Week 18

Hoogmoed kan ten val komen.
Natuurlijk zijn wij trots op de grote bedrijven.
Wij zijn ook verblijd als ze in ons landje willen blijven.
In ons kleine prachtige maar grootse land,
met alles schijnbaar netjes aan kant.
Hopelijk zal het de bestuurders op termijn beklijven
Het lijkt dat CEO’s al maar meer geld willen verdienen
ja ,ja, meer lonkend geld gelijkt op gebruiken van nicotine.
Unilever bestuur en commissarissen,
staan gebroederlijk naast elkaar ook naast de pot te pissen.
Gelukkig gaan al een derde aandeelhouders in de contramine.
Wat echt voor grote concerns ernstig kan worden,
Is dat de leiding met hele grote borden
voor de kop een toekomstig drama niet zien.
Jonge academici houden Shell en Philips en anderen voor gezien.
Groen denken is van een andere pikorde.
Er waren eens tijden dat academici kozen,
bedrijven als Philips en Shell voor de bollebozen.
Die bedrijven, ook anderen, konden veranderen.
Met nieuwe ideeën en gedurfd meanderen,
en daardoor schitterde met prachtige metamorfosen.
Begrijp goed dat wat groot bedrijven management mag heten,
Meestal alleen naar de korte termijn heeft gekeken.
Schril contrast met werkers die keer op keer
als leraren verpleegsters en velen meer.
De grote salaris verschillen eens danig op zal breken.
Des ondanks, blijven wij een dankbaar volkje
Zien niet zo snel een donker wolkje.
Maar dat sommige miljoenen weten te verkrijgen,
is meer dan schandalig en te misprijzen.
De redelijkheid is weg voor het gewone hard werkende volkje.
Noot;
De onderwerpen in mijn notitie zijn ernstig. Maar de ernstigste is dat twee concerns het

laten afweten in de top van te verkiezen werkgevers voor aanstormende academicae staan.
Het technisch talent kiest voor groen. Bron F.D.
Er wordt jaren gepraat, niet sterk onderhandeld over de salariëring van;
Basisscholen, openbaar vervoer, verpleegsters, postbezorgers, et cetera.
Het is gewoon niet te doorbreken.
De top salarissen rijzen de pan uit . de functies van deze managers zijn zeker niet zwaarder
dan van ministers of artsen. De grote concerns zijn voor wat betreft de leiding gevende
functies ook niet zwaarder, eerder minder zwaar dan als van der Leegte of van Jumbo
Het wordt tijd dat de politiek en de vak organisaties er harder aan gaan trekken.
Als een soort Delta plan voor de redelijkheid. Een gedicht van mijn opa , 1874--1958

De redelijkheid is uit de wereld gereisd.
En de oprechtheid slaapt.
De vroomheid heeft zich verstoken.
En de gerechtigheid kan de weg niet vinden.
En de helper is niet thuis.
En de liefde ligt krank.
De goedaardigheid zit gevangen.
En het geloof is merkelijk veranderd.
De deugd loopt te bedelen.
En de waarheid ligt reeds lang begraven.
Het krediet is verminderd.
En het geweten hangt aan de wand
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