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Ekonomie anders bekeken    

”Meneer Van Lede”   
Meneer Van Lede is voorzitter van het 

VNO. Ik kan er niets aan doen, wil wel 

anders, maar raak altijd geïrriteerd, als 

ik hem op de televisie zie of op de radio 

hoor. Dit heeft onlangs geleid tot een 

zelfonderzoek. Waarom toch? Mis-

schien is hij best heel aardig voor zijn 

vrouw, kinderen, vrienden en beken-

den. Ik ken hem niet en toch die irrita-

tie. Het opwerpen van een vraag leidt 

meestal tot het zoeken naar een ant-

woord.  

ven, modelletjes bouwen, toetsen enzo-
voort, enzovoort, alvorens men van mij 
in kleine kring iets aanneemt. Op het 
journaal kom ik hooguit, als ik een kolle-
gezaal in brand gestoken heb. En me-
neer Van Lede hoeft zich alleen te be-
roepen op: ”Het is een publiek geheim”. 
Kijk, dat wond mij op. En nog meer toen 
zijn studenten, pardon journalisten, 
alles braaf slikten, niet naar bronnen en 
bewijzen vroegen. Zij zouden toch moe-
ten weten dat er een strijd gestreden 
wordt tussen de Gewestelijke Arbeids-
bureaus, die tot nu toe het werkloos-
heidscijfer mochten leveren, en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, dat 
een ander (lager) cijfer van minister De 
Koning mag leveren. Indien de studen-
ten, pardon journalisten, weerwerk had-
den gegeven, had ik als kijker meneer 
Van Lede weer thuis kunnen brengen, 
namelijk als standwerker van de onder-
nemers. En dan zal ik de laatste zijn om 
hem te verwijten dat-ie zo maar ins 
Blauen hinein beweringen doet. Dat 
mag een standwerker. Maar hem bren-
gen als docent en hem dan op deze 
wijze beweringen laten doen, dat is strij-
dig met elkaar. En dat windt me op. 
 
Standwerker 
Overigens had mijn onderzoek naar het 
verschijnsel irritatie bij het zien en ho-
ren van meneer Van Lede ’s morgens 
onder het scheren al een aanloop geno-
men. Rond half acht. Ik wil er af zijn, 
maar ik meen dat het was voor de mi-
krofoon van de Vereniging van Arbei-
ders Radio Amateurs. Wederom diezelf-
de beschaafde docerende stem. Deze 
keer kwam meneer Van Lede - in het 
verlengde van meneer Van den Brand 
van een ‘gloeilampenfabriek in het zui-
den des lands’ - met de opvatting dat 
men er aan moest wennen ook op za-
terdag en zondag te gaan werken. En 
dat zonder extra betaling. Wat beperkt 
door het vroege uur dacht ik eerst nog: 
ach ja, ‘bedrijfstijd’ en ‘arbeidstijd’ zijn 
door meneer Van Lede uit elkaar gera-
feld en mèt arbeidstijdverkorting wil hij 
de bedrijfstijd verlengen. Dus korter 
werken, maar dan met meer ploegen of 
zo. In mijn nauwelijks op gang gekomen 
hersenen was ik al kritiese kanttekenin-
gen over arbeidsethos in elkaar aan ’t 
zetten, zo van: - een mens is toch niet in 
de eerste plaats een werkmier, of - wer-
ken doe je toch om op een aangename 
wijze met degenen die je dierbaar zijn, 
in dit ondermaanse te kunnen bestaan, 
of - je gaat het doel toch niet opofferen 
voor het middel, of - hoe moet dat dan 
met al die spulletjes die juist voor het 
gebruik in het weekend geproduceerd 
worden, zoals: zeilplanken, fietsen, 
voetballen, gereedschap en dergelijke. 

 
Maar ik bemerkte dat ik met deze kri-
tiek verkeerd zat. Het ging meneer Van 
Lede kennelijk om een uitbreiding van 
de arbeidstijd en niet van de bedrijfs-
tijd, althans deze keer. Dat was af te 
leiden uit zijn argumenten. Kijk maar 
naar Japan, doceerde hij, daar werken 
ze 2.200 uur, en naar Amerika, daar 
werken ze 2.000 uur. Dit soort argu-
menten hebben betrekking op de ar-
beidstijd. En toen voelde ik het weer 
opkomen. De brutale branie van de 
standwerker, die met cijfers en woor-
den smijt, goochelt, ze draait en keert, 
kan niet schelen wat, als hij zijn zaakjes 
maar kwijt raakt. Straks stelt-ie de posi-
tie van de arbeiders in de zuidafrikaan-
se goudmijnen nog ten voorbeeld. En 
dan deze redenering (wat heet) nog 
ombuigen in de richting van: het is goed 
voor de konkurrentiepositie en de werk-
gelegenheid. Ik denk dat ik me maar 
niet meer met een mesje scheer. Dat 
wordt te gevaarlijk. Maar ja, met een 
apparaat word ik klant van die gloeilam-
penfabriek. Ik kan natuurlijk een buiten-
lands merk kopen, duits bijvoorbeeld; 
meestal goede kwaliteit. Maar nee, dan 
zit ik ook fout, getuige een tekst in het 
”Financiëele Dagblad” van 14 januari 
1988: ”De Duitse metaalwerkgevers 
zijn een offensief begonnen om de mil-
joenen werknemers in deze bedrijfstak 
zo ver te krijgen, dat zij akkoord gaan 
met meer flexibele werktijden. Het ta-
boe dat rust op werken in het weekein-
de moet van de werkgevers snel opge-
heven worden. Een van de onderdelen 
van de campagne is een vier pagina’s 
tellende advertentie in de serieuze 
Frankfurter Allgemeine. Daarin betoogt 
de ”Gesamtmetal”, dat zij af wil van de 
bestaande werktijden. Dus ook geen 
duits apparaat. 
 
Overigens, zou de Gesamtmetal, de 
duitse FME, meneer Van Lede de dag 
daarvoor ook beluisterd hebben? Zij 
hadden het namelijk ook over ”unsere” 
konkurrentiepositie. Toch niet waar-
schijnlijk, want in hun vier paginaas 
tellende advertentie (Geld spielt keine 
Rolle) was sprake van 2.104 uren in 
Japan en 1.920 uren in Amerika. Mis-
schien had meneer Van Lede de cijfers 
ook wel van de Gesamtmetal en had hij 
wat naar boven afgerond. Nou ja, kan 
me ook niet schelen. De meneren Van 
Lede zitten kennelijk ook in het buiten-
land en prediken daar gelijktijdig dezelf-
de ideologie als onze eigen meneer Van 
Lede. Ik blijf me toch maar met een 
mesje scheren en zal oplettend en voor-
zichtig zijn ais meneer Van Lede 's och-
tends weer blijkt doorgedrongen tot de 
mikrofoon van een van onze zendge-
machtigden. 
 
Wim Boerboom 
(medewerker Katholieke Universiteit 
Brabant) 

En ik denk de reden van mijn opwin-
ding, als ik meneer Van Lede zie of 
hoor, gevonden te hebben. De laatste 
keer zag ik hem, geloof ik, op 13 januari 
’s avonds op het journaal van acht uur. 
Weer die neiging om hard tegen de buis 
te gaan schreeuwen. Nou lag het niet 
enkel aan meneer Van Lede. Het was ’t 
hele tafreel. Na de buitenopname: groot 
en fors bastion met een bord ”VNO”, de 
binnenopname. Mijn eerste indruk was: 
foutje van het journaal. Het leek op een 
klaslokaal of kollegezaal met achter de 
tafels keurige jongelui. Zo zien studen-
ten er tegenwoordig ook weer uit. Het 
bleken echter journalisten. Achtereen 
tafel, gezicht naar de leerlingen, pardon 
journalisten, zat meneer Van Lede met 
enige sekondanten. Geen foutje dus. 
Toen kreeg ik het inzicht. 
Hij sprak ook deze keer weer op een 
beschaafde, rustige en vooral doceren-
de toon. En normaal vind ik dat best 
aardig, omdat met zo’n toon meestal 
ook iets wordt overgebracht dat inhou-
delijk de moeite waard is en overtuigt. 
Men hoeft het met de inhoud dan welis-
waar niet eens te zijn, maar bronvermel-
ding, iets aantonen of bewijzen kunnen 
een woordenstroom tot een betoog van 
nivo maken. Toon en inhoud zijn dan in 
harmonie. 
 
Pummel 
Zo niet bij meneer Van Lede op 13 janu-
ari, toen hij - in tegenstelling tot vele 
anderen in de wereld die de kijkers on-
getwijfeld ook iets belangrijks mede te 
delen hadden - wederom tot het jour-
naal was doorgedrongen. Met de hou-
ding van een docent bracht meneer Van 
Lede zaken naar voren, die de grootste 
pummel op de markt ook zo kon slijten. 
Zo van, de hele wereld is gek, behalve 
ik. Het officiële werkloosheidscijfer mag 
dan wel bijna 700.000 bedragen, maar 
het zijn er slechts 450.000 of daarom-
trent. En wat waren dan wel zijn bron-
nen? ”Iedereen weet dat...” en ”Het is 
een publiek geheim dat ...” Ik denk dan: 
als eenvoudig wetenschapper moet ik, 
als ik iets beweer, paginaas vol schrij-
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