
DE GIDS | DECEMBER 201558

Negen: verbonden van onder-

nemingen is het de afgelopen 

jaren aardig gelukt om regule-

ringen en sociale standaarden 

af te bouwen. Maar voorzich-

tigheid blijft geboden! Het 

linkse smaldeel is almaar beter 

georganiseerd om met zijn her-

senspinsels onze economische 

ordening te bedreigen. Grotere 

en sterkere inspanningen zijn 

nodig om de suprematie op de 

‘ideeënmarkt’ te behouden. 

Gedenk wel dat nationale 

economische kampioenen 

alsook banken geen zuiver 

economische entiteiten zijn. Zij 

kunnen zich geen echt libera-

lisme veroorloven, zij zijn het 

aan zich verplicht om zelf (of 

tenminste mee) de regels van 

het spel te schrijven. En laten 

we eerlijk zijn: dit kapitalisme 

des copains is hetzelfde in het 

Rijnland- als in het Angelsak-

sisch model. 

Laatst en niet minst: universi-

teiten hebben tot nu toe aan 

hun economische faculteiten 

zeer behoorlijk het juiste 

onderricht. Ondernemingen 

zijn geen welvaarts- laat staan 

welzijnsorganismen, maar 

moeten winsten maximalise-

ren. Alleen dát is hun morele 

plicht, zoals Nobelprijswinnaar 

Milton Friedman afdoend heeft 

betoogd. Maar, bedenkelijk 

genoeg, lijkt een nieuwe gene-

ratie studenten belangstelling 

voor kwesties van moraal en 

ethiek te betuigen. Ze willen 

duurzaamheid, economische 

ethiek en ‘genderstudies’ in 

hun uurroosters! Het moet 

echter opnieuw lukken om eco-

nomische belangen sterkere 

nadruk te geven in universitaire 

curricula en vooral de aanstel-

ling van professoren gericht 

te beïnvloeden. Kortom, zoals 

minister-president Geert Bour-

geois onlangs verzuchtte bij 

bezoek aan verlichtingsprodu-

cent Delta Light (Wevelgem): 

“Er mag meer respect komen 

voor de ondernemer en de durf 

die hij toont.”

Gilbert De Swert

VAN OVER DE TAALGRENS:

DE KORTERE WERKWEEK

Het debat over de kortere 

werkweek gaat niet liggen. In 

Vlaanderen werd de bel aan de 

kat gebonden door vrouwenor-

ganisatie Femma die duidelijk 

pleit voor een 30-urenweek. 

Niet veel later toonde de PVDA 

zich een grote voorstander en 

boog ook denktank Poliargus 

zich over het onderwerp. De 

recente Koppen reportage en 

de eerste resultaten van het 

Göteborg experiment laaiden 

het debat weer (kortstondig) 

op. Maar op de grote spelers 

is het vooralsnog wachten. 

Afgezien van de PVDA is er 

geen enkele partij met een 

duidelijk uitgesproken mening 

over het onderwerp en ook de 

vakbonden lijken de kat uit de 

boom te kijken. 

Aan de andere kant van de 

taalgrens is de situatie enigs-

zins anders. Daar was het niet 

de vrouwenbeweging, maar 

de PTB (PVDA) die het debat 

lanceerde. En daar sprongen 

de vakbonden zeer duidelijk 

wél op de kar. Zowel vanuit 

de christelijke bediendenbond 

(CNE) als vanuit de Waalse 

socialistische bond (FGTB) zijn 

duidelijke standpunten vóór 

een collectieve arbeidsduurver-

mindering ingenomen. En ook 

Ecolo lijkt zich aan te sluiten 

bij het pro-kamp.

Tijd om de twee debat-

ten even kort met elkaar te 

vergelijken. Zo zien we dat de 

focus van het debat duidelijk 

verschilt. In Vlaanderen zet de 

vrouwenbeweging het thema 

op de kaart en het gender-

aspect komt duidelijk terug in 

de argumentatie. De kortere 

werkweek moet de combinatie 
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werk en privé faciliteren en 

zo kunnen vrouwen een meer 

gelijke positie verwerven op de 

arbeidsmarkt. 

In Franstalig België is dat veel 

minder een punt. Daar heeft 

de arbeidersbeweging zélf het 

debat gelanceerd en staat 

werkgelegenheid centraal. Met 

z’n allen enkele uren minder 

werken moet vooral zorgen 

voor een herverdeling van het 

werk. In beide landsdelen kijkt 

men naar de mate waarin een 

kortere werkweek het werk 

‘werkbaar’ kan maken, maar 

ook in die discussie zitten 

accentverschillen. Terwijl in 

Vlaanderen de kortere werk-

week vooral moet zorgen voor 

een betere combinatie van ar-

beid en privé (en zo voor meer 

werkbaar werk), stelt men in 

Franstalig België vooral dat 

minder werken eenvoudigweg 

minder belastend is voor de 

werknemer. 

In beide landsdelen krijgt het 

debat dus een andere focus. 

Maar ook de manier waarop 

het debat gevoerd wordt 

verschilt. In Vlaanderen is het 

debat vooralsnog gefocust op 

de wenselijkheid van een kor-

tere werkweek. Willen we dat 

wel, minder werken? Wat zou 

het ons opleveren en wat niet? 

En waar zitten de addertjes 

onder het gras? Men bekijkt 

natuurlijk ook de haalbaarheid, 

maar in algemene termen en 

zonder concrete voorstellen 

voor hervormingen. 

Ook dat lijkt in Franstalig 

België anders te liggen. Na-

tuurlijk wordt er ook gediscus-

sieerd over wenselijkheid en 

haalbaarheid, maar men legt 

ook ballonnetjes met con-

crete beleidspistes op tafel. Zo 

lanceerde Marc Goblet (FGTB) 

het idee om de arbeidsduur 

vooral voor oudere werkenden 

te verminderen. De logica? Als 

iedereen langer moet werken, 

dan moet het werk ook werk-

baar zijn, vooral voor de ou-

dere werknemers. Een kortere 

werkweek moet dat mogelijk 

maken en dus bijdragen aan 

het langer-werken beleid.

Op het eerste gezicht lijkt 

deze redenering stand te 

houden. Eén van de duidelijk 

geobserveerde effecten van 

de arbeidsduurvermindering 

naar 35 uur in Frankrijk was 

een sterke verhoging van de 

activiteitsgraad van de oudere 

werknemers. Met een kor-

tere werkweek zagen oudere 

werknemers het dus beter 

zitten om verder te werken, 

of in ieder geval werk te gaan 

opzoeken. 

Maar een meer diepgaande 

blik op die cijfers leert ons dat 

Frankrijk met die verhoogde 

activititeitsgraad voor oudere 

werknemers helemaal niet op 

het Europese peloton vooruit 

liep. Meer zelf, door de verho-

ging kon Frankrijk net aanslui-

ten bij het Europese peloton 

door zijn lage activiteitsgraad 

te normaliseren. Daarnaast 

is de relatie tussen minder 

werken en werkbaar werk hele-

maal niet eenduidig en riskeert 

een dergelijke gedeeltelijke 

arbeidsduurvermindering voor 

oudere werknemers ze een (bij-

komend) concurrentieel nadeel 

op te leveren ten opzichte van 

jongeren die minder kosten en 

‘normalere’ werkweken zouden 

hebben.

Het ballonnetje van Goblet 

mag dan al niet perfect zijn, 

zijn voorstel opent wel een 

nieuw luik van de discussie 

over de kortere werkweek. In 

Vlaanderen is dat luik voorals-

nog gesloten in het publieke 

debat. 

Tijd dus dat de voorstanders 

van de kortere werkweek hun 
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tweede taal afstoffen en over 

het muurtje van de taalgrens 

kijken. Van beide kanten valt 

er wat te leren. Willen we de 

discussie levendig houden en 

de kortere werkweek dichterbij 

laten komen dan moeten alle 

argumenten (voor en tegen) 

uitgewerkt worden en is er 

nood aan concrete beleidsvoor-

stellen. Daarbij is arbeidstijd 

nog steeds federale materie en 

zal er draagvlak moeten zijn 

aan beide kanten van de taal-

grens over een arbeidsduur-

vermindering met eenzelfde 

focus. Werk aan de winkel. 

Stan De Spiegelaere  

is onderzoeker aan het 

Europees Vakverbond (ETUI)  

en actief bij Poliargus

EEN CULTUURSCHOK 

VAN 50 JAAR

1965 – dat waren nog tijden! 

Toen pop nog doorging voor 

fast food onder de kunsten: 

vandaag geconsumeerd, mor-

gen alweer vergeten. Intussen 

is de aanval van het verleden 

op het resterende deel van 

de tijd zover opgeschoten dat 

het oude het nieuwe uit de 

hitlijsten verdringt. De toptitels 

van het herfst-winterseizoen: 

Kurt Cobain met demoversies 

van zijn grootste hits, en de 

Beatles die, zo laat Paul Mc-

Cartney weten, op algemeen 

verzoek hun nummer 1-singles 

samen met de bijbehorende 

promotievideo’s voor het eerst 

‘in Dolby Digital en DTS HD 

Surround Audio Mix’ uitbren-

gen. Wow! De concurrentie een 

stap voor is echter, zoals vaker, 

Bob Dylan. 

Toen de song eindelijk vrijge-

geven was, veranderde hij hele 

levens. Bruce Springsteen zei 

dat de eerste drumslag klonk 

alsof iemand ‘de deur had 

opengetrapt naar je mind’. 

Paul McCartney was als ge-

hypnotiseerd: ‘Het leek forever 

and ever door te gaan. Het was 

gewoon beautiful.’ Zelfs Frank 

Zappa, toch veel wereldwijzer 

dan zijn leeftijd, dacht dat het 

spel uit was: ‘Toen ik Like a 

Rolling Stone hoorde, wou ik 

de muziekbusiness verlaten, 

want ik voelde als dat wint en 

het doet wat het moet doen, 

dan moet ik niks anders doen.’ 

Maar de release van Bob 

Dylans wrange single in de 

zomer van 1965 was verre van 

een ongecompliceerd proces. 

De song begon vorm te krijgen 

lang voor z’n onwaarschijnlijke 

bestorming van de hitlijsten. 

Oorspronkelijk geschreven 

als een wraakgierige stroom 

‘braaksel’ gericht tegen een 

onbekende tegenstander, 

kwam de song voor het eerst 

bij Dylans band tijdens de 

sessies voor Highway 61 

Revisited, het album dat 

Dylans status in het populaire 

muziekpantheon danig zou 

opschroeven. 

De release vorige maand van 

The Cutting Edge 1965-1966, 

het twaalfde van Dylans Boot-

leg Series, illustreert de trage 

metamorfose van Like a Rolling 

Stone tot het meesterwerk dat 

het zou worden. De box (18 

cd’s) wijdt meer dan een volle 

cd aan de verschillende versies 

en repetities van de song. Het 

levert levendige portretten op 

van Dylans de experimentalist 

en Dylan de perfectionist, op 

oorlogsvoet met elkaar terwijl 

de studioklok de uren wegtikt. 

Hier ging het om pop in z’n 

meest anti-vluchtige, niet-één-

dagsvlinderige vorm, gemaakt 

om te blijven, beladen met 

betekenis zoals elke gewichtig 

werk uit de hogere kunsten.  

Het begint onder ongunstige 

auspiciën: de eerste take is 

een instrumentele doorstoot 

(als bij biljart) in driekwarts-

maat, slingerend als een 
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