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Een dienst aan de doorbraak 

Een beknopt verslag hoe de 'door

braak' in 1986 toch nog plaats
vond. 
Ze kwamen aan het eind van de 
oorlog samen uit het gijzelaars

kamp van Sint Michelsgestel met 
een ferm idee hoe het land weer zou 
worden opgebouwd. Chemie, staal 

en textiel. Het was een geloof, dus 
op niets anders gebaseerd dan op 
overtUlgmg. Daarom ook aan
vaardden de vakbondsmensen on
der hen de slagzin van de wederop
bouw: 'eerst herstel, dan hervor
ming' . Het resultaat was dat zij eer
der waren afgebrand dan hun 
vrienden uit het lager, de industrië
len. Dat bracht ons de zestiger ja
ren, vol inspraakeisen en radenver

tegenwoordiging. De jongeren vin
gen de desillusie buiten de directie
kamers op. 

Nu zijn ze allemaal vertrokken, de 
meeste met vervroegde uittreding. 
In vakbond- of industriële be
stuurskamer een inmiddels aan
vaarde gang van zaken. 

De gong voor de volgende ronde 
luidt. Vakbonden die zich zeer van 
hun nationale verantwoordelijk
heid bewust zijn, evenals in de na
oorlogse dagen en met een zucht 
van verlichting de uittocht uit hun 
gelederen zien minderen. Indus
trieën die na een enorme afslanking 

de menselijke verhoudingen pro- contract met een mug moet de hor-

beren oprecht te houden, terwijl zei baren om de stier onder het juk 

men weet dat de arbeidsprodukti- te houden. Een decennium geleden 
viteit zal blijven stijgen als voor
heen. J onge managers die het heft 

overnemen in de overtuiging dat 
dit, het besparen, de echte beteke
nis van managen is. Weten zij veel. 

Ze hebben nauwelijks iets anders 
meegemaakt. Hunjaargenoten aan 
vakbondszijde, vooral degenen die 
een goed deel van de geschiedenis 
meemaakten, weten beter. Zij vra
gen om herverdeling van werk, ver
wachten een evenwichtiger afwe

ging tussen de belangen van de 
zaak en de mensen en eisen opbouw 
naast afbraak. Daarin zijn ze vaak 
te star ideologisch, zoals met de 
door hun eigen leden niet gewenste 
arbeidsduurverkorting, maar ze 
stellen ons echte probleem aan de 
orde. 

Inmiddds kruipt de bedrijvigheid 
uit de recessie. Na het purgeren van 
niet efficiënte taken en diensten in 
het laatste decennium, kan de in

dustrie meer eisen stellen dan de 
vakbond. Het blijft een wereld van 
'have's' en 'have no t's' . 

Alhoewel iedere verkoper weet dat 

je een winkelier het vel niet over de 
oren moet halen in een verkopers
markt, omdat de verhoudingen 

morgen anders kunnen liggen, is in 
de markt van de sociale verhoudin

gen bij ons stoerheid troef. Dit keer 
begint voor ondernemend Neder
land in het zuiden de victorie. Een 

erkenden ze niet eens categorale 
vakbonden. 

Waar zijn we mee bezig? Hoeveel 
is het ons waard om het compara
tieve voordeel van Nederland, zoals 

de Wagner-Commissie industrie
beleid het verwoordde, nl. zinnige 
en gebalanceerde arbeidsverhou
dingen, te bewaren? Kunnen we 
dan nooit uitkomen boven het ni
veau van de branchevereniging die 
beweert dat de grote distributeurs 
de verticale prijsbinding maar moe
ten accepteren zolang de klein Des 
dat ook doen? Dat is het tegendeel 
van ondernemerschap. Biljarten 
zonder overhouden. 

Het zal onthouden worden tot het 
tij keert. Reken maar. Het wordt 
bijgeschreven bij het verraad na 
Sint Michelsgestel, zoals dat in vak
bondskring is ervaren. Meewerken 
aan een verdubbeling van de ar
beidsproduktiviteit in tien jaren in 
de secundaire sector en nu dit. Dat 
kan toch niet. Men hoeft het toch 
niet met de door de vakbond aan
gedragen oplossing eens te zijn, om 
te erkennen dat hun 'issue' terecht 
is. Geen van ons wil toch een twee
deling in de samenleving, tussen 
werkenden en niet-werkenden. De 
scenario's die daarbij passen ver

langen we niet. Dus, machtsuitoe
fening in een verkopers-markt wen
sen we ook niet. 
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Het zuiden hield zich vroom, alsof 

we nog in [954 in de tijd van het 
mandement van de bisschoppen le
ven. Het zal eenzelfde effect hebben 

als het mandement, nl. meer onge

loof in de wezenlijke intenties. Een 

betere dienst kon de bijna vergeten 
doorbraakgedachte niet worden ge-

leverd. Zelfs de categorale bonden, 

o ironie, zullen voortaan in deze 
nieuwe munt betalen, en betaald 
krijgen . 

april 1986 
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