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.. tret't 1 Op 6 ncwtlllber is er via de U ligale Uniale radiozender Radio Rataplan 

• ee .an aeintenieuvd -t een &.terclaasaccent die een onsa.enbanpnd verbaal ver

telde vat op het navolpnde neerkOIIt. Hij vertelde dat de Stichtins OPSTAID vu op.

pricht. Dne sticbtina bestond uit actieve baanloze, uit vrouven actiet :1ll de 

vrouwenbeve81ns,actieve bultenlanders en Mnsen .. t als achterSJWid bet anti llilltaria

- en -.en Mt een BOB achtergrond. De stichtins opstand vU een alctieollderzoek 

opstarten, MD vertelde niet erbij vat dat inhleld,Mt als resultaat dat de ultaa.sten 

Iconden resulteren, zelfs 110esten lelden tot een versterkins van •cte ~ in 

• 

bet al8a•aen. De ar.oecle en de llinilla 110esten bij het onderzoek betroleken worden 

zodat het verzet tepn de crises politiek tijdens het onderzoek ook aan de orde kon 

'"-en. 

Ir verden tijdens het intenieuv pen noen teletoonn~re or iets derplljka se-
no..s • 

Hleronder staat een berichtje afgedrukt over het zelfde onderwerp dat stond 1n de 

RijMepe stadskrant YaD 5 nove.ber 1987. 

Opela id N';)k S"- /1 .. \J1 
VetenKhappers storten zich op on
derzoek naar groeiende armede. De 
StJchtina Upstand vil eiaea onder
zoek door bearlloua en Uilere •.i.ni
• naar .,..,.... Aa naar •erzet te
a- de criaiapolitlek. Vie aan zo'n 
Gliderzoele ~ vil doen Iran hellen: 
teJ 020-181817, op VOo en Yf. 

De Chef van de afdeling Inlichtingendienst 
Oe ~d . · p:.~litie 
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Ontvangen werden, in fo~ocopie, een brief van 28 september 1988 
van de Stichting Opstand, alsmede de daarbij gevoegde bijlagen, 
waarbij de curriculum vitae van KRIKKE, Hans W. 
en . van Van ALKE~ADE, Gerardus P.J. 
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Allsterd-. 

28.septeaber 1988. 

betreft: bijdrage dokumentaire. 

Beste .ensen, kameraden, 

881121 006 

• 

Stichting Opstand is druk doende om een eerste film-dokumentaire over 

"nieuwe ariiKM!de" af te ronden. Het betreft een voorlichtingsfila voor 

aktieve leden van komites en organisaties van uitkeringsgerechtigden. 

De dokumentaire gaat met name over de SUGBA - Stichting Uitkeringsge

rechtigden Bloemheg Afrikanerwijk. haar werkwijze. en haar doelstelling

en. Kede met deze 40 minuten durende film wil Opstand een bijdrage geven 

aan het versterken van het verzet tegen het afbraakbeleid van het kabi

net Lubbers. 

Nu is .et beperkte middelen en zonder financiele ondersteuning door 

derden alle opnames gemaakt. Een subsidie-aanvraag bij het Filmfonds 

in Amsterdaa en andere grotere subsidiepotten is niet gehonoreerd. Dit 

met het argument dat de inhoud van de dokumentaire te pamflettisties 

is, dat wil zeggen dat de dokumentaire in de ogen van het Filmfonds te 

veel een oproep is tot verzet. 

Het afwijzen van de subsidie stelt ons voor het probleem van de monta

ge en het overbrengen naar video. Hiervoor ontbreekt het geld. 

Daaroa doen we een beroep op het OVB. Een bijdrage van een kleine dui

zend gulden stelt Opstand in staat de fila af te ronden en georgani

seerd de diskussie te stimuleren. 

In afwachting van jullie antwoord. 

.et groet. 

Hans Krikke /, / 
l f. • ~- L: · .. . ....:----__... . 

. ----
n..ens Opstand. 



BECilO'l'IIG • 

koppen: 

oodertitelina 

.ontage 

kopie video 

paaflet doku.eataire 

totaal: 

toe lichtina: 

• 

225.--

90.--

325.--
400,--

175,--

1.175,--

/ 

Koppen en ondertiteling; de aftiteling alsook de ondertiteling van 

de doku.entaire verrichten we zelf. Dat betekent echter dat koppen, 

en ondertitelingamateriaal aangeschaft .eet worden. 

Oe .ontaae geschiedt eveneens zelfstandig. Van een bevriende stichtina 

kunoen ve de .ontage-tafel in bruikleen krijgen. Het montage-materiaal 

dient echter wel aangeschaft te worden. 

Het kopien van de 8-~ fila naar 16 .. om het vervolgens te kopien 

naar video. Het overbrengen van 8 naar 16 .. gebeurd door ons zelf. 

Het aaken van een video-kopie moeten ve uitbesteden. 

Het paaflet ter aankondiging van de dokumentaire, inklusief een korte 

inhoud, is bestemd voor de diskussie-avonden. 

Tot op heden is de aankoop van fil..ateriaal op kosten van Opstand ge

beurd. Aangezien deze over beperkte aiddelen beschikt, is aet een zeer 

klein budget gewerkt. De resterende kosten kan door de stichting niet 

opgebracht worden. 
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loodreis "Heft in eiaen hand". 

Volsens planoins .aet de .ontage in nove~r. eind nove~r gereeds zijn. 

De preaiere vindt in Rotterd .. plaats, in de Afrikanervijk. Daarna begint 

de toer .et de dokuaentaire door het land. Kaaitea en organisaties van 

uitkeringsgerechtigden, en uiteraard andere aktiegroepen, worden in tal 

van plaatsen uitgenodigd oa deel te ne.en aan diskussie- en inforaatie-

avonden. 

In een groot aantal steden zijn via stichting Opstand kontakten gelegd; or 

ganisaties ter plaatse werken mee aan de invulling van een diskussie-avond 

en dragen tevens zorg voor de .obilisatie. In een 1S-tal steden zal dit 

jaar een dergelijke bijeenkomst belegd worden. 

~ Op basis van eerdere ervaring met een dergelijk initiatief, en op basis 

van het feit dat "nieuwe armoede" en het verzet daartegen veel aandacht 

krijgt, verwachten we op avond zo'n 30 a 35 mensen. (geaiddeld). 

In het nieuwe jaar, 1989 wordt bekeken of ook in kleinere steden een derge

lijke infor.atie-avond opgezet kan worden. 

Het belang van de toer is in eerste instantie natuurlijk de diskussie. Op 

de tweede plaats het versterken van een netwerk tussen ka.itea onderling. 

Het zooitje is oneindig versnipperd. Mede a.dat de Onderkrant in noveaber 

aet de zogenaamde OK-dagen, diskussiedagen over 'bewegingstheaa's' start, 

en a.dat er vergaande plannen liggen oa in het voorjaar een grote landelijke 

dag te organiseren, past de toer in een groter "diskussie-projekt11 van 

Opstand. 
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FILXTIIILOII 
OIIDD Dl TITEL 

•caiSISPOLITIEI: liJIOEDI D YDZET• 

In 1~8, ~erd, naar aanleidinQ van de verraQaanda be:uiniQinqs
~utraqelen ?an de Uederlandse overheid. de StichtinCJ Opstand 
OpCJeric&t. De Sticbtin9 Opstand is een initiatief van uitkarinqs
CJerachtiCJdan ~et als belanqrijkste doelstellinq ~erzet te kunnen 
aantekenc!n teQ~n de buuiniCJinqsdrift -.;an de overheid aanqezien 
7cor steeds aeer eensen de arQoade in Nederland ondraa9lijk wordt. 
Een nn de activiteiten van Opstand is een lanqduriq onderzoek 
naar ar~oede en ao9elijkbeden tot 7er:et. Een andere activiteit 
is de uit9ave van een tweemaandelijks tijdsc~rift onder de n~aa 
"Da Onderkrant". Biermee probeert aen zoveel mogelijk uitkerinCJs
qer~cbti~den te bereiken oe protast en ~erzet zo ~assaal ao9elijk 
-;or:::a te kunnen ge•en. Tevens verzor9t Opstand publikaties van 
brochures en boeken over sociaal-econcaische onderwerpen. 

Uur aanleidin9 van deze acti7iteiten zijn er oot ideeën en 
plannen ontstaan een filmtveeluik te aaken over de crisispolitiek 
van de Nederlandse overheid en bet bedrijfsleven. en het verzet 
vat bier teqen Qeorqaniseerd wordt of hierte9en qeinitieerd kan 
worden. 

Bet filatveelaik. 
r.~t filQt~eeluik zal ten di~nste staan van de s:ichtinq Opstand. 
maar op :elfstandige wijze d.v.:. onder verant~oordelijtbeid ?an 
een onafhankelijke filaproduktieeaatschappij en producent worden 
qereali seerd. 
Beide films binnen bet t~eeluik :ijn docueentaires. 
De !Di fil~ van het tweeluik betreft de proble•en 7an flexibele 
en inf ·;r:aele arbeid en de gevol9en daarvan voor uitl:erin~sgerech
tiCJdan en arbeiders. Onder de werktitel "Arbeid in reser7e" zal 
op niet al te lange ter~ijn een ~ynopsi~ voor d9ze fil~ gere~d 
zijn. 
De ~ndere file b~treft een doc~entaira over een actiegroep 7an 
uitkerin~s~eracbtigden in Rottuda11. de SUGB.\. Deze orqanisatie 
verzet zich op een aantal actiegebieden daad\lerkalijt tegen de 
bezuinigingsmaatregelen van de Nederlandse overheid. Een synopsis 
van deze fila is qereed en dient nu tot een qedetailleerd filaplan 
te worden uitqevertt. 
Beide filas sluiten inhoudelijk op elkaar aan doch behandelen 
tvee te onderscheiden aspecten te weten crisis en araoede aan de 
ene kant en crisis en verzet aan de andere kant. De filas kunnen 
CJeZaDenlijk docb ook onafhankelijk van elkaar worden Qetoond. al 
naar gelanq behoefte en interesse van het publie!t. Vel zullen 
beide fil2s onafhankelijk van elkaar worden 9eproduceerd en 
t•realiseerd. 

De regie van beide files zal in handen zijn van Gerard van Alteaa
de en Rans lrikte. Beide hebben nauwe verwantschap 3et de activi
teiten van de Stichtint Opstand. 

1 
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SYNOPSIS VAJ Dl FIL3 
"IET RODE YIIZIT" 

Dil DOCUJIEIITUU OYD AUO!DI D VIIZET TEGD Dl CRISISPOLITIEK 

IJILEIDI:lG 

Al •;el a jaren CJroei t de U::loede in on.! land. Hini:~u:tlocn en 
ui:kar1nqen gaan stalsel~at~CJ omlaaq. Op ónderuijs. gezondheids
:cr~ en andera wel:ijnsvoor:ieningen ~~rdt draaatisc~ be:uiniqd. 
Veel oudaren, jongeren. iuiqranten. ?rouwen, mini!!luo:aloners en 
uitkerinqsqeucbtigden hebben bet st-Jeds ::~oeilijker. In di•ersó! 
ofhciêla rappor:en staat te lezen dat de armoede in IJedarland 
voor vel~n ondraaglijk is. 

Hiette~in qaat d~ o•erbeid door ~et het be:uinigen op het wel:ijn 
van qrote qroepen der be7olking en aet het bevoorrechten van bet 
bedrijfsleven. De onderneaers hebben st~eds aeer vrij spel in bun 
streven de loonkosten te drukken en de aacbt van de vakbond te 
beknotten. Zij doen dit o.a. door bet auto~atiseren van de 
produktie èn door bet "flexibiliseren" en "inforaaliseren" van 
arbeid. Voorbeelden van dit laatste zijn de afroepkontratten 
d.w.z. de vertne~er draaft op als de onderna•er dat nodi~ acht. 
en bet uitbesteden van verk aan de thuiswerk-sector of aan al dan 
niet le~ale toeleveringsbedrijven. Daarnaast is er in Nederland 
en elders sprake 7an ailitarisering van de produktie; de 
;r~eiende vraag naar wapens uit binnen- en bui tenland is voor 
;eel onderneaers uiterst lucratief. 
Sat is de coabin1tie van dit overheids- en ondarnesersbeleid di~ 
crisispolitiet C)enoead kan worden. Tot noq toe hebben de 
C)evesti~de linkse partijen en organisaties geen tr1cbtig 
alternatief teqanover deze ~olitiet veten te stellen. 

Sedert enige jar~n bestaat in Rotterdaa de Stichting Uitterings
gerecbtiqden Bloe~bof-hf=ikaanderwijk (SUGBA). Da SUGB' 7indt 
haar prol!tarische aanhang met name in een aantal oude volkswij
ken in Rot:erdaa. Zij voert op di~erse gebieden strijd tegen de 
c~isispolitiek van o•erheid an bedrijfsleven. Zij gaat er.-an uit 
dat 7erzet aiet alleen gebciao is ~aar ook resultaten afuerpt. De 
SUGBA zet ~icb in op velerlei aktieterreinen. waaronder: 
• de strijd van de stukgoed~erkers in de Rotterdaase haven tegen 
flexibilisering en gedwongen ontslaqen. Een aantal leden van de 
SUGBA is actief in de or~anisatie van vrouwen van havenarbeiders. 
• de strijd oa de uitkeringen. Actie verd o.a. gevoerd voor bet 
tijdiCJ uitbetalen van de eenaalige uitkering '87-'88. De SUGBA 
houdt in drie Rotterdasse wijten spreekuur. te veten in de 
1frikaandervijk, in bet Oude Iloorden en in Loabardije. Het naae 
in de eerste twee leeft zo'n 50\ van de beveners van een 
uit!lerinCJ. Er venen relatief veel iuigranten. Er zijn CJrote 
ni•uvbouw- en renovatieprojecten uitgevoerd of noCJ in uit.-oeriDCJ. 
lovendien zijn in dit soort wijtea tengevolCJ• van de bezuinigio
CJen talloze collettieve of qroepsqericbta velzijnnoorzieningen 
Yardvenen of beziq te verdwijnen. 
• de vredesstrijd. De SUGBA beeft jarenlang actie ~evoerd tegen 
de kruisraketten en blijft zich ervoor inspannen dat Rederland de 
eerste stappen tot ontwapening zal zetten. 

1 
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• de strijd 7oor bet behoud van het velzijnswerk en tegen 
sluiting van club- en buurthuizen. 
Derhalve is dw SUG81 een belaagvetteade en interessante strijdor
ganisatie v~n •et nane uitterinqsgerechtigóea. die ~elisvaar 
2arqiaaal docb aet •ni1 resultaat over~3id en bedrijfslaven 
bevecht. 

OPU'l' YU DE ?ILK 

Rat doel nn de fil::a 'Bet Rode Var:et • is een bijdrave te 
leverën aan de vor~inq van een alternatief teqaa de crisispoli
tiet, die bierbij vanzelfsprekend aan de orde zal tocea. De fila 
kan een basis verscbai!ea voor discussie en vellicht oot voor bet 
opdoen van actie-ideeia ten behoeve van verzet. De fil• zsl in 
eerste instantie vcrden vertoond aan troepen die door de 
crisispolitiet worden getroffen. 

De film 'Bet lode Ver:et• laat ia bet tort de oorzaken, tenserten 
en aechanis~en van de door overbeid en bedrijfsleven geYoercle 
crisispolitiet zien. Ook toont zij de gevolgen biervan voor de 
aensen die erdoor worden getroffen. De grootste aandacht in cle 
fil• richt zich echter op de SUGBA ea baar verzet tegen cle 
crisispolitiet. Bovendien wordt kritisch ingegaan op de perspec
tieven van haar verzet. Rensen van de SUGBl zelf en hun aanhang, 
3ensen uit de volkswijken, zullen aan het voord tcaen. Bun ver:et 
wordt in beeld qebr1cbt. 
!en belaagrijke in7alsboet van de fila is dat de ge7oercle 
crisispolitiet een sociale jungle ten gevolge beeft: er vorclt eeD 
·~ercle Vereld" gecreierd ~aar bet recht van de sterkste heerst. 
Uit bet vooraf;aande 7loeit voort dat vooral gefilad zal worden 
in de oude voltswijken van Rottarclaa, vaar de SUGBA actief is. 
~adac3t wordt aan bet zo nodit coaaentaar geven op beelclea door 
entele hoofdpersonen, die ia genoeode voU:s~ijke!l voaen. Bet 
gaat bierbij os zouel •annu als vrouwen, van jonq tct oud. 

Qua beeld2ater1sal :al de iil3 er on;lveer als vclç~ uit=ien: 

leeleien van lottercla~. a3rkante punten v.o. de haven aet 
arbeiders aan bet vert. Oucle uijten. cle lloeabof-Afrikaander~ijt, 
bet Oade Noorden en de relatief vat nieuwere vijt Loabarclije. Ve 
zien oudbouv, nieuwbouw en renovatie. Zo bier en daar. is de 
aieuwbouv alveer aan bet verloederen. In bet straatbeeld is te 
ziea dat cle bevolkinq qua hertoast betarcgeen is. leeleien vaa de 
vijtvestigingea vaa de sociale clieast. leeldea van bet stadhuis, 
een vergadering vaa de geaeenteraacl, partij-affiches. het 
vatbondsgabouv en eea vergadering van de boad. Beelden vaa grote 
lotterdaase bedrijven, van krantetoppea a.trent statingen en 
bedrijfssluitingen. 

De hoofdpersonen zullen worden geïntroduceerd, door bea te fil~en 
ia bua geiigencle situaties: thuis, bij de sociale dienst, op bet 
vert, actievoerend, zingend in bet SUG8l-koor, tijdaas eea · 
valbondsvergaderiag, of anderszins. 

, 
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11k van .. hoofdpersoaea wordt qevolgd ia verschilleade actiesi
t•aties .. door zichzelf alsoot door aaderea getypeerd. lierbij 
zulleD de belaagrijtsta actiegebieden van de SUCi81 un de orde 
to:~ea: de agitatie ten behoeve van uittarinqsger~cbtigden. de 
solidariteit aet strijdende havenarbeiders, de stnjd voor de 
vre4le en de voortrektersrol van de SUGBà biDDen de politieke 
areaa van lotterdaa. 
Ira alt van de acnegebieden wordt de rol van da ~verheid, bet 
bedrijfsleven en de vatbond geschetst ten aan:ien 7an een aaatal 
coacrete zakea als bijo;oorbeeld: de te hte uit!)etalinq wan de 
eaaaaliga uitteriDCJ door de gemeente. de afbraak van bet 
wel:ijasvert ia de buurt, de flexibiliseriaq 7an de arbeid vaar 
stutqoadbedrijvea ia de hawen op uit zijn, de rol waa de FIV in 
bet haveakoaflikt, lotterdaa als oorloqshavta. ea de verwarriDCJ 
bij liatse politieke partijen. 

Tot slot lateD de hoofdpenoDen voorbeeldea zien wan door de 
SUGBl bartikte resultatea. Zij scbetsaa bierbij hun hoop op eea 
recbtvaardiqar toetoast. 

Prod•ktiegegeveas. 
Ket bet voorbereidaade werk tea behoeve van de fila over de SUGBA 
werd eiad '87 eeD begia geaaatt. tentiade oas vertrouwd te aaten 
11et de probhaatiet van arsoede en aarqiaalisering in de oudera 
volkswijtea van lotterdaa. Er verden hiertoe een aantal ori•nte
reade gespretten qevoerd 2et diverse belaaqenorqanisaties. 
In overleg aet de SUGBl zal de nadere inhoud van de fila worden 
bepaald. 

De fila zal worden gerealiseerd op 16 aa, is zvart-vit ea duurt 
ongeveer 4S ainuten. 

Betroàten-!n bij de proble•atiek. ::aet na!!;tt de SUGBA. hebben hun 
aedeverking aan de fila toegezegd. 

De regie van de f~l• is in banden van Garard o;an Alka~ade en Hans 
lritke. 

let produktiebedrijt is de Stichting Laae-fil•produkties. 
Uit~oerend producent is Leen van den Berg. 

De fila :al worden gedistribueerd door bet Nederlands Filainsti
tuut en !s in principe beste•d voor discussiebijeentoastea 
georganiseerd door ~iverse belangenorganisaties. 

Opleverdatua film: voorjaar 1989. 

l 
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VOORiiOORO. -----
Wat is het baleng van onderzoek naar flexibilisering en infor
•alisering van de arbeid voor het onderzoeksprojekt •Ar•oede 
en verzet tegen krisispolitiek•?. 
Het antwoord is eenvoudig. flexibilisering van de arbeid heeft 
tot gevolg dat de inko•enspositie van arbeidars en uitkerings
gerechtigden verslechterd. lnfor•alisering van de arbeid even
eens. "aar niet alleen de inko•enspositie verslechterd. Ook de 
arbeidso•standigheden verslechteren, de rechtsbaschar•ing. Kort
a• de pri•aire en sekundaire arbeidsvoorwaarden verslachteren 
ten gevolg van flexibilisering en infor•alisering. 

flexibilisering en infor•alisering van de arbeid hebben ook tot 
' gevolg dat de •ogelijkhaden tot organisatie en aktie ver•inde~ 

ren. Het is een gegeven dat de vakbandsaanhang onder flexibele 
arbeiders •ini•aal is. Onder thuiswerksters en arbeiders in de 
zogena .. de 1 sweatshop 1 telt de vakbond hele•aal geea leden. 

Uitkeringsgerechtigden die hun levensstandaard door kortingen 
op uitkeringen en bezuinigingen op kollektleve voorzieningen 
zien (voelen) dalen, hebban groot belang bij het terugdringen 
van flexibele en infor•ale arbeid. Dit klinkt vree•d in de oren, 
zeker gezien het feit dat honderd~uizenden - vanwege een te 
laag inko•en - gedwongen zijn zich op de infor•ele arbeils•arkt 
aan te bieden. Desondanks vor•t de infor•alisering van de ar
beid voor uitkeringsgerechtigden een grote bedreiging. 

Het overhevelen van - veelal arbeidsintensieve produktie - is 
een bedrijfsstrategie o• de produktie-kosten te drukken. Arbeid 
in de lnfor•ele sektor is nu een•aal goedkoper. Verlaging van 
het inka.en van uitkeringsgerechtigden vergroot het aanbod op 
de infor•ele arbeid .. arkt. En een groot aanbod betekent nog la
gere lonen; zo werkt dat in een •aatschappij onder kapitalistie
se verhoudingen. Lagere lonen in het infor•ele cirquit stl•u
leert een verdere infor•alisering, •aar betekent ook een hoge 
druk op de lonen en arbeidsvoorwaarden van arbeiders in de for-
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Stichting oPSTAND la een initiatief van ultkaringsgarachti9den. 
Hoofdaktiviteit van de stichting is een langdurig onderzoek 
naar ar•oede en verzat. Een vijftal onderzoeksgroepen, bestaan-... 
de uit uitkeringsgerechtigden en studenten, doen onderzoek 

~aar: 

1. •obllisatia van uitkeringsgerechtigden tegen krislspolitiak. 
2. flaxiblllaarlng en infor•aliaering van de arbeid. 
l. analyses en strategian van organisaties van uitkeringsge

rechtigden. 
•· analyses en stratagian van vakbonden •et betrekking tot ver

zat tegen krisispolitiek en solidariteit mat uitkeringsge
rechtigden en arbeiders met een mini•u• inko•en. 

s. ondarn .. ersstratagien. 

Doel van het onderzoek is t~aeledig. Ten eerste stelt de sticht
ing zich ten doel •eer inzicht te ver~erven in de •aatschappe
lljke varhoudingen in Nederland. Ten tweede ziet de stichting 
een taak weggelegd in het ont~ikkelen van aktie-strateglen te

gen krislspolitiek. 

Onregelmatig worden tussentijdse verslagen van het onderzoek ge
publiceerd. "ocht je op de hoogte willen blijvan van de voort
gang van het onderzoek, neem dan een abonnement op de "Onder
zoakreeks". Voor 5 nummers is dat 20,-- • 

Behalve het onderzoeksprojekt heeft de stichting andere aktivi
telten gelnitieerd. De ONDERKRANT i~ een twee•aandalljks publi
katle van Opstand. Daarnaast is de stichting aktief op audio
visueel gebied. Fil•thema's zijn armoede en verzet. Ten slotte 
ia Opstand batrokken bij de organisatie van landelijke diskussie 
dagen tegen krisispolitiek. Een eerste diskusaledag zal eind 
••1 plaatsvinden. 



••1• aaktar. 
Laanaatlglng en verlaging van het •lnl•u.-loon wordan door over
held an ondarn .. ers gepresenteerd ale re•edlea. In werkalljkhald 
zijn loon•atlglng en verlaging van het •lni•u.-loon overheldaatra
taglen o• da produktiekosten te drukken. Mlnder loon - voor vaal
al •eer arbeid - betekent nog •eer druk op de hoogte van da uit
keringen. Verlaging van de uitkering wordt door overheld an ondar
n .. era bepleit o• de werklozen een extra prikkel te geven. 

Da logika is sl•pal. Arbeid is te duur. O.dat arbeid ta duur la, 
zijn da produktiekosten te hoog. O.dat de produktiekosten ta 
hoog zijn, ia de konkurentie-positie slecht. 0. de konkurentiepo-

• aitie ta verbeteren, •oet arbeid goedkoper. 
O• arbeid goedkoper te •aken, zijn strategien ontwikkelt door on
darn .. ingen. Twee van deze strateoien zijn flexibilisering en in
for•elisering van de arbeid. 
Da overheid draaot haar steentje bij aan het ooedkoper •aken van 
de arbeid. Dit door de lonen te •atigen en het •ini•u.-loon te 
drukken. "aar ook door de uitkeringen te verlagen. 

De achtergrond van dit verhaal is de ekono•iese krisis. Deze kri
sis is in feite een herstrukturering van de ekono•ie; van het ka
pitaal. In flexibilisering en infor•alisering, alsook in het over
heidableid van loonmatiging en kortinoen op uitkeringen, worden 
da oplossinoen gezocht voor deze krisis. 

4t Het zijn arbeiders en uitkeringsgerechtigden die de kosten voor 
de oplossingen •oeten opbrengen. 

1 



HERSTAUKTURERING. ----------
Het la niet de bedoeling uitgebrald in ta gaan op d~ achtergrond
en en oorzaken van de akona.lese krisis. We beperken ons hier 
tot de herstrukturering van de ekono•le, of beter gezegd: da her
strukturering van het kapitaal. Daze herstrukturering valt sa•en 
•et de ekono•iese krisis; een krisis dia in golfbe~eglngen ver
schijnt en verd~ijnt. 

De herstrukturering van ~e ekonoMie heeft vele gezichten. Wij be
parken ons hier tot de flexibilisering en infor•alisering van de 
arbeid. Flaxlblliaaring en lnfor•alisaring vatten ~• op als ba
drljfsatrategla~ die op gang zijn gebracht. Bedrljfsstrateg~an 
dia de voor~aarden dienen te scheppen voor de herstrukturering 
en oplosalngen voor de akona.iese krisis. 

Wanneer we het hebben over herstrukturering dan kunnen we nlat 
voorbij aan een vardargaande kapltaal-koncántratie. Hierbij •oet-. 
en ~e denkan aan fusies, overna•es, •aar ook aan het zogena .. de 
nat~orking tussen bedrijven. Net~orking is een strategiese sa•en• 
~erking tussen onderneMingen op het gabled van research, ont~ikka
llng van nieu~e produkten en produktiemiddelen, of op het gebied 
van de •arketi~g. 

flexibilisering van de arbeid betekent het soepel •aken van de 
arbeid. In de praktijk ko•t dit naar dat arbeid aangepast ~ordt 
aan de vraag naar produktie. 
lnfor•alisering wil zeggen dat in toene•ende •ate arbeidsinten
sieve produktie of dienstverlening informeel ~ordt. Dat ~il zeg
gen onttrokken wordt aan de regel en wetgeving. 

Herstrukturering is een veel omvattende term. Het o•vat alle ont
~ikkelingen en strategien die in gang zijn gezet •et geen andere 
doel dan het voortbestaan van de kapitalistiese verhoudingen. 
Voor baanlozen, uitkeringegarechtigden en arbeiders betekent het 
nieu~e jasje voor de ekono•le, ellende en toen .. enda ar•oede. 

Maartja van Putten beschrijft in het boek ~"ade in heaven~ het 
proces van flexibilisering en informalisering van de lndustriele 



produktie (1). Volgens haar staan drie ontwikkelingen centraal in 
dit proces. De eerste ontwikkeling ia de verschuiving van de pro
duktie en werkgelegenheid van de for•ele naar de infor.ele sektor. 
Een tweede ontwikkeling is de ve~schuiving van werkgelegenheid 
van •annen naar vrouwen. In toan .. ende •ate worden vrouwen in de 
produktie ingezet. Ten slotte ia er spreke van een geo1rafiase ver
schuiving: arbeidsintensieve produktie, zoals de konfektie, ko•t 
waar terug naar de rijke landen. Dit terwijl in de jaren zestig 
de arbeidsintensieve produktie naar Derde ~ereld landen ia ver

plaatst. 

Het centrale punt is dat onderne•ingen veelal de arbeidsintensieve 
onderdalen van de produktie of dienstverlening uit besteden. Deze 
uitbeateding wordt "sub-kontraktering" genoeMd. Faktoren die een 
rol spelen bij hat uitbesteden zijn de volgende: 

f Oe internationalisering van de produktie - •ogelijk ge•aakt door 
betere ko••unikatie, transport e.d. - is gebaseerd op de strategie 
o• de produktie binnen een onderne•ing •ondiaal te spreiden. Dit 
•et het oog op ver•inderen van de risiko's - ten gevolge van bij
voorbeeld het schom•elen van de valuta-koersen - en •et het oog op 
het drukken van produktiekosten. 
Een tweede faktor is het beleid van derde wereldlanden, aldus van 
Putten. "et naMe het opzetten van zogenaa•de vrij-handels-zones 
zijn bedoeld o• een •ultinational-vriendelijk investeringskliMaat 
te scheppen. Deze vrij-handels-zones zijn in feite vrij-handels
staten ~aarbinnen de onbeperkte •acht van de ondernesers geldt. 
Organisatie van arbeiders in vakbonden is verboden, de kontrole 
is scherp, de lonen laag, de ~erktijden lang. Volgens van Putten 

• zijn het veelal vrouwen die in dergelijke zones werken. 
Ten slotte is een derde.faktor van belang, namelijk de technolo
giese ontwikkeling die het uitbesteden van produktie mogelijk enof 
verge•akkelijkt. 

Subkontraktering vindt plaats binnen de reguliere ekono•ie, ale 
van de r•guliere ekono•ie n~r de infor•ale ekono•ie. Daarbij: 
subkontraktering kan plaatsvinden binnen de nationale grenzen, 
ale internationaal. 

Behalve het the•a van subkontrekten voert van Putten een tweede 
belangrijke ontwikkeling op. Zij konstateert een belangrijke toe

n .. • van vrouwen in de produktie; zowel in de Derde wereld als 



ln bet W.atan. Daze toen .. • van vrouwen in de produktie gaat ten 

koata van werkgelegenheid van •annen: 
Op p. 62 van ~ade in heaven• lazen we 

•Tachnologiache en akono•ischa ontwikkelingen hebban volgans 
haar belangrijke konsekwentlas voor de aard van de beschikbare 
banen. Er ontstaat aan de ene kant een groter aandeel banen 
waar een hoge opleiding voor nodig is. Deze banen wordan goed 
belaald. Aan de andare kant ontstaan banen waar nauwelijks scho
ling voor nodig is en die dan ook slecht betaald worden. Banen 
die daar als het ware tussenin zitten verdwijnen. Er vindt, kort
a•, een verschuiving plaats van banen in handen van •idden-klas
sa •annen naar slecht betaalde banen voor vrouwen•. 

Het derde the•a betreft de terugkeer van de arbeidsintensieve indu
strie naar de geindustrialiseerde landen in het westen. Deze terug
keer heeft vooral te •aken •et de drastiese verlaging van de levens
standaard onder grote groepen van de bevolking. Met na•e jongeren, 
vrouwen en •!oranten worden gedwongen zich op de infor•ele arbeid
•arkt aan te bieden of genoegen te nemen 11et slechte 1 wegwerp• _ banen. 

Ontwikkeling produktie•iddelen. ---------------------
In ""ade in heaven• en ook in andere publikatlas zoals van Swasti 
Mitter spelen de ontwikkelingen op technologies gebied een centra
le rol. Er wordt gesteld dat de nieuwe technologie de •ogelijkheden 
tot uitbesteding van onderdelen van de produktie vergroot. Sterker 
nog, dat de nieuwe technologie verantwoordelijk is voor de ver
schuiving in de aard van de beseikbare banen. Het is ja••er dat 
een goede onderbouwing voor deze stelling in "Made in heavan• ont
breekt. 
G. June, docent aa• de Universiteit van Amsterda•, daarentegen 
gaat diepar in op de aard van de technologiese ontwikkelingen. Hij 
stelt dat de technologiese ontwikkeling een verdere kapitaal-koncen
tratie noodzakelijk Maakt en fle~ibilisering van de arbeid tot ge
volg heeft. (2) 
Volg~ns ha• is er sprake van een vergaande integratie van technolo
gien. June onderscheidt drie afzonderlijk technologie-klusters, te
weten de •ikro-elektronika, de bio-technologie en de technologie 
van nieuwe •aterlalen. Oe integratie van daze tachnologian, dat wil 
zeggen een ko•binatie, •aakt een herstrukturering van de akono•i• 

noodzakelijk. Door technologian te ko•bineren zijn nieuwe produktan 



te ont.!kkelen, alsook nieuwe produktie•lddelen. Deze ko.binatie 
vergt echter enor•• kapitalen, kepitalen die kleine of •iddelgro
te bedrijven niet kunnen opbrengen. Grote ondern .. ingen zijn acht
er ook gedwongen te fuseren, op te kopen of s .. en te werken oa de 
binnen hand bareik liggende ko•binatle van afzonderlijke technolo
gien te realiaeren in nieuwe produkten en produktie•lddelen. 
Jun• konstateert dan ook een sterke koncentratie-tendens: 

•In bijna alle produktcategorlen wordt ••er dan de helft van de 
produktie slechts door ongeveer vijf grote •ultinatlonala ver
zorgd. Een ontwikkeling die de laatsta jaren versterkt la vanwe
ge de toenamanda integratie tussen de verschillende basia-tachno
logien•. (3} 

Er ia echter nog een andere integratie.Oit is de integratie van 
afzonderlijke technieken binnen een basis-technologie. In het 
boek •Het Dekker perspektief• geeft ex-direkteur Dekker - van 
Philipa - aan dat de onderne•ing gedwongen is te saneren, uit te 
baateden en zich op karn-aktiviteiten terug te trekken en daarbij 
sa•enwerking te zoeken vanwege de integratie van afzonderlijke 
technieken. Oe ko•binatie van tot voor kort gescheiden technieken 
zoals geluid, spraak, beeld en schrift levert een grote hoeveel
heid nieuwe produkten en produktiemiddelen op. 

In veel analyses wordt Japan aangehaald. Swasti ~itter spreekt 
zelfs van een 'japiniaering' van de ekonomie. (•)oe industrie en 
dienatverlening krijgt aan nieuw jasje, een japans jasje. Aan de 

.. hand van de analyse van "uto Ichiyo gaan we na wat er nu zo bij
zonder la aan de wijze waarop in Japan de produktie en arbeid is 
georganiseerd. (5) 

Essentieel voor het begrijpan van de Japanse wijze van bedrijfa
voering ia volgens lchiyo de vor•lng van de zogenaaada 'co•pany
world'• Hieronder •oaten we het volgende verstaan: 

• •• het ia een inatltutioneel-idaologlea konsept dat gebruikt 
wordt o• de konkurentie tussen bedrijven o• te zatten in konku
rentie tussen arbeiders. Oe ondarne•ing is dusdanig georganiseerd 
dat arbeidera gedwongen worden het lot van de onderne•ing te de
len. Jn een onderlinge konkurentie tussen arbeidera •oetan de d 
doelalndan van het bedrijf bereikt worden. Door Westerse •ena-
an wordt dit •et loyaliteit van de Japanse arbeider •et het 



- ~•oee•nt ver .. rt. Deze loyaliteit ia echter gebaaeerd op eko
na.leae •atieven en haart weinig te •aken ••t kulturele tradi
ttea af kallektivi .. a•. (8) 

Ichiyo atelt dat de andern .. era erin gea~aagd zijn de kankurentie 
tuaaen bedrijven te ko•bine•en ••t de konkurentie tuaaen arbei
der•. Deze ko•binatie heeft volgens h .. geresulteerd in een keurs
lijf waarin arbeiders afgesneden zijn van de banden •et de geor
ganiaeerde arbeidersbeweging. 
Hoe de •ca.pany-world• er in de praktijk uitziet, verschilt per 
ondern .. ing. Er zijn echter een groot aantal overeenko•sten. Oaze 
zijn: 

1. arbeiders zijn in een of •eerdere bedrijfsbelangengroepen 
enor kulturele verenigingen georganiseerd. 
2. hierarchiese organisatie struktuur waarin de ene groep arbei
ders ••er priviliges kennen dan ~e andere. 
3. flexibele beloning; de hoogte van het loon is afhankelijk 
van het oordeel van het •anage•ent. Onderlinge ko•petitia 
werkt in het voordeel van de onderneMing. 
•· kwaliteitskringen. Oaze hebben tot taak het produktieproces 
grondig te bestuderen, nieuwe produktie-methodes uit te werken 
of varbeteren •et als doel de produktie en de produktiviteit te 
verhogen. 
s. inti•idatie 
a. b~drijfsvakbond. 

Het loonsysteeM is in de •company-world" van essentieel belang. 
De beloning heet afhankelijk te zijn van de vakbekwaa~eid van de 
arbeiders. Deze bekwaa•heid heeft echter niets van doen •et vak-

4t kennis. Integendeel: het betekent de bijdrage aan de belangen van 
de onderne•ing. De beoordeling rust bij het manage•ent. Zij be
paalt de hoogte van de pre•ies en bonussen en over pro•otiekansen. 
Het basisloon is vanzelfsprekend zeer laag. 

Behalve een flexibel loonsystee•, vor•t het onderscheid tussen 
losse (dat wil zeggen flexibele) arbeidskrachten en vaste arbeid
krachten de ruggagraad van de •co•pany-world". Loos krachten zijn 
arbeidera die niet in vaste dienst zijn •aar een flexibel arbeida
kontrakt hebben or via een sub-kontrakt-bedrijf bij de ondern .. ing 
werken. 



Dl' voert ona op een ander belangrijk •l•••nt in de ekanoalaae 
atruktuur van Japan. Grote andern .. lngen hebben aan haal akela 
van aub-kontrakt-bedrijven. Deze bedrijven leveren anderdelen 
vaar de produktie of verrichten bepaalde diensten. Hoewel ze for
... 1 onafhankelijk zijn, zijn het in feite onderdelen van de gro
te ondern .. ing. Op hun beurt beateden bedrijven in de eerste laag 
van de uitbesteding, onderdelen van de produktie uit aan andere 
bedrijven. 
Deze uitbesteding is in Japan zeer o•vangrijk. Dit blijkt bij
voorbeeld uit het percentage van uitbesteedt werk bij de 9 grote 
auto-fabrikanten. Zij besteden zo'n 75% van het werk uit. 

Het systee• van uitbesteding neeft grote gevolgen voor het loon 
in de sub-kontrakt-bedrijven. Deze zijn veel lager dan in de gro
te onderne•ingen. Arbeiders in kleine toeleveringsbedrijven ver
dienen slechts 19.7% van het loon dat arbeiders ontvangen in be
drijven •at •eer dan 1000 •ensen in dienst. Muto lchiyo geeft als 
reden voor deze verschillen in loon de •oordende konkurentie tus
sen de verschillende toeleveringsbedrijven. Oe arbeiders dragen. 
de lasten. 

Oe grote vraag is of dergelijke ontwikkelingen zoals dia hierboven 
zijn beschreven in Nederland terug te vinden zijn. Overspoeld de 
'japanisering' ook de Nederlandse ekonomie?. 
In de volgende hoofdstukken gaan we uitgebreid in op de flexibili
sering en informalisering van de arbeid in Nederland. "aar voor-

• dat we daartoe overgaan, trekken we eerst de grote lijnen van de 
herstrukturering in Nederland. 

Piet Leenders en Otto van de Vijzen, NRC-journalistan, proberen 
in een tweetal artikelen het nieuwe jasje dat de ekono•ie aange
•eten krijgt, te analyseren. Zij stellen dat bij grote bedrijven 
er een duidelijk trend waarnee•baar is van een koncentratie op 
kern-aktiviteiten. 

• •• onder druk van de konkurentie streven zij naar verbetering 
ven de produktikwaliteit en vergroting van de flexibiliteit in 
de produktie. Bovendien koesteren zij, naar Japans voorbeeld, 

. . 



: ·Îilnd• enige jaren het lde•al van een voorraadloze produktie•. ("') 
Uit de MOorden van NEVAT direkteur Hijkoop schetsen zij een 
hierarchles beeld van de Nederlandse ekono•ie. De NEVAT is een 
orgenlaatle van toeleveringsbedrijven. 

•Aan de tap bevindt zich de uitbesteder, direkt daaronder een 
beperkt aantal trendsetters, de toeleverende bedrijven, gevolgd 
door een of •eer lagen conventionale jobbers. Deze hierarchischa 
opbouw vartoont vaal gelijkenis ••t de situatle in Japan. Daar 
bestaat al vaal langer aan sterk ontwikkelde toeleveringastruk
tuur, die slechts op een brede onderlaag van duizenden kleine 
tot zeer kleine badrijf je.s, de zogeheten swaatshops steunt" (8). 

Laanders en van de Vijzen spreken van een afwentellngsprocas. Oe 
lasten worden in feite gedragen door de bedrijven - lees arbeiders
aan de onderkant van de pyr .. ide. Het gevolg is dat de lonen on
deraan slechts de helft zijn van die aan de top van de pyra•ide. 

Het systee• van uitbesteding brengen de jour. allsten in direkt 
verband ••t de flexibilisering van de arbeid: 

"Door de toena•e van de uitbesteding werd de noodzaak o• flexi
bel te zijn •et name doorgewenteld naar het industriele •idden 
en klein bedrijf". 
"Bij bedrijven die weinig aan toelevering doen na~ het aantal 
tijdelijke arbeidskracht toe •et 9%. "aar bedrijven die voor 
90% of •eer van toelevering afhankelijk zijn, bedroep dit per
centage 56". (9) 

In de WRR (Wetenschappelijk Raad) studie "Op maat van het midden 
en kleine bedrijf wordt eveneens een herstrukturering van de 
ekonoMie gekonstateerd. 

"~oor een belangrijk deel is dit ook het gevolg van een bewust 
daarop gericht bedrijfsbeleid. In. de bedrijfsvoering is de 
aandacht in toene•ende •ate op de kernaktiviteiten en op de 
produktie op kleinere schaal gericht. Door specialisatie en 
kleinere produktie-eenheden willen bedrijven flexibel kunnen 
inspelen op veranderingen in de vraag. 
Daarnaast spelen echter ook kwaliteitsoverwegingen ••t betrek
king tot het toe te leveren produkt en een betere kostenbe
heersing en versterking van het •anage•ent bij het kernbadrijf 
een rol bij deze overwegingen". (10) 



..... --------
Een paar pagina'• verder lezen we: 

•In rul• 8~ van de gevallen ia dit (toen .. • van de uitbeate
di~g, HK) het gevolg van een bawuat daarop gerichte atratagia. 
VarMacht wordt dan aak dat de aktivitaltan in kader van aub
contractlng . zullan toanaaan. Ook iaport-aubaittutla kan daar
bij aan rol van betekenis spelen nu blijkt dat bijna de helft 
van de Nederlandse uitbaatedenda badrijvan van aaning ia dat 
buitenlandse subcontractors kunnen warden varvangen door Neder
landse•. (11) 

Gelijk als de NRt-journalisten konstateert deze WRR studie het 
afwentalen van de noodzaak ·tot flexibilisering: 

• •• da grote onderne•ingen hebben de noodzaak o• flexibel te 
zijn afgewenteld op het •iddan en klein bedrijf, dat op zijn 
beurt weer 75~ van de subcontract-orders uitbesteedde. In een 
groot aantal gevallen heeft dit geleid tot een toa•aa• van het 
aantal tijdelijke arbeidskrachten •et na•• bij toeleverende be
drijven•. (12( 

Wie de lasten dragen van deze harstrukturering, laat zich raden. · 
Maartja van Putten: 

•Er vindt een verschuiving plaats naar beneden. Oe verstechta
ringen van de arbeidso•standig~eden, het drukken van lonen, het 
wegvallen van enige rechtsbescher•ing bij ontslag. Dit vindt 
op alle nivo'a in de produktie plaats. Aan de onderkant zijn 
er nog wel aanaan die een baan hebben. Maar dan een slecht be
taalde. "•naan die geen baan hebben, hebben ook geen kans op 
werk in de reguliere sektor. Zij komen terecht in de inforae
le sektor; in de sweatshops, de iuisindustrie of zelfs in de 
straatverkoop. Meer dan 12 uur per dag werken, tegen een zeer 
laag loon, zonder beacher•ing. Oaze neerwaarsta spiraal is een 
badreiging voor ·ons alle•aal" (13). 



.......... ----------------- ·-

In de volgende hoofdatukken gaan we uitgebreider in op de flexi
blllserlng en infor•alisering van de arbeid. We vatten zowel 
flexibilisering als infor•aliaering op als bedrijfsstrategian 
•et als voornaa•ste doel versterking van de konkurantiepositi& 
en varhoaing van de produktiviteit. flexibilisering heeft batrek
king op het soepeler inzatten van produktie•iddelan an arbeid, 
zowel in da reguliere als in de infor•ele sektor. Infor•alise
rlng heeft betrekking op het onttrekken van de produktie aan da 

· wet en regelgeving. 

Er worden in de literatuur een tweetal flexibiliseringsstrategian 
onderscheiden. Ten eersta kunnen da produktie•iddalen flexibel 
ingezet worden. Daarnaast kan de inzat van arbeid aangepast word
en aan de vraag naar produktie. Er wordt veelal een onderscheid 
ge•aakt tussen interne an externe flexibilisering. Onder interne 
aanpassing van de inzet van arbeid in het produktieproces ver
ataan we het aanpassen van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, •r
baidsloon van de vaste Mensen in dienst. Voorbeelden hiervan zijn: 
ka.bi-funkties, overwerk, stukloon, prestatieloon, tijd voor tijd
regelingen etc. 
Onder externe flexibilisering verstaan we het soapel inzetten 
van arbeid van buiten het bedrijf, dat wil zegge~ van arbeids
krachten die niet in vaste dienst zijn. 

Het aanpassen van de interne arbeid aan de vraag naar produktie 
vindt met name plaats in de arbeidsintensieve onderdelen van de 
dienstverlening enof produktie. Overwerk ia wel de bekendste 
var• van aanpassing. Er zijn echter meer vorMen van flexibele in 
zet van vaste arbeidskrachten. In een aantal sektoren - bijvoor
beeld in de overslag in de havens - wordt in toane•ende •ate 
gebruikt gemaakt van zogenaa•da ko•bi-funktias. Kombi-funkties 
wel zeggen dat een arbeider verplicht ia zich op •eerdere plaats
en in de produktie in ta zetten. Dit betakant in de praktijk 
dat hij of zij verschillende soorten werkzaa~eden •oat verricht
en. In weer andere saktoren komt de tijd-voor-tijd regeling voor
Dit is aan regeling waarin bepaalt is dat aan arbeider in slappe 



· tiJ.t.in- blj •inig vraag - verplicht la vrije dagen op te n•an. 
BIJ pieken in de vraag la de verplichting tegenovergesteld: dan 
la de dvang overwerk te verrichten of aelfs~ln het weekend te 

•rken. 

De diakusale over de bedrijfstijdverlenging aceten we ook in het 
licht van de flexibilisering zien. Bedrijfstijdverlenging bete
kent in eerste instantie dat de wet en regelgeving wat betreft 
overwerk versoepeld dient te worden. De voordelen voor ondern .. lng
en laten zich ook hier raden: besparing op de produktie-kosten. 

Aparte ver•eldlng vergen de flexibele beloningsysteaen, zoals het 
stukloon en het prestatieloon. Stukloon en prestatieloon· .arden 
ook weer in de arbeidsintensieve delen van de produktie en dienst
verlening toegepast. Bij stukloon wordt het loon bepaald door 
de hoeveelheld produkten die afgeleverd worden. In de huisindustrie 

' (zie volgende "hoofdstuk) is stukloon ~eer regel dan uitzondering. 

• 
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Prestatlebeloning is een variant op stukloon. Echter •et dit ver
schil dat niet de geleverde produktie Maatstaf is, •aar het oor
deel van het •anageaent. Prestatlebeloning wordt toegepast bij 
bijvoorbeeld Philips en DAF. Onlangs zijn een aantal bedrijven 
overgegaan tot prestatieloon. Invoering van het prestatieloon bij 
het las-elektroden bedrijf S•ltveld in Nlj•egen haalde de krant
en. Oe Industriebond FNV was na•elijk akkoord gegaan aet de invoe
ring. Beleldsaedewerker Notten van de IB-FNV stelt dat de bond ge
dwongen la een pragmatiese keuze te maken. Wil de bond •ee praten 
over de voorwaarden waaronder een prestatie-beloning ingevoerd 
word~, aoet de bond wel akkoord gaan. 
Desondanks is Notten niet erg gelukkig met deze ontwikkeling: 

•we zijn bang dat dit soort salarissystemen kan lelden tot wil
lekeur• (1). 
•oe •eeate prestatiebeloningssyste~en staan los van de cao, dus 
hoeft een onderneming niet eens ~et de bonden te overleggen. • 

Harry van Sauaeren, journalist van de Volkskrant schrijft het 
volgende over prestatieloon: 



In da llte~atuu~ wo~dt deeltijd-arbeid wisselend onda~gabracht 
blj lnterne, dan weer bij externe flexibilisering. Bij deeltijd 
~bald •oetan we dankan aan aan groot aantal variaties. Zo ka.en 
de daaltijd-arbeidskontrakten tot 20 uur veel voor. Het gaat hier 
a• ••nsan in vaste dienst. Er zijn echter ook arbeidskontraktan 
voer •indar dan 20 uur. In so••iga gevallen wordt daaltijdarbeid 
geka..ineard •et een tijdelijk kontrakt; voor een half jaar of 
korter. 

Het •inisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de o•
vang geschat op 6So.ooo deeltijd-arbeiders. Oe verwachting is 
dat dealtijd-arbeid explosief zal stijgen. Oe stijging van 1982 
tot 1985 bedroeg 14,•%. (J) 
Het OSA- Een organisatie dat onderzoek · doet naar de arbaid .. arkt 
ko•t achter uit op een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt, na•elijk 
op aas.ooo in deeltijd.(•) 

Bij externe flexibilisering doet een ondarne•ing een beroep op 
de arbaid .. arkt; van buitenaf worden •ensen aangetrokken. Vaak ge
beurt dit via be•iddalingsinstanties, zoals uitzendburo 1 s, ar
beidspools, thaiswerkcentrales of •iddels het inlanan van parso
naal van kollega-bedrijven. 

Uitzendburo's. 

In het rapport van het ministerie van 1987 over flexibele arbeid 
werdt een explosieve groei gekonstateerd van het aantal uitzend-

• krachten. (5) 

1 

Zo wordt in 1982 - omgerekend in arbeidsjaren, JO.BOO •ensen via 
het uitzandburo uitbesteedt aan bedrijven en overheidsinstanties. 
In 1986 was dit opgelopen tot 95.000. Het raport voorspelt een 
groei in de toeko•st, ondanks een geringe stagnatie op dit •o•ent. 
Ook in een ander raport van hetzelfde •inisteria wordt een sterke 
stijging gekonstateerd. Op basis van onderzoek binnen een groot 
aantal bedrijven wordt deze stijging op 27.5% berekend. (6) 

klaina kontrakten. 

Onder kleine kontrakten verstaan we een serie kontrakten die zeer 
variabal van var• en inhoud zijn. Zo zijn er de •ini-.ax kontrakt

en. Een •lnl•u. aantal uren wordt door de onderneMer gegarandeerd. 
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Een arbeider .aet ••1 de gehele dag basehikbaar blijven. Onder 
kleine kontrakten varataan we ook de zogena .. de oproep of af
maep-kontraktan. Bij pieken in de vraag of probl .. en ten gevolge 
van ziekte, vakantie kunnen arbeidera voor enkele uran opgeroep
en .orden. Een bekend voorbeeld van kleine kontrakten ia het op
roepkantrakt in de detail-handel en horeka. 
Volgens het CBS - Centraal Buro voor Statistiek - werkten in 
1981 zo'n kl6ine 126.000 •ensen •et een oproep-kontrakt. Hiervan 
waren er 82.000 vrouwen en ••.ooo •annen. Ook wat betreft de op
roepkontrakten wordt een stijging verwacht. (7) 

Thuiswerk. 

Op het verschijnsel thuiswerk zullen we in het volgende hoofd
stuk uitgebreider ingaan. Hier volstaan een aantal opaerkingen. 
Vanwege het verborgen karakter van de huis-industriele produktie ' . . 
ia het slechts gissen naar de o•vang. Thuiswerk blijkt in veel 
gevallen 'zwart' uitbetaald te worden; registratie is er dus niet 
bij. 
De Vrouwenbond FNV stelt in een publikatie dat het aantal thuis
werksters - het gaat voornamelijk om vrouwen - geschat •oat word
en tussen de 40 en 400 duizend mensen. (8) 
Het •inisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt het op 
160.000; dit op basis van vegevans die door het OSA geleverd zijn. 
Aadere cijfers komen we ook tegen. Zo heeft de Hogeschool in Til
burg in opdracht van het •inisterie een vooronderzoek naar thuis
werk verricht. In het rapport "Het verschijnsel thuiswerk• wordt 
het aantal thuiswerksters op enkele tienduizenden geschat • 

!r~a!d~p~o!s• 

In de Rotterda•sa haven is onder dreiging van •assa-ontslag in 
de overslag een zogenaa•de 'arbeidspool' opgezet. In de ••taal
industrie bestaat er al langer een arbeidspool, Werk•etaal gehe
ten. In de arbeidspools 'zitten' mensen die door bedrijven ge
du.pt zijn, •aar vanwege hun ervaring en vakbekwaa•heid 'gereser
veerd' dienen te blijven. Bij pieken kunnen onderne•era een be
roep doen op de arbeidspool. Dit scheelt in de loonkosten; de 
arbeiders hoeven niet in vaste dienst geno•en te worden. 

Inleen arbeid. 

Het lenen van personeel van kollega-bedrijven kunnen we zien 



.~• een va~latie op de a~beidapoola. Deze vo~• van flexlbele 1n
z•' van exte~n• •~beid wordt 1 kollegiala inlean 1 geno•d• 

Subkont~akten. -------
Een zeer bijzondere vor• van flexibele arbeidsinzat wordt var
kregen •iddela het uitbesteden van onderdelen van de produktie 
of dienstverlening. Het betreft hier veelal arbeidsintensieve 
produktie/dienstvarlening dat aan de Marge van de produktie plaats 
vindt of niet bedrijfsgebonden is. Bekende voorbaalden zijn: het 
inpak~ark en het schoonmaak~erk. 
On~ern .. ingan bastaden het werk uit aan subkontraktbedrijvan. 
Voor een tweetal bránches hebben we na kunnen gaan hoe dit ay
atee• van sub-kontrakteren werkt. 

Oe Bez .. erdoor•, zo heet het klachtenboek dat is ... angaateld 
door het Buro voor Rechtshulp (A•stardaM), K"AN (ko•ite "arokkaan
•• Arbeiders Nederland) en de Rechtswinkel. (9) "De baz .. erdoor" 

ia aan aanklacht tegen de wantoestanden in de schoon•aakbranche. 
Op de aarsta pagina's wordt de Industriebond FNV bekritiseerd; 

"De FNV besteedt nauwelijks aandacht aan de strukturala probla
•an in de branche, zoals uitbesteding, privatisering, parttiMe 
~erk 1 afroepkontrekten en de zwakke positie op de arbeids•arkt 
van de werkneMers in deze bedrijfstak" (p.11) 

Het klachtenboek noe•t de uitbestading en de schaalvergroting in 
de branche de strukturale proble•en. Er wordt ge~azan op het af
wentelen van rls6ko 1 s, verplichtingen en lastige procedures op 
de onderaanne•ers. Datis een. Twee is dat door de uitbesteding 
er een •arkt is gekreeerd van vraag en aanbod; een •arkt waar de 
konkurentie tussen schoonmaakbedrijven toenee•t en de prijzen 
dientengevolge dalen. De arbeiders moeten deze prijsdalingen op
vangen door overwerk, lage beloning, isolement etc. 
Een tweede probleeM dat da drie organisaties aanwijzen is de 
schaalvergroting in de schoon•aakbrancha. Er zijn •eer dan 2000 
schoon.aakbedrijven. Hiervan nee•t •o% het grootste deal van de 
•arkt voor haar rekening, zo'n 95%. Ten gevolge van de schaalver
groting la het werk vergaand gestandarlseerd. Dit vereenvoudigd 
de inzet van nog ongeschooldere, jongare arbeiders. Door atan
daerdisering worden de arbeiders ••nupuleerbaarder. 

Het behoeft dan ook geen verbazing te wakken ala we bagaan welke 

•enaen in deze achoon.aakbranche warkzaa• zijn. "••r dan 100.000 
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~ zijn ln daze branche werkza .. , hiervan zijn 75~ vrouMen, 
11. •lgrantan en zo'n 17% zijn jongerene 

Oe klachtenlijst is indrukwekkend. Een greep uit de inventariaa
tiet ontduiking van de cao, te weinig loon uitbetaald, lange 
werktijden, werkbelasting, probl .. an bij ontslag, illegale •1-
granten worden in dienst gano.en. 

Hetzalfde varhaal kunnen we houdan over de horeca. Ook in deze 
aaktor ia er een sterke tendens tot schaalvergroting, •onopolia
vor.lng en van verketaning. Verketening wil niets anders zeggen 
dan dat ondarne•ingen in verschillende branches •et alkaar ... en 
warkan; bijvoorbeeld een reisorganisatie, •et een vervoar .. aat
achapPij, •at een hotel, •et een restaurant. 
Gevolg van deze tandensen is dat er een sterke standaardisering 
van de dienstverlening optreedt. Dit wil niet •eer zaggen dan 
aan toana•• van routine en ongeschoold werk • 
Het aantal •!oranten in de hereka-sektor is relatief groot. "aar 
grotare bedrijvan hebben procentueel •eer •igrantan in dienst. 
Vo~r 1980 golden de volgende cijfers. Zo'n 10~ van de 62.000 
•ansen warkzaa• in de horeka zijn •igrant. Voor grote bedrijvan 
lag dit percentage tussen de •o en so. 
Oa arbaidao•standi9hedan zijn er naar: 

•Er is sprake van onderbezetting, tijdelijke kontrakten, ge
jaagder werk, een groot verloop en snel van s .. enstelling wis
aalande groepen. Bij grote werkloosheid betekant dit onderlinge 
konkurantie, angst voor ontslag en een verder aantasting van 
da solidariteit•. (12) 

._ In dag en weekbladen en so•s in onderzoekaraporten kunnen we aan 
zalfde soort berichten lazen over andere sektoren. 
In •Hollands gastenboek" waarin Rudie Kagie ingaat op da arbeids
o•standigheden van •igranten worden slavernij voorbeelden gegeven. 
Kagia voert bijvoorbeeld een industrial cleaning expert op. Deze 
zegt: 

•oa gezondheid van losse krachten is hele•aal niet interessant, 
want daar zijn er genoeg van• (1J) 

In het volgende ~oofdstuk komen we hier nog op terug. Uitbasta
ding van produktie of dienstverlening naar ••t n .. e de infor••
la sektor, ie wallewaar lukratlaf voor de ondern .. ar, •aar het 

veroorzaakt Slavernij toestanden. 



t•FDRRALJSERING VAN DE ARBEID. 
-----~---------

De ver .. rring rond het begrip 'infor.ela sektor' is overweldigend. 
Er zijn legio ter•en in gebruik; de sche•erzone, de schaduw-akono
•ie, de &Mart• sektor. 0• de verMarring overzichtelijk te houden, 
gaan .. eerst in op de verschillande benaderingen van de 'infor••
la sektor•, o• daarna over te gaan op de 'infor•alisering van de 
arbeid'. 

Het vaalgebruikte konsept o• de 'inforaele ekonoaie' te onderzoek
en ia afko•atig van Gershuny. Deze maakt een onderscheidt tussen 
aan drietal sektoren die geza•elijk de 'informele ekonoaia' o•vat
tan. De aarsta sektor is de huishoudelijk, een tweede de co .. unale 
en de derde sektor is de zwarte. Deze laatste ia weer ingedeeld in 
de gekoppelde infor•ele sektor (strikt verbonden •et de for•ele), 
de seMie-autono•e (deals verbonden met de for•ela) en de autono•e 
infor•ale aaktor (toeleverend aan de konsuMent). 

Oe DSA bouMt in "Bouwstenen van de infor•ele arbeids•arkt• verder 
op het konsept van Cershuny. (1) Zij onderscheidt twee sektoren 
in de inforMele ekonomie. Enerzijds de zwarte sektor waarin ver
groting van het inko•en het belangrijkste doel is. Anderzijds de 
huishoudelijk en koaMunale sektor, waarin de besparing op de uit
gaven doel is van de informele inspanningen. 
Een eenzijdige varklaring voor de 1 inror•ele ekonomie' wordt van 
de hand gewezen. De OSA maakt een analyse op basis van een ko•bi
natie_van raktoren die te onderscheiden zijn in strukturela rak
toren en opp,rtunity-faktoren, dat wil zeggen galegenheidsrakto-

~ •en. Theorie-vorming wijst de OSA van de hand: 
"Een theorie van de vraag en aanbod van de inror•ele arbeid is 
niet verstandig: het leidt tot een te grote reduktie van de 
saMenhangen. De ko•plexitiet van het maatschappelijk verschijn
sel infor•ele sektor staat dit niet toe•. (2) 

I 

Strukturele taktoren die de vraag naar inforMele arbeid bepalen 
zijn volgens de DSA 1) verbeteren van de konkurentiepositie, 
2) winst, 3) tijdsbesparing, 4) kwaliteitsvarhogend. 
Caleganheidsfaktoren die de vraag beinvloeden zijn talrijk. Er 
wordan een kleine 10 raktoren opgaso•• die betrekking hebban op 
de Matgeving, de technies-organisatoriese •ogelijkheden van een 
badrijf en persoonsgebonden faktoren. 
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Mat tiet~eft het aanbod van infor-ele arbeid wordt ook een ond•r• 
acheid g .. aakt ln atrukturala en gelaganhaidafaktoran. Struktu
reel zijn de daling van het inkoaen of het ontbraken van aan ge
regeld lnkoaan, zoals bij Illegale •igrenten. Ook wordt de aociaal
•aatachappalijka positie van uitkeringsgerechtigden als atruktura
le faktor gezien. Uitkeringsgerechtigden bladen zich aan op de in
foraala arbaids•arkt o• •weer struktuur in het leven te krijgen•. 

ln •oa scha•erzone, werkplaats tussen vrije tijd en arbeid• doet 
Renooy varslag van een onderzoek onder prive-huiahoudana naar in
for•ale aktiviteiten. Dit onderzoek werd in opdracht van het "ini
eterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verricht. (3). Ranooy 
definieert de sche•arzone als volgt: 

• •• bestaande uit aktiviteitan dia een for•ele struktuur in 
juridiesa of ekono•iesa zin ontberen. Registratie la hierdoor 
onaogelijk. Er ls sprake van een positief inko•enaaffakt•. 

Volgens Ranooy wordt de groei van de sch .. erzone door een viertal 
ontwikkelingen veroorzaakt. Ten eersta het goedkoper worden van 
produktie•iddalen. Hierdoor is het eenvoudiger wat te beunhazen; 
aanschaf van produktie•iddelen wordt vereenvoudigd. Een tweede oor
zaak ligt in de daling van het inko•en. "ensen zijn niet in staat 
de for•ele arbeid te betalen en doen daaro• een beroep op de in
for•ele •arkt. Anderso• geldt dit eveneens: bij een dalend inko•an 
zijn •enaen eerder geneigd zwart te klussen. Een derde oorzaak 
noe•t Renooy het terugtrekken van de overheidsbeMoeienis, bijvoor
beeld in de dienstverlening. Ten slotte een vierde oorzaak. Oaze 
is galagen ia 'das unbahagen•. Oe snelle ontwikkeling van de tech
nologie heeft geleid tot ver•indering van kontakten en een grotere 

~ vervrea•ding van de arbeid. De raaktie daarop is aan trend naar zelf 
werkzaa•heid, klein schaligheld en kontakten. 

Renooy gaat uitgebreid in op de aanbod van infor•ela arbeid. Hij 
konstateert dat gelijk als op da reguliere arbeid .. arkt er op de 
infor•ele arbeids•arkt sprake is van ongelijkheid. Zogena .. de 
kansarae groepen als jongeren, langdurig werklozen, arbeidonge
schikten •aken weinig kans op de infor~ale arbeid .. arkt. Een van 
de oorzaken hiervan vindt Ranooy in het gagaven dat deze groepen 
vaak regionaal of lokaal gekoncentreerd zijn; in zogena .. de pro
ble .. gebieden: 

De kans op arbeid in de sche•erzona is daar nog geringer door
dat, naast een slechte infrastruktuur, er •aar een i'ar beperk
te vraag naar betaalde acha•eraktiviteiten bestaat, vanwege 
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.. ~kdag van 12 uu~ la •••~ ~•gal dan uitzondering. Ala de ap
d~achtan zich apatapal•n dan wordt ar al•palwag langer gawarktl 
17 uu~ pa~ dag ln het haagaaizaan ko•t voor. Overwerk wordt 
dua niet betaald, ja krijgt aan vaat bedrag. Prostaren helpt 
nlet1 je wordt zo op straat geschopt. Dat galdt zeker voor de 
illegalen dia in de ateliers werken. 
De groei van het aantal ateliers kun je aflazen aan het aantal 
Turkse Jadlo-plratan. Twee jaar geleden bestond er slecht 1 ra
dio-piraat. Nu zijn het er vier of vijf. Ze draaien alleen voor 
de ••nsen in de ateliers•. (8) 

Ook Blo .. e en van Geuns zijn deze wantoestanden tijdens hun onder
zoek tegen geko•en. · Oe verklaring die Adnan K en de belde onder
zoekars geven voor de groei van de ateliers is nagenoeg dezelfde. 
"et n .. e •!oranten verkeren in een zeer slechte arbeid .. arktposi
tla. Adnan noe•t het percentage van werkloze Turkse jongeren, zo'n 
85~. Behalve de werkloosheid, is de verlaging van de levensstandaard 
en lnko•en belangrijk. Oe enige uitweg o• een noodzakelijke aanvul
ling op het lnko•en te krijgen is werk in een van de ateliers. 

Het grootste deel van de ateliers is in Tarkse handen. Oe opdracht
gevers zijn nagenoeg alle•aal van Nederlandse afko•st. Het zijn de 
opdrachtgevers die profiteren van de arbeid in de ateliers. Blo .. e 
en van Géuns geven aan dat de rialka's in de kladingabranche - zo
als het risiko van de teruglopende verkopen, de wisselende •ode, 
de scherper wordende konkurentie in de detailhandel - verschoven 
worden naar de ateliers. Tussen de ateliers vindt een ware konkuren-

1 tieslag plaats o• de gunsten en opdrachten van een opdrachtgever 
te winnen. Adnan: 

•aij deze opdrachtgevers zitten bekende na~en, t&A bijvoorbeeld. 
.. Zij weten dondersgoed hoe de ateliers werken en welk voordeel zij 

er•ee kunnen doen. Sterker nog, zij maken gebruik van het grote 
aantal ateliers door hen tegen elkaar uit te spelen. De konkuren
tie nee•t toe. Hoe •eer konkurentie des te lager de prijzen en 
das te slechter het loon en de arbeidso•standigheden. Dat weten 
de opdrachtgevers en ze sti•uleren het. Bewust•. 

Wil Verstraeten van de Industriebond FNV en cao-verantwoordelijke 
voor de konfektie-industrie erkent het proble .. rond de illegale 
konfektie-ateliers. "•ar, zijn •ening is dat de bond weinig of 
niets kan doen. Volgens hem •oet de bond zich richten op het ont
wikkelen van een ere-kode. Dat onder druk van de konkurentie aan 
••rgalljke are-kode niet veel zal uithalen, ontkent Wil Verstraetan: 



de ~elatieve araoade .in deze gebieden•. 

Het wekt geen verbazing deze konklusie. Renooy heeft zijn onder
zoek beperkt tot prive-houdens en zijn aandacht kennelijk gekon
centreerd op de beter betaalde sch .. eraltlvlteiten. Het g .. iddel
de ~urloon dat Renooy kon berekenen op basis van zijn gegevene 

bedraagt 15 1 --. 

Renooy wijst de duallstlesa benadering van infor•ael-foraeel van 
de hand. Volgens ha• is er geen sprake van t~ee naast elkaar en 
loe van elkaar beateende sektoren. lntegendael 1 er is een sterke 
onderlinge ver~avenheid, waardoor de grenzen vervagen. 
Dit koat ook tot ult~ng is de o•schrijving van de relatle tussen 
de ech .. arzone en de reguliere sektor. Door lenooy ~orden een zes
tal patronen onderscheiden. Oe scha•erzone is een afzetgabled 
voor for•ala bedrijven. Rastpartijen of partijen •et slechte k~a
lltelt worden in de sche•erzone gedu•pt. Daarbij, de sche•arzona 

-~ is tevens toelevarend aan de for•ale sektor. Een darde relatlepa
troon is de 1 buffer~erking' voor kleine en startende on~ern .. lng
an. Veel onderne•lngen starten in de sche•erzone oa na verloop van 
tijd de stap tot de reguliere aarkt te ne•en. Oe sch .. arzone is · 
tevens het reservoir van goedkope arbeidskrachten. In deze funktie 
ligt aan andere beeloten, na•elijk de druk die op de lonen in de 
for•ale sektor toenee•t bij een groeiende scheaerzone. Van~ege 
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de lage prijs van produkten en goederen - aogelijk van~ege de la
ge prijs voor arbeid - vindt wat ondernemers noe•en konkurentle
varvilslng plaats. 

Godschalk heeft weer een hele andere benadering. In "Infor•ela 
ekoaoaie 1 perspektleven en gevaren• stelt hij dat de infor•ele 
ekonoMie parasitair is op de for•ele. Verwijzend naar de lnfor
aela eektor in Derde wereldlanden, stelt Godschalk dat de lnforaa
le saktor in de "post-industriele samenleving" niet gezien kan 
~rden •het laatste aiddel tot overleven". Integendeel: 

•oe verlokkingen van de ~elvaart •• ~aren voor velen te sterk•. 
Oorzaak voor de groei van de informele sektor zoekt Godschalk 
dus in de onvrede over hetgeen "de verdelende rechtvaardigheid 
in de saaenleving hen had toage~ezen en zochten een aanvulling op 
hun behoeftenbevrediging". <•> 
Hij onderscheidt nog een tweetal andere oorzaken. Dnt~ikkelingen 
binnen de produktie kunnen leiden tot het overbrengen van arbeid 
naar de lnfor•ele ekona.ie. Een tweede oorzaak is de ekonoalase 

receesie. "inder winstgevende aktivitaitan wordan 



E•C.aale. Rindar winstgevende aktlvltalten wordan overgebracht 

n~ de lnfor.ela sektor. 

"-artja van Putten en Anneka van Luykan hanteren lievea niet het 

begrip 'lnfor•ela sektor•. (5) Deze ter• la vervuild, zo zegt Anna
ke. ~aar het werkelijk o•gaat is het proces van inforMalisering van 
de arbeid. Produktie of dienstverlening ~ordt naar de infor•ele sek
tor overgebracht. Dit proces, gaat lnnake verder, bagint bij de flex

ibilisering van kantrakten: 
•Wanneer de nor•ale arbeidsbescher•ande ~etgeving ophoudt, begint 
de infor•ela sektor, ook al is er sprake van aan foraaal arbaids
kontrekt. Het begrip is absoluut niet staties. Op dit •o•ent wordt 
de wet en regelgeving ten aanzien van arbeid steeds losser. Hier
door ontstaan ar arbeidsrelaties die onder de lijnen van de wet 
blijven•. 

Volgans van Luykan is er sprake van een kamplex van oorzaken van 

t de infor•allserlng van de arbeid. Alleraarst is er een arbeidsaarkt 

voor lnfor•ele arbeid. Daarnaast zijn technologiesa ontwikkelingen 
bepalend. Door de vooruitgang in technologie wordt het opsplitsen 
van het produktie-proces eenvoudiger. Sttads •eer onderdelen van 

1 

de produktie kunnen varricht worden door losse en vervangbare ar-
beidskrachten. Het opsplitsen vereenvoudigt op haar beurt weer de 
uitbasteding van produktie of dienstverlening. Nieuwe idaeen over 
bedrijfsvoering zijn ook relevant. 

•oat niet alles zelf geproduceerd hoeft te worden is een relatief 
nieuw idee. Uitbesteding en 'just on ti•e' toelevering van onder
delen door de subcontractors en de kwaliteitskringen zijn aspect
en ~an het denken over bedrijfsvoering. 
Een onderne•ing als Ranx Xerox bijvoorbeeld; flexibiliseert de 
arbeidsintensieve produktie waar ongeschoolde of laaggeschoolde 
ingazet worden. ~aar het flexibiliseert ook aan de bovenkant. 
"et ondersteuning van het bedrijf kunnen goede krachten zelfstan
dig worden, natuurlijk forMeel zlafstandig. In werkelijkheld is 
een ex-werkneaer afhankelijk van Rank Xerox. 
Zo krijg je het bedrijf van de toeko•st: een grote hal aat alle
•aal deuren, waarachter de assemblage plaatsvindt•. 

Overwegingen •et betrekking tot de produktiekosten, de kwaliteit 
ven het produkt en de bereikbaarheid spelen bij de infor•alisering 
een rol. Belangrijk is de z~akte van de arbeidsorganisatie. Door 
de uitbeateding groeit het midden en kleinbedrijf. In deze badrijv

an heeft de vakbond geen poot aan de grond. Sterkar nog, de vakba-



.. glng onderkent deze z~akte nlet. Zij onderkent nlet dat flexlbi
ll .. rlng laandrukkend la, en onder .a• van de internationale konku
rentie MOrdt nu àl akkoord gegaan ••t flexibilisering van het loon, 
prestatieloon. Oe vakbe~eglng heeft de greep op de afbraak, volgens 
van Lurken valledig verloren. 
Infor•aliaerlng van de arbeid ia in ••zen aan spiraal naar beneden; 
de arbeldaa•standigheden verslechteren, het loon wordt gedrukt, de 
~erktljden verlengd, organisatie wordt onaogelijk of b .. aeilijkt. 
Het · ia een proces •et duizend gezichten, zegt ven luyken. Wat het 
uiteindelijke resultaat is 1 daarvoor verwijst zij naar thuis~erk
atera. Deze zijn vogelvrij, hebben totaal geen bescheraing en wark
en voor 2 ar 3 gulden par uur. 

Laan-konfektie. 
-~------

·~ Onlangs la een uitgebreide studie afgarond over de inforaaliaerlng 
in de loon-konfektie, en in een aantal andere. aektaren. (6). L. 
Blo .. e en van Gauns konstateren een toenaaa van de infor•ele pro
duktie in de onderzochte sektoren; loonkonfektia 1 schaon•aak, dá 
Qrafiaae aaktor 1 de type en takstverwerklngsbrancha 1 het 'wilde 

t 
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plakken' en de koeriersbrancha. We beperken ons hier tot de loon-
konfektie. 

Sinds enige tijd kunnen de arbeidslonen in de Nederlandse loon-kon
faktie branche konkureren aet de lonen in Derde weraldlandan. De 
produktie van loon-konfektie heeft een geweldige groei doargeaaakt. 
De gr~ei kan op naa• van de konfektie-ateliers geschreven worden. 
Alleen in Aasterdaa wordt het aantal tussen de JOO en 500 ateliers 
geschat. (7) "•t een gaaiddalde bezetting van 10 tot 15 aansen per 
atelier koat dit neer op Minimaal JOOD aansen en •axi•aal 7500. 
Bla .. e en van Geuns schatten dat tussen de 40 en 60% van de produk
tie in de ateliers infor•ele produktie is. Dat wil zeggen dat er 
niet voldaan wordt aan de wet en regelgeving die batrekking heeft 
op de loonkonfektie. 

Wat dit in de praktijk betekent vertelt Adnan K, onze infaraant. 
•oe situatie in de ateliers is a6acht 1 zeer slecht. In een rui•
te, veelel een huisk .. er 1 staan 10 of 15 induatriele naai-aachi
naa. Gaaiddeld warken er zo'n 15 mensen in een atelier, ook kin
deren. O.dat er geen ventilatie is 1 is het stoffig. De belicht
ihg is slacht. Pauzes kaaen niet voor. Er wordt geen stukloon 
ar uurloon betaald. Het loon wordt per week uitbetaald; een 



a.~öelljke ere-kode niet veel zal uithalen. ontkent Wil Verstraetena 
·~ •oeten parallale belangen ontdekken tussen de we~kn .. ers en 
de .. rkgevers. Za weet ik van een legaal konfektie bedrijf dat het 
de konkurentie •et illegale ateliers niet aankon en op de fles 
ging. Werkgevers en hun organisaties hebben dus alle belang bij 
het naleven van een dergelijk ara-kode, o• de ateliers d• wind 
uit de zeilen te neMen•. (9) 

Blo .. e en van Ceuns hebben zo hun twijfels OM de keten-aansprake
lijkheid. Ten aarsta o•dat dit op basis ·van vrijwilligheid nageko•en 
~lent te worden. Ten tweede o•dat ar sprake is van het inschakeien 
van tussen-h~ndalaren, zogenaamde kontaktpersonen. 
Daa~ ko•t nog iets anders bij, n .. elijk de par•anante groei van · 
de infor•ele arbeida.arkt. Oe werkloosheid en de inko•ensdaling on
der •igranten. is een struktureel probleeM. 
"aartje van Putten noe•t in het voorwoord van •observaties van een 
zwartwerker• nog een ander problee•, naMelijk het hoge aantal ille
gaal verblijvende Migrenten in AMsterda•. Zij schat het aantal op 
20.000. Alleen voor A•sterda•. (De FNV schat het totale aantal il-

' legale •io~anten voor Nederland op 70.000) (10). 

Hoe o.vangrijk de informele produktie en dienstvarlening is. daar
over kunn9n we alleen gissen. Zeker is dat infor•ele arbeid in al
le sektoren plaatsvindt. Sporadles duiken er berichten op. Over 
de land en tuinbouw (11), over de schoonMaak-branche (12) over da 
horeka waar de inforMele arbeid geschat wordt op rui• 50%, over 
de industrlele produktie (1J), de koM•erciele dienstverlening~ 
Sahattingen gaan van de 10 Miljard tot 20 en 22 miljard per jaar, 
dat is zo'n 10 procent van het Bruto Nationaal Produkt. 

De industriele produktie in de woonkamer en achter het aanrecht 
groeit, dat is de stellige overtuiging van •ensen die onderzoek 
hebben verricht naar thuiswerk. (14) In alle sektoren vindt thuis
werk plaats. Veelal gaat het OM arbeidsintensieve produktie waar 
geen of nauwelijks scholing voor vereist is. Julas Tar•aer uit Til
burg die in 1987 een onderzoek afslaat naar thuiswerk in de regio 
stelt dat thuiswerk hoofdzakelijk infor•ele produktie is. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Anneke van Luyken. Tar•aer OMSchrijft 
thuiswerk als produktie-werk in en rondo• het huis voor derden. 
Het 
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s••oMbólde of onge•choolde lndustriele produktie in of rond de 
p~lve-hui•houdena, het la de laatste keten van het uitbe•tedlng•
net .. ~k. Het zijn veelal kleine bedrijven die werk uitbesteden 
iècht•treek• aan thuiswerkatera of via thuiswerkcentrale• of ande
~· tusaenpe~aonen. Dat kleine bedrijven thuiswerksters in•chake
len lag in de lijn van de verwachtingen. In de produktiepyra•ide 
worden de flexlbili•erings- en infor•aliseringsstrategien doorge
wenteld naár het •idden en klein bedrijf. 

Over de arbeidso.•tandigheden, het loon - vooral st~kloon - de 
besche~ing kunnen we kort zijn. Deze zijn slecht, bar slecht 
zelfs. Lonen van 1.50 of 2 gulden per uur zijn eerder regel dan 
uitzondering. Voor het geschoolde thuiswerk liggen de lonen hoger 
en zijn de arbaidso•standigheden beter geregeld. 

Zoals in het eerste hoofdstuk al werd aangegeven, over de o.vang 
van thuiswerk doen de •eest wilde verhalen de ronde. Oe Vrouwen
bond FNV schat het aantal tussen de •o an · •oo duizend. Het OSA 
schat het aantal op 160.000. 

' Ter vargelijking geven we een aantal cijfers in andere landen. 
Voor Engeland bijvoorbeeld ko•en de •eeste onderzoekers/sters uit 
op JOO.OOO thuiswerksters. Waarbij ook een groei gekonstateerd 
wordt. 
ltalie kent zo'n 1 •ilj~en thuiswerksters!. Ook hier wordt een • 
groei gekonstateerd • 



Hoe we het ook wenden of ka~en, ook de Neda~landsa ekono•ie k~ljgt 
een nieu• jasje aanga•atan. Flexibllise~lng en lnfo~•allaa~lng 
enerzijds en va~dezgaanda koncent~atie anderzijds zijn de pet~onan 
... ~langs de •aat ven het nieuwe jasje wordt bepaald. 
Flaxlblllaa~lng van de arbeid en infor•alisaring ko•an niet uit de 
lucht vallen. Het zijn bedrljfaat~ateglen o• de winst te va~hogan. 
Oe lesten en ~islko's wordan afgewenteld op a~beiders dia in vaste 
of v~lj loondienst een inko•an of aan noodzakelijk aanvulling op 
het lnko•en •oeten verdienen. Er treedt, wat Te~•eer noe•t een ve~
dringlngseffakt op. Groepen koMen als het waren als konkurenten 
tegenover elkaar te staan. Oe rui•e arbaid .. arkt, zowel for•ael 

1 als infor•eel, biedt onderne•ingen de •ogelijkhald een vardaal en 
heersstrategie ta . voeren, de lonen te drukken, de organisatie van 
arbeidars on.ogalljk te •aken, fatsoenlijke arbaldso•standlghaden 
aan hun laars te lappen. •o. de gezon•heid van zwartwerkers en ille
galen hoevan we ons niet druk te •aken, er zijn er genoeg•, dat ia 
de ••ntalitei!. 

Oe produktia-pyra•ide is in feite een efschuif-.echanis••• Bedrijv
an bovenaan - de •ultinationala onderneMingen - zadelen de badrijw
an die toeleverend zijn Met de flexibiliserings en infor•eliserings 
proble•en op. Vanwege de toene•ende konkurentie tussen deze, wordan 
de proble•an weer verder naar beneden geschoven. Oe overheid helpt 
aan handje bij dit afschuifsystae• door fiks te bezuinigen op uit
keringen en sociale voorzieningen en door de lonen te •atigen. Het 
versoapalen van de wet en regelgeving ten aanzien van de arbeid, 

.. is aan andere steun in de rug voor ondernemers. 
Voor arbeiders en arbeidsters is het afschuif-mechanisme een glij
bean-.echanisma. De lonen worden in toeneMende Mate gedrukt, de 
arbeidsomstandigheden verslechteren en tot overmaat van raMp blijft 
de vakbond aan de zijlijn staan. Zichtbaar is nu dat vooral vrouwen, 
jongeren, •igranten, ongeschoolden en langdurig wer~lozan de zwaar
sta lasten dragen. Maar het treft hen niet alleen. Arbeiders die 
zich nu zeker wanen van een goedbetaalde baan, voelen de druk toe
na•an. Zij Moeten de willekeur van de onderne•ars in toenaManda 
•ate slikken, Moeten genoegen neMen met •inder loon, Minder zeker
held. O.dat er t•an wachtende na U zijn. 
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oe.-.pClte vraag ia natuurlijk da vraag naar organiaatia. Organlaatie 
. . "-- -~ ·; ' . . 

} •.~' van de glijbaan aan trap naar boven te •aken. Ala het gaat 011 

·-

he' verdedigen van belangen ven •lgrantan.vrouwan, jongeren en anda-
rezwakka groepen op de arbald•arkt, kunnen we dan rakenen op de 
VakbaMeglng?. Voorlopig •oatan we konkluderen dat de FNV •aehobbalt 
en weinig ot niets onderna .. t a. de afbraak een halt toe te roepen. 
Hoewal de FNV streeft naar volwaardige arbeid, ia het terugdringen 
van flexibilisering geen speerpunt. Integendeel, stapje voor stapje 
wordt de faderatle gewonnen voor flexibilisering, zelfs voor presta
tieloon. 

Rob Bunt van de FNV stelt dat de bonden de belangenbehartiging van 
flexibele arbeiders heeft verwaarloosd. (15) Volgens he• ligt de 
raden van deze verwaarlozing in het feit da, het vakbondsbeleid ge
•aakt wordt door de geschoolde, witte kostwinner van aiddelbare 
leeftijd. Moeten we dan wachten dat de ontwikkelingen ook deze kost
winners hebben ln.gehaald?. 

Het antwoord op de vraag naar organisatie van thuiswerksters, uit
zendkrechten, deeltijd-arbeiders, zwartwerkers, uitkeringsgerechtig
den, arbeide~s aet een aini•um inko•en, van jongeren, vrouwen en 
aigranten, blijven we schuldig. 
Wellcht kan verder onderzoek naar de herstrukturering van de ekono
aie en naar de arbeidsoastandigheden een bijdrage leveren aan het 
vinden van een juist antwoord. 
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Justitie blaast met 
inval RaRa~onderzoek 
nieuw·leven.in· ~~ 

' I . 'I 3 (,J ,,_ :'1 ·~ ( '-j 'j '"t 
door HaM MarijnissWJ denkt justiti• WIM!' een stap dichter 
AMStERDAM - Het onderzoek bij RaRa te komen. 
naar de radicale actlegroep · Opstand, sinds- .1987 gevestigd aan 
RaRa is nieuw leven 1~ dl!! AITl$terdamse E•rste Van dt!!r 
zen. De Invallen die de Haagse Helststraat. Is een 'centrum voor on-· 
Justitie heeft latfin doen bii de · dl!rwek en l'l'lediaproduktles ', een 
leden van de Amsterdamse 'links col!.ctief' dat %ich ht!eft ge-
Stichting Opstand, vondl!'fl sp~~cU.IIseerd In onderzoek naar en 
plaats In kader van een straf. · :. artikelen over 'internatioo;~le ar· 
rechtel"lilt onderzoel( naar die . bl!îdsmigratie' · (onder' meer het 
groepering. . werk 1/an illegalen in ,de glanuin-

bouw en de confedie) en de 'sctwl· 
Oe Haagse parsofficier N. Zandber- ·duwtijd11 ,van het Toyotisme' (het 
gen wilde ·. gistèren 'bevestigen JaPanse management). Voloens me· 
noçh ontkennen• d.t de lnvanen te . dewerker Jin Milter bilstaat de 
maken habb"" met het RaRa onder· · stichting Uit dtit journalisten die on· 
zoek. t-tij zei ook dat het :zeer onge· . . der andere frMiance onderztl@i( en 
bruikeiijk is. d11t bij de lnvall11n de · 'produktlewerk leveren aan Nova en 
redenv.-tdehuis~ingennietb~· ·-.,dl! tKRV. Volgefu ingewijden zijn 
kend is gemaakt: . . , . de inedewerkers zeer gDI!d inge-

. .. We hebbl!n diep over. dezt! werk· :voerd in onderwt!!Tpl!n die volgens 
wijze nagedacht en die voorgelegd MOter zfllf ,,inderdaad thematls(h 
aan de reél\ter·commissarls. En dle: :raakvlakhn met de·actif!.onderwer
vond dat het kon:·wt!. concludeer- · pen van RaRa hebbm.·Miar dan zou 

·den dat het grote' belan9 van het . : justitie ·bij' elke,· will~e.,ige · krim 
ond@rzoek het bekendrn,ken van de · ook iJlvallen 1Wnn11n doen.'' Hans 
reden van de inval in dl! weg staat." Krildce, parttlm• medewerker van 
De advocallt v~m Opstand hHft de stlchtjng. noemt de activiteiten 
hiertegen geProteSteerd. van de st'chting nilrt subversief, de 

publicaties Yin Opstand wel pro
RaRa tekendè ruim een jaar geleden gressief. .,We kiezen partij voor de 
110or de bomaansl•g op het ministe: . . zwaklcet:en." De Stichtill!l do.t ook 
rle van sociale zaken en eiste in · onderzoek naar. verbetenog van de 
1991 . de·; .VI!rantwoordelijkheid _..op werkwijze van cpmlte's om vluchte-

. voor de bomaansl~ ·óp de wo • .- · Ilogen op .te vangen. . . 
ning v.-. de toenmalige staatssetre- · • Het l,kt,abof jtiStitie·. ;.;. die b"tan

.: tari.l A.. Koste van justitie' in' Groot· .den', en·: 'documentatie in beslag 
.-'schërtner i!n ti~t minJSterié·v•n bin-,;> nam'·.:, 'bij -Opstand op zoek:is .naar 
.;n'en!.ndse, %aken.:.; Na· ;een aantal gegeYens dit! IWnnen leiden na•r de 
· maandl!nJiep· 'het:•·onllmóilk' door . ::.schrijvers·wn de_,polititke manlfes· 
'1111n spèclUI Haags RaRI'team vast. · .,. ten 'die RaRà. na aioslagen naar cJ. 
Met .de 'invallen bij Oe ·Opstand ,· pl!rs taxtl!. :': . · 
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hebben de openbare scholen - tot nog toe 
de enige verliezers in de schoolstrijd - een 
stukje van hun achtersrand ingelopen. Van 
de H6 scholen die tussen 1985 en I juli 
1994 werden gesticht, zijn er 208 open
baar. Van de 764 scholen die in diezelfde 

Feest op een katbolleke school 

Een veteraan in de schoolstrijd. 
In de jaren zestig was hij onderwijzer in 
Waddinxveen. 
De (part-time) wethouder van Onderwiis. 

OP WEG NAAR EEN REHABILITATIE 

Het dossier tegen Opstand 12 

onder de loep 
IVELINE L1JBBERS • In apru 
kregen de advocatep van Hans · · 
~rikke en Jan Mü&r•wor het eerst 
een klein deel van het dossier over 
het journalistencoOectief Opstand. 
VN (8 apri/1995) drukte daar 
fragmenten uit af. Inmiddels is het 
dossier compleet, zegt Justitie. Een 
uitvoerig tekstvergelijkend 
onderzoek van het Gerechtelijk 
Laboratorium was het sluitstuk. 
'Een lichte vorm van metaforitis, ' 
zo typeerde de onderzoeker het 
taalgebruik van RaRa. Maar wat 
heeft het onderzoek opgeleverd? 

eer dan een jaar heeft 
Opstand er op moe
ten wachten, maar nu 
is het dossier com
pleet. De rechter
commissaris zegt dat 
de verdediging nu alle 
stukken heeft. 

Na de hui~7.N!kinor.n hii hl't No<lhmr v!ln tl,. 

:&ers~an het Platform Illegale Vluchr,lin
gen (PIV) : twintig bladzijden. 
Tien van hen werden &ehoord als getuigen. 
Zes anderen waren, of gaven niet thuis. 
Aanleiding was de open brief aan het PIV 
van ds. Hans Visser van de Pauluskerk in 
Rotterdam na de aanslag op het huis van 
staatssecretaris Kosto. Hans Visser riep 
daarin op tot een discussie met sympathi
santen van RaRa, over doel en middelen in 
de strijd tegen het Nederlandse asielbeleid. 
Het proces-verbaal: 'Op onze vraag aan 

·VISSER waar wij eventueelleden van RaRa 
moesten zoeken, antwoordde hij ons dat hij 
ervan overtuigd was dat hij wel eens met 
RaRa-leden had gesproken, maar dat zij 
zich nooit als RaRa-lid aan hem hadden ge
manifesteerd.' De verbalisanten hadden 
zijn verklaring graag op papier, maar ds. 
Visser ziet daar de noodzaak niet van in. De 
agenten weten genoeg. Andere deelnemers 
aan het PIV-overleg moeten zeg&en wie de 
radicalen van het platform zijn, en of zij 
RaRa kennen. 
Naar Opstand, zo blijkt uit de verslagen, is 
niet eens bij iedereen gevraagd. De naam 
Hans Krikke komt sommigen vaag bekend 
voor, en één getuige heeft Jan Müter kon 
daarvoor leren kennen. · 
Het lijkt erop dat de in beslag genomen 
map "notulen van het Platform Illegale 
Vlnrht'•ltn ... .-n Aa 1-J"",.ro• p.,...._ ............... _ --
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openbaar. • 
jaap Leenards is trots op de vijftig openba
re scholen die er in limburg bij kwamen, 
voor een groot deel dankzij ouders die met 
hun pandtekeningen de stichting van scho
len afdwongen. Voor 1985, toen de regels 
minder scherp waren en gemeenten nog 
niet verplicht waren een 'Plan van nieuwe 
scholen' op te stellen, lieten ambtenaren 
aanvragen gewoon in hun la liggen, zegt hij. 
'Na de invoering van de Wet op het Basis
onderwijs was iedere gemeente verplicht je 
aanvraag te honoreren als je voldoende 
handtekeningen had.' Werkte een gemeen
tebestuur toch tegen, dan konden Gedepu
teerde Staten ingrijpen. 
Sinds januari 1994, toen de maatregelen uit 
de nota 'Toerusrin& en bereikbaarheid' van 
kracht werden, heeft de provincie geen in
vloed meer op het stichtingsbeleid. En 
handtekeningen hebben geen enkele waar
de meer. Er moet een 'probo' zijn, een ge
standaardiseerde prognose basisomurwijs. 
Leenards: 'Daarmee zijn we terug bij af. 
Gemeentebesruren kunnen prognosecijfers 
manipuleren, en dat gebeun ook.' 
Soms wordt zelfs de vraag van het ministe
rie naar onderzoeksgegevens misbruikt om 
plannen te torpederen. 
In Waalre bijvoorbeeld wilde een groep ou
ders een openbare schoollaten stichten. De 
gemeente had aanvankelijk geen overwe
gende bezwaren. Toen vroeg het ministerie 
om cijfers. 'Een enquête kost geld en dat 
had de gemeente er niet voor over,' zegt 
Nico van Kessel van het Instituut voor 
Toegepaste Sociale wetenschappen, dat in 
opdracht van gemeentes veel onderzoek 
naar onderwijsbehoefte doet. De school 
kwam er niet. Van Kessel: 'Door de veran
derde regels heb je als ouders geen enkele 
macht meer.' 

Jippe Hoekstra is voorzitter van de Vereni
ging voor Openbaar Onderwijs. 

4·4· uc noeuer van net openoaar onael'WlJS, 
bad nog een tweede baan. Hij was hoofd 
van een bijzondere school. 
Hoekstra herinnen zich nog goed het nood
schooltje waarin hij jarenlang moest wer
ken. 'De christelijke school kreeg wel direct 
een gebouw.' 
De voorzitter van de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs was niet blij met Dijk
stals voorstel om artikel23 van de grondwet 
te schrappen. 
'Na dat kanonschot moeten we eerst weer 
puinruimen, de woede en ergemis in de 
confessionele hoek is gigantisch.' 
Hoekstra wil graag een serieuze discussie. 
'Om een openbare school te stichten, moet 
je aan vrijwel dezelfde voorwaarden vol
doen als voor een bijzondere school. Dat 
stoonme.' 
Het openbaar onderwijs moet 'beter veran
kerd' worden, vindt hij. 
En hij heeft ook genoeg van dat eeuwige ge
zeur om geld van de bijzonderen. Altijd 
voelen ze zich achtergesteld, terwijl ze toch 
zo bevoordeeld worden. 
'Het bijzonder onderwijs kan ouders om een 
eigen bijdrage vragen en doet dat ook. 
Openbare scholen mogen dat niet doen. 
Openbaar onderwijs moet voor honderd 
procent gefinancierd worden. Maar waarom 
zou het bijzonder onderwijs hetzelfde moe
ten krijgen? Is zeventig procent niet genoeg?' 
Nederland wordt bezeten door een trauma
tische angst voor oplaaien van de school
strijd. Nee, echt - het christelijk onderwijs 
hoeft niets te vrezen van socialisten en libe
ralen. Die worden beheerst door koudwa
tervrees. 'De zaterdag voor het tumult over 
Dijkstal losbarstte, riep Ritzen voor de V ara 
nog uit hoe vreselijk veel hij houdt van het 
bijzonder onderwijs. ' 
Maar niemand werpt zich op als kampioen 
van de openbaren. 
Hoekstra: 'De overheid zou haar eigen rol 
in het onderwijs eindelijk eens serieus moe
ten nemen.' ...,.... 

:SUdltmg Upstand en in het kantoor van het 
journalistencollectief in september 1994 
kregen de advocaten geen stukken. Ook 
toen HansKrikkeen Jan Mütertwee maan
den daarna te horen kregen dat ze alsnog 
als verdachten werden aangemerkt, kwam 
er niets waaruit deze verdachtmaking 
moest blijken. Na de aanhouding van het 
tweetal eind maart dit jaar arriveerde einde
lijk een eerste zending. 'Een fractie van het 
werkelijke tiossier,' zei advocate Ties Prak
ken destijds (VN, 8-4-1995). 
Sindsdien volgde op gezette tijden een 
nieuwe stapel papier. 
Ties Prakken: 'We hebben ontzettend moe
ten zeuren om de stukken. De indruk be
stond dat justitie dingen achterhield. Maar 
het kan ook zijn dat er gewoon niet meer 
wás. De stukken die we wel kregen, waren 
zo nietszeggend.' 
Wat zit er zoal bij? 
Achtendertig velletjes aanvragen en toe
stemming voor verlenging van telefoon
taps, standaardbrieven waarin alleen de da
tum of het abonneenummer verschilt. 
Opnieuw twintig bladzijden samenvattin
gen van afgeluisterde gesprekken, op ver
zoek van de advocaat nu mét vermelding 
van het nummer waarmee gebeld werd. 
lijsten met de spullen die de rechter-com
missaris nog niet wil teruggeven. 
Zo'n honderd pagina's van het Interregio
naal Team Computercriminaliteit. Vijf 
kantjes om uit te leggen dat de in beslag ge
nomen computers helemaal zijn leegge
slurpt. En dat de data zijn veiliggesteld op 
een 'extern opslagmedium'. 
De rest van het rappon is een eindeloze uit
draai van de inhoudsopgave van die vier 
computers, inclusief de programmatuur. 
Conclusie van het Team Computercrimi
naliteit: er blijken documenten aanwezig op 
de harde schijf van de computers! Ook op 
losse diskettes is dit het gevall 

Verslagen van huisbezoeken aan deelne-

een nieuw spoor heeft g.!zet. Met Opstand 
beeft het weinig te maken. 

D ~grote vraag blijft waar de verdenking 
van Opstand op was gebaseerd. Het 

dossier, dat nu compleet heet te zijn, geeft 
daarover geen uitsluitsel. Van de aanwijzin
gen die al erg mager waren, blijft volgens 
Ties Prakken, niets over. ·Zij verzocht de 
rechter-commissaris een paar keer om na
dere toelichting over het opsporingsonder
zoek. Ties Prakken: 'De politie poneerde 
voor de huiszoekingen de stelling dat er ide
ologische overeenkomsten zijn tussen Op
stand en RaRa. Waar is dat op gebaseerd? 
Hoe zijn de contacten van Jan Müter met 
de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen 
in kaan gebracht? Hans I<rikke had een af
spraak met Aad Kosto op de dag van de 
aanslag. Heeft de politie ook geconstateerd 
dat dat toeval was? In het dossier is over 
deze zaken niets terug te vinden. De sug
gestie van verdenking blijft in de lucht han
gen, maar wordt nergens hard gemaakt. ' 

De anonieme brief die Jan Müter beschul
digt van het bezoeken van verjaardagen 
waar geld ing~meld zou worden voor 
RaRa blijft een ~atisel. In het dossier zit al
leen een vage k.opie van een halve brief, 
zonder aanhef, datering of ondertekening. 
De advocate vroeg naar het origineel, naar 
de andere helft, ze vroeg of dit stuk was 
overgetypt door de politie, maar kreeg geen 
antwoord. 
Dat het telefoonnummer van Hans Krikke 
was teruggevonden in de agenda van twee 
politiek actieve Turken heeft kennelijk ver
der geen sporen opgeleverd. 
Een belangrijke reden om over te gaan tot 
huiszoeking bij Opstand was het feit dat 
Hans Krikke wel eens gebruik maakte van 
de telefoon van het (inmiddels ter ziele) ra
dicale maandblad Konfronuuie. 'Uit de in
boud van deze gesprekken bleek dat hij 
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contacten onderhield met aan KON
FRONTATIE gelieerde personen en dat 
genoemde KRIKKE mogelijk werkzaam
heden heeft verricht ten behoeve van 
KONFRONTATIE' stond in het eerste 
dossier. 
Genoemde Krikke was erg benieuwd naar 
de inhoud van de7..e gesprekken. De politie 
zocht, en vond. Het bleek te gaan om twee 
gesprekken op dezelfde dag, in mèi 1994. 
'Beide gesprekken hebben betrekking op 
het betalen van een rekening. Het verslag 
.,._...~IA .. """"• "•• ,...,...., ... ". ta 11. 'tO "''"'" 

Analy5e van RaRa-verklaringen 

porten toegestuurd van de rechter-commis
saris. 
Het machineschriftonderzoek leverde hele
maal niets op. Het vergelijkend tekstonder
zoek is iets uitgebreider. 
Voor drs. A.P.A. Broeders aan zijn verslag 
begint, geeft hij de beperkingen van zijn vak
gebied aan. De analyse van teksten op in
houd leidt maar zelden tot identificatie van 
een individu. Dit onderzoek richt zich bijna 
uif',.Ju itan.-1 nn ..la "'"....,. ~"'" ,.fA ha.,. • .;,. ... t'AJ.._ 

scriptie het ontgelden en een aantal strate
giestuklten, gericht aan gelijkgestemden. 
De claimbrieven van de aanslagen zijn niet 
het enige 'betwist materiaal' dat Opstand 
wordt aangerekend. Oppervlakkige inspec
tie gaf inhoudelijke overeenkomsten met 
eerdere teksten van RaRa. Daarom lag het, 
volgens het laboratorium, voor de hand om 
alle persverklaringen sinds 1990 en ook het 
zelfinterview van RaRa in KonfroriUJ.tie in de 
analyse op te nemen. 
De eerste vraag is of deze teksten door de
zelfde persoon zijn geschreven. De criteria 
voor het onderzoek naar de vorm zijn 'ver
moedelijk opzettelijke afwijkingen van de 
norm', dat is alternatieve spelling, en 'on
bedoelde fouten' : spelfouten en typefou
ten. De spelfouten zijn potentieel het meest 
interessant. 
De inventarisatie levert een lijst ('indicatief, 
geen uitputtend overzicht van alle bijzon
derheden') met woorden die ook al voor
kwamen in het eerste onderzoek door de 
politie: burgermeester, geweldadig, poütiecorps 
en Bolkenstein. RaRa blijkt inconsequent/ 
inkonsekwent met voorkeurspelling en 
maakt af en toe gruwelijke spelfouten, wordt 
je, plaatwind, maar ook veel voorkomende 
als kakafonie en bagateliseren. Wat opvalt is 
dat RaRa vaak te lui is om trema's te zenen: 
parlementerim, beeindigd, financiele, of het 
gaat verkeerd: ilkologiin. Soms zijn woor
den aan elkaar geraakt waar dat niet moet: 
jammergenoeg, of per abuis uit elkaar gedre
ven: klaar gestoomd. 
Deze analyse geeft volgens het rapport op 
het eerste gezicht weinig steun aan het ver
moeden dat de teksten door een en dezelf
de persoon zijn geschreven. Helemaal als je 
rekening houdt met de mogelijkheid dat ze 
zijn uitgetypt door anderen dan de schrij
vers, en misschien met grote haast. Ander
zijds staan in de laatste twee teksten weer 
weinig fouten, wat duidt op een aanzienlij-
... .,,.,. .. ~t,..h .. trl nn ,.e. hrn•.n .s ,..htn.a 
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niqués woorden als vluchteling, justitie, po
litie, racisme, kapitaal en Kosto zeer fre
quent voorkomen. De doelstellingen van 
RaRa blijken weinig te veranderen in op
eenvolgende verklaringen. Ook de gram
maticale kenmerken vertonen een zekere 
consistentie, een voorkeur voor lange zin
nen waarvan de werkwoordsvorm vaak het 
slachtoffer wordt. 'In vrijwel alle teksten 
worden beeldspraak, plastisch taalgebruik, 
(wrange) humor en retorische effecten be
paald niet geschuwd.' In de latere verkla
ringen 'neemt het gebruik van beeldspraak 
zodanig vormen aan dat gesprolten kan 
worden van em lichte vorm van mttafon'tis. 
Het "creatieve" gebruik van beeldspraak en 
idioom leven soms ongebruikelijke formu
leringen op in de vorm van "mixed metap
hors" en "malapropismen".' (Van mal-à
propos: te onpas, misverstand.) 
Een paar voorbeelden: 'Kohl haalde de be
wuste kastanje uit Neerlands politieke 
vuur; blijft de naald steken in de versleten 
groefvan de heersende belangen; de maat
schappij wordt met de harde hand door el
kaar geschud en vooral aan de onderkant in 
een nieuw jasje gestoken; quasi-sportief jas
je waarin de maatregelen zijn gestoken.' 
Het profiel van de mogelijke schrijver(s) 
dat hieruit opdoemt, heeft maar geringe 
onderscheidende waarde. De conclusie 
luidt dan ook dat 'niet kan worden uitgeslo
ten dat alle teksten door dezelfde schrijver 
of schrijvers geschreven zijn'. Deze beoor
deling waagt zich niet aan het geven van 
een mate van waarschijnlijkheid. 
RaRa-teksten zijn geschre,•en door iemand 
van universitair niveau, met in ieder geval 
langdurige politiek-ideologische scholing 
en enige ervaring in het schrijven van essay- • 
istische of journalistieke teksten. Het zal ie
mand zijn met 'extreem-links activistische 
sympathieen, een meer dan gemiddelde 
kennis van en be1angstelling voor politieke, 
,arnnn'"f~rh.- ,." ft'Utat~rhonn .. lii .. .- ntnhl•-
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"Geen belt Hans, gaat over rekening die 
Hans gestuurd heeft." Het verslag vermeldt 
voor het gesprek te 13.49 uur: "Gaat weer 
over rekening." Verder zijn deze gesprek
ken niet uitgewerkt.' 

Het grootste deel van het dossier dat vrij
kwam nadat de Opstand-journalisten in 
maan een week vastzaten, bestond uit tap
verslagen. Geen uitgewerkte gesprekken, 
maar samenvattingen van delen die volgens 
het politieteam veelzeggend waren. Tics 
Prakken vindt dat de verdachten recht heb
ben op volledige verslagen, in ieder geval 
van die gesprekken waarmee de verdachten 
tijdens hun vcrhoren werden geconfron
teerd. Haar vcrzoek werd niet gehonoreerd. 
Hans Krikke en Jan Müter ontdekten dat 
hun telefoons vóór de huiszoekingen in sep
tember 1994 al enige tijd waren afgclui!
teni. De politie moest desgevraagd toege
ven dat er in die periode niet over RaRa was 
gesproken. 

De oude schrijftnachine waarop de ori
ginele claimbrief was geschreven, 

werd bij Opstand niet gevonden, noch spo
ren van rode vezels die achter de etiketten 
op de enveloppen van RaRa waren aange
troffen. Meer dan één - overigens nogal cu
rieus geformuleerd - zinnetje ergens ach
terin een proces-verbaal was het niet waard: 
'Het technisch onderzoek, dat werd ver
richt door personeel van het Gerechtelijk 
Laboratorium van het Ministerie van Justi
tie, bleef zonder gunstig resultaat.' 
Dat was in mei. De politie verwacht dan het 
tekstvergelijkend onderzoek 'na de zomer' af 
te hebben. In juli maakt de rechter-commis
saris daar 'september of oktober' van. Uit
eindelijk heeft het tot eind november moe
ten duren voor de laatste stukken er waren. 

Het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk 
rondde op 21 november zijn verslag af. Vo
rige week kreeg de verdediging de twee rap-
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sten. Maar ooit hier geldt dat het bepalen 
van de identiteit van de schrijver zeer veel 
valter niet dan wel mogelijk is. 'Aangezien 
het in dit onderzoek gaat om betwist materi
aal dat misschien het beste kan worden om
schreven als betogend proza, een in hoge 
mate door algemene conventies gedicteerde 
vorm van taalproduktie die, vooral wanneer 
het om geroutineerde en ontwikkelde taalge:. 
bruikers gaat, vaak ook nog zelfrcaulerendè 
mechanismen kent die het aantal schrijvers
kcruneriten reduceren en het aantal groeps
ltenmcrken doen toenemen, is de prognose 
zeiter niet onverdeeld gunstig.' Daarbij moet 
rekening gehouden worden met dwaalspo
ren, zoals- naar nu blijkt- ook is gebeurd bij 
telefonische meldingen waarin de RaRa
aanslagen in 1990, 1991 en 1993 werden 
aangekondigd. Analyse van de bandopname 
heeft uitgewezen dat gebruik was gemaakt 
van professionele radiosprekers. 
De onderzoeker had het niet makkelijk. Hij 
kreeg drie dozen met 4113 vellen machine
geschreven tekst op A-vierformaat, in beslag 
genomen bij Opstand. Daarnaast kreeg hij 
de integrale kopieên van de harde-schijfm
boud van vier personal computers en de in
houd van 64 diskettes, afkomstig van het 
journalistencollectief. Het moet een heidens 

. karwei zijn geweest om een bettouwbare se
lectie samen te stellen uit het woud van sub
directories, teksten ingedeeld bij verschil
lende tekstverwerkingsprogramma 's, eerde
re versies van hetzelfde stuk en reeds wegge
gooide - en door computerdeskundigen 
weer opgeviste - kopieên. Het Gerechtelijk 
Laboratorium koos l24 pagina's tekst van 
Hans Krikke, journalistiek werk over onder 
andere het 'toyotisme', de arbeidsmigratie 
en de confectieindustrie, geschreven met de 
kennelijke bedoeling het te publiceren in 
Aaneen, Quote, Hervormd Nederland en Ma
nagement Team. Verder werd geselecteerd 
een stuk met als werktitel 'Nederlandse 
dagbladen over illegalen' (later verschenen 
in De mediaieugen, bij uitgeverij De Papieren 
Tijger). Bij Jan Müter moest zijn doctoraal-

Wat in het rappon van het Gerechte
lijk Laboratorium ontbreekt, is een 

vergelijking met een controlegroep van ge
middelde Nederlanders. Een mooie taalt 
voor de verslaggever. 
Vluchtige analyse van een stuk geschreven 
door mensen met een meer dan modale op
leiding, die zich bezighouden met dezelfde 
materie als RaRa, geeft verrassende resulta
ten. 
Een proces-verbaal van vier kantjes uit het 
RaRa-dossier (p. 425 t/m 429), opgemaakt 
door de opsporingwnbtenaren 803-{) 1 en 
00~2 van Bureau Bijzondere Criminali
teit bevat veel vergelijkbare fouten. 
Uit de categorie gruwelijkheden: (hij) steld, 
hij ... afwijsd en uit die van de veel voorko
mende: illigah. Gewone typefouten als ag
wijzen, vergaderiongen en zotJJfk (zoek). Er is 
sprake van verwarring over c of lt zoals in 
critischl. Ook de politie heeft moeite met de 
bijzondere tekens in de computer: opguist, 
distancieren, kopiemn. En soms wordt het 
helemaal een zootje: ieduen (voor ideel!n). 
Uitdrukkingen worden aan elkaar geschre
ven: perongeluk en inverband met, of niet -
op ecll en dezelfde bladzijde- in beslaggeno
men en inbeslaggenomen. 
Ook ongelukkige zinsconstructies, iets waar 
RaRa nogal last van had, ontbreken niet: 
Het sabottren wn de uitwering van dit ver
drag dient volgens (. .. ) te worden gesaboteerd. 
Dit stuk betreft een verslag van de huisbe
zoeken aan leden van het PIV. Deze verho
ren vonden plaats in de maanden maan en 
april van dit jaar. Het proces-verbaal werd 
onder ambtseed, respectievelijk belofte op
gemaakt en ondertekend op 7 februari 
1995. ·Het rappon lijkt opgemaakt voordat 
het onderzoek begon. Typefout of meineed? 

Het Gerechtelijk Laboratorium maakte een 
'grove indicatie van de inhoud' door het 
turven van termen. Dat levert de weinig 
verrassende conclusie dat in RaRa-commu-
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men, en een aanztenllJKe Kennis van zowel 
het linkse als het rechtse gedachtengoed.' 

Passen Hans Krikke en Jan MOter in dit 
profiel? 
Krikke blijkt - zoals velen met hem - moeite 
te hebben met de voorkeurspelling en de 
toegelaten vormen. Gebruikte hij vroeger 
meer de alternatieve speUing, ideologies, en k 
waar dat kan voor c, tegenwoordig corrigeert 
hij zijn eigen teltsten naar de eisen van het 
Groene Boeltje. Soms leidt dat volgens 
.Broeders 'tot hyperconservatieve vormen 
zoals policiecorpsen net als bij RaRa, en crilisch 
net als bij de politie'. Vcrder maakt Krikke 
soms rare spelfouten. Ook houdt hij van een 
creatieve omgang met beeldspraak. Ken
meriten met een sterk schrijversonderschei
dend karakter leven dit niet op. Kleinighe
den als mijn inziens komen weliswaar vaalt 
voor, maar niet in stukken die te vergelijken 
zijn met RaRa-teksten. Jan Müter doet het 
weer anders, die schrijft mijnsinziens. De hele 
term is door RaRa nooit gebruikt. 
Conclusie van het Gerechtelijk Laboratori
um: zeven spelfouten komen voor bij zowel 
Opstand als RaRa. Gezamelijk, lmrgermees
ter, politiecorps, sexuele, productie, inteOigentia 
en kakafonie. Het rappon geeft verder veer
tien 'items met een potentieel schrijveny
perend karakter' die bij beiden opduiken. 
Jachtseizoen, busladingen vol, polilieke elite, 
( un) deze dagen, miUUI en g(ijmiddel. Ook 
Kosto's uitspraak over zijn vluchtelingen
beleid, 'sober doch humaan', blijkt populair. 
Vastgesteld is ook dat Opstand minder me
taforen gebruikt dan RaRa. Samenvattend 
stelt het Gerechtelijk Laboratorium dat niet 
kan worden uitgcsloten dat de betwiste tek
sten door Opstand zijn geschreven. 
Ties Prakken: 'Het onderzoek heeft niets 
opgeleverd. Het gerechtelijk vooronder
zoek naar de betrokkenheid van Opstand 
bij RaRa zal binnenkon wel worden afge
sloten. Zonder dat voor de joumalisten van 
Opstand duidelijk is waarom de verdenking 
ooit op hen viel. ' ~ 
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AANKONDIGING 
de Balie 

Amsterdam, 11 april1995 

OPSTAND EN RARA ?? 

Over gedeeld gedachtengoed en Artikel 140 

Salon van het Midden, vrijdag 21 april, 20:30 uur 

Met: Hans Kiikke, Jan Müter, Mr. Ties Prakken, Mr. Marq Wijngaarden, Eveüne 
Lubbers, Wil van der Schans, Mr. D.H. Doedens, Leon Wecke, en een 
vertegenwoordiger van justitie. Onder leiding van: Kees van den Bosch en Hans 
Simonsen. 

28 September j.l. deed de politie een inval bij Hans Krikke en Jan Müter, twee 
joumalisten die deel uitrnaken van het journalistencollectief Opstand. Zij werden 
beschuldigd van lidmaatschap van de linkse aktiegroep RaRa. Op 28 maart, precies een 
half jaar later, zijn Krikke en Müter gearresteerd en enkele dagen vastgehouden. In het 
politierapport staat dat er sprake is van overeenkomsten in het gedachtengoed van 
RaRa en Opstand, wat betreft het vreemdelingen- en asielbeleid. 
Aan de basis van de arrestatie ligt artikel 140. Dit artikel verbiedt lidmaatschap van 
een criminele vereniging en wordt steeds vaker door justitie ingezet. 

Na een reconstructie van de meest recente gebeurtenissen door Hans Krikke en Jan 
Müter, zullen betrokkenen en deskundigen, onder leiding van de journalisten Kees van 
den Bosch en Hans Simonsen, discussiëren over de zaak Opstand-RaRa en over de 
grenzen van artikel140. 

Kunnen mensen in Nederland vanwege hun ideeën worden vastgezet? Wordt de 
verontwaardiging hierover minder als mocht blijken dat Opstand toch connecties met 
Rara heeft? Hoever strekt de vrijheid van geëngageerde journalisten? Hoe is artikel 140 
de laatste jaren gebruikt? Was de huiszoeking bij Opstand op basis van artikel 140 een 
gelegitimeerde inkijkoperatie? En: is RaRa meer dan een hersenspinsel van politie en 
justitie? 

Tevens zal op deze avond 'Welingelichte kringen. Inlichtingenjaarboek 1995' van buro 
Jansen & Janssen gepresenteerd worden (z.o.z.). 

Kaartverkoop: 
Telefoniech reeerveren: Dinsdag t/m vrijdag 14.00- 20.00 uur, zaterdag 17.00 - 20.00 uur. Telafoon: 020-6232904 
Vanaf één week van tevoren. Kurtverkoop aan de ka .. a : vanaf drie waken van te voren. Kasn geopend: Dinsdag t/m 
zaterdag 17.00 • 20 .30 uur. of vanaf 1 % uur voor aanvang van hat programma. Gereserveerde kaarten uiterlijk 45 
minuten voor aanvang afhalan. Kaarten tevens via de neketahop van het A.U.B. 
Toegangaprijzen: voorstallingan f 15,00 - f 12,50 (CJP/Pas65) lezingen/debattan f 10,00 • f 7,50 (korting). 

De Balie voor cultuur en politiek. Kleine-G artmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. 
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21 april 1995 verschijnt bij Uitgeverij Ravijn: 

Buro Jansen & Janssen 

WELINGELICHTE KRINGEN 

inlichtingendiensten jaarboek 1995 

De BVD is niet de enige inlichtingendienst in Nederland . De politie is een geduchte 
concurrent. Evenals particuliere recherchebureaus die zich op de lucratieve markt 

van de informatiehandel begeven. En ook het leger heeft allerlei geheime diensten. 

In dit boek worden de verschillende organisaties onder de loep genomen: Het geeft 
antwoord op vragen als: 

Wat had de de inval bij de journalisten van Opstand te betekenen? Wat zijn de de 
laatste ontwikkelingen rond het RARA onderzoek? Wie controleert de Militaire 

Inlichtingendienst? Hoeveel petten heeft de Nijmeegse Regionale Inlichtingendienst 
op? Waarom spioneert een particulier recherchebureau bij Derde 

Wereldorganisaties? Wat is de rol van de Marechaussee op inlichtingengebied? 
Zijn milieuactivisten de nieuwe staatsvijanden? Werd het linkse terrorisme in West

Europa door een geheimzinnige hand gemanipuleerd? 

WELINGELICHTE KRINGEN dringt door tot het verhaal achter de krantekoppen. 

Buro Jansen & Janssen heeft jarenlange ervaring in het kritisch volgen van 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland. Eerder verschenen van Buro 
Jansen & Janssen bij Ravijn: Regenjassendemokratie (1990), De vluchteling 

achtervolgd ( 1991) en Opening van zaken, een ander BVD jaarverslag ( 1993). 

Buro Jansen & Janssen 
WELINGELICHTE KRINGEN 

inlichtingendiensten jaarboek 1995 
149 pagina's, met index 

ISBN 90 72768 39 6 
Prijs: f 19,50 

Dit boek is te bestellen bij het Centraal Boekhuis of rechtstreeks bij Uitgeverij Ravijn. 

N.B. Noteer de nieuwe nummers van buro Jansen & Janssen! 
tel: 020-6123202 fax: 020-6120527 
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