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is gëén ortderzoeke" &te zou dt¿n)en te beüeyen, clat aerklooeheid,
of zeLfa de uoornaønste oorzaa,k üün ey¿nínaLiteit is. Waæ de
meeste onderzoeke?s eehter nadm¿kke,Liik op wijzen" dat is het negeLreehte
-

d,e

't-Et

enige

oerband, tttesen ueykLoo*heid en îrisdndighe¿d.",i

op I

meí van het vorige jaar in het gezaghebbende libera1e
te lezen.- Dé schrijver i"o ñ"r desberreffende
stuk baseerde zich op de officiäl-e statístiekenl llij keerde zich mer fetheid tegen de conservatíeve premier t{argaret ttratcñèr, die - niet-i"-ã.
laatste plaats natuurlijk omdat haar anti-ínflatiepolitiek tor sterke toenane van de r¿erkloosheid Leidt - een dergelijke samenhang ín het Lagerhuís
ontkende.
i{at in The Gttarchían betíígd werd, werd ongeveer terzelfdertijd in Nederland betoogd door de GronÍngse crimÍnoLoog prof. Riekent Jongman, die
daarbíj echter nog heel wat verder ging. ã""orin als de onderãoekers op
wie de auteur van het artikel. in The Cuald¿an doelde, Ís prof . Jongman van
mening dat de maatschappelijke ongeLijkheid of de r,rrerkloosheid de e n i g e oorzaak van criminaliteit is, Híj noemt.het é é n van de faktoren,
naar hij ziet díe wel als de bel.angrijl,ste.roor.de lagere klasse, Hij huldigt bovendien de opvatting, dat de hogere crimínaiituit ã"ããr rerLlozen

Dat stond

Brítse

dagbLad The Guatdían

nietalleen begrijpãri5r.
is,ïaar ook nog te rechrvaardigen.
t'Er 22iry"" zegt hij
, 'tmensen die rmarcLijka een toekomst hebben.
.
weten nu aL lne ze ooer
jaar
ü¡intíg

zullen LeoZn,

ze

Ze d,enken ey ni,et ooàr
na" geLukkig-, want dnn zouden 2e- pae eeht uqthopíg aord,en. wanneer ze zieh
zouden nealíseren dat hun kdndeo", ,:n pou"iài-iur\t¡i" moLen tereeht komen.
htant uat ís ùie toekomst dar¿? ALs je nu aL ueet a& ju ooey tien
ia.ar nóg
ue.rkLoos benlt nóg ondenaan btngeLt, nóg oan de bíietând moet Let¡en? Iey-uf iL ie aL die Luæe om ie heen 2.í,et't ¡út ¿" je uíizíeht aLs je aLtijd aan
(e T,ogenQe band, moet staan? rk heb zeLf in-¡ïbn-tet<en gØ¿lL;¿" ik aou er
heeL Leuk en ,palmenå, ooer Tamnen uerteLLen, L|aay uaarom? Omdat het tielkens maar ooor dtie ueken u)a,s..,¡l

-2wijst op rL ontbreken van een toekomst en op al die omstandigheden r^raardoor het arbeidersmil-ieu zich onderscheidt van dat der
overige groepen ín de samenleving, omdat dit alles heÈ zogenaamd crimineel
gedrag in sterke mate in de hand werkt. Ilij kan zich niei voorstellen rlat
mensen die van een bitter klein bedrag moeten rondlcomen het zonder ,liefstal kunnen redden z î|De sdtuatie Cuíngt ze tot o:r,tmínaL.iteit. rr Tegen die
achtergrond wordt hij niet verontrust door de omvang van de eriminaiiteit,
maar verbaast hij zich erover dat er eigenlijk zo w e i n i g crínrinaliteit is. l'{aar die waarvan sprake is, en met name die van jorrg"r.r, en d.an
nog wel hoofdzalcelijlt van werkloze jongeren, beschouwt hij als een vorm
van verzet' zoals hij ook apathie, alcoholisme, depressiviteit en absenteisme als een vorm vaû verzet beschouwt. llij noemt heliîgelsaleerd. Derzet¡l
dat weL moet worden onderscheiden van alle vormen van kollektief verzet.
Hij zietereen-doorgaans onb eürus t-protest in tegen d.emaatschappelijke ongelijkheid
Het is een opvatting díe hem door clq meesËe crimínologen allesbehalve
in dank is afgenomen. llij heeft - o"a" in een vaktijciscnrler - felle aanvaLLen te verduren gekregen. Dat komt, zo heeft hij zelf opgemerkt, ',doordat de meeste eriminologen uít de hogere ntzLieu's komen. abnsen díe udt andere rwLíeut s'komen kunnen zích niet uoorsteLlen hoe in arbedderskringen
Prof.

Jongman

uoz,dt gedncht"lî

Jongman spreekt nadrukkeLijk van onbewust verzet t ¡tDe ongeLdjkheid is
gz'oot. De mensen uíLLen hun eigen posítie oerbeteren. Op d.at inoment d.enken
ze níet aan andereni ma,ar zijn ze mogeL¿jk uooy een gedeeLte het sT,aehtoffer oan botte hebzucht. N'iettemin is het .toeh een soort üez,zet. " Hij t<eeit
zich ook tegen hen díe deze zíenswijze vervrerpen met het argument, ãat het
in deze Èijd niet meer nodig zou zLjn om uit tarmoedeì te sieLen. Idant de
Groningse professor weet maar al te goed, dat rarmoedet een relatief begrip i.s, dat je de tarmoedeo van nu niet.aan de farmoedet van de jaren t30
of' zo kunt meten" Hij zegtz rîALs je je kindenen ndet naar d,e teleísðsí,e kan
Laten k'iikeno zoaLs andez'e ouders" en ie gaat steLen om een tp-toesteL te
kopen" 4qry-yu
geen begrdp uoon. foch ís ook ín tlit getsaL het; geuoeL
^daæ
uan ongeLíjkheid
de oorzaak oan de díefstaL.,,
Jongman z,egt ook t 'tilet getsoLeend uerzet uondt niet onden woorden gebxaeht" Men dpet uat wii aLlemaaL doen: zo1)èel mogelíjk píkken pan de "na'bíonaLe poet om je edgen positie te uerbeteyen. Í,
Voor Jongman is diÈ een normale zaak" Hij legt voor r¿erkenden en voor
werklo2en een begrip aan de dag, dat door ciiminologen en juristen praktiseh nooit wordt opgebracht en inplaats van de arbãiders ãp ro*rrrtlsche
wíize te ídealiseren - zoaLs de meeste íntellektueLen doen zãdra ze 'progressief¡ worden - ziet hij ze zoaLs ze zijn en zoaLs ze door de maatsähappij worden gemaakt" Híj zíet ook haarscherp, dat de naatschappij, die op
kosten van de arbeiders leeft, het de arbeiders 1'n feite kwalíjk neemt dat
ze arbeíder zíjn en dat een arbeider die rnet de naatschappij in botsing
komt - bíjvoorbeeld door rcrimineeLr gedrag - eerder kans lãopi om door de
maaÈschappij gestraft te worden en bo.r.nãíen doorgaans voor een soorÈgef-ijlc feit zwaarder wordt gestraf t dan iemand uit de rbetere lcringenf r "l\oe
hoger ie zit" des te beter kom je em)an af üanneen je uordt betrapt op het

pLegen üan een

strafbaar feöt.Î,
Jongman zegBs tr4r is een ideoLogie. uan soeiaLe geLijkheíd. En is

een

-3drg3Líikse praktíik oan uolstrekte ongeLdjkheid, De ongeL.ijkheíd ís wette|,ik uastge.Lug4" bðiuoorbeeLd in de- uetten ter besehârnrtng uarz de eígendonz. Ðe nn'nstbedeelden uoeLen die ongelijkheíd aan den Líj-ue, ne bezsôorrechten hebben iuíst beLang bí"j dt e ongeLijkheíd en zien in d,e iustítie
het nridÅeL om 't üerzet ertegen te smoren-,.,owet¿ikheíd ¿s de belângmjkste,faetor in het eriminaLiseringspnoees uan aehtergesteLde groepen, De
werkLozen zuLLen ds,atom hoge er'inn.naliteítseijfers (b1íiueÐ oântonen. Een
reLatíef , groot en groten uordend gedeelte zaL nmpLíjk ueigeren zíeh een
oneuenvedíg deeL oan de Lasten oøn, een tenqlopende econonnâ op d,e sehouders te Laten Leggen. Z'ij zullen een deel oân de yekening aan'd,e sønenLeoíng presenteyen in de oonn.ùan hoge(re) eyiminaLdte¿t.t,
De feiten, omstandigheden en achtergronden waarover prof. Jongman
spreekt, zijn iedere arbeíder bekend. Aan de arbeiders verteLt hij niets
nieur¡s. Níettenin is het een opvallend geluíd dat híj laat horen, want d,at
waar hij de nadruk op legt wordt, doorgaans óf níet waargenomen 6f verdonkeremaand. Hij spreekt niet de taal van de heersende klasse, Dát ís het
wat het de moeite waard nraakt om naar hem te luisteren l).

l)

in dit artikel gebruikte cÍt,aten van prof. Jongman hebben
ontleend aan stukken en interviews die verschenen ín Vr-ij
Nederîand, van 17 april 1982 en ín de Niewte Rottendønse Courar-¿t van 27 meí 1982.
Ðe
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VAKBEIdEGINC

In de Nederlandse pers zijn de Laatste tijd enkele beríchten dan wel
beschouwíngen verschenen die een bijzonder helder tícht úrerpen op de positie en de funktÍe van de vakbewegíng in de moderne samenleving. I{et betreft uitlatingen van vakbondsbestuurders zel.f, van politici, van ondernemers en ondernemersvertegenwoordígers. Hieronder worden enkele van de desbetreffende uitspraken geciteerd, soms wél, soms níeÈ van een kort komrentaar voorzien. MeË uitzondering van de verkLaríng van Johan Terpstra, Lid
van heË hoofdbestuur van d,e ALgemene Bond oan Ondem¡åjzend PeysoneeL, díe
we aantroffen in het Utreeltts I'liem¡sblad van lB novembet 1982, zíjn a1Le
overíge citaten ontLeend aan het ¡naandblad De Tidd van 19 november t82.
JOITAN TERPSTRA:

'Ulet handen en Ðoeten hebben we sehoLen uit het hele Lar¿d moeten tieetzích alsnog aan te sluíten b¿i dp stakíng. 7ffieieel geüen de onderuíisbortã,en schoLen die zich nu nog annnelden o¡i mee- te stakeln geen toeetermñng meer' nnar om de situat\e dn de hand. te houden tontienmenr ze
zích toffieíeus, ooer deze udLde stakers",l
tlet is duideLijk¡ de bond wil slechts een beperkte aktie, niet meer
dan een gebaar. En niet de Leden, maar de bestuurãers maken uit wie of er
wâíar zaL staken. De bond ís tegen zelfstandig optreden, maar laat het ooglijkend toe om rde sÍtuatíe in de hand te troù¿en' , d.w. z, gê.ên situatie te
hou'den om

-4laten ontstaan waarin de leden z6Lf hun eigen boontjes

lfr.

doppen.

(werkgeversvoorzitter);
'tDe uerkgeüers zíjn ez, zeer bij gebaat. ds,t er z,edeLík'ke eontaeten met
de pakbeue,g¿ryø zdin. Daa,v,ztoor heb je een stenke bond. nodíg. F,tat d.at betz'eft uínd ík hel; afkalüen uan het Ledenbestand, een zo?getZjl<e za,a,k"'î
CHRIS VAN VEEN

I(ommenËaar

s.

ten

enenmale overbodig.

vAN ETJKELENBURG (vertegenwoordíger van de

chr. werkgevers):
".o". " ddt zdjn aridete tijden en ík zie níet ín dat in zorn tijd geen
ru'irnte uooz' bonden zou bestaan" aL uas het maar in het begeT.eid.en uan d.e
uerknemers ín de tez'uggang, .. De uakbonden moeten hun Leden- zíen duidel,íjk
te maken uq,atom ze terugmoeten. Ilaar dat maakt juist dat we ze nl,L zo'h.atd.
nodig Ttebben en dat het temeer te hopen is riat aan de uíttoeht uan Led,en
een eind komt" ". ['l¿i lzebben behoefte aan en belang bíj goede en bonafide

uakbonden' uaarmeg ue otserleg kunnen pLegen ouer d,e ùra,a,g- hoe d,e bedrijuen
ueer kunnen funetioneren.., ALs goede en bonafíde oakbonden er ndet meer
ziin" aLs ùie uerzwakt raken, ontstaan aL\enLei andeye duistere groepez,ing^en
géën zaken kurrten doen" en dnt Leí,dt tot niè.bs. Dan kr¿jg
-ttaannee ae
ín
heeL
Nederland
toestanden aLs ín de Rotteydønse haùen" uaar uiLde
ie
uakbonden steeds stakingen organöseren, Daarom hoop ik dnt de gxote ma.ssa
uan de Leden Ðan de uakbonden dat geüqa? óók inzöet en de bonden nde'Þ ín
de steek zaL Laten.ïl
Als de heer Van EijkeLenburg meenc, dat "wílde'r stakingen door "wi1de'l bonden worden georganiseerd, is hij rt slachtoffer van een werkgeverssprookje. Voor het overige geven zijn woorden precies üreer vreLke funktie
de bonden in de burgerlijke samenl-eving vervuLLen en .t¡raarom zij voor het
ondernemerdom on¡nisbaar

HARIMN

DER ¡{EUIEN

ttM.qar

schappíj, "

zijn.

(voorzirrer van her

miin idee is

CNV):

de uakbeueging geu)oon een onderdeeL uan de maat-

Precíes. Een onmisbaar onderdeel va¡ de kapitaListische maatschappij.

DRS. JOOP DEN UYLI

t\k uind dnt ín ons he\e bestel de uakbeweging ueeL meer zol¿ moeten
uorden gesteund, Dat komt de hele eeonom,ie ze.ey ten goede. Het ís uoor de
uez'kgeuers ook beter... Ik ben heLemaaL níet pessímöstísch ooey de toekomst uan de oakbeweging". " ol)er een haLue eew¡ Ltebben ue nog uoLop te maken met de uakbeuegíng.,,
ZoLang er sprake is van de kapitalistische produktiewíjze met haar
koop en verkoop van de waar arbeídskracht, zoLany, zaL et een vakbeweging
zíjn. En rrrat Den UyL zegt over sËeun aan die vakbeweging die de economie
en het ondernemerdom ten goede komt, dat klopt met de opvattingen van de
heren van Veen en Van Eijkelenburg.

Alle lezers hebben voor het jaar l9B3 nog geen bijdrage overgemaakt.
len de achterblijvers dat verzuim even goãamatenl u"t ís nu eenmaal
',1i1zo
dat.wíj zonder geld niet kunnen werken. Ì^lij zijn voor het regelmatig verschijnen van u afhankelijk. stel ons daarom niel teleur.
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Het ís ontegenueggel"ijk w'aât, dat de oude I'strijdLiederen" van de oude "arbeidersbeweging" min of meer dezeifde funktie hadden als de gezangen
en psaLmen in de kerk" z\ schiepen een sfeer van saamhorigheíd en een gevoel van gelukzaligheid, beíde al even dodeLijk voor de kritísche geest.
Al- zingenãe, in hãt kerkkoor, als reLígieuze gemeente of bij 'tDe Stem des
Volkstt" konden zor¿el. de gelovigen ín de Heer aLs zij <lie Ín de sociaaldemo-

kratíe

geLoofden

zich een Gideonsbende wanen.

Het is natuurLijk 6ók qraar' dat het uiteindeLijk zelfs de alLergeLovigsten van de laatstgenoemde kategoríe niet Langer verborgen kon bl-ijven'
dat de praktijk van de socÍaaLdemokratíe (of daar¡nee geLijk te steLlen bewegingen) niets, maar dan ook niets, te maken had met datgene r¡at in die
oude ilstrijdlíederen" werd beleilen en dar omgekeerd die "strijdlíederent'
níets te maken hadden met de politieke praktijk der sociaaldemokratie" Vanaf dat moment werden de zogenaamde strijdliederen nog maar zelden gehoord
het - beter pasten
of wel vervangen door nieuv¡e Liederen, die - zo heette
rtlnterrr¿tíonaLe't"
bij de hedendaagse ¡rerkeLijkheid dan bijvoorbeeLd de
Maar hoe ¡¡aar tt ook ís, dat de tekst daarvan niet past bij de werkelijke praktijk van de sociaaLdemokratie - zowel in het heden als in het
verleden - die tekst vloekt aLLerminst met de werkelíjkheid van de maatschappíj

:

ltDe

staat uendmtkt;" de uet ia Logen.
rijkaard Leeft zeLfzuehtì,g voont;
Tot het merg uordt dtarrne uitgezogen
En zíin reeht is een íideL u)ooz'd.tl
Is er iemand díe ín ernst zou wílLen beweren, dat het mei deze woorden geschetste beeld n i e t dat van de huídige tijd zou zíjn? Is er iemand te vinden, die zou willen betrnristen dat de wet niet r¡eer dan logen en
dat er voor de arme geen recht te vinden is? Zo ia, laat hij - indien hij
aan ons oordeeL geen rùaarde hecht - eens even luisteren naar prof. dr. D.
grü11, hoogLeraar in het belastingrecht aan de Amsterdamse universiteít.
Deze heeft te kennen gegeven dat híj zijn hoogleraarschap vervroegd wil opgeven omdat het optreden van de fiscus de belastingvretten tot een aanfluitíng maakt. De professor heeft níet geaarzeld l) de beLastíngpraktijk misdadig te noemen; híj is er nieË voor teruggeschrokken de rninister (en bepaaLd níet at Leen de huidige) ervan Ëe beschuldigen dat deze 'tde kLuit
beLazenttr
noch heeft hij geaarzeLd een bepaaLde Inspekteur bíj cte justitie aan te" klagen rÀ'egens tknetselaríjtî. Dat hij daar geen succes mee heeft
gehad, komt - zeg: prof . Brü1.1 - ltomdnt het in feite zo í,s, dnt ie bif de
rechtenLijke macht geen poot aan de grond kr,íjgttt,
Overigens is de pralttijk van de fiscus natuurlijk niet meer dan een
facet en ook zonder daar verder uitvoerig bij stil te staan vaLt het niet
noeílíjk om in te zíen hoezeer met het bewuste (tweede) kouplet var. de t'In'
De

l

) In De VoLke'l<.ranü van l l

december

j

.

1.

-6tentatíonaLe't de spijker op zijn kop wr:rdt geslagen. Men behceft daartoe
slechts aandacht te schenken aan de daden van de regering-Lubl¡ers en âan
de geest rvaarvan zij is vervuld. Sedert het einde van de tweecle werel-doorLo9 is er in Nederland gé6n lcabí-net opgetreden, dat z6 openlijk en z6 eynisch heeft laten blijken, dat het de zr'rakken wil- offeren op het altaar
van de sterlcen, dat het rle armen wi1 p1-underen en de rijken vril sparerr,
dat het een beleid voerl dat fegen de arbeídende klassen i-s gericht" Sinds
1945 heeft geen enkele regering zó onverbioemd de taal van de heersende
klasse gesproken a1s die welke thans in het Catshuis zetelt. Geen regering
sindsdien heeft in zo korte- tijC zullce brutale aanslagen op het levenspeí1
van de laagstbetaalden ondernomen a1s de huidige, die tegelijkertijd op
niet ilinder brutale rntijze eLke maatreget v¡aardoor de hogere i:rkomens enígermate serieus zouden ¡¿orden getrof fen rne! beslísÈheid afr"rees. '¿ij werd
daarbij gesteunC door parlementaire fralç.ties Ìdaarvan sommige leden met de
heren ministers wedijr¡erden in cyrrisme en brutaliteit"
Is tret nog altijd utââr, dat "de rijkaard zeLfzuchËig voortleeff'r? Nou
reken maar. En wie daar een "bewijs" voor nodig, heeft zij verwezen naar
heËgeen het Tweede i(amerlid Hermsen van het CDA voor de televisiekamerars
verkLaard heeft over het systeem van de kinderbijslagverstrekking. Het zou,
zo betoogde hij, hó6gst onbillijk zíjn om aan de hogere inkomens minder
kinderbijslag te geven dan aan' de lagere inkomens, rìrant bijvoorbeeld de
st.udiekosten hraren dermat.e hoog, dat ze ook voor iemand met een inkomen
van pak weg drie Lon nauwelijk; Ì^raren op te brengen. De vr.aag. hoe ze, als
dit waar was, dan wel konden worden opgebracht door i.emand met een aanzien*
lijk geringer inkomen, die bovendien nog, in tegensteLling tot zíjn beter
bedeelde landgenoot, behoorlijk zou moeten ínleveren, die kwam in tt hoofct
van het illustere t(anerlid niet op.
Is het nog aLtij d wââr, dat "de arme tot het merg wordt uitgezogenu'?
l{ij behoeven, om antwoord op die vraag te gevenn de diverse plannen van
het kabinet Lubbers sLechts systematisch op te sonrnen 2):,

- de regering gaf zonder blikken of blozen kennis van haar voornemen tot het voeren van een zodanig beleid daÈ de laagste inkomensgroepen er 4$7" op achteruit zouden gaan, de positie van
de hogere inkomens daarentegen onaangeËast zou blijven;
- tijdens een kamerdebatje gaf de mínister-presidento alweer zonder bLikken of blozen toe, dat een dergelijke inkomensverdeling niet het gevol-g varr technische onvermijdelijkheden moest
r¿orden genoemd, doch vocrtspruit uit een politíeke ste1Lingna-

ten gunste van de beter-gesitueerden;
- hoewel d.e premier, op aandrang van de ldamer, bereid bleelc nog
eens te rstuderent op kleine wijzigingen ten gunste van hen
die het zwaarst getrofien dreigden te-worden, werd in de prakËijk niet afgeweken van tt beginsel: de zwakken zullen het heme

2) Dit opstel werd haLf december geschreven toen nog niet víel
te overzien in hoeverre dit soort plannen door het parJ-ement
zou worden aanvaard, gewij zLgd of. af gewezen. ,¡\an de fiLosofie
van de regering-Lubbers veranderd nog het één, noch het ander
ook maar het gerinsgte uiteraard.

-7vigst moeten bloeden, de hogere inkomens blijven zoveel mogel"ijk truíten schot;
- de uitkering voor thuis wonende jongeren van 16 en 17 Jaat zaL
voLLedíg worden afgeschaft; jongeren tot 23 jaar zullerr in het
vervolg slechts gedurende een hal-f jaar een werkloosheidsuitkering krijgen en zullen daarna op de veel lagere bijstand zíjn
aangeh7ezen;

- de sociale uitkeringen zul-Len aanzienlíjk worden gekort, ninstens met zor4rat f llr- in de maand, ir sommige gevalLen met
respektievelijk zo\rat f 530-, ruim f 82,'of zeLfs f 173,- P€t
maand;

- het vakantiegeld van het
-

-

-

-

overheidspersoneeL moet afgetopt wor-

den van 8'/" naar 717";
de kinderbijsLag vcor in het buitenland verblijvende.kinderen
van gastarbeiders zaL zê6r ingrijpend moeten worden gekort;
de Lonen worden voLledig, de prijzen daarentegen slechts gedeeLteLijk bevroren, hetgeen betekent dac zij, wier koopkracht
als gevoLg van bovengenoemde rnaatregelen reeds sterk verminderd is er nog verder in koopkracht op achteruitgaan;
er zaL sprake zijn van belastíngverhoging, in de sfeer van de
loon- en inkomstenbelasting of ín de sfeer van de indirekte be'Lastingen, een maatregel die niet alleen de hogere inkomens
raakt die wel wat kunnen Lijden, maar ook de lagere, die aL
níets konden líjden en nu al hel.emaaL niets meer kunnen lijden;
nadat de slechtst betaalden op aLLe genoemde manieren zíjn gepl"ukt, worden ze ook nog eens gekonfronceerd met hogêre tarieven voor trein en bus en met een hogere gasprijs, die - zo vetklaart de regering - " p a s " in maart zal ingaan, aLsof invoering ervan op r,raf voor datum ook niet altij<l nog te vroeg
zou zíjn;
vervolgens zullen de aldus meer en meer geplukten ook nog eens
kosten voor medicijnen moeten opbrengen en wel" f 2r50 Per recept, kosten die tot dusver geheel door het ziekenfonds rrorden
vergoed.

Becijferingen (en de toelichting bij de desbecreffende wetsontwerpen)
wÍjzen uít, dat de koopkracht van niet weinig Laag betaalden aanzienlijk
verder zal dalen dan de 417 waarvan steeds sprake ís geweest en dat niettegenstaande enkele zogenaamde ¡verzachtingenr, die nauweLijks druppels op
een gLoeíende pLaaË kunnen r,rorden genoemd. Voor sonmige kategorieåln vermin-

dert de koopkracht met maar l-iefst e L f

pr ocent

.

Het beeld van een grootscheepse plundering van de armen is hiermee op
geen
stukken na voL1edíg" De Inllü-premie zaL in 1983 worden verhoogd,
nog
maar die verhoging zal voor de arbeiders túreemaal zoveel bedragen aLs voor
de ondernemers. In de naasÈe toekomst wiL de regeríng de premÍeLasten van
de werkloosheídsverzekering volLedÍg voor rekening van de arbeiders laten
komen. Wie over dít pLan en dergelijke regeringsplannen nadenkt, zaL niet
verbaasd zíjn, dat premíer Lubbers, toen hij op 15 december j.1" het ruoord

-BÍn de Eerste l(amer, over rthet gezuel uan cle sociaLe seeton" sprak.
dergelijke uitdruklcing verraadt heeL duidel"ijk, dat het om cle afbraak
van de twelvaartsstaaÈo te doen isu ooh al hadden hij en rijn rnede-informateur Nijpels gedurende de jongste verkiezingskaurpagne dan óok net als ieclereen voortdurend de mond vo1 van rîde ataayste Lasten op d.e stay,kste
voerde
Een

schoLtd.ers"

"

0p 20 november j.1.

sprak de parlementair redakteur van

De floLks^

krant van rtVpt huí'ehe-Laehtíge toneelàtuk ouer het dnkomensbeLe.?:d.r" ,tN¿Jp,eLs" De lØrte en andez'e WDtez,sff" sehreef hij, ¡rd.oe.n urijaeL níet anclelrs
dan beLeid uerzdnnen ,ten gunste uøn de beter gásr:tunnod.en Ln op kosten uan
dg Lgøe inkomens en de niet-aet'ieüen" nubbeyìâ en'ltet CDA butþen een heel
"uo,

etnC mee. " " " ZeLden Leuez'de de op zöch ní.et níeuue combinatie
asoedale
LamLendigheid en kiezensbedxog ab en uJansmakeLí.Jk tafereeL op
" " ",,
-.Twee {agen Later noemde Het Payool inet kabinet-Lubbers een regeríng
mettteen LiberaaL gezichtlr" Da.t ín de eerste plaats al omdat aie re[erin[
weígerde de bestaande mogelijktreid tot belastingaftrek van hypotheekrente
- typisch een voordeel voor beter-gesitueerden I te beperkeni voorts vanwege zulke maatregelen als die welke zull-en leiden tot meer leerlingen per
klas op de lagere scholen en tot sterk stijgende r¿oonlasten.
Dat door het ene ín het bijzonder arbeiderskínderen, door het andere
arbeidersgezinnen worden benadeàld hoeft nauwelijks betoágd" Toen woedende
beruonersgroepen uit de vier grote steden in de gelegenheid ,¡erclen gesteld
tegenover Kamerleden uiting te geven aan hun verbittering, riep een A¡¡sterdarnmer: t\lat wðLlen iuLLî.e nu edç¡enLijk? hproey? De mensun nemen het niet
Langen. Nu kurmen iullí'e nog kiezàn: maatreþeLen treffen aodat ue red.el.ijk
ktmnen u)onen of straks na.ar de Ì"IE gtojpen oín ,Le onrust neer te sLaan" t, Eån
Amsterdamse zei ¿ ltIk betaaL de uenhogingen nðet meey, omdat ik het xerd,om
fu,oog brood te eten en borstrokken riet iteiLíghei.dsipet iei te dz,agen" net
aLs uoov' de ooz'Log.rr Een vertegenwoordig.r ir.t de ioningbouwverånilingen
betoogde t ,ALs het bdleid dat deze z,egezdng usíL uordt d.oolgezet lcmnän l¿íj
ín |B3 kðezen tussen oonLog met de rd-jksooânhedd of ootLo{met de bewonnolt.
Nou" dan kíezen wíj uoot stníjd net de ouerhedd.,
"-tî
Het ging bij dit a1les om een hoorzitting, " een
bijeenkomst derhalve
ti.jdens welke van de Kamerleden geen antwoðrd werd verwacht. Zij hadden
slechts de 1a¡ríne van klachten en beschuldigingen aan t,e horen die gedurende maar l-iefst
z e v e n uur over hen r¡erd uítgestort. l.laar op ñ"t *oment dat dit geschíedde r¿as de reak-tie van de - ovãrigens rriet aanwezíge rninisËers en staat.ssekretarissen al- wel beliend: op de begroting van tt departement van Binnenlandse Zaken is een bedrag van maar liefst l r25 míljoen gulden uitgetrokken voor de oprichting vãn speciale arrestatíeteams
van de i'{8. De regering met her "liberale gezichL" bereidt zich voor op de
oorlog met de ber.roners van de woningwetwoningen en met alle anderen diã ze

bezíg is tot wanhoop te drijven,
Begin december konstateerde de Haagse redakteur van Het Paz,ooL dat de
zittende regering de kloof tussen overhãíd en burgers (lees: cle kloof tussen de heersende en de arbeídende klasse) voorËdurencl wijder nraakt, De
overheidsmaatregelen noenrde hij lronueytee-rbaay, aLs"
" " " de bestuupdez,s zeLf
ndet zongen,uoo? ouertuigende omstandíghed.en" Enrì" zo
vervolgde hij o ,,daaz,aan ontbreekt het dn het beLeöd en ook- in d.e persoonlijke sfáer. non kan
een ouer\teðd de Laggstg inkontens Dna,gen te matí,gen als de hoogste önkomens
'tey,eídheid,
nog steeds beuoordeeLd uorden?.
om
" " Hob kan men u-ar¿ d.e burgens
Loon te offenen u!'agen als v,ond. het kohinet toelz een uú3 hangt üan groot

-9geLd bínnenhalen? " " . tl
trrlaarop de bewu.ste

journalíst doelde daÈ

Ír€rrêrr cle alom bekende za.ken

van Lubbersr inve-qteringsafËrek, de beloning voor het commissariaat van více-premier Van Aardenne en het riante dubbeLe inkomen van minister lrleelie
Sm.it-i,koes en haar tot direkteur-generaal- ve.n de PllT benoemde echtgenoot"
I{aar door idijpel.s in de Tweede Kamer aangevoerde geestvernanten r'¡ilden dit
dubbel. inkomen aanvankelijk onverlet laten. Het ziet er naar uit, dat er
ten aanzíen daarvan Èoch wel bepaalde ingreÞen zullen komen. Dat zal de
heer en mevrouw Srnit dan uiteraard een beetje pijn cloen, rnaar heÈ zou gemakkelijk katastrofaal" kunnen blijken voor de arbeidersvrolrw die noodzake-

lijkerviijze bijverdienen

m

oet

.

Overígens¡ Ook a1s bestaande r¿etten n i e t tot een aanfluíting worden gemaakt en ook indíen de heren clames en ministers úlat minder schraperig
op het grote pubLíek zouden overkomen, dan nog zou dat het harakter van
het lcabinetsbeleid níet in de geringste mate wijzigen" tt Gaat er niet aIleen om dat de wett,en misbruilct worden, het gaat er bovenaL om dat de wetten gemããkt zíjn ter bescherming van de eigendom en ter bescherming van
hen die eigendom bezitten of koortsachtig bezig zijn het te vetr^rerven. In
lang vervLogen tijden had je naast ridders ook nog roofridders" llaar r^rat
r,las tussen hen eigenlijk het verschiL? Er Ì^ras van enig ruezenlijk onder*
scheid geen sprake. De ridders beroofden hun onderhorigen op legale wíjze,
de roofrí-dders stoorden zích aan geen gebod en beroofden íedereen, legaal
of il-legaal". Voor de beroofden maakte heL geen verschil. Van hun gezichtspunt uít vraren aLle ledelet heren roofridders en zo al.s heË toen r¡tâ.se zo
ís het tot op heden toe gebleven. ilog aLtijd zitten de roofridders aan de
top van de maatschappij en nog altijd lcunnen zij zich in het groot perrnítteren wat anderen in het kLein zelfs niet ís toegestaan.
In de l8e eet¡r.r - professor n::iilL heeft er niet over gesproken maar er
mogelijk wel sterk aan moeten denken - leidde de wil-Lekeur van de belastinggaarders tot, feLle oproeren, pl-undering en geweld. In de l9e eeuw, als
de samenl-eving eenmaal modern en industrieeL geworden is, ontstaan botsíngen van totaaL andere aard. FTet zijn botsingen clie voortspruiten uit het
feit dat de te.genstelling tussen arbeidersklasse en ondernemerdom de fundamentele tegenstelLing in de samenleving is ger.rorden" llet is een tegenstelling die ook in de 20ste eeuhT onverz¡^¡akt blijft bestaan en díe uiteraard
in een periode van krisis uiterst scherpe vormen dreigt aan te nemen. Daarop sloegen de rvoorden van díe Amsterdamse vertegenT,roordiger van een woningbouwcorporatíe tegenover een aantal l(amerleden:r lt)orLog tnet d.e (namens de
bezÍttende kl-asse optredende) oueyheíd'|. In juli 1934 voerde Colíin die
oorlog in de Amsterdamse J<lrriaan" In datzelfde Amsterdan zijn in de achter
ons liggende jaren voorposten-sehermutselingen schering en inslag gehreest.
Níemand kan voorspelLen wat of er nog te gebeuren staat oncler een kabínet,,
dat z6 openlíjk aLs in lang niet het gevaL ge!¡eest is zijn vijandígheíd jegens de rríet-bezittende klassen ten toon spreidt.
t'Een uerkgeuenskabönet? llaay haaLt men lzet uandaan? Op uie doelt, men
drtn?tt" vroeg de nieuwei van de top van de At'{R0-banlc afkomstíge mínister
van financiän zich af in een op 14 december j.1. gepubLiceerd ínterviernr
met De VoLkskv,ant" llinister Ruding verkeerde kenneLijh in de (dr¿aze) veronderstellíng, dat onder een ?werkgeverskabinet? zoiets aLs een tkabinet
van werkgeverse moest worden verstaan en scheen er geen flauw vermoeden
van te hebben, dat de bewuste karakteristiek zou kunnen sLaan op de geest
v¡aarvan de huídige minístersploeg vervuld bLijkt. Er is geen vrerkende en

t0..
uitkeringstrekker en geen uit de laagstbetaalde lcategogeen baan zoekende jongere, geen gastarbeider en
geen huisvrourr/ met smalle beurs die níet Ì,üeet om $/at voor soort van geest
het híer gaaÈ.
geen Irerk]-oze, geen

rie afkomstige bejaarde,
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Het is niet zonder reden, dat wij de vorige maaL reeds met de gekozen
titeL nadrukkelijk te kennen hebben wíLlen geven dat onze beschouwíngen
naar aanleiding van de ekonomísche krisis geenszins het karakter zouden
krijgen van een afgerond bet.oog. I.laÈ ons voor ogen stoncl was níet zozeer
het schrijven van een verhandeling over de bewegingswetÈen rüaaraan een op
loonarbeíd berustende produktiewijze gehoorzaarrrt, dan wel: aan te geven in
welk opzicht onze lcrisisopvattingen zich onderscheiden van die weLke rnen
doorgaans aantreft,, hetzij bij de ekonomen van burgerlíjke hr.rize, hetzij
bij díverse stromingen in de arbeidersber,regíng, hetzij bij het grote Dubliek.
Losse notities wilden wij daaromtrent maken, omdat wij er ons rekenschap van gaven, dat een uitvoerige en wat dieper gravende uiteenzetting
veel méêr plaatsruimte uou vergen dan ons in één, ja zelfs in twee of nog
meer afleveringen van ons rnaandblad ter beschikking zou staan. Voor een
dergelijke uiteenzetting zou - zo er belangstelling voor bestond - een brochure veel geschikter l^rezen. I,Ie gaven ons er echter tegelijkertijd rekenschap van, dat aan de niet geringe belcnoptheid r.^raarvoor wij bíj het neerschrijven van onze tlosse notitiesr kozen bepaalde nadelen verbonden r¡raren.
Toelíchtingen moesten als gevolg daarvan ofwel uiterst bondig of wel geheel achter&rege blíjven.
Ongetwijfeld komt het hierdoorn dat de inrniddels verschenen notities
tot een aantal vragen en opmerkingen hebben gel"eid. Aan die vragen en opmerkingen wilLen hre aandacht besteden aLvorens in een slorartikel- onze
kanttekeningen over de krisis af te ronden. llaar ook híerbij en ditmaaL
dus zullen l^re - nog altijd - beknopcheÍd moeten betrachten. Bovendien zullen r^re niet op a 1 1e vragen ingaan, omdat enlcele, naar ne veronderstellen, afdoende beantr¿oord worden in daË deel van onze notíties dat de lezer
ín het februarinummer nog van ons tegoed heeft.
+**

In

één van de paragrafen r,¡aaruit. ons eerste arËíkel Ìrras samengestel-d

wij respektievelijk van de overproduktie en de produktíe van kapitaal" Overproduktie van kapitaalo zo schreven wij, doet zich dan voor l¡ranneer de beschikbare" dat wi1 zeggen geproàuceerde, kapital.en niet meer produktief rnrorden aangewend, niet *e"r roiden geînvesÈeerd ondat er (naar verspralcen

ll
houding) te weinig r¡ínst mee kan worden gemaakt. Dat heeft aanleiding gegeven tot de vraago rdat, nu eigenlijk onder tproduktie van kapitaalt diende
te r¡orden verstaan.
Zien wíj het goed, dat spruit de moeilijkheid voort uít de eigenaardigheden van de r^rarencirculatie, waarbij enerzijds ¡.raar in ge1-d en geld
wederom in waar wordt omgezet, anderzijds geld gebruikt wordt om waren te
kopen, die op hun beurt wederom te geLde rvorden gemaakt. Geld dat deze beweging doorloopt, geLd dat gebruikt r¿ordt oiìl te kopen met de bedoeLíng op
een Later tijdstip íets te verkopen, dat geLd wordt veranderd in kapita-al-,
i s kapitaal, gelet op zt n bestemming.
Geld is de eeyste verschijningsvorm van het kapitaal. ALs geld verschijnt het kapitaaL op de w¿renmarkt om daar de machines, de grondstoffen
en de arbeidskrachË te kopen met behulp r^Taarvan de voor de verkoop bestem*

de waren worden geproduceerd. BÍj verkoop veranderen deze \¡raren vrederom in
geld en wel ín een grotere hoeveelheid geld dan oorspronkelijk is voorgeschoten doordat - gevolg van oorzaken die ruij als bekend veronderstelLen
en rraarop hier niet nader wordt ingegaan - in het kapítalistisch produktieproces meerwaarde wordt gevormd.
BestaaE het kapítaal oorspronkelijk in de geldvorm, de meerwaarde is
van huis uit een deeL van de waarde van het, gefabriceerde produkt, r¿aarin
voorts de waarde van het voorgeschoten kapiEaal steelct l). Inlordt dit pro-

dukt verkochË, dan herkrijgt die kapitaalsr¡aarde zijn oorspronkelijke
(geld) vorm, maar de meerrn¡aarde neemt een n í e u lrt e gedaante aan, r^tant
óók de meerwaarde heeft nu de geldvorm gekregen en clie vorm had zij, anders dan het voorgeschoten kapitaaLe oorspronkelijk niet. In feite krijgt
de ondernemer door de verkoop der geproduceerde rnraren natuurlijk één bepaalde hoeveelheid geld. trIat tt wezen van de zaak betreft bestaat die hoeveelheid echter uít twee scherp te onderscheiden delen. Bén deel- vertegenwoordígt het oorspronkelijke kapitaal, een ancler deel bel"íchaamt cle geproduceerde hoeveelheid meerwaarde. I{anneer het geld gebruikt r¡ordt om op de
warenmarkt wederom machines, grondstoffen en arbeidskracht te kopen, dan
worden beide deLen van het geld op dezelfde rvij ze in kapitaal veranderd.
Uit het voorafgaande blijkt, dat door de verandering van meerwaarde
in geLd en vervolgens in kapitaal nieuw kapitaaL gecreiåerd is naast of weL
bovenop het oorspronkelijke. Ðit nieur¡e kapitaal i.s in het produktieproces
door levende arbeíd geschapen; het ís een produkt van de meerarbeid. Op
zijn beurt is het oude, oorspronkelijke kapitaal eveneens een produkt van
meerarbeid, maar dan van meerarbeid die hetzÍj door anderen Ís verricht,
hetzij aan de latere meerarbeicl vooraf is ge.gaan, eveûeens nadat kapitaal
in de geLdvorm voorgeschoten r^ras" t'1en k-an op deze wijze het spoor van de
kapítalisËische produktie en de opeenstapeling van kapitaal terugvolgen
tot aan het moment dat voor het eerst in de geschíerienis het kapitaal in
de vorm van geld, als handels- en woekerkapitaal-, verscheen. l¡lat daaraan
voorafgaat is de zogenaamde oorspronkeLijke akkurm,¿Latíez het bijeenschraI

)

onze uiteenzetting zo eenvoudig mogelijk te houden, laten
r¡e buit,en beschouwing, dat machínes een langere levensduur
hebben dan één produlrtieperiode, zodat aan het einde van zotlt
produktieperiode nog op geen stukken na de Eot,ale roraarde der
machines, doch slechts een deel ervan ín de vraarde der produkten is overgegaan.
Om

12pen van aanzienlijke vermogens door slavenhandel, roof , lcol-oniale l.andbouw en aanverwan.te praktijken" Maar deze ontstaanswijze v¿111 het moderne

kapitalisme verandert niets a¿rn het feÍt, dat het de aibeiclende kLasse is
die rnet haar arbeid het kapitaal produceert en die daarbij tevens de verhoudíngen schept die haar tot loonarbeiderskl-asse maken, clat ruil zeggen:

de maatschappeLíjke verhoudingen rlie haar noodzaken Ëot de verkoop-van
haar arbeidakracht.

++
+

Bíj overproduktie van kapíüaa1-o honstateerden rueo r.rorden rle beschikbare kapitalen niet nteer in de produktie gestoken. ilen moet zich dat aldus
voorstellen, dat het kapitaaL, daË van de geldvorm de warenvorm heeft aan.genomen en vervolgens van de warenvorm rüeer de geldvorm heeft herkregen,
niet opníeuw wordt gebruikt om machines, grondsÈoffen en arbeidskracht te
kopen, niet opnieuw zijn geLdvorm voor de ?,rarenvorm verr+isseld. De re<ien
iso zoals r¿e hebben gezíen 2) n een rranverbouding tussen het geînvesteerde
kapitaal en zijn r,rinstmogelijkheden als gevolg van het akkumùlatieproces,
dat tengevolge van dit effekt tegelijk heÈ proces is dat een r e m op de

akkumulatíe zet"
Naar aanleiding hiervan ís de opmerking gemaakt, dat de kapitalistísche krisis zou ontstaan uit een wanverhpudíng tussen het konstante en het
uaríabele kapitaal 3). Daaraan werd toeg.voe[d dat, indien het overwinnen
van de krisis erop neerkont dat die wanverhouding verdwijnt, het afstoten
van arbeÍdskraehten in tíjden van depressie
ã.,r"ruchtãe uitwerkíng noet
""n variabel kapitaal vàrminhebben aangezien dientengevolge de hoeveelheid
derL en de bev¡uste wanverhouding derhalve groter wordt"
De opmerking lijkt te zijn ingegeven door een mlsverstand" De kapitalistísche krisis ontstaaÈ niet uit een Íranverhouding tussen het konstante
en het variabele kapitaal-, maar uit de wanverhoudíng tussen de hoeveelheid
geproduceerdemeerr¡aarde enhet t o t a 1 e geinvesteerdekapitaal, dat
wil zeggen de wanverhouding tussen enerzíjds de geproduceerdä meerwaarde
en anderzijrls het konstante p I u s het variabele kapitaal..
Het is niet zo" dat het geinvesteerde kapitaal allee-n maar zou bestaan uiË kanstant kapitaal. Een kapitalist investeert óók in arbeidskracht" Investeren betekent, zoals vre híerboven zojuist hebben uiteengezet,
dat de geLdvorm van het kapitaaL wordt omgezet ín r.raren. Tot die waren behoren machines (de r¿aar die een rnachínefabriek aflevert), grondsËoffen (de
¡¿aar die geleverd r¿ordt door de mijnen, door de landbouw óf door de leveranciers van halffabrikaten) en de arbeidskracht. De som die voor de aankoop van laatstgenoemde waar wordt gebruíkt is het uayia,beLe lcapitaaL.
, Het kapitaal dat door de verkoop der geproduceerde warett ,.rit de warenvorm weer in de geldvorm overgaat, raordt - indien er géén krisis is en het
dus wordt geinvesteerd - geinvesËeerd én al-s konstant én al-s.¡aríabel kapitaal en r¿el oa geen andere reden dan daË heË nieuvre, in het produktieproces geschapen kapitaal slechts op zijn beurt meertraarde ltan produceren

2) Zie I'Daad en Gedachteeu van december

3) iuiachines,

1982, bLz"

I

l.

gebouwen en grondstoffen vormen tesamen

et

konsÈan-

te kapítaal; het variabele kapitaaL is de door de onrlernemers

voorgeschoten loonsom.

l3 indien het in verbinding wordt gebracht met levende arbeid, anders gezegd
indien een deeL ervan gebruikt wordt om de r^iaar arbeidskracht te kopen.
Maar is er sprake van krísis - dat wíl zeggen van een kaLastrofale daling
van het winstpercentage - dan wordr er n i e t geinvesteerd, niet ín de
vorm va¡r konstant kapitaal, evenmin in de vorrn van variabel kapitaaL. FIet
niet of niet opnieuw investenen in de vorm van va::iabel kapitaaL heeft tot
gevolg dat het aantal- arbeidspLaatsen vermindert"
Vermindering vau het aantal- arbeidskrachten of arbeidsplaatsen duidt
onmiskenbaar
er
op, dat er nr i- n d e r variabel kapÍtaaL in de produktie
geinvesteerd.
is
Maar het is niet zo, dat het variabel-e kapítaal kleiner
r¿ordt cl o o r d a t er artreiders worden ontstagen. HeË is omgekeerdr
doordat het variabele kapítaal kleiner r,¡ordL, vrorden er arbeiders ontsl-ageno Er verdwijnen arbeidspl-aatsen doordat het kapitaal in mindere mat,e
als varÍabeL kapitaal op de arbeidsmarkt verschijnt om de waar arbeidskracht Ëe kopen, omdat aulks vail¡rege de geringere wínstraogeLijkheden voor
het kapitaaL geen zin heeft.

**+
Betekent een vermintlering van het aanlal arbeidskrachlen tevens een
vermindering van de geproduceerde hoeveelheid meer¡^raarde? Zal afname van
het r¡aríabele kapitaal dientengevoLge de wanverhouding tussen het geinvesleerde kapitaal en de geproduceerde winst alleen maar vergroten?
Deze vragen hebben geen praktische betekenis aangezien de hoeveelheid
geproduceerde meerwa¿rde nÍet uitsluítend en niet ín de eerste plaats afhangt van de grootte van het variabele kapitaal" of van het aanËal arbeidskrachten, maar daarnaast ook van diverse andere zaken, in het bijzonder
weL van de uítbuitíngsgraad, die bepaaLd wordt door de stand van de techníek op een gegeven tijdstip. l,Iat de vragen suggereren is een sítuatíe die
zich om die reden in werkelijkheíd bepaald níet zal voordoen"

++
.+
Ifij hebben de vorige keer reeds gezien /+), dat de lcapitaListische krisis niet wordt veroorzaakt doordat er geproduceerde hraren onverkocht blijven. l{ij zullen daar ín een derde artikel nog op terugkomen" Híer wílLen
h7e er op roijzen, dat dit betekent, daÈ de overprodukËie van kapitaal verschijnt aLs kapítaaL døt de geLûloym bezit en daÈ voor een zeer belangrijk
deeL bij de banken -u¡ordt gedeponeerd. Het vrordt niet opnieuhr voor de pro-

duktie van meerüraarde aangewend. Ook daaromtrent hebben ons vragen bereikt"
l¡lat doen de banlcen met het gedeponeerde geLd? Hoe komt het dat zíj,
ín tegenstelLing tot Ìùat men tijdens cle krisis van de jaren r30 heeft kunnen waarnemen, voor dat geld nog altijd een zeer hoge rente uitkeren? Idaar
komt díe rente vandaan als dat geld niet produktíef, dat wil zeggen niet
voor meerwaardeproduktie wordt besteed? Iloe komt het dat er destíjds, ín
de vorige krisis, zoveel banken over de kop gingen, dat er sprake hras van
een bankkrisis, \^7aar men nu weinig van bemerkt?
VooruitLopend op latere uíteenzettingen wilLen we er hier slechts dit
4) Zíe trDaad en Gedachte" van
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van zeggen' dat de ber¿uste gelden in zeer ruime mate ter beschikking kode overheid, die Ëelkens en telkens r¡reer, ter dekking van haar Le-korten, een rberoep op de kapitaal- en geldmarktç doet, zoals dat heet.
Het is vooral de overheid die daardoor de rence omhoog jaagt, aangezíen de
prijs (van het geLd in dit geval) nu eenmaal stijf¡t bij een toeneming van
de vraag. Hierbij moet men vooral niet vergetene dat de overheid in het
ekonomisch leven een veel en veel belangrijker rol speelt dan voor de trveede wereldoorlog ooit het geval is p¡erveest.
Voor een nadere toelichting, alsmede voor een antr^roord op de vraag
r,r a a r o m akkunulatie van het kapitaal een gebiedende noodzaah is en
h o e deze tot uitbreidíng van de markt leidte vragen wíj onze l-ezers nog
even geduld te willen oefenen.
men van
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Toen we in het decembernummer van l9B2 over de ekonomísche krisis
schreven, merkten !ìte op, dat er thans bepaald niet minder faillissemenlen
zijn dan in de krisis van de jaren '30. Nadat het be-wuste nummer van ons
blad r¡as verschenen zagen r^7e een tv-uitzending over de situatie in de g1-astuinbouw. Daarin werd de verwachting uitgesproken, dat ko¡nend jaar op ztn
minst l2 tuínders hun aktiviteiten zul"Len moeten st,aken" ÐaE echter is nog
niets in vergelijking met wat zich afspeelt in het bouwbedrijf. Tijdens de
jaardag t82 van de Stiehting Vakopl-eiding Bouwbedrijf eleeLde de direkteur
daarvan mee, dat er "gemiddeLd elke víer uur in ÀTederland een bouwbedrijf
failliet gaa!'? l). De jaren 'g80 lijken méér op de jaren '30.lan sormnige
ekonomen

l)

schijnen

Èe

willen

weten.

Een verslag van diens rede in ]net Rottendans Níew¡sbLad van
30 september ¡932"

AAN ONZE LEZERS.

Tot onze spijt moet de verantr¡roording van de binnengekomen geldelijke
bijdragen over het laatste kwartaal van tÕ83 wachten tot het volgende nummer van ons blad. Tevens wordt dan bekend gemaakt \^rat, er in het gehele jaar
l9B3 aan bíjdragen is binnengekomen.
I¡leL maken rÀ7e nog even van de gelegenheid gebruik om onze lezers op te
wekken hun bijdrage voor l9B3 over te maken voõs zover ze dat nog niet gedaan hebben. Een beetje financiäle armsl-ag hebben we bitter nodig"

