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SII\ïDS ENKELE JIXEN hebben cle vakbond.en - voorop de öhtangs in de Industriebond. N\rV opgegane ANIIIB - In nieuwe figur:r in d.e beclriiven ilgevoerd.: d.e zogenaand.e be d.rlj f s c ontac
tm&rr.
Ind.eEaagse Postvanl naart j.1. kon
men het een en and.er over hem lezen 1n een reportage van Marïlrr Schouten, getiteld.: ItDe eerste stappen naa.r d.emocratj.e in cle bedtrijventt. AaJr t t woord. komen ond.er and-ere twee vertegenwoorèlgers van d.e Industriebond. N\ff bij d.e Stork Àpparatenfabriek in Ansterd.am.
Hoewel d.e personeelsfeden'd.ie itbetlrijfscóntà,ctmanrr zijnrvaak zéIf wíI1en opkomen voor hun collegarsr moeten zt i:e d.e praktift-.a1tijd. voor d.e bond. opkomen zowel
bij d.e arbeiders aIs bij de d.i-recties. Dat bliftt q.a. rrit het slot vap het interview met cle heren A. Ta,nrmer, secretaris v.an de ondernemi-ngsraad., en H. Volkers,

bedrijfscontactman van het I{w bij stork. hÍij laten het fragnent vorgeu
rVolkers: Je moet ook niet ba^ng zijn ou tegen je letlen te zeggen,
als het nod.ig i-s: ja, maar zó geberrrt het niet. Eet is nog niet zo gek
lang ge1ed.en, d.at we schouder aa.n schoud.er in d.e kantine stond.en om tn
voortdd.ige staking d.ie niet d.oor ons ontketend. was, d.e kop in te d.n:kken.Dat zit er gewoon iJt. Jii.,bent dus op d.at moment d.e baas in het bedrÍjf en je moet dus zorgen d.at het verloopt zoars jij het je voorgeste1d. had..
Ta^umer: Maar aan ae anaeià kant hm je ook meemakenrd.at je als protest tegen een bepaald.e beslissing zegtz jongens, nou ga^an we er eerr
uurtje tegenaan. En dan loopt het bedrijf 1eeg. En dar.r praat je niet
over een staking, want als ond.ernemingsraaclslid. kun jq moeil{jk,over tn

staking praten.
Volkers: Over een verlengd.e-. ad.empauze.
Ta,mmer: ErI d.aJI gaat het keurig net;es. Na een uur is ied.ereen weer

we8.

Lolker§: Je moet ,zoveel zeggenschap

hebben over

je Ied.en, en ook

-2oveï d.e niet-led.en hoor, d.at als je zegt: nu gaan we weeï beginnen,d-at
d.an d-ie kantine leeg is. \{ant d-at is voor zorn directeur natuurlijk
bees-bachtig lelijk.
Dan is er een lcraap, d.ie kan niet affeen uitmaken
wanneeï er gestaakt word.t, maar hij kan ook zeggen rJ'anneer er \Íeer gewerkt word-t. Dat is een teken, dat je vat op het bed.rijf hebt.
Jan Pot, NW-bestuurd.er, d.ie is konen birurdnlopen: Volkers i-s officÍee1 natuurlijk geen erkend- marr, maar toen er moeilijkhed-en waren wisten ze hem wel te vinden. Want toen ging het er om: wie karr nog tegen
de mensen spreken? Zelf kondet ze d.at niet meer. Toen moest meneer in
c1e ring, d-j-e kon <l,e massa wel aan. Op d-at moment erkend.en ze hem omd.at
ze hem kond"en gebruiken.

Volkers: Nou, als je zorn vent in je bed.rijf hebt, erken hem dan

ma,aï. Je hebt er meer voorclelen d.an nad.elen van.
Ook bij de werí Gusto in Schied-am d.rukten N\fV-voormannen onlangs een rrvoorti jdigeil staking d-e kop in. Toen Àrie Groenevel-t op 15 jartuari j-n Utrecht d.e metaalarbeid.erstrop de barricaden't riep, namen veel arbeid.ers d.it te letterlijk op.
Bij Gusto stroomd.en d.e volgend.e maand-ag hond-erd,en arbeiders naar d,e kantlne. Districtsbestuurd.er W.F. fhijssen repte ztcYt naar d-e werf om zijn kaderleden d.uid.el{jk
te maken, dat d.it nj-et d-e bedoeling was en het lukte hem d.e actie te beëind.igen.
De arbeiders mogen afl-een staken wanneer het N\rV d-at wi] en ond-er leid.ing
van het NW. Onthullend- is in d-it opzicht d.e reportage van de Haagse Post van 9
februari j.1. over d-errvoorbeïeidingtrvan d-e fater d-oor d.e Amsterd.amse rechtbar:l<presid.ent mr. Stheeman verbod.en metaalstaking. Daarin lezen we:

n......Die actiecomitéts moeten word-en gekozen op vergaderingen van
NW-Ieden in d.ie bed.rijven. Er dient op te word-en toegezien, d.at mannen

word.en gekozen op w1e men kan bouwen.Daarom moeten d,e }ed.envergad.eringen word-en rvoorgekooktr. Is d.j-t ma^nipulatie? Groeneveft; Dat woord.
vaLt niet zo lekker bij rnij. Ik noem het: verstandig hand.elen. Doe je rt
anders, kies je je ma.nnen d.ie verantwoord.elijkJreid. moeten d-ragen niet
zorgwuldig dt, d,an 1eg je een strirp om je eigen nek.'l

De reportagp gaat verd.er over een voorbereid.ende bi-jeenkomst van NW-kad.erled.en bij d-e NDSM in Amsterda,n:
I'Bedrijfscontactman Gerrit_Karnp (56) feiat d.e bijeenkomst. Simon SaIo-

monS,d-ed.istrictsbesffia}slad.viseur'optreedt,zegt:Ju}}ie
moeten in het actiecomité. Hij instmeert Kemp bij het opstellen van d.e
agenda voor d.e led.enverggd-ering, d-ie in Krasnapols§ word-t gehoud.en en
het actÍecomité moet word-en gekozen. Kemp zaf Salomons, die het
eisenpakket rnoet toel-ichten, inleid-en. Hij zal er ook voor zorgen, d.at
er betrouwbare led-en in het stembureau komen. De leden moeten zi-ch met
een meerd.erheid- \ran 75/" voor actie uitspreken. Salomons: Al-s ]net l!/,
is, I«rn je altljd. nog eell kfeine rekenfout maken.F

waarop

Uit d.it alles bJ-ijkt wel, d.at het bedri-jvenwerk van het tl]'IV weinig te maken
heeftmet een j-nstituutals datvand.e sh op s t eward. s inGroot-Brittamr:ië.De shopstewards lcrmrren - al gebeurt d-at d.an ook niet altijd- - word-en afgezet a1 s ze d-e belangen van d.e arbeid-ers niet goed behartigen en zij word-en d.oor
aIle arbeid.ers varr een afd.eling gekozen.De bed-rijfscontactmannen daarentegen wo:rd-en d.oor d-e d.istrictshoofd-en vall. d.e bond-en benoemd, everraf s d-e led.en vart d.e bed-rijfscontactcommissie. Het d.istrictshoofd- heeft voorts de bevoegdheid om belang-

-1stellend.e l-ed.en van d.e bond- tot d.e vergad.erlng varl d.e bedrijfskad.ergroep toe te
laten en dus ook eventueel niet toe te Laten. Daarbij gebruj-kt het NVV vóor zijn
bed.rijvenwerkveelal d.e bÍjdragen, d-1ehet van
d.e we rkgever
svoor

de vakbewegrng ontvang:b.
Ook aI geschÍeden d.e benoemingen van d.e bed.rijfscontactmarrnen d.an in overleg
metd.e Ied-en, hetblijktwel, dat zijind_e ee r s te
praat
s d.e bond.snart in het bed.rijf en d.aarnó pas d-e bed.rijfsman in d.e bond. zijn, ofschoon zij volSens een brochure van de voonaalige AIIMB over het bed.rljvenwerk b e i d- e taken

hebben te vervullen.
Niettegenstaand.e d.it alles saboteren nog talloze onderrremers het bed.rijvenwerk uit angst voor rrJoegoslavische toestand.enrr. Martin Schouten zegt d.aarove::
in zijn reportage in d,e Haagse Post: 'rMaar breng d.at d.ie werkgever maa.r eens aan
zijn versta::d.r d.at d.ie d.ernocratie niet al1een een mooi str:k vrijet{jd.sbesteiling i.s,
maar dat zij ook d.e meest efficiënte en rationele orgarrisatievó:mr is voor
be-

drijf

"en

!rr

Vooruitstrevend-e en mod.errre ond-eznemers eehter zijn wa:me voorstand.ers van
werkoverleS, ond.ernemingsrad.en, bed.rijvenwerk en and.ere itJoegoslavische toestand.enrr. Ioen in jarruari 1970 in d.e Amsterd.amse RAI een congzes werd- gehoud.en over
het rrarbeid.erszelfbestuurrr in Joegoslavië, was d,e zaaL vooral gevuld met mana8ers. Zeven topmensen var: Philips en d.e heer StiI<J<er, d.e d-irecteur vaJl d.e 111620
vernaJnen er ond.er meer var. hirn Joegoslavj-sche collegats, dat nergens zorn hoog
d-ivid.end. aan buitenland.se investeerd.ers word.t r:.itgekeerd. als juist in Joegosla-

vië.

Dit soort ond-ernemers zal het ongetwijfeld- eens zijn met d.e woord-en van NWbed.rijfscontactman val d.e Stork-Àpparatenfabriek: t'A1s je zorn vent in je bed.rijf
hebt, erken hem d.an maar. Je hebt er meer voord.elen d.arr nad.el-en varr.
Over Volkers bewering, d.at een knaap d-j-e vat op d.e mensen heeft rrbeestachtig lelljk" is voor een d.irectie zuIlen d.eze ond.ernemers echter wel in hun vuistje lachen. Beestachtig lg1ijk? Zotn maÍt, die t'voort\jd.ige stakingentr buiten het
NW om weet te beëind.igen? Kom nou, d.at is juist rrbeestachtig mooitt voor hen!
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metaaf heeft heel wat pennen in beweging ged.aarna. Yoor zoveï d.at aarrl-eid.ing heeft gegeven tot besehouwingen - en voor zover wij d.ie ond.er d.e ogen hebben gekregen vanzelfsprekend. - hebben wij Inrnnen constateren, d-at in d.e meeste d.aaruan een totaalónd-ere zienswijze word.t ontwikkeld. dan d.e onze. Vanrn geheel 6nd.er stand.pr:nt getuigen ook sommige parrfletten, d-i-e ged.urend.e d.e strijd. d.oor organisaties van zeer
uiteenlopend- karakter bij d.e bedrdven zi,jn verspreid.. Aan enkele d.aarrran willen r,rlj
hier aand,acht bested-en.
Al-lereerst een uitspraak, d-ie we aantroffen in een betrekkelijk kort commentaar varr Gerard van den Boomen in rt weekblad- rtDe Nieuwe Linie" van 2J februari.

bracht, zowel tijd-ens

d.e

d-e

actie als

Hij schrijft,d.atGroeneve1t-d.evoorzittexvanaffiuond.NW-metzijn
hard. d-oord.ouwen als overwinnaar u-it d,e strijd, i-s gekomen. Het is een opvatting,
die gedeeld- word-t d.oor P.D. d,e Hen, d-ie op 4 maart in 'tVrij Ned-erland.il schreef
dat d-e staking in d-e Rotterd-amse en AJÍrsterd.amse metaal-i-ndustrie is afgelopen a1s,

-4
een oveï'hriming op pulten voor d-e Ind-ustriebond- NW. Tn zijn stuk geeft De Hen de
rnening weer van d-e katholieke vakbond-sbestuurd-er H. Bod-e, d.ie ook aI d-e staking
een materi-eei succes voor de Ind-ustriebond- N\I\I heeft genoemd-.
Ons oord-eel- staat d.aar l-ijnrecht tegenover. Wij hebben Arie Groenevelt niet
hard. zien d-oord-ouwen - integend-eel: wij hebben hem zien aarzeLen, treuzel-en en
traineren, totd,at rechter Stheeman het voor hem verl-ossende woord. sprak - en wij
beschouwen hem en zijn Ind-ustriebond. NW ook niet als d-e overwinnaars. Voor zo\rer
eï va,n overwinnaars sprake is, zijn dat de metaalbewerkers, die de uitspraak in
kort ged.ing aan hurr laars gelapt hebben, clie gest6ókt hebben op het moment, d-at
de bond., zo hlj het gewild. mocht hebben, het niet meer kón! Niet aan Arie Groenevelt of de Ind-ustriebond NW is het te rlanl<en, dat e-r een betere c.a.o. uit d.e
bus is gekomen dan aanvankelijk door d-e twee confessionel-e bond.en werd geaccspteerd-, maaï aan d.e arbeiders, d-e christelijke- of katholieke- evengoerl als de zogenaamde moderne. Zond-er hun optred-en, zonCeï hr-rn nachtsveïtoon, zouden - menen
wij - d-e ond-ernemers niet zijn afgeweken van d-atgene wat ztJ aa:n.rankelÍjk al-s hr:l
maxi-male concessie presenteerd.en. Zond,er d.e spontane actie der arbeid-ers zoud.en
d-e patroons naar onze stel-lige overtuiging het been weI stijf hebben gehoud-en. En
wie hier tegenover zou wil-l-en stelfen, d.at de actle d.er arbeid-ers een regelrecht
gevolg is van het in de aanvarrg rrstoererrbeleid. van Groenevelt c.s. aarr wie dan
toch maar d.e verd-ienste zou toekon:en c1e arbeiders rrop d-e barricad-err te roepen,
d.ie zet d.e werkelijkheid. precies op zijn kop. De arbeiders z:jn niet in strijd. gegaan omd-at Groenevel-t ze op Ce barracade riep, maaï Groenevelt was geirood.zaakt
ze op d.e barricad-e te ïoepen, doord-at hun strijd.wil hem daartoe d.wong. À1 s men
ons vraagt hoe wij d-at zo d-urven te beweren, dan a,ntwoorden wijr d-at het een feit
is, d.at wel-iswaar door het officiëIe oïgaan varr de fnd.ustriebond- NW uiteraardniet van d.e,i-aken werd- geschree.,rwd-, maar d.at, tussen d-e regels door, in dat orgaan d-uid-elijk viel te lezen.
Van cLió nood.zaak voor Arie Groenevelt c.s. om (aitmaaf) een (quasi) rad.icale houd-ing aan te nemen, waaïover d-oor d.e zojuist genoemd-e commentaarschrijvers
met geen woord. word.t gerept, is wél- iets terLrg te vinCen Ín een - gestencild- extra-nummeï van rrRevofterr, het blad van de (trotzkistische) "Revolutionair Commrmistische Jeugd.rr. Dat rrietsrr echter is in onze ogen onvold-oend-e.
Het vrijwel geheel aan d.e metaalstaking gewijde nummer bevat ook een beschouwing ond.er d-e titel rrDe vakbeweging en de klassenstri.jd'r, waarin onder meer het
volgende staat -te lezen:

I'De vakbond-sfeidingen ber.ind-en zich in een d.ifemma. Aan de ene
kant worden ze ond.er dnÈ gezet d"oor d.e opleving van d-e arbeid-ersstrijd. d.ie we sind-s de lLotterd-a,rnse havenstaking zien (en waarvan d-e metaalstakingen een nieuw teken zi jn). Aan d.e andere kant blijken d.e ond.ernemers een hernieuwd-e integratie varr d.e vakbeweging te r^rensen,
maar dan een volfed.ige, waarbij de vakbewegrng elke beweg"ingsvrijheidverliest. Verd.ere econorrische expansie vereist nzulelijk een d.ociele
vakbeweging; d-e toenemend-e internationafe concu-rrentie wijst er op d.at
ri-eze noodzaak steeds d-ringend.er word.t.Deze twee zaken stellen d.e vakbondsleiders voor een onoplosbaar probleem. Stell-en ztj z,jcln strijd-baar
opr d-an komen ze :-,r1 scherp conflict met de ondernemeïs en zelfs meer
en meer met het kapitalisme zelf . Integrererr ze ztch, d.a.n verfiezen
ze elke greep op hr-rn basis, verlrezeÍr ze hrm functie en worden tot rn
eenvouclig aanhangsel van d-e burgerlijke staat. r'

\fat wij in d.e aangehaalde passage vooï juist houclen is eigenlfik a1leen maar
het inzicht dít d-e vakbonden zich in een ciilenma bevinden en voor een onoplos-

tr

baar probl-eem staan. De wijze echter \daarop dit d.i1en:ma word-t geschild.erd., de mawaarop het probleem gesteld. word.t, houd.en wij voor ónjuÍst!
Wae,rover wij met ItRevolterr of met I{.P., die het bewuste artikeltje ond.ertekent, al-lereerst van nening verschillen - en a1le and.ere verschillen komen d.aaruit voort, geloven wij - is àit, dat er vaJr eenrropleving var:. d"e arbeid.ersstrijd.
sind.s d.eRotterdamsehavenstakingenrt enva"n een\,rens tot een h e rn i- e uwd. e integratie sprake zot zijn.
Hoe men d.e zienswijze varrrrRevolterr moet verstaan bI{jkt uit tn and.ere passage van het stukje, 'waar geconstateerd. word-t d.at
frna een period.e va"nrsoci-aIe rustr van 1947-65, waarin alleen een land
als Zwitserland. mind.er stakingen kend.e d.an Ned-erland., er omstreeks het
begin van d.e jaren 60 een zekere verand-ering optrad., waarin het NW
wat losser kwa,m te staan van zijn directe inschakeling in het staatsapparaat.rr
Wij zien geen o p 1 e v i n g van d.e klassenstrijd., omd.at d.e r u s t ontbroken heeft waartoe d.i-e opleving d.arr in tegenstelling zou moeten staarr en wij
ziengeen he rni euwd.e integratie, omd.atwÍj geenperiod.e zien, waarin
d.e vakbewegrng zich ook maar enigermate van d.e burgerlijke maatschapp\j zou hebben
losgemaakt. De desbetreffend.e schild.ering van i{.P. klopt om twee red.enen niet
met d.e werkelljkJreid.. Ned-erland- was in d-e aarrgeduid.e periode geen oase vÉut sociale vred.e 7 rrràà:. kend.e meer stakingen d-an ooit tevoren. Evenm-i-n is er in d.e jaren
r 60 een
verand,ering in d.e positie vaJr d.e vakbewegang ingetred.en. Wat we1 eens
als d.e sy:mptomen d.aarrran beschouwd. word-t - ond-er and.ere bijvoorbeeld. d.e schijnrad.icale taal va.rr een man als Mgrtens in zijn beroemd.e red.evoeringen te Sneek en te
Eindhoven - is niet meer dan een schilhrwaarop wjj aanstond.s nad.er terugkomen, omdat hij ten nauwste sa,menhang:b net en een d.i-rect gevolg Ís van het itd.'j-Iemmarr Í,aarom het ons hier te d-oen is.
Voordien moeten w-ij er op wijzen, d.at d-e vakbeweging, als instituut dat zich
belast met d.e verkoop van d-e arbeid.skracht tegen d.e marktprijs van het ogenblik
en a1s zodartLg het mid-d-eI d.e kapitalistische loonwet te ververkelijken 1)ra1s een
speciaal geschapen nachinerie voor vreed.zarne ond-erhand.elingen, v€ull n a t u r e
altijd. aI in d.e kapitalistische sa^nenl-eving geïntegreerd. was. Wat zich als een

nier

veïdere

integratie vo o rd-o e t isnietsand.ers d.aneenonve:mijtl-e1ijke aartpassing aan wijzigingen binrien d.e kapitalistische st:rrctuur, die aan de wezenlijke positie van d.e vakbeweging niets verand.ert,
Het d-il-ema traarvoor zich d.e vakbeweg'ing gesteld. ziet is derhalve n i e t:
integratie d-an we1 géén (of nind.er) integratie, maar de vraag hoe zij in d.e zich
ontwikkelend.e kapitalistische maslsghappfj en bij d-e taken d.ie haar daarj.:: toevalIen, d.e vakbond.s- m y t h e in stand. kan houd.en, d.i-e zij behoeft om als geÍntegreerd.e orgartisatieiraa,r f un c t i e - d.atwil zeggenhetvreed.zaa^mond.erhand.elen omtrent d.e prijs van d.e arbeid-skracht - naar behoren te kunnen ve:sm11en.
Zíedaa'r meteen d.an een tweede verschil- met d.e karakteristiek, d.ie in d.e ge1) Zeer scherp en duid.elijk is d.it karakter van d.e vakbewegrng ged-efinieerd.
d.oor Rosa Lruxemburg in haar brochure ItSociale herrrorrning of revol-utie?tr
De bewuste uitspraken kan men vind.en in haar rrGesarrnelte llerker, Band.
III, b1z. 51, 52 en 51. Uit eea miskenning van d-it karakter vloeit het
voort dat De tten (V.N. van 4 maart 1972) de klacht uit, d.at d.e vakbewegrng aan immateriëIe eisen zo weinig gewicht hecht en ied.ere c.a.o. in
d.e eerste plaats gepresenteerd. word.t al-s een verovering van materiëIe
voord,el-en.

-6citeerd.e passage uit "Revol-tetr van de vakbewegi-ng rvord.t gegeven. D6,ér toch heet
het d.at c1e vakbewegingha,arfunctie al-s gevolgvan d-e integratie v e rl i e s t.
Ortze kaxakteristiek d.aarentegen houd.t in, clat haar furrctie d-ie integratle juist
verond.erstelt. Een aanhangsel van d-e burgerlijke staat te zijn (of te word-en) is
niet in strijd- met d-e fr;nctie van d-e vakbeweging, het is iets, dat uit d-ie functie voortspruit naarmate het 'rvrijerr kapitali-sme van hei liberale tijd-perk plaats
maakt voor het mod-erne kapitarisme van d.e tweed.e hel-ft van d.e twintigste eeuw,
een veïand.ering, d.ie zich natuurlijk a1 bezig is te voltrekken en zich ook aftekent, lant vóórd.at d-e eerste jaren van d.ie tweed.e helft zijn aangebroken.
Dat d-e ond-ernemers in dat mod.erne kapitalisme ("genood-za,akt d-oor d.e toenemend.e internationafe concurrentie'r , zegt trRevol-terr) een "vo11ed-ige'r integratie
zoud.en wensen in d.ie zin, d-at d-e vakbeweging elke bewegj-ngsvrrjheid. zou d-ienen te
verliezenris een sprookje van het trotzkistische orgaan. Wat de ond.ernemers wensen - het is nog niet eens zo lang geleden d-oor een d.er grootste Nederlandse ond.ernemers duid-elijkuitgesproken- is een s t e rke
vakbeweging, met eenzo
groot mogelijk aantal leclen, d.ie zij stevig in haar greep heeft. Juist die ond-ernemers weten net zo goed- als de vakbewegingsleid.ers, d.at een zo groot mogelijk
aantaf vakbond-sled.en slechts te verkrijgen en te be?roud-en isrwanneer d-e vakbondsmythe zo k'rachtig mogelijk is stand. word-t gehoud,en. En d-e vakbond-srythe k ó n
slechts in stand. word-en gehoud-en \ranneer de vakbewegang vo}doend-e bewegingsvrijheid. geniet, wanneer zlj in staat verkeert om - zoal-s d.e heer Hulsker van d.e NWrrervoersbond. het onlangs uitd.rukte -'!te.rrrille van haar achterban een komed-ie op
te voeren.
Gehee] afgezien ervan, d-at het ter bereiking va:r een gurrstige posi-tie op d.e
markt voor d.e kapitalistische onclernemer niet om een verlaging cler prod.uktiekosten zond.ermeergaat, maaï omeenverlagingvandie kosten p e r pro d-ukt
en clerhal-ve in e e r s t e instantie mind-er d.e prijs van de arbeid-skracht dan
wel d-e prod-aktiviteit van d.e arbeid- in het ged.ing is, staat de internati-onale
concurrentie - zelfs wanneeï zij groot is - d.ie voor het fimctioneren varr de vakbeweging nood-zakel-ijke bewegingsvrijheid geenszins bel-emmerend- in d.e weg. Gesteld.
d.at zij tot een l-oond-ruk nopen zou, dan kan die l-oond-ruk altijd- nog het beste gerea.l-iseerd word-en met d.e hulp van een .rakbeweg"irrg,

d-i

e vold-oende bewegingsvrij-

heiclheeft om zich s chijn b aar uiterst radicaal op te steli-en, met and.ere woord-en zich juist all-esbehalve docie1 gedraagt.
Wat d.e ond-ernener en met hem de burgerlijke maatschappij vart de vakbeweging
verwacht, dat ls volstrekt nÍet dat zij onder d-e pt-ak van het bedrijfsleven zit,
ma,ar d-at zij, vakbeweging zÍjnd-erzicll, ook als vakbeweg:ing ged-raagt, anders gezegd.:
haar furtctie uitoefent. Het is niet d-e zweep van de onciernemer, d-ie d.e vakbeweging ond-er het kapitalistische juk houd-t. Dat gehele beeld, is vafs! Het is d-e
a r b e i d. e r d-ie onder het kapitalistische juk noet word-en gebracht en vooraI gehoud.en. De vakbeweging is daarnee belast. Dat is haar functie en d.aaruit
vloeit haar.L<arakter voort. Wie van haar eist, d-at zlj ophoud-t een rad-i-cale komeclie op te -roeren om zich inplaats d.a,arvan, niet geïntegreerd in d-eze samenfeving, w e r k e 1 ij k een rad-icale positie te kiezen, d.ie zie't over het hoofd-,
d-at hij het onmogelijke van haar verlangt, na"rielijk: op te houd.en vakbeweging te
Lrezen. l,t/ie verwacht, dat de vakbeweging rts§§1tt - op welke wijze d.an ook - strijd-orgaan van d.e arbeid.ersklasse tegen het kapitafisme word.en kan, d.ie vergeet, dat
d-e vakbeweging zich nimmer verzet heeft tegen het focnstelsel, d-och altijd- alleen
maar tegen d-e gevolgen d-aarvan, dat z|j nooit tegen het kapÍtalisme heeft gestred-en, d-och al-feen maar tegeri bepaald,e ka,pitalisten: wéI bijvoorbeeld tegen kapitafisten van het type van FeÍke Ce Boer van de Groninger zuivelfabriek "De Ommeland-en'r, ni-et bijvocrbeeld--begen kapitalisten van het type van d.e fabrikant J.C.

-1var Marken varr d.e Delftse gist- en spiritusfabriek; wel tegen een kapitalist van
het soort varr d.e Maastrichtse aard.ewerkfabrikant RegoCI.t, niet tegen een van het
soort van d.e hitse textielfabri-kant Robert Owen. En wat de ei-s betreft varr een
kontrole d.er vakbewegC-ng d.oor d-e basis - d.ie ook aI weer als d-e tenrgkeer naar
een zogenaa.md. rrverloren paradijsrr word-t voorgesteld- - die houd.t wederom een miskeru:íng varr het wezerr der vakvereniging a1s orgaan van d.e burgerlijke samenleving
in. Hij komt h-ierop neeï, d-at men verlang:b, d-at d.e schapen ond.er kontrol-e van de
schapen zéLf ter slachtbanl< word-en geleid..
Wie, zoal-s rrRevofterr, voor een strijdbare vakbeweg"ing ijvert en d.aarrnee bed.oeltr d.at zij zich tegenover het kapital-isme op moet stelIen, kan nÍet in één
ad.em beweren d.at d.e vakbond.sleiders vooï een rronoplosbaar probleemrr gesteld- ziin.
Want een rad.icalisering van d.e vakbeweging zoals die waa:rran rrRevoftert droomt,
zou eï op neerkomen, d.at er.wél een oplossing voor het probleem bestaat. Deze,
bij rrRevoltert zichtbare tegenstrijd.igheid. spnrit d.aanrlt voort, d.at het blad. wel
een tronoplosbaa,r probleemrr spreekt, maar j-n het geheel niet
- en terecht - varrtronoplosbaarheid.tr
ziet, waarin d,ie
van het probleem d.an wel bestaat. Voor rtRevoltetr vloeit het praktische optred.en van d.e vakbeweging n i e t voort uit d.e
taak d.ie zij in een op d.e loonarbeid- berustend.e samenlerring te vervu-L1en heeft,

uit het

bestaan van d-e vakbewegingsbr:reaucratie,
laag van l-ied-en d-ie belang hebben bij het handhaven d.er bestaand.e
ord-e, d.ie een oppositionele houd.ing feitelijk hebben Iaten varen, wi-er
belangen en invloed. gebaseerd. zijn op hun positie als bemid.dela,ars tussen d.e arbeid-erskl-asse en d.e bor.rrgeoisierd.ie feitelljk d.e vakbond,en beheren, meestal d.e besl-issingen nemen voor en over d.e arbeid-ers en àie
zich in d-e eerste plaats d-oor hr.ur eigen groepsbelang laten leid.en.rr
Uit d.eze schild.ering in het bewuste stukje in t'Revolterr kzijgt men d.e indnk
d-at d-e bureaucratie al-s een soort van rrvreemd.tr 1ichaa,m, a1s een soort van païasiet, aan d.e vakbeweging kleeft en haar bed-erft. ïn werkelijld:eid. is het niet d.e
bureaucratie, d-ie haar stempel op d.e vakbewegr-ng drukt, maar omgekeerd. d.e vakbeweging, d.i-e haar stempel drlrkt op d-e br:reaucratie.
Volgens d-e schrijver van tt stukje in I'Revolterrbestaat d.e d.oor hem beschreven (top)faag varr bureaucratenrrvooral- d-oor d-e integratier'. Die bewering kan a1s
jr:-ist word.en ond-erschreven waJnleer eï mee zou word-en bed-oel-d- dat d-e integratie
met d.e vakbeweging onafscheid-e1ljk is verbond.en en bijgevolg er af was éér d-e fi-mctionarissen d.ie d.e besehreven topla€,g vormen werd.en geboren. Tot d.eze, y€ul nature geintegreerd.e vakbeweging, voeld-en zi zich aangetrokJ<en, d.oor d-eze van nature
geÏntegreerd,e vakbeweging zi-jn ntr verd.er gevonnd. Het ind.erd,aad. onoplosbare probleem waarvooï d-eze functionarissen zich gesteld. zien is, dat zij hun taak binnen
het kapital-isme sl-echts kunnen vervull-en d.oor te pretend.eren d.e belangen te behartigen vaÍr een klasser die steed.s scherper tegenover het kapitalisme komt te
staan, een klasse, d-ie zij in hun greep moeten trachten te houd.en, mag;r d-ie d.oor
d.e ontwikkeling van het kapitalisme zelf steed.s meeï aa.n hun greep ontsnapt. Dat
lJjkt oppervlakhig bezien op d-atgene wat in I'revolterr werd. besóhre?en. Het-is totaal iets anders.
In rEevofterr word-t het voorgesteld- alsof d,e vakbewesrng vooï een wegsplitsing staat: l-inks d.e strijd.bare weg, d.ie haar in scherp conflict met d.e ond.ernemeïs en zelfs met het kapitalisme zal brengen, rechts d.e weg van de integratie.
In werkel-ijld:eid. zijn er geen twee wegen waaru-it d.e vakbewegrng zou kunnen kiezen,
of liever: nauwelijks kiezen kdn vaJrwege d.e (omgekeerd.e) nadelen d.ie haar op e1k
d-aarvan wachten. De e n i g e weg biruren haar gezichtsvel-d en d-e enige voor
haar mo gel ij ke weg, is d.ewegvand.ekapitalistische ord-e. Hetd-iIen:ma
maar

rreen

-8ztj ten prooi- is en ten prooi zal blijven d-oet zich o p d-ie (kapitalistische) weg voor en niet in de vofln van een keuze tussen integratie of iets and-ers, want de integratie is niet - zoafs d-e schríjver in "Revolterr meent - een
keuzepr..m.tvoord.e vakbewegingrzij is eenvaststaand ge geve n. Hetis trouwens helemaal verkeerd- het probleem als een soort varr k e u z e - tussen wat
d.an ook - voor te stellen. Het gaat niet om d.it ó f dat, het gaat om het één
omeen innerlijen hetand.er, omtwee d.ingen tegelijkert1]d,
k e tegenstelling, d.ie aan cle vakbeweging al s zod-arrig kleeft, n i e t om twee
afzonderli,lke zaken, die elkander uitsluiten.
Marscherend" op d-e routel die d-e vakbewegrng krachtens functie en karakter
gebied.encl is voorgJeschreven noet zij - om ha.ar fulctie als clienaresse van het kapitaal te }«;lnenuitoefenen- het t e ge 1ij ke r t ij d. d.oenr'óórkomenalsof
zij d.e belar:gen d.er arbeiders d-ier-:.t. Er is geen kwestie van, d"at zi1 nu eens aan
d-e Mammon ofÍ'ert om zich d.an weer aan het hoofd van d.e proletarische legioenen
te scharen, Ziy werpt zich juist als hun stoottroep op óm <1e l"lammon d.oeltreffend.
te bescherrnen. Hoe groter d.e d.reiging d-er proletarische heerscharen, d-es terrrad-ical-errr om die red-en het optreden van de vakbeweging. Verre ervan zich d-aarmee
van haaï integratÍe los te koppelen, is haar "raci-ica-lismerr cp d-ergelijke ti,jd-stippen van haar integratie juist het d-irect gevolg. Door haar strijd-baard.er opstelling word-t haar inschakeling in de kapitalistische samerrleving ni-et geringerrinstrijd-baarhei-d-, died-oord,etegend.eel,hetgaatd-aarbij omeen s chijnbaïe
ze inschakeling is gebod,en! 26 moet het optred.en van bijvoorbeeld- Ifertens worden
verstaam., waarvan wij reed.s ge\^rag maakten. En lrie het verstaat, die verstaat ook,
waaïom een koersverandering zoals d.e schrijve:l in'rRevofterrvoor ogen staat, voor
d-e vakbeweging onnogelijk is. Die onmogelÍjkheid. vloeit voort uit het wezen van de
vakbeweging; zij is niet slechts te wijten aan "barricad-en-Arierrl v&r wie Eric
1,r/ind-gassen, d.e schrijver van een and.er opstel in hetzeffde exira-nunmer van I'Revol-terr, constateert, dat hij wefbeschouwd. toch eigenlijk niet zo strijd,baar is.
Na het bovenstaande zal d,e l-ezer het d.uid"elijk zijn, hoe wij d-enken over d.e
ste1J-ing, dat "een van de Lessen varr d-e nnetaalstaking is... d.at d-e strdd" voor d.e
vakbewegingseenheid. alfeen succesvol- kan zijn ind-ien hij word.t gekoppei-d. aan d,e
stri- jd, voor de clemocratisering van de vakbewegingr'. Deze ber,vering, geuit d-oor
Rein van der Horst, troffen we aaJr. in rt eerste nurnmer va,:rrrProfetarisch Links",
maarrd.blad. van de gelijlcramige actíegroep, waarvan d-e l-ed.en tot voor kort hun politiek tehuis hadd-en in d-e P.S,F.
Onze kritiek is tweeled-ig. In de eerste plaats houd-en we het voor een illusie, d-at d.e vakbeweging gedemocratiseerd zou }iunaen word.en" Het gebrek aan d-emocratie d-at bij haar te zien valt, d.w.z" lnet ontbreken varr $erkelijke 1nvloed. van
de 1ed-en, houd,t d-irect verband- met haar maatschappeiijke fu:rctie, ha,ngt d-aa:ttee
samen, dat d-e vakbeweging een orgaaJr. van de kapitaiistische uraatschappij is, dat
een aarr d.ie samenleving anafoge structuur heeft. In de tweed-e plaats betwisten
wijr clat - zoals Rein van cter Horst schrijft -

waaraan

rrd-e metaalstakitrg opnieuw cle nood-zaak vari vakbewegingseenheid, aan de
ord-e heef t gestelC. en tevens heef t aa,ngetoond-, d-at deze eenheid. van ond-erop te verwezenlqlken va,lt.rl
ÀIs c1e meiaafstal<ing één ding hee.tt aa,ngetoono- 2), d.an C-it, Cat het optreclen van d-e vakbewegrng en de strijd van d-e arbeiders twee geheel verschÍllend-e

2) i,ten zie hi-erover ie in r-ret maartnu-nureï van "Daacl- en Ged.achterr
beschour^ling ond,er de titel:
"ldat d.e bond-en niei ki.uurenrlcrurnen
d-ers wéIr'.

opgenomen

d.e

arbei-

-9d.ingen zi1n. Wat d-e jongste metaalstaking aan de ord.e heeft gesteId., en wat d.oor
ied.ere spontarre, zogenaa.md trwifderr actie aan d.e ord-e werd. en word.t gesteld-, is
de voor d,e arbeid.ers bestaande nood.zaak om zéIf hlm boontjes te d-oppen rzéLf inand.eIend. op te tred.en, zélf hun strijd. te voeren. Met rtvakbewegingseenheid.rr heeft
d-at niets te maken, wéI net d,e machteloosheid. varr de met het kapitaal fi.rrctioneel verbond.en vakbeweging om juist
d- i e
strijd. te voeren, Ïraarom het hed.en
voor d.e arbeid.ers gaat: d.e strijd. van hun klasse tegen het heersend.e systeem, &ie
d.oor d.e betrokken arbeid-ers geenszins al-s zod.anig geprocla,meerd. word.t, maar die
desond.anks wóI d.at karakter heeft ook aI zijn d.e betrokkenen zich d-at veelaL niet
bevmst.
Want d.e werkelijkJ:eid

is precies omgekeerd. als prof. d.ï. W. Albed.a meent.Deze hoogleraar, d.ie in een bepaald.e fase van het metaalconflict als bemicid.elaar
een ro1 gespeeld- heeft, en d-ie u-it de kringen van d.e christelÍjke vakbeweging is
voortgekomenr schild.erd.e vijftien jaar geled.en in zijn d-issertatie d-e vakbeweging o.a. terecht als een organisatie d.er burgerlijke sa.rnenleving (al zwakte hij
d.ie schildering d-an ook terstond- weer af ).
Thans heeft hi-j in het bl-ad. rrEconouisch Statistische Berichten[ verk]-aard., d.at rrd-e vakbeweging d.e bij] van d.e k1assenstrijd. lÍeer opgraafttr. Een d-ergelijke typering, d.ie u-i-teraard in d-e eerste
plaats op d-e Industriebond. NW van Arie Groenevel-t moet slaan, is al-Iesbehalve
raak. Àrie Groenevelt c.s. hébben d.e bijl vari d.e kl-assenstr{jd. niet opgegraven, z4
hebben integend.eel toen d-e kl-assenstrÍjd- oplaaid.e d.aar d.e botte b{j1 inges}agen.
Dat bevestigt aI1een maar d.e br:rgerlijke trekken van d.e vakbeweging, d.ie d.e professor in 1957 zo du_id.e1ijk ond.erscheidd.e. Er is in d.ie vijftien jaar àie sinds_
d-ien verstreek aarr d-e vakber,reging niets fund-a^u,enteels verand.erd.. Er zou naar onze mening ook niets frmd.a,menteel-s aen hebben laínnen verand.eren. Er zdl evenmin
iets firnd-arnenteels aan veïainderen ind.ien rt ooit tot vakbewegingseerrheid. zou kouen. 0f geloven prof. Van Albed.a en Rein van der ïIorst soms, d.at er een eikeboom
kaIr groeien u:it spinaziezaad.? Gelooft Rein varr der Horstrd.ie schrijft, d.at frgïoenevelt c.s. met d-e ond.ernemers een r o t t i S complomis hebben geslotenrren
d.ie duid.elijk van mening is, d-at d-e door d-e heren Brussel- (tU<V) en Van Djjk (CN\I)
geaccepteerd.e c.a.o. nog veel rottiger was, dat er iets veel beters uit d.e bus
zou zj-jn gekomen, ind-ien er trvakbewegingseenheid.tr had. bestaan? Gelooft prof. Van
ÀIbed-a werkelijk, d.at een zo d-oor en d.oor burgerlijk organisme a1s d.e vakbeweging
opeens het zaad. va d.e klassenstrijd. kan produceren?
0f d-e rrvakbewegingseenheid.rt er komt of niet is volgens ons een zaakrd.ie afhangt van het nut d.at d.aarvan voor d.e burgerlijke maatschappil te verwachten valt.
Dat er vele arbeid.ers zijrr, à1e d.e illusie koesteren, d-at rrvakbewegingseenhei-d.r'
ook voor hen groot nut zou afwerpen, Ís stellig waar. AIs Rein van d-er Horst d.e
behoefte gevoelt om ilie il1usie te d.elen, d,an moet hij d.at natuurlijk zelf weten.
Maar er is vóór, tijd.ens of nó het jongste metaalconflict niets gebeurd., r^rat aan
d.ie illusie voed.sel zou kururen geven.
ïn tegenstelling tot Rein van der Ilorst d-ie meent, d.at d.e strljd. voor d.e d.emocratisering vart d.e vakbewegrng nog gevoerd- moet word,en, schri jft P. B. in het
weekblad.'rDe Groenerr van 26 febntari, da,t d.ie d.emocratÍsering a1 aen d.e gang Ís.
Hij zegt:
Itdat d.e Ind.ustriebond. NW bewust een pxoces van interne d.emocratisering op gang heeft gebracht, waard.oor o.m. d.e ond.erhand.elaars mind.er
kond.en optred.en al-s autonome cao-makers en meer firngeerd.en als afgevaarÖigd.en van hun fed.en, d.ie regelnratig oveï d.e gang varr zaken geïnfonneerd. word.en en om hrur fiat gevraagd d-iend.en te word.en. Dat is een
belangrijke ontw-ikkeling, d.ie geheel ingaat tegen d.e br:reaucratiseringstend.ens d-ie d.e laa.tste jaren d-oor d-e vakbéweging heeft geruaard....n

-10Dat het bij d.e bureaucratiseri::g van d.e vakbeweging slechts om een t e n dens zou gaan, inplaatsvanomeen pro c e s, ontkennenwij. Dathetverschijnsel iets varr rrd-e laatste jarenrr zott z4n kan naar onze mening moeilijk i-n vofle errrst word-en volgehoud-en. Behand.e1d.e d-e Engelse schrijver CoIe aI niet zestlg
jaar geled.en d-e vakbewegingsbureaucratie als een macht, d-ie praktisch niet meer
uit d-e weg kon word.en geruimd en is sind.sdien d-ie bureaucratie niet vrijwel
permanent ter sprake gekomen in all-e serieuze aan de vakbeweging gewijd-e publicaties? En wat blijft er eigenlijk over van de rrinterne democratisering", d.ie P. B.
meent waar te nemen, a1s d.iezelfd-e Ind.ustriebond. N\fV tensfotte in d-e beslissend-e
fase van het confl-j-ct d.e bind.end.e arbitrage aanvaard.t z o rr d- e r ruggespraak
met de led-en? Berdjst dat feit op ztchzelf aI niet dat er hóógstens van een beetje schijn-democratie sprake is geweest, niet van een werkelijke d-emocratisering?
De laatste vraag beantrroord-t P.B. ontkennend-. Hij schríjft;
trne beslj-ssing om tens-Lotte in te stemmen met een bind-end.e ar.bitïage..
hoeft niet als een inbreuk op rJ.e tot d-an gevolgd-e koers beschouwd, te
worden. De Industri-ebond- stond- niet a-Lleen bloot aa^n sterke d-ruk van
buitenaf , maàT moest ook d-e vïaag ond-e.r ogen zien, of ztj het laten ingaan van een derd.e stakingsweek - zonder enig vooruitzicht op succes tegenover haar achterban kon verantwoord-en. . . "
Nu is óók yra,ar arrze mening het aanvaard-en van d-e bindend-e arbitrage zond-er
enig overleg met d-e bond-sl-eden géén inbreuk op d,e tot dan toe gevolgd,e koers. En
weJ-, omd.at wil aie tot d.an toe gevolgoe koers n i e t al-s een democratiseringsproces opvatten. Doet men clat wéI , darr is er een eïg kromme red-enerj-ng nod-ig om
het een r,ret het ancler in overeenstemning te brengen.Krom is de zojuist geciteerde 'tbewijsvoeringtt dan ook inoerd-aac1. P.B. d.oet net alsof d-e metaalstaking een
staking varr d.e Industriebond- IWY was, afsof zij was voortgesproten uit een beleidvan het bond-sbestuur,clie dat bel-eid- tegenover d-e achterban had te verantr,,roord-en.
De verkelijkheid. is precies omgekeercl. Het was de achterban d.ie staken wild-e, d.e
bond. die aarzefd.e en remd.e. Niei d.e Ind-ustrÍebond, NVY heeft de staking geproclameerd-, d-e arbeid.ers hebben d-at zéif gedaarr en er vief door d-e bond hefenaal geen
voo::tzetting te verantwoorclen van een staking, d.ie hij niet had. uitgeroepen. Als
d-e Industriebond NW aI iets te verantwoord-en had,, dan was het aulJ-een d.it, dat
hij achter d-e rug van d.e stakers om tot elke prÍjs een eind.e wÍl-d-e maken aan h u n
s trijd..
Die verantwoord-i-ng heeft d-e bond- natur.rrJ-jjk niet afgelegd.. Hij heeft d-at.rol-strekt overbod.ig gevond.en. Hij heeft alleen màay gezegd- (in zijn bond-sorgaan t^iIK):
de staking moest zo snel nogelijk beëindigd word-en en d-óórom is er geen overleg
gepleegd.. Een redenering in de trant van: rdj zoud-en d.e staking eigenlijk wel- r,rillen voortzettenrmaar dat kunnen we niet wóórrnaken bi.j onze Ied.en, is d-e bond, eenvoud-ig niet in het hoofd opgekomen. Het zaa Lyr te krasse tegenspra,ak geweest zijn
met d.e feiten.
Tenslotte een paa,r r'roo::den over d-e panfletten. E:r zijn er verscheid.ene in
ons oezit, twee ervan sl-echts wi-Il-en w'rj hier ciielen. Àflereerst een t'informatie
bulletin" van d-e K(omnunistische) E(enheio-sbeweging) N(ed-erlana),aat op B februari verspreid- werd- bij metaalbedrijven in en om Rotterd-am. Daarin heet het, d.at d,e
NvT-Ind-astriebond niet in sta,at Ís d-e sirijd te feid-en en voorts, dat d.-. arbeiders slechts op eigen krach't kulnen. \'ertrouwen. Dat is ook onze opvatting, maaï
dat betekent niet, dat er tussen de K"E.N. en ol1s geen verschillen zoud-en bestaan. Die zijn er we] degelijk er! ze ziJ?i-groot ook. Ze komen vooral- daarin tot
uiting, d-at d.e ii.E.ll., af zegt zr3 d-an wel dat rrd-e arbeiciers sl-echts op eigen
kracht ku.rnen vertrouwenrr, desondanks van mening is, d.a'b d-e strijd-encle meta,albe-
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werkeïs hulp varr buitenaf nodig hebben. De K.tr.N. bied-t z:-chtzeLf aaJr om d-ie hulp
te geven. Ztj zegt daarover;
I'Waar het ged-eeltelijk nog aan ontbreekt is de informatj-e tussen de bedrijven oncierling.De strljd. is er bij gebaat d.at d.e collega?s vatrr d.e Gusto precies weten, wat er bij Verolme en V/ilton gebeurt. Omgekeerd- d.ienen d.e collegars van !/j-lton op d.e hoogte te word.en gehoud.en van d-e ontwikkeling cp d-e and.ere bed-rijven. Enzovoort. AII-een zo word.t voorkomen,
dat u-iteind-elijk - een oud-e bekend-e truc van de onclerrremers en hrrn hand.langers - bed.rijven tegen elkaar worden uitgespeeld- met onjuiste informatie. De KEN wil helpen om d.it te voorkomen d-oor regelmatig, zo1ang
d.e acties d.uren, d-it soort ínformatiebul-1-.tins aan de poorten te versprej-d-en. In haar geÏ,rouw.... heeft ze een Ínforrnatiecentnrm Íngericht.
Op het tel-efoorr:nurnmer....kan vanuit elk bedrijf gebeld. worden om informatie d-oor te geven, of informatie te vragen over d.e stand- van zaken
bij and.ere bed-rijven. Doel- van dit werk: het steunen van d-e strijd., d-ie
op d.e bed.rijven georganiseerd- word.t, d-oor zoveel- mogelijk infornatj-e
over al-Ie bed.rijven te verschaffen."
Zou het niet veel- eenvoud.iger zí7n, vraagt d-e lezer zicb, af , indien arbeiders van d-e Gusto (Scirieaam), d-ie weten wilfen wat er bij Verolme (Rozenburg) aan
d-e hand. is, rechtstreeks d-aarheen bellen? ITatuurlijk: er is d.e barrièïe van een
mogelijk met de bazen heulend.e of voor de bazen bevreesd-e telefonistrd.ie d.e geïnteresseerd.en afpoeiert. Die klip tracht d-e IGN kerrnelijk te omzeil-en. Maar zlj
strand-t d.aarbÍj op een arrd-ere, die zij in het geheel- niet heeft gez,en. Deze namelijk d.at eenrrinfo::matie-centrumrr,dat word.t ingericht d-oor een groep varr een duid-elijke politieke signatur.u niet aan het d.oel beantwoord-t, omd.at het een gevaaï
vormt voor d,e zo nood.zakelijke eenheid in d-e stri-jd.. De onderIinge informatÍe is
niet iets, dat Lós van d-e strijd. staat, zij is er een onclerdeel van en kón d"aarom
slechts goed frinctioneren al-s ook zij d-oor cle arbeiders zéff tot sta^nd. word-t gebracht.
Het and.ere parnflet dat wij op het oog hebben is een speciale uitgave vari d.e
I'Metaalbed.rijfskoerie{rr, bed-rijfskrant van het district Rotterdam va;r d.e C.P.N. In
d.at bulletin - waarover we uiterst kort kunnen z:-jn, omd-at het voor d.e helft bestaat uit een fe.Lle aanval- op d.e pclitieke concurrenten van d.e K.E.}T. met hetzij
onzakelljke, hetzij bijzond-er huichel-achtige betogen - word-t de nad.r'uk gelegd op d.e
nood.zaak vanrrzeJ-f ger,'ormcle strijd.iei-d.ingen peï bed-r:-jf't. Het is kras iets dergeIijks te vernemen varr de kant van een partij, d,ie het tot haar beginselen rekentt
dat d,e arbeÍders n i e t zelfstandig strijd. Iiunnen voeren, maar de leid.ing van
een zogenaamd,e v o o r h o e d- e nodig hebben. Even kras is het, dat tt bewuste pamflet, na er op te hebben gewezen, d-at d-e arbeiders'rgeen behoefte hebben
aarr stakingsleid-ers van buíten d.e poort'r, eind.igt met de kreet:
"Uw strijdpositie is ijzersterk! Versterkt d-eze nog meeï d.cor toe te treden tot het N.V.V. r'
Er kunnen, nenen wÍj, verschil-l-end,e red-enen voor d-e arbeiC-ers bestaan om toe
tred-en
tot d-e vakbevreging. Er zijn mi-nstens evenveel red.enen voor een arbeid.er
te
om vooï d.e vakbewegang te bed,a:rken. Tot de reclen-on om toe te tred.en behoort echter zeker niet d.ie welke in rt bed-oel-de pamflet d,cor de CPl[ word-t aangevoerd-. De
vakbeweging is niet in staat d.e strijd, tegen hei onderÍlemerd-om beter te voeren
d,an d-e arbeid.ers zélf , zij is zel-f s hel-emaaf niet in staat om d.i-e strijd. te voeren
en zij voert d-ie clan ook niet. De metaalstaking heeft d.at d.uid.elijk laten z:_enl
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d-e rrDrie varr Bred-arr is in

d-e tweed.e helft van februari - we kond.en er
ma.artnummeï geen aand-acht meer &an besteden - een liiterst emotj-onele d.iscussie losgebarsten. 0p een geÉreven moment zei de bekend-e d-s. H. Kater ín een
rad.iopraatje ond-er meer ongeveer rt volgend-e: r'...Er is gezegd., dat met hÍn vrijlating het verzet uit d,e corlogsjaren zrjn zin zou hebben verloren. Ik weet dat
niet. !/at ik wé1 weet is, clat dit verzet ziSn zrn aI veef eerd-er heeft verloren,
namelijk op d-e dag dat wij Duitsland. opnieuw bewapenden en aan lieden als d.e Nazigeneraals Speid.e1 en Yon Kj-eIma,rm.seg51 cle verdediging van ónze d-emocratie toevertrouwd.en. llIaar waren toen d-e protesten, d-ie nu in zo grote getal-e tegen het
voorgenomen gratiebeleid van minister Yan Lgt ztjn losgebarsten?rr
Als d-s. Kater vantronze'r d-emocratie spreekt, d-an bed-oelt hij uiteraard. niet
onze d.emocratie, ma,ar de burgeriijke. Afgezien d-a,a,rvan en efgezl-en ook ervan d-e,t
vanzelfsprekend niet rrwij" Duitsfand. hebben herbewapend maar clat het kapital-rstische ond-er'nemer:C.om en d.e d.aazmee verbond.en sta,atslied-en dat hebben ged-aan, karr
op het betoog van d-s. Kater wej-nig word-en afged-ongen. Hij tekent protest aan tegen een onzind.elijke-, a1s men dat 1i-ever heeft: emotionele reC.enering.
OIiER

in het

zijn naar ons oord-eef vele onzind.elijke of emoticnefe redeneringen in vermet d-e Drie van Breda veiïromen. Wij vind-en ook dat er sprake v/as van een onzind-e1dke eillA!.is.
Er zrJn in Ind.onesië, in Algerije, in Vietnam, onnenseIj-jke wreed.heóen gepleegd., d.ie voor d-e rnrreed.heden d-ie de onmenselijke koepelber^roners i-n Bred-a begingen niet ond-erd-oen. W5,6,r ziln d.e protesten geweest toen d-1e
wreed.heden bekend. werclen? Zeker, ontbroken hebben ze niet geheel en af , vooral
niet toen het om d-e wreedhed.en va:r Fransen in Algerije of van Amerikanen in Ind-oChina gang. Maar het aarrtaf protesterenden was vele, vele ma1en kleiner d.an bijvoorbeeld. alleen al- het aaritaf protesterend.en, d-at juist cle afgelopen maand- februari langs kret beel-d- van de Amsterd.amse Dokwerker trok, nee: niet om de februaristaking varr 1)!1 te herdenken, maaï om uiting te geven aaf,r gevoelens, d-ie zij
blijkbaar wél tegen d.e Drie, maa,T n i e t tegen vele and-ere oorlogsmisdadigers
hebben gekoesterd.. Het ztyn d-àt soort gevoelens, die wij niet aarzelen om o n zui ver tenoemen.
O n z u i v e r is hetrv-inclen wij, eveneens om al-l-e aarrdacht op Ce ccrlogsmisd-ad.igers te concentreren - j-n feite sleohts, gelijk wij zopas al- zeid.en, op d-eze d-rie oÍ op de Duitserwaarrnee men tijd-ens d.e processen van Neu-renberg al- is begonnen - en d.aarbij dan te vergeten, d-at d-e oorlog z e L f een misd.aad- is, niet
alf een d.e oorlog van de i\-azirs, maar d-ie varr iedere heersende kl-asse. Overigens
zien wij niet in, waarom bijvoorbeeld- d-e'tverhoorrr-method-en in Algerije, in Ind-onesië of - oni het jongste voorbeel-d. te noenen - in Ul-ster mj-nder aanleid.i-ng tot protesten zouden ge-,/en dan d-ie van d.e Gestapo.
Het is juist volgens ons, dat het ní nog vasthoud-en van d-e Drie in Bred-a
weinig met een zinvoffe strafvofirekking heefi te maken, maar daarentegen op een
wraakoefening lijkt. Het is óók r,raar d-at de meesten, d-ie voor hr:n vrijlating pleiten op grond.en, die ontl-eend. zijn aan het recht , zwtjgzemer zijn in vrijr+e1 a1le gevalfen waarin d-it, op d,e klasseverhoud-ingen gebasee::d-e recht een aanfluiting
tr-Jr

band-

blijkt te wezen.
Wij zijn mind-er gescnokt door het feit, d,at d-e Drie nog i-n d-e Breclase koepel
zitten dan d-oor het feit, dat er zoveef van hun gelijken (van vele nationaliteiten) in vrijheid rond.lopen. Maar omgekeerd zou hun vr-ijlating ons niet bijzond.er
scholdcen en wij zí7n vatt oordeel , d.al, zij clie beweren da.1: ztj wól geschokt zoud-en
zijn d.aardoorrzLcb, fiever: eens geschokt zouden moeten tonen d.oor bepa,ald-e gebeur-

-11 tenissen in land-en als Ruslarrd-, Griekenlarrd., Spanje en Portugal , waarmee rrhurfrr
d.emocratie soms waarlijk irrnige betrekkingen onderhoud.t.
Wij vind.en in één woord-, dat er bij d-e rliscussies over d-e Drie met begrj-ppen
a1s rtvri- jheid,rr, Itd.emocratie", trhuma,niteitt' en t'rechtil op d.ezel-fd-e vreemd-e manier
gesold word-t als steeds in d.eze sa"qenleving. Wat, gezi-en haar karakter, toch eigenlijk ook weer niet zo vreemd. is.

DEMOEDDERWANHOOP
JE V/RIJFT tocir wél even verbaasd. je ogen uit, wa.nneer je kennis neemt varr
het verbl-uffend.e gemak, \{aaïInee d-e jouznalist PauI van 't Veer in rrHet Parool-rr
van ) maart j.1. lukraak zijn beweringen op het papier werpt. Daar is i.n d-e eerste plaats zijn uitspraak, dat het ad-vies van d.e commissie-I'lansholt aan de d.rie
zogenaamd- progressieve partijen h.dArD'66 en PPR "een revolutionair politiek d.ocumentil zott zrjn rrzoals ei na de oorlog in Ned.erland- nog nj-et een is inged.iend-rr .
Het d.uid.t, zegt hij, .,roor d-e Pa.::tij van c1e Arbeid- optreen uitermate ingrijpend-e
koerswijzigrnd'waa^rmee d.e rlrie t'socialÍstenr?in d-ie commissie - te weten d.e heren l,larrsholt, Den UyI en De Galan - I'afscheid nernen van een stuk social-istisch
verled-enr'. \,'/at zegt U? Hebt u van een Itsocialistisch verl-ed.enrr varr d.e genoemd.e
d-rie nimmer iets gernerkt? Wi-j evenmin. Dat is het juist wat wi; bed-oelen. De heer
Van rt Veer schijf t zoj-ets maar kfakkeloos neer zond-er zich ook maar één second,e
rekenschap te geven varr hetgeen híj eigenlijk komt beweren.
Wat hij constateert is d.it, d.at Ivianshoft c.s. tot de ontd.ekking zUn gekomen,
dat 'rsociale zekerLreid en werkgel-egenhei-d-", 'rverbetering van de sociafe voorzieningen en ui-tbreid-ing vaJ'r ?t ond.erwijs", I'niet geleid. heeft tot meer gelijkheid- in
de maatschappijr'. Inderd-aad-, d- i e bewering is juist.Wat ied.ere arbeid-er aI veIe tientallen jaren aalr d.en Iíjve heeft ondervond.en, dat is n u a I eveneens
ontd.ekt d.oo:r d,e genoemd.e heren, eveneens trouwens ,naar Van 't Veer opmerkt, d-oor
hr-rrr Scandinav-ische geestverwanten en d.oor d.e Fabia:rs in Groct-Brittannië, d-ie
blijkbaar ook niet al- te vlug zijn met het d.oorgrond.en van de maatschappelijke realiteit

Wie echter, zoaf s Paul van rt Yeer, een d.ergelijke 'rontd,ekking't een breuk
met "een socj-alistisch verledenrrnoemt, d.J-e geeft daarnee te kennen, dat hij het
voor een 'rsocialistische" ged-achte houd.t d-at d.e maatschappelijke ongelijkheid. met
betere sociale wetgev-ing en voll-ed-ige werkgelegentreid- zou hrnnen r^iorden bestred.en. Dat is nu echter juist hei punt vraa-r het om gaat: een d-ergelijke verwachting
heeft n i e t s met een socialistische zienswij ze ie maken, all-es daarentegen
met radicaal-burgerlijke Íl-lusies.Wefiswaar heeft een bepaald- soort sociaLe lcrvakzalvers - \,/aartoe }la.nsholt c.s. net het vol-ste recht gerekend- krrlnen word-en - aI
sind-s jaar en d.ag gepoogd d.i-t soort illusies alsrrsocial-istische maatschappijkritiekrf aarr de man of de vroulr te brengen, maaï d-e omstarrd-igheid- dat zeker soort
kwakzalverij in d-e mod-e is gekomen verandert niets aan het feit, d-at kwakzalverfi
nu eenmaal kwakzalverij is.Waarom d-ie ltlanshol-t met zo l-uid.er stenme omrreen nieuwe Marxtr roept blijft een compleet mysterie.Varr d.e oude toch had. hij }amnen leren,
d.at wie al-s foonarbeid-er aan de prod.uktie d.eelneernt, ook als l-oonarbei-d.er d.eelneemt aan d.e consumptie en derhalve nooit meer goed-eren uit d.e maatschappij kan
betrekken d.an aan waard-e overeenkomt met d.e waard-e van zijn arbeid.skracht. Niet
"
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gebïekkige sociale vooïzieningen, onvolledige werkgelegenheid. of slecht ond-erwijs
voflnen d.e bron van de maatschappelijke ongeljjkheid- maar d.e loonarbeid en de meerwaard-evorming.
1,{at Manshoft

c.s. bij d-e oud-e Marx óók zoud-en hebben kr;nnen leren is, dat rn
vol1edige werkgelegenheid. ond-er kapltali-stische verhoud"ingen een onbereikbaar
id-eaal- j-s, d.at op zijn hoogst benad-ercl kan word.en ind-ien een aantal- factoren meewerkt. Van veef meer betekenis is het, d.at hij van trem zou hebben kunnen Ieren,
d-at zéIfs bij een volied.ige werkgelegenheid (en "volmaakteil social-e wetgeving) d.e
op d-e loonarbeid-, d..w.z. d.e verkoop van de arbeid-skracht berustende prod.uktiewijze nooit iets and,ers dan d.e maatschappelijke ongelijkheid. voort kan brengen: d.e
opeerÈtoping vaJI rijkdom ten koste van het proletariaat,
óók d.an waJrneer het Ievensniveau vart dat proletariaat in vergelijking tot het levensniveau van vroegere
proletariërsgeslachten aanzienlijk is gestegen. Dat d-e huid.ige arbeid.er zich veelmeer kan veroorl-oven dan zijn vad.er of grootvad-er betekent geenszins oat zich in
de maatschappij een fund-amentel-e karakterr.rÍjziging voltrokken heeft. Niettegenstaand.e zlin - slechts in verhouding tct vroeger,niet in verhoud.ing tot d-e hed.endaagse ondernemer - geste6len levensstand.aard, word-t d.e loonarbeid.er d-ie zijn arbeid.skracht verkoopt nog altijd- uitgebuit. Hij word-t zelfs, met behulp van d-e moderne techniek, sterker uitgebuit d.an zijn voorvad-eren.
Géén rad.icafe inkomenspolitiek, zoals door i4ansholt c.s. bepieit word-t, kan
dat feit uit de werel-d- helpen, dcch sl-echts d-e opheffing van de l-oonarbeid-. Dót
is - zeker sed.ert llarx - Ce sociafistische visie, d.ie alweer niets te maken
heeft met wat Paul van r'b Yeer omschrijft afs: rf een hoopvol- perspectief varr een
maatschappij, d-ie bij een rechtvaardiger en ef [ieiënter organisatie overv]-oed- voor
al-l-en zou hebbenr'. Voor een d-ergelijk t'perspectief'r zou d-e oud-e Marx niets and,ers
over hebben gehad. dan spot en hoon.
Eén d.ing is d.uid-e1ijk: wie bij hem n i e t heeft wiflen 1eren, dat met feuzen af s I'wel-vaart voor a1len'r, rrwerk voor ied.ereenrr of frverzorgfng van de wieg
tot het graftt d-e weg naar d.e kapitalistísche werkelijkheid. van alledag is geplavei-d, wie zi-eh aarr dergelijke leuzen a1s illusies is blijven vastklampen, die moet
welhaast wanhopig word-en, wameer zelf s hij tenslotte zi et hoe weinig of er van
terecht komt. In die zi-n is het begri jpelijk, d-at Paul van t Veer het plan van
Ivlanshoft c.s. al-s een "plan van d-e wanJroop'r karakteriseert, ter onderscheid-ing
van het Pfan van de Arbeid- (van d-e s.D.A.p", uit 1915), d-at hij "het pran van d-e
hooprf noemt. Om d-itrrpla.rr van d-e wanhoop't echter, honderd- jaar na lv1arx' analyse,
als eenrrontd-eklcingtrvoor te stellen, alleen omdat men Cestijd.s reeds als zod.anig
ontmaskerd-e d.walingen heeft prijsgegeven - en d.arr nog maaï all-een om ze d-oor and-ere C.walingen te vervangen - d-ó6r is werkelijk moed- voor nodig: c1e moed der wanhoop zoud.en we wilfen zeggelr.
ZeLf s wie van d.it (zoveel-ste) plan-1,[ansholt nog maar oppervlakkig kennis
heeft genomen zal- weinig moeite hebben met d-e ind-mk die J. van Tijn er ldt heeft
opgedaan 1), namelijk, clat rrde nieuwe Marx n-og niet is opgestaan". Maar wie zuchtend- dan nog maar hreeï een beetje gedu1d zou willen oefenen, moeten rqe wéf waarschuwen: TLij zal niet opstàan, r\u nie t en nooit of te nlmmer. ne tijd. van d.e enkeIingen is voorgoed voorbij. Niet llarx zal- opstaaf,irma,ar C.e massa. Als Manshol-t tegen d-i-e tUd - zo hlj dan nog leeft - onverhoopt tóch noq ninisterpresid-ent zou wezert, zou hij er iri zijn wanJroop best eens op i.u-nnen laten schieten. Hijzelf zal een
d.ergelijke mogelijkheid- vermoedelijk r'.ef -/eront,oaard-igd- van de hand. wijzen. Maar dat
zou Àr-Lsti-de T3riand, de even beroemde aIs bij de Franse arbeiders beru-chte Franse
staatsmari óók ged-aan hebben, ind-ien raen hem in d-e d.agen zrjner jeugd., toen hlj nog
?
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d,e I'algemene stakj-ngrr propageerd.e, voorspel-d. zou hebben d.at hij in 1910 met
pengeweld- een grote staking van het sooïïregpersoneel- zou breken.

TEGEN

ACHTERLIJKE
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DE HEREN hI.C. Pelger en 1,. Bood-, d-irecteuren van d-e n.v. Elektro,technische
Fabriek 1ai.D. Pelger in Emmen behoren tot d.6t type ond-errremer, \^raarop Martin
Schouten ongetrrijfeld- ged-oeId. heeft toen híj in d.ertHaagse Postrrvan 1 maart j.l-.
schreef : frMaar breng d.at ciie werkgever maar eens a,an ztjn verstand-, d.at d.ie d-emocratie (in net bed.rijf) niet all-een een rnooi stuk vrileiilasUested.ing is, maar ook
d-e meest efficiënte en rati-onele organi-satievo::m...." Pelger en Bood. zien anno
1)12 d'e vakbeweg'ing nog als een soort van "klassevi.ja,nd.r' en beschouwen haar bestuurd.ers aIs 1astige benoeÍals. Hebben ond-ernemers al-s Phi-Iips graag met een
sterke vakbeweging te d-oen, d.e d.irec'bie van Pelger probeert het vakbond.swerk in
haar bedrijf in de kien te smoren. Vandaar het - met zogenaamd.e "bedrijfsond-e:mrijnend.e activiteiten!' gemotiveerd-e - ontslag van bed.rijfscontactman Platje jr. en
d.e d.aarop in Emmen gevolgde solid.ari';eitsstaking.
A1 s late vertegenwoord-igers van In 1te-eeuws ond.ernemerd-om proberen d.e beid-e directeuren van Pelger all-e moderne ontwikkelingerr tegen te houd-en. varr een
ond.ernemingsraad. moeten zij niets weten, evenmin zijn z4 bijzonder geneigd- tot een
moCcrnlsering van d-e prod"uktie. Mag men geloven wat onlangs d.oor Martin varr Ameïongen in riVrij ltred-erland'r gerapporteerd- werd-, d.an worstelt men bij d-e ged-eeltelijk
nog a.mbachielijke structuur varr Í'r, bed.rljf ook vcortdurend- met technische moeilijkhed-en en gebreken. Van een moderne boekhoud.ing is geen sprake. Een fusie met een
Erits bed.rijf zou enkele jaren terug zijn afgesprongen op het feit, d.at er in d.ie
boekhoud.ing te veel- zou zijn gelcaoeid..
Tegen d.eze achtcrlijke icleeën e;r achterlijke arbeid.sverhoud-ingen zijn d.e arbeid-ers van Pelge:: in verzet gekomen, Het NW, d.at in d.e afgelopen twintig jaar aLtijcl bereid- is geweest -;eqen een achterlijke ond-ernemersmentaliteit of vóór het
tot sta.nd- komen van een ond.ernemingsraao te veld-e te trekken (ae stakingen bÍj d-e
ztdvelfabriek rrDe Ormelarrd-enrr in Groningen tn 1952 en bij d.e n.v. Hensen in Rotterd.am in 1955 zijn de bekend.ste en sprekend-ste voorbeelden) schaard.e zich achter
d-e stakers. Zorn man a1 s Pelger - meend.e d-e bond- - moest maaï eens met behulp
van ,het uiterste .nrapenrr aan het verstand. gepeuterd. r,rord-en hoe voord.elig het we1
voor hem l"ias wa,Ilireer ook ín z4n bedrijf, evenals bij Rijn-Schel-d-e-Vero1me, fHC-HoIl-and. of d-e Rron,svrerkgroep, d.e vertegenr+ooroigers van d-e vakbewegang als d-e aangewezen onderhand.elaars naJnens het personeef erkend. zoud-en gord-en.
Overigens zijn d-e rlagen van tlXe Ommefancl-enrt lang voorbij . Zélfs in d.ie gevall-en r,raarin het o-uidelijk om een mod.en"ri-sering van een kapitalístisch bed.riji gaat
en om d"e posi-r,ie van d-e vakbeweging a1s instru-.nent van d.e klassenvred-e, is d.e
bond- voor een hanteïcn vaÍl hei stakingsuapen u-iterst huiverig. De bond- wil, aIs
het d-an persé rnoet, in soortgelijke omstand-igheden afs wij besàhreven hebben tegen
achterlljke ondernemers nog viel- stakenr maar hij wil het bepaald niet van harte en
hij wii het eigenlijk liever: r:.iet. \fant het blijft natuurlÍjk een hachelijke zaak om

j-n het belangvande kI a s s envï e d. e eenpaard-enid-d.el- te gebmiken,
dat op d-emogelijkhed,envan d"e kI a s s en s tïrj d eenheld.ertióntwerpt.

Àa
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Vandaar, d-at óók in het geval van de n.v. Pe1ger d.e verantwoord.elijke man van het
NW, d-istrictsbestur:rd.er À"L. Langebeek uit Assen, een, zij lnet dan schuchtere,
poging heeft ond.ernomen om het allemaal- maar langs d.e vertrouwd.e en beproefd.e
r/íeg van het praten alléén "in het reinett te laten komen.
Vrijdag 10 maart, in d-e moïgenuren, brak d-e staking in Ernmen r-rit. Yroeg in d.e
r:rid.d-ag van dezelfd"e dag zei d-e heer Langebeek tot d-e in het plaatselijk recreatiecentrum rrDe ivlarkerr verzameld-e Pe1ger-arbeid.ers: ItHet verstand-igste is d.us, dat
ju1lie maand.ag weeï gewoon aari het werk gaan. Dinsdag om twee uur hebben wij ons
gesprek met de d"irectie en d-aar zull-en we jullie na afloop verslag van d-oen. Akkoord-?rr

Het was niet akkoord-. Na een korte stilte zei een van d-e jongere arbeid-ers:
namens d-e meeste aanwezigen spreek als ik zeg3 we zijn nou eenmaal aan d.e ga;rg en dus kunnen we beter d-oord.ouwen. We gaan pas weer aan het
werk al-s we allemaal aan het werk ku:rnen. ÀIlemaa1 , inclusief Platje. Eén voor
allen, a1len voor één, d"at is mijn mening."
Na het applaus d.at op d.i-e woord-en volgd-e hief d.e heer Langebeek bezwerend.
d-e harrd. op. Hij wil-d.e, verklaard-e hij, er geen prmt varr maken. Dat neemt natuurlijk
ni-et weg, dat wanneer het azu:. hém gelegen had-, d-e staking bij Peiger na enkele uren af weer tot het verfeilen zou hebben behoord-. Snapt u nou eigenlijk lezer,
waarom d.ie Pelger en d-ie Bood- op d-e val<bewegang zo gebeten ztjn?

rrlk geloof d.at ik

VffiAI{1MOORDING VAI.T DE VOOR IIDAAD EN GEDACHTEII
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(Eerste kwartaa] 1972)

C.J.B. te À. f. !2.-; C.B. te A. /. 25.-g T. d-e J. te A. f. 1A"-; Boekh. Okt. te
L. f" 6,10; n.w" te A. f. 11 ,50; C.H" te À. Í. 20.-; T.J.M. te B. /. 51r5o; H.M.
25.-; L.B. te A.
f .6.-; K"N. te B. /. 10.-; F.t.V. te i,. Í. 10.-; A. v"d.. H" te A. f. 15.-; R.J"
S. te A. Í, lr5O. Totaal Í. 114,80.
A11en, d-ie op tijd- hurr bijd.rage hebben gestort onze hartelijke d.ank. En wi11en zi j,
d.ie tot nu toe in gebreke zijn gebleven, even aaJr hun verplichti-ngen voidoen en
za gauw mogelijlc hu:t bijd-rage ovelanaken? ÍJr^r baas mag u van ons gerust flessen,
maar wanneer u het ons doet is het parasitisme van d-e grofste soort. En daaraan
wilt u zich toch niet schuld-ig maken?

