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1,/ÀTERl^IEGGEBIED

HEI BEï,ANGRIJKSTE, dat van de jongste stakingsbeweglngen in het Rotterdamse
!íaterweggebied. te vermeld,en va1t, is niet d.atgrene ) v{aaraan de burgerlijke pers zo
uitvoerig aandacht heeft besteed." Zij heeft in haar wel opmerkelijk eenzildige
berichtgeving vooral d.e nad.mk gel egcl op d.e tu s s en vakbond.s - en werkgeversverte genrToordigers gevoerd.e ond.erhandelingen.Zlj heeft in een enkel geval het verloop dier besprekingen zelfs van uur tot uur gevolgd- en zli heeft niet verzuimd.
daarbij te laten uitkomen, hoe kolossaal vermoeiend het allemaal wel geweest is
vooï de vakbondsleid.ers, van wie z4 een enkeling d.e heer I. Baart van d.e Algemene 1iled.erland s e Metaal Bed.rijfsbond. - aan I t woord li et om zi,jn commentaar te geven. Wat zi, die burgerlijke pers, verzt)imde, was, haar lezers ook maar enigermate bevred.igend. in te lichten omtrent hetgeen er z:oh afspeelde,niet in d.e bijeenkoms ten van d.e Vakraad. , ni et op d.e kantoren d.er werkgevers organi sati es of in d.e
vakbond.sbureau s, maar in d.e bed.rijven en ond.er de arbeid.ers.
?

Wij hebben over d.e gebeurtenissen rond. Rotterd.am d.rie landelijke dagblaplus twee Rotterd.amse kranten nageplozerL. Er is bfj die bladen geen jourrralist geweest, 'd.j-e met de stakers van Wilton-F{jenoord-, van d.e R(otterd.amse)
D(roogdok) M(aatschappij), van de werf Gusto of van Verolme (op Rozenburg), waar
het allemaal begonnen is, ook maar één woord. heeft gewisseld, althans van eeiL gesprek met hen heef t blïk gegeven in zijn verslag. 'Wat d e arbeid.ers eïvan dachten,
wat hun bezielde, wat er in hen omgingrwat hr4 cornmentaaï was op de ontwikkelingerlr d.at vonden d.e respectievelijke redacties blijkbaar varr geer betekenis en ni-et
het vermeld.en waard.. Volgt men d.e burgerli jke blad en op d e voe't , dan zou bi jna
tegen beter weten in natuurli jk
d.e índ.rrrk ]«rnnen postvatten, a1s zot) ttd.e slag
aaJI d.e Maastt zi-ch nlet op d.e grote s cheepswerven , maar in het gebouw van de Med.en

taalbond. hebben afgespeeld..
ZéTfs ind.ien men ten

onrechte van mening zou zijnrd-at de AIdIts zotrt beetje als trd.e generale stafil van lassers, klinkers, snijers en nageljongens diend.e
te word.en beschouwd. en zéJ.f s ind.ien rnen, in verregaand e onnozelheid- r .€€1r onopvallend. bureaucratiseh manneke als cLe heer Baart voor een soort van ttveldleertt van
het metaal-arbeid.ersleger zou verslÍjtenl dan nóg zou d.e berichtgeving in d.e toonaangevend.e bl-aden als bijzond.er erbarmeU-jk d.ienen te r,lord.en besternpeld.. Men ?,ott
haar d.an op zrn best l<unnen vergeli.;ken met I t verslag van een oorlogscorïespond.ent r d.ie zijn kostbare huid- niet in de voorste l-inies had gewa,agd , géén kmitdamp had geroken en zijn zorgrruld.ig gepoetste schoenen niet met de modd.er d.er
loopgraven had. bermild., maar die inplaats daarvan zljn inlichtingen had verzameld
op de persconferentie 1n het algemeen hoofdkwartier veï óchter d.e eigenlijke Iinies. De vergelijking gaat natuurlijk mank. Generale staven plegen niet, zoals
L Baart en consorten, bijeen te komen in het vljand.elijk hoofdl«r,rartier. Maar dat
verschllpuntr van genoeg betekenis om er aanstond.s nog een paar opmerkingen ovel
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te maken, is hier in eerste instantie niet van Ïirezenlijk belang. Want I. Baart is
niet d.e zegevierend,e veldheer, waartoe de burgerlijke verslaggevers hem opzettelijk of onopzettelÍjk gekroond. hebben en de ANMB is all-esbehalve d.e"gdneral-e staf't
of het leid-inggevend. orgaan van d e metaalbewerkers , Dat maakt het d oor de kran-

ten opgehangen beeld. van de gebeurtenj-ssen nog slechter dam. het geweest zoa ztJn
indien d.at wél zo ware.
Over de positie van de AlIIvlB en Baart eerst een enkel woord. Men moet om d.ie
naar waard.e te schatten een ogenblik in ged.achten terr-rggaan tot d.e itwildert staking, die op I oktober van het vorige Jaar uitbrak bij Gispen Ír.y, te Culemborg
en d1e men zg'rl beetje als de proloog van d.e jongste acties (Uq Verol-me, Wilton,
RDM en Gusto ) ka:r beschouwen, Ook toen nameli jk ging het ( ten clel-e ) o* d.e uitbetaling van de 4/" ondernemingsgewtjze differentiatie,welke eveneens d.e tnzet vormd.e van het confl-ict in het V/aterweggebied. De uiterst korte striid bij Gispen brak
uit omd.at bii d.e betrol<ken metaal-bewerkers t rLà ruim een hal-f Jaar varr tevergeefs
wachten, plotseling even het inzicht rijpte, d.at men zéLf in actie d.iend.e te komen als eï i ets bereikt moes t word.en.
ItDe bondenrr, zo riep vóót d.e fabrlekspoort aan de Culemborgse Triosingel
één d.er stakers uit, It ond.ernemen niks i I' Men zou d.e bewuste metaalbewerl<er zéLf
gehoord moeten hebben om alle bitterheid- te proeven, d.ie hij in d-ie paar l-uttele
woorden wist te leggen.

Die bitterheid. we ztjn ervan overtuigd heeft ook d.e arbeid-ers van Verofme en d.e and-ere werven bezleld., toen zti stakingsacties begonnen, waafrïatt notabene! - de heer Baart (men zie rrHet Parool" van vrijd.ag 19 februari) ztch zéét na
d-mkkelijk heef t ged.is tanci eerd .

Is er één arbei-d.er in het Rotterd.amse \,r/aterweggebiecl, is er één ,r5sis3-er in
Ned.erland, die ge1óóft I dat zóndet het krachtd-adig optred-en van d-e werfpersoneIen zélf de uurloonverhogingen. d.ie thans een feit z:.Jr-, ooit gerealiseerd. zouden
zi-jn of nu al gerealiseerd- waren? De stakers van Gispen rr,v. verteld.en ons d.esti jd.s , d.at zt j aI mim een half jaar tevergeefs op '?hun'? bond.en had.clen gervacht.
Dat was op I oktober 1964, Op 15 februari 1965r o! de kop af vier en een halve
maand later, legd.en d.e arbeid.ers van d.e Rozenburgse werf van Verolme het werk
neerr omdat men nog altijd van d.e vakbond.en taaL noch teken had gehoord.. fwee d.agen later was d.aar een bepaald- resul-taat bereikt en vleer een dag later kwam men
op d.e rechter Maasoeyer in a,ctie om binnen 2! uur een nog groter succes te boeken, niettegenstaand e het f eit, d.at de vakbond.en in tien en een halve maand. op
zeLfs het all-erkl-einste succesje nog geen uitzicht hadd.en weten te scheppen. Wat
een klein Jaar lang een onmogelijkheid had. geschenen, waar om de woord.en van d.e
Gispen-d.irectie te citeren "eenvoud"ig niet aarl te d.enken vielt', d.at kón opeens
wé1,toen de arbeid.ers een kracht ontplooiden, die niet slechts de respectievelijke directÍes , maar ó6k een man a1s I. Baart de stuipen op het lljf joeg.
Niet I. Baart of de ANMB hebben de patroons ond-er onweerstaanbare druk gezet, nee, d.e strijd.end.e arbeid.ers hebben dat ged.aan. 0p kleinere schaal herhaald.e
zich in de metaalnijverheid. langs Nieuwe Maas, Noord., Merwed-e en NieuI^Ie Waterweg,
wat zich in d.e herfst van 1961 voord-eed. in gans het Nederlandse bedrijfsleven: d.e
klassenstrijd van de arbeiders bracht zowel de vakbonden in actie als de ond.ernemers op d.e knieëln. Maar omtrent d.1e klassenstri jd , oveï d"e vorsnen die hi j aaJlnam
en over zijn verloop, daarover zwegen zeer begrijpelijk overigens d e burgerlijke
blad.en zowel toen als nu zoveel- als mogelijk"
Helemaal te verdonkerema^nen viel- wat er ztch afspeelde natuurlijk niet.Enke1e onvermijdelijke regels lichten een tipje varn d.e sluier op.
ttOp een aantal werventr, schreef de Nieuwe Rotterd.amse Courant op vrijdag 19 februari, "was het gisteren heel :rrmoerig geweest, Vooral- bij Wilton-Fijenoord in Schied.am ged.roegen d-e stakend e werknemers zich alsof zti
heer ell meester van het bed.rijf waren. Aan het administratieve personeel,

)z
aan d.e werknemers van ond.eraannemers en zel-fs aarL l-ed.en van de d.irectie
werd. de toegang tot de werf ontzegd. "
Jn rrHet Parool?? 1as men op d.ezel-fd.e dag over rf stakingswoelingen'r , waarbij de
wertren Wilton,RnM en Gusto geheel plat lagenrten de duizend.en arbeid.ers van lrJilton d.e terreinen en gebouwen hadden b e z e t .rf Het blad. vervolgd.e:

rrHet karrtoorpersoneel werd. gÍsteren wel op het terrein toegelaten,
maar vond. de d.euren van d-e kantoren op slot. De telefonistes werden d.oor
d.e stakers uit d.e centrales verwijderd en d-e portiers uit hr:n loges.Zel-fs
l-ed.en van d-e d.irectie werd-en d.oor d.e stal<ers van het terrein geweerd..tl
Ziehier, wat w ij in d.e eerste plaats belangrijk vinden. Het feitr on precies te zi1n, dat bij een stríjd- oni een 44. ond.ernemingsgewijze differentiatie d.e ar-

beid.ers d-oor d.e omstandighed.en zelf genood-zaakt worclen zó op te tred-en alsof zLJ
heer en meester van het bed.rijf ztjn, d.e bezetting van een scheepswerf al-s strijdvorm en strijdmidd.el hanteren. Daarmee hebben zij namelíjk als bjj toverslag aan ied.er, d.ie ogen heeft om te zien, getoond, hoe de verhoud-ingen precies liggen; getoond., hoe ook bi j de allernormaal-ste conf l-icten in d e huidige samenl-eving beheers en machtsvragen meteen opduiken en onlosmakelijk aan hun optreden verbond.en
zijn wiLlen zA d.aa::aan de nod.ige kracht bijzetten en het effectief maken.
Weinig \dilton-arbeid.ers verrnoed eli jk kennen d e beroemd e uitspraak van Rosa
Luxemburg, d.at "achter ieo,ere staking hei spook van de revoluti e opd.oemt . " Zi i
zeLf hebben het wellicht ook niet zien opdoemen op het moment, dat zii d.e terreinen van d.e werf in bezit narnen, de kantoren op slot d.eden en directie-leden d.e
toegang weigerden. Maar d.e IIRC bl-ad, d-at al-toos een fijne neus gehact heeft als
het gJng om de belangen van d.e bourgeoisie in haar geheel of van die d.er havenbaronnen in het bijzond er heeft clat kennelijk wé1. Men proeft uit d.at ene kleine
woord.je rralsof'' ("al-sof zi j heer en meester warent') d.e burgerli jke verontwaard.iging over wat in die kringen als een aanmatiging beschouwd. word.t inplaats van t t
als een maatschappeli jke onvermijdelijkheid n als een ontwikkelingstendens te vers

taan.

De sobere berichtgeving van d-ie en van anclere zijci-e overigens, maakt het wel

moeilijk zrcln juist van cle details ener zodani-ge ontwikkeling een d-uioeli-'ik beeld
te vormen. Er is veel d.at ztch al1een maar laat gissen of minder d.an dat nog

slechts vragenderwijs l-aat verond.erstel-len.
Is d.e bedriifsbezetting bÍj Wilton te verstaan a1s een reactre op hetgeen ne,h
luttele dagen tevoren slechts bij Verolme heeft afgespeeld? l{e weten het niet.
Het is ons alleen maar opgevallen, dat d,6,6r, aarL gene zijde vaJr de rivi-er op het
eiland Rozenburg, het kantoorpersoneel zlch duid eli jk van d-e actie d.er stakers
d.istanci eerd.e.
frHet admÍnistrati-eve personeeltt, schreef het d-agblad rrllet Centrum" op
d.insd.ag 16 febmari ( over de gebeurtenissen bi j Verolme ) , rrdat rnaandag
min of meer gedwongen aan de staicing d-eelnam, heef t het rnrerk wél hervat,
terwijl de dagploeg, evenals de clag- en nachtploegen van gisteren, niet
aarl het werk ging.tt
Hebben de Wilton-arbeiders iets dergeli.lks wil-len voorkomen? Hebben ztj d.aarhet bedrijf bezet om ook over de gang van zd<en in de ad.rninistratieve afdeling
beslissing en zeggenschap in hun handen te l«;nnen houd.en? IIet zijn aLleen ma2,r
vragen, d.ie wij opwerpen, maar het zou ons niet verhazenrind.i-en zi,i in bevestigende zín zouden moeten word-en beantvroord.. Eén enlcele aanr.rijzing in d.ie riéhting
d.e enige, die wjj gevonden hebben troffen wij trouwens aan in een heel klein berlchtje in 'rHet Vri je Volk?r (notterd.amse editie) van t9 febru.ari, waarin gezegd
om
d.e

word.t dat
ftd.e

werlcremers bezit van het

bedrljf

€tenomen hebben om

te

voorkomen dat
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er nog gewerkt word-t " tr
Dat het optred.en d.er utrilton-arheid-ers in elk geval sterk door d.e gebeurtenissen bij Verolme was beïnvloed. Ís onni-skenbaar. Hebben zij' niet ged.emonstreerdrnet spand.oeken, waarop te lezen viel: "ldat bij Vero1me kan, kan bij ons ookrr? En
hielden z4 niet ( "Hut- Parool" van dond.erdag 18 februari ) op woensd.ag U februari
a1 rreen protestd.emonstratie d.oor d-e kantoren vari. het \,Iilton-bed.rijffr?
Ons j-nziens duid.t d.it alles er opr d-at ztJ krachtige;oogingen hebben aangewend- om ook het kantoorpersoneel tot itmeed-oen?t te bewegen" En d.e bed.rijfsbezetting zou mogelljk al-s wapen gehanteerd- kuulen ztjn, naCat d.e ïeacties van het kantoorpersoneel eventueel- te weifelend- en te beslui tel-oos waren in hun oe:en.
Dat laatste zou zo wij hier d-e spljker op de kop slaan geenszins verbazingrnrekkend wezen. Bij e1k stuk arbeidersstrijd-, óók wanneer in zotrt actie de
hoogst-ontwikkeld-e vormen van optreclen ztch. voord-oen r heeft nen te inaken met wankel-moed.igen naast heldhaftigen"Het is menselijk dat zrj er ztjn en juist hun aanwezigheid. bepaalt veelal d-e tactiek waarvan d.e strijdwillend-en en moed.igsten zich
bed.ienen. Dlaas zou het daarbiJ zLJn te menen, dat d-e wankel-moed-igen uitsluitend.
ond-er het witte boord-en-proletariaat of d-e steno-typistes zoud-en moeten word-en
gezocht.

van ttHet Parooltr, tnaa:ruit we af eerder citeerden, treffen we d.e opmerking aan, dat|tvolgens berichten uit Schied-amr er clonCerd-agavond.
(fe februari) "tÍ;c1ens vechtpartljen rake klappen vielenr'. Vechtpartijen tussen wie
'tHet Parool-'r - illustratie alweer van d.e slechte berichtgeving ztrtjgt er in alIe talen over. We veronri-erstellen echter, dat het bl-ad. vanwege d-e sensatie
eventuele r.echtpartijen tussen stakers en politie wel vermel-d. zou hebben, aI zUn
we d-aarvan d.an ook niet helemaaf zekey. Al-s we in d.it opzicht gelijk hebben, dan
zoud.en d-e vechtpartr jén, \^raarvan hier o! zot n beknopte wijze sprake is , vechtpartÍjen tussen stakers en werkvrilligen ztjn ger^reest en dan ond.erstreept en verklaart
- in oyLze ogen d.e aanwezigheid van d.ie r+erkwil-1igen voor d.e actj-ef-strijdend.en
d-e nood-zaak d.er bedrijfsbezettj-ng.
Dat de verklaring voor het feit, dat zLJ z:-clt heeft voorgedaan in die richting moet word-en gezocht, staat vooï ons vast.Àrbeid-ers bezetten een bed.rijf niet
om heer en meester te spelen. Omgekeerd.:orndat zlch voor hen c1e nood.zaak voord-oet
of kdn voordoen een bedrijf te bezetten zin ztj tegelÍjkertÍjd., zond.er het te wil-len
genood.zaakt ztch te ged.ragen rralsof'r zLJ van d.at bed.rijf de heer en meester: ztin,
Dat is nu eenmaal van een bed.rijfsbezetting d-e onvermijdel.ijke konsekwentie, of men
dat inziet d.an wel nietlEn het vroord-je rrafsofrr is volgens ons Ín dit verba:ed, eigenlijk een belachelijkheid. Arbeid-ers , clie een bed.rijf bezetten z ji n cLaarvan op
dat moment heer en meester en al-s z,tj het niet z\irtt dan is hun bedrijfsbezetting
eenvoud.i-g een wassen neus en r.reitrig effectief

ïn hetzelfd.e

numrneï

J
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HET tWEEDE belangrijlce feit in.d-e jongste stal<ingsacti-e in het Waterweggebied., is'het optreci-en van d-e heer Baart en zLJn AlfMB, \tle bed-oelen niet waar d-e
kranten het aecent op hebben gelegd- Ce rrianier, waarop hii d-ie aar\ gebeurtenissen zo rijke donderd-aéï van de l8e februari en de nacht van d.ond-erdag op vr{jd.ag
heeft d-oorgebracht, d.och d-e houd"Íng, clie hij van neet af aan tegenover het stuk
arbeldersstrÍjd. heeft ingenomen.
Dond.erd-ag 18 februari om 9 uur I s morgens kwam het optred.en van d.e Rotterd.amse werfarbeid.ers ter l<ennis van cte heer Baart, Wat doet d.ie meneer? Spoorslags naar Rotterd-am gaan orTi z:-clh beter laat dan nooit zou men zeggen aart t t
hoofd van ttzïn, troepen te plaatsen, clie hii 10fi maand- lang rtin d.e steek gelaten'l
had.? Vergist u zteh niet lezerl De metaalarbeid-ers noch d.ie in Eotterd.am, noch
z i j n niet " d.e troepenrï van d-e heer Baart en d.e heer Baart
d.ie waar d.an ook
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i s nj-et hun rraanvoerd.erÍ'. De heer Baart vertegenwoordigt niet de balangel varr
de metaalarbeiders, ook aI d.oet hi j zulks dan voorkomen. De heer Baart vertegenwoord.lgt d.e belangen d.er in d e burgerlijke maatschappÍj geïntegreerd.e rmet d.e kapitalistische samenleving vergroeide vakbonden.De heer Baart begeeft zieh d.ientengevolge naar het kantoor van d.e werkggveSgorganisatie in het metaalbedrijf erl d.e
À""=Èaart(wijciterent|Hetpar6ffi_r9februari)spreektdaarhetmer}crraardige woord.: rtïn Rotterd.am loopt d.e zaak muul5rast.'r
hlil men een nóg klaarder bewijs er\roorrdat d.e heer Saart het gehele confllct
bekeek d.oor de bril van d.e patroons? Nad.at'rde zaaktt 1É maand (ruim àès maand.en
v6ór de staking bij Gispen en 4Ë maand. d.aazna) "muurvasttt had. gezeten, was er
d.oor d.e shijd.lust van d.e arbeiders in het Waterweggebied. opeens beweging in gekoIli€Íro Dat had.den d.iverse stakingen in d.e week voorafgaand.e aan die welke.r^Iij hier
besehrijven, dat had het verloop van d.e actie b{j Verolme bovenal reed.s bewezen.
Maar voor de heer Baart lagen d.e d.ingen kennelÍjk net omgekeerd a1s ze voor d.e a,Tbeid.ers 1agen, d.at is duidelijkl Het is óén van de d.ingen, d.ie we wel wisten, die
uiteraard- ook d.e metaalarbeid.ers wel- wisten, maar die hr:n strijd. juist nog weer
eens extra duid.elijk in het licht heeft gesteld.
Eet is echter óók een va^n de d.ingen, die door d.e kranten ónduid.elijk is genaakt. htant tle kranten - en met naroe rtHet Paroolt' (van 1! februari ) - schreven,
dat tle werkgevers op dond erdagmid.dag (te fetruari ) om 2 uur d.e vakbondseisen bleven afwijzen. \^lat, gezien hetgeen zj.ch aLlemaal in de 10f naand., die aan de striid
vooraf gingen, afsleel-d.e, of liever gezegd. n i e t afspeelde, gewoon klinkklare nonsens is. Er rn'aren geen vakbond-seisen. Er waren eisen van de \,filton-àrbeiders, eto.Dle arbeiders eisten voor hun bedrijf hetzelfde als Írat de Verol&e-arbeiders bereikt hadden en wat ook het personeel van Boelers Scheepswerven en roaohÍnefabriek terelkte, waar zelfs nog eerder da;rr bÍj Yerolme een stakingsactle
aan de gang was.ne vakbona (Amtm) verscheen pas ten tonele n a d a t rle arbeiderg zéIf tot haÍÍalelen waren overgegaan.De werkeLJjke betekenis van het vskbonds optreden is deze geweeetrdat het er op gericht was' d.e rusttr in de metaalnllverheid zo snel mogelijk te hersteflen. Daarover heeft ni emand minde:r dan de heer
Saart zelf geen enkele twijfel laten bestaa;n: rtlk hoopr',sprak hij op de persconferentie, die hij vrijdag 19 februari des morgens om half zes hield, "d-at d.e rust in
het l,Iaterweggebied nu snel zs.l terugketen.rt l,Iaar het hem om te doen was, dat was
de irvastgelopen'r machin<j weer op gang te brengen.
ne verdiensten, die hij zich in d.it opzicht jegens de ondernemerg heeft vervoÍven, zi-jn d.oor d.e ondereneners ook z6ér wel erkend.. Insiders in het raetaalbedrijf hebbàn tegenover een verslaggever va,n rrHet Paroolrt (men zie het nunrner ve.rr
1! februari va,n dat blad) opgenerkt:
It<Iat wa.zuteer d.e ANMS-voorzitter de werkgevers en werlo:emers in de Vahraad niet had. opgetronmel-d., en het loona}koord. niet zo.u zgn bere:ikt r clie
d.ag ongetlrijfeld enkele tlenduizenden metaalarbelders in het Waterweggebied in staking zouden zijn gegaan. rr
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een ond.ernemingsgewi jze d.ifferentiatie ging, $/aarom - uit d.e.aard d.er zaak ook
ond.ernemingsgewijs geknokt moes t word en.

Dat is

o

,

HEBBB( wij met

het bovenstaaïtde op de naar

ortze mening alLerbelangrijkste as-

6

pecten )ïarl d.e strijd in het WaterweggebÍed wat meer licht doen schijnenr eï blljven
nog, enkele aspecten oveï, d-ie eveneens ten vo1le d.e aand-acht waard ztjn,
'', ''Daar is in d.e eerste plaats het verloop van de stakingsactie bij Verolme en
bovenal de manierrwaaïop zti geëindigd. is. De N.R.C, berichtte daarover op U fe-

bruari:

"Gistermid.d.ag (ai-nsd.ag.16

febmari dus "D. & G.") t flà rn

dag vergavakbond.sbesturen en vertegenwooïd-igers van d.e ond-ernemingsrad.en van Verol-iire enerzijd.s en d.irecties varr d.e
bed.ri jven van Verolme and.erzijds; In het communieué, dat na afl-oo,p van de
besprekingen is uitgegeven, word t meegedeeld d-at van 22 f ebruari af de
uurlonen van a1le volwassen uurlon.ers , ongeacht werkklasse, functie of
gemeenteklasse met negen cent word-en verhoogd-" o.. Verd.er is besloten uit
het winstdelingsreservefond-s alsnog één procent extra uit te kereno r r c . c:
Iïet eommuniqué zegt over d e loons ti j ging dat de betrokkenen eï z:.cirr- van
bewust ztJn dat deze gepaard- moet gaan met verhoging van de prod.uktiviteit. . . . In het kad.er van d.e te nemen produktieverhogend.e maatregelen. . .
zal met ingang van l rnaart en 1 juli op basis van het tari-efsysteem van
Yerolme een pereentage in mindering word.en gebracht op d.e gegeven tarieftijd.en, overeenkomend e met d.e helft van het gemid d-eld-e verhogingspeïcentage d.er uurloneno "
d-eren,

is het overleg afgesloten tussen

:

,

Zied.aar het a}<koord-, d"at nÍet eens tussen d"e stakencle arbeiders en d.e directi"( s) , maar in besprekingen, waar d-e arbeid-ers niet onmid.d-ellijk in werd.en
gekend. is gesloten" Het komt neer op rn hóger uurlcon, mà6,T,.. op rn lager tarief. Wil een arbeid.er inderd.aad méér ontvangen d.an zai- hij harder moeten werken,
zich méér moet,en laten uitbuiten.En zelfs aíIs hjj harder werkt, ontvangt hi j niet
wat hij op het eerste gezicht méér denkt te zul-len ontvangen. Hfj ontvangt veel
mÍnderr tengevolge van het lagere tarief . En van wat er d-an nog aan trverhogingtt
overblijftrverd.wÍjnt vatuurlijk een d.ee1 aart de fiscus via d.e loonbel-asting. De zogenaamde overwinnÍng van de Verolme-arbeld.ers is dus lang niet d.rít, wat zti we1

lijkt of

Jeek.

Voor het na de stakingen bij Wilton-tr''ijenoord., de RDM en de werf Gusto in die
ond-ernemi-ngen gesloten akkoord. geId.t precies hetzel-fd.e. De verhoging was hier rn
tÍkkeltje gunstiger, de tariefsverlaging echter werd. er niet in twee etappen,
maaï terstond, in zrn geheel van kracht.
In hoeverre deze resultaten d.e in strijd gegane stakers bevredigen zullen en
1n hoeverre ztj ztch in hun verwachtingen bed.rogen zullen voelen, valt op geen
stukken na te vooïspelIen. Maar vooï d.e mst, waaïop d.e heer Baart d.e hoop vestigd.e, 1Íjkt ons de basis toch uitermate smal en wankel.
Wat wij in d-e tweecle plaats en ienslotte - nog wj-ilen opmerken is, dat Gerard. van Oostemm, de sec'retarj-s van het district Rotterd-am van d-e CPN op 20 f ebmari in [De Waarheid." een beschouwing olrer deze metaalstal<ingen pub]iceercl.e,
waarin hi.j verklaard e, dat d.e stakÍngen tttrerden gedragen door d.e vakbond.sled en en
de kad.ers in d.e bed.ri jvenf' ; waarin hi j betoogde r dat trde ond.ernemingsrad.en meer
dan ooit stri jdorganen warent? en waarin hi j uitroeptr dat critici, d.J"e over het
N ,V .V. spraken a1s over rr een grafkeld.ertf ,
in de acties rtgeen voet aan d.e grond.
kregenrt. Een d.ergelijke beschouvring - nieuw voorbeeld van d.e bolsjer,iistische vrijage met d.e rtmod.ernetf vakbeweging behoeft na,ar onze mening nauwelijks nog een
we erl egg:-r,r-g .
Gezten het hoge percentage (vooral itmoclerntr) geoïganiseerd.en is het een vo1komend.e nietszeggend.e varLzelfsprekendheid., dat ztch onder d.e stakers vefe vakbondsleden bevond.en. Waar het echter op a,an komt is, dat d.e vakbeweging als zodanig, a1s vakbeweging, zi-cln d.e heer Baart heeft het nadrukkelijk verklaard
van d.e stakingsactie volkomen d.istancieerd-e. Àfs d-e heer Vart Oosterum zegt, dat

rad.en m e e r

dan

ooi t

strijdorganen waren, dan verkondigt hU met d.ie

7

iets , d.at mqn rond.weg a1s een sprook j e moet betitel-en, Eh al-s hij ontkent ,
dat het N.Y.V. het graf is van de arbeidersstri jd, dan vragen wij hem in gemoed.e ,
Iirat of de heren Baart en Zonderland daar dan wel- and-ers gegraven hebben, d.aar in
d.ie nacht in de kantoren onzer klassevijanden, Géén graf voor de strJjd.? Kom nou,
zowel Baart c. s. als d.e patroons hebben het met zoveel woord.en zéLf Àrkend..
uloord.en

============

ENIGE
.

VHÀGEN.

Het hierond.er volgend schrijven werd door één onzer kamerad.en
gezonden aa"n de redactie van het orgaa.n ttSpartacusrr met het
verzoek het in hun blad op te nemen. Helaas, d.it is (nog)
ni.et gebeurd. Aangezien wij het schrijven belangrijk genoeg
vind.en om het niet i-n de prullemand te doen belanden, hebben
r^rlj 6r een plaatsje voor ingeruimd in I'Daad en Gedachterr. Van
coDmentaar kumen wij gevoegJ.ijk afzj'eÍr, omdat het gesch-ïevene
voor zichzelf spreekt.

-oIN

Red.actie rtDaad en Gedachtett.

TTSPAITACUST', nummer

{ van 20 februàri f965, las ik het verslag varr d'e op
jàiuari
j.1,
gehouden
en
conferentie van de Spartacusbond. NaaÍ aanLeiding
JO
J!
daarvan zíjn er bij mi.j eníge vragen gerezen, die ik u hler wil voorleggen.
' U schri,jft Íh het verslag o.a. het volgende: rt6Jeplaatst in een onredelijke en
ondragelifte situatie nem d.e groep Ans terdelt èen onorganisatorische, rnaai dè enig
mogelijke beslissing! ZJj sloot zonder hun aanwezigheid, vÍer varr haar nedewerkers
uit va.n seínen$erking net de groep Amsterdam.I' Enige regels verder lees ik: rrDe
onmogeUjkleeitl ou zelfs de el-ementairste democratie bij het nenen va"n deze beslissing toe te passen tekent de explosíeve verhoudingen welke in Ansterdam gegroeid
uaren.ll
Nu is het bekend, dat u dè uitgeslotenen I'terrorismerr verr,ri jt. In d.at licht
bezien zou het voor hen, die d.e situatie niet kermen, begrijpelijk zi.jn, dat d.e
groep Àns terd.a^m de beolissing tot uitsluiting na.u onder aÍ\rezigheid van de betrokkenen, fnderdaad een met voeten treden van de elementairste no::men der denocratle. Maar nogmaals, d.at zou te verklaren kunnen zijn uit de I'terreur'r d.er uitgesl-otenen.

UÍt diverse rond.schri jvingen van de Spartacusbond blijkt echter, dat het besluit om d.e vier betrokkenen vail het Ans t erd.afls e víerk uit te..sIuiten, op zondag
ctoor de groep,
doch doox slechts en]<el-e pereoU december 1964 niet
g genomen is. nit besluit werd. toen meteen ten uitvoer gebracht ook, want èë
betrokkenen ontvingen op maandag 14 dec. (dus een dag later reeds) de brief
waarin werd neegedeeld, dat de vier waren uitgesloten. 0p dinsdag 15 dec. èchter werd er een huishoudelijke vergad.er:lng bljeengeroepen (zonder de betrold<en
trier natuurlijk), waari.n de letlen zich over de aI- of níet-juistheid van het begluit moesten uitspreken. Notabene ovex een besluit, dat reeds was ultgevoerd,l
Mi-jn vreag is nu deze: Intlien het inderd.aad. zo wasr dat u wegens het I'terrorigmerr van d.e uitgeslotenen op een vergadering waar z aàn\IezÍ-g, waren geen beSluiten meer kon nemen, waarom liet u d.an niet a1le andere letlen over hun uitelulting beslissen? ï/aarom was het nodig, dat ook hun elementailste d.emoclatischè rechten mét voeten werd.en getreden? trIaarom liet u a1le leden niet. op zondag
1J ilec. besl-i-ssen, en als dat niet mogeliik was, waa?om nam u het betreffende besluit d€À nj.et twee dagen later op dinsdag 1l december? IIet doet denken aan een
rechtepraak rraaxbii ale beschultligde eeret wordt geëxecuteèxd en daama lt oordeel

E

jury word.t gevraagd .
Ïn uw verslag v'an d.e conferentie sehrijft u voorts: ttBetreurd. werd d-oor al-le
d.eelnemers d.at d.e uitgetred.enen niet aanwezig l{aren op d.e bond.svergad.erirrg. . , . . tt
Mi jn tweed.e vraag luid.t nu:' i/aarom steld.en de aanwezigen d.an toch wel zoveel
prijs op d.e aanwezigheid. van d.e ultgesloteneny d.oor wier rtterreurrr zoals beweerd. - flerl geen besluiten meer kon nemen. Zoud.en d.e vier
in sarJrenwerking met
ond.ergetekend.e, d.ie reed.s in september vooï de Spartacusbond- had bed.ankt ook
op d.e bond.sconferentie geen zod-anige temeur hebben kunnen uitoefenen, zodat, er
ook dan van een besl-uiten nemen geen sprake kon ztjn? 0f zouden die paar kamerad-en uit het land (t" weten vier man, waarvan er nog één 1id. was en waarschijnlijk
nog is van de P.S.P. ) d.at hebben kunnen verhind.eren? Ik zou. zo zegger,,, d.at men
eerd.er blij had moeten zÍjn met hun afwezighei.d.. Stel u vooï, d.at d.e uitgesLotenen
wéI op d.e conferentie aanwezig waïen geweestr err d.e meezrd.erheid. had. d.an de uitsluiting onjuÍst geacht, zouden d-an de Àmsterd.amse leden hun besluit hebben herroepen en weer normaal- met d-e vier betrokkenen ztJn gaa:n samenwerken? Hierbij ga
ik d.an maar voorbij aatT d.e vraagr of öeze vier weer had.d-en will-en samenwerken met
mensen, die eerst geprobeerd. had-den hen op een d-ergelijke ondemocratische wijze
(u ztet, ik druk me voorzíelhtlg uit) op dood spoor te rangeren.
d.er

van d.e conferentie word-t gezegd,, d.at r!d.e ald.us uitgeslotenen
nlet a1s leden van d.e Spartacusbond. waren uitgesloten en dat dus hr.ln d-eelname
aan en beroep op d.e bond.sconferentie mogelijk was.t'
Dit nu is zeeT bevreemdend-.nus d.e uitgeslotenen had.d.en een beroep kurrnen d.oen
op d.e bond.sconferentie. Laten we nu even vaststel-len, d.at op d.e conferentie d.e
Amsterd.anise led.en aanwezig waren en d-aarnaast vier mensen uit het land-. ' IÍet is
duid.elijk, dat de uitgeslotenen op d.e Amsterdamse leden geen beroep hoefden te
d.oen. Zii immers waren d.egenen die hen had.d.en uitgesloten. BJeven over d.e vier
marunen uít het Iand.. Dus d-an daat een beroep op ged.aan. Doch van d.ie mensen zegt
d.e concl-usie van d.e conferentie, d.at ztj van mening is t'd-at d.Íe d.eelnemers aaJÍ1. de
conferentie, die geen d eel uitmaken van d.e gïoep Amsterdam; d e verhoudingen d-ie
in d.i.e groep heersten en d.ie naar d.it besluit (van uitsl-uiting. J.lI. ) geleid.

Jn

d.e concJusie

hebben,

niet

beoord.elen I«lnrrër1.

rt

Dus d.e uitgeslotenen had.d.en een beroep moeten d.oen op vier mannen, rLie niet
oord.elen in staat waren
U moet me niet k\nrali jk nemen, .d.at ik dat af l-es niet meer bevatten kan. ligt
het aan mi j, dat d.Ít verslag d.e indruk wekt, d.at er achter woord-en een heleboel
verborgen moet worden? Mocht ik me vergissen, dan wil Ík d.aar graag mee op de
tot

o

hoogte word.en gesteld.
Àu,eteraam. 21 2 ,65.

J.M.

DAT MAGISCIIE STRIJDTIED IOCH.

NIEylAl[D

zal het betwisten

d.at

op

dcore grond geen rozen willen groeien.
Maar viat z oud-t u z eggen van e en rÍtan ,
die rozen wÍId.e gaan planten om een
bepaaid-e grond- mind er dor te maken?
Zoh man is d.e heer Berghoeí uit Stolwi jk, d.ie in tÍHet Yrije Volkrr een l-ans
heef t gebroken voor het oud-e tr s ocia-

lÍstische strijdl1ed". Het is zijn vaste overtuÍging, d.at d.oor het zingen

van strij&LÍed.eren de rrverburgerhjkingrr
d.er PrdÀ voorkomen kan word.en.
Geheel eïvan af gezien , d-at d.i e ver-

burgerlijking al lang een FEII is elr.
al een feit was héól lang vooï de tegenwoord.ige Frrd.A het levenslicht aanschouwd.e , d-e heer Berghoef zet met d eze opvattingen d.e zaker. precies op d.e
kop.ITiet door I t zi-ngen van strÍjdlied.eren voorkomt men bepaald.e ontwikkelingen, maar aIs gevolg van bepaafde
ontwikkelingen word.en er geen strij,l*
liederen meeï gezongen.
Overigens hoed.e d-e heer Berghoef
ztclt vor:r d.e mening, d.at stri jdliederen getuigen zoud.en van ln Itsocialistischtt él-an.Ze getuigen naar or:rze mening varr 'n burgerlijke romantiek,
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Rapp ort-Verd.am
EN

HET

HETE EI

IflT'SLCII van ln eerste besohouwing over het rapport van d.e zog. Commissie-Verdam, d.ie zich in opd.racht van d.e I{ederland.se 'regering heeft bezig gehoud.en met'de vraag, in hoeverre het bestaand.e ond.ernemingsrecht op de helling zou
moeten worden genomen (men zie ttDaad- en Gedachtert van febnrari 1965), hebben wij
ènige punten opgesomd., die nog nadere uitwerking behoefd.en, -Ons vborafgaand betoog was hierop neergekomen, dat het werk van de eornmissie wéI betrekking had op
d.e' structuur van d.e ond-erneming, maar niet op d.e z.g, med.ezeggenschap, d.ie na 15
jaar nog altijd. een even grote fictie is al-s op d.e dag, d.at d.e wet o:p d.e Publiekrechteli jke Bedrijfs Organisatle en de wet op d e Ondernemingsrad.en in het Staatsblad. stond.en, Er is
zo schreven wij in' Iled.erland geen med.ezeggenschap van d.e
arbeid.ers en wat er niet i s kan men natuurlijk ook niet g r o t e r maken.
Het is evenmin ze t d.at d.e Comnissie-Verdam nu eind.elijk met een reëIe med.ezeggenschap een begin gemaakt zou wiLlen zien. On die en soortgelijke rèdenen sLoten wij ons aan bi.'i prof. dr. J. hlemelsfelder, die uit and.ere motieven overj-gens
- het werk d er Commissie-Verd,am : gekarakteriseerd. heeft als frwater scheppen met
een visnetfr. Wii voegd.en d.aar echter aan toe, d.at wij die karakteristiek 66U gebezigd. zoud.en hebben, ind.ien d.e Gommissie-Verdan wéI een schred.e in de richting
van 6cht'e med.ezeggenschap zou hebben bepleit. Zi'edaay d.an één van d.e punten, die
wij nog uitvoeriger moeten toeLichten.
0p het eerste gezicht nameli jk lijkt het wellicht vreemd., d.at wij ons ook ten
opzichte van serieuze pogingen om tot é c h t e med.ezeggenschap te komen d.ie
oveïigens nergens ged.aan word.en bijzonder critisch zoud.en staan. Wie z:-c}r d.aar
echter over ve::urond-ert, heeft orrze bed.oeling ten enenmal-e misverstaan. WU critÍseren namelijk het werk van de 0ommissj-e-Verd.am, de Publiekrechtelijke Bedrijfs 0rganisatie en alles wat d.aarmee samenhangt geenszins, omd.at d.it geen stap in de
richting van med.ezeggensehap betel<ent. Onze kritiek komt hierop neer, dat wij er
tegen protesteren r d.at d.it alles d.oor sommigen a1s een s tap in d.e richting
van med.ezeggenschap wordt voorgesteld.. Ons stand.prxrt is niet, dat men nu eÍnde1i jk met d.e rr echterr med ezeggenschap eens een begin moet maken, ons s tand.punt i s ,
d.at men nu eindelijk eens moet ophoud.en met over d.e med.ezeggenschap te bazelen,
dig in ,onze ogen een i 1 1 .u s i e is. De zogerLaamd.e medezeggenschap, dat hebben wij. de vorige keer laten zien,is in werkelijkheid. d.e zeggenschap van de d.ireqties. Het alternatief van d.e zeggenschap der d.irecties is niet d.e|techtelr med.e',
zeggenschap, d.och d.e zeggenschap van de arbeid.ers.
Drs. Th. Coppes,de algemeen secretaris van het Ned.erland.s Katholiek Yal<verbond., d.ie wij ook in ons eerste opstel al aan het woord. gelaten hebben, verklaarde op 16 oktober van het vorige jaar in een inte::view met een verslaggever Yarl
ttHet Vrije Yolkrtl rWe hebben d.e Stichting van de Arbeidrwe hebben de Sociaal Economische Raad. en .r^re hebben bed.rijfsschappen. Maar we hebben nog géón bedrijfsdemocratie. Bed.rijfsd.emocratie is al-leen te verkrijgen in de bed.rijven zelf . Ik geloof ,
dat we öaaraan nog moeten beginnen.tt WU zin er vofstrekt niet van overtuigd., dat
d.rs. Coppes met d.eze woord.en hetzelfde bedoel-t a1s wij er mee zouden bedoelen, ja
wij zi.ln eï zelfs wel van overtui-gd, d.at dit n i e t het geval is, Maar zo als
het er st66t zijn wij het volkomen met hem eens "
Drs. Coppes zei in d.itzeLfd.e interview ó6t<z 'tïn grote ond-ernemingen zullen
zod.anige vormen vaJr ond.ernemingsrad.en ( a1s u wilt ) ontwikkelC. moeten worden, dat
een eff ectieve controle op het bed-rÍ jf mogelijk wordt. Dat is heel wat anders d-an
med.ezegigenschap.tr Hij voegd.e er even Jater aan toe: rr...,.En als je dan heel- ver
d.oord.enkt, kuïI je komen tot benoemingen en ontslagen van die directies d.oor eigen werknemers. . o tr Het is om d.eze uitspraak vooral, d.at wij d.rs. Coppes hier citeAAN
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ren. ZLi bied.t ons namelijk

'

een uitstekende gelegenàeid. onze eigen zi enswijze te
verd"uidelijken.
Wat dïs. Coppes vooï ogen zweeft, d.at is klaar en daar maakt hij ook geen geheim raÍ1, dat is een situatie, zoals die bestaat in.de (.krpitalistische) staalindustrie van Duitsland.. Het d.oor hem gebezigd.e woord. t'eontroletr d.uid.t er reed.s
opr d.at híj hetltanderefr type ond,ernemi-ngsraden, dat hij op het oog heeft, geenszins ztet als een soort van itarbeid-eïsradent'. Hi j laat d.aar ook geen twijfel over
bestaan, want t zo zegt hij, 'r controle op directies van -oinnenuit betekent natuurlijk niet, dat werknemers op de stoel van de directie moeten gaan zitten. Er zaL
een ge2agsverhoud.ing moeten blijven bestaan, d.at spreekt vanzelf. , . .rr Drs. Coppes
heeft echter 6óX gezegd. ( l, een red.e voor katholieke stud-enten te Rotterd.am r gecÍteerd uit het katholieke d.agb1ad. 'tHet C entrum'r ) : ItDe med.ezeggenschap in C.e pnd.erneming kan niet worden be::eikt d.oor een groeiende neiging tot samenwerkÍng, . .
líerkelijke bedrijfsd.emocratie is al-leen te bereiken a1s men omschreven rechten kan
afd.wingen. rr We1nu, al deze verschillende uitspraken bi j elkaar il-l-ustreren naar
onze mening treff endrwaaróm d.e rtechte" med-ezeggenschap eerl ill-usie is. Want d.ïs.
Coppes mag nu we1 beweren, d.at eï ("vanzelfsprekend-fr ) een trgezagsverhoud.ingtt zal
moeten blijven bestaan, wanneer de a:cbeid.ers de directieled.en benoemen en ontslaan,d.an j-s het naar onze mening duid.elÍjk d.at niet d-e directies, friaàT de arbeid-ers het gezag uÍtoefenen en d-an is eï ind.erd-aad. frheel wat and-ers d.an medezeggenschaprt. aan de orde i d.an hebben we met d.e zeggenschap van d.e arbeid-ers te makenl
Ïíanneer de zogenaamd-e medezeggenschap ztch -'gesteld dat het mogelijk ware tot
échte med.ezeggenschap zou ontwÍkkelen s zied-aar wat zich uit d.e woord-en van d-ïs.
Coppes als concl-usie opd-ringt j zou.ztJ ophoud.en néd.ezeggenschap te zLJrL. De bedrijfs-democratie (wat metl daar dan ook ond.er verstaatt) tot het eind.e toe doorged.acht, slaatomin
àTbei
ders d-emoc r at i e. Vand.aard-anook
dat'ziet de katholieke vakbondssecretaris zeer juist in dat zij moet worden 6fged.wongen, En er zal wel geen mens zLJyL, die ztch voorstelt, d.at arbeÍders, die
dfdwingeni d-at z ij
d-e directieleden benoernen en ontslaan rrog genoegen zoud-en
nemen met m e d. e zeggenschap. Er is niemand., d-ie, nad.at hi j het gevecht om
het héIe ei gewonnen heeft r trog genoegen zou nemen met het hal-ve of met d-e lege
dop. ïn deze beeldspraak is dat zal men begrepen hebben de zogenaamd-e med-ezeggenschap d.e lege dop, d.e |techterr med.ezeggenschap het halve ei en het hele ei
d.e arbei-d.ersmacht.

te zeggen, d-at het in het höofd van drs" Coppes
niet is opgekomen, dat d.e bed.rijfsdemocratie (Oi-" wélbeschouwd de arbeidersmacht
f .) d.oor de arbeid.ers zou moeten word-en afgedwongen , Zi moet volgens hem, hii zeí
ItHet
het met zoveel woord.en in ztJr- red.e tot d.e Rotterdams e stud enten ( men zíe
trDe
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vak8 d.ecember 1964), word.en afgedwongen d.oor d.e vakbeweging.
trmoet niet alleen word.en erkend- a1s onderhand.elingshij,
verkl-aard.e
,zo
partner in de bed-ri j fstald<en, maar ook als het orgaan, dat alle werknemersbelangen in d.e afzond.erli jke ond-ernemingen behartigt. " Hi-er ligt het punt, waarop d-e
in bepaald.e opzÍchten soms zo realistische d-rs. Coppes ztch tóch weer vér van d-e
realiteit ve::r*ijdert, i,riant d.e realiteit laat zi.erL men l-ette maaï op d.e ontelbare rrwildeit stakingen dat de belangen va^rr de vakbeweging en d.e belangen van d.e
arbeid.ers helemaal niet para1le1 lopen en d-at d.e belangen d-er arbeiders.bepaald
niet d.oor d e vakbewegin§ word.en behartigd.. Wí j komen daarop uitvoeriger terug in
eeh d.erd.e en laatste beschouwing, waari-n wij ons speciaal zullen bezig houder-r met
d.e positie va^rr de vakbeweging en van d.e managers;
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llET IS AÀN geen twijf el ond.erhevig, dat met het verand eren van het kapitalisme
ook de strijd van d.e arbeiders is verand.erd-. In d.e period.e van het jonge kapitaIísme, in het tijd.vak, d.at er nog roofbouw op de arbeidskracht werd gepleegd, was
eï van een eigen zelfstand.ige strijd. van de arbeid.ers nauwelijks sprake. Dat is
niet verwond.erli jk, wanneeï men bedenkt, dat d e strijd- voor sociale herrrormingen,
r,roor het bewoonbaar maken van het kapitalisme voor d.e arbeid-ers, het beste in I t
parlementaire lvlak en dus d.oor ttd-e partijtr kon worden 6levoerd..Yan een eigen macht
van het prbtetarlaat was eigenlijk d.estijd.s nog geen sprake. nat alles veranderd.e
echter toen het kapitalisme aat ztJrr kind-erschoenen was ontgroeid.. Naarniate het
kapitalisme in kracht toenarn werd. ook d-e economische macht van de arbeid.ersklasse sterker, Die macht werd- tot een factor', waarmee nu terd.ege rekening moet worden gehoud.en. Die ontwikkeling had echter mede tot gevolg, dat de tegenstelling
tussen arbeid.erskl-asse enerzíjd.s, partij en vakbeweging anderzijds, steeds scherper
aan de dag trad. Part\j en vakbeweging, geboren uit d"e tegenstellirrg tussen kapitaal en arbeid, geboren ook uit d-e nood.zaak een eind.e te maken aan d.e roofbouw
op d.e arbeid.skracht, werden vijand ig aan de eigen strijd. van de arbeid.ers .
Was eï in het j onge kapitalisme van een zelf stand.ig optred.en van de arbeiders
vrijwel geen sprake, vandaag de d.ag is d.at volkomen and-ers. , Wanneer thans d.e arbeid.ers in stri jd gaal:-, z:-jn ze ged.wongen hun elgen actie-comitérs te kiezen. En
in hun strijd. vinden zti d.e partij en d.e vakbeweging aIs hun felste tegenstanders
tegenover zich.
En toch gaan ze in strijd..De rraatschappelijke verhoudingen laten hen geen and.ere keus.Een klassemaatschappÍj is ond.enkbaar zond-er klassebotsingen. Omdat de arbeid.ers d.aarbij echter op geen erÈele steun van ruelke partij of organisatie kunnen
Eier met
reken.en , ztJrl ze gedwongen het zélt te d-oen. En ze doen het zelf .
modeme
de
hele
méér, d.aar met minder succes. Eet proces zet zich.echter door in
gezich
kapitaListische L,eïeld. Vakbonds leidèrs, professoren en sociologen zien
nood.zaakt zich bezig te houden nret het probleem van de 'rwilde'r stakingen.Die im:
mexs vormen een bedreíg'ing van d.e maats chappelijke orde.
Hoezeer dÍt wel het gevaf is, bèwees d.e staking van hét Ànsterdamse gemeentepersoneeL in het. voorjaar van 1955. Niet voor niets zei nr. Easing, de gemachtigde var de gemeente .A-msterda"m voor het Scheldsgerecht, óat zich met het ontslag
van èen aantal stakers te bemoeien kreeg - dat de overheid. een dergelijke §ta,]ring

begin van d.e revol-utie was.
het begÍn van 1960 liet duideljik zien,
hogzeer zelfs een d.ergelijke, verhoud"ingsgewijs kl-eine actie , gez;-en wordt als een
gevaar voor d-e bestaande maatschappij, De regering zag ztch ged.wongenr over het
hoofd. van d.e vakbeweging heen, onderhand.elingen met d.e strijdende chauffeurs aarr

nooit kon toestaan,
Ook de

te

lcaopen.

omd-at zti in wezen het
d-e buschauffeurs in

staking van

Nu z:-jn niet al-Ieen parti j en rrakbeweging van dergelijke'stakingen de vijand.en.
A1le idealistische groeperi-ngen en organisati es moeten ni ets hebben van een d-ergelljke strijd.. Want d.e partijen, orn het even of ze nu groot z:-in d.an weJ k1ein,
gaar- al- Iemaa1 uit van het s tand punt , d.at de arbeid.ers bi j hun s tri j d. d.e leid ing
van hr-11 partij behoeven. De P,v. doA, schermt met het rralgemeen belangrt, de C.P.N.
roept d.e arbeid.ers op tot strijd. tegen de kapitalistische regering (onder haar
holeid.ing natuurlijk) en d-e l-ibertairen, die bezrvaar hebben tegen een striid voor
rthoge
voor
het
gere lonen en betere arbeidsvoor',^raard-en, wiIlen al-leen maar strijd.
id.eaalrt, voor d.e socialistische samenleving.
Een d.ergelijke strijd zouden echter alleen maar d.ie arbeiders l«rruren voeren,
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d.ie van de noorlzaak ener sociali.stische samenleving oveïtuigd zijn. nat zijn er
naar zeer weinigen. Be de werkelijkheid laat zien, .dat de- arbèiders nirnmer voor
tthoge idealenrr s trijtl .voeren. Zij komen niet in belíeging voor ver in het verschÍet
liggende d.oeleind.en. Zij komen alleen maar in be$reging voor zaken, die hen onmiddellijk raken, waarvoo? zi zich direct geplaatst zien. Trouwens: d.e arbeidèrsklasse bestaat uit ind.ividuen van verschillend gefoof en van verschiflende overtuiging. Yan hen een str{jd voor het sociallsme te verwachten is een wensdroom.
,e arbeiders komen - zo is d.e realiteit - alleen maax tot strijd uit hittere
noodzaak, niet, ornd at ze d.e strijd zo graag willen. De noodzaak tot str{jd echter
is voor a.1le arbeiders aa,nrntezig, voor de katholieke- of gereformeerde arbeide"
evenzeer afs voor de bolsjewiek of d.e anarchist. trdaamee we daJI ook in de realiteit te maken hebben, dat is niet een strijd van rrde socialístenrr doch een strijd
van de arbeiders. Eet rtarbeider zijntt i-s het enige, dat affe arheiders met elkaar
gemeen hebben. En alLe groeperingen of orgarÍsatÍes, die bij de strljd.ende arbeiders a.arkoxoen net hoge idealen of mooie feuzèn, brengen ondeï dè str.Ídendèn íiet
a,nders daJr verdeeldheid. De zogenaamd.e i-d.ealen, ook de zogenaand.e rrsocialistj-scherr idealen volrDen een bedreiging voor d.e arbeiderss trjjd.
Waar alle partijen menen, dat zii \roor de strld d.er arbeiderskfasse onontbeer1:jk ziin, is het volkoroèn duidefïk, dat zÍj al1es zulfen d.oen om de partij zo grool
nogelijk te doen worden. Bovendien zu11en zij, ook da,t is k1aar, bij het nemen van
besluiten, die betrekking hebben op de arbeid ersstrljd., zich iedere keer afvragen,
welk besluit het gunstigst is r.'oor de part!. l[iet het arbeidersbefang rreegt voor
hen het zwaaxst, maar het partijbelang, [,Íaartoe dit kan leiden heeft men kunnen
zien aan d.e sociaal-d.emocrati e en aar het bolsjewisme.
Na^ast de partij-iclealisten en de idealisteo van het libertaire s1a6 bestaat er
nog een ander eoort. Dat zijn de idealisten, die we1 rroor d.e eigen, zelfstandíge
arbeÍdersstrijd zijn, die het pa"tij-optreden laken, maar die niettenin de naam "id.ealisten" d.aarom verd.ienen, omdat ze de strijd.ende proletariërs met hun vast-oóliind.e opvattingenrmet hun flid.eaLenrr tegerooet treden. HrÍa ideaal is d,an nhet zel-fstandig optreden van d.e arbeid.ers'r en inpfaats van d.e arbeid.ers praktisch
tegemoet te treden, menen zij hrín ideaal te moeten props€eren.
Natuurlljk is het niet zo, d.at de arbeiders zel"fstandig optreden, orodat het
zèlfstandig optreden gepropageerd wordt. Het i.s niet de 1eer, niet de theorie
van het zelfstandig optred.en, die de àrbeiders tot zelfstandig optreden heeft gebracht. trJie dat geloo.ft zet in zijn gedachten de wereld op ziin kop. Het is het
zelfstànd.ig optred.en van ale arbeiders geweest, dat ae basls heeft gelegd voor de
theoretische opvattingen omtrent de eigen strijd. Eet zijn d.e maatschappelijke ver|roudi.ngen geïreest, die de aïbeid.ers gedwongen hebben hun strijd in eigèn haJrden
te nemen en het zijn de maa,tschappeliike verhoudingenr die hen nog iedere dag dw'ingen zulks te doen. IrIi" e het aflders zietr wie meent, dat ook d.e rreigen strijdrr gepropageerd moet lrord.en (zonder er bÍj te vertellen in hoeverre dan nog uel van rn
'reigenrr stiijd. kan wotden gesprokenl), die komt onwiffekeurig in een soortgeliike
'positie
te verkeren a1s d.e partijen. Niet all,eenr dat hij zj-chzelf a1 spoed.ig zeer
nbela,ngriÈtr voor d.e arbeidersstrijd gaat achten, híj wil ook de arbeidersklasse de
juisïe r,,'eg wijzen, haar rrfoutenrr a.an het daglicht brengen en haar een rrtaakf gevèn. Inplaats va:r te beseffen, dat het niet d.e groepen en idealisten zijn, èi.e
de axbeiders de weg wijzen, maar d.at het juist de arbeiders zïn' die een weg wijzen aan wie ogen heefi om te zien, d-roomt men erran met z{]n rridealenrr invloed op
de arbeidersstrijd te verkrdgen en tegelijk d.aatmee ontstaa,t het uit die droom te' voorschijn
konenàe streven ón zo groot mogelijk te worden (of zich voor te d'oen!).
onze
overtuiging vormt d.it soort ideafisten voor de arbeid ersstriid niet
.' .N*"r.
gevaar
iinaer een
d.a.n de idealisten, waar/a.Il r,le in de aa.nvalg spraken. llanneer
ze er in zoud.en glaSen hun invloed inderdaad uit te oefenen, dan zou naal onze
raeruing de onafhalkelijkheid van de arbeidersstri jd. a1 evenzeer gevaar lopen a1s
door het oltreden deÍ paxtijen.

0PIUIï
'

aa

VOOR

2

OF VÀN

HEI

VOLK

Naar aa.rrleidÍng van een f elevi sl e-uitzend ing van tle IGO over
Karl lvlarx, stu,rlrd-e één onzer meàelrerkexg een ingezonden s tukje naar íHèt Hand.elsblad.n , dat het schrijven ook heeft opgenomen. Niet ied.ereen zal echter trHet Handel-sbladrt l-ezen en
daarom plaatsen wij het ook nog eens in 'rDaad. en Gedachte" om
ook ónze lezers er kennÍs va^rr te Laten nemen.
Redactie trnaad en Gedachtetr

IN DE VOORDRACHI over Karl Marx
f,liïf]* I[ijholt, op d.insdagavond. februari
"*, gevestigd op de fóute vertaling! van rrDas
voor de T.V, werd nog eens de as,ndacht
Opir.rm des Volkesr! r Íraarmëe I'{axx d.e godsCienst wilde kerunerken. De vertaling zoe1s diè tot nog toe luidde "opium voor het vo1k,' zou fout zijn. Het zou moeten
zijn "opium vdn het votrkr'.
Voor zover mij bèkend. verd. deze vertali,ng het,eerst gelanceerd in het \,'Íerkje
van prof. 3a;ruring "Karl }larxrr en d.aarrra grif overgenornen door religieuze bewondera"e,rs va.n d.eze grote figuur.
T ÀAÍ.,KUN D I G staat de onschrijvlng van de genitief met rrvan[ geenszins
vast, aangezlen dit niet het enige voorzetsel j.s LraarÍnee een tweede naa.nval onschreven wordt. Soms ís een anrler voorzetsef geboden, b.v. in rrde vreze des IIergnrr waar de omschrljving met I'voor" moet vorden gebruikt.
Wij hebben hj-er te maken met een objecte genitief. Het is tle verdovende werking van het opÍum, d.at men op het oog heeft, waannee het volk verd.oofd wordt.
Men vergelijke: d.e belegering der stad = de stad word.t belegerd. Het opi-u.m = d.e
verdoving des voLks = het volk wordt verd.oofd. ÍStad'r en I'volkrr verschijnen hier
als lijdende voorwerpen. De gevcelswaarde van rropiumrr is beslist ongunstig, a1thans in de door l{arx gebru:ikte ui t drukking.
Ondanks het feit, da,t d.e omschrijving in het Duits niet anders kÍin luidèn daÍI
.rrOpium
fiir das Volkrr, het hier dus geen kwestie van vertalen maar van omschrijven
is, 1) r^riI prof. Sanning, dat ttopiun v§ór hei vofktr fout is, en Aat het moet heten tropium vdn het vofkrt.
ne bewijsvoering konrt neer op: and.ers zou het sug5gereren, dat er een kl"asse
van beroepsbedri egers (priesters en predikanten) isrterwijl Marx. juist steeds redeneert: rrer zljn objectieve r:aats chappelilke krachten aan het werk, die de mensen
in hrrn nood er toe brengen troost te zoeken i-n een d.roomrrefeld,. rr
Die "objqctieve krachtentrj }Iogen i{e veronderstellen dat achter die objeitieve
krachten menselijke wezens staan? En mogen Lre dan ook nog vragen wat die mensen
nét die godsdienst deden? Eerinneren wij ons niet van de schoolba.nken r dat tnet rle
Ileilige Schrift in de hand. het recht op ketterverbranding werd. 'rbewezenf! , en
noord, doodslag en sluipmoord., list en slavernij en slavenhandel goedgepraat?

De onschuldige voorstelling van d.at opíum als een droomwerceld? Inderdaad! t
:'naar 'een droouwereld orn de misdeel-den genoegen te doen nemen met de verd-:r-rkking
en e11end.e hr:n opgelegd. door een heersende klasse, vie die voorstelling van een
rrd.xoomÍereLarr uitstekend te pas kl'ram. Va.ndaar de overrijke toedièning net dat rro. pir:mrt, de bel"of-te vaf,r een gelukzaligheid. in het hiernamaals. An sich - uaar wat
..bestaat er an si,ch? - is d.e voorstelting onschuldig. In de werkelijkheid was zi.j:
" opium vóór het Yolkrr.
lat de god.sd,ienst een mid.d.el was om de mensen ir, geesteliike afhankeliftheid te
houden terw-j,lle van klasqer of standsbelangenrwas zeker d.e mening van ivia:rc. lIaar
d.eze l{arx ka.n prof. Barrning niet q,anvaard.en en daaron heet het bij hen ttOpium vén

het
1)

volkr? .

terntr vàn \9 ntei 1965 vind.t men een foto van d.emonstranten oP wier
vrachtwagens te l-ezen staat3 Die Religion ist das Opium fiir's Volktt.
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Yerschillende verklaring€n in dit artikel worden daarin niet uitgewerkt. We verzoeken de leze? echter even rnee te gaan, totdat wij
in volgende uiteenzettingen daazop terugkomen.

-o-

wil net zijn goudvoorstel de j.nvl-oed der Yerenigde Staten terugdringenrr heet het net vette Letters boven een artikeL van drs. Metzenakers in rrEet
Paroolt' van 11 februari j.1.
I l at De Gau1le doet is een groot bedrag aan d.ollars bij de V.S. inruilen voor
goud. líat hii w'iI, althans zegt te w'iIlen, is herstel van tle gouden stardaard.
I{ij ooeten hierbij direct olm.erken, dat het niet toevallÍg is, wanneer een
staatshoofè op een bepaald nonent met zotn voorslag komt. De zaak is, dat er natuulliik iets aaÍI de gang is net d.e economische macht van Àroerika. Het prorluctieapparaat der Verenigde Staten, hoe machtig het zich ook heeft ontplooid, is te
rrDE GÀIIILE

wereld vervult: Eet handhaven va,n de kastrekJ<ing van de handelingen d.er V.
economisch en nilitair gebied. Wij menen, dat een bescbriiving in bijzonalerheden niet nodig i6 oro dit te bewiizen.
}at d.eze algeraene gedragslijn echter noest leiden tot een geregeld. afvloeien
van goud en buitenlandse betaalniddelen, deviezen, en De Gaulle noopte tot bovengenogmcle na.s.tregel en zijn verklaring over d.e te?ugkeeÍ naar de goud.en standaa;:ed, wilIen lrii hier aan een bespreking ondenÍerpen.
IIet afvloeien van ile intermationale betaalmidd.elen en goud ke,n direct d.ezelfde dag nog worden geconstateerd.. Maar uaaraan dat te wijten is, komt men op zrn
vroegst na drie ma.€íd.en door een proeÍbalans van het C.3.S. zo ongeveer te weten; tenminste hier in Nederland, waar men er af heel vroeg bii is. De definitieve bals,r:'s is pas na een jaar en drie maa,nd en gereed en.... klopt nooit geheel.
Niettenin vormen de .posten.vs,rt in- en.uitvoerr van betaalmiddelen, van waartlepapieren en de verlening van diensten, een aaJl$Uzing omtrent het karakter van de
oorzaak, d"ie d.e reserre ve,n goud- en deviezen deed teruglopen of aanzwel,len. Eët
schijnt na.nelijk niet hetzelfd.e of het afvloeien van Souai en d.evi ezen het gevolg'
is van grote aankopen van aandelen in het buitenland of van het teruglopen van
Ae uitvoer. In d.eze laatste toestand ve?keren sedert énige iaren de Verenigb
Staten. Hun protluctie-apparaat is, nenen wij aan, het Srootste en neest productieve in tle were1d., d..w.z. het slurpt retatief het 'minste arbeid op. Eeri ontzagJ-{fte hoeveelheítl arbeid word"t echter verbruikt voor de steun aan ond.erontwikkeltie gebieden, aan de proefnemingen op het gebiett van d.e ruintevaart, het ontwikkelen van de kernenergi ó, militaire onderneroingen enz.
voor d.e Anerikaanse productie betekent d.at een direct verlies. Eet is impro'ductj-eve consumptie. De arbeicler tlie voedsel, kledin€ en woonruinte produceert,
schept ttaaroed.e het herstel van zijn arbeidskracht; Eoe beter deze hersteld wordt
hoe productiever zijn arbeid. l'rat hii a1s zorlanig consumeert, Èordt productief geconsr:meerd. Ook datgene wat hijzelf niet consr-r.meert, . zoa1s èe proiluctiemiddelè'n
en grondstoffen, die i:r de productie zé1f verbruikt (geconsr:meerd ) woÍAenr I'íorden d.oor zijn arbeid d.oor nieuwe en steed.s betere vervangen. Ook dit is du§ productieve consrutptie. l'Jaar echter de geprocluceerde Soede"en'niet di-enen om de arbeider opnieuw j:r staat te stellen met rrlust en ijver'r aan de e1ag. te Saanr naar
aangewend. worden om niet-prod.ucerende a.rbeiders (o.a. militairen) te voeden en
te kleden, daar is de consuroptie inproductief. Dit geldt natuurlijk ook voor d.e
vliegtuigen, tanks, kanonnen enz. d.Íe hier gepl?oduceerd. worden, voor.ila ballietische techaiek en proefnemingen, de satellieten- en raketinstallaties "- Maar ook
de hulp aan ond erontwikkelcle gebi.eden betekent voor lmerika iiilroduètief aangewentl kapitaal. In d.eze gebièd.en zelf komt "de hulp'r bovenclien veelaL in handën
varl èen bestaa:ncle of ÍLieuwe klasse va.n uitbuiters'ttíe het in ledigheid verteren.
zwaar

belast voor

d.e

taak die het i-n

pitalÍstische orde. Dat is
S, op politiek, sociaal,

cie

d.e meest al-gemene
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Dit laatste raakt echter het ond.erwerp rrGoucl en Ameiika't niet. Het gaat er orrrr
dat Àmerlka te veel hooi op zlJri vork heeft riroeten nemen en de gevolgen wi1 men
op één of and.ere manier verhelpen. Die gevolgen het afvLoeien van goud. en deviezen kr:nnen niet eeuwig voottgaan.
Voord.at we hierop verder ingaan, zu11en we tot goed begrip ons eerst dienen
hezíg te houd.en fret goud. en d.evi ezen ( Uuitenland.se betaalmiddelen) en met geld.
in het algemeeni Is d.at dan zo noodzakelijk? !/ij menen van wel, omdat naar het ons
voorkomt, ' d.e economen dit ond.er*,rerp schuwen en'omdat wi j weten, dat de praktl jk
vel-e misvattingen toont tengevolge van onkr-md.e d.ie d.oor klassebelangen besten.
d-igd wordt, Zoals' w:i j weten is het een.bijna natuurl-ijk verschijnseL in de gesOhled.enis van het mensd.om, d.at men zJ-ch tegen nieuwe waarhed-en verzet. Men d.enke
slechts aan d.e ontdekking d.at d.e aard.é kogelrond. is en om d.e zon d.raait.
Zo'ts het menen wi j É ook gesteld met het geld.vraagstuk. Daarbij komt nog d.e
gewoonte , overgehoud.en ui t vroegere tijd.en, de maatschappelijke kategoriën te zien
al-s :op, zl,chzelf staand.e scheppingen van d-e menselijke geest, of wel van 'een superflenseli jke geest, en niet als een deeL of onderd.eel van het maatschappeli jk Beheel-.Het geld. stelt men d.aarom meestal t'oor als een schepping van d.e mens , te::uriiI
het is een schepping d.er samenlevlng.Der samenleving? Bestaat d e samenleving dan
niet uit mensen? Zeer zeker rmaar de mens handelt d.aarin niet met bewuste kennis,
hij kent d.e maatschappelijke d.raagwijdte niet van z{jn handelingen, Wanneer iemand.
100 gulden kri jgt, omd.at hi j 45 uur gewerkt heeft, weet hi j d.an ook, d.at hi j een
daad. verricht heeft, waarop heel ons maatschappelijk systeem berust? Hij kent we1
het bijzondere momentel-e van z\JrL d.aad., maar niet het maatschappelijk algemene. De
huisvrouw d-ie brood., margarine, vis kooptr oil lnaat gézln te voed.en, verricht een
daad die haar volkomen begr:.jpe1{jk voorkomt, even begrijpeiíjk al-s de steen d.ie aItijd naar bened.en vaIt, en we1 omd.at d.it altijd op d.ezeLfd.e manier plaats vindt.
Het is voor haar het enige bewijs om d.e.handeling altijd. met hetzelfd.e resultaat
të.Verwachten. llaar waarom het juist vi jftig centen z:-jn, d-ie van plaats met het
pakje margarine verwissel-en, dat is haar niet bekend., Een pakje margarine en
vijftig centen hebben niets met elkaar gemeen. [och vemichten miljoenen d.agelijks
een dergeli jke hand.eling zonder te weten, dat zr j arbeid. voor arbeid. rr.ilen en
val-l-en eï d.agelijks mil j oenen d.ingen rLaar bened.en zond.er dat men weet, dat d.e AL,t

oorzaak het aardmagnetisme is "
De ontd-ekking van het aardmagnetisme betekende een revolutie in d.e astronomie. De ontd ekking van d.e waard.e zoals zLJ bepaald word.t d.oor d.e arbeid.sti id. is
een revoluti e in d.e ec onomi e .
De klasse d.ie d.e ontd.ekJ<ing van het aardmagnetisme aanvaard.d-e en verd.er,'d.eed.
ontwikkelen, was de bourgeoisiee maar zij had macht. De ontdekking 49r,waard.e za\
niet eerd.er toepassing vind en vóór d.e arbeidersklasse de macht heeft.
Dat d-e waard-e van een prod.uct bepaald word.t d oor de arbeidstfid, maakt in ztin
konsel«nrentie allen aan elkaar geIÍjk. Het strekt de ttrechten van d.e menstr uit tot
aan het recht op het prod.uct, bepaald. d.oor het aantal uren dat men heeft gearbeid..
De bevoorrechte klassen d.er mid.cleleeuwen kond.en geen genoegen nemen met een
1eer, die,het monopolie, waaïop hun voomeehten be:rrstten, aantastte. De mod.errre
heersefs verzetten z:.ch vanzelfsprekend. tegen een leer d.Íe het eind.e inLuid.t van
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a1le bevoorrechtingi
Het ge1d . is dus ONTSTAAI{ en heeft verschillende voïmen aangenomen achter d-e
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gemeine Volkswirtschaftslehre" van prof" Adolf Ïíeber het volgendez
ttZodya er begrip omtrent' een economisch goederenverkeer voorhand.en is, d-e
goed.erenruil niet slechts een burend.ienst betekent, maar een mid.del voor d-e afzond.erlijke bed.rijven om door het brengen van offers nog grbtere voordelen te beha1en, moest er een technisch hulpmid.del zrJnl d.at het gàmakkelijk maakte d-e v9rschillentLe partijen die wilclen kopen of verkopen eensgezind te maken.A. verlangt
,
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3. behoetrmaar hij heeft niets in zijn goedèrenvoomaad.,
dat B, onmiddellijk tot nut, kan zlln.Daarentegen treàft 'rnisschien C . zulk een waar,
wien echter 3. geen passende tegengave kan bied.en. Dus moest men we1 rraar een
drj-ngend. een waar;d.ie aan

and.er waaï zoeken, d.ie bemid.delingsd.iensten bood.r er d.ie daarbij nog wellicht een
soort van algemene noemer afgaf voor d e ongeli- jksoorti-ge waard.en d-ie bi j d.e ruil
moesten word-en vergeleken, in It kort, men moest geld. gebmik€rr.fr

3ii alle

ond.uid.elijkheid. is toch 66n d-ing hier zeer duid.elijk: het ge1d, het
ruilmid.d.el is eeïI bewuste schepping van de menselijke geest. Stellen wij het wat
aanschouweli jker vooï, d.an heeft A. bij.r. een bÍjl te ruilen, B. wiI hem een schaap
daarvoor geven, d.och A. heeft pijlen nod-ig. Die heeft C. , ma&r C. heeft weer geen
behoefte aaí een bijl' een onmogeli jke toestand dus. Daarom , zegt A. Weber, zoekt
men naar een waar, d-ie ztJn bemid.d.eling bied.t r er d.ie een ftalgemene noemerfr af-

geeft.

..

tussen

d.e

Wat met een algemene noemeï b'ed.oeId. mag urord-en? El-k voorwerp heeft een algemene noemer: tafeI, kast, az7.Jn) enz. irÍaar lranneer prof . Weber verder gaat , zícln
meer met d.e word-ing van het geld- bezig houd.t, d-an bli jkt d.ie fralgemene noemertt
nergens te vind.en, d.an ï:l-ijkt, d.at één of andere waar lrooï d-e mensen vanzelf tot
ge1d. word.t en haar noemer aJs gebruikswaaï behoud.t, ja de naam van d.e gebmiksi^raar in het menselijk hoofd. de betekenis van geld- inneemt"
Ài-d.us gaat prof . tr*Ieber verd.er: Ituit gewoonte werd. vooreerst één of and.ere
waar, d.ie vool:t,rerp \ran vaak voorkomend-e ruil- was, in zekere zin als nevenfi:nctie
d.eze taak van het ge1d. toevertrouwd . CI:ls Duits woord- Gel<L ( Gotisch Gild.) betekent
oorspronkelijk niets and.ers danIttegengavetr. De taalstam is in d-e oorspronkelijke
betekenis nog in het woord. trvergeltenrr behoud-en gebleven. Het Lati jns e woord- pecunj-a = ge1d., gaat op d.e taal-stam.pecus = vee, terug. Hier word.t d.us reed.s een
bepaalde r^iaar verond.ersteld. d.ie gelC-diensten verricht. Bij d.e l{oord-Slaven schijnt
linnengeld- zeer verbreid. te zt jn geweest. De taalgeleerd-en wijzen op de samenhang

Slavische betekenis voor linnen (platno )
voor betalen' ( ttplatititr . r'
"n
(h/ord.t vervolgd.)
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