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Vandaag de dag kan men geen kwant opslaan cf men leest over de 'kleine kriminaliteit9; het openbreken van autots, het roven van tasjes, geweld
tegen
de politie bij het uitzetten van nensen uit een kraakpand, vandalisme van
grote groepen voetbalsupporterse vernieling van straatlantaarns,
jet voor tram en bus, telefooncellen, enz. r enz. Allerwegen klinktryachthuisdan ook
de roep om iueer aktiviteiten van de polit,ie. Bij de algeiene beschouvringen
in de Tweede ï(amer werd er dan ook vooral door het CDA en de WD op aangeclrongen, daÈ de overheid meer zou doen aan het bes tri j den van de kleine
kriminaLiteit, 9n onlangs kwam de WD met een no Ea over het terugdringen
daarvan. Als oplossing zíe| de VVD het invoeren van een minimunstràf , meer
cellen, meer politie, en zo nog wat zaken" Zonder twijfel is ot. bij de VVD
naast de verontrusting ook een knrestie van inspelen op het gevoel van
onbehagen, dat hij een groot deel van de bevolking - voáral in ae grote
steden leeft. Als de WD kiezersvoordeel uit dat onbehagen lcan halen, is
dat mooi meegenomeno Tenslotte zijn de opiniepeilinger,'oot de partij van
Nijpels nu ook weer niet zo bijzonáer grlrrutig"
Dat neemt natuurlijlc niet neg, dat het gevoel van onbehagen dat bij
zeet veel mensen leeft, wel ernstig moet worden genomen" ïens1ótte is het
geen pretje ttanneer je fiets voor de zoveelste kàer is gejaÈ, de tel"efooncel op de hoek van de straat ÍJeer eens is vernield arà j. er gebruik
wilt naken, of wanneer je als vrouw steeds valcer de kans loopt van je van
tas
te worden beroofd. Dat winkeliers als de dood zijn wanneer een horc{e voetbalsupporters naar hun woonplaats komt is volkomán begrijpelijk. Tenslotte
lopen ze een grote kans, dat hun ruiten worden ing"fool.a om van dief stal
en plundering maar niet te spreken" Het is echter à"-.rr.*g, of l.iever gezegd: heË is een uteten dat mêér celLen, m6êr politie
no[áru straffen in
geen enkel opzicht bijdragen tot een verminclering van"tt
die ïkl"ir,u krirninaliteits
opmerkelijlc is our dat bij alle verontrusting die bijna dagelijks geventileerd wordt, vrijwel nooit een poging wordt ondernomen on te verklaren waarom de tkleine kriminaliteit e áoïr vlucht heef t genomen" ï,;ant zeker
is
dat er ool if 4"- jaren v66r de tweede wereldoorlog wel sprake rvas van
rkLeine kriminaliteittl
maar dat die in het niet zinkt bij rtrat er heden op
dat gebied gaande is. Ben enkele keer komt men een artikál tegen,
r.raarin
"
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een poging I{ordt gedaan om dat te verklaren" Zo versctreen er iri l,te Voí.k,s'i<z'ant van 29 november e84 een artikel van <!rs. ïl.J.l.Í" Fieclc" ï.n cï;rt stulr
nu schrijf t hij, dat de clarl.ers van de rkleine kriminaliteit? door hen,
di.e meer aktie tegen de kleine kri"rninaliteit rvilLcn"r r.rrorderr gezocht in Í:Êmakkelijk te identif iceren en te steryotyperen Broepen irls junks, kral"',ers,
buitenlanderso vrerkloze !,:ngeren of een kornbinati-r: d-aarvan" De geneenschap--

pelijke belangstelling voor de 'kieine kriininaliteit' kc-rmtr volgens hem,
op in een samenLeving, die eigenlijk- geen raa<l r.reet msrt de 'witte* bordenkriminaliteitt " i.Tai eersÈ te hebbe.n *e!.rezen op "<1e zich dagelijlrs voortzettende openbaringen \.ran de grore kriminaliteit: al-i:naar nieur,re gí-fbelteïl,.
fraude in velerlei vcrmen, i1legale e]:flcrt van kapiËaal o 'lmkoping (srrteer.geLd), schaamteLoze zelfverrijkinlq (zai,,'ken tsuL.'Len à la Ogem en RS\./), spe-culatie in irui.zen en grond enzovoorl'', zegl hij clan verderop in zi-jn beschouwing:

tt4et stz'afrechtenLi,jk appaz'tzrtt
miLieudeskt

is nauuehjks in sta"ai; irêg!1en
indige;2" rriksaceount;ents e?t u)hiie-aol7..ar,.-eyt mcno'l,o-

gen,-orndegroteey'imdila"L'í,tel-taantepoffit:7.i;Ï,leriulí.j
:titten" In rÍtLe sitlta.tie bteat d.e. kLe-íne ev'imzimTi.tett id.tkonst" Dt e t s etmcreet, diz,er:'be,r rnerkbe,(trrr
te "Lokaliseren, grt jpbaaz", IJ'oeup.L 2,1-j oe.el ni'írid.ey, e.y7'Lstz';7e ge.ool--

mer; ge;)oalens L)q?i onmacltt

l)oor ,le sanenLeudnE hee.ft d"an de. grote er,irnina"Liteit,, 1;rekt
ze tcch aLl.ev' aandacVtt: otzbehagen" woede en frusty'a'tíe kz,rmen

ga-n

worden geaores se.errl " "
0nder de witte-boorden-kriminelen relcent hij dan ook "een aantal po*
litieke, industriËle en f inanciiile leiders", dat "r,rordt ontmaskerd a1s
wetsovertreders'f " Namen noemt hj.j niete Ínaar die lcan iedereen invul.len,
Aan het slot van zijn artikeil kornt. hij da.n tot de volgende l'.onklusie:
ttDe ueLe uerhalen ouer de i<Ler"ne c:rímirLa'l,t'heit ircbben een lrtAthzscVt kay,ak'ber " Z,ij rtoepa?t cy'Ls op tot r:enheíd en ge.ue.n aan oi'LÍj
'hsndel.en
een gemeen.sc'ha.ppeLtjke ov,t-ë-rrbctti,e " Z'íj uerlzulLr:n Ce uerlzie'king uan, d.e mensel,íj\<e v,eLetíett 'ín ri.e sel?teixletti,ng Ct)e onder
meer het geuaLo zs i)a?i |i.ei: grebrek arzri rrorlt?e7 geLooy't'taarcl'í;ye eyt

ínspin arende

"'l
LIet artikel v&n de l:eer Pieci", is een goedbedaelde pogi-ng on ruat ï):leer
licht te laten schijneri op cle oorzake:n varr de ekLeine kriminaliteitt, rTlaar
we menen er rireteen aan toe te moeten voep,en, dat hij in clie p.oging is blijven sEeken" i'Jant zo het al juisl is, dat de octrzaalt. rnoet r'rorden gezocht in
de verzieking van de menseli-jke relaties in de samenleving en aan liet Ílebrek aan moreel gelocfwaardige en inspi::erende voorbeelden, c'l.an komË toci:.
gelijk de vreag op hoe da-t dan r.,el kornto wat da.qyl:an. cian wel de oorzalcen
zijn" Tot het stellen van dir: vraag komt drs" Pieck echter niet"
Velen zoeken de oorzaah van de tkleine kriminal-iteit? in de ekonomiuoozob e.eI.cl.en

sche krisis waaronder ooic ï'ïederlanci gebukt F,aat " Zonder ie rril-le.n ontlcennen dat deze krisis mede van invloed ir, mene.n v/e toch, da.t daarinee de rrezenlijke oorzaak nief is l-rlootgelegd. I.lant hoevrel cie hrisis van nu vaak
wordt vergeleken met die van de jaren dertig, valt bij vergelijlring tocir
meteen op, dat er toen van een tkleine kriminaliteite els thans valt Ëe
ltonstateren géên sprake ïJas, llatuurliih r,rerd er ook toen v,rel rvat tritgehaalci door jongereno maar vandalisme in otrvang en betekenis ais heden kr+anr
echt niet voor" Er mag in de krisisjaren voor de twee<le ïrereldoorloll door
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enkele ehinezen in de grote steden vlat opiunr zt" jn gerookt, van gebruik van
verdcvende middelen kon niet vrorden gesproken " .ïunkies hebben we dan ook
pas in de laatste tientallen jaren leren kennen. Ootrt de (brom)nozems zagen
we pas in de jaren vijftig op het toneel ve.rschijnen"
I.JaË e-Í in de jaren Ëussen de twee wereldoorlogen r'ré1 te konstateren
viel was een bloeiende jeugdbewegi.ng, 0p allerlei terreinen waren er jongerenorganisaties waarvan wel de bekendste en grootste de sociaal-<iemokratische AJC (Arbeiders Jeugd Ceintrale) ï'ras. liïaast cle jeugdbewegingen waren
er de politielce partijen, die in tegenstell-ing Ëot nu zich in een Brote belangstelling moc'irLen verheugen" De ouderen onder ons zullen zíeh zeker de groots opgezette t-mei-demonstraties van de sociaal-demokratische
SDAP herinneren. l'ïaar ook <le bolsjewilci wisten zich toen nog verzekerd van
een grote aktieve aanhang. lfr] in het jaar 1939 kwanen in Krasnapolsky te
Amsterdam nog zoln 1000 à 1200 mensen bijeen ter herdenking van cle twintigste sËerfdag van Domeia Nieuwenhuis.
Dat alles is verleCen tijd. \,'an enige interesse in pol"itieke bijeenkomsten valt heden niets meer te bespeuren, ïíel is rLa de trueede werel-doorlog nog geprobeerd de folklore van de l-urei-denonstratie c'pnieuw leven in
te blazen, maar die poging is grandioos mislukt. OÉ, politieke bijeenkomsten komt geen hond neer. Overal hclort men de klacht o dat de mensen geen
interesse rneer hebben in de politielc"
Ook is na de tweede wereldoorlog nog wel geprobeerd om ï,reer een grote
jeugdorganisatie op poten te zetterr, I)e 1'.Leinere jeugdorganisaties van de
jaren voor de oorlog (o"a. NBAS, JVO, JGOB) Íratren reeds definitief ter zíele, maar voor de AJC heefc men serieuze pogingen gedaan haar te doen herleven. Idaar de sociaal-demokratie echEer de doorbraak wilde reden waarom
de naam SDAP niet meer werd gebruikt , naar PvdA -' rías voor de j eugdber,reging de naam AJC blijkbaar ook te treladen om de doorbraak te kunnen bevorderen en werd voor de naam ttNieur.le Koerstt gekozen, Helaas, t t tijdperk van
de jeugdbeweging was definitief voorbij en daarom eindigde "Nieuvre Koers"
in het niets. De nieuwe jetrgdbeweging bleek niet levensvatbaar te zijn"
Vanwaar nu dat verschil ? V66r de tweede wereldoorl-og een min of meer
bloeiende jeugdbeweging en parrijleven, de afr.reeigheid van f kleine kriminaliteitt in grot.e omvang en ook ',vas er geen vanclalisme van betekenis. ï,iá
de tweede wereldoorlog ís e.r van een j eugdbeweging geen sprake meer. De
politieke partijen weten geen interesse laat staan en.thousiasme meer
te wekken en in de grote sted.en ztjri de drugs gehrcon op straaË te koop" De
Íkleine krirninal"iteite tiert r,relig, rnede als gevolg van het drugsgebruik,
en het, vandalisrne loopt de spuigaten uit.
De opmerking van drs. Pieck, dat de mensel-i.jke relaties zíjn verzi.ekt
is natuurlijk bi.jzonder vaag. I'laril rorálke relaties zíjn verziekt? lÍeent hij
soms, dat er in de jaren voor de tweede wereldoorlog wel sprake was van
menselijke reLaties tussen bijvoorbeeld uitgebuite arbeiders en hun bazen?
Of bijvoorbeelcl tussen rnrerlclozen en figuren als Colijn, die regeLmatig hun
toch reeds zo geringe uitkering gingen korËen? De menselijke relaties tussen een ui.tgebuite en onderdrukte lclasse en de ondernemers- en heersende
klasse hebben nooit bestaan. Niet uit sverzielcte rel;rtiesr valt de topstand der jongeren' te. verlclaren" Inderdaad, t.rprtand der jongerent, rtrant
het zLjn in iroofdaaak de jongeren, die zich aan tkleine kriminaliteit|,
drugsgebruik en vandalisme schuldig maken. En rvij kunnen tot Íleen anciere
konklusie komen dan deze: de jongeren zetten zich af tegen een maatschappij die hun helemaaL niets te bieden heeft. I.lanneer zLj in de straten van
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Amsterdam hun barricaden opricl'rfen en slag leveren mel de policierclan zLJ\i.
dat uitingen van hun haat tegen een ma$tschap"cij, die hcn voikome:n in rle
sLeek heeft gelaten, Die hun geen toekonst biedt en de atoonrberin als een.
sriraard van Daraocles boven hun hoof ri laat hangen "
Natrrurl i jIc krij g j u, wanneer zo een s1.ag tussen bi.jvoorbeeld irralcers

en politie heeft pl.aatsgevondein, de hrrilerige verhalen in de períi o1/Érr de
vernielingen en over een tram die :"n brand zou:lijn gestcken (hetgeen net:
de ln'aarhei<l in strijd wa.s) en r,rat dat allerna.al niet host, Ter,'ens r,rordt €:r
dan nog op gewezen, dat ze Caarnere de sympathie veríipel-en" llcrur r+at die
lcos;ten be.tref t, daï zal* de jon3eren, di.e dagel.ijks r;i.en l:oeveel gelc1 er
over de balk vrq:rdt ilegooid en hoeveel er verciwi-jnt í.n rle zakken van sjoemelende polí.ticio arnbceïia-re.n en onderneners, nóu net een totzorg zíjn" ïiri
ï,'at die sympathie. betref t: jonge.ren clí.e.: :zich, verzetten tegen uitzectinfi
uit een kraakpand, zullen bij de bestrrurders zonder rl.rijfel alle sympathie
verspelen, want ze houden zich niet aan de tdt"rnokratische spel..regels{ " En
de sympathie van het grote publte1r*? -tn de beginjaren van de sociaal-denokratische beweging werden kolporteurs en vergaderingbezoelcers rneerrnalen afgetuigd door thet grote publiekt. ïIadden zíj toe.n gehoor mr;eten Aeven aan
de tOranjefr:riee en hun aktiviteiten staken? Als ele berichten jui.st, ztjn
is er in Groot-BrittanniË bij tt igrote publielc' ook weinig synnpathie voor
de stakende r,rijnr.rerlcers, En waL clie steking ile Rritse tgeneenschapt kosc
is onvoorstelbaar. I'ioeten cie Britse kompels daaronr maar niet stalcen? Ze.
zullen r,rel wijzer zíjn"
Een vraag die nrrtuurlijk opkornt en ,lie moeL worden beantwoord i",
Ííaarom nu torel de jongeren in opstand kornei-r Ëegen de meatschappij (vaak zonder zich daarvan bewust te zíjn) e.n niet in de krisisjaren v6ór de oorlog"
Volgens ons moet men de aarzaals daarvan zoeken in het feit, clat de idealen
van de burgerlijke revoluf-ie (<lie tenslotte ook als basis dienden voor de
sociaaldemokratie) nog niet geheel verdwenen waren" De burgerlijke revolutie met haar leus van 'vrijheido gêlijkheid en broedersciiap? maakte ee,.l
einde aan het feodale tijdperk. I.laar de vrijheid die uij bracht r+as een
vrijheid tot ongelirniteerde uithuiting lran een grote massa van arbeiders
door een naar verhouding kleine groep van ondernemers" De qelijtrcheid van
de burgerlijke revolutie was een gelijktreid voor cJe wet " iian een soci.aal-.
ekonomische gelijkïrei.d was Eeen spralce. l.let de broederschap werC vanzelf*
sprekend niet een verbroe.dering varl rie social.e klassen bedoeld" lI.et v/a.s
meer een broederschap van de bourgeoisier een verbond rtan cle bezíttende en
heersende klasse tegen het niets*b ezLttend-e en uitgebuite proletariaat " De
nie.ts-bezittende klasse \4ras ook niet irr de inaatscl-rappij geïntegreercl . Ze.
stond volkomen buiten de bestuurlijke organen. Stemrecht had zli nie'-t" Het
enige wat ze mocht, was het verkope.n van haar arbeidsicracht aan cie onderne-mers tegen een pri-js die in de regel cioor- de i.aatsten vrerd vastgesreld. ilr
r{as sprake van greneeloze uirbuiting en een roc,fborrï,,' op de arbei.dskracht
van de grote massa"
Tegen deze acltterstell"ing en tegen cle ongel imiteerde uitbuiting van
de arbeíders kwam verzet. Het r,r{r@n voorai S,oeclwitr lende burgers die zich
inzetten voor de emancipal-ie van Ce arbei<iers. ï(iesre.chtrrerenigi-ngen en
partijen ontsËonden" H.et begon met de $ociaal Dernocratische llonti van Donela i{ieuwenhuis. Daarna kwam d.e Soc.iaal l)emoc::ati-sche Ar:beiders Partij, de
SDAP van TroelsËra coso lrJog tícer later kvram de afsplitsing van de SDAP' de
Sociaal l)er,iocratische Partij (SDP), clie zích na cle Russische revolutie van
l9l7 ConinunisËische Partij ïïolland (CPH) zau noemen" De strijd van deze or-
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ganisati.es voor de ema.neipatíe en voor betere levensornstandigheden van de
arbeicters, waarvan men d-a.elt.l; dat heL een stri-i,:1 \"oor een social-istische
samenleving Í/as! .rond een gunstige rtoedirrgsbode.r: en rrist veel rnen$en te ak*
tíveren. Dez.e partíjen gaven de rnensen e6rn stuk idealisme. Zíj lrristen Êrote delen vaa de arbeidersklasse aan hun zijde te krijgen, Dáárom lioo nrêÍI
in de jaren v66r de. twceeie ruereldoorlog sprelcen van een bloe"iend parti.jen jeugdbewegi.ngsleven, ondanks dat de inal"erië1e lerrensomstandigheclen van
zowel de. arbeiclers als van de jongeren een. heel sl-uk slechte.r waren dan nu.
Ook toe.n de emancipat.ie van de arbeidersklasse in de jaren na de eerste wereldoorlog grotendeels voltooid. was er kwam al,s_;emeen lciesrecht en bepaalde sociale voorzieningein blee-f het enthousiasme en aktivisme voorlopig
nog bestaan, want traditie en gelnr>f hebben een taai leven. Bn het geloof ,
dat de aktir,'iteiten van de 0social.istischet partijen $/aren gericht op het
verr^rezenlijken van een soci"alistische maatschappii, aan welker verwezenlijking ook de jeugdber^reging kon bijdragen, bleef voor 'n zeer rgoot. deel van
de arbeidersklasse voortbestaan tot aan de t'rveede wereldoorlog.
Van dat alles is niets meer over. De partijen bleken in de jaren ná
de tweede wereldoorlog niets anclers te zijn darr organen ter verdediging en
bestendiging van de kapitalistische maatschappij. Het versehil Lusserr de
diverse partijen verdween r$eer en meer. Uir.eindelijk blijken ze. dan ook gewoon inwisselbaar te zijn" l)e praktijk heeft laten zíen dat de tsocialistischet partijen evengoed de belangen van de bourgeoisie lEunnen behartigen
als de confessionele en liberale partijen" iiet is dan ook geen vronder, dat
de arbeitlers voor de partijen alle interesse hebben verloren. Itïatuurlijk,
uit traditie sternt men no€', op een bepaalde partij e maar van aktiviteit of
enthousiasme voor een partij is bij de arbeiders ge-en sprake meer. r/oor de:
'socialistischet partijen geldt alleen nog tt 1-''ehartigen van het ealgemeen
belangt, dat niets anders is en niets anders kan zí-jn dan het belang .7sn
de heersende en bezittend-e klasse, Daaraan hebben de arbeiders geen boodschap, ook al bere.deneren ze dat niet bewusE"
De jeugd, niet beladen rnet politieke traCities, zíet. in het partijleven van èeze tijd al helemaal niets vrat haar kan boeien" De machi-natie.s
van de politici zíjn van dien aard, dat ze bij rle- jeugd alleen rÍlaar afschuw kunnen wekken. Daarom reageert een deel van de _]eugd haar afschur+ en
haat tegen de maatscl-rappij af in vandalisme" Interesse voor cle belangen
van een gemeenschap, die ook met haar belangen totaal geen rekening houdto
heeft z:-j niet. Ëen ander deel van Ce jeugd vlucht voor de ellendige vrerkelijkheid van alle dag in de drugs ot- in de één of andere sekte" De Baghwan heeft niet vool: nief"s zoveel aanhang gekregen om van de Jehorra?s en
hoe al die sektes mol1en treten ïnaar te z.ai-j!)en. Daar zoeken rreel jongeren
dan de geborgenheid, die de rnaatschappij hen niei kan bieden.
Als de krrnst een af spiegeling is van de naatschappij waarin de bedrijvers van die kunst leven, dan kunnerrse ilok in de tnrerken van de moderne kunstenaars de c.haos varl de maaËschappi; rerugvinden" ïrïet zomi.n als aan
de naatschappij treb je aan de rnoderne hunst, zoals ,Jit+ tot uitdrukking
komt in zowel de schi.lder*'en beeldhouwkunst al.s in cie noëzie, enig houvast. Ilet is een en al chaos. Hef maakt niet me.er uit of een schilderij op
zrn kop hangtr op u tn zLj of recht"
O zeker, ook eerder hebben we a7. een nroclerne kunststrorning zien. optr-omen" Tijdens de jaren van de eerste r.rereldoorlog ontstond het. Dadaïsme.
l{iet toevallig ook in een periode van rampspoe.do ellende en chaos, Het
Dadaïsme werd echter in tle jaren tr,:intig al weer ten,grave gedragen omdat
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het tijdperl; voor die kunst blijlcba.ar nog niet gekomen ttras.
Inderdaad, de tkleine krimina.lireit', het vandalisrne, het vechËen, ï,ler:
de politie, de rnodcrne kunst, het drr-rgsgebruj.k en het toeËreden tot 66n
van de vele sekten, rroet deels rrorden gezien;rLs Éien rrerze.l tegen rïe maat.*
schappij, deels als een vl.uchÈ uit de veranr-rustende, drei-gende r.re.rketijh*
herd" Iien naatschappeli.ike werkelijhheí-C die nief.s Íneer te b"ieden heef t,
een maatschappij die totaal verloederd iu, een verl.oerlering di.e tregint bij
politici,
be.windvoerders en onderneners en clf-e tot uitclrtrltking kont iri de
rgrote krininaliteiEe zoals hef financieel sjoenelen van Lubbers, Van. Aardenne Èn Fiaeckx, het in de zak stellen van vi.er miljr:en aan smeergelcl door
Bernhard., tt grote graaien bij OGSli en RSV, cie niljoenenfraude bij het bedrijf De: Vl.eeschmeesters, r.raarvan ,i\nton l)reesman, Ila::end Eiesheuvel en de
de
voornralige CNV-vootzi-tter Jan Lanser conmissaris L'aren (of nog zijnll),
f.ijst
De
geldmanípulaties
enzovoort.
enzovoorLe
fraudes en
bij het ABP,
zou eindeloos aan te vullen zíjn. En dan hebben vre het nog niet, over liet
c.hemisch afval waarmee Phiiipr,
Ph.ilips Duphar, Shell, Akzo en joost rnag
weten r"elke bed.rijven nog meer, i{ecierlanci lct é6.n grote gifbe-tt he}:ben gefi

maakt

"

Al die smeerlapperíj vindt::i-jn oorzaalt in het feit, daË tleze samenleving zíehzelf. eigenii jlc treef t overleef d en in ontbinding .ret:keert " tr'Iaar
de verroËting varr deze rnaatschappij beginË bij de kop (de grote heren vari
de- politiek en het ondernernerclorn) ltan men nieË verwachten, dat er aan d.er
staart niets van te rnerken zov zijn" Diezelfde ontbinding i"s cle oorzaalc
\Ían de ekleine kriminaliteito,
van het vandalisrne en het clrugsgebruik" t'Ie
leven als het ware in een vírcuiim, een tijdpe.rk vraarin de ottde naatschappi-j
zichzetf heeft overleefd en een nieuwe zictr nog niet heeft aange<iien<l" Het
geroep on maat-regelen tegen oe rkleine hriminalitei.t' zaL Caarom nutteloos
zijn. Idat men ook zaL proberen - meer politie, meer cellen of zr.raardere
straffen
het zal allernaal niet irelpen. llet maatschappelijk ontbindingsproces is niet te keren" Er zít rriets anders c,p dan !e r.rachten tot Ïre"t
tijdstip <lar een nieuvie maatsehappijvc,rm zíc.h aandient" Tot zolang zull.en
we moeten leren leven met de rl<.leine kri.r*inaliteitÍ o die Ëenslr:tte veel en
veel minder bedreigend is dan de krinrinal"iteit "

VERANTï{OOIIDïï,IC VA.l'{

]}H BINI{E}IGBK0IíE}: GELD}ILIJI1..E

(4e krvartaai

BIJDR^AGIIï';
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G"A. te A. f 35r-; B, vo B" ie iÍ. f l0r-: lï"ii" te Lo f l00r-: J.Til"D. te A"
f 25r-; G"A. de P" te B" f 5Cr"t A"Lt"ii"ïri" te Ïd. f 25r-: A"!1"'1"" te lï f 50r-"
J"I(. te 7," f 25r-; Í,ío vo I-), t.e St" A. f8r:34; i'.1. vo B" te 1.," f 27r87;
G"C"J.K" te U. f 25r-" Totaal f 3Íilr2l" Tlotaal. over 198/+ f 2.733r34,
Allen die er aan hebben bi.jgedragen dat tiok in het afgelopen jaar ",Daad en
Gedachterr r,Jeer ellte maand l:on verschijnen onze hartelijke danlr, ['Ie hopenu
dat rve ook in het nieuwe jaar op hun hijdrage kunnen rekenen en ciat de lak'sen en luiaards nu eens cp tiid rvat gelcl overmaken. ï"lantó o o o er z:-jn Ëoch
altijd waL lerzers, die zich er v,rel wat a1 te genrakkeliji." van af rnaken. f,3'ten ook zLj eens tonenu dat zLj t'Daad- en Gedactrtett serieus nelïlen.
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Blke utaandagochtend vindt men op pagina trvee van De rlo7,k.skranl; een {lastcoLttnn uraarin een bepaalcle topmen uic het becirijfsleven ,lan ztn neninp, geeft
over bepaalde gebeurtenissen j-rr hel ïredrijfsleven., over maatre.gelen vàn Ce
regering, enz" Het is naei verwonderli jk, dat in ciie artihelen Íneerroalen
trordt gepleit voor lasten-u'erii-chting van 't beclrijf sleven en dat er regel.rnatig clp rnrordt gewezen, hce betangrijk rle onclerneningen en hoe goed de orr*
dernemers toch wel zí1n '.laai er eens j-ets mis met een bedrijf, dal rnag er
niet zoveel over wctrden geschreven, trant dat geeft de onderneners maar een
slechte naam en dat verciienen ze niet"
Maandag lC december I,/a.s prof " dr. drs " Anton l)reesman ï.Jeer eens aan
de'beurt om zi.jn mening te geven over de gebeurtenissen
bij RSV" De zienswijze van Dreesman komt er eigenLijk op neer, clat niet alleen tle managers
aan de ondergang van I{SV schutdig zijn, maar o1rk en vooral cie overhÀid.
Dat alles voor de televisie'oreed is uitgerneten rnet de verhoren van de commissie Van Dijk was al helemaal fout" Daàruit zou, volgens hern, de nisvatting lcunnen ontstaan, da.i Ceze televisiebeelden een juiste indruk zcud.en
geven van ondernernend llederland Dreesman vervolgt dan:
"
tt\Iet ís daarb'í7 de 'itev,cvr.hsoordeLzjk'tzeíd
uati d"e med.ia ez' bLt juencí
uoo? zorg te d.ragen, dat eer'L d.ergeT-t jke indyuk dooz. een euenuíehtt ger iourvmT.r-stíek uordt bijgesteLd" iie.t geLeiCelt-jke. her.steL
uan d'e ondernemingsgezt ndhei.Cu d:re itt ons tan,l zuLk e.en ontsteLLerzde seh.ade heeft geleden, eíst dat
"
l{u mag het als bekend rvorden veroncierst.el<i, cjaË onderneners in de regel nogal brutaal zíjn op die regel maakt Anton Dreesman geen uitzondering, integendeel: deze mane die bergen boter op zijn hr:ofcl heeft, i-s ze
hondsbrrrtaal de journalistiek de sciruld te geven yarr het slechte ondernerningsklimaat" Ïtet komr niet in zfn botte hoofd op, Cat er van een slechl
onderneningsklimaat geen sprake zou zíjne v/anneer-er niet in het bedrijfsleven met ailerlei cijfers e.n jaarverslagen rvercl gegoocheld en op giote
schaal gefraudeerd. Dree.sÍnan zelf. i.s Caarvan een go"à rroorbeeld. -Hií immers was samen met lSarend Biesheuvel en ex-CïrlV-voorzitter -jran Lanser commissaris bi-j De Vleeschineesters, die groot zijn geworden door sociaal !ranbeleid, zwarte lonen err niljoenenfraude" Er hing in de eerste helft van
het jaat l9B3 zelfs een proces boven het hoofd van de drie coumissarissen,
Later hebben we claar niets meer van gehoorcl" ïiiei hebben rve gelezen, daË
de direkterrr van Ile Vl.eescherneesters is veroord.eeld" Ilu zaL rvel niet Ëe bewijzen zijn, dat de drie c,rmnnissarissen mede-verantwoordelijk zijn voor de
oplichting van de liuropese Gemeenschap van zo'rt 2l uri1joen [uldene Íïlaar er
dan t'och zeket te konstateren, dat de drie commi*rurissen schromelijlc
"'alt
tekort geschoten zijn en niet voor hun taak berekend. lïen zou van
Dreesman
daarom verwachten, dat hij zich een beetje op de achtergrond zou houclen,
maar llee' Ce grootheidswaan en de zelfoversctratting van àiu *"r, zíjn daarvoor veel te groot.
Dat het niet de medi.a zijn, die het ondernemerdom aan de schandpaal
negelen' maar juist de ondernemers zeLt, is overduidelijk aangetooncl
áoot
,'1

s

Pieler Lalteman in zíjn pas verschenen boek &srf geat ir:i.i;stekewi, mel als or.]dertitel Zute.nd"el e,,t ut<zrilre1.ezd ':.n liet liecler.La.nCrse bed.z,t,jfsLeueri, Lakernan
neeuit niet all"een rie ond*.r;ieningen op de korrel, maar oi:k cle acc.eruntants,
di.e heel vaak rr.-:.ise en. foute jaarverrslaqerl oncierteicenen, É'.rl er door rnicl"del v$n die fcrr-rte iaat:vers1,ag,en aan rieewerken, dal het publielt r,ror<it mi.sleicl. 0p rlie mani.er vrordl liilvocrbeelc1 gesuggereerd- da{: het ht:ei goeC met
tret bedrijf gaat, zoda.t de iicerseir van '-1e aandelerr. omlr.cog Ílaan. f)e zrrerrde-loP dat gebie,l sctri.jnt enorn te zi.:1rt" Lakeman geef t daarr,'an vele. rroorlie.el*
clen. i:let resul-Laat is ge.Kfeest. cle.t op een jaarver:gadering rran het l,,ij.vra
(de be.roepsorgenisati-e varl de account.ants) de voor:4i-tter van ,Iie orga.ni-sa*
Ëie, de heer A" Bosman, Ilíet.er Lelcernan heeft beschulcligrJ 1,rÊ.n een uhehsen-jachtt o1, de accounÊants" Volgens llosman rnarakt- j,,.11',erla.n zich sc.hulclig íràtt
tnpertinente onwaarheden e.n hal.ve r^raarhedenooo
'?Dat ac:count::nts eï bi j sta:rn
te kijken, dat zíj geregelcl jaarre.keningen .qoedkeuren r^,faarvan .áLj lreten
dat die fout zijn, vil het ires{:uur al-s eell orrjuiste err. ongefundeerde verdachtmaking ca.tegorisch Leqensprek.en", alclus voozitter Bnsman, 0p de h::itiek varr de accountants heef t Lakeman qereager:r:d met de r,roorden: 'nA.ls er
in rnijn boek sprake is van lester z.oaLs r,rordt beweerC, darr" ican nerr tt boclc
binnen een dag uit qle harrdel. he.hbent', .D;rt :.c!u C;ln lr-unnerr via. rle ree.hter"
ToË nu t.oe hebben cie acccruntarrts daarop g:chtcr nog geen beroep qedaan. ï.Ie
moeten dus zonder mee.r aannemen, rlat Li,:.keman'ne.t ztn vele voorbeelden over
fout accountantsgedrag vclko;nen gelijk heeft.
l'Íaar ni.et alleen de ac.countanis , rnaar (J " eo ooli Jelle Z,i.Jlstra, tr'oormaliS president-direkteur van de. lÍr:cterlanCse Bi:rric en cle iruidiqe tr:pman van
die insteiling,
Willem Duiserrb e't'8, wordt ontretarnelijlr gedrap, verr.aeten en
Lret tekortschie.ten in hun kontrel.er op and.e.re banken, Di[ lromt r,'or-rral. naar
voren in het ltoofdstuk over de ondergang vait de ltiiburgse l{ypotheekbank"
Aan Duisenberg wordt tevens veri+eteno riat hi j ll.amÈníi ti ilederlancise bankro'ezen garantiesomrnen í]an vrijvrel al-le grote creCí.teuren heef t uit-betaaLd en
vrijwel alle kleine ct:erliteuren overÍ{eslagen. }ïu. verr,ronclert ons ilat he*
lemaal niet, want Du'i.senberg heetË aL iteerdere nalern Laten blijken, dat je
volgens hem zoveel rnogeli.jk rnoet halen bij <ie kleintjes orn cï,at aan cï.e Bro.ten te kunnen geve"n..
Dat ook de potitici daaraan i'reedoen biíjkt duídel.i;k uÍ.t hr:t optre<len
van de voormalige rninister Van d.r:r Stee" Dat is ook r,o'n,nan die opk.ornt
voor de groten, T'oe.n de lionínïclrjke Schol"ten Fionig in 197? steun aanvroeshad Fons van der Stee helemaal geen- haast. Zou hij merteen clie steun hebben gegeven, dan w;ls het Ëeri goed.e van i:et be,:lrijf gekonen en dat r.Íás rriet
de bedoelirg. D;lerom wachtte hij toL het bedrijf Írenoodzaakt ï^ras gêïr,êÊst
de zekerheden over te 'Cragen aan de banken. Toen dat: voor elkaar \4ras lir+an
Van der Stee rneLeen over cle bruq iilet f ?00 mil.ioen aan steun" iie rratrrurfijk meteen terectrt kwani in rtre kas van d,e.Amro eïï anclere banken"
Ï'Ie zouden wel dr:cr willeri gaar] niet het geven van voorbeelden uit het
boelt van Lakemarl, rnaar dat is or:cioenlijlc" Laten i"-e; aLleen nrrg vermelden"
dat hij onder andere behandel-d: d,e:. geLdrnanipul.aties bij het kacheltre<lrijf
en ijzergieterij Vulcaansr)orcl i.n ïerborg en bij de HAL te Rottercl;rrnr,Je ondergang van OGEi'Í, Koninkli-ike Scholten llonig, I,Tandervliet-l:ierrr.i-ng, Necler*
horst, OGEI'Í, de ?lilburgse i{ypotheekbank en RSV" Daarnaast vrorden nog vele
andere zaken behandeld, zc,als bi.j';c!erbe-ej-d het optrecleï: 1.'an <le fuchtr:aad

van accountants"

Wij menen dat Pieter L;rlcemar: hiermee een lrr:ek heeft geschreveÍr. dat
een duicielijk f.i"cht r*rerpt ap dár: ,Jeel \ran het br':drijfslevene r.raarvan \,re nu

9

\,/eiene dat het frauderen en rijoerrelen er ircrog in hef- vaanrJel staat. Van de
resi kunnen rve het alleen rTlaar vennoeden" r'[ef is daarom niet verwonderl-ijk,
clat, Lerkeman i.n cnclernernersk.ringeïr niet erg gezien i.s en cie bijnaam van "C.cz
ltay'zeL'í heeft.. i'lij kunnerr ?:tn aktivi-teite.rr - het;lan he.t-- licht brengen van
i:wendel en misnanage.ment alleen naar toejrrichen" rrant het bevestigt tlog
eens wat we weigenlijk ai l;rng vristen"
llet boek, <lat leest a.l-s een roman (geen geringe verdiensEe), onrvat
lB5 pagina's en is verschenen bij lle ïiaan te !Jee.sp" De prijs i.s f 19150.
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Zonder enige twi.jfeï i.s dr:. i'i" Drees sr. een der belangrijl',ste architekËen geweest van de social"e vretge.r.'ir.ig, r'raarmee na Ce trceede viereldoorlog
de kroon werd gezet op de trurgerlijice
zo nen rril de po1-itieke emancipatie van de arbei.derslclasse. Àls de liberaal Thorbeche eeï ?regbereider en
een de.r voornaainste grondleggers der trurgerlijke clemokracie mag worden genoemd, dan kan Brees, eerder dan r,rie ook, als haar voltooier r/rorden aangemerkt" I'laar !/as dezelfde Drees 6ók in een bepaalde peri.ode van zíjn leven
en gedurende een aantal jaren een radikale f igr-rur die tamelijk elinks'
stond in dtr S"D.A"P. waarvan hij deel tritrnaakte? Jau zegt de als politiek
komnrentaEor aan. He'b ParrioL verbonde-n journalist !J./:" van I.Ií-jnen, die rieze
stell.ing verkondigt in een onlangs versclr.enen boek. ciat als titel heeft:
'['/íLLem Dy'ees rl.emoeyaat I )

"

Onze opvatring staat tlaar
onze mening de oude i)rees niet
riseerd worden, inaar men dient

lijnrecht tege-nover'" lnderdaad harr ook naar
beter dan rneË n r roroord demokraat gekaraktedaarbij dan wel. duidelijk te maken, daÈ hij
rleliswaetrnietminder, maarooknooitmé6r<laneen bur A er1ij
k demokraat ïras " Ide zi jn het rnet Van l''ïij nen eens , dat Drees , rrls r,tinister-president en aanvoerder van cle naoorl.ogse sociaalclemclkratie tde uT.eesge.woy,den
hctrrnoniegedachte' ï,{as" Maar de tr;rdihale jarent van Drees kunnen wij niet
ontdekken. In een pamflet, dat de PvriA liet verspr:eiden bij de verkiezingen van 195'2 werd terecirf en nadrukkei:'-jk orrgemerkue dat Drees een tnatio*
nale figuurt was, die 'er altijd naar had geslreefd het h e 1e llederlandse volk te verte.genwoorcligent "
Dat Drees dicht bij Troel.stra heef t gestaan en clat hij tien iaar na
Troelstrats dood nog blijlc gaf grote bevrondering voor hem te koesËe-ren,
zcruden wij niet graeg i^rillen tegensprelcen" Dei konklusies die Van Idijnen
hieraan verbinCt zijn cns inziens echter sler:hts dan aanvaar<lbaar inclí-en
men Troelstra als een radikaal, als een trevolutionai"rt besc"houwt, Doet
men dat niet, houdt men het zogenaamde triedikalisme* van Troelstra voor
l

) lI.A.

rzan l.lij nen, ï/'t LLen Dv,ees denoaraat"
. ïde.esp. Pri j s f 29,50.

llarendorf

tiit

Van Flollcema en

rneer <lan een m y t h e , dan missen de op het eerste gezicht scherp-zinnige redeneringen van de heer ïan I'Iijnen ieclere reë.le i4rondslag'
Van l.lijnen herinnert eraan, daE Drees zeLf., toen hij op iaterr,". l.eefheef t dat
tijd zijn Zest'ug jaar LeitenseruayinE te boe!: scelrle, verklaard
rvan
het behij rJe ve-rwachtinge.n die Trc.elstra in novr:mber i9l{l k.resterie
lrolgens
\ían
gin af niet he.eft kunnen delenr. Iiet is een nededelitg, die
genoemde
novenirlijnen niet klopt net de werkelijlce positie die Drees in cie
berrnaand heeft ingenomen" Van I'Iijnen baseert zicii hierbij op de, door rie
historikus Scheffer teruggevonden notulen vaïr de vergaderingen die de kopstukken van de SDAP op l0 november lgltí in Rotterti.am hebben gehauden 2).
Volgens die notulen is ooêo Drees komen sanzet-,ten met berichten, die
er op zouclen ltunnen cluiden, CaL in overheidskringern qrote nervositeit
heerste.. ttceef ttt, z,e vraergt Van i.,lijrren zich naar aanl.eidi.ng daarvan áf ,
ttÍrae,r!'
wtt|' J v íemanC ute|, cz.isísberieh"ten uf ,zLs íii.j Cc: ?eDoLutie afutijsl;
en moet iLteten dat. dergeLíjke bez,ir:.hten het onuermijdeLt,jk"e gleuoLg
hebhen bij te fuagen to'b Teno'Lztxíonar-re '0efl;a.ahtingen? íIet is
ucz,eLeey e,annen'ELi;1k, ciat ,ie boodat:lta.pper uen. cÍt.e bez''íe'kten ctP Ca.i
moment zeLf nog onder Ce indruk uan rLe í{a.agJse ic.er'uosi-teít ttas en.
rnet de moge'Líikheid tta.ti een i:eto"Lutie rekerfiny:i irte'|.,l""

niet

konstrueert hier een tegenstelling tussen cle jonge en de
rijpere Drees. Een dergelijke [egenstelling is er niet {.ranneer nen zovre1<lntrent de íjDAP als over ïroeistra en met ïtame orntrent clie.ns rol ir, l9l8
een ándere opvatting huldigt clan de gangbare, !,/anneer nen g6.6:t rekeiring
rrrenst te houden met rnytiren maar met feiten"
Die ándere opvatting is vroeg onder rvoorden gebracht door Saks 3)" tleze heef t bij díverse gelegenheden ger^rezen op het slechËs .schijnbaar prclekarakter van de SDAP" Haar
tarische, in 'serkelijkheid strikt burgerlijk
leider TroelsEra heeft hij nimmer voor een trevcrlut-ionairt gehouderi" In noveraber I9l8 wenste Troelstra, vcllgens Saks, de revol.utíe al evenrnin a1s
Drees haar wenste. Hij wilde "een revolurie overbodig maken door de bourgeoisie te intiurideren". l,{et zljn naasle politiehe vrie.nden heeft hij er
over beraadslaagd, hoe ínen tteen revolutie der revolrrtionairen zou kunnen
Van IIi.jnen

voorlcomentt /*)

"

Dat is een zienswijze die grondig verschilt van die van Scheffer, die
vast blijft houden aan de mythen, ofschoorr er.juist in zijn boek, her en
der verstrooicl, diverse passages voorkonen die de analyse vaïr glaks bevestig,en" Bekijkt men, zonder respekt voor gevestigde meningen, tle zaken aldus,
dan zLjn nededelingen over nervositeit irr regeringskringen g66n "bijciragen
tot revolutionaire verwactrtingen", doch enkel argumenten, dat het inderdaad de hoogste tijd is de 'revolurionai-ren (die buieen de SDAP di.enen te
worden gezocht) der wincl uic de zei.ien te nement "
Volgens lian l^lijnen heeft de naoorlr:gse. sociaaldemokraËie (cJe PvdA dr-rs)
ftwel de naan, maar niet de
{1eestelijke erfenis*t (van rtre vooroorlogse) "aan-

2) Dr" H,J, Schef f er, llouemhe'a L918, R"ot,terdam 1968.
3) J, Saks r,ías de sctrrijversnaam van Fieter l^ïirirdi jk ( I867- 193,9) ,
die in een reeks van bi-jzonder knappe opstellen ooao rJe ontwikkeling van de SDAP kritisch heef t bekonu'nentarieerd. Vgl,
Daud en Gedacht;e van januari l9B4 ên april 1984.
4) J. Saks, De u)êak cíer dupes, Soc" Opstellen II, bLz' 230.
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vaardr', Wi j vinden drit llu een zonderlinge ber,,reririg, r.,raarrnee de r,rerkelijkheid preci-es op haar kop iorr:rd tr;eeet" De naoorlogse sociaaldemokratie rvi.l.de:
zich niet SDr\P blijven ncesr.:n ornclat :ztj oau\rr€:li jlis nog behoef Ëe had aaÍr
tiet handhaven van e:en m'ythe:o docir z,e. i-s varr de vooroorlogse parti.j r.rel <1egelijlc der geesËelijke erf t:;enaan. Ten onrech.te spreelct. Van i,Íijnen van een
verler:l.entt varr de SDAï', dat ;zou zí jn t'afgezworentt toen zij
"revoluticrnair
toi.n. <ie jaren <1e::tig niel m.itrCer Cil.."r
een ï:euzcriar"taai miraktett. iJij doeLt op
de aanvaarding vri.n een nir.:uw begir:rsr,:i"program in 19137 "
Van een dergei- i j ke "ï'euz.e-nzlraai t' ïlli ., i s; geën sFralte " Al s Van ['li j ncrn
berueert, cJaE 'le aanvit.artiiri5', vaïl dac pr:GÍ{i:eïl beteicenri*:, rlat voor de racií-lta1e periode her doek cief j.rr.:l.tief ger.tall.err ïr,r:1se C.a.n r..:erperr vri.j iren tegen, dat
in de SDAP vdor en-i,g, r";icli.i,:.alisrae i:et doek ninmer rqas clpgegaan"
Van t'Iijnen schrijft ergens i-n zr3n boek" ciat irrees in i9l8 "meË de
rneerderhei.d van zi jn parti-j een re.,roJ-ui:ie van ei.gen makelij had af6;ewezen
en <le evolutionai.re f.ijn ha'i gesteurid dji.e hij de rest ven zíjn leven zau
bli.jven voorstaAÍrt' " l'i;raï ortze oprratting - welke die van Saks is
is dat
volstreht nieï in strij<l iret ire,:t feit, Cat Drees in <le berue.hte november*
maand dichter bi-j Troelstra sl-ond darr vriend en vijand wc-l heeft aangenomen " Be.schouvrt men Jlrcr:1s tra í s posit ie daarentegen ai.s t revoluiionai.r t , zo'
als Van Wijnen kennelijk doet, dan is d.e e.ne schets die hij vail llrees op
papier zet in st,rijd mei: de andere"
tTit het 'boe:h rraarmee we ons hier bezighouden r:ijzen inderdaad twee
typenvan Drees opr r1e rnan nrét en cle. lnan. zonder raclika.al (bedoeld is: revcrfugisnair) verleden" I)e Lezer brlijf r dientc;.ngevolge zitten met een aarr'ral vaagheden en onnau'..rkeu.righede.n, Zi.en l'rij l"ret- i.ioe<l' dan is dat een gevolg h.iervan, dat Harry valr tlijnen ter+erlc gaat als de viotte" cïe haastig
schrijvende, zídn nauwelijL;s de tijd tot bezinning en over:we.ging gurlnende
jotrrnalist en naar vreinig weg heeft van een seri.errze l-risËorische onderzoeker.
Son'is leiclt de t^/erkwi.ize van Van ï'lijnen tot
regelreehte onzin, sons
grove
tot
onjuistheden. Van het eerste is bijvoorbeel.d claar sprake, -w-aar
hi-j de theorie'.ran iret afsËerven van tle sea-at alclus r,reergeeft, datttal.s er
geen heersende klasse meer rcas en geen versc.hil neer tus;sen r:itbuiters en
uitgebuitenen, niemand <ie staac meer nodig zav he.bben". l:laar 6f er zijn
tritbtriters2 en dan zi"jn er rriteraard ook nensen die uitgebuit r,,r6rden, of
t,rel.: de uitbuiting is opgeheven en dan zíin er noch uitbuiters, noch uitgebuiËenen" ilet idee, dat er op r,oeik momenÈ dan ook t,usse.n hen die ui.tbuite.n en hen die uitge.hrui.t worden ge€:n verschil meer zou bestaan" vloekt
zowel met cie taalkunde als met cie sociale prakti jk"
ïien gro\Íe cnjuistheicl is Caar te vinclen, \.r;-l.ar Van tnlijnen over de imriterij op De i4e.ven Fro'rincrt.ën komt te spreken" IIij noeml- het werpen- van de
zogenaamde t waar s chrrwingslbom ï

"., "een strafrnaatr.ege'L". à1)aatuocr r'itrt,t)s'ten*president CoLíjn. uei.*
lng be.denkttjd eli t,teínrEi otter''Leg nodt.g had" Vr:.n de mini.::ters b)e,-e
aLLeeti de rnírn s'bev, lcr?x Cot,Log1, Der:kez,s, 'ín h.et bes'Luít tot bom-bardev,en gekend, tTtcíur ci'íe ltct,s d,ean:ucn pas op d-e V,.oogie geateL<1
nada'b CoLt;in ,7e at.t.tov,ítetten 'te7.egr,uf'tscll z,'íjn trte:stemnin;,t had"
gegleuen"'t

ïn een noot deelt Van l,iijnen Ínee, daË irem deze bijzondertrei<l op 12 apr:il
'r'en tijde van de neiiterij op
l97 l door oud-minister: Deckers is verstrekt.
De Zeven Frovincilin
februari 1933 r,ías Colijn echter geen lninister-

president" ïtij werd dat pas ná de verkiezinsen van april. 0p 26 nei ruerd
het dgor hem geformeerde kabi.net beërligd: cÊ 3l rnei legde hij zijn rege'ringsverklaring af " In februari was hij lid van de Eerste l(arner. Toen cle
heer Deckers zíjn mededeling aan Van Iiijnen deecl., heef L henr waarsch.ijnlijk
op dit punt zíjn geheugen in de steek gelaten en Van hli.jnen schijnt cie

zaak niet te hebben geverifieerd. ïliet Colijn, ïnaar R.uys de Beerenbrouck
rras in februari 1933 minister-presidenc 5) "
Van tr^Iijnen is slordig, 0p bLz. ll wordt verïrezen naar een niet Lrestaand v ij f. d e deeL van Troelstrars Geaenkscl;z"iften, waar het vierde
deel is bedoeld, in diverse noten wordt niel aangegeven r'ráár precies cte geciteerde passage is te rrinden, op blz. ll4 noemt hij ir. J,id. Albarda de
minister van sociale zaken in heE kabinet-De Ge.er of schoon deze de minister van waterstaat !'/as en Jan van de Tempel belast rí{as met sociale zaken.
Elders in het boek (in een fotobijschrift op bLz" 146) worCt Albarda rvél
op korrekte wijze als minister van waterstaat in becioeld kabirret aangeduid"
Behalve slordig doet Van tr'lijnen ook onnodig g,eurichËig. Een vrij mager
literatuurlijstje - waarin n.b. een vrí.j vaak door hen geciteerd r+erk als
dat van de poliricoLoog rI.Daalder ontbreekt is nog veel magerder dan het
lijkt, doordat Van l,Íijnen ieder vrerlc dat door tvrec+ auteurs i.s geschreven
ook tweemaal opvoert,
En wat te denken van de 'toelichting' waarvan hij al direkt op blz. 7
een mededeling van een zuster van Drees voorziet? ttAls jongen", verklaarde
zíj in l95l in een interview, "1as haar broer viernaal een serie boeken
van tweeêntwintig de1en"" "[daarschijnlijk de werken van lÍarx", veronderstelt Van ïíijnen, die volstrelct onbekend blijkt met het feít, dat toen
Drees jotg r^ras, er nog geen ui.tgave van l.larx in een dergelijk aantal delen
bestond, dat diens jeugdvrerken pas in <ie jaren '30 in druk ve.rschenene e.en
vrerlc als de Gz,undrísse nog veel later. llat men de heer Van l.lijnen ook tverr,iijtene kan, een grondige bekendheid met. zijn onderrverp zeer zeker niet.

5) Pikante bi.jzonderheid: toen drs. J"i,Í" den Uy1 ín Het ParooL
van 2l december j.1. het boek van Van l{ijnen besprak, verweet
hij hem een bepaalde informatie van Drees niet te hebben nagetrokken. Tegelijkertijd echter legde hij, klakkeloos Van ïíijnen voLgend, evenals hij verband tussen cie rnuiterij op De Zeven ProvinciËn en het beleid Vsrr thet kabinet-Colijo',
============
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zíjrt iuij genoodzaakt de serie 'Ai:beidsdiscipline in
tijdelijk te onc!.erbreken. L,en volgende af levering zaL zeker niet
v6ór april kunnen verschijnen" De reden is, dat de schrij'ysr van de serie
op het ogenblik buitenlands verLoeft, een omstandigheid die niet r"ras te
voorzien. I'Iij vragen van de geïnteresseerde lezer begrip en gerluld, lïet
werk van de auteur in kwestie llan nie.t door een ander van onze groep r.ror-den overgenonen, aangezien hij in ons midden de enige is, die in staat is
om Russische bronnen te raadplegen.
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"/tl-le n-racht aan de n:lnagers". oncier deze ltoÍi pribiiceerde 6et 1lranse
dagbl::d It"- i,icna.e oir 12 oiitclber l9í:,4 (:en reportage rri-t. Fekilg" L-re L<.orrespondent van cleze krant drultte gi.clr even beknopt a]..s +:.uidel.ijk uit.ilrrenals;Ln*.
dere r*esterse verslagger"ers. die van rJe .let,s ï,cy,/.: 1tnàs bi jvoorbeeld
liet hij er geen e'-nl-.ele tl.rijfei over bestaan of winstmakerij, akhumulatie
varr kapitaal, kapita.l-isti.sche hrsJ j.jr"'es tussen bed_ri. jven, private hanclel êÍr
dat soort zaken ai.jn in het hui"riige China aan cie orrle víln de dag" !íiLar hij
legde, m6ór: cian zijn kollegaïs rie n;rrirul,r ol] het feí-t, dert dit uil*u vergezeLd is P;egaan t'an ie opmars van ijen nieuvie ireerserrCe lr-1.asse. Ze. bestaat
uit de managersr u'aa.rvaíi in de tite,L troven zijn beschounring spraice vras"
Zo de parrijbureaukratie die bi.jua rjen kr,rarteeur+ lang herar stempel op tret
naatschappelijk leven in Chi.na he.eft geclrukt a1 níet volledig voor haar
lreË veld heef t moeten ruimen, z,Li heef t in ieder geval iedere pralctisctre
zeggenschap of invloe.d aan haar moeten ï2ri.jsgeven"
Vrijwi"llig is dat natuurlijk nie[ gebeurd. Tussen de oude bureaukratie en de niettr,re kla.sse heeft zo'n dikke vijftie.n jaarr Íiu eens openlijk,
dan roieer acirter de schermen, niet. wisselencl succes een fel1e en verbeten
strijd gewoe'd. Successen van <le managersklasse r,raren meer dan eenÍi van
tijdelijke gar:d en gedurende lange tí.jd rías haar u.ire|ncielijlre zege, hoe
onvermijdeliilc ooko allesbehalve zeker"
A1s \^tij de overwimriirg van rle nieuwe klasse in China tonvermij<lelijkr
noenen, dan bedoelen
',vij, daË ?,íi in de maatschappelijke oltr+ikkeling zeJ,t
lag opgesloten. Irranneer
de Ctrinese autorifei-ten verklaren., dat de recente
sociaal-ekonomische hervorr':ingen ?al1esbehalve een hersre.l van l'ret kapitalisrnet betekene-n, darr trebberr zi.j gelijk" Iir i.s trierom van een the.rstel t
van het kapitalisme geen sprake, omd.at er ook fen rijde van i:Íao van kapitalisrne in China spralte was, Voor de Loonarbeid verrichtencie klasse maakt
het niets uit of de produktiernid<ielen aan private onde-rnemer,s toebehoren?
dan weJ- staatseigenclom zijn" Zowel in het ene als in het andere geval zijn
zLj verkopers van Ce rvaar arbeidskracht en prcducenterl van meerr^/earcle I{et
"
staatsktPll:tlisme eehter, waË China kende., gehoorzaamt aan cle kapitalj,stische ontr.rikkelingswetten niet ini.n<ler dan r.relk kapitalisme ook. En ,in clat
staatskapitali.sme ligt de vornning van een nieuvre klasse opge,sloten.
iÍet het, onËstaan daarvart rrorclt het staatskapical.isme ni.ot in prirraatkapitalisme getransforrneerd cf terugveranderd-" iÍ"nrgers zijn géén pri.verteondernemers' maar z,e zíin bepaald evenmin btrreaukraten. De defi.ni.l-ieve -àe8e van de managersklasse betekent, clat de samenl-eving bevrijd wordt van
het bureaukratische korsel-, dat een verdere ontwi.kkeiin[ van cie produktiekrachten en de procluktiewijze belenmert.
In China vrordt de nieur,re fase ,.",'aarin de Chirrese maatschappij is kornen te verkerenttsocialisme van Cliinese signatuurt',qenoemcl. lleË gáat daarPij, schrijf t de korrespond.ent van L,e ibncles oiïl ingrijpen6e ekclnomische
hervormingen, \'raar\ran Deng Xiaoping rte architekt is un cià-betrokken journallist verheelt niet" dat die heivoinringei-, s t a a t s k a p i L a I i s
t i s c h e herrrorr:ingen zijn"
Diverse t'Íesterse wa&rnemers, die eveneens heiihen gewezen op Deng Xiaoping a1s drijvende kracht bij de jongste c,ntwilckelingen in China,
de vraag, wat of er wel zou geb..rrien ná diens clood" l.roor ons is datsrelden
geheel geen vraag' aangezien r.rij van nening zíjn, dat de ingrijpendein het
her-
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vcrmingen in kwestie rninder aan Denil )tiaoping le Canken;ijn, dan r.^.'el rjat
diens machtspositie voortspruit uit de onrrr:rmijrlelijkheid lzan cie ekonor':i'sche he.rvormingen. De nieuwe heers,:.ncie klassil is nier cioor De,rng gesch.apen,
naar Lreng is de ex.ponenl- van de nier.iwe heersende lciasse en te.gelijir. i"ret
]náfu ster i-s de sfer van.l')eng êerezerr. i\ls D*ng er niec meer is kont er on=
ffetrrri j f el.d een nieurrte exponent van hel: Clii.riese mana.gerdon naar \roreït. En
zelfs wanneer de versi-agen partijb'"rrea.ui<ratie. nog een noging zcu r./agen tot
hero'rering va.n het verlorerr ierrein, dan kan êen dergelijlce poging, hetzij
kort, hetzi j van vrat -lan54ere <iuur , s i-r,:c-l-rts {:ot mi s lrrkking zi. jn gedoernd "
Tegelijk met de thanr"; v(:ï:s1.aí:en partijbureaukraLÍ.e i.s ook cle partij'*
ídeotogíe of schoon d"i.e. natuurlí jk een taaier leven lieef t. in aanzieinlí-j*
ke mate aangetast. De in 1975 ,rve.r1e.,ien e.qroLe ro€rrg,angern is Ï:eden ten ciage niet meel: dan een sc.hirn, ell de Ïierinneri,ng aan irern rre-rvaagt hot langer
hoe meer. iien duidelijk sy'mptoorTr van de aaïrtasling der maoïstische ideologie is de onlangs Coor Chinest, arrtoritei.te'-n af 3;elegde verzeke.ri-rr,g, dat het
ttrnarxisme verouderd is en
ffeerl enlcele bi"jclrage 'ran betekenis vocr Chirra
meer kan j-everen"" Die uitspraak ecÏ''.Ëer berust oF een- rnisversta.nd.
I{anneer de Chinese autoriteiterr bedoelen, dat de hele fil.osofie ven
tlao Tse-toeng iraar beteke.nis 1r()or Ctrina heeft verloren, clan lian de juistherid van hun rritspraak moeil,ijk r"rord.en hetnist" ,A11een", " ,le fil"osofie van
Mao heeft met het inarxi.sme ni.ets te mak+:n. Ile.t inaoïsme is niets meer (rnaar
ook nie,ls minder) dan de th.eo'r:iei \,'an cle burgerliike revolutie in China, zo-'
als het leninisme cle theorir: is vaíI cie burgerlijke revc,Iutie i.n Rusland"
Het begrip daarvan, dat r.ril zeggen het inzichl in de" onlosnnakelijire sëfienhang tussen nnaoïsrne en leninisrne met respe.kti"evel ijk de inaatschappel.íjlce
verhotrCinge.n en de historischei rnogel ijkheclen hetzi j in Chi.rra, he Eztj irr
Rusl-and, is juÍ.st aan een ïlarxistische analyse te danken" Zoruel ï'ïederland*
se als Franse marxisten hebben, op grond van het staa[skapitalistí.sch 1<:rrakter van het moderne China de uiteindelijke overwinninli van de nrana.gers-'
klasse voorzien.
lnrat de Chinese nrachthebbers marxisme noenÊn, i"s een radikale theorie,
die paste bij cle klassenverhoudingen, zoals die i.n China bestonde.n aan d,.:
vooravon<l van de revolutie en nog in de eerste tijd nadat zíj uiteinde.l.ijk
kras geslaagd. I'iaar jui.st door het slagen, dr:or de voJ-tcoi"ïng van deze burgerlijke revolutie in China, rnrerden stuk \roor stuk de wortels van d,+:ze
theorie vernietigd" Zíj paste niet meer lrij het Chi.na van de nieuwe heer-'
sende klasse, zomin als de ieuze 'Vrijheido gelijkhe.id en broederschapt
nog paste bij het kapitalistische Frankrijii van ná rie Grote Revolrrt.ie en
zomin als 'oud-Lesramentischer ideeën liog opgeld konden blijven doe.n nadat
de Engelse revolutie zich eenniaal haci voltrokken. IIet maoïsie naste bi j
het China van 1949, het pra:;irnatismcr van Deng en zijn naaste r,redevrerkers
past bij het China van de jaren '80"
ï'ïet pragmatische \ran de nieuwe Chinese. managersi<.lasse r.'ordt het duidelijkst tot uitdrukkin,g gebracht rneL de bekende uitsnraalc van Deng, dat het
ter rveinig toe rloet of een kal zruart, of grijs ir, als ze naar muizen vangLt
"
Da.t komt nauwkerrrig overeen mert de opvatling van een ï,,resteuropese lcapifalist, dat het er weinig toe doet of zijn arbeiders tcommunisto dan rlel lca-'
Ëholiek 'rf trrrotestant zijn, zoianlq ze maar meerwaarde schepl>en" De crvereen'komst, r.o zaL naar wij hopen de lezer be.grijpêtrr i.s natuurfijk niet toeval*
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