaak van de onderlinge concurrentie tussen 

de arbeiders en "het ten top heffen van het indivi-

dualistische beginsel", hetgeen de solidariteit tus-

sen de arbeiders en daarmee hun organisatie in 

een vakbond zou ondermijnen. Opvallend is dat 

de vakorganisaties hun eigen ondermijning toe-

schrijven aan dit uit het taylorisme resulterende 

individualisme en niet aan de met de ontscholing 

van de arbeid samenhangende nieuwe samen-

stelling van de arbeidersklasse. Deze voor de of-

ficiële arbeidersbeweging typerende dubbelzin-

nigheid ten opzichte van het wetenschappelijk 

bedrijfsbeheer kan haar uiteindelijke capitulatie 
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De IWW heeft een belangrijke rol gespeeld in de golf van massa-stakingen, die 

geïnitieerd werd door de industriearbeiders in het oosten van de V.S. bij McKees 

Rocks (Pennsylvania) in 1909 en zich uitstrekte tot de grote stakingen in de auto

-industrie in Detroit in 1913. Gestaakt werd vooral in die bedrijven, die volgens 

tayloristische principes waren gerationaliseerd. Foto hierboven is gemaakt in 

1913 in Detroit van stakende arbeiders in de Studebakers fabriek.  
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ervoor alleen maar bespoedigd hebben. Veel ra-

dicaler was de 'praktische' kritiek van de kant 

van de 'andere' arbeidersbeweging: de onge-

schoolde of geïmmigreerde arbeiders, georgani-

seerd in de IWW (Industrial Workers of the 

World). "In contrast to the AFL's narrow defense 

of endangered craft privileges, the Wobblies at-

tempted to develop a rank-and-file rebellion against 

the rationality of Taylor and the speed-up" (56). 

De IWW heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

golf van massa-stakingen, die geïnitieerd werd 

door de industriearbeiders in het oosten van de 

V.S. bij McKees Rocks (Pennsylvania) in 1909 

en zich uitstrekte tot de grote stakingen in de 

auto-industrie in Detroit in 1913. Gestaakt werd 

vooral in die bedrijven, die volgens tayloristi-

sche principes waren gerationaliseerd. Dit was 

het eerste daadwerkelijke, praktische antwoord 

van de kant van de arbeiders, die de met behulp 

van de verwetenschappelijking van de arbeid 

geforceerde intensivering van de arbeid subjec-

tief als verslechtering van de arbeidssituatie er-

vaarden. In hun dagelijkse strijd in de fabriek 

tegen het despotisme van het management leg-

den de arbeiders zich vooral toe op passief verzet 

als vorm van sabotage (57) (j) . In Europa stoot-

ten de patroons, die het taylorisme wilden invoe-

ren, op "de besliste afwijzing van de kant van de 

arbeiders: bij Renault (k)  braken in 1912 en 1913 

stakingen uit, die de ondernemers dwongen af te 

zien van tijdmetingen en nieuwe loonschalen" (58). 

We willen deze praktische kritiek duidelijk on-

derscheiden van de theoretische kritiek, welke in 

allerlei variaties het taylorisme 'onmenselijkheid' 

etc. verwijt. "Elke kritiek op het onmenselijk ka-

rakter van het kapitalistische productieproces welke 

niet tot uitgangspunt neemt de praktische kritiek op 

die onmenselijkheid, die de arbeiders dagelijks le-

veren in hun strijd tegen de kapitalistische produc-

tiemethodes, is tenslotte niet meer dan moraliseren-

de literatuur" (59). Een voorbeeld van een derge-

lijke "moraliserende literatuur" vanuit het stand-

punt van de vakbeweging treffen we aan bij Dr. 

Jac. van Ginniken. 

Van Ginniken schreef in 1918 twee boekjes — 

'Arbeid vermoeit' en 'Zielkunde en Taylorsysteem' 

— ter introductie van het taylorisme bij de ka-

tholieke vakbondskaders (l). In 'Arbeid vermoeit' 

wil Van Ginneken laten zien, dat Taylor eigen-

lijk niet wetenschappelijk genoeg te werk is ge-

gaan. Taylor was te zeer mathematicus en te 

weinig psycholoog, te weinig zielkundige en dat 

zou zich wreken bij het vaststellen van de rust-

pauzes, die zo kort zijn dat de arbeider niet echt 

weer op krachten kan komen, maar alleen de 

kans krijgt om even lucht te happen, — met alle 

gevolgen van dien. Bij de onvermijdelijkheid 

van een verregaande arbeidsdeling legt Van Gin-

neken zich neer. Hij laat aan de hand van statis-

tieken zien dat de toestand van de Nederlandse 

arbeiders ook zonder taylorisme al treurig ge-

noeg was. Statistieken tonen aan dat in de jaren 

1908-1911 het sterftecijfer onder fabrieksarbei-

ders zeer ver boven het gemiddelde lag. Een van 

de voornaamste oorzaken van de hoge sterftecij-

fers was t.b.c., ten aanzien waarvan de dokters 

bijna unaniem van mening zijn dat het een 

'werkplaatsziekte' is. In de werkplaats ging er de 

zweep overheen "en striemend kwam zij neer; 

schandelijk lange werkdagen bij minimale lonen, 

ontbering en uitputting; ziekte en dood enerzijds, 

anderzijds doffe moedeloosheid die aan wanhoop 

grensde. (...) De dood werd als een verlossing be-

schouwd uit een leven zonder schoonheid, zonder 

uitzicht, zonder hoop" (60). "Wie in de gelegenheid 

was het moderne fabrieksbedrijf te volgen, wie een-

maal gezien heeft, in wat voor razende tempo's gear-

beid wordt, en hoeveel beleid en voorzichtigheid ie-

dere arbeider daarbij nodig heeft, die zal den ver-

nielenden invloed van het stukwerk naar waarde 

weten te waarderen" (61). De meeste arbeiders 

houden dit werk slechts 4 a 5 jaar (!) vol en moe-

ten dan tot lichter werk overgaan. Maar lichter 

werk betekent minder loon. "Dat weten de men-

schen zelf genoeg, maar de nood drijft ze, om zoo-

veel mogelijk te verdienen, zoolang ze nog kunnen. 

Zoo is het hier inderdaad, de struggle for life, die 

voor de neurasthenie en de hysterie het veld 
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opent" (62). Maar deze dwangverhoudingen lij-

ken volgens Van Ginneken wanneer men ze ver-

gelijkt met het Taylor-systeem "nog weer de 

meest bandelooze vrijheid". Het was toch al droe-

vig gesteld met de arbeidsvreugde, dat niet lan-

ger als doekje voor het bloeden kon fungeren. 

"De arbeid vult zijn (van de arbeider) leven niet 

meer. De arbeid kan hem niets meer schelen. Al-

leen uit nood blijft hij doorwerken. Niet meer uit 

lust. Alle levensgeluk is uit den arbeidsdag weg. 

Geen wonder dus, dat hij het elders zoekt, maar al 

te vaak helaas in de kroeg bij den borrel" (63) 

(cursivering van mij, g.s.). En dan komt Taylor 

n.b. met zijn stuk-tariefloon de arbeidsvreugde 

definitief de das omdoen. Als taalkundige heeft 

Van Ginneken ook onderzoek gedaan naar ver-

schillende vaktalen. De vaktaal en de daaraan 

ontleende spreekwoorden en zegswijzen hanteert 

hij als 'thermometer' om te zien hoe het gesteld 

was met het vakbewustzijn van de arbeiders in 

ons land, m.a.w. hoe ver de arbeidsdeling al was 

doorgevoerd en de 'zielstemperatuur' van de 

vroegere vakarbeiders tot onder nul had doen 

dalen, d.w.z. de arbeid beroofd had van elk 

greintje arbeidsvreugde. Hij komt tot de conclu-

sie "dat het juist de moderne arbeidsdeling is, die 

de zielstemperatuur onder nul doet dalen... Ik 

haalde daar (in het Handboek der Nederlandsche 

Taal, deel II, g.s.) staaltjes aan uit allerlei vak-

ken: de moerbout- en schroeffabrieken, waar door 

de uiterste splitsing der bewerking over de verschil-

lende arbeiders, het individueele arbeidsleven in 

den eentonigen kerker van één enkelen handgreep 

als in een cel wordt, en alle arbeiders gezamenlijk 

aan geestelijke levensvreugde tien, honderdmaal 

meer verliezen dan hun patroon aan stoffelijken 

rijkdom wint. (...) Uit de schoenindustrie toonde 

ik aan: de verarming en vervlakking van den ou-

derwetschen schoenmakersgeest... thans hebben de 

eene machine na de andere den ouden vakman 

tang, els en likker, mes en hamer, spanriem en 

naaispaan uit de hand genomen en hij mag niets 

meer doen, dan z'n kostbare leven lang, staan aan 

één der zolenfijnschuur- machines of een contre-

fortstanzmachine, of een linnenovertrekmachine. 

(...) Ik vergeleek verder de diep-klare peinsoogen 

van den typischen ouderwetschen kleermaker, die 

kruiselings op z'n werkbank gezeten, niet slechts de 

dorpspolitiek beoefende, maar liefst tijd en eeuwig-

heid aan elkaar redeneerde: met een zenuwachtigen 

blik van moderne afgejakkerde coupeurshandlan-

gers die alleen, — bedenk het wel, levenslang! - 

knoopen mogen aanzetten, knoopsgaten prutsen, of 

kraagvoering stikken. Ik zocht er het eerlijke opene 

veerkrachtige en nette timmermanskarakter, met 

overleg en beleid aan de schaafbank bezig, tevergeefs 

in de moderne timmerfabriek, waar haastige sjou-

wers alles pasklaar van de machine krijgen en het 

maar in elkaar hebben te duwen. Ik miste bij m'n 

rondgang door de metaalindustrie het uit oude 

volksliederen en blijspelen alom bekende blije ka-

rakter van het kranige smidje, dat van de vonken 

die het uit gloeiend ijzer hamerde, de vonkende 

geestigheid en de uitspattende vroolijkheid leerde. 

Maar wat ik vond, dat waren meisjes in de Phi-

lipsfabrieken, die met onmenschelijk geduld dage-

lijks duizendmalen één fijne vingerbeweging zitten 

te herhalen, even profijtelijk voor het nietige gloei-

lampje, als doodend voor haar naar Gods beeld ge-

schapen eigen kostbare zielelamp. (...) Kortom ik 

vond de verveling der dofste eentonigheid" (64). Dit 

alles is echter nog niets vergeleken met wat de 

arbeiders te wachten staat onder het taylorisme. 

Het taylorisme ontneemt de arbeider elke con-

trole over het tempo en legt dit in de machinerie 

zelf en alsof dit nog niet voldoende is wordt het 

stukloonstelsel als extra stok achter de deur in-

gevoerd. En omdat arbeiders die zo opgejaagd 

worden, wel eens gekke dingen zouden kunnen 

gaan doen moet de despotie van het kapitaal 

zich ook lijfelijk tonen in de vorm van een heel 

leger opzichters en bazen. Zelfs Van Ginniken 

schrikt van de onvoorstelbare discipline die Tay-

lor de arbeiders oplegt. "Mijne vrienden, ik ga er 

groot op Jezuïet te zijn, en dat sinds meer dan 

twintig jaren. En gij weet, de gehoorzaamheid van 

een Jezuïet gevorderd, gaat ver, gaat zeer ver. Igna-

tius van Loyola wilde toch, dat... zijne volgelingen 
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de gehoorzaamheid als hun kenmerkende deugd 

zouden beoefenen. (...) Welnu, ik als Jezuïet, en 

dus als deskundige inzake van gehoorzaamheid, 

verklaar hier openlijk, dat mij bij het lezen van 

Taylor's werken een diepe afschuw heeft bevangen 

voor zóó verregaande slaafschheid, dat ik gehuiverd 

heb van schrik, als ik mij één oogenblik in het lot 

van zulk een arbeider indacht, dat ik voor geen geld 

van de wereld mij ooit voor zulk een arbeid zou 

leenen" (65). 

 

Nee, natuurlijk niet. Maar Van Ginneken kent 

ook geen nood, waarvan hij zelf zegt, dat het de 

enige drijfveer is die de arbeiders steeds opnieuw 

de fabriek injaagt; de arbeider werkt slechts uit 

nood — arbeid als middel om te leven en niets 

meer! De wending enkele pagina's verder komt 

niet helemaal als een verrassing. Eerst wordt 

Aristoteles erbij gehaald om te getuigen dat ge-

luk slechts de begeleiding is van goed werk en 

hoe meer goed werk hoe meer geluk. En dan 

komt Van Ginneken zelf met een genuanceerd 

onderscheid tussen 'jakkeren' en 'hard werken': 

"niet het hard werken zal u schaden (want dat 

brengt alleen maar geluk, g.s.), maar het jakke-

rend werken". En als dan een werkgever mis-

schien de vraag opwerpt: "Moet ik dan m'n arbei-

ders maar laten luieren?" kan Van Ginneken ant-

woorden: "O, nee, waarde heer, als Taylor opkomt 

tegen lanterfanten, treuzelen en lijntrekken, stond 

en sta ik, niet slechts als persoon om temperament 

en roeping, maar ook als zielkundig socioloog ge-

heel en al aan zijn zijde"(66). Dat is duidelijke 

taal! Wat Van Ginneken voor ogen staat is het 

bekende beeld van de arbeider, die door de week 

hard werkt en op de rustdag z'n zondagsplichten 

vervult. Hij wil de arbeiders op zijn manier aan 

de arbeid, aan het bedrijf binden en wel met be-

hulp van allerlei zielkundige middelen, zoals het 

propageren van arbeidsliederen, dus door de 

klok terug te draaien. Taylor was wat dat be-

treft wel wat reëler, hij had niet veel illusies over 

wat Van Ginneken 'zielkundige' middelen noemt. 

Taylors middelen — standaardtijden, controle-, 

taak- en premiestelsel — wijst Van Ginneken als 

'barbaarse' middelen van de hand die de fabriek 

alleen maar "kunnen maken tot een industrieel 

abattoir" (67). In de V.S. hadden de arbeiders al 

kennis kunnen maken met 'industriële abattoirs': 

de slachthuizen van Chicago. In z'n in 1906 ver-

schenen boek 'De jungle' beschrijft Upton Sin-

clair hoe daar 's winters gewerkt wordt: 

 

"Op de slachtbedden zaten de arbeiders al gauw he-

lemaal onder 't bloed en dat bevroor dan en werd 

stijf; leunde men tegen een pilaar, dan vroor men 

daaraan vast en als men de hand legde op het lem-

met van zijn mes, had men veel kans dat een stuk 

van zijn vel daarop bleef zitten. De arbeiders wik-

kelden hun voeten in couranten en oude zakken, en 

die werden dan helemaal doorzegen met bloed dat 

bevroor en dan weer gedoopt in bloed en zo door, tot 

's avonds toe, zodat dan de arbeiders liepen op grote 

bonken, zowat van de afmeting van een olifants-

poot. Nu en dan als de bazen niet keken, kon men 

ze hun voeten en enkels zien dompelen in het dam-

pend hete lijk van een stier, of het lokaal doorsprin-

gen naar de heetwaterstralen. En het wreedst van 

alles was dat bijna geen van hen — namelijk allen 

die messen gebruikten — handschoenen kon dra-

gen, — en hun armen werden wit bevroren, hun 

handen werden gevoelloos en dan gebeurden er na-

tuurlijk ongelukken. Daarbij was de lucht gewoon-

lijk vol damp van het hete water en het warme 

bloed, zodat men geen 5 voet ver voor zich uit kon 

zien en 't een wonder was dat er van al die mannen, 

voortsnellend met de vlugheid waarmee op de 

slachtbanken gewerkt wordt en allen met slagers-

messen, scherp als scheermessen, in de hand, niet 

meer mensen geslacht werden dan runderen " (68). 

 

De enige manier om dit vol te houden is de hele 

dag eraan te denken wat je verdient, — niet veel 

weliswaar, maar genoeg om de onvoorstelbare 

ellende enigszins te verlichten. Pure nood, abso-

lute armoede was het enige wat de mensen ertoe 

dreef om dagenlang — ook 's winters, waarbij 

velen bevroren — met duizenden voor de poor-
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ten te blijven staan wachten, of er misschien een 

plaatsje vrijkwam. En voor zo'n plaatsje nam je 

alles op de koop toe, ook de werkomstandighe-

den in de slachthuizen van Chicago, want zo'n 

plaatsje betekende maar één ding: geld. In deze 

slachthuizen maken de arbeiders in 1910 voor 't 

eerst kennis met de lopende band. 

 

5. FORD EN DE LOPENDE BAND  

 

"Lange rijen arbeiders. Dezen brengen de moer 

aan, genen schroeven haar vast, derden klinken de 

spatborden, vierden moffelen de velgen, vijfden 

smeden de assen. De mens heft zijn hand omhoog 

en laat haar weer zakken. Voor dit boutje is hem 

precies veertig seconden toegemeten. De machine 

snelt voort. Er valt met haar niet te spreken. 

De arbeider weet niet, wat een auto is. Hij weet 

niet, wat een motor is. Hij neemt een bout en 

schroeft de moer vast. In de opgeheven hand van 

zijn buurman wacht reeds de klinkhamer. Verliest 

hij tien seconden, dan gaat de machine verder. Hij 

blijft dan met zijn bout en een loonkorting zitten. 

Tien seconden, — het is zeer veel en het is zeer wei-

nig. In tien seconden kan men zich zijn gehele le-

ven herinneren en men kan geen tijd genoeg hebben 

om adem te scheppen. Hij moet de bout nemen en 

de moer erop schroeven. Naar boven, naar rechts, 

een halve draai naar beneden. Hij doet dat honder-

den, duizenden malen. Hij doet dat acht uur achter 

elkaar. Hij doet dat zijn hele leven. Hij doet niets 

anders dan dat. Door de lange werkplaats kruipen 

de chassis. Hun weg wordt door wielen gekruist. De 

wielen draaien in de lucht. De wielen haasten zich 

naar de chassis toe. De mens neemt een wiel en stelt 

het. Een wiel. De ander — een ander. Zijn levens-

roeping is eenvoudig en plechtig: hij stelt het linker 

achterwiel, altijd het linker, altijd het achterwiel. 

Hij was er aan gewend het rechter been te buigen. 

Het linkerbeen is onbewegelijk. Hij is gewend, het 

hoofd altijd naar rechts te draaien. Naar links 

kijkt hij nooit. Hij is geen mens meer. Hij is 

slechts een wiel — het linker achterwiel. De band 

echter beweegt zich voort. Op de onderste band zijn 

de chassis, op de bovenste de carrosserieën. De car-

rosserie daalt met een pijnlijke preciesheid in het 

luik. Dat noemt men het "huwelijk", doch nooit 

kan een mens zich zo precies bij een ander mens 

aanpassen. Het huwelijk duurt precies anderhalve 

minuut. De mens buigt even: een moerschroef, een 

boutje. De band beweegt zich voort. Hij is niet van 

zijde, hij is van ijzer. Het is niet eens een band. 

Het is een keten. Het is een wonder der techniek, 

het is een overwinning van het verstand, het is de 

groei der dividenden en het is een gewone ijzeren 

keten, door haar zijn 25000 gevangenen aan elkaar 

geketend." 

(uit: Ilja Ehrenburg 'Het leven van de auto's!, 

Wereldbibliotheek, A'dam, p. 28-29) 

 

Henry Ford besluit in 1907 "een automobiel te 

fabriceren voor de grote menigte", welke "zó laag in 

prijs zal zijn, dat niemand, die een redelijk inko-

men heeft, hem niet zal kunnen kopen — en met 

zijn gezin de vreugde genieten van God's vrije na-

tuur" (69): Ford ontdekt de arbeider als consu-

ment en dat zal hem vruchten afwerpen. Van 

1909 tot 1914 daalt de prijs voor een Fordje van 

950 tot 490 dollar, terwijl in diezelfde periode de 

productie stijgt van 10.607 tot 248.000. Naast 

idealen had Ford echter ook principes. Een van 

die principes was: binnen de fabriek moet conti-

nue worden gewerkt: "De werkman moet... elke 

seconde hebben, die hij benutten kan, doch geen en-

kele overbodige seconde" (70). De arbeiders moe-

ten voortdurend in touw zijn.  

 

De invoering van de lopende band, de sleutel tot 

de industriële ontwikkeling van de 20er en 30er 

jaren, betekende een rationelere organisatie van 

het werk: de stap die logisch volgde op de taylo-

risering van het productieproces. Omdat de lo-

pende band in de regel slechts één handgreep 

van de arbeider vereist kunnen de talloze buiten-

landse ongeschoolde arbeiders (m) , de massa-

arbeiders, direct in het productieproces inge-

schakeld worden. "De tijd, benodigd voor het leren 

der verschillende werkzaamheden in de fabrieken is 
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als volgt: 43% van alle werkzaamheden vragen 

slechts een vooroefening van één dag; 36% van één 

dag tot een week; 6% van één tot twee weken; 14% 

van een maand tot een jaar; 1 % van één tot zes 

jaar" (71). Het werk aan de band is eentonig, 

zelfs zó eentonig, dat het ook voor Ford onbe-

grijpelijk is dat iemand dat werk lang achter el-

kaar kan blijven doen. Gelukkig echter heeft 

Ford een arbeidsethos/arbeidsfilosofie ontwik-

keld, die ons doet begrijpen waarom wat voor de 

een ondraaglijk is voor een ander ideaal kan zijn. 

"Gewoontearbeid — het verrichten van één ding, 

telkens en telkens weer, en altijd op dezelfde wijze 

— is een verschrikkelijk gedachte voor sommige 

mensen. Ik bijvoorbeeld vind het een verschrikkelij-

ke gedachte. Ik zou onmogelijk dag in, dag uit het-

zelfde kunnen doen; doch er zijn anderen, men mag 

gerust zeggen: de meerderheid, voor wie gewoonte-

werk geen verschrikkingen heeft. Daarentegen is 

voor sommige geestestypen geregeld nadenken en 

overleg een onmogelijkheid. Voor dezulken bestaat 

de ideaal bezigheid in werk, waarbij het scheppende 

instinct niet meespreekt. (...) De doorsnee-werker 

— het doet mij leed het te moeten zeggen — heeft het 

liefst een soort werk, waarbij hij zich weinig behoeft 

in te spannen en helemaal niet behoeft te denken. 

Degenen echter, die het meer scheppende geestestype 

bezitten en alle eentonigheid verafschuwen, zijn 

meestal geneigd te menen dat alle anderen dezelfde 

onrust in zich hebben als zij en tonen zich dienten-

gevolge steeds vol medelijden voor de werker, die 

elke dag precies hetzelfde te doen heeft" (72) (n). In 

dit arbeidsethos zien we de uitdrukking van de 

weigering van de arbeiders om behalve met hun 

handen ook nog met hun hoofd voor Ford te 

werken. Ford heeft ook een fijn gevoel voor het 

'democratische' karakter van de lopende band: 

het eentonige, éénvormige lopende-band-werk 

sluit bijna niemand meer uit, "hij schept gelegen-

heid tot productiviteit voor de ouden van dagen, de 

blinden en de kreupelen" (73). Iedereen wordt in-

gezet — mensen die in een ziekenhuis liggen en 

net geopereerd zijn, worden, zodra ze rechtop 

kunnen zitten, aan het werk gezet 'om het gene-

zingsproces te versnellen'. Ford geeft enkele 

voorbeelden van de resultaten van de inzet van 

invaliden. Zo werd bijvoorbeeld een blinde man, 

die vroeger pianostemmer was geweest, aange-

steld op de inpak-afdeling, om boutjes en moe-

ren te tellen; dank zij zijn buitengewone vinger-

vlugheid werkte hij zo hard dat hij binnen enke-

le dagen de twee mannen waar hij mee samen-

werkte overtollig maakte en dus het werk van 

drie man deed. Ook over de doofstommen is 

Ford zeer te spreken: "Op doofstomme employees 

behoeft men bijna niet te letten. Zij verrichten hun 

werk in de regel uitstekend" (o). 

 

Naast een rationelere organisatie van het werk 

betekende de lopende band bovenal "een sociale 

relatie tussen klassen". De Ford-fabriek is daar 

een mooi voorbeeld van, het is "het prototype van 

een totalitaire organisatie binnen het raamwerk van 

de fabriek" (74). De lopende band moest de le-

vende arbeid volkomen aan banden leggen. De 

discipline was overal in de fabrieken onverbidde-

lijk. Contacten tussen de arbeiders werden zo 

mogelijk geblokkeerd. Tenslotte is de fabriek — 

aldus Ford — geen café ('saloon'). Teveel contac-

ten kunnen alleen maar leiden tot te veel kame-

raadschap, te grote solidariteit, zodat de arbei-

ders elkaar gaan dekken als er iets misloopt. Met 

het oog daarop was ook het praten in de Ford-

fabrieken ten strengste verboden. Als reactie 

hierop ontwikkelden de arbeiders een vorm van 

spreken die genoemd wordt 'Ford-whisper', een 

soort gedempt praten zonder je mond te bewe-

gen (75). Omdat dit een geweldige zelfdiscipline-

ring van de kant van de arbeiders vereiste, is het 

tevens een graadmeter voor de mate van onder-

drukking. Het kostte jarenlange oefeningen leid-

de tot verminkingen, waarmee de in 'Ford-

whisper' bedreven arbeiders, nadat ze door Ford 

afgedankt waren, de kermissen afliepen om zo 

op hun oude dag nog wat bij te verdienen. 

Hoe groot het verzet van de arbeiders was, be-

wijst wel het feit, dat Ford spionnen en een ge-

wapend privé-leger van 3.500 man nodig had om 
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de discipline erin te houden. Naast deze fysieke 

dwang komt dan later nog het zgn. 'Sociological 

Department' dat voor de geestelijke controle zorg 

zal dragen. We zien hier het fascisme al — welis-

waar nog op fabrieksniveau . Om de lopende 

band optimaal rendabel te maken en de massa-

productie op te voeren besloot Ford in 1914 over 

te gaan tot continue-dienst. Hiervoor had hij 

4.000 a 5.000 arbeiders nodig. Aangezien het 

verloop bij de Ford-fabrieken traditioneel onge-

looflijk hoog was, nl. 400% (!) per jaar, begreep 

hij wel dat er speciale maatregelen genomen 

moesten worden om de vereiste arbeiders te krij-

gen. Daarom kondigde hij de '5-dollar-day' aan. 

Deze bekendmaking deed meer dan tienduizend 

arbeiders naar Detroit stromen, die eerst met 

waterspuiten en daarna met traangas voor de 

poorten van de Ford-fabrieken werden wegge-

dreven in een gezamenlijke actie van de plaatse-

lijke politie en de bewakingsdienst van Ford. 

Omdat deze loonsverhoging mede bedoeld was 

om het verloop tegen te gaan, kwamen er slechts 

arbeiders voor in aanmerking, die langer dan 6 

maanden bij Ford bleven werken. Van de andere 

kant moest de loonsverhoging de koopkracht bij 

de Ford-arbeiders stimuleren, d.w.z. dat van de 

arbeiders verwacht werd dat ze gingen sparen 

voor een Fordje. De multinationale arbeiders-

klasse (Russen, Polen, Kroaten, Hongaren, Itali-

anen) van de Ford moest gemodelleerd worden 

naar het voorbeeld van Henry Ford zelf — een 

man, die hard werkte, niet rookte en niet dronk 

en dat ook van zijn arbeiders verwachtte. Daar-

toe werd het 'Sociological Department' opge-

richt, "om de vormeloze massa om te vormen tot een 

gezond, welopgevoed geheel". Dit instituut ging 

zich bezighouden met de opvoeding, de 

'Amerikanisering' van de buitenlandse massa-

arbeiders (en werd dan ook later omgedoopt in 

'Educational Department'). Het 'Sociological 

Department' gebruikte het loon als chantage-

middel bij z'n opvoedingspraktijken. Het zette 

de controle over de loonarbeid voort tot buiten 

het werk (huwelijk, behuizing, drankgebruik, 

financiële adviezen etc.). Elke Ford-arbeider 

kreeg te zijner tijd bezoek van de sociologen. En 

o wee!, als er iets niet in orde was. Dat 'iets' kon 

van alles zijn: smerig huishouden, ongezond 

eten, kostgangers in huis hebben, teveel geld 

overmaken naar familieleden thuis (want hoe 

meer geld naar het buitenland werd 

overgemaakt, hoe minder er overbleef voor de 

aanschaf van een Fordje), overmatig drankge-

bruik, huwelijksproblemen etc. — niets bleef 

deze lieden verborgen. Werd een arbeider nu op 

een van de genoemde punten 'schuldig' gevon-

den, dan werd hij veroordeeld, d.w.z. gediskwali-

ficeerd voor het 5-dollar-minimum. Dat bete-

kende dat zo iemand op proef kwam en regelma-

tig gecontroleerd werd op mogelijke verbeterin-

gen. In de tussentijd werd hem dus loon inge-

houden. Verbeterde hij nu binnen 30 dagen z'n 

slechte gewoontes of de huiselijke omstandighe-

den, dan kreeg hij hét ingehouden geld volledig 

terug; duurde het verbeteringsproces 60 dagen, 

dan 3/4 van het ingehouden bedrag; bij een duur 

van 5 maanden, nog maar 1/4; was er na 6 

maanden nog geen verbetering, dan werd zo ie-

mand eruit gegooid en werd het ingehouden loon 

gebruikt voor liefdadigheid! (76). Zo wilde Ford 

z'n arbeiders opvoeden tot verantwoordelijke 

arbeiders en staatsburgers. Als ze eenmaal ge-

leerd hadden hun loon op de juiste manier te be-

steden, konden ze een fatsoenlijk bestaan opbou-

wen en zou "de liefde tot de arbeid" vanzelf ko-

men. Waar geen arbeidsethos bestaat, moet het 

afgedwongen worden!! 

 

EXCURSUS 

 

De auto-industrie zal de spil worden waarom-

heen tot ver in de 60er jaren de economische 

ontwikkeling zich zal voltrekken. Voor de Ford-

arbeiders was de auto tevens gedacht als ideaal 

compensatiemiddel voor alles wat hen in de fa-

briek werd ontnomen: over de lopende band 

hebben ze geen controle, die blijft doorlopen — 

maar buiten de fabriek, in 'Gods vrije natuur' 
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hebben ze wel controle over hun auto: ze kunnen 

zelf bepalen welke kant ze opgaan, hoe hard ze 

rijden, ze kunnen hun auto op elk moment stop-

zetten en weer op gang brengen. Maar hoe te 

voorkomen dat dit terugslaat naar de fabriek, 

dat de arbeiders eenzelfde autonomie gaan de-

monstreren binnen de fabriek, eenvoudig door 

de band stop te zetten als het hun zo uitkomt? 

Als symbool van de vrijheid zal de auto ook la-

ter door het nationaal-socialisme worden gepro-

pageerd. Maar de fascistische ideologie zal de 

auto nog een andere functie verlenen. Was de 

auto tot dan toe het attribuut van de heersende 

klasse, dan zal de Volkswagen' daar een eind aan 

maken. Deze Volkswagen' was oorspronkelijk 

door Hitler als 'KdF-Wagen' 'Kraft durch Freu-

de'-Wagen gedoopt, omdat hij gemaakt zou 

gaan worden door de "soldaten van de arbeid" in 

het VW-Werk, welk een 'Musterbetrieb' zou wor-

den, "de mooiste en grootste autofabriek ter we-

reld", "een Olympia van de arbeid, gekroond 

door het Acropolis van de arbeidsvreugde" (77). 

De Volkswagen kent geen klassenverschillen, is 

geen statussymbool — "in ihm sind die Klassen-

gegensatze aufgehoben" (78). Luther kon nog 

denken dat de standsverschillen wegvallen in het 

geloof. Maar zo min als een maatschappij waarin 

allen geloven een standenloze maatschappij is, 

zo min is een maatschappij, waarin ieder in het 

bezit van een auto zou zijn, een klassenloze 

maatschappij.  

 

6. TAYLOR IN RUSLAND  

 

"Bij de ondernemers en ingenieurs van het Rus-

land van voor de Oktoberrevolutie heeft de confron-

tatie met de Westeuropese en Noordamerikaanse 

initiatieven tot 'Wetenschappelijk Bedrijfsbeheer' 

een verrassend grote rol gespeeld" (79). Het belang 

van het zich bezighouden met de bevindingen 

van het moderne bedrijfsbeheer uit de westerse 

industrielanden is slechts begrijpelijk tegen de 

achtergrond van de bijzondere omstandigheden 

waaronder de Rusland zich economisch ontwik-

kelde. Tot aan het begin van deze eeuw werd de 

Russische economie gekenmerkt door voor-

kapitalistische verhoudingen. De industriële re-

volutie was slechts in enkele sectoren doorge-

drongen, maar deze geïsoleerde, gemoderniseerde 

'economische eilandjes' hadden de omringende 

dorpsgemeenschappen niet kunnen opengooien, 

— de voor-kapitalistische leefomstandigheden 

bleven hier domineren. Voor zover de staat in-

tervenieerde ten gunste van een geforceerde eco-

nomische ontwikkeling, stond die ontwikkeling 

helemaal in het teken van de voorbereiding op 

imperialistische expansie: hoogste prioriteit 

werd verleend aan de uitbreiding van het spoor-

wegennet en de zware industrie. 

 

"De concentratie van de arbeiders in de grote bedrij-

ven was in het onderontwikkelde Rusland rond het 

begin van de 20ste eeuw hoger dan in de V.S., En-

geland of Duitsland. In 1909 werkte 69% van de 

Russische arbeiders in bedrijven met meer dan 500 

man personeel" (80). Een groot deel van de arbei-

dersklasse — die in totaal niet veel meer dan 

drie miljoen arbeiders omvatte — bestond uit 

boeren-proletariërs die een radicalisme demon-

streerden, "dat elke voor een ongestoord productie-

verloop noodzakelijke arbeidsdiscipline telkens weer 

ondergroef" (81). Deze boeren-proletariërs had-

den zich nog niet volledig losgemaakt van de 

voor-kapitalistische dorpsgemeenschappen, ze 

pendelden tussen stad en platteland en onttrok-

ken zich aan elke langdurige fabrieksdiscipline. 

Omdat het door de beperktheid van de industri-

ële revolutie niet mogelijk was de arbeiders door 

geweldige loonstijgingen en allerlei sociaal-

politieke maatregelen aan de productie te bin-

den, gaven de Russische ondernemers er de voor-

keur aan, een dergelijke arbeidersklasse, die 

"voor zover beschikbaar, onopgevoed, wispelturig en 

onberekenbaar was en vaak probeerde om het gevoel 

van frustratie en eenzaamheid kwijt te raken door 

zuippartijen met alle gevolgen van dien, zoals ab-

senteïsme, lage produktiviteit en rebellie tegen de 

fabrieksdiscipline"82, te vervangen door de im-
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port van de meest moderne Noordamerikaanse 

en Westeuropese techniek. De invoering van de 

machine in Rusland als het middel bij uitstek 

om de arbeiders de vereiste fabrieksdiscipline 

dwingend op te leggen, was echter slechts op be-

perkte schaal mogelijk, gezien het voornamelijk 

nog 'manufaktuurmatige' karakter van de Russi-

sche industrie. De Russische managers raakten 

al vroeg bekend met de nieuwste Amerikaanse 

methodes op het gebied van bedrijfsbeheer en -

organisatie - waarschijnlijk zelfs eerder dan in 

West-Europa. De eerste Russische uiteenzetting 

van het Taylor-stelsel verscheen in 1904 van de 

hand van een zekere B.R. Poljakow ('Die gegen-

wärtige Lage der Frage der Anwendung des Tay-

lorsystems', Moskou, 1904'). Dit boek zwengelde 

een soortgelijke discussie aan als in het Westen 

over de voor- en nadelen van het taylorisme. De 

p r a k t i s c h e  d o o r v o e r i n g  v a n  h e t 

'wetenschappelijk bedrijfsbeheer' echter liep 

voorlopig stuk op het heftige verzet van o.a. de 

spoorwegarbeiders en de arbeiders in de munitie-

industrie. Vooralsnog zou de kwestie van de tay-

lorisering van het arbeidsproces voornamelijk 

als diskussiethema onder managers en intellectu-

elen dienst doen en 'geconserveerd' blijven in de 

hoofden van de technische intelligentsia, welke, 

als ze eenmaal rond april/mei 1918 een definitie-

ve plaats veroverd heeft in de "planningcentrales 

van het bolsjewistische systeem", weer op de prak-

tische doorvoering ervan aandringt om de oor-

spronkelijke accumulatie van de jonge socialisti-

sche staat veilig te stellen. Na de Oktoberrevolu-

tie van 1917 gedroegen de Russische arbeiders 

zich niet zoals de 'heilige teksten' beloofd had-

den. "Het literaire beeld van de bereidwilligheid 

van de arbeidersklasse de last van de sociale en po-

litieke transformatie van het kapitalisme te dra-

gen" (83) werd wreed verstoord door de massale 

vlucht van de arbeiders naar de dorpen, waar ze 

vandaan kwamen in plaats van in de fabriek te 

verschijnen voor de eerste ' soebbotnik' (p).  In 

de bedrijven bleven voornamelijk de leden van 

de arbeider comités en van de vakbonden achter, 

waardoor de industriële productie tot een mini-

mum daalde en de hele economie in een chaos 

veranderde. Op grond van deze economische 

chaos en tegen de achtergrond van het dreigende 

offensief van de Duitse legerleiding, waren Trot-

ski en Lenin ervan overtuigd, dat de verwerkelij-

king van de revolutionaire overgang, zoals hun 

die voor ogen gestaan had, een onhaalbare kaart 

was geworden. Tussen januari en maart 1918 

werd het roer omgegooid. De bolsjewistische 

centralisatie nam de geradicaliseerde arbeiders, 

boeren en soldaten alle initiatieven uit handen: 

arbeiders- en matrozenraden werden ontbonden 

en de democratisering in het leger werd door 

Trotski als 'commissaris van oorlog' persoonlijk 

teruggedraaid. In de bedrijven werd met behulp 

van elementen van het 'wetenschappelijk be-

drijfsbeheer' geprobeerd de arbeidsdiscipline te 

reorganiseren, o.a. door toepassing van loondif-

ferentiatie, — alles met het oog op opvoering 

van de arbeidsproductiviteit. Lenin beschrijft 

het taylorisme in een artikel uit 1913 nog heel 

nuchter als "een 'wetenschappelijk' systeem om de 

laatste druppel zweet uit de arbeider te persen" (84). 

Op de dag af een jaar later, 13 maart 1914, geeft 

Lenin de in zijn ogen histories 'positieve' kant 

van het Taylor-stelsel aldus weer: "Het Tayloris-

tische systeem bereidt — zonder het te weten en te-

gen de wil van de uitvinders ervan — de tijd voor, 

dat het proletariaat de hele maatschappelijke pro-

ductie in zijn handen zal nemen en eigen arbeiders-

commissies zal instellen om de hele maatschappelij-

ke arbeid op een juiste manier te verdelen en te rege-

len" (85). Alsof het tayloristische systeem niet 

juist is gericht tegen elke invloed van de arbei-

ders op het productieverloop. Een paar jaar la-

ter, in april 1918, propageert Lenin het tayloris-

me als instrument om van de Russische arbeider 

een 'goede' arbeider te maken:  

 

"De Russische mens is een slechte arbeider in ver-

gelijking met de arbeiders uit de meest ontwikkelde 
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"De Russische mens is een slechte arbeider in vergelijking 

met de arbeiders uit de meest ontwikkelde kapitalistiese lan-

den (...). Leren werken, dat is de taak die de sowjetmacht 

zich moet stellen tegenover het volk”. Lenin 1918.  
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kapitalistiese landen (...). Leren werken, dat is de 

taak die de sowjetmacht zich moet stellen tegenover 

het volk. Het laatste woord van het kapitalisme in 

dit opzicht, het taylorisme, verenigt in zich, zoals 

alle stappen voorwaarts van het kapitalisme, de ge-

raffineerde bestialiteit van de burgerlijke uitbuiting 

en een reeks zeer waardevolle wetenschappelijke ver-

worvenheden op het gebied van de analyse van de 

mechanische bewegingen bij de arbeid, van de uit-

schakeling van overbodige en onhandige bewegin-

gen, van de uitwerking van de beste arbeidsmetho-

den, etc." (86).  

 

En in diezelfde tijd formuleert hij als bijzonder 

dringende taken van de Sowjetmacht 

"maatregelen om de arbeidsdiscipline te verster-

ken en de arbeidsproductiviteit op te voe-

ren...Daarbij hoort bv. de invoering van het stuk-

loon, de toepassing van al wat in het Tayloristische 

systeem wetenschappelijk en vooruitstrevend 

is" (87). Het taylorisme moet bijdragen tot "de 

onvoorwaardelijke onderschikking tijdens de ar-

beid", een "ijzeren discipline", welke als basis 

moet dienen voor de "staat van de arbeid". Trot-

ski hanteert in deze tijd zelfs openlijk het con-

cept van de militarisering van de arbeid: "We 

stevenen nu op het type arbeid af...., dat op basis 

van een voor het hele land en voor elke arbeider ver-

plicht economisch plan maatschappelijk geregu-

leerd wordt. Dat is de basis voor het socialisme... 

De militarisering van de arbeid is de noodzakelijke 

methode voor de organisatie van de arbeidskrach-

ten" (88). Voor de Sowjetmacht bleek het disci-

plineren van de levende arbeid problematischer 

dan voor Marx, die er nog van uitgegaan was, 

dat het socialisme zich uit het tot volledige rijp-

heid gekomen kapitalisme zou ontwikkelen en zo 

zou kunnen 'profiteren' van de beschavingsfunc-

tie' van het kapitalisme, nl. het ontwikkelen van 

de algemene "Arbeitsamkeit" als algemeen bezit 

van de mensheid. Waar het kapitalisme zijn 

'historische' taak niet heeft kunnen voltooien en 

'voortijdig' door het socialisme wordt afgelost, is 

het socialisme gedwongen deze disciplinerings-

functies zelf op zich te nemen: "De proletarische 

dictatuur is niet in staat de dwangvorm van de ar-

beid direct grondig uit de weg te ruimen. De ar-

beid als behoefte staat immers niet aan het be-

gin, maar aan het einde van de socialistische op-

bouw"  (89)(onderstreping van mij, g.s.). Op de 

constatering, dat "de oude bron van discipline, de 

oude bron die alles bijeen hield, nl. het kapitaal, is 

uitgedroogd" (Lenin) volgt de conclusie, dat in 

dat geval nieuwe bronnen van discipline aange-

boord moeten worden: in 1920 wordt de 

'dwangvorm van de arbeid' geïnstitutionaliseerd 

in de algemene arbeidsplicht en een jaar later 

wordt de NEP(= Nieuwe Ekonomiese Politiek) 

geïntroduceerd. 

 

Tijdens de Oktoberrevolutie en in de direct daar-

op volgende maanden hadden de arbeiders in 

hun haat tegen de kapitalistische organisatie 

van de arbeid de oude maatschappij van zich 

afgeschud. Daar kon het echter niet bij blijven. 

Nadat de oude maatschappij onder hun aanval 

bezweken was, richtten ze hun woede tegen de 

fabrieksheren en joegen hen uit de fabrieken. 

Vervolgens gaven ze lucht aan hun haat tegen 

de arbeid, de arbeidsomstandigheden en de fa-

briek, — hiermee echter sloegen de arbeiders de 

basis van hun bestaan als klasse weg. De arbei-

ders stonden op het punt als klasse te verdwijnen 

en de daarmee samenhangende industriële crisis 

dreigde de dictatuur van het proletariaat te ver-

storen. Hierdoor zag de partij zich gedwongen 

een nieuwe verhouding te ontwikkelen ten aan-

zien van de arbeidersklasse, - een verhouding 

welke een voortzetting moest inhouden van de 

koerswijziging die in begin 1918 had plaatsge-

vonden: de afwijzing van de klasse als zelfstandi-

ge politieke eenheid (90). Uit de kritische situa-

tie, die was ontstaan door het dreigende gevaar 

van het uiteenvallen van de arbeidersklasse als 

klasse, ontwikkelde Lenin eind 1921 zijn NEP-

concept. Vanuit het inzicht, dat de dictatuur van 

het proletariaat niet kan bestaan zonder de poli-

tieke macht van de arbeiders, welke gebaseerd is 
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op het bestaan van de arbeiders als klasse, was 

de opzet van dit concept "de reconstructie van de 

klasse als heersende politieke macht": de arbeiders 

moesten hun klasse-functie weer op zich nemen, 

en wel vanuit hun positie als levende arbeid bin-

nen de kapitaalsverhouding. Daarvoor moest 

het kapitalisme in ere hersteld worden,  niet al-

leen als middel om staal te produceren, maar vooral 

als middel om een arbeidersklasse te produceren. 

Het proletariaat moest weer in z'n 'natuurlijke 

omgeving' worden geplaatst, om als arbeiders-

klasse te kunnen handelen en zo de hele maat-

schappij voorwaarts te kunnen stuwen. "De be-

langrijkste materiële basis voor de ontwikkeling 

van het proletarische klassenbewustzijn is de groot-

industrie, als de arbeider de op volle kracht werken-

de fabriek ziet, als hij dag-in-dag- uit die kracht 

bespeurt, die werkelijk in staat zal zijn de klassen 

op te heffen..." (91). Als in 1921 het gevaar, dat 

dreigde vanuit het buitenland, definitief bezwo-

ren lijkt, richt de aandacht van de partij zich 

vooral op de stijging van de arbeidsproductivi-

teit. De arbeidersklasse, die haar aanvankelijk 

tegen de kapitalisten en vervolgens tegen de ar-

beid, de arbeidsomstandigheden en de productie-

middelen gerichte destructieve woede tegen zich-

zelf dreigde te keren, moest weer in het gareel 

gebracht worden, d.w.z. moest weer de functie 

van meerwaardeproducent op zich nemen. Voor-

waarde daarvoor was het herstel van de kapi-

taalsverhouding: "Wenn der Kapitalismus wie-

derentsteht, so heißt das, dass auch die Klasse des 

Proletariats wieder entstehen wird" (92). Met de 

NEP werd beoogd, dat de arbeidersklasse haar 

rol als tegenhanger van het kapitaal weer op 

zich nam, dat ze zichzelf opvatte als constitutief 

element van het hele systeem: "De kapitaalsver-

houding met zijn beide delen — het levende deel en 

het andere deel, dat tot leven moet worden gebracht 

— moest weer in actie komen, om kwetsbaar te 

kunnen worden. De arbeidersklasse moest de hele 

lange weg weer van voren af aan afleggen: ze moest 

zelf het kapitaal in beweging brengen, het kapitaal 

als systeem analyseren, de strijd tegen het kapitaal 

en dus ook tegen zichzelf als deel van het kapitaal 

opnemen, de strijd tegen de wetten, de instituties, 

tegen de maatschappij van het kapitaal" (93). Op 

grond van enkele jaren ervaring met de Russi-

sche revolutie was Lenin ervan overtuigd, dat de 

factor arbeid bewust herenigd moest worden met 

het kapitaal om de dynamiek van het revolutio-

naire proces niet te blokkeren. Hierbij hing alles 

af van het gedrag van de arbeiders; het ging er 

om, of zij bereid waren terug te keren naar het 

gewone dagelijkse fabrieksleven, of ze bereid wa-

ren zichzelf weer te gaan zien als verkopers van 

arbeidskracht. Terwijl de strijd oorspronkelijk 

begonnen was juist vanwege de fabriek en tegen 

de fabriek, werd met de NEP de strijd weer te-

rugverplaatst naar de fabriek: de arbeiders moe-

ten de fabriek weer 'ontdekken' als de natuurlij-

ke plaats om het antagonisme tussen kapitaal en 

arbeid tot uitdrukking te brengen, als specifiek 

veld van klassenstrijd, - "met achter zich een on-

dernemer, op hun schouders een arbeids-

markt" (94). Nu de arbeid weer als een waar 

werd gezien, waarvan de ruilwaarde op de markt 

werd vastgesteld en de gebruikswaarde toekwam 

aan de 'rode industriëlen', gingen de arbeiders 

zich ook weer gedragen als verkopers voor een 

waar. De eerste grote loonstrijd brak uit in de 

winter van 1923; en van 1923-1928 waren jaar-

lijks gemiddeld 2 miljoen arbeiders — op een 

totale arbeidersklasse van nog geen 4 miljoen 

arbeiders — betrokken bij de strijd voor hogere 

lonen (95). Binnen deze nieuwe verhoudingen 

moest de vakbond de haar in het kader van de 

NEP toegekende bufferfunctie tussen kapitaal 

en arbeid zien te vervullen: enerzijds het be-

schermen van de gebruikswaarde en de prijs van 

de arbeidskracht, anderzijds zich opwerpen als 

garant van de arbeidsproductiviteit tegenover 

de economische en politieke autoriteiten, — 

"waar de arbeiders sterk stonden, werd de vakbond 

'trade-unionistisch', waar dat niet het geval was, 

werd ze een controle-instrument in handen van de 

rode directeur" (96). Op de initiatieven van de 

vakbond in de fabriek ter verhoging van de pro-
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ductiviteit, zoals het propageren van de 

'soebbotnik' en het 'arbeidsfront', reageerden de 

arbeiders "vol onbegrip en vijandigheid", — het 

duidelijkst blijkt dit wel uit een toenemend ar-

beidsverzuim en een geweldige daling van de ar-

beidsproductiviteit ondanks de militaire discipli-

ne (q). Die vakbondsinitiatieven waren een po-

ging de arbeiders ideologisch aan de productie te 

binden, — ideologisch, in zoverre uitgegaan 

wordt van de arbeiders als producenten van rijk-

dom in plaats van hen te zien als wat ze ook in 

Rusland op dat moment waren, nl. producenten 

van meerwaarde, van kapitaal. Ook iemand als 

Hoernle lijkt dit laatste te ontgaan. Alsof Lenin 

niet heel duidelijk in 1921 bij de invoering van 

de NEP had gesteld: "De situatie die door onze 

Nieuwe Economische Politiek is ontstaan ... bete-

kent de ontwikkeling van kapitalistische verhou-

dingen, en dat niet te willen zien, zou betekenen 

volledig het hoofd te verliezen" (97), gaat Hoernle 

er in 1929 ('Problemen van de proletariese op-

voeding') toch gemakshalve vanuit, dat met de 

Oktoberrevolutie in Rusland alles veranderd is, 

d.w.z. ook de productieverhoudingen, de ver-

houdingen waaronder de arbeiders dagelijks in 

de fabriek werken. Voor hem is toch de kiem van 

het socialisme ontloken en daar hoort volgens 

hem ook een nieuwe mentaliteit bij: "Het socia-

lisme eist ook een nieuwe mentaliteit ten aanzien 

van de arbeid, wanneer deze arbeid geen uitbuiting 

meer is (sic!). Het valt de massa moeilijk deze 

overgang van uitgebuite arbeid naar vrije arbeid te 

begrijpen. Zij kent geen andere arbeid dan die wel-

ke in de vorm van dwangarbeid verricht wordt". En 

waar de nieuwe mentaliteit niet vanzelf als uit-

drukking van de 'nieuwe' verhoudingen tot 

stand komt, raadt Hoernle aan met behulp van 

de communistische  opvoeding "de nieuwe ar-

beidsmoraal, het werken op revolutionaire wijze 

aan de massa bij te brengen" (98). Deze opvoeding 

moet overigens verbonden worden "met een strijd op 

alle fronten voor het opvoeren van de arbeidsdisci-

pline, voor de uitbanning van alle dagdieverij en 

nonchalante behandeling van apparatuur, gereed-

schap en machines, evenals voor het scheppen van 

een dusdanig klimaat in de ondernemingen, dat 

lijntrekkers en saboteurs van de produktie zich mo-

reel gebrandmerkt en binnen de proletariese kring 

geïsoleerd voelen" (99). Dergelijke opvoedingside-

alen moeten echter illusoir blijven, waar men te 

maken heeft met een arbeidersklasse, die hefti-

ger verzetsvormen ontwikkelt, naarmate meer 

elementen van het 'wetenschappelijk bedrijfsbe-

heer' in de fabriek binnendringen. 

 

Het leek wel of de bolsjewieken aan de NEP de 

functie hadden toebedacht nu eindelijk "die grob-

schlachtige Trias von Taylor, deutscher Kriegswirt-

schaft und technischen Fortschritt" te realiseren 

(100). In elk geval moest de zo verkregen adem-

pauze benut worden om de ongedisciplineerde en 

rebelse Russische arbeiders te binden aan een 

productieproces dat gericht was op productivi-

teit, hoe dan ook. Een verregaande arbeidsdeling 

werd gekoppeld aan een gedifferentieerd belo-

ningssysteem voor goede arbeidsmoraal. De eer-

ste tastende pogingen om het 'wetenschappelijk 

bedrijfsbeheer' officieel te erkennen werden door 

de leidinggevende figuren van het bolsjewistisch 

centrum persoonlijk ingeleid. Niemand anders 

dan Trotski kan er zich op beroemen, uit zorg 

om de verbetering van het prestatieniveau bij de 

spoorwegen het eerste internationale arbeidswe-

tenschappelijke congres ingeleid te hebben. De 

eerste "Alrussische conferentie om te komen tot ini-

tiatieven met betrekking tot de wetenschappelijke 

arbeidsorganisatie en bedrijfsbeheer" werd van 20-

27 januari 1921 in Moskou gehouden. Centraal 

daarbij stond de vraag "welke stimuli moet men 

aanwenden, welke interessen moet men bij de Rus-

sische arbeider wekken, om in de socialistische 

maatschappij de maximale arbeidsprestaties bij de 

grootste arbeidsvreugde uit hem te halen" (101). 

Ondanks de kritiek van een minderheid op het 

zonder meer overnemen van machtsstrategieën 

uit het rijpe kapitalistische westen, welke ge-

richt waren op een stijging van de productivi-

teit, bleek het bolsjewistisch machtscentrum op 
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het congres vastbesloten de principes van het 

'wetenschappelijk bedrijfsbeheer' in het produc-

tieproces op te nemen, — ook tegen het verzet 

van de arbeiders in. In de loop van de 20er jaren 

kwamen op tal van plaatsen instituten voor de 

'Wetenschappelijke arbeidsorganisatie' van de 

grond, waar de 'biomechanica van slag en druk', 

als zijnde de twee elementaire arbeidsbewegin-

gen, verder werd uitgewerkt. Maar pas in de ja-

ren 1926/1927 kwam op basis van de resultaten 

van deze instituten een brede maatschappelijke 

beweging ter bevordering van de 

'wetenschappelijke arbeidsorganisatie' op gang. 

Tot de organisaties die rond deze tijd werden 

opgericht, hoort ook de zgn. 'tijdliga', welke de 

arbeiders probeerde te disciplineren door hen 

aan te sporen zich persoonlijk te oefenen in het 

op een juiste manier indelen van de tijd: elk lid 

van de liga moest een 'tijdkaart' bij zich hebben, 

waarop staat aangegeven hoe hij z'n dag be-

steedt. 

 

Dat deze beweging ten tijde van de NEP-periode 

toch stukgelopen is, moet verklaard worden uit 

het feit, dat "de tegenspraak tussen de uit het rijpe 

kapitalistische westen overgenomen methoden van 

het 'wetenschappelijk bedrijfsbeheer' en de directe 

eisen van dat moment, nl. een primaire discipline-

ring van de arbeiders voor een industriële revolutie 

welke nog niet voltooid was, te groot was. De econo-

mische terugslag ten gevolge van Brest-Litowsk, de 

burge roor log  en  de  ramp van he t 

'oorlogskommunisme' had de Russische economie 

teruggeworpen op een niveau, dat zowat vergelijk-

baar was met dat van het Europees kapitalisme 

rond het midden van de 19e eeuw. Het was mis-

schien mogelijk die elementen van het Taylorsys-

teem welke gericht waren op het stimuleren van de 

productiviteit, over te nemen, maar alle pogingen 

het hele systeem van het 'wetenschappelijk bedrijfs-

beheer', zoals dat bestemd was voor en resultaat was 

van een reeds in hoge mate gemechaniseerde pro-

ductie, zonder meer over te dragen op de achter ge-

bleven Russische economie, moesten wel misluk-

ken" (102). Noch de militarisering van de arbeid 

ten tijde van het oorlogscommunisme, noch het 

propageren van de 'Beweging ter bevordering 

van de wetenschappelijke arbeidsorganisatie' in 

de daaropvolgende NEP-periode hadden de ar-

beiders zover gedisciplineerd, dat ze bereid wa-

ren hun vijandige houding t.o.v. alle nieuwe vor-

men van arbeidsorganisatie, welke ze reeds vóór 

de Oktoberrevolutie gedemonstreerd hadden, af 

te leggen en niet meer als 'storende factor' in het 

productieproces op te treden. 

 

De strijd van de Russische arbeiders richtte zich 

ook tegen de 'socialistische verpakking' van de 

nieuwe arbeidsorganisatie, zoals de 

'socialistische wedijver', de 'stoottroepen' en de 

'sociale slepers'. De 'massabeweging' welke in 

1929 op poten werd gezet onder de leus 

'socialistische wedijver' was gericht op verhoging 

van de productiviteit, verlagen van de kosten en 

verbetering van de kwaliteit van de producten. 

Er moest gewedijverd worden tussen afzonderlij-

ke bedrijven of afdelingen om betere productie-

resultaten. Hoe deze beweging onder de arbei-

ders aansloeg kan men enigszins aflezen uit de 

reacties van de officiële Sowjet pers, welke gedu-

rende dat hele jaar constant de 'hebzucht', de 

'schunnigheid' en de 'achterlijkheid' aan de kaak 

stelde van de arbeiders, die een volslagen onbe-

grip aan de dag legden voor de 'socialistische 

wedijver' (103). Voor een goed deel is dit 

"onbegrip' te verklaren uit het feit, dat deze 

wedijver het leven van de mensen buiten de fa-

briek ontregelde: velen leefden nog steeds half in 

voor-kapitalistiese verhoudingen. Behalve in de 

fabriek werkten ze ook nog thuis, in de dorpen, 

waar ze vandaan kwamen, — "waarom zouden 

deze mensen niet fel gekeerd zijn tegen de wedijver, 

in zoverre dat voor hen betekent, dat hun persoonlij-

ke plannen om rijk te worden doorkruist worden 

door het fabrieksplan en ze na het werk in de fa-

briek niet meer de kracht hebben om in hun dorp te 

werken?" (104). Een metaalarbeider, Goshev ge-

naamd, typeert het aldus: "socialistische wedijver 
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— dat riekt helemaal naar kapitalistische uitbui-

ting!" (105). Diegenen onder de arbeiders, die 

zich lieten vangen voor deze wedijver, werden 

door hun collega's uitgemaakt voor 

'carrièremakers', 'hielenlikkers', 'spionnen', 

'lokvogels', etc. De hoogste vorm van 

'socialistische wedijver' treffen we aan bij de zgn. 

'sociale slepers' (d.w.z. arbeiders, die 'minder 

goede' arbeiders op sleeptouw nemen): in bedrij-

ven, waar hard gewerkt wordt, worden groepen 

van arbeiders en technici gevormd, die de zwak-

kere bedrijven gaan helpen de productiviteit op 

te voeren. De 'stoottroepen' bestonden uit vrij-

willigers, die probeerden hun prestaties op te 

voeren en eventuele records overal bekend 

maakten. Vanuit dit soort groepen werd ook ge-

probeerd de arbeidsdag te verlengen en voor een 

bepaalde of zelfs onbepaalde tijd de feestdagen 

af te schaffen. 

 

Geen van deze bewegingen echter slaagde erin 

uit te groeien tot een massabeweging; hun aan-

hang bleef voornamelijk beperkt tot partijleden, 

die ideologisch gemotiveerd waren. Deze ideolo-

gisch gemotiveerde arbeiders waren uitzonderin-

gen, — was dat niet zo geweest, dan zou het 

Stachanowisme niet nodig geweest zijn. Maar 

voordat het Stachanowisme als beweging van de 

grond kon komen, moest eerst aan een belangrij-

ke voorwaarde voldaan zijn: de loonvorm moest 

gemoderniseerd worden. In de ideologie van de 

'boeren- en arbeidersstaat' paste dat de fabrieks-

arbeider als lid van de heersende klasse een ge-

privilegieerde plaats had; hij had recht op ar-

beid, op de gegarandeerde portie levensmidde-

len, op medische en sociale verzorging en hij was 

in het bezit van de volledige burgerrechten. Het 

loon werd vaak nog in natura uitbetaald en toe-

slagen vanwege bijzondere prestaties in de vorm 

van bonnen, die bijvoorbeeld ingeruild konden 

worden tegen een nieuw pak. Het 'nadeel' van 

deze situatie was, dat bij de tot dan toe bestaan-

de rantsoenering van de voorradige levensmid-

delen elke arbeider van z'n eten verzekerd was, 

d.w.z. onafhankelijk van de individuele bijdrage 

die hij leverde in het productieproces. In het be-

gin van de jaren 30 werd door de partij, die als 

ondernemer functioneerde, steeds duidelijker 

ingezien, dat de arbeiders op grond van hun ge-

privilegieerde positie weinig reden hadden om in 

te gaan op de 'productiviteitsplannen' waarvoor 

de normen centraal werden vastgelegd. Voor de 

arbeiders moest hun medewerking persoonlijk 

aantrekkelijk gemaakt worden; dit hoopte men 

te bereiken door het levensniveau afhankelijk te 

maken van de individuele prestatie. Dit principe 

werd in de loonhervorming van 1931 vastgelegd. 

Maar voor een volledige integratie van de arbei-

der in de fabriek was het nodig, dat zijn mede-

werking niet langer in natura, maar in klinkende 

munt werd afgekocht. Het geldloon moest weer 

worden ingevoerd, wilde men de verdeel-en-

heers-functie van de productienormen en ak-

koordtarieven t.a.v. de arbeiders volledig benut-

ten; het zou tevens een nieuwe fase in de verhou-

ding tussen klasse en partij inluiden, welke we 

kennen als het Stachanowisme (r) (106). 

 

Met betrekking tot het Stachanowisme willen we 

twee aspecten behandelen. Het eerste werd in alle 

duidelijkheid door Stalin geformuleerd in zijn 

rede naar aanleiding van de eerste Conferentie 

van 'Stachanowisten'van de Sowjet-Unie, in no-

vember 1935: "De Stachanow-beweging is zulk een 

beweging van arbeiders en arbeidsters, die zich het 

overwinnen van de tegenwoordige technische nor-

men ten doel stelt, het overwinnen van het bestaande 

geprojecteerde productievermogen, het overwinnen 

van de bestaande productieplannen en balansen. 

Het overwinnen daarvan — omdat deze normen 

voor onze dagen, voor onze nieuwe mensen reeds 

verouderd zijn.(...) De Stachanow-beweging....is 

een toonbeeld van die hoge productiviteit van de ar-

beid, die alleen het socialisme kan brengen en die 

het kapitalisme niet kan brengen" (107). "Maar het 

Stachanowisme is geen uitvinding van Stalin; zijn 

ware vader blijft Taylor" (108). Nadat een volle-

dig kopiëren van de 'wetenschappelijke arbeids-
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Aleksej Stachanov: Held van de Sovjet Unie. Dolf in 1935 14x de door 

de staat als norm gestelde  hoeveelheid steenkool. Stond symbool voor 

het communistische arbeidsethos.  
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organisatie' onmogelijk is gebleken gezien het 

niveau van de Russische industrialisering, wor-

den slechts die elementen overgenomen, welke 

gehanteerd kunnen worden als instrumenten 

voor een openlijk doorgezette opvoering van het 

tempo en het afdwingen van een maximale ar-

beidsprestatie. De jacht naar nieuwe productie-

records was enkele maanden daarvoor ingezet 

door de mijnwerker Stachanow, die in de nacht 

van 30 op 31 augustus 1935 met zijn brigade van 

5 man 102 ton kolen naar boven haalde, "terwijl 

de arbeidsnorm van een ploeg tot dan toe 7 ton 

bedroeg" Dan is meteen het hek van de dam: 

binnen enkele maanden ligt het nieuwe record 

op 700 ton (!) kolen, door een houwer en 5 hulp-

krachten in één ploeg van zes uur gedolven 

(109). Deze 'baanbrekers van een nieuwe ar-

beidsproductiviteit' reageerden op een redevoe-

ring van Stalin op 4 mei 1935 voor de afgestu-

deerden van de Hogere Krijgscholen van het 

Rode Leger, waarin hij verklaarde: "van alle 

waardevolle kapitalen, die op de wereld bestaan, 

zijn de mensen, de kaders, het meest waardevolle en 

beslissende kapitaal ... De kaders beslissen al-

les" (110). En de kaders, die zich hierdoor aange-

sproken voelden, sloegen inderdaad de oude nor-

men met 500, 600 en zelfs 1000% en nog meer. 

In dit opzicht betekende het Stachanowisme 

voor de arbeiders een duidelijke nederlaag, — 

"economisch, omdat het principe werd ingevoerd, 

dat men telkens als de prestaties omlaag gingen, 

een Stachanowist kon inzetten en de oude norm op-

schroeven, om op die manier het arbeidsritme te ver-

snellen; politiek, omdat de band tussen arbeiders 

door de Stachanowisten werd doorbroken, waardoor 

de machtspositie van de arbeiders binnen het ar-

beidsproces aftakelde"(111). 

 

Het andere aspect betreft de verhouding tussen 

partij en klasse. Nadat de bolsjewieken in hun 

functie als ondernemerspartij er niet in geslaagd 

waren de arbeidskracht ideologisch te besturen, 

probeerden ze de arbeiders onder controle te 

krijgen door ze individueel aan het economisch 

mechanisme te onderwerpen. Omdat dit voor de 

arbeiders betekende dat de controle over de con-

sumptie van hun arbeidskracht steeds meer aan 

hen onttrokken werd, moest het Stachanowisme 

als een initiatief van de kant van de arbeiders 

gepresenteerd worden, — de Russische Taylor 

moest natuurlijk een arbeider zijn. Dat de arbei-

ders 'vrijwillig' zochten naar de meest rationele 

manier van werken om zo de oude productienor-

men te overwinnen, wordt ook door Stalin sterk 

benadrukt in zijn rede 'Een beter leven, een vro-

lijk leven!', welke hij hield op de eerste bijeen-

komst van Stachanow-werkers: "In de eerste 

plaats springt in het oog, dat deze beweging als het 

ware spontaan, bijna elementair, van onderop is 

begonnen, zonder enigerlei druk van de kant der 

administratie van onze bedrijven. Sterker nog. De-

ze beweging ontstond en begon zich te ontwikkelen 

in zekere zin tegen de wil van de administratie on-

zer bedrijven, zelfs in strijd met deze administra-

tie" (112). Deze van boven verkondigde 

'vrijwilligheid' werd praktisch ontkend in de re-

actie van de arbeiders, toen die na een tijdje de 

balans opmaakten van de continue herziening 

van de productienormen. Op dat moment ont-

brandde het tegenoffensief van de arbeiders dat 

variëerde van het openlijk demonstreren van 

hun afkeer van de Stachanow-arbeiders door ze 

geen hand meer te geven of ze af te tuigen tot 

het vermoorden van enkele 'helden van de ar-

beid', - deze vijandigheid doorbreekt de mythe 

die opgebouwd werd rond de populariteit van 

die arbeiders, voor wie de arbeid "een zaak van 

eer, van roem, van moed en heldhaftigheid" was, en 

die nog doorklinkt in de woorden, die W.M. Mo-

lotow, voorzitter van de Raad van Volkscom-

missarissen der U.S.S.R. sprak t.g.v. de reeds 

genoemde Konferentie van Stachanowisten: 

"Kameraden, de Stachanow-beweging is een speci-

fiek Sowjet-verschijnsel, een specifiek socialistisch 

verschijnsel. In de kapitalistische wereld zal de ar-

beider nooit zo werken, als hij hier bij ons werkt. 

De kapitalistische wereld kan geen werker als 

Stachanow opleveren. En als men daar een Stacha-
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now-werker zou vinden, zou hij bij de gehele arbei-

dersmassa de meest onpopulaire man zijn. Daar 

hebben de proletariërs er geen belang bij, alles uit de 

machine te halen, want dan zou men een deel van 

hen ontslaan en de anderen loonsverlaging geven. 

Maar bij ons zijn de Stachanow-werkers bij de ar-

beiders de meest populaire mensen...." (113). Dit 

tegenoffensief van de kant van de arbeiders had 

ook consequenties voor de productiviteit: had de 

productiviteitstoename in 1936 nog 21% bedra-

gen, in het jaar daarop was deze weer gedaald 

tot 8,9%. In de vakbondskranten verschijnen 

veel klachten ook over Stachanow-werkers. Over 

een grote textiel-fabriek in de buurt van Moskou 

wordt bericht: "Van de 3.000 weefsters zijn er bij-

na 1.000 Stachanow-arbeidsters; maar op de dag 

van vandaag vervult de helft van hen niet eens de 

voorgeschreven normen" (114). Ook het verloop 

neemt schrikbarende omvang aan, zelfs onder de 

beste Stachanow-arbeiders: officiële bronnen 

schatten, dat de meeste arbeiders gemiddeld niet 

langer dan 6 tot 8 maanden in dezelfde fabriek 

blijven. In de pers wordt het gedrag aange-

klaagd van deze 'arbeidstoeristen' (s) , tegen wie 

maatregelen genomen worden als de invoering 

van het verplicht bij zich hebben van een 

'arbeidsboek' als middel waarmee de bewegingen 

van de arbeiders op de arbeidsmarkt gecontro-

leerd kunnen worden. In een systeem, waar de 

arbeiders op zichzelf teruggeworpen worden, 

konden ze er slechts beter op worden door dik-

wijls van arbeidsplaats te veranderen. Deze mo-

biliteit van de arbeiders werd nog verhoogd door 

de bereikte volledige werkgelegenheid, die de 

arbeiders voor zichzelf op die manier benutten. 

Dit gedrag van de arbeiders geeft aan, dat het 

Stachanowisme voor hen elke mogelijkheid tot 

samenwerking met het Sowjet-systeem vernie-

tigd had. Dat de onderschikking van de arbei-

ders onder het kwantitatieve principe met geld 

afgekocht werd, maakte een einde aan elke dub-

belzinnigheid in de verhouding tussen de arbei-

ders en de partij in de hoedanigheid van onder-

nemerspartij. Inzoverre kan het Stachanowisme 

ook gezien worden als een overwinning van de 

arbeidersklasse over de ideologie van de socialis-

tische consumptie van de arbeidskracht en over 

de partij als bewustzijn. 

 

"Door de Stachanow-methoden was de verhouding 

weer teruggebracht tot zijn naakte substantie: waar 

arbeidskracht aan de ene kant, en de voorwaarden 

voor haar gebruik aan de andere kant", — maar 

deze 'politieke' overwinning kon niet verhinde-

ren, dat de kaarten in de fabriek definitief ge-

schud waren, en wel in het nadeel van de arbei-

ders (115). In deze lijn ligt ook, dat de partij, 

gedwongen zich te identificeren met haar rol als 

ondernemerspartij, naderhand het propagandis-

tische kunststukje uithaalt om het overmatig 

stimuleren van de uitbuiting van de arbeids-

kracht voor te stellen als einddoel van het socia-

lisme: dat zou het socialistische arbeidsproces 

onderscheiden van het kapitalistische. "Parallel 

daarmee werd met niet minder cynisme de socialis-

tische productie voorgesteld als die productiewijze, 

die in tegenstelling tot het kapitalisme in staat is de 

lopende band als de historisch hoogste en rijpste 

productiewijze universeel in te voeren: het zou zon-

der meer duidelijk zijn, dat de lopende band het 

meest beantwoordt aan de door Marx beschreven 

kenmerken van de progressieve ontwikkeling van 

het productieproces" (...). Zo werd de perversie 

Mikojan: In de suikerkampagne van het jaar 1932 

hebben wij 48 miljoen pond suiker geproduceerd, in 

die van het jaar 1933 67 miljoen pond, van het jaar 

1934 78 miljoen pond, in de campagne van het jaar 

1935 zullen wij meer dan 125 miljoen pond produce-

ren. (Applaus). 

Stalin: Dat is te weinig. Het moet 130 miljoen pond 

zijn. 

Mikojan: Ik ben van mening, dat wij deze door kame-

raad Stalin gestelde taak zullen vervullen en dat er 

130 miljoen pond suiker zal zijn (Applaus). Zo ziet gij, 

dat kameraad Stalin steeds alle reserves uit ons perst 

(Gelach, applaus). 

(uit: redevoering van A.I. Mikojan, de volkskommissa-

ris der levensmiddelenindustrie, gehouden op het 

Kongres van Stachanow-arbeiders) 
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van Marx' systeem tegenover de arbeiders op de 

spits gedreven. 

 

Noten: 

 

a. Het principe van de ‘verwisselbare fabrica-

ge’ ligt ten grondslag aan Taylors standaar-

disatie van het materiaal en de werktuigen, 

met behulp waarvan de ondernemers erin 

zullen slagen zich onafhankelijk te maken 

van de vakbekwaamheid van de arbeiders, 

die tot dan toe meestal hun eigen werktui-

gen meebrachten naar de fabriek en op 

grond daarvan nog een zekere autonomie in 

het produktieproces hadden. 

b. Deze passage wordt bij Marx voorafgegaan 

door een andere, welke typerend is voor een 

zekere dubbelzinnigheid bij hem zelf ten 

aanzien van arbeidsmoraal en – discipine. 

Voor Marx stond de zinvolle civiliserende 

funktie van de kapitalistische überhaupt 

‘nicht im Frage’, integendeel: meer werken 

dan nodig is en de verinnerlijking van pres-

tatiedwang en arbeidsmoraal was voor hem 

voorwaarde voor de ontwikkeling van de 

maatschappelijke rijkdom, welke de socia-

listisch geassocieerde individuen later zou-

den ervan. In de ‘Grundrisse’ lezen we: “De 

grote historische kant van het kapitaal is 

deze surplusarbeid, overbodige arbeid van-

uit het standpunt van de loutere gebruiks-

waarde, van het pure levensonderhoud, te 

scheppen, en zijn historische opdracht is 

volbracht, zodra enerzijds de beheoften 

zover ontwikkeld zijn, dat de surplusarbeid 

boevn het (voor het pure levensonderhoud) 

strikt noodzakelijke uit zelf algemene be-

hoefte geworden is, voortkomt uit de indivi-

duele behoeften zelf, - anderzijds de algeme-

ne werkzaamheid door de strenge discipline 

van het kapitalisme, waar de opeen volgen-

de geslachten doorheen moeten, ontwikkeld 

is als algemeen bezit van het nieuwe ge-

slacht, (...). Daarom is het kapitaal pro-

duktief; d.w.z. een wezenlijke verhouding voor 

de ontwikkeling van de maatschappelijke pro-

duktiekrachten. Deze funktie verliest het 

kapitaal pas op het moment, dat de ontwik-

keling van deze produktiekrachten zelf in 

het kapitaal zijn begrenzing vindt” (K. 

Marx, ‘Grundrisse’, p. 231). 

c. Van B. Washington verscheen in 1912 het 

boek ‘Up from slavery’, en wel ‘omhoog’ tot 

gedwee loonarbeid. 

d. Het verschil in leefsituatie tussen negers en 

immigranten ligt ten grondslag aan hun 

verschillende houding tegenover werken. 

Voor de negers, die al eeuwenlang in de V.S. 

woonden, zich daar thuis voelden, de taal 

machtig waren en leefgemeenschappen had-

den gevormd, waarop ze te allen tijde terug 

konden vallen, betekende niet-werken een 

stuk autonomie. De immigranten daarente-

gen die niets hadden om op terug te vallen 

konden alleen door te werken, via het loon, 

een stuk autonomie verwerven. Deze situa-

tie veranderde zodra de immigranten getto's 

gingen vormen: op dat moment werden ze 

als arbeidskrachten een onzekere factor. 

Het zal later een van de belangrijkste taken 

van Ford's 'Sociological Department' wor-

den om de arbeiders uit de getto's te isole-

ren om op die manier hun functie als moto-

ren van de productie te garanderen. 

e. Een van de meest doorslaggevende factoren 

hierbij was de geweldige bevolkingsgroei: 

 (zie hiervoor: G. Schmidt    

  ‘Gesellschaftliche Entwicklung und  

  Industriesoziologie in den U.S.A., Fr/ 

  a/M, 1974, p. 67). 

f. Taylorisme is in feite niets anders dan "die 

'Emanzipation' der Verwertung der Arbeits-

kraft vom 'Wohlverhalten' ihres Verkau-

fers" (Rita di Leo). 

g. De stopwatch, welke hier aanvankelijk bij 

wordt gebruikt, wordt later vervangen door 

de filmcamera, welke 960 beelden per mi-

nuut kan vastleggen en op die manier elke 

beweging inderdaad volledig uiteen kan 

leggen. 

h. AFL is de afkorting van American Federa-

tion of Labour en werd door de Wobblies de 

American Seoparation of Labour genoemd. 

i. Nog afgezien van 'kritiek' op het Scientific 

Management als zou het onproductief en 

onwetenschappelijk zijn en alleen maar de 

'sociale vrede' in gevaar brengen door het 

totale bevolking V.S.

  

aktieve bevolking 

1870   39,8 milj.  1870     7,7 milj.  

1910   91.1 milj.  1910   37,4 milj.  
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antagonisme tussen patroon en arbeider te 

verscherpen (zie: A.H. Colijn, o.c., p. 80). 

j. De jaren 1910-1916 behoren tot de meest 

gewelddadige uit de Amerikaanse geschie-

denis: ‘These 6 years rank among the most 

violent in American history, except for the 

Civil war. Although the origins of violent 

encounters were not different from those in 

the past, they frequently attained a viru-

lence seldom equaled in industrial warfare 

in any nation”(uit: Violence in America. 

Historical and Comparative Perspectives. A 

Report to the National Commission on the 

Causes and Prevention of Violence; June 

1969. Prepared Under the direction and 

authorship of Hugh Davis Graham and Ted 

Robert Curr for the President’s Commis-

sion. New York 1969, p. 306). 

k. Een dergelijke houding is min of meer 

‘traditie’ geworden in de Renault-fabrieken: 

in de Renault-fabriek in Cléon legden de 

arbeiders bijv. in 1969 meteen massaal het 

werk neer, zodra er een tijdopnemer in de 

fabriek verscheen om nieuwe tijdnormen 

vast te stellen. (J-H. Mendner, o.c., p. 160, 

noot 105). 

l. Prof van Ginneken werd regelmatig ge-

vraagd als inleider op studiedagen van wat 

toen nog K.A.B. (Katholieke Arbeidersbe-

weging) heette. Overigens verschilt het 

standpunt van de christelijke vakbeweging 

nauwelijks van dat van het NVV t.a.v. het 

wetenschappelijk bedrijfsbeheer. 

m. Een soortgelijk arbeidsethos vinden we ook 

bij Prof.Dr. R. C. Kwant, die in verband 

met mensonwaardige vormen van arbeid 

zegt, dat we op dit punt niet alle mensen 

over één kam mogen scheren. "Er zijn im-

mers mensen die beschikken over fijn ont-

wikkelde geestesvermogens, die zeer intelli-

gent zijn en bijzonder fijngevoelig. Andere 

mensen daarentegen hebben een grote li-

chaamskracht, doch bijzonder weinig intel-

ligentie. (...) Men kan een intelligent en fijn-

gevoelig mens diep kwetsen en ongelukkig 

maken door hem grof en monotoon werk te 

laten doen". Een warm pleidooi voor ar-

beidsdeling! Mensonwaardige arbeid wordt 

bij Kwant zo gedefinieerd - nl. als arbeid 

beneden je kwalifikatie - dat in deze redene-

ring het ongekwalificeerde werk van arbei-

ders aan de lopende band nooit 'een mens-

onwaardige vorm van arbeid' zou kunnen 

zijn, als dit werk door ongeschoolde arbei-

ders wordt verricht, (zie hiervoor: Prof.Dr. 

R.C. Kwant 'De taak van de vakcentrales', 

in: 'De arbeidende mens van de toekomst', 

Utrecht, 1964; citaat op p. 91). 

n. In 'Wir Wollen Alles' van januari 1975 staat 

het volgende kranten¬bericht: "Een groep 

doofstommen is sinds 6 maanden in de 

vliegtuigenbouw van de Boeing-fabrieken 

in Renton in de Amerikaanse bondsstaat 

Washington te werk gesteld. De 6 mannen 

werden speciaal opgeleid voor werk, dat 

gepaard gaat met een oorverdovend lawaai. 

Een woordvoerder van de firma verklaarde, 

dat de zes al hebben laten zien, dat ze be-

paalde werkzaamheden beter kunnen doen 

dan hun collega's die wel horen." 

o. Zie hiervoor de roman van Upton Sinclair 

‘Fliessband. Ein Roman aus Ford-

Amerika’. (Engelse titel: ‘The Fliver King’). 

De New York Times noemde Fird in 1928 

“an industrial Fascist -  the Mussolini of 

detroit”(Huw Beynon, o.c., p. 20 e.v.). 

p. Soebbotnik: afgeleid van Soebbota 

(zaterdag). Op initiatief van de spoorwegar-

beiders aan de spoorlijn Moskou-Kazan 

werden de communistische zaterdagen inge-

voerd. Dit hield in dat men op zaterdag 6 

uur lichamelijke arbeid extra verrichtte, 

zonder daarvoor enige vergoeding te ont-

vangen (E. Hoernle, 'Problemen van de 

proletariese opvoeding', SUN, Nijmegen, 

1972, p. 154, noot 135) 

q. In 1920 was de totale produktie gedaald tot 

ongeveer 13%(!) van die uit het jaar 1913 

(zie: A. Ebbinghaus, o.c., p.9). 

r. Deze beweging werd in de D.D.R. eind 

1948 gekopieërd onder de naam ‘Hennecke-

Bewegung’.  Ook hier kon de officiële lezing, 

als zou ook deze beweging spontaan onder 

arbediers zijn ontstaan als uitdrukking van 

hun nieuwe, communistische instelling te-

genover de arbeid, maar moeilijk de feite-

lijk planning en organisatie van boven af 

van deze beweging versluieren (zie hier-

voor: Benno Sarel, ‘Arbeiter gegen den 

“Kommunismus”. Zur Geschichte des pro-

letarischen Widerstandes in der DDR 1945-

1958’, (Trikont Verlag, München, 1975). 

s. Er werd zelfs een wet ontworpen, die de 

geografische mobiliteit van de arbeiders 

moest indammen, omdat velen er een ge-

woonte van maakten in die fabrieken en die 
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streken te gaan werken, waar minder hard 

gewerkt werd (zie hiervoor: S. M. Schwarz, 

‘Labor in the Soviet Union’, New York 

1951). Een andere maatregel tegen deze 

‘arbeidstoeristen’ was, hem met naam en 

toenaam en foto te vermelden in de be-

drijfskranten, zodat ze voor iedereen her-

kenbaar waren. 
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vinden op http://libcom.org/files/Holloway%20-%20Crack%20Capitalism.pdf 

 Over Paolo Virno, zie: Aetzel Griffioen en Sjoerd van Tuinen: Biomacht en biopolitiek; de in-
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 Detlef Hartmann: interview in Kritiek 2011: http://www.jaarboekkritiek.nl/images/

jaarboeken/2011/kritiek%202011_143_interviewhartmann.pdf 

 André Gorz: De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie. Leuven 2011 

 De prijs van het werk: Nederlanders bezwijken onder de flexibilisering; Volkskrant 24-11-

2012, met verwijzingen o.a. naar Jan Blommaert e.a. De 360° werknemer; Koen Haegens: 

Neem de Tijd. 
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