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Korte Analyse huidig dilemma sociaal democratie 

De PvdA en VVD hebben in 2013 met een krappe meerderheid een regeerakkoord gesloten dat zich 

gericht heeft op de hervormingen, die men noodzakelijk achtte om de economische situatie die was 

onstaan door de kapitaal vernietigende “subprime crisis” en daaropvolgende “eurocrisis te verbeteren in 

de verwachting dat dit tot economisch herstel zou leiden. 

De hervormingen behelsden zware bezuinigings ingrepen  in het pensioen stelsel en de AOW, het 

zorgstelsel en het belastingstelsel (onder meer afbouw van de hypotheek aftrek) en plannen voor 

vereenvoudiging van ontslagrecht (vergemakkelijking van ontslag) . Daarnaast werd beoogd om te 

komen tot verdere nivellering van inkomens. Dit laatste arument gaf de doorslag bij het partijcongres 

om met overgrote meerderheid te kiezen voor het regeerakkoord. 

De steun voor de regerings partijen voor dit beleid is in twee jaren vrijwel gehalveerd, terwijl partijen 

waarmee samengewerkt moest worden om de “smalle” coalitie overeind te houden kiezerswinst 

konden boeken op “small sucesses”. Het voorgenomen beleid heeft geleid tot veel pijn doordat met 

name de hervormings en bezuinigings maatregelen met verve werden ingezet, alleen de nivellering 

vlotte niet zo en verwerd al snel tot een beschermingsactie van de armen, terwijl tegelijkertijd het 

aantal armen toenam door de stijgende werkloosheid en er daarnaast “bureau cratische “ problemen 

ontstonden bij de zorg hervorming die ook armen troffen .  

Het ligt daarom voor de hand om het enorme kiezers verlies aan de kant van de PvdA vooral in het licht 

te zien van de enorm toegenomen werkeloosheid en de als chaotisch overkomende situatie in de zorg.  . 

De PvdA wordt bij de kiezers niet meer gezien als de voorvechter van solidariteit en eerlijke verdeling  

maar als de hulp van de hervormende “liberale” krachten. Terwijl de VVD tegelijkertijd verlies leidt door 

teveel concessies aan de PvdA op gebieden als vreemdelingen beleid, waardoor deze naar de PVV 

zouden kunnen afdwalen. 

In dit voorstel wordt beoogd om een beleid te schetsen waarin de partij zich linksom op het gebied van 

de werkgelegenheid kan manifesteren door terug te grijpen op een succes in het verleden waarmee niet 

alleen de werkegelegenheid weer op orde werd gebracht (of liever gezegd sterk werd verbeterd)  maar 

waarmee ook herverdeling van inkomen en vrije tijd werd bewerkstelligd. Dit succes bestond uit een 

snel onwikkeld ATV beleid dat zich richtte op de verkorting van de als fultime te boek staande werktijd 

per week die in de jaren 80 op 40 uur stond en die nu op 36 uur staat dan wel 38 uur met een extra 

aantal vakantie dagen. Deze werktijd verkorting van 10 %  noopte werkgevers tot het scheppen van een 

enorme hoeveelheid nieuwe  vacatures, die een onmiddelijke vemindering van werkloosheid tot gevolg 

had. 

In principe was dit beleid ingezet door het akkoord van Wassenaar waarin het enkele dagen 

aangetreden CDA/VVD kabinet van Lubbers kon scoren op een door het voorgaande CDA/D66 en PvdA 

kabinet voorbereidde overeenkomst tussen overheid, vakbeweging en werkgevers. De overheid zegde 
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in dit akkoord toe de druk van de collectieve lasten verminderen, de vakbeweging zou in zijn cao-

eisen meer rekening houden met het noodzakelijke rendementsherstel van bedrijven en werkgevers 

zouden bijdragen aan een betere verdeling van het beschikbare werk. 

 

Helaas bleek met name de betere verdeling van het beschikbare werk een heikel punt waar met name 

door de aanwezighied van de VVD in het kabinet weinig schot inzat terwijl  de werkeloosheid door bleef 

groeien. De PvdA zat inmiddels in de oppositie en zag in, dat extra impulsen nodig waren. 

Tijdens het partijcongres van het voorjaar van 1983 werd deze impuls gegeven door het voorstel van 

“van Kemenade, Ritzen en Woltgens”  dat zich richtte op de invoering van een 25 urige werkweek, een 

bericht van het reformatorisch dagblad over deze historische gebeurtenis vind u op de volgende 

paginas. 

Na aanname van het rapport van, van Kemenade werd stevig gediscussieerd met sociale partners  en 

ander partijen over het principe van arbeidstijd verkorting. Mede onder de druk van de PvdA die in 

oppositie verkeerde en de vakbonden,  werd allengs werk gemaakt van de Arbeids Tijd Verkorting. Dit 

resulteerde niet alleen in de aanpassing van de cao’s maar ook in de wijziging van de ambtelijke 

aanstellingen naar een werkweek van 36 uur (dan wel 38 uur met een 13 tal extra vrije dagen). De 

Arbeids Tijd Verkorting beliep daardoor 10 % en had zienderogen effect op de reductie van de 

werkeloosheid. Dat de kiezer dit succes niet toeschreef aan het CDA/VVD kabinet maar aan de oppositie 

bleek uit het daverend electoraal succes van de PvdA in 1986 waarbij maar liefst  52 zetels werden 

behaald (wat de op 1 na grootste score was in de 70 jaren na de oorlog). Helaas mocht deze zege geen 

soelaas bieden voor het verkrijgen van regeringsverantwoordelijkheid, omdat de zittende coalitie 

ondanks het forse verlies aan VVD zijde nog net een meerderheid behield en het CDA (met 54 zetels) de 

grootste partij bleef.   

De huidige werkeloosheid ligt op een niveau  dat vergelijkbaar is met dat van 1984, de PvdA draagt nu 

regerings verantwoordelijkheid met de VVD die destijds ook ruggensteun had verleend aan het akkoord 

van Wassenaar. Een unieke situatie waarin we de werkeloosheid effectief zouden kunnen bestrijden,  

Wat let ons op dit succes nu te herhalen???????  
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1983 PvdA-congres voor 25-urige werkweek, Basisinkomen van de hand 

gewezen 

 

Reformatorisch Dagblad, 23 april 1983, p. 1. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/NederlandseWerkloosheid.jpg 

 

 



 

 

Verdere Analyse : Hoe ef

van werkloosheid ? 

In bovenstaande grafiek worden de werkloosheid gegevens van Nederland weergegeven vanaf 195

2014. Het is evident dat de werklooshei

geeft sinds 1980 die een piek geeft omstreeks 1985. De aan deze toename ten grondslag liggende crisis 

wordt voornamelijk geweten aan de olie crisis, maar had in feite een meer structureler karakter dat 

gelegen was in de toenemende automatisering van sectoren die tegelijkert

sterker begon te manifesteren in een exponentieel stijgende en beangstigende werkloosheid, die steeds 

meer jongeren trof. In deze tijd dook  het begrip “ lost generation” op voor met name schoolverlaters en 

afgestudeerden, die geen werk meer konden vinden waardoor hun “scholing en studie” snel in waarde 

afnam .  In een periode van nog geen jaar ontstond de roep om arbeidstijdsverkorting, waarbij de PvdA 

met andere linkse partijen het voortouw nam. 

Van Agt/den Uyl voorbereidde akkoord van Wassenaar (eind 1982) dat weliswaar 

het volgende (CDA/VVD) kabinet 

door werkgevers en de VVD niet erg haastig werd uitgevoerd . Daardoor 

oppositie) en de vakbonden hoog (of liever gezegd laag in aantal uren per week ) 

25 urige werkweek). Het uiteindelijke compromis werd gevonden

10 % (wat iets hoger lag dan de heersende werkeloosheid van 7 tot 8%) die 

werd uit een matiging van loonstijging.

Mensen die al op deeltijd basis werkten werd de keuze gelaten om hun oorspron

blijven werken (met een daarmee overeenkomende loonstijging) dan wel naar rato uren te verminderen 

Verdere Analyse : Hoe effectief is Algemene Arbeidstijd korting bij bestrijding 

In bovenstaande grafiek worden de werkloosheid gegevens van Nederland weergegeven vanaf 195

Het is evident dat de werkloosheid na een geringe toename in 1973 een enorme toename te zien 

ie een piek geeft omstreeks 1985. De aan deze toename ten grondslag liggende crisis 

wordt voornamelijk geweten aan de olie crisis, maar had in feite een meer structureler karakter dat 

gelegen was in de toenemende automatisering van sectoren die tegelijkertijd plaats had

sterker begon te manifesteren in een exponentieel stijgende en beangstigende werkloosheid, die steeds 

meer jongeren trof. In deze tijd dook  het begrip “ lost generation” op voor met name schoolverlaters en 

geen werk meer konden vinden waardoor hun “scholing en studie” snel in waarde 

In een periode van nog geen jaar ontstond de roep om arbeidstijdsverkorting, waarbij de PvdA 

met andere linkse partijen het voortouw nam. Een eerste resultaat werd bereikt in het door het kabinet 

Van Agt/den Uyl voorbereidde akkoord van Wassenaar (eind 1982) dat weliswaar 

het volgende (CDA/VVD) kabinet door de sociale partners werd ondertekent , maar dat 

r werkgevers en de VVD niet erg haastig werd uitgevoerd . Daardoor werd door de PvdA 

hoog (of liever gezegd laag in aantal uren per week ) 

. Het uiteindelijke compromis werd gevonden in een werktijd reductie van ongeveer 

10 % (wat iets hoger lag dan de heersende werkeloosheid van 7 tot 8%) die voornamelijk 

werd uit een matiging van loonstijging. 

Mensen die al op deeltijd basis werkten werd de keuze gelaten om hun oorspron

blijven werken (met een daarmee overeenkomende loonstijging) dan wel naar rato uren te verminderen 
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ting bij bestrijding 

 

In bovenstaande grafiek worden de werkloosheid gegevens van Nederland weergegeven vanaf 1950 tot 

een enorme toename te zien 

ie een piek geeft omstreeks 1985. De aan deze toename ten grondslag liggende crisis 

wordt voornamelijk geweten aan de olie crisis, maar had in feite een meer structureler karakter dat 

ijd plaats had en zich steeds 

sterker begon te manifesteren in een exponentieel stijgende en beangstigende werkloosheid, die steeds 

meer jongeren trof. In deze tijd dook  het begrip “ lost generation” op voor met name schoolverlaters en 

geen werk meer konden vinden waardoor hun “scholing en studie” snel in waarde 

In een periode van nog geen jaar ontstond de roep om arbeidstijdsverkorting, waarbij de PvdA 

Een eerste resultaat werd bereikt in het door het kabinet 

Van Agt/den Uyl voorbereidde akkoord van Wassenaar (eind 1982) dat weliswaar bij het aantreden van 

werd ondertekent , maar dat daarna mede 

door de PvdA (in 

hoog (of liever gezegd laag in aantal uren per week )   ingezet (zelfs tot een 

in een werktijd reductie van ongeveer 

voornamelijk gefinancierd 

Mensen die al op deeltijd basis werkten werd de keuze gelaten om hun oorspronkelijk aantal uren te 

blijven werken (met een daarmee overeenkomende loonstijging) dan wel naar rato uren te verminderen 
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met gelijk blijvend loon. De maatregel  was op velerlei wijzen een succes, de door de automatisering 

ingezette stijging van werkloosheid werd gekeerd en nam zelfs in rap tempo af, de ongelijkheid in 

inkomen en werkdruk van part time en fulltime werknemers werd verminderd . De hoeveelheid 

parttime werk was in de voorafgaande periode “noodgedwongen” toegenomen. Vrouwen en jongeren 

kregen weer volop kansen om te werken en zich verder te ontplooien. Zo werd onder andere het AIO 

stelsel op universiteiten uit deze ATV gelden gefinancierd. We weten natuurlijk niet wat er gebeurd zou 

zijn als de ATV niet was ingevoerd maar uit de grafiek kan worden afgeleid dat de werkloosheid had 

kunnen doorstijgen tot meer dan 1,2 miljoen werklozen in 1990 (uitgaande van een positief effect van 

de ATV van 0,8 miljoen banen  = 10 % van de beroepsbevolking). 

Feit blijft dat de werkloosheid niet meer teruggedrongen kon worden tot het niveau van voor de jaren 

70 en een sterke groei begon te vertonen na de dot.com bubble crisis en vooral na de “subprime loan” 

crisis die vanuit de VS de hele wereld raakte maar net zoals bij de olie crisis is het veilig om te 

veronderstellen dat niet zozeer de crisis de werkloosheid veroorzaakt , als wel dat door de crisis het 

effect van voortgaande automatisering (nu ook van services) zich manifesteert in vrijwel exponentieel 

toenemende werkloosheid dat een direct antwoord vergt om het fenomeen van lost generation te 

bestrijden. Net zoals in de jaren 80 kan de remedie gevonden worden in een vergaande vermindering 

van de maximale werktijd onder min of meer gelijke randvoorwaarden als in de jaren 80. Ook zou 

moeten worden bezien of het wel zo verstandig is om ouderen te forceren om “full time” door te laten 

werken tot een verhoogde pensioenleeftijd. 

 

2015 Een hernieuwd voorstel naar 25 uren 

Een voorstel tot arbeidstijd verkorting (vermindering) dat strekt tot eerlijkere verdeling van arbeid zou 

zsm moeten worden ontwikkeld. We kunnen daarbij in navolging refereren aan het plan “Om een 

werkbare Toekomst” van de PvdA dat in 1983 een reductie tot 25 uur voorstelde. Verwacht mag worden 

dat zo’n voorstel in eerste instantie op weerstand stuit bij met name economen , die zullen aanvoeren 

dat de economische groei hiermee wordt gehinderd met name door productiviteit vermindering per 

arbeidsuur (dat door deze economen  bij full time aanstellingen hoger wordt verondersteld dan bij 

kortere werkweek aanstellingen). Een duidelijke evidence base is daarvoor echter niet te vinden. 

Factoren die productiviteit verminderen bij kortere werkweek aanstellingen zijn bijv meer overleg, meer 

reistijden van personeel. Deze worden echter steeds meer door ICT (virtual team meetings)  en 

thuiswerk opgevangen. Terwijl er ook factoren zijn die juist tot hogere productiviteit  leiden zoals 

uitgerustheid personeel. Van een algehele productiviteits vermindering per arbeidsuur was in de jaren 

80 niets te merken. Er waren wel positieve effecten voor de koopkracht doordat werkelozen op grote 

schaal weer op een redelijk niveau konden mee consumeren, Een verschil met de jaren 80 was dat er 

toendertijd waarschijnlijk meer loonruimte was om de operatie succesvol te laten verlopen, in deze tijd 

zal derhalve voorzichtiger omgegaan moeten worden met de lagere lonen. Ook is de fractie deeltijders 

(die keuze vrijheid gegeven kan worden voor tijd dan wel geld) nu groter dan in de tachtiger jaren, 

waardoor het totale effect minder groot zal zijn. Toch zou ook nu een  arbeidstijd verkorting van 10 % 

al een enorm effect kunnen sorteren (Dat zou neerkomen op 32 uren  = 4 daagse werkweek) 

 

De lancering van het voorstel zal duidelijk moeten maken welke problemen de groeiende werkeloosheid 

met zich meebrengt (in de uitzichtloosheid voor de huidige werklozen, het ontstaan van verloren 
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generaties  en de uiteindelijk ontwrichtende werking daarvan voor onze samenleving door toename van 

de  kansarmen maar ook in (ontslag) dreiging voor zittende werknemers  ) –  

 Daarnaast zal het voorstel duidelijk moeten maken dat de verkorting van de werkweek vrij direct 

verbetering kan aanbrengen voor familieleden die nu geheel dan wel gedeeltelijk werkloos zijn , 

mogelijk positieve consumptie effecten kunnen worden bekeken door CPB. 

Het loonoffer van nu op fulltime aangestelden levert een fair trade op met vrije tijd  en het scheppen 

van werkgelegenheid voor anderen (wellicht kinderen of ander familieleden, vrienden) Voor fulltimers 

met lagere lonen zal een reparatie moet worden aangebracht. 

 

Uiteraard kan worden aangevoerd dat arbeidstijdverkorting niet in alle beroepen en situaties toegepast 

kan worden. In recente wijzigingen van de Arbeidstijden wet zijn dan ook talloze uitzonderingen 

toegestaan voor verschillende beroepen waar langere tijden vrijwel niet te vermijden zijn. Sommige 

uitzonderingen leiden in feite tot zeer lange werktijden waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Ook 

een nadere blik op deze wetgeving lijkt geboden om tot een eerlijkere verdeling te komen maar vergt 

een meer specialistische benadering. 

 

_____________________ 
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Volg de historische lijn 

Werktijd verkorting is niets nieuws onder de zon al sinds de Industriële revolutie is een geleidelijke 

vermindering van werktijd zichtbaar die voortvloeit uit een steeds verdergaande automatisering die 

zowel nieuwe soorten werk en welvaartsgroei oplevert als een grotere hoeveelheid tijd voor “leisure”. 

Hieronder wordt een beeld gegeven van deze ontwikkeling over de laatste eeuwen in de Westerse 

Samenlevingen. 

 

 

Weekly labour hours,based on Huberman & Minns,2007. 

 Fig. 10. Of the Annex of the Discussionpaper  Foresight on Higher Education and ICT, prepared   for the  UNESCO 

HL expert meeting on and ICT and Higher Education in Paris . 

(http://iite.unesco.org/files/news/639201/Annex_to_Discussion_Paper_Foresight_on_HE_and_ICT.pdf) 

Maynard Keynes , die in de crisisjaren van 1929 op het briljante idee kwam om de  arbeidsmarkt te 

versterken met stimulering publieke uitgaven, bracht in 1930 een essay uit waarin hij de economisch 

ontwikkeling in het licht stelde van een afnemende werktijd. Hij ging ervanuit dat de werktijd bij 

geleidelijke economische ontwikkeling (zonder oorlogen en bevolkingsexplosies) over 100 jaar  uit zou 
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kunnen komen op 15 uren per week. Zijn belangrijkste aanname was dat als mensen hun noodzakelijk 

levensbehoeften zouden hebben vervuld tegen een minimale arbeidstijd, ze een weloverwogen 

afweging zouden maken tussen status verrijkende consumptie en vrije tijd en zelfontplooiing.   We zitten 

nu op 85 jaar na dit essay en op een 36 urige werkweek daarnaast hebben we veel meer parttime dan 

ooit te voren en wordt de werkzekerheid steeds minder. We  hebben weliswaar enkele oorlogen 

tussendoor gehad maar kunnen toch zien dat Keynes zijn analyse aan de optimistische kant was en niet 

voorzag in de irrationaliteit van de mens, die manipuleerbaar is om vanuit “status oog punt meer te 

consumeren” dan Keynes voor mogelijk hield. Ook hield hij er geen rekening mee dat ook de “full time”” 

werkomvang op zichzelf als status een conserverende werking zou kunnen hebben. Toch is er wel licht 

aan het einde van de tunnel arbeidstijd verkorting zet gestaag door en blijkt niet te stuiten wanneer de 

werkgelegenheid stagneert. Keynes krijgt uiteindelijk gelijk maar het duurt wat langer . Daarvoor is wel 

nodig dat mensen hun “vrije” tijd desnoods met strijd gaan opeisen zoals ook in de voorgaande 

decennia is gebeurd. De politieke keuze is:  of “solidair korter werken met meer vrije tijd  voor iedereen” 

of voortdurend 5, 10 of nog meer procenten uit de carrousel laten vallen.  

Arbeidstijdsverkorting vereist strijdbaarheid 

De ontwikkeling van kortere werktijden ging zeker in de tijd voor Keynes niet altijd zonder slag of stoot, 

vaak werd er strijd om gevoerd. Waarbij socialisten maar ook Christelijke partijen een belangrijke rol 

speelden. In eerste instantie moest de vrije zondag worden bevochten (rond 1910). De christelijke 

waarden hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Maar daar bleef het niet bij,  in de jaren twintig 

vond het gevecht plaats om van de 9 urige werkdag naar de 8 uren werkdag te komen. De acties daartoe 

vonden over heel Europa plaats, automatisering stond in de kinderschoenen maar begon al in te werken 

op de werkgelegenheid.   De crisis in 1929 kon echter niet voorkomen worden een enorme golf met 

werkeloosheid volgde, Keynes die de oplossing aandroeg door met behulp van publieke uitgaven 

werkgelegenheid te scheppen deed zijn voorspelling van gereduceerde arbeidstijden direct na deze 

crisis. Helaas werden  zijn adviezen op een verwrongen wijze ter harte genomen. Ook oorlogen 

scheppen “publieke” uitgaven en daarmee samenhangende “publieke” en “private” werkgelegenheid. 

Eerst door de destructie klus en dan door de wederopbouw klus. Van korter werken is er dan even geen 

sprake. 
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STRIJD in de TWINTIGER  JAREN:  

De illustratie is gebaseerd op de belgische geschiedenis die op de een of andere manier beter 

gedocumenteerd bleef  

 

Analyse uit de Wereld van Morgen  

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/24/langer-werken-het-einde-van-meer-

dan-een-eeuw-strijd 

   

Langer werken? Het einde van meer dan een eeuw strijd 

Het pensioendebat laaide vorige week opnieuw op in België. Maar het wordt op zo'n 

manier gekaderd dat de meest cruciale politieke vragen niet aan bod komen. 

DeWereldMorgen wil het pensioendebat verder opentrekken en teruggaan naar de meer 

fundamentele vragen. In dit stuk wordt het pleidooi voor 'langer werken' onder de loep 

genomen.  

•  Thomas Decreus  

dinsdag 24 juni 2014  

 

Acht uur werken, acht uur vrije tijd en acht uur slapen. Het was niet de socialistische 

beweging die met dat principe op de proppen kwam, maar wel Alfred de Grote. Die 

Alfred de Grote was koning van het Engelse Wessex in de negende eeuw. Een 

millennium later slaagde de socialistische beweging er wel in om rond die idee het 

speerpunt van een succesvolle sociale strijd te maken. En die strijd – uiteindelijk – 

grotendeels te winnen. 
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Dat was uiteraard niet toevallig. Arbeiders in de negentiende eeuw leidden een ronduit 

ellendig bestaan. In 1832 werd in Groot-Brittannië een parlementaire commissie in het 

leven geroepen die de werkcondities van arbeiders diende te belichten. i Meerdere 

arbeiders werden over hun werkomstandigheden ondervraagd.  

Dit is één uittreksel uit de lange reeks van vraaggesprekken. Aan het woord is een 

tweeëntwintigjarige arbeidster uit Leeds, genaamd Elizabeth Bentley: 

Commissie: Wanneer begon je te werken in de fabriek?  

E. Bentley: Toen ik zes jaar oud was.  

Commissie: Wat waren je werkuren?  

E. Bentley: Vijf uur 's ochtends tot negen uur 's avonds, als het druk was.  

Commissie: En wat waren je normale uren? 

E. Bentley: Van zes uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds.  

Commissie: Had je tijd voor lunch?  

E. Bentley: Ja, veertig minuten tijdens de middag.  

Commissie: Had je tijd voor een ontbijt of om tussen het werk te drinken? 

E. Bentley: Nee, dat gebeurde tijdens het werk.  

Meer loon, minder werk 

De eis van een achturenwerkdag was dus geenszins een modegril of bevlieging, ze 

ontstond uit bittere noodzaak. Dat verklaart ook de kracht waarmee het principe werd 
afgedwongen. 

In feite kan de sociale strijd van de negentiende en twintigste eeuw voor een groot deel 

samengevat worden met het principe 'meer loon voor minder en betere arbeid'. Daarin 

past het idee van een dag waarin evenveel vrije tijd als arbeidstijd beschikbaar was, 

maar ook het idee dat zowel arbeid als vrije tijd kwalitatief en menswaardig moesten 
zijn. 

Het is met vallen en opstaan dat doorheen de twintigste eeuw wetgevingen, praktijken 

en organisaties werden ontwikkeld die er – althans in de grootste delen van West-
Europa – voor zorgden dat dit principe in praktijk werd omgezet.  

Om enkele Belgische voorbeelden te geven: in 1905 werd de wet op de zondagsrust 

gestemd, in 1921 kwam de langverwachte achturendag er, in 1924 en 1925 kwam de 
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verplichte pensioenregeling voor arbeiders en bedienden, en in 1936 werd een wet 
aanvaard die zes betaalde vakantiedagen per jaar garandeerde.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd een versnelling hoger geschakeld. In 1947 werd het 

dubbel vakantiegeld ingevoerd, in 1949 de gezinsvakantiebijslag, in 1951 de 

aanvullende vakantie voor jongeren onder de eenentwintig en in 1953 en 1955 wordt de 

pensioenregeling verder uitgebreid. In de jaren zestig werden regelingen met 

betrekking tot werkloosheid, betaalde vakantie en pensioen verder uitgediept en 
uitgebouwd. 

 

Leven en dood 

Het tot standkomen van de pensioenregeling moet worden gekaderd binnen een strijd 

voor minder arbeid, meer vrije tijd en beter loon. In feite is het pensioendebat een 

(uitgesteld) debat over de duur van de arbeidsdag. Aan de basis van het pensioen ligt 

evenzeer het idee dat men na verloop van tijd recht heeft op rust en kwaliteitsvolle tijd. 

Door middel van onderlinge verzekeringssystemen en overheidsoptreden is dat idee 
gerealiseerd geworden. 

Maar tegenwoordig staat de verworvenheid van het pensioen onder druk. Niet dat men 

het pensioen als dusdanig wil afschaffen. Althans, zo noemt men het niet. Maar mensen 

langer laten werken, komt neer op het gedeeltelijk afschaffen van het pensioen. Zeker 

omdat het cruciale argument waarop men het pleidooi voor langer werken terugvoert – 

we leven langer – geen hout snijdt. We leven inderdaad gemiddeld langer, maar de 
levensverwachting na 65 jaar is niet zo spectaculair toegenomen.  
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In De Standaard schreef demograaf Patrick Deboosere hierover: “In 1910 had een 85-

jarige man gemiddeld nog 3,4 jaar te leven. In 2012 is dat 5,3 jaar geworden. De 

geneeskunde kan tijdelijk wel onderdelen vervangen of bijstellen, maar er is vooral 

enorm veel vooruitgang geboekt om vroegtijdig overlijden te voorkomen. Veroudering 
en dood blijven onlosmakelijk met het leven verbonden.”ii  

Als we langer moeten werken, krijgen we dus een reële vermindering van het aantal 

jaren dat er niet hoeft gewerkt te worden. We werken dan meer om minder te krijgen. 

Dat de levensverwachting na vijfenzestig sterk afhankelijk is van de sociale positie die 
je inneemt in de samenleving, hebben we dan nog niet eens in rekening gebracht. 

Flexibiliteit 

Het pleidooi om langer te werken past binnen een breder arbeidsethos dat van lang en 

hard werken een statussymbool maakt, met alle gevolgen van dien. Dat nieuwe 

arbeidsethos heeft niet alleen een effect op hoe we over pensioenen nadenken, maar 
ook op de arbeidsorganisatie zelf. 

Op 15 augustus 2013 kreeg de 21-jarige Moritz Erhardt, een werknemer van Bank of 

America, een epileptische aanval terwijl hij een douche nam in zijn studentenflat te 

Londen. Toen de hulpdiensten Erhardt aantroffen, konden ze enkel nog zijn dood 
vaststellen. 

De dood van Moritz Erhardt veroorzaakte ophef, omdat ze naar alle waarschijnlijkheid 

gerelateerd was aan het spijkerharde werkritme waaraan hij onderworpen was. Erhardt 
werkte vaak tot vijf uur 's ochtends en maakte zo dagen van veel meer dan twaalf uur. iii  

Natuurlijk is het geval van Erhardt extreem. Maar in zijn extremiteit is het illustratief 

voor een evolutie. In tal van sectoren, zoals media, academia, cultuur of het 

bankwezen, is de druk om overuren te maken bijzonder groot. Het hangt samen met een 

ethos waarin een voortdurende concurrentiestrijd tussen collega's heerst en hard werk 

gelijkgesteld wordt aan kwaliteit. Daarbovenop komt dat in sommige van deze sectoren 

de grens tussen werk en vrije tijd volledig vervaagt. Werk en leven vloeien naadloos in 
elkaar over.  

Deze tendens is dominant voor de hele arbeidsmarkt. Er wordt van werknemers een 
hogere inzet en meer flexibiliteit gevraagd.  

Om een actueel voorbeeld te geven: werknemers van Delhaize hebben wisselende uren 

tussen zes uur 's ochtends en negen uur 's avonds. Enkel de vrije dag ligt vast. 

Officieel hebben de werknemers van Delhaize recht op negen vrije zaterdagen, maar de 

sociale druk om die niet op te nemen is groot. 

Over dat arbeidsritme zegt een medewerker van Delhaize het volgende: “Onze rooster 

kennen we twee weken op voorhand. Het is te zeggen, op zaterdag wordt de rooster van 

de volgende twee weken uitgehangen. Een avond met vrienden plannen is heel 

moeilijk. Vergeet dat sociaal leven maar. Een feestje zaterdagavond? Veel kans dat je 
tot 20u moet werken.” iv 
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Toegenomen flexibiliteit leidt tot een situatie waarin werk steeds dominanter wordt ten 

opzichte van vrije tijd. Daarbij gaat het niet zozeer om een officiële toename van het 

aantal uren. Maar de onregelmatigheid van tewerkstelling kan van dien aard zijn dat 

het de vrije tijd volledig overschaduwt. Zorg voor kinderen, familieleven of het 

onderhouden van een sociaal leven wordt zo steeds moeilijker. Dit heeft een drastisch 
effect op de levenskwaliteit.  

Uiteraard kunnen we, althans in onze contreien, niet spreken over toestanden die 

vergelijkbaar zijn met diegene uit parlementaire commissie van 1832. Maar dat maakt 

uitbuiting niet minder reëel. De stille getuigen van de hedendaagse uitbuiting zijn 

burn-outs, depressies en aan stress gerelateerde aandoeningen. In tegenstelling tot de 

dood van Moritz Erhardt halen degenen die onder deze aandoeningen lijden, veel 
minder de pers.  

Macht 

De ware inzet van het pensioendebat is dan ook het recht op vrije tijd. Wanneer we het 

hebben over langer werken en pensioenen, dan dient ook een debat geopend te worden 

over onze huidige arbeidsorganisatie. Want inzetten op een steeds veeleisender 

arbeidsorganisatie en tegelijk pleiten voor langer werken, betekent niets anders dan 
meer dan een eeuw strijd tenietdoen onder het mom van economische noodzaak. 

Het recht op vrije tijd is een recht dat steeds minder als recht wordt erkend, laat staan 

wordt verdedigd. Wat vandaag vaak vergeten wordt, is dat die strijd bij uitstek een 

politieke strijd is. Het aantal uren of jaren dat gewerkt wordt, is geen economisch of 
sociologisch gegeven, maar het gevolg van een politieke beslissing. 

Dat het om een politieke machtsstrijd gaat tussen twee kampen, wist Marx reeds toen 
hij deze beroemde regels schreef: 

“De kapitalist staat in zijn recht als koper wanneer hij de arbeidsdag zo lang mogelijk 

probeert te maken en van één arbeidsdag zo mogelijk twee. Aan de andere kant (…) 

staat de arbeider in zijn recht als verkoper wanneer hij de arbeidsdag wil beperken tot 
een bepaalde, normale lengte. (…) Tussen twee gelijke rechten beslist de macht.” 

Wat van belang is in het citaat van Marx, is het woord macht. De duur van de 

arbeidsdag, of van de loopbaan in dit geval, is het product van een machtsstrijd en dus 

van een politieke strijd. Als we het recht op een kwalitatieve, vrije tijd willen 

waarborgen, dan zal een politieke machtsstrijd moeten georganiseerd worden. Enkel op 

die manier kan vermeden worden, dat de loopbaan moet verlengd worden. 

Naar een 8-8-8 loopbaan? 

Is de politieke strijd tegen een verlenging van de loopbaan een conservatieve strijd, 

zoals tegenstanders wel eens beweren? Niet noodzakelijk. Pleiten tegen de richting 

waarin de huidige hervormingsvoorstellen gaan, hoeft helemaal niet gelijk te staan aan 

het behoud van een status quo. Veeleer dienen we te pleiten voor een hervorming in 
emancipatorische richting.  
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Wat bijvoorbeeld als we het oude principe van de 8-8-8-werkdag gaan toepassen op de 

loopbaan als geheel? In 2011 bedroeg de gemiddelde leeftijdsverwachting voor mannen 

en vrouwen in België tachtig jaar. Een out-of-the-box-oplossing voor onze pensioen 

kan erin bestaan, dat we 26 jaar van de levensduur besteden aan opleiding en 26 jaar 

aan de loopbaan. En dus ook 26 jaar aan een “pensioen”, dat waar wenselijk tijdens of 
na de loopbaan op flexibele wijze kan opgenomen worden. 

Dat zou neerkomen op een vorm van arbeidsherverdeling of simpelweg op de 

verkorting van de arbeidsdag. Een recept dat er onder meer voor zorgt, dat in tijden 

van crisis het aantal jobs mogelijk kan behouden blijven en dat bijdraagt tot een 
verhoogd welzijn in de vorm van meer vrije tijd.  

Onmogelijk? Verre van. Uit onderzoek blijkt dat een verkorte arbeidsdag leidt tot een 

hogere productiviteit omdat je meer gemotiveerde en gezonde werknemers krijgt. Op 

de ziekenzorg wordt zo mogelijk bespaard en ook ecologisch gezien is kortere werkdag 
interessant.v 

De stad Göteborg gaf onlangs het goede voorbeeld. Het gemeentebestuur beslistte om 

ambtenaren zes in plaats van acht uren te laten werken tegen hetzelfde loon. Met 
andere woorden: waar een politieke wil is, is een weg. 

Noten 

i http://www.victorianweb.org/history/workers1.html  

ii http://www.standaard.be/cnt/dmf20140617_01144516  

iii http://www.bloomberg.com/news/2013-11-22/bank-of-america-staff-quizzed-as-coroner-probes-
intern-s-death.html 

iv http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/18/werken-zoals-het-is-bij-delhaize  

v http://www.jobat.be/nl/artikels/minder-werken-is-goed-voor-de-natuur/  
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Pamfletten naar een achturendag FNV 
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EEN AANTAL VAN DE VOORDEELEN UIT DE TWINTIGER JAREN UIT DE VORIGE EEUW ZIJN NOG STEEDS 

VAN TOEPASSING IN DE TWINTIGER JAREN VAN DEZE EEUW 
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STRIJD in de TACHTIGER  JAREN:  
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Terugblik CBS op Akkoord van Wassenaar keerpunt op de arbeidsmarkt 

CBS Webmagazine, woensdag 21 november 2007 9:30  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-

economie/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2321-wm.htm 

 

Vijfentwintig jaar geleden, op 24 november 1982, kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de 

Arbeid het Akkoord van Wassenaar overeen. In het akkoord werd loonmatiging gekoppeld aan herverdeling van arbeid om 

enerzijds de (jeugd)werkloosheid te bestrijden en anderzijds de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te vergroten. Het 

akkoord werd gesloten tijdens een diepe crisis: in 1981 en 1982 kromp de economie. Hierdoor liep de werkgelegenheid 

sterk terug. 

Ontwikkeling cao-lonen per maand (%) 

 

Loonontwikkeling sterk gematigd 

Het Akkoord van Wassenaar heeft een grote weerslag gehad op de arbeidsmarkt. In de jaren zeventig raakte Nederland 

gevangen in een loon-prijsspiraal met jaarlijkse cao-loonstijgingen van 5 à 15 procent. Na 1982 zijn stijgingen van meer dan 

5 procent niet meer voorgekomen. Door de loonmatiging is het gaandeweg voor werkgevers veel aantrekkelijker geworden 

om personeel aan te nemen.  

Explosieve groei werkgelegenheid 

In de jaren zeventig bleef de toename van het aantal werkzame personen sterk achter bij de bevolkingsgroei. Begin jaren 

tachtig liep het aantal werkzame personen zelfs terug. Tegelijkertijd liep de werkloosheid snel op.  

In het jaar na het afsluiten van akkoord trok de economie aan waarna de werkgelegenheid begon te stijgen. Het aantal 

werkzame personen is sindsdien sterk toegenomen: in 2006 waren er ruim 2,5 miljoen mensen meer aan het werk dan in 

1982.  

Ontwikkeling economie en werkgelegenheid 



21 

 

 

Arbeidsduur verder afgenomen 

Naast loonmatiging vormde herverdeling van arbeid een tweede pijler onder het akkoord. Door arbeidstijdverkorting, 

deeltijdwerk en vervroegde uittreding zou meer werk beschikbaar komen voor mensen die aan de kant stonden. De 

arbeidsduur is sinds het Akkoord van Wassenaar inderdaad verder teruggelopen. Zo is het aantal overeengekomen uren 

van voltijders sinds ‘Wassenaar’ afgenomen met 5 procent. Ook is inmiddels mede door de sterk toegenomen 

arbeidsparticipatie van vrouwen bijna een op de twee banen een deeltijdbaan. Overigens nam de gemiddelde arbeidsduur 

per werkzaam persoon ook voor het akkoord al af. 

In de afgelopen jaren is de herverdeling van arbeid als beleidslijn losgelaten. Nu de bevolkingsgroei is afgevlakt, de 

bevolking vergrijst en de arbeidsparticipatie al flink is gestegen, is het creëren van banen niet langer het grootste probleem, 

maar eerder het vinden van mensen. 

Arbeidsduur voltijders 

 

Hans Langenberg en Job van der Zwan 
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Voor meer informatie: Bart Nauta en Hans Langenberg, Werkgelegenheid in de periode 1969-2006: crisis begin jaren '80 

vormde keerpunt, In: Sociaaleconomische trends (2007), aflevering 4, 24–30. 

Bron:  

• Statline, Gemiddeld aantal banen  

• Statline, Aantal werkzame personen  

• ‘Werkgelegenheid in de periode 1969–2004: crisis begin jaren ’80 vormde 

keerpunt’ 
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Terugblik VNO/NCW  
 

Home / Over VNO-NCW / Geschiedenis / ATV-dagen 

ATV-dagen  

Onderneming (1986): De terugkerende strijd om de arbeidstijd  

 

Het thema arbeidstijd- of arbeidsduurverkorting komt met enige regelmaat voor in de kolommen van 

werkgeversbladen. In de vroege jaren tachtig was de hoge werkloosheid – gekoppeld aan een 

slechte rendementspositie van bedrijven – het argument voor arbeidstijdverkorting. In november 

1982 vonden kabinet, vakbeweging en werkgevers elkaar in het later zo veelbesproken Akkoord van 

Wassenaar (dat overigens pas in de geschiedenisboekjes zijn naam kreeg). De overheid zou de druk 

van de collectieve lasten verminderen, de vakbeweging zou in zijn cao-eisen meer rekening houden 

met het noodzakelijke rendementsherstel van bedrijven en werkgevers zouden bijdragen aan een 

betere verdeling van het beschikbare werk. 

 

Een van de middelen daarvoor was een verkorting van de arbeidsduur op jaarbasis met 5 procent. 

Veel bedrijven en bedrijfstakken hielden er tot de dag van vandaag als tastbaar relikwie hun atv-

dagen aan over.  

 

Het Akkoord van Wassenaar - achteraf vaak betiteld als de geboorte van het poldermodel - 

stimuleerde de vakbeweging in de loop van de jaren tachtig het onderwerp arbeidsduurverkorting 

vaker op de agenda te zetten. Zo streefden de bonden in 1985 naar een collectieve 36-urige 

werkweek. Dat leverde massaal verzet van werkgeverszijde op. "De suggestie als zou de strijd tegen 

de werkeloosheid staan of vallen met een onmiddellijke invoering van een 36-urige werkweek is 

volstrekt onjuist", begon bijvoorbeeld een lang betoog in het VNO-weekblad Onderneming van 8 

maart 1985. 

 

"Voor een gezond werkgelegenheidsbeleid is het onverantwoord het cao-overleg voor 1985 volledig 

eenzijdig te richten op een verdere algemene verkorting van de arbeidstijd tot een 36-urige 

werkweek." De werkgevers betoogden dat economische groei de beste voorwaarde was voor groei van 

de werkgelegenheid. Talloze studies leken het gelijk van de werkgevers te bevestigen.  

 

Anderhalf jaar later is de kou uit de lucht. Onderneming van 10 oktober 1986 kan melden dat "de visie 

van de vakcentrales realistischer is geworden". De FNV schuift de verkorting van de werkweek naar 

"gemiddeld 36 uur" door naar het ondernemings- of bedrijfstakniveau. Er worden geen eisen meer 

gesteld aan tempo en vorm waarin verdere atv gestalte moet krijgen.  

 

VNO-blad Onderneming was opvolger van De Nederlandsche Onderneming (1968-1972). Het laatste 

nummer verscheen op 5 september 1995. Twee weken later verscheen het eerste nummer van 

Forum, het opinieblad van de Vereniging VNO-NCW. 



24 

 

Lost generation: Waar leiden we jongeren naar toe 

 

 

VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND 

Vrijdag 17 April 2015 

 

 

 

 

http://www.marketplace.org/topics/economy/15-hour-work-week-closer-we-think 

 

http://www.theguardian.com/business/2008/sep/01/economics 
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John Maynard Keynes 1930 

Keynes: Economic Possibilities for our 

Grandchildren (essay written in 1930) 
Keynes on the accumulation of capital vs. shorter work time 

and the possibilities for freedom during the Great Depression...  
 

Source: Scanned from John Maynard Keynes, Essays in Persuasion, 

New York: W. W. Norton & Co., 1963, pp. 358-373.  

Transcribed: by Viola Wilkins. 

 

We are suffering just now from a bad attack of economic pessimism. It 

is common to hear people say that the epoch of enormous economic 

progress which characterised the nineteenth century is over; that the rapid 

improvement in the standard of life is now going to slow down – at any 

rate in Great Britain; that a decline in prosperity is more likely than an 

improvement in the decade which lies ahead of us.  

I believe that this is a wildly mistaken interpretation of what is 

happening to us. We are suffering, not from the rheumatics of old age, but 

from the growing-pains of over-rapid changes, from the painfulness of 

readjustment between one economic period and another. The increase of 

technical efficiency has been taking place faster than we can deal with the 

problem of labour absorption; the improvement in the standard of life has 

been a little too quick; the banking and monetary system of the world has 

been preventing the rate of interest from falling as fast as equilibrium 

requires. And even so, the waste and confusion which ensue relate to not 

more than 7½ per cent of the national income; we are muddling away one 

and sixpence in the £, and have only 18s. 6d., when we might, if we were 

more sensible, have £1; yet, nevertheless, the 18s. 6d. mounts up to as 

much as the £1 would have been five or six years ago. We forget that in 
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1929 the physical output of the industry of Great Britain was greater than 

ever before, and that the net surplus of our foreign balance available for 

new foreign investment, after paying for all our imports, was greater last 

year than that of any other country, being indeed 50 per cent greater than 

the corresponding surplus of the United States. Or again-if it is to be a 

matter of comparisons – suppose that we were to reduce our wages by a 

half, repudiate four fifths of the national debt, and hoard our surplus 

wealth in barren gold instead of lending it at 6 per cent or more, we should 

resemble the now much-envied France. But would it be an improvement?  

The prevailing world depression, the enormous anomaly of 

unemployment in a world full of wants, the disastrous mistakes we have 

made, blind us to what is going on under the surface to the true 

interpretation. of the trend of things. For I predict that both of the two 

opposed errors of pessimism which now make so much noise in the world 

will be proved wrong in our own time – the pessimism of the 

revolutionaries who think that things are so bad that nothing can save us 

but violent change, and the pessimism of the reactionaries who consider 

the balance of our economic and social life so precarious that we must risk 

no experiments.  

My purpose in this essay, however, is not to examine the present or the 

near future, but to disembarrass myself of short views and take wings into 

the future. What can we reasonably expect the level of our economic life to 

be a hundred years hence? What are the economic possibilities for our 

grandchildren?  

From the earliest times of which we have record – back, say, to two 

thousand years before Christ – down to the beginning of the eighteenth 

century, there was no very great change in the standard of life of the 

average man living in the civilised centres of the earth. Ups and downs 

certainly. Visitations of plague, famine, and war. Golden intervals. But no 



27 

 

progressive, violent change. Some periods perhaps So per cent better than 

others at the utmost 1 00 per cent better – in the four thousand years 

which ended (say) in A. D. 1700.  

This slow rate of progress, or lack of progress, was due to two reasons – 

to the remarkable absence of important technical improvements and to 

the failure of capital to accumulate.  

The absence of important technical inventions between the prehistoric 

age and comparatively modern times is truly remarkable. Almost 

everything which really matters and which the world possessed at the 

commencement of the modern age was already known to man at the dawn 

of history. Language, fire, the same domestic animals which we have to-

day, wheat, barley, the vine and the olive, the plough, the wheel, the oar, 

the sail, leather, linen and cloth, bricks and pots, gold and silver, copper, 

tin, and lead – and iron was added to the list before 1000 B.C. – banking, 

statecraft, mathematics, astronomy, and religion. There is no record of 

when we first possessed these things.  

At some epoch before the dawn of history perhaps even in one of the 

comfortable intervals before the last ice age – there must have been an era 

of progress and invention comparable to that in which we live to-day. But 

through the greater part of recorded history there was nothing of the kind.  

The modern age opened; I think, with the accumulation of capital which 

began in the sixteenth century. I believe – for reasons with which I must 

not encumber the present argument – that this was initially due to the rise 

of prices, and the profits to which that led, which resulted from the 

treasure of gold and silver which Spain brought from the New World into 

the Old. From that time until to-day the power of accumulation by 

compound interest, which seems to have been sleeping for many 

generations, was re-born and renewed its strength. And the power of 
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compound interest over two hundred years is such as to stagger the 

imagination.  

Let me give in illustration of this a sum which I have worked out. The 

value of Great Britain’s foreign investments to-day is estimated at about 

£4,000,000,000. This yields us an income at the rate of about 6½ per 

cent. Half of this we bring home and enjoy; the other half, namely, 3¼ per 

cent, we leave to accumulate abroad at compound interest. Something of 

this sort has now been going on for about 250 years.  

For I trace the beginnings of British foreign investment to the treasure 

which Drake stole from Spain in 1580. In that year he returned to England 

bringing with him the prodigious spoils of the Golden Hind. Queen 

Elizabeth was a considerable shareholder in the syndicate which had 

financed the expedition. Out of her share she paid off the whole of 

England’s foreign debt, balanced her Budget, and found herself with about 

£40,000 in hand. This she invested in the Levant Company – which 

prospered. Out of the profits of the Levant Company, the East India 

Company was founded; and the profits of this great enterprise were the 

foundation of England’s subsequent foreign investment. Now it happens 

that £40,000 accumulating at 3½ per cent compound interest 

approximately corresponds to the actual volume of England’s foreign 

investments at various dates, and would actually amount to-day to the 

total of £4,000,000,000 which I have already quoted as being what our 

foreign investments now are. Thus, every £1 which Drake brought home in 

1580 has now become £100,000. Such is the power of compound interest!  

From the sixteenth century, with a cumulative crescendo after the 

eighteenth, the great age of science and technical inventions began, which 

since the beginning of the nineteenth century has been in full flood – coal, 

steam, electricity, petrol, steel, rubber, cotton, the chemical industries, 

automatic machinery and the methods of mass production, wireless, 
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printing, Newton, Darwin, and Einstein, and thousands of other things 

and men too famous and familiar to catalogue.  

What is the result? In spite of an enormous growth in the population of 

the world, which it has been necessary to equip with houses and machines, 

the average standard of life in Europe and the United States has been 

raised, I think, about fourfold. The growth of capital has been on a scale 

which is far beyond a hundredfold of what any previous age had known. 

And from now on we need not expect so great an increase of population.  

If capital increases, say, 2 per cent per annum, the capital equipment of 

the world will have increased by a half in twenty years, and seven and a 

half times in a hundred years. Think of this in terms of material things – 

houses, transport, and the like.  

At the same time technical improvements in manufacture and transport 

have been proceeding at a greater rate in the last ten years than ever 

before in history. In the United States factory output per head was 40 per 

cent greater in 1925 than in 1919. In Europe we are held back by 

temporary obstacles, but even so it is safe to say that technical efficiency is 

increasing by more than 1 per cent per annum compound. There is 

evidence that the revolutionary technical changes, which have so far 

chiefly affected industry, may soon be attacking agriculture. We may be on 

the eve of improvements in the efficiency of food production as great as 

those which have already taken place in mining, manufacture, and 

transport. In quite a few years – in our own lifetimes I mean – we may be 

able to perform all the operations of agriculture, mining, and manufacture 

with a quarter of the human effort to which we have been accustomed.  

For the moment the very rapidity of these changes is hurting us and 

bringing difficult problems to solve. Those countries are suffering 

relatively which are not in the vanguard of progress. We are being afflicted 

with a new disease of which some readers may not yet have heard the 
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name, but of which they will hear a great deal in the years to come – 

namely, technological unemployment. This means unemployment due to 

our discovery of means of economising the use of labour outrunning the 

pace at which we can find new uses for labour.  

But this is only a temporary phase of maladjustment. All this means in 

the long run that mankind is solving its economic problem. I would 

predict that the standard of life in progressive countries one hundred 

years hence will be between four and eight times as high as it is to-day. 

There would be nothing surprising in this even in the light of our present 

knowledge. It would not be foolish to contemplate the possibility of afar 

greater progress still.  

II  

Let us, for the sake of argument, suppose that a hundred years hence we 

are all of us, on the average, eight times better off in the economic sense 

than we are to-day. Assuredly there need be nothing here to surprise us.  

Now it is true that the needs of human beings may seem to be insatiable. 

But they fall into two classes – those needs which are absolute in the sense 

that we feel them whatever the situation of our fellow human beings may 

be, and those which are relative in the sense that we feel them only if their 

satisfaction lifts us above, makes us feel superior to, our fellows. Needs of 

the second class, those which satisfy the desire for superiority, may indeed 

be insatiable; for the higher the general level, the higher still are they. But 

this is not so true of the absolute needs – a point may soon be reached, 

much sooner perhaps than we are all of us aware of, when these needs are 

satisfied in the sense that we prefer to devote our further energies to non-

economic purposes.  

Now for my conclusion, which you will find, I think, to become more 

and more startling to the imagination the longer you think about it.  
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I draw the conclusion that, assuming no important wars and no 

important increase in population, the economic problem may be solved, or 

be at least within sight of solution, within a hundred years. This means 

that the economic problem is not – if we look into the future – the 

permanent problem of the human race.  

Why, you may ask, is this so startling? It is startling because – if, 

instead of looking into the future, we look into the past – we find that the 

economic problem, the struggle for subsistence, always has been hitherto 

the primary, most pressing problem of the human race – not only of the 

human race, but of the whole of the biological kingdom from the 

beginnings of life in its most primitive forms.  

Thus we have been expressly evolved by nature – with all our impulses 

and deepest instincts – for the purpose of solving the economic problem. 

If the economic problem is solved, mankind will be deprived of its 

traditional purpose.  

Will this be a benefit? If one believes at all in the real values of life, the 

prospect at least opens up the possibility of benefit. Yet I think with dread 

of the readjustment of the habits and instincts of the ordinary man, bred 

into him for countless generations, which he may be asked to discard 

within a few decades.  

To use the language of to-day – must we not expect a general “nervous 

breakdown“? We already have a little experience of what I mean – a 

nervous breakdown of the sort which is already common enough in 

England and the United States amongst the wives of the well-to-do 

classes, unfortunate women, many of them, who have been deprived by 

their wealth of their traditional tasks and occupations – who cannot find it 

sufficiently amusing, when deprived of the spur of economic necessity, to 

cook and clean and mend, yet are quite unable to find anything more 

amusing.  
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To those who sweat for their daily bread leisure is a longed-for sweet – 

until they get it.  

There is the traditional epitaph written for herself by the old 

charwoman: –  

Don’t mourn for me, friends, don’t weep for me never,  

For I’m going to do nothing for ever and ever.  

This was her heaven. Like others who look forward to leisure, she 

conceived how nice it would be to spend her time listening-in – for there 

was another couplet which occurred in her poem: –  

With psalms and sweet music the heavens’ll be ringing,  

But I shall have nothing to do with the singing.  

Yet it will only be for those who have to do with the singing that life will 

be tolerable and how few of us can sing!  

Thus for the first time since his creation man will be faced with his real, 

his permanent problem – how to use his freedom from pressing economic 

cares, how to occupy the leisure, which science and compound interest 

will have won for him, to live wisely and agreeably and well.  

The strenuous purposeful money-makers may carry all of us along with 

them into the lap of economic abundance. But it will be those peoples, 

who can keep alive, and cultivate into a fuller perfection, the art of life 

itself and do not sell themselves for the means of life, who will be able to 

enjoy the abundance when it comes.  

Yet there is no country and no people, I think, who can look forward to 

the age of leisure and of abundance without a dread. For we have been 

trained too long to strive and not to enjoy. It is a fearful problem for the 

ordinary person, with no special talents, to occupy himself, especially if he 
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no longer has roots in the soil or in custom or in the beloved conventions 

of a traditional society. To judge from the behaviour and the achievements 

of the wealthy classes to-day in any quarter of the world, the outlook is 

very depressing! For these are, so to speak, our advance guard – those 

who are spying out the promised land for the rest of us and pitching their 

camp there. For they have most of them failed disastrously, so it seems to 

me – those who have an independent income but no associations or duties 

or ties – to solve the problem which has been set them.  

I feel sure that with a little more experience we shall use the new-found 

bounty of nature quite differently from the way in which the rich use it to-

day, and will map out for ourselves a plan of life quite otherwise than 

theirs.  

For many ages to come the old Adam will be so strong in us that 

everybody will need to do some work if he is to be contented. We shall do 

more things for ourselves than is usual with the rich to-day, only too glad 

to have small duties and tasks and routines. But beyond this, we shall 

endeavour to spread the bread thin on the butter – to make what work 

there is still to be done to be as widely shared as possible. Three-hour 

shifts or a fifteen-hour week may put off the problem for a great while. For 

three hours a day is quite enough to satisfy the old Adam in most of us!  

There are changes in other spheres too which we must expect to come. 

When the accumulation of wealth is no longer of high social importance, 

there will be great changes in the code of morals. We shall be able to rid 

ourselves of many of the pseudo-moral principles which have hag-ridden 

us for two hundred years, by which we have exalted some of the most 

distasteful of human qualities into the position of the highest virtues. We 

shall be able to afford to dare to assess the money-motive at its true value. 

The love of money as a possession – as distinguished from the love of 

money as a means to the enjoyments and realities of life – will be 
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recognised for what it is, a somewhat disgusting morbidity, one of those 

semi-criminal, semi-pathological propensities which one hands over with 

a shudder to the specialists in mental disease. All kinds of social customs 

and economic practices, affecting the distribution of wealth and of 

economic rewards and penalties, which we now maintain at all costs, 

however distasteful and unjust they may be in themselves, because they 

are tremendously useful in promoting the accumulation of capital, we 

shall then be free, at last, to discard.  

Of course there will still be many people with intense, unsatisfied 

purposiveness who will blindly pursue wealth – unless they can find some 

plausible substitute. But the rest of us will no longer be under any 

obligation to applaud and encourage them. For we shall inquire more 

curiously than is safe to-day into the true character of this “purposiveness” 

with which in varying degrees Nature has endowed almost all of us. For 

purposiveness means that we are more concerned with the remote future 

results of our actions than with their own quality or their immediate 

effects on our own environment. The “purposive” man is always trying to 

secure a spurious and delusive immortality for his acts by pushing his 

interest in them forward into time. He does not love his cat, but his cat’s 

kittens; nor, in truth, the kittens, but only the kittens’ kittens, and so on 

forward forever to the end of cat-dom. For him jam is not jam unless it is a 

case of jam to-morrow and never jam to-day. Thus by pushing his jam 

always forward into the future, he strives to secure for his act of boiling it 

an immortality.  

Let me remind you of the Professor in Sylvie and Bruno :  

“Only the tailor, sir, with your little bill,” said a meek voce 

outside the door.  

“Ah, well, I can soon settle his business,” the Professor said 

to the children, “if you’ll just wait a minute. How much is it, 



35 

 

this year, my man?” The tailor had come in while he was 

speaking.  

“Well, it’s been a-doubling so many years, you see,” the 

tailor replied, a little gruffly, “and I think I’d like the money 

now. It’s two thousand pound, it is!”  

“Oh, that’s nothing!” the Professor carelessly remarked, 

feeling in his pocket, as if he always carried at least that 

amount about with him. “But wouldn’t you like to wait just 

another year and make it four thousand? Just think how rich 

you’d be! Why, you might be a king, if you liked!”  

“I don’t know as I’d care about being a king,” the man said 

thoughtfully. “But it dew sound a powerful sight o’ money! 

Well, I think I’ll wait – “  

“Of course you will!” said the Professor. “There’s good sense 

in you, I see. Good-day to you, my man!”  

“Will you ever have to pay him that four thousand pounds?” 

Sylvie asked as the door closed on the departing creditor.  

“Never, my child!” the Professor replied emphatically. “He’ll 

go on doubling it till he dies. You see, it’s always worth while 

waiting another year to get twice as much money!”  

Perhaps it is not an accident that the race which did most to bring the 

promise of immortality into the heart and essence of our religions has also 

done most for the principle of compound interest and particularly loves 

this most purposive of human institutions.  

I see us free, therefore, to return to some of the most sure and certain 

principles of religion and traditional virtue – that avarice is a vice, that the 
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exaction of usury is a misdemeanour, and the love of money is detestable, 

that those walk most truly in the paths of virtue and sane wisdom who 

take least thought for the morrow. We shall once more value ends above 

means and prefer the good to the useful. We shall honour those who can 

teach us how to pluck the hour and the day virtuously and well, the 

delightful people who are capable of taking direct enjoyment in things, the 

lilies of the field who toil not, neither do they spin.  

But beware! The time for all this is not yet. For at least another hundred 

years we must pretend to ourselves and to every one that fair is foul and 

foul is fair; for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and 

precaution must be our gods for a little longer still. For only they can lead 

us out of the tunnel of economic necessity into daylight.  

I look forward, therefore, in days not so very remote, to the greatest 

change which has ever occurred in the material environment of life for 

human beings in the aggregate. But, of course, it will all happen gradually, 

not as a catastrophe. Indeed, it has already begun. The course of affairs 

will simply be that there will be ever larger and larger classes and groups 

of people from whom problems of economic necessity have been 

practically removed. The critical difference will be realised when this 

condition has become so general that the nature of one’s duty to one’s 

neighbour is changed. For it will remain reasonable to be economically 

purposive for others after it has ceased to be reasonable for oneself.  

The pace at which we can reach our destination of economic bliss will be 

governed by four things – our power to control population, our 

determination to avoid wars and civil dissensions, our willingness to 

entrust to science the direction of those matters which are properly the 

concern of science, and the rate of accumulation as fixed by the margin 

between our production and our consumption; of which the last will easily 

look after itself, given the first three.  
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Meanwhile there will be no harm in making mild preparations for our 

destiny, in encouraging, and experimenting in, the arts of life as well as 

the activities of purpose.  

But, chiefly, do not let us overestimate the importance of the economic 

problem, or sacrifice to its supposed necessities other matters of greater 

and more permanent significance. It should be a matter for specialists-like 

dentistry. If economists could manage to get themselves thought of as 

humble, competent people, on a level with dentists, that would be 

splendid!  

 
John Maynard Archive 
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Aansluiting op het manifest “Vijf over links” 

Het Manifest “Vijf over Links” omvat de volgende vijf overkoepelende doelstellingen: 

 

1. Herstellen van het vertrouwen in links; 

2. Investeren in duurzame groei en werk in plaats van eenzijdig bezuinigen; 

3. Solidariteit, eerlijk delen en gelijke kansen als norm; 

4. Radicale verduurzaming van onze economie; 

5. Het assertief uitdragen en verdedigen van onze Europese waarden uit de Verlichting. 

 

Het voorstel om tot arbeidstijdsverkorting te komen beoogd met name een snelle invulling te geven op 

doelstelling  1. en 3. in de geest van  doelstelling 5. maar richt zich tevens op de groei van 

werkgelegenheid in aantal banen. De omzetting hiervan in de richting van duurzame groei en “radicale” 

verduurzaming van onze economie vergt aanvullende aandacht. Om deze doelstelling te bereiken zal het 

voorstel moeten worden uitgebreid met een op duurzame groei gericht stimuleringsbeleid dat middels 

regelgeving en publieke investeringen vormgegeven kan worden en dat op Keynesiaanse wijze de 

publieke en private werkgelegenheid op zal bevorderen. 


