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HET LUDDISME. 

Het Luridisme is een politieke stroming, die zich verzet tegen de 

invoering van allerlei arbeidsbesparende technieken, zonder dat 

er met de maatschappelijke gevolgen van deze arbeidsbesparende 

technieken rekening wordt gehouden. 

1. WE..r1  ENSOHAPPE]JJK OJ\TDEBIOEKENDE NAATSCHAPPIJ. 

In ons maatschappelijk bestel wordt met cie maatschappelijke ge-

volgen van uitvndi ngen en onderzoeken niet of nauwelijks reke-

ning gehouden, noch dat: vooraf  dc  maatschappelijke wenselijkheid 

daarvan wordt bekeken. 

De maatschappij trekt jaarlijks aanzienlijke bedragen uit voor 

fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vindt 

plaats in instellingen die zicH vrijwel volledig aan de maat-

schappelijke controle onttrekken. Dit gegeven is niet nieuw. 

Het is al duizenden jaren zo, dat wetenschappers zich zelf ont-

trekken aan iedere vorm van maatschappelijke controle.  

Dc  zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de instituten voor 

hoger- n wetenschappelijk onderwijs, waaraan het fundamentele we- 

Lenschappeli-ik- is verbonden is tot nog toe in onze 

maatschappij aan alle vormen van democratische toetsing en con- 

trole ontkomen onder het motto van 'hoe kunnen ondeskundigen 

nu beoordelen of bepalen wat de doelstellingen var wetenschappe-

lijk onderzoek dienen te zijn .11 .  

Bij dit motto gaan de universiteitseaden voorb:LJ aan het feit. 

dat de geleerden van nu, slechts een zeer specifieke, zeer ge-

richte geleerciheid bezitten, in tegenstelling tot de geleerden 

uit vroegere eeuwen. 

Nu is het kenniste:rreiri van bijvoorbeeld automatiseringsdeskun-

digen zo  spec] lick  dat zijn kennis van de maatschappij en de 

maatschappelijke wenselijkheden in het geheel niet van het ni-

veau behoeft; te zijn dan nodig is  on  de maatschappelijke waarde 

van zijn werk te bepalen in het licht van de toekomst der mens-

he ci 

Dccci controle kan leiden tot geest uit de fles lazende onder-

zo'-kers,  

\ccrheelden van "een geest uit de fles latend onderzoek' is 

het onderzoek dat leidde tot de atoombom. 
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De dreiging van een totale nucleaire vernietiging der mensheid 

zal ons nageslacht tot het einde der dagen met zich meedragen. 

Nooit, ook bij een totale nucleaire ontwapening, is die geest, 

die kennis weer terug in de fles te krijgen. 

De mens heeft door het vergaren van kennis der kernfysica iets 

onomkeerbaar-- tot stand gebracht. Deze vergaarde kennis zal de 

mens op ieder mc-ment in staat stellen zichzelf en zijn medemens 

te vernieLigen. 

Het DNA-onderzoek van nu laat op dit moment ook zo'n geest ont- 

snappen.  lie  mens van nu slaat het ene gevaarlijke pad na het  an- 

in met behulp van de in ijltempo verbeterde onderzoekstech-

nieken van de laatste decennia.  

Innovators  wijzen altijd op de toekomst, in materiele zin zonder 

zich om de directe gevolgen in het heden te bekommeren. 

1.1. Het Luddisme heeft als leidraad dat de mens middels democratische 

structuren mvi oed moet ui kunnen oefenen op alle onderzoeken 

welke runatsehappel I He gevolgen kunnen hebben, dus ook de bedrij-

ven  moeten in deze visie hun oriderzoeksdaeisteil ingen laten toet-

sen op de maatschappelijke wenselijkheid. 

1.2. Naar de geest van het Luddisme moet als tweede veiligheidsgordel 

iedere uitvinding getoetst worden voor haar practische invoering 

op haar maatschappelijke gevolgen. Toetsing en toelatingsbeoor-

deling moet ter bescherming van de uitvinders rechten, gelijk het 

een patentverlening betrof, in het geheim door een par. lements 

commissie gebeuren met verantwoording achteraf aan het parlement. 

2. ARBEIDSBESPARINGEN, _WIE BETAALT HET ? 

Ook met de invoering van arbeidsbesparende technieken wordt er 

geen rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen, laat 

staan dat men zich afvraagt of Wij het met zijn allen wel willen. 

In onze economie wordt arbeid door werkgevers slechts gezien 

als een kostenfactor. Dok in het verleden leidde dit reeds tot 

ondoordachte maatregelen, welke door de maatschappij als geheel  

on,(---toetst werden getolereerd. Onder het motto Ilik hen een prins, 

gij zijt een prins, maar wie zal onze varkens hoeden ?u  werden  

Jr,  de laatste decennia als antwoord op deze vraag grote hoeveel-

heden gastarhelders naar ons land gehaald om het vuile en/of  
eon  loni ge werk te doen. 



Mu  staan we voor de gevolgen. in hot gunstigste gevat ver-

zetten we  ors  Legen tasci ome • maar van cie oorzaken wordt ge-

weigerd te Ieren. 

Nog steeds kunnen de op  nicer  winst beluste ondernemers of bur-

gers maatregelen nemen zonder maatschappelijke toetsing,, welke 

L e idden tot persoonlijk gewin maar maat.schappel Ijk een schade 

.O] everc--n welke: tot geen enkele verhouding staat tot bet gewin. 

Deeljr- urc]t.i.e ren  Lop  is wel dat de maatschappij grote hoeveel--  - 

heden middelen ter beschikking stelt middels de H.I. R. tien 

prrut dccle ondernemers, die maatschappelijk ongewenst -  el-c 

hesnri:'ende  moo  Lr'eeelpn nemc;r 

Subsidie op he t besparen van arbeid alsof met ruim ach thc.rr': 

iuison1 werklozen maart 1984 ) het besparen van arbeid een voo 

urn; volk en onze samenleving  eon  doelstelling op zich of een 

hefje zou zijn. 

U s de staat, burger of bedrijf geld bespaart. betekent zo'n 

orsjr'rning dot dit geld nu of later anders besteed ken worden. 

Ecu besparing Ven arbeid, terwijl er reel werklozen zijn zoals 

nu, betekent niet dat arbeid nu of later anders aangewend kan 

worden. Deze "besparing" levert maatschappeli jk gezien geen 

enkele materiële winst op, terwijl het sociale verlies (zoals 

in een latere paragraaf nader aangeduid zal worden) aanzienlijk 

Materieel gezien levert een arbeidsbesparing, welke tot stand 

komt door middel van een diepteinvestering inapparatuur welke 

,gehee;1 of gedeeltelijk wordt Ingevoerd, zelfs een verlies op, 

indien de kosten von  dc  :;::ppar'eLi1ur aan ren Lever]. reze'n afschrij-

vingen en onderhoud  can  dat import-dee]. meer I s dan circa 20 % 

( het verschil tussen arbeidsinkomen en overdrachtsinkomeri' van 

de besparing  err:  arbeidskosten- 

Dit materieel verlies komt ec-htei' niet  Len  laste von de arbeids-

besparende ondernemer of Staat., raar ten laste van de totale 

maatschappij.. De rirbcl. dsheseaarder vergee t echter dat. hij deze 

l asten uitei ndelijk weer op zijn bordje krijgt middels cie 

collec tieve lasten welke opgebracht moeten worden om de be-

spaarde arbeider een menswaardig bestaan te bieden. 

Als Overheid en ondernemers ieder in gelijke mate nu met acht-

honderdduizend werkloze arbe idsbesparend investeren gaan we er 

dus niet zijn al len,  dear  het importdeel van de investering ruin,  

boven de 20 % l igt, door bet over de grens verdwijnende geld, 
ftp achteruit. 
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2-1. Het Luddisme wLjsi  iedere subsidieveniening op arbeidhesparende 

irives boringen af, Aan dit anti maatschappelijke gebruik van maat-

nchappel ijke middelen moet onverwijld een eind, worden gemaakt. 

Heb tuddisme wijst arbeidsbesparende investeringen, waarbij 

moer dan 20 % von de investeringsgelden over de grens ver-

wijnt af en is van mening dat de Overheid voor  doze  investe-

ringen geen vergunningen  nicer  mag afgeven 

Not Luddisme wist: iedere subsidie of overheidsstimulatie van 

dr onanmde High  Technology  af, Zij vindt al dot gepraat over 

mputer--  on  i.nforrnat.ietechnologiën als High  Tech,  welke de 

merkt van do toekomst zou zijn, een totale miskenning van de 

sidige markten wonnen het. Nederlandse bedrijfsleven interna-

tionaje faam genie t. Willen we deze markten behouden, dan moe- 

inn zien rot WO; het bedrijfsleven, dak op die markten ape-

n -u-- i, stimuleren. be technologische voorsprong de we hebben. 

behouden .meel worden Voor he t Luddismc is het Nederlandse 

ami:cehvee . onze we terbeuwkundige werken,  bloementeel'L t , land-

en ta nbnow reine ten High  Tech.  

i't. .uidisme is van mening ,  dat de wijze van financiering van 

ins sccirai verzekeringsstelsel , stelselmatig fout is.  Doze  

fnancieringameabode lokt uit rot arbei.dsafstoot, aangezien 

UJ i edere verm i ndering van het, gebruik van arbeid voor een 

bedrijf een enorme besparing, cptreedt aan loonkosten en soci-
ale lassen, 

- He t Luddism wil dat de roe al e lasten niet opgebracht worden 

door de bedrijven naar rotte van het aantal mensen dab zij in 

dienst hebben, maar naar ratio van de toegevoegde waarde van 

Hun productie. Op  done  manier worden  dc  bedrijven die arbeids-

intensieve promo ren mater Met onovonrert ig zwaar belast ,  

maar moor naar draarkrecht .  Doze  Di rondo ri.ngsvorm set geen 

:rrenNo op de afstoot ver: arbei dskrachten .  

Denkbaar is zelfs een systeem waa rbij ,j do inzet van arbe i ds-
kru-ichton': st e lselmati g bevorderd wordt, 

tIen zou bi jvoorbee ld uit kunnen gaan van he t gegeven dat he 

vol ledige Uovcilrio:g uit het bruto nationaal product (dat ge-

vormd we TJ S cçcr de no IS  van alle toegevoegde waarde van de 

hodr.Lv-ii en ercanlsoI- ie) een uitkering ingevolge de Bij-

standswet zou ontvangen 



Met meer de financiering hiervan benodigde percentage von het  
hr  Ho nationaal product is dan de heffingsgrondslag per bedrijf 
op cie door hen geproduceerde toegevoegde waarde . 

Op deze heffing kon clan een korting per bedri jf worden toegepast 
e Wijk in sari de bijstand welke haar werknemers zouden  on  t-

vaïjpçfl indien ze werkloos zouden zijn ,  

Ernr bijde invoering van di t systeem  eon  differentiatie toe te 

passen per bedrijfstak, gebaseerd op de erbe tcis intoneiviteit 

nor bedri jfs tak ,  kan dit zonder direc te lastenverzwari ng  door-
gevoerd werden 

Deze nieuwe fi nancieringsmethode lJdt or toe dot menselijke 
Meid als knpt,enfro ter aan tr':hko ijken wordt am ir te inves-

teren. Indien een bedrijf in de huidige situatie een werknemer-

aanneemt kost deze hoc bedrijf een I-ruled eon  plus het we rkge-

versaandeel in le ace  tale  laSter  in totaal circa 140 'h van hot 
'hanoi oor. In dit n ieuwe financ t rircqsnvste'em host eer: nieuwe 

arbeider niet j= %, maar het br'uto.icon m inus de uitkering van 
de arbeide r ( zijnde  00  it)  dus slechts ITO ti var: het brutoloon 
Deze nu thudo maakt de aantrekking van nieuwe arbeidskrachten 
asntrek]cct t ik.  doze  geringe kostenverhoring zal er toe kunnen 
leiden dot werk wat nu nier kon gebeuren ,  dan wel zal gebeuren. 
daken als research , servi ce en reman tio-afdel ingon raar don 

een nieuwe toekomst t;eaemoet. Ook cie concurrentIe met  dc  zege-
nsmde lage-loon-landen lage-Inen-landen kunnen we dan weer volledig aan. 

-  

1.  .111011TH  .Eit'J HET MENSELIJK GELUK  

an:  arbeid 

r] in elke veer: van  maniac  I  like  armen]  eying  IS van oudsher 
,en hun] swass--lo. Het is een remt VS-ri soc iaal genormeerd gedrag 
gericht ce  etc  :Tnstajrclhond ins van het leefmi.  lieu.  In de  vi  a-ic-
can  bet. LudcTiarr'c is arbeid een zich beschikbaar stellen  on  iets  
an  verrich en of tot st-and cc- bronnen, waan anderen behoefte  
can  het-ben 

Met k€'rnprud in hot menselijk beatocr: ligt in h°i: nuttig zij: 

vc 0 r ande ren: iets betekenen voor anderen. Hoeveel mensen vra-
gen  rich  ::i 0 t eens alt welke sporc- r laat mi jn bestaan na wat 
bc'i:.eker:  It-: coon  ef i n deze wereld, voor mijn nc-demOns, voc-.- 

de nsatschv:ni  ,j wat is mijn nut ? - 
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Het nut van de men al s md  rids  1 dci mede, en niet voor een 

onaanrisnl I Ik deel in ri jn arbeid HIJ maclit icts. hij produceert 

iets, Wat, nut. Lis is voor een medemens 

besef is diep 'rorcnl-:erd in de mono en ir: onze sarnenlevi rg 
Arbei trft + (;r Rent nt.ructuree] een 
Le J..anri 'ike plaat a en rol Luroal  eon  hei  nun,  g.ri Jke waarde aan 
arbeid t:': 

Wat ze Ï do dorKe m's i r ho t:, ver] eden cv er arbeid 

Reeds \'oltgeflz Shrrîics NirO 3.7P-1 53'4 / iS O1OC  iii  goed voor  dc-

c c_s  tell  ijko er;  ii  ni  netlike  eniwikke] Ing van de mens tot:. een 
door de ;r atoenapp , arrivoard en gewrcrdrepd individu. 

Volgens Kant I 71'K-ldd6 t v edt:. zelfs], ti:ering var de moHo 
ee rot.  on  rn''tO'- or arbe]. d p  Ii  ets 

( I i P  1bSE )  5 de: mono in de eerste  pleats  een 
'weren dat hee t:co r do:': st/ar.  hi  j  vr cUe] 5 aan de natuur dat eens 
ontrukt. HatIoJI voor zijn I: se;nn neSts Teeft 

Sinds I.  SUP  itraat mme cmie::'  'So  s:.:mcnitr'vjnr als een arheldbentei 
en aanvaar cl droen t le men ir5coïen p1  cats  in de ramonl evi ng en 

sociaal  aeon  1 en  Samoa  ri 'I a meet Ocbonpe]iiir 2;i jïd 1 in hoge  mote  
denk t ion a I a p]  ants  in he: I:: arhe i.  dabs  stel  
Sob  c:ino:r is de voorhe ro' I dinsca di  oil  acts. Nd het. pensioen 
I eeSt  
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  ofrrrnisateda bitar i /  
mia] t: • in Ieder geval,  eve  rheero t wordt.  Sacs'  de eIs von de vrouw 
Op E=Oi) p t in het arlmeiç/st:'eo'el 

Haar eigen t:esc: t or; in cle ogen van anlo ren is arbeid noodnakeli. :5 

o a een vn waar'S  ii.  lid van de srr;îen] Lag, te zl in. 1) komt a Leeds 
moer' Swanti  Laid  e:t'  err  I-rwa  ii tail  of in gevear, bet,  seen  komt: door' de 

u t g r' td O r d nmr 0 

nare economie crUet S uitsili in,  r, let a] a een Icoateofacrop zon- 
des  besot  var de grote maatschepne't I lke waarde v  an  arbeid in 
onze qua oor'sor'on Ce] vinlst I  seine  nicatsehanpil 

Pit ruis lui  tend  zien van arbe]. S als Sos tenSor ter leidt tot sm:r'nc 
uur ole wr:'klac'he  Id  

trad] Lionl arbeidsethos I Ca I om t st.ioch van orspronp: 
en  eon  t "a luie arhe:Ld werd en wordt gezien ala  eon  teken var 

ci: lenin ten opzichte van de medemens 



De beroepspl icht is een ethisch gekleurde opvatting en een schen-

ding van deze plicht wordt gezien als een plichtsverzaking. Deze 
opvattingen nu zijn geleidel ijk overgenomen door de soc ialistische 
ethiek.  

doze  opvatti ng inzake de arbeidse thiek bepaal t de economische 
productiviteit en ni et de volwaardigheid ,  de zi ngeving ven de 
:1001. 

- leidt er mc- dat men het begrip arbeid tegenwoordig heeft: 

îe»enpo tot Loctaslee ac t iviteiten. 

BetaaIVInnbetaalde arbeid is vaak vrij willekeurig. 

iJaarcin zijn bijvoorbeeld bepaalde vormen van vrijwil ligerswerk 
:et-wi1 er wei een grote behoefte aan is 

V~JR9 ie  dag praat men wel over andere vormen von nuttigheid 
t.e -  v - de gerreonnchsp en dat de jeugd daarop middels do hooi 

- Lol di ng beter or voorbereid moet worden, maar de huidige maat.- 

haupcH..I - ke opvattingen zien helaas nog steeds betaalde arbeid 
in do enige conto en zij is SiS zodanig ook de enig gewsarceer-- 
i-  nuttige arbeid. De kans op zulke gewaardeerde arbeid is de 

I di ge jeugd vrijwel ontnomen. Do daar staan ze dan onvoorbe- 
reid In een maatschappij , die nog steeds terecht of onterecht 
maatschappelijke volwaardigheid  ale  mens relateert  an  het. 
[lobber van  on  het niveau van de betaalde arbeid die men heeft 
Constaterende dat hot voiweardi heicisevoel en geluk van. een - 

mens i n hope mate afhanke lijk is van bet hebben von betaald 
:erii weigert. hot Luddisme de noodwendigheid van er  hoge 

w'Pk190shcid te: aanvoardor: Do automatisering bc'roo[i"t de mens 
althans voor  dc'  meesten onder ons, von de voornaamste expres--
al ovorm arbeid, nu ttigheid ,  

t1 enkioosheid man, n iet, niet  on  zichzelf en niet omdat het ge-
ruiL van het onvermogen van c-non samenleving om één van haar 

centrale waarden onverkort in een maatschappelijke reali teit 
om te ze t t-en 

Het ver- richten van arbeid biedt ie meel ljheden  err  persoon-

Uike 

 
5 1 1 1 C 1 tot OMPIOoiing 1 brengpn, Arbei d is voor  

velen d€: enige vorm van zelfrealisatie. 

Als je automali scrOgsdeskundigen hoort beweren dat automaLi--
coring het werk hier houdt., omdat hij een geautomatiseerde: pro-
duo i.ede. arbeidkorten bier net  so  hoop zijn  ate;  in Taiwan of 

Tunesië zeggen zij daar feitelijk mee bat de arbeider overbo-
dig is geworden .  
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Hat  Liidisme wenst de mens zijn centrale pl ek in de productie 

terug te geven 

He t Lu.ddism eist dan cok een heffing op arbeidsbesparende ma- 

chines alsmede  so dc  producten die met deze machines zijn ge-
maak t .  

0. AUTOMA TISERING EN DE KWALITEIT VAN ARDEII) 

he afge].opca decennia tir' steeds neer ingewikkelde handelingen 

in-  he t produc' t ccroc es vervangen hnr  eon  kunstmatige ordening 

var grote aantallen Handelingen v an eenvoudigere aard 
Vervolgens  rid  -ni we in toenemend  mate do geleidelijke vervanging  
ear;  de tevoren vereenvoudigde werkzaamheden door automatisch 

werkende apparetuur, 

Deze massale vervaneine van goedkope arbeidskracht door machine-
kracht leidt tot de massale rernieti;i ng van arbeidsplaatsen 
cii zoc;oenne tot de creatie van een voer Vinrends kwantitatief 

sc-naomi.  so  H tekort aan werkgelegenheid en door de daarmee ge-
naast gaande I nkc.mersdaJing evenzo een tekort aan consumptie .  
.Aotomtiserjns leidt ook tot  eon  andere verdeling van het 
zat:enpakleet over de resterende arbeiders. 

vonr een kl eine groep func al es, o.a. de planners, de program- 

meurs leidt automatisering tot een func tieverzwaring er der-
halve tol een hoger niveau. Voor de massa wordt de kwalitei t 
van h't werk over de gehele linie uitgehold. Vele geschoolden 

era voelt vakkennis  err  vaardigheid vereisende functies  on  het midden- 
niveau kernen te vervallen. Fier, leidt ertoe dat de werkge legen-

heidsstructuur de vorm; kri jgt van een zandl oper, De brede basis 
gevuld nlei half- en onpeschou]c werk en  eon  smalle top bestaande 
rit kiocpceschc - leo arbeid- 

Kortom het werk me t de meesi waar doy' ing var': he t vakmanschap 
wordt ove rbod ig.  

tops] .. jk'rti jd doet  rich  bil tal van riechaniserines- en autema-
ee ninpsprscos.asn de  tendons  voor naar minder speelruimte bij 

ne t werk. Fier woedt net als bil de lopende band een verleng- 
stuk van (.10 machine. De machine bepaalt t het tempo niet mee ;-
dr werke r.  
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Door de mechanisering en automatisering vervreemdt de produc-

tiewerker var het geproduceerde en zi jn  werkorngeving 

Volgens de Amerikaan Ecbert. F]  curer  in Al ienat ion and  Freedom  

3 964 word: vervreemding van  dc  arbeid in het industriële  precise-

Ui eroces door de voortgaande technologie veroorzaakt.  

tori a voor deze vervreemding zijn rnachteloosheid, zinlons- 

heid,  isolement en zeifvervre.emding Dit geldt met name voor de 

lagere en l aags te niveau 's van de arbeid Op de hogere niveau 

qua opleiding, zoals in de precesindusvrie, waar hogere kwalt--

ficatLes vereist zijn, is dit minder. 

Je beheersing over de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandi gheden-,  

1n door de mechani eati.e/autr:atiserine aan de arbei der ontnomen, 

Automatisering maakt enkele mensen misschien rijk , maar wat 

raakt het van do mensheid I 

Juist nu de none Jo waarde van zijn eigen nerononhi jkheid 1E-art 

eerlflêfl en waarderen, dwingt  dc  voortgaande automati sering hem 

weer  on  in roenemonede mate zijn pe rsoonli ikhei ci  can  het, werk 

nrclerp050hii:t te maken, hiermede een botsing veroorzakend tussen 

de beleving van bet individu van de maatschappelijke ontwikke-

ling er de t-s  loving  van de arbeid in her licht var: de autcrna-

Uiserir. 

!tutc:riatr scrisr bedreigt niet al leen arbeidsplaatsen en haar 

kwali tel U. maar cci; het hiërarchisch niveau, omdat met name 

lager leidineeevind kader wordt uitgeschakeld. 

-3. Daar automatisering kwa I tatief en kwantitatief de arbeidsbele-

ving bedreigt ,  verlangt bet  Lucid  3 ene van de Overheid stimule-

ring von onderzoek raar de effec ten van doorgevoerde automat: - 

seri npen op iie: arbeidsbeleving. Tevens verlang t het. Luddisme 

dat door de Over-held aan do: conclusies van deze onderzoeken 

follow-un wordt gepleegd door passende beleidsmaatregelen. 

DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN VAN WERKLOOSHEID EN DE ONTWIKKE-

LING VAil JE GOGSUMPTIEMAATSCHAPP ij .  

5 maatschappijvorm is' in de  ].cop  der geschiedenis cie afgelopen 
honderden jaren gegaan van een agrarische- naar een industriële-

en van eer industriële- gaat het nu naar een zogenaamde dien-

etenrncrtsohappii. 



in  

Tijdens die overgangsperioden heeft de arbeider die werkzaam was 

lr de oude sector een lagere sociale status. Zo was de boer in 

de vroeg industriële maatschappij een sy-noniem voor niet hij 

de tijd, achterli jk, dcm en vuil. Ook nu zie je weer dat de 

industrie-arbeider uit. is. Kijk maar eens naar de sterspot. 

Het barst var de bankemployees, verzekeraars, vergaderaars.  

ran.  Kortom de zogenaamde kwartaire sector is in. 

ne industriële maatschappij wordt afgedankt en in diskrediet 

gebracht middels miiieuver'entreinigingen, energieverbruik slech- 

in enz. 

W is ook de nrl ëntatie op de kwaliteit van de arbeid verschoven  

near  de kwaliteit van het bestaan, alsof dat in de praktijk van 

alle  hag  van be industrie--arbeider niet hetzelfde zou zijn, 

Dr we:b0re1d01nj zijn de zachte sector-leden. ie spreiden hun 

eigen bed, welwillend gehol pen door bijvoorbeeld de vakbonden, 

media er de traditionele politieke partijen 

Ie Nroo rlannse vakbeweging accepteert in grote lijnen de automa-

tisering en bemerkt zich tot het gladstrijken van directe  gentle-

no lang or geen gedwongen ontsl agen vallen, Vindt zi j  

op  rich  al dat zij geweldig gepresteerd heeft 

Docr samen te werken op di t gebied van automatisering met de 

werkgevers , bevordert zij zelfs de automatisering door deze 

accep tabel te maken voor de mensen die ii5  rice  werken. 

toer deze houding bevordert zij de uithelling van de werkgele--

iTenhe  lb  en de overgang naar do zogenaamde dieristenmaat.schaapi. ,i 
ondertussen de induecrihie en admi nistratieve werkers, alsmede 

de kansloze schoolverlaters fijnmalend tussen de molenstenen des 

tijdsgewrichten. 

De crisis van de jaren dertig leidde tot veel onderzoek naai-

de sociale gevolgen van werki.cnnhoid. 

In het begin heeft, men i:ot op nader werk. is men eigenlijk blij 

met wat vrije nb, naar nncv-  mate de tijd voortschrijdt zonder 

kans op een opiossi. ng . 'oorden de mensen steeds moedelozer cr,  

op bce-i duur zijn zQ te aatJ ach  em  nog tot eni ge opbouwende 

ac tiviteit  te komen 

Vrije ti jd heeft.  'near  de Inactieve een geheel andere betekenis 

dan voor de werkenden (aldus S.R.  Parker  e.a. in  The Sociology  

of  industry,  ] 172 
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In zijn Wie Lage der arheitenden Klasse in England kwam Frie-

drich Engels  needs  in 1848 tot de conclusie, dat de gevolgen van 
de voortgaande mechanisatie zou leiden tot een toenemende werk-

LoOEheld misdaad en dronkenschap . Er is  due  nog niets veranderd 

t de stijging van de werklooshei d is ook de sti jging von de 
erisdaietheid en de stijging van het alcohol ge-/misbruik ken-

merkend voor  doze  tijd 

He mens laat ziele de ene rol na de andere opdringen. Za wendt 

producent middels zijn werkloosheid tot een beroepsmatige 

:e- nuee;nt. Het consumeren wordt zo een algemeen aanvaarde en 

gewaardeerde bezigheid. 

We zien echter in toenemende mate., dat niet alleen geproduceer-

ur prederen worden geconsumeerd, maar ook menselijke relaties. 
I :H'eHu theorieën en ervaringen, 

o nut tigt ze tot zij beginnen te vervelen, waarna men ze 

inruilt voor ander consumptiemateriaal .  Kortom vrijblijvend-

beid en gebrek aan loyaliteit is trcef. Dit is de ideologie 

van de verzorgingsstaat geworden. Deze ideologie propageert 
en etimul 'ert het groene- en individuele egoïsme.  
Ale  algemeen gehanteerde en aanvaarde normen gelden de volgende 

ui tspraken nog stee ds 

Als iemand von bet leven wil genieten, behoort hij aol-: bereid 
ie zijn en hard voor te werken 

Doen waar ie zin in hebt, kun je pas  ale:  :1e je plicht gedaan 
hebt 

Deze algemeen gehanteerde normen staan in directe tegenspraak 
met do verzorgingsstaat. 

De meest merkwaardige naratex van de samenleving i.e de verzor-
gingsstaat, die enerzids gebaseerd is op her systeem von be-
taalde arbeidsverdeling 0:0 die anderzi jds geri cbr is op het-
garanderen ven de soc iale zeke  rho  t d er roe teat welzijn. 

Door het ingebeuwde egoïsme van de consumptiemaatschappij 

krenkt nu het gebe:uw der zogenaamde verzorgingsstaak in al 
zijn voeger  on  steeds grote re  greener  van mensen, die zich 
niet ineen een gewaardeerde maatschappelijke positie kunnen 
ver-werven • z. e:o mel den om gebruik te maken von 'de zegeni ngen l 

van de verzorgingsstaat, 



De mensen die in de loterij dee, levens wei een winnend lot heb-

ben getrokken, trachten nu de ei tgestotenen het morele recht 
te ontnemen , gebruik te maken van de verzorgingsstaat of, mis 

sehien juister geformuleerd. blijkt nu dot de in de sociale 

wetgeving geformuleerde doelstellingen slechts woorden waren 

en nu bet Cr:1 deden aankomt de LCtj\Tffl"  toch maar niet' thuis 

geven. 

In niet-werken voor de werkende een mooie zoete droom, voor de 

ei ot--werkendcn is het vaak een nachtmerri e, welke keer op keer 

ne t gevoel geeft buitengesloten te zi jn.  

I . Voor bet Ludd mmc is de- ge'egeimeritecrde verzorgingsstaat een 

hydra welke de mens- zijn gevoel, voor sociale verantwoordelijk-

heid en loyaliteit ontnomen heeft 

1.2. Voor het Luddlerue zijn instellingen als bejaardenhuizen , gezins- 

zorg en bes beroepsmatig welzijnswerk instituten die de eigen 

verantwoordelijkheden Ir; het sociaal functioneren van ieder mens 

in zijn leefgemeenschap hebben vermoord en/of stelselmatig heb- 

ben geklelneerd- 

Vmeea'r in het pro--verzorginvestaattljdprrk was bet een sociale 

P l icht en een voorrecht  on;  het gezin van de buur te helpen 
indien er aan hulp behoefte was. Deze sociale verwevenheid met 
de huurt of de sCraat leverde ook in niet-noodsituaties contacten 

op waardoor vervreemding en eenzaamheid  eon  heel andere inhoud 
hadden dan vandaag de do. 

Voor he t Luddlerur: is burgerzin in do meest ruime betekenis van 

het woord een vanzelfsprekendheid ,  

Voor het Loddisrne is burgerzin, solidariteit aan de basis. 

in de familie, in de st raat, in de huurt, daar hoeft behoudens 
in uiterste geval len geen Overhe id of betaalde kracht aan ze 

pas te komen. 

De verzorgingss taat heeft de burger middels do sociale  enemies  
een soort  afloat  bezorgt. De sociale premies zijn een afkoopsom 

gc;'n'rden von de verantwoordelijkheden voor de burger. 

Oor vaak hoor je niet we betalen er toch voor'. 



De verzorgingn- taat Is het gevolg van een socialisme dat. uìtaa 

van de ideale utopisohe mens. zonder dat het zich realiseert dat  

dc  tarakte rst ructuur van de mens zodanig is gecone t;i'ueerd dat 

hij SOC  ale  vanrdi,g heden kan af,--Leren, 

d . in de visie 'r,n hL luddiarne vervreen.dt. aut.ernsti ser.ing, de 

mens van het geproduceerde. or dezelfde. manier als de verzon-

gi.ngrstact en de consumpt I ernoatschappij de mens heeft ve rvreeïnd 

van z.I1n nn.en gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte. van 

ja iedemens 

T' F  ltd  PL T  IT  

T 'tJ 1 ins tot de stelling dat duurzaam morseli ik 

od houdt me t. het gevoel nuttig te zijn voor de medemens 

50t de.  monad  I ike afkeer  voor bepaalde werkzaamheden , ook al 

al jn deze werk...ar.;hoden nog zo nuttig. 

\ccr bepaa].de  aware,  vuile en/of centen ige arbe] d zou misachi en 

arhe ,r3p] .  tokt ingevoerd moeten. worden cm d.c vraag en het aan- 

Led va' dit roe cl: abe  Id  moer in evenwicht te brengen of T' om de 

von  doze  nreid eerlijker over  dc  hevolkin te verdelcn 

fiO aard van deze arbeid heeft vaak een lage status, 14c r:  hi  jkt.  

CFI) nee  

haak is de gta ....iS mode- of tIjdsafhankeli jk. Als typisch voor-

beeld ken hier het beroep van  nil  i :air aangemerkt. worden. 'Aan 

ri r G pac n 'i a 

I ingsgeeteldhe  id  gewerkt. worden - Ten dienace von de afwec a 

heeft men he t vrschi I. tussen vraca. en aanbod oj eheven door 

een dienstp]1c;ht in. te roeren. waarbij een ieder onvrijwillig. 

een voor hem ri»estal, niet. assend€ tijde] I  Ike.  functie in het le- 

ge. 

 worth.  toegewezen. 

Zo mogelijk zouden di.enrt.pi. :I.cht igen moeten kunnen  hi.  ezen uit 

t. ei j  gsmacht cc]. I  ale  . douane F P . . hrrrndwee n, ziekenzorg 

n c ehhc n c e e °s 

of openbare; nut ebeds .iven. Do keuze-Lege] e iding zal zodanig 

moeten zijn dat' zewe], kwantitatief als kwal.itatif een op- 

timale tczet.t,'ï,ng der diensten verl-n"egen wordt. 

Leze arbol den] job]; geldt:. vanae]. fsprekend voor iedereen van 

een 

bepaalde lr.'fl.; ,Idnoategoni.e dus goen onderscheid moer 

u asen sexe Ook kunnen er voor go we tensbezwa.a.t'den me t be-

trekki  rig  tot bopsa] de taken dan ru.tmere ei te rriatieve n ge- 

boden worden. 

Medische aT.]-;'ur: ug voor bop1de taken hoeft. niet noodzakel 
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wi jze te heiden tot totale vrijstelling, omdat er dan een veel-
aid  von maatschappelijke functies voorhanden zijn 

•:ir individu kan mogel ijk ook door roulatie binnen dit systeem 
van arbeidsKenstplichovervul ling kennis maken met een veelheid 
van maatschappelijke dienstverlening en zodoende neer geinte-- 

'oord :aken in het totale maatschappelijk gebeuren. 

Het in dcii ace staat een arbeidsdienstplicht voor epen moor iedere 

burger tee vervanging en uitbreiding van de huidige dienst-

plicht die uitsluitend betrekking heeft op mannen ter maat-

schappelijke scholing en -vorming. 

7 . NIET LUtID I  SHE lit  DII ECONOMISCHE of: INC 

Voor he t Luddi ene is er een eccueni  ache  ordening voor de mensen  

-Ii  erut t volgt bat rachi nen er zijn von -' ene en clOt Wij voor de 
machines . 

Alles wat de economie oroduceernt moet ten nutte komen van de 

mensen die het nreducere non waarvoor hen wordt geproduceerd .  

Dit e educeerde ook eten kun- 

nen kopen . beer de door machines werk loos geworden arbeiders 

is di t cp Eerrijn nìi 't t nece het geval 

Ïtc'er cit werklooìThe tb mi..at de kcockrachi: omlaag er on tstaat er 
een ove rschat  ear  produc ten .  

Noch inca kunnen alles produceren, maar niets kopen. Of zoals - 

een werkloze zei uit hot Amerikaanse auto-

mekka Detroit"Prachtig dat die robotten auto' s kunnen maken, 

Doods r.mer alleen dat ze geen auto kunnen rijden^  

be computer wordt a een ag ressieve  wise  in het ene gebied na 

hei andere van bet emonorni ach-- en maa tschappelijk leven door-
gedrukt zonder dal: bowijsheid opobraebt wordt om de vakken-

nis, waardigheid enin tegriteit van de menselijke arbeid te 
redden :.  

Nieuwe technoic-gi dn werden riet aangepast of ingepast in de 

behoeften en gewoonten van de someni  eying.  Ze worden ons opge-- 

Char I i tHapt in a bfcdrrn birnc:s' l iet reeds zien wat or met de  
ens  gebeurde  O n  00n relatie met 'to machines Hij werd als 

individu zessen do tandraderen vermalen en gebracht  cot  aan-
hangse l v2n GPn rcusacht ige 1 j (- machine rie.  
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in 1931 deed  Gandhi  ineen gesprek met diezelfde Charlie  Chan- 

hr  een uitspraak waar het Luddisms zichzelf volledig invindt  

Gandhi.  zei : !Hre sneller machines bewegen, der te sneller 

levende rnsen en des te groter is ook de nervouro spanning 

die de machinevari de mens eist. Cultuur ,  on  Lroarning en het 

hele leven worden zo afhankelijk van de machines, dat  dc  mens 

zelf er innerlijk armer von wordt. Het indivi du bevindt, zich 

min of moer te de rositie van de wilde, die zich 0001 idool- 

schept en er zich vervolgens aan cnderwernt.. 

Decompueer is bet idool van nu. Het: Ludth rae zal strijden 

opdat de mens zi ch daar niet verder aan zal onderwerpen. 

Het Luddiene wil de weg terugvinden naar een maatschappij waar 

minder door grondstoffen en energie versli ndende machines wordt 

gedaan en moer door mensen. 

He t Luddlsrne wenst geen zinloze machines, zoals bijvoorbeeld 

lege--fLessen-automaten in supermarkten, die mensen werkloos 

meiden die milieuvriendelijk werk deden op een all ieuvrj enGe- 

ii jke naruier. Zen automat is  eon  zinloze, nutteloze machine 

maatschappelijk gezien een vijand. 

minimum-loner  die werkloos wordt zender uitzicht or een betere 

toekomst. wordt vervangen door een duur energieverbruikend appa- 

Maatschappelijk gezien wordt een mens toegevoegd aan het leger  

WP  inirvera2re en verdwijnt kostbaar geld naar een ander land. 

Onvervangbare grondstoffen en energie worden gebruikt en Gat 

alles omdat ace grootgrutter €0 tot 70 % van de ranjearkos ten 

zelf uitspaar" en daarvoor de minimumloner overheveid naar 

en  cell  ce-ti.  eve  lasten die wij met z'n allen mogen opbrengen. 

t ' roert apparaten moet onverwijld een hoge belasting ge-

nom en wo-den en aan de verspilling van menselijk geluk, maat-

wep: ei ik geld en onvervangbare grondstoffen een eind tt 

- 0 - 0 - - 0 - 0 - 
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Het Luddisme is een oude beweging voortgekomen ui t het besef von 

de onvervangbare creativi teit van de mens. Het Luddisme heeft 

reeds tweehonderd jaren geleden van zich doen spreken, toen 

ten tijde von de zogenaamde eerste industriele revolutie mensen 

massaal de keien werden oogezrne  Len  door de mechanisatie 

Nu beleven we eenzelfde proces. Do poli tici hebben nog 

niets geleerd van do gebeurtenissen var toen. 

Door de automatisering bedreigde sectoren zijn 

het onderwijs 

- ze:  gezondhe' clrzerg 

-de detailhandel 

de inductcic. 

- de land- en tu inbouw 

de administrati eve c.c rorn , zoals bank-  on  verzekeringsbedrijven .  

Hot Luddisme za l not: als in het verleden trachten het tij te 

keren  

Voor Luidlc ten is bet vervullen van maatschappelijke behoeften 

de motor van de economie. Dit stelt andere eisen aan wetenschap, 

techniek er arbei dsverhoudingen, dan in onze  laissez-faire  eco-

nomie gebrei kelijk is. 

7.5. Luodle ten zeggen all een ha tegen nieuwe technieker als ze mens-

vriendelijk zin 

7.7. Luddiet.en zijn niet tevreden met geen gedwongen ontslagen bij 

automatisering .  

4. Leddi eten staan voor de ombouw van werkgelegenheid voor en door 

mensen. 

- Rekening houdend- net  dc  beperkingen van de mensel ijke karakter-

structuren geicven wij niet in een vreedzame menselijke maat-

j gerund door machines. Ludd! eten wil len dat de mens 

nis zelfdenkend, zc.lfieidend, zelfievend, zelfervarend ndi-
udo reeL volledige beschermde rechten overeind blijft in 

voor An door hen geschapen democratische wereld. 
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Comuters zeven steeds meer macht  aan enkelen Zi j kunnen 

al onze gedragingen controleren, heus niet alleen onze 

-rekenj.nls:n, maar al onze mls )stappen 

FAAHDN LUDDIETF:N , WELKE TAAL U OOK SPREEKT 

ONDERWERPT U NIET A A N Al MACHINE ,  

MILAN  VERNIETIGT DE MACHINE  PIE  U REPEl lET 

NET HET WAPEN BIJ UITSTEK PL. MENSELIJKE GEKIT 

LAAT U NIET KNECHTEN ,  

MAAR ONTWORSTELT I] AAN DE MAALSTROOM ,  

3TITECNNILCI-TE VOORUITGANG WERPT GENOEMD .  

a - o - o - o - 0 -  

Naschrift 

Een r r-)rb.i ci 4;i1dsverkc..rtIrssJ:.cnclpunt zoekt U i:.ever geefa 

in dit programma. \rheidtiJdzverkortîng is roos ons een mid-

d-! om aarbe IA eerli jker LA verdelen, Het schept rren arbeid 

acoguit geeft het moer arbeidsplaatsen. 

Kortom streven naar arbel. dti..icisverkorting is toegeven dat de 

rachine het wint van de mens en dat de mens daar in berust, 

Paarow a orbeidul jdsverkcrtlng geen Luddi EI ach onde rwe rp . 

- 0 - 0 0 -S C) - C) 
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