E E N O N D E R Z O E K N A A R D E O R G A N IS A T IE V A N D E T O P 
L E ID IN G IN E E N A A N T A L A M E R IK A A N S E
G R O O T B E D R IJV E N .
door D rs H . J. Kruisinga
A fgezien van verspreide tijdschriftartikelen hebben in de N ederlandse
bedrijfseconomische literatuur slechts zeer weinig publicaties om trent het
leerstuk van de interne organisatie het licht gezien. E en nader inzicht in
de organisatieproblem en is voor ons slechts te verkrijgen, indien wij ons
tot de literatuur richten w elke hierover in het buitenland en wel in het bij
zonder in Frankrijk, E ngeland en A m erika is verschenen. H e t is vooral
Am erika d at in deze een leidende rol is gaan vervullen, getuige de stroom
van literatuur op het gebied van de bedrijfsorganisatie die ons land na
de bevrijding heeft bereikt. Deze literatuur w ordt echter gekenm erkt door
een sterk pragm atische inslag welke haar over het geheel genom en onge
schikt doet zijn voor een dieper doordringen in de organisatieverschijnselen. D aarbij komt nog, dat de behandeling m erendeels gericht is op het
bijzondere, met voorbijzien van het algem ene verband, w aarin de ver
schijnselen moeten w orden w aargenom en.
E en opmerkelijke uitzondering hierop vorm en tw ee w erken van A lvin
B row n, welke vorig ja a r ons land b ereik ten .1) D e schrijver wil een al
gem ene theorie geven van de interne organisatie en is daarin ons inziens
uistekend geslaagd. Lezing van beide boeken kunnen wij dan ook alles
zins aanbevelen.
T h an s bereikt ons wederom een boek, d at om geheel andere redenen
nadere belangstelling verdient, n.1. het w erk van H olden, Fish en Sm ith,
,,T op-M anagem ent O rganization and C ontrol”, een researchstudie van
de „S tan fo rd ” u n iv ersiteit2). O p verzoek van een aantal grote be
drijven in A m erika heeft de w etenschappelijke staf dezer U niversiteit een
onderzoek ingesteld naar de organisatiesystem en welke in 31 leidende
concerns w orden toegepast. E en en ander met het oogmerk om tot een
wederzijdse uitwisseling van toegepaste technieken en opgedane ervaring
te komen.
H e t boek is geen handboek, noch een leerboek, m aar het geeft een ge
ordend beeld van de aangetroffen organisaties, alsm ede van de motie
ven welke tot de aanw ending daarvan hebben geleid. Daarbij is het in
het bijzonder gericht op de problem en betreffende de topleiding en het is
mede hierom d at wij aanleiding vinden tot bespreking van dit w erk. A an
dit deel van de organisatiestructuur is tot nu toe weinig aandacht ge
schonken. Steeds w erd een onevenredig groot deel van de belangstelling
gericht op de lagere geledingen van de organisatie, met het gevolg dat
de bij uitstek belangrijke fase van de leiding te weinig in het licht w erd
gesteld. D e betreffende researchstudie voorziet gedeeltelijk in deze leemte,
in zoverre zij zich uitsluitend richt op de organisatie-aspecten sam en
hangende met de leiding der onderzochte bedrijven.
H e t boek vangt aan m et een kort overzicht van de conclusies welke
door de studie w erden bereikt.
D e topleidingen valt in drie functionele geledingen uiteen, te weten:
x) Alvin Brown: Organization — a formulation of principle ■
— New York — 1945,
en van dezelfde schrijver, Organization of industry — New York — 1947.
“) Stanford University Press-California — 1941 — 234 biz.
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„the B oard of directors” (raad van com m issarissen), „the general m ana
gem ent” (de directie) en ten derde de functionnarissen die rechtstreeks
onder de directie staan (hoofden van afdelingen, bedrijfsdiensten, nevenbed rijv en ).
D e prim aire taken van deze topleiding welke w erden onderkend kun
nen als volgt w orden sam engevat:
le planning op lange termijn en nadere omlijning van de na te streven
doeleinden,
2e het tot stand brengen van een doelm atige organisatiestructuur,
3e het zorgdragen voor volledig gekw alificeerd personeel in alle sleu
tel posities,
4e het zorgdragen voor effectieve middelen tot doelmatig beheer van
het bedrijf in al zijn o n d erd elen .3)
In het tw eede deel van het boek w ordt de functionele indeling van de
topleiding nader uitgew erkt.
D e R aad van Commissarissen als vertegenw oordiger van de aandeel
houders heeft tot taak de beoordeling en goedkeuring van voorstellen en
bereikte resultaten. H et accent v an de functie w elke dit bestuurscollege
vervult ligt op de vertegenw oordiging van een groepsbelang in het beleid
van het bedrijf. D e betekenis van deze vertegenw oordiging komt tot uit
drukking in de wijze w aarop de algem ene richtlijnen voor het bedrijfs
beleid w orden goedgekeurd. Opstelling en uitvoering van dit bedrijfs
beleid behoort tot de com petentie van de directie.
D e taken welke aan de directie w orden toegew ezen liggen enigszins
anders dan die welke men voor dit orgaan in de N ederlandse organisatieliteratuur wel vindt aangegeven. D e hier te lande aangetroffen indeling
in constituerende, dirigerende en corrigerende taken van de leiding zijn
vervangen door de ons inziens meer doelm atige indeling in constituerende,
dirigerende, toezicht uitoefenende en coördinerende taken. Hierbij w ordt
het accent gelegd op het coördineren.
D e uitvoering geschiedt onder leiding van de groepshoofden. Zij vor
men de punten in de organisatie w aar de bevoegdheid betreffende de
uitvoering h aa r aanvang neemt.
N atuurlijk w erden de onderzoekers met de vraag geconfronteerd naar
w elk principe de groepen welke de groepshoofden dirigeren, zo rationeel
mogelijk kunnen w orden geform eerd. D e studie verm eldt drie richtsnoeren
voor het ordenen van de menselijke acties, welke resp. w orden aangeduid
met: „functional” , „product division” , „rational" (geografisch).
H et functionele plan w ordt als het meest voorkom ende type aange
merkt. O m gezet in de begrippen welke in het leerstuk der interne orga
nisatie in N ederland gewoonlijk w orden gehanteerd, luidt deze conclusie
dat binnen het bedrijf differentiatie het meest w ordt toegepast. V olgens
de studie w ordt het ordeningsgezichtspunt hierbij gevonden in de eigen
schappen, bekw aam heden en ervaring van de individuen die de w erk
zaam heden verrichten.
H e t gezichtspunt van de „product divison” dat wij kunnen indentificeren met de specialisatie binnen het bedrijf, vindt, zoals uit de studie
blijkt, een tamelijk wijd verspreide toepassing in de onderzochte be
3 ) In de studie wordt met betrekking tot beheer voortdurend gesproken over „control”.
De in Nederland nog vaak verbreide mening dat dit vertaald moet worden met „controle”
is niet juist. De betekenis waarin het woord „control" in de Angelsaksische literatuur
wordt gehanteerd is die van bestuur, beheer. Een equivalent in onze terminologie van
de interne organisatie is de term „leiding”.
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drijven. V oor zover ons bekend w ordt dit ordeningsgezichtspunt in N ed er
land in m inder sterke m ate toegepast. D e afwijking tussen de N ed er
landse ervaringen en de geregistreerde ervaring van de studie heeft naar
onze mening twee oorzaken.
Z oals bekend mag w orden verondersteld, is de belangrijkste tegen
w erkende factor voor doorvoering van de specialisatie: de omvang van
de activiteit welke door de arbeidsstructuur moet w orden omvat. W ij
drukken dit wel uit door te spreken van de tegenw erking van de „m assa”.
D e onderzochte bedrijven nu liggen alle in de categorie van de zeer grote
en grote bedrijven, en allen zullen dus in aanzienlijk geringere m ate de
invloed van deze tegenw erkende factor ondervinden dan het N ederlandse
bedrijf, d at met zijn bedrijfsom vang in het algem een op een aanzienlijk
lager niveau ligt.
E en tw eede oorzaak m enen wij te mogen zien in de drang w elke in
het A m erikaanse bedrijfsleven bestaat, om over te gaan tot geografische
spreiding van het bedrijf. D e splitsing in de bedrijven w ordt dan veelal
zo gem aakt d at ieder van de gedisloceerde bedrijfsonderdelen zich wijdt
aan een bepaald product dan wel aan een of meer onderdelen daarvan.
Beide om standigheden leiden tot meer frequente toepassing van de
specialisatie.
H et derde ordeningsgezichtspunt, nl. groepering van de menselijke a r
beid n aar de geografische plaats van verrichting, w ordt slechts zeer sum
mier aangestipt. W ij betreuren het dat juist op dit punt de studie weinig
m ateriaal geeft, om dat deze groepering naar onze m ening voor het N ed er
landse bedrijfsleven, d at zich meer en meer op het buitenland gaat oriën
teren, van toenem ende betekenis zal w orden, mede gezien de tendentie
tot geografische spreiding van de productie in ons land.
In de literatuur over organisatievraagstukken is aan het probleem van
de geografische spreiding nauwelijks aandacht besteed. In de in N ed er
land gehuldigde opvatting om trent het leerstuk der interne organisatie
w ordt de groepering n aar geografische plaats •—■ verbijzondering der
menselijke arbeid n aar geografische plaats van verrichting — veelal ge
zien als een vorm van differentiatie binnen het bedrijf. In overeenstem 
ming hierm ede zou het derde der door de studie genoem de ordeningsgezichtspunten opgenom en m oeten w orden onder het eerste, nl. het func
tionele plan. D at de studie dit niet doet en explicite de geografische plaats
ziet als een derde mogelijkheid van groepering der menselijke handelin
gen, heeft onze volledige instemming. O rdening n aar geografische plaats
en ordening n aar de eisen gesteld door de uitvoering aan de uitvoerder
behoeven in het m erendeel der gevallen niet sam en te vallen en uit dien
hoofde is het doelm atiger beide ordeningsgezichtspunten te onderscheiden.
D e theoretische fundering van deze opvatting zou een diepgaande be
schouwing vereisen, die buiten het bestek van de onderhavige bespreking
valt.
V olgende op de bespreking der drie ordeningsgezichtspunten, w aarin
tevens w ordt uiteengezet op welke wijze de com petentie van de groepshoofden kan w orden afgebakend, volgt een bespreking van de staforganisatie en van het comité.
Bij de behandeling van de staforganisatie valt op, dat de stafafdelingen
geen eigen functies hebben, m aar uitvoerders zijn van bepaalde elem enten
van reeds aanw ezige functies. Als zodanig heeft de staf in de onder
scheiden organisaties een zeer verschillend veld van w erkzaam heid. Om
een enkel voorbeeld te noemen: w ordt bij het form eren van de organisatie
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het functionele plan gevolgd, dan brengt dit als nadeel met zich het zeer
moeilijk tot stand kunnen brengen van de vereiste coördinatie tussen de
onderscheiden functies. D it leidt zeer snel tot overbelasting van de top
leiding, in casu de directie. A anw ending van een staforgaan vorm t een
rationeel m iddel om de overbelasting weg te nemen. E en deel van de
taak van de directie, nl. coördineren van de activiteit der functioneel ge
scheiden groepen, kan op doelm atige wijze gedeeltelijk aan een staforgaan
w orden opgedragen.
W o rd t het gezichtspunt van de „product division” gevolgd bij de
groepering der werkzaam heden, dan is de noodzakelijke coördinatie tus
sen de onderscheiden functies eenvoudiger tot stand te brengen, terwijl
daarentegen de coördinatie binnen de onderscheiden functies (dit in
tegenstelling met het functionele plan) zeer bezwaarlijk w ordt, wil het
optreden van overbelasting van de topleiding verm eden blijven. O ok hier
is de instelling van een staforgaan doelmatig, dat tot taak heeft op te
treden als expert met betrekking tot gem eenschappelijk beleid, d at door
alle (door de specialisatie) gescheiden onderdelen van eenzelfde functie
moet w orden gevolgd. H ier steunt het nut van het staforgaan in het bij
zonder op de gespecialiseerde kennis om trent een bepaalde functie, terwijl
in het eerste geval juist kennis om trent de w ederzijdse afhankelijkheid
van alle functies de betekenis van de staf bepaalt.
T w ee punten w elke bij de formering van staforganen van essentiële
betekenis zijn, w orden ons inziens in de studie onvoldoende uitgew erkt.
H et eerste punt betreft de plaats w aar het staforgaan in de organisatie
moet w orden geënt; m.a.w. de bepaling van de functionele plaats. Een
plaatsing te hoog in de organisatie leidt tot een overbelasting van de
hogere organen, in casu de topleiding welke juist moet w orden onder
vangen. A nderzijds betekent rechtstreeks doorgeven van de adviezen aan
de uitvoering —■dit ter vermijding van de genoemde overbelasting •— het
ondermijnen van de bevoegdheden en daardoor de verantw oordelijkheid
van de uitvoerende bevelvoering. Beide punten vorm en het Scylla en
C haribdis w aartussen de organisator door moet sturen bij het bepalen
van de functionele plaats van de staf. H et advies d at de studie in deze
geeft is, om het staforgaan zo laag mogelijk in de organisatie in te enten.
H et tw eede essentiële punt betreft de m ate van zeggingschap in de uit
voering welke aan het staforgaan w ordt verleend. D a t een zodanig punt
zich in de V erenigde S taten bij de behandeling van het staforgaan
kan voordoen, vloeit voort uit het feit dat het begrip staf in de A ngel
saksische literatuur een veel ruim ere inhoud heeft dan in onze taal.
O n d er staf v erstaat men nl. niet alleen de zuiver adviserende organen
in het bedrijf, waarbij van zeggingschap in de uitvoering geen sprake kan
zijn, m aar mede ook al die bedrijfsonderdelen welke niet rechtstreeks aan
de uitvoering zelve deelnemen, m aar met hun bedrijfsvoering deze uit
voering sneller en doelm atiger mogelijk maken. N aarm ate het aantal van
deze z.g. stafafdelingen toeneemt, groeit daarm ede ook de afhankelijkheid
tussen deze afdelingen en die, welke de uitvoering zelve verzorgen. D it
uit zich hierin, dat het staforgaan een zekere zeggingschap verkrijgt over
activiteiten welke voorheen in handen van de uitvoerende afdeling w aren.
D e stafafdeling bepleit dit ook voortdurend op grond van h aar grotere
deskundigheid t.a.v. de door h aar verzorgde w erkzaam heden. A nderzijds
zal de uitvoerende afdeling dit „interveniëren” in h aar gezagsuitoefening
afwijzen, èn op grond van haar grotere bekendheid met de uitvoering, èn
op grond van de onverbrekelijke gebondenheid der gesplitste w erkzaam -
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heden welke, bij gedeeltelijke overdracht van het gezag aan een andere
afdeling, het dragen van de verantw oording voor de uitvoering zeer be
zwaarlijk, zo niet onmogelijk m aakt. U it dit conflict ressorteren gezagskruisingen, welke, hetzij informeel, hetzij formeel door de toepassing van
de functionele organisatievorm , allerwege voorkomen. Door het rapport
w orden deze gezagskruisingen o.a. geschetst voor w at betreft de zeg
gingschap van de personeelafdeling in de personeelsaangelegenheden van
de overige bedrijfsorganen. Echter, in hoeverre de zeggingschap om
tren t de personeelsaangelegenheden, zoals indienstnem ing, training, be
straffing, prom otie en degradatie, ontslag tot de bevoegdheid van de
personeelsfunctionnaris, dan wel tot die van de uitvoerende functionnarissen behoren, is een kernvraag welke de studie geheel openlaat. Hierm ede
blijft ook de gezagskruising onaf gebakend, hetgeen wil zeggen dat een
bron van wrijving blijft bestaan!
D e plaats welke aan het comité w ordt toegekend is een onaanzienlijke.
Hoofdzakelijk w ordt zijn w erkkring gezocht in een coördinerende taak,
in zoverre het de om standigheden schept voor een stim ulerende uitw isse
ling van functioneel gescheiden gezichtspunten binnen het bedrijf. V o o r
beelden w elke n ader w orden behandeld zijn het loon- en salariscomité,
het comité ter goedkeuring van aanschaffingen, het productiecom ité en
het personeelscomité.
In het derde en laatste deel van het boek w ordt dan overgegaan tot
een bespreking van de beleidstechniek welke over het hele terrein van het
bedrijfsbeheer in de verschillende onderzochte bedrijven w erd aange
troffen.
U itgangspunt hierbij is een nadere ontleding van het begrip leiding
(control), dat volgens de sam enstellers de navolgende elem enten omvat:
1. doelstelling,
2. procedure, a. hoe en w aar van de uitvoering,
b. organisatie -— wie heeft de bevoegdheid,
c. w at vorm t een doelm atige prestatie,
3. beoordeling.
H e t onderkennen en vastleggen van deze elem enten (o.a. met behulp
van tijdschrijven) in alle beleidszaken van de topleiding, acht de studie
van essentieel belang voor het bereiken van een doelm atige organisatie.
D e m ening w ordt geuit, dat een van de meest ernstige problem en w a ar
mede de topleiding in het huidige tijdsbestek w orstelt, w ordt gevormd
door het vraagstuk van de rationele initiatiefdelegatie, in casu de mate
w aarin deze kan plaats vinden, zonder dat afbreuk w ordt gedaan aan de
effectiviteit van de topleiding. O m overbelasting in de topleiding te voor
komen dient voortdurend te w orden gestreefd naar een loswikkelen van
al die w erkzaam heden, welke door lagere functionnarissen kunnen w orden
verricht. D e studie komt hierbij tot de conclusie, dat deze w erkzaam heden
voor en groot deel bestaan uit: „het verlenen van goedkeuring voor
(het verlenen van goedkeuring aan voorstellen, gedaan door onderge
schikte functionnarissen), hetgeen wil zeggen dat de uiteindelijke be
voegdheid voor tal van handelingen w ordt voorbehouden aan de top
leiding. D e studie streeft er n aar door het uiteenrafelen van iedere beleidshandeling in de genoemde elem enten te komen tot een vaststelling
van categorieën van handelingen w aardoor de uiteindelijke bevoegdheid
tot in gangzetting (de verlening van de goedkeuring) aan lagere func
tionnarissen dan die der topleiding kan w orden overgedragen.
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De studie drijft hierm ede naar grotere delegatie van initiatief. H ier
voor is echter een vereiste dat het bedrijf beschikt over personeel w a ar
aan de betreffende bevoegdheden doelmatig kunnen w orden overge
dragen. V a n d aar ook, dat de studie de zorg voor volledig gekw alificeerd
personeel zo’n belangrijke taak van de leiding acht.
D aarn a w ordt gesproken over „policies”. D it zijn richtlijnen, welke
— gegeven voor een bepaald geval -— als een precedent voor toekomstige
identieke bedrijfsgebeurtenissen kunnen w orden beschouwd. Hierm ede
krijgen deze richtlijnen een belangrijke organisatorische betekenis en wel
als middel, w aarm ede voor reeksen van opvolgende bedrijfsprocessen het
gedelegeerd initiatief is gericht. H et zal bekend zijn dat de adm inistratie
als middel tot het overdragen en terughouden van initiatief in deze een
rol van betekenis kan vervullen.
M et betrekking tot het beheer van de organisatie w ordt gepleit voor
de introductie van een organisatie-afdeling, welke tot taak heeft om
voortdurend te bouwen aan het realiseren van de meest doelm atige organisatie-structuur. Hierbij zal het de taak van de organisatie-afdeling
zijn, om, uitgaande van de opstelling van een organisatie-schem a m et bij
behorend organisatie-handboek (hierin zijn voor iedere functie de taken
en bevoegdheden nader om schreven), de eisen op te stellen w elke iedere
post in het bedrijf stelt aan de uitvoerende functionnarissen. D aarnaast
dient zij zorg te dragen voor een gedetailleerde taakom schrijving van
iedere post, inclusief de bevoegdheden welke aan het bekleden van die
post zijn verbonden. N auw hierm ede verbonden is het zorgdragen voor
de kw aliteit van het personeel. Immers een uitgebreide analyse van de
functies in het bedrijf opent de mogelijkheid voor de opstelling van pro
motie- en trainingsschem a's, welke de opleiding van het personeel tot in
de hoogste functies, in de juiste banen leidt. D at hierop door de studie
veel nadruk w ordt gelegd, moge een aansporing zijn om ook in N ederland
meer te doen aan bew uste personeelspolitiek dan tot nu toe het geval is
geweest. D e studie leert dat de onderzochte bedrijven zich er volledig van
bew ust zijn dat de voorziening van het bedrijf met personeel volgens een
kwalificatie-scala, welke onder de gegeven om standigheden voor dat be
drijf als de meest doelm atige moet w orden aangem erkt, een belangrijk
onderdeel van het bedrijfsbeleid vormt. H et opstellen van de rangorde
dient te w orden toevertrouw d aan het orgaan, dat de zorg heeft voor de
opbouw en instandhouding van de organisatiestructuur van het bedrijf,
nl. de organisatie-afdeling. Een diepgaand inzicht in de meest doelm atige
structuur van de leiding opent de weg voor een rationeel personeelsbeleid.
V oorts w ordt een opmerking gem aakt over de loonpolitiek en het
salarisbeleid dat de onderzochte bedrijven voeren. T reffen d is in dit ver
band de vérgaande zorg w aarm ede deze onderw erpen in het bedrijfs
leven w orden behandeld.
Slechts enkele opm erkingen w orden gem aakt over het voeren van be
drijfsbeleid met behulp van opgestelde normcijfers.
De studie behelst enkele w aardevolle opm erkingen over de leiding van
research in het bedrijf. Z oals algemeen bekend is, vorm t bij die w erk
zaamheid in het bedrijf het onder controle houden van de natuurlijke ex
pansiedrang het grote vraagstuk, terwijl d aarnaast de habitus van de
researchw erker een steeds latent dreigend gevaar vorm t voor over
schrijding van de grens, welke door de opdrachtgever aan de opdracht
implicite dan wel explicite w as gesteld. N a ast beheersing van de omvang
der researchactiviteit door middel van de bedrijfsbegroting w ordt als
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bruikbaar controle-m iddel gewezen op een met succes geïntroduceerde
werkwijze w aarm ede de leiding een doelm atige greep heeft gekregen op
de activiteit van de researchafdeling.
D e beschouwing besluit met een uiteenzetting van de wijze w aarop
tijdstudies betreffende de w erkzaam heden der topleiding kunnen w orden
verricht. T evens w orden m aatregelen opgenomen, dienende ter ontlas
ting van de topleiding, w elke reeds in de practijk w erden ontm oet en die
n aast het m aken van tijdstudies in belangrijke m ate tot een ontlasting van
de topleiding bijdragen. Hierbij w ordt de aanstelling van persoonlijke
assistenten van de topleiding op de voorgrond geschoven. D eze functionnarissen kunnen niet als staf-functionnarissen w orden beschouwd,
doch behoren anderzijds ook niet tot de uitvoerende bevelvoering, tenzij
zij hierin plaats nem en uit naam van hun chef. D it laatste vereist voor
het bekleden van deze post hoog gekwalificeerde arbeidskrachten, welke
in de geest van hun chef, in belangrijke m ate dirigerende bevoegdheid
kunnen uitoefenen.
E en ieder, die belangstelling heeft voor het vraagstuk van de organisa
tie kunnen wij aanraden dit boek ter hand te nemen. Hij zal er geen
„theorie” in aantreffen, m aar wel een bespreking van de organisatie
structuren van een groot aantal bestaande bedrijven die aan hoge eisen
beantw oorden en w aarin een schat van practische ervaring zijn neerslag
heeft gevonden.

W O R D IN G S G E S C H IE D E N IS E N W E R K G E B IE D V A N
H E T I.O .V .
(Instituut voor O nderzoek en V oorlichting op het gebied van bedrijf s
en bestuursefficiency)
door D rs A . M . Groot.
In de grauw e oorlogsw inter van 1945 toen de spoorw egstaking en de
algem ene ontw richting van ons land het voortzetten van het norm ale w erk
voor iedereen onmogelijk m aakte, rijpte het plan voor de oprichting van
het I.O .V . E erst later zou blijken dat er nog drie volle jaren nodig zouden
zijn om het oorspronkelijke plan te verwezenlijken, w ant eerst op 1 D e
cember 1948 begon het I.O .V . in zijn definitieve vorm zijn w erkzaam 
heden.
V erschillende organisatie-adviseurs en enkele leidende figuren uit het
bedrijfsleven voerden in de oorlogswinter van 1945 besprekingen over
het vele werk, dat ook op het gebied van de interne organisatie te ver
richten zou zijn na afloop van de oorlog. D e w ederopbouw van ons land
zou ook op het gebied van de interne organisatie en van het efficientieonderzoek talloze nieuwe problemen aan de orde stellen. Bovendien w as
aan het einde van de oorlog reeds te voorzien, dat de sociale verhou
dingen na de oorlog geheel anders zouden zijn dan voor de oorlog. H et
w as niet moeilijk te voorzien, d at aan de plaats van de mens in de pro
ductie grotere betekenis en w aarde zou w orden toegekend dan voor de
oorlog. U it de schaarse berichten uit E ngeland en A m erika bleek dat
men in die landen bij de organisatie van de oorlogsproductie geheel nieuwe

mab
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