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HOE EEN REGERING DE ARBEIDERSKLASSE

PLUNDERT EN HET BEDRTJFSLEVEN SPEKT

"l.rlantneer ik achtereenvolgens alle stâten bekíjk die heden
ten dage ín bLoeiende welstand verkeren, dan zíe ik claarin
niets anders dan een samenzrüering van de rijken, die onder
de dekmantel en het voorwendsel van het staatsbelang alleen
maar op hun eigen voordeeL uit zijn" Zíj vetzínnen alLe mo-
gelijke manieren en alle mogelijke soorten van kunstgrepen,
ín de eerste pLaats opdat zíj níet bevreesd behoeven te Ì{e-
zen datgene te verliezen wat zíj op kwaLijke wijze vergaard
hebben, in de tweede pl-aats oÍt zo voordelíg mogelíjk overt de arbeid van aLl.e armen te beschíkken en deze tãn eigen ba-
te te benutten. Deze aansLagen, díe de rijlcen in naam van
het geheeL, dus ook in naam van de armen, beramen en uitvoe-
ren, worden dan tot ûret verheven.¡r

THOMAS MOORE, UlOPrA" (1516)

"De burgerlijke stâatsmacht is íngesteLd tot verdedigíng
van de rijken tegen de armen, tot verdediging van hen-diã
eigendon bezítten tegen hen die bezitloos zijn."

ADAM SMTTH, "I,IEALTII OF NATTONSi' (1776)

Sedert zich een aantal eeunen geleden, te beginnen in Engeland, de al-
lereerste omtrelcken van de burgerLijke maatschappij aftekenden, heeft deze
samenleving weLiswaar vele veranderíngen ondergaan maar haar wezeni.ijk ka-
rakter níettemin behouden. HeÈzelfde geldt uiteraard voor de burgeiLíjlce
staat' als zíjnde de vorm waarin deze samenlevíng exísteert. Hãt ís de
funktie van deze staat de klassenverhoudíngen te bãstendigen die met de
burgerlijke maatschappij gegeven zijn en er de basis van voimen" De rege-
ring van deze staat is een komuritee dat de gemeenschappelijke zaken van de
gehele heersende burgerl-ijke klasse behartígt.

0f de een of andere wilLekeurige regering zich daarvan bewust is dan
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T,rel. er omErent eigen taak en streven gans andere voorstellingen op nahoudt
verandert in het geheeL níets aan dít feit" 0p de regeringsdaden zijn noch
de persoonlijke opvattingen van de desbetreffende ninisters van ürezenlijke
ínvLoed, noch de ideal.en van de regeríngspartijen. Niet zonder reden rvordt
de "politiek" - díe zij bedrijven - de 'ekunst van het mogelijke" genoemd.
Doch wat mogeLijk IS hangt niet van politieke krachten af maar van maat-
schappelíjke" NieË de polítiek bepaal-t het aanzien van de samenleving maar
de samenlevíng bepaalt het aanzien van de poLitíek, Achter de poLitieke
sehijn verbergt zieh de maaÈschappelijke werkelijkheid.

Maakt in dat Licht bezien dè *'pilitieke klãur" van een regeríng voor
de gang van zaken enig verschil van betelcenís uit? Hoewel heË antwoord cp
díe vraag in het bovenstaande reeds rnin of meer ligt opgesl-oten wiLLen wij
haar niettemin bestuderen aan de hand van de praktijk" En dan n i e t de
praktíjk van een kabinet dat aLs "rechts" of "konservatief" rnrordt gekwali-
ficeerd - gelíjk daË waarvan hier de heer Van Agt of in Groot-Bríttanníä
mevrouhr Thatcher de premier is - maar de praktíjk van een regering, rdaar-
voor een partij die zich "socialistisch'o noemt het gros der ministers kon
leveren. Voor ons doel. immers is het v¡einig zinvol het beLeid te ondetzae-
ken van hen die de bestaande orde door dik en dun verdedígen en openLijk
verklaren het kapitaLisme als de enig zaligmakencie wijze van voortbrenging
te beschou\¡ren. üIij nnoeten díegenen op de víngers zien díe hetzíj zelf gel-o-
ven, hetzij ons ¡¿illen doen geloven dat zíj naar andere socíaLe verhoudin-
gen streven dan de bestaande" Niet naar Den Haag of naar Londen richten rnre

onze blik derhalve, maar naar Bonn.
It de periode 9170-1980 heeft de Duitse Bondsrepubl-iek een koalitie-

regering van sociaaldemokraten (SPD) en líberalen (FDP) die samen een meer-
derheid in de Bondsdag vormen. Van deze twee regeríngspartners is de SPD

verreTreg de grootste. De bondskanselier l) behoort ertoe en voorts een aan-
zienlijk aantaL minisÈers, díe uitgerekend die portefeuilles beheren die
van betekenis zijn voor het financiäle en soeiaal-elconomische beleid.

In genoemd tijdvak zijn de overheidsuitgaven in de bondsrepublíek,
die in 1970 Dl'i 264,1 miljard bedroegen, gestegen tot DM 61710 míljard ín
1978 2). Van deze stijgende overheídsuítgaven echter vormen die welke van
belang zijn voor de reproduktie van de arbeidskracht (ontspanníng, sporte
rekreatie, eî2.) een sÈeeds gerínger deel. Een steeds groter deel van de
overheidsuítgaven is et op gericht de produktielcosten Èe verminderen en de
bedríjfswinsEen te vergroten. Via de staaÊskas is aan de Duitse ondernemer
op diverse wijzen steun verLeend. Wij vermelclen:

- een regeringsbesLuit van sepLember 1974 waarbij een bedrag van 0r95
miljard DM beschikbaar werd gesteld ter handhaving van de werkgeLe-
genheid 3);

- een regeringsbesluit van december l97t+ naarbij voor de uitbreiding
van de werkgelegenheid en tt bevorderen van een eveff¡Tichtige ekono-
mische groeÍ lr73 miljard DM werd uitgetrokken en waarbíj 7 miljard
DM bestemd werd voor tegemoetkomingen bij investeringen;

- een regeríngsbesluit van augustus 1975 waarbíj in totâal 5,8 mil-
jard DM werd uitgeËrokken voor uítbreiding van de investeringene
voornamelijk in de bour¿nijverheid.

De beschikbaarstelling van deze enorme bedragen heeft de hoge werk-
loosheíd in [.I.-Duitsland níet in heË minst doen afnemen. Integendeeli Door
dit soort overheidssteun is het Duitse ondernemerdom in staat geweest om
a) in toenemende mate kapitaaL in het buítenLand te beLeggen en b) in ei-
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gen land rationaliseringen en moderniseringen door te voeren" Het 6én zo-
wel- aLs het ander heeft tot verder verlies van arbeidsplaatsen geleid. Des-
ondanks is de bondsregering met dit soort financiäle steun aan het be-
drij fsLeven doorgegaanå

- ín maart 1977 stelde de bondsregeríng een neerjarenplan voor inves-
teringen vast, naarvan de kosten l6 rniljard DÌ'f bedroegen;

- in juni 1978 werd een aanvuLlende begroting vastgesteld, hoofdzake-
Líjk bestemd voor steun aan de mijnbouw cot een bedrag van 0r9 rnil-
jard DM en voor de financiering van premies of bel-astingverminde-
ringen ingeval van energiebesparencle investeringen tot een totaal-
bedrag van 4,35 mil-jard Ð¡f .

In schril kontrast met deze vrijgevigheid ten opzichte van het onder-
nemerdom staat de zuinigheid die op ander gebied wordt betracht" Beperking
van de uitgaven ís daar het parool 4) " De gevoLgen daarvan zijn in de eer-
ste plaats zichtbaar voor waL betreft de sociale zekerheid.

Door de stíjgende werkLoosheid hraren de voor uitkeringen beschikbare
reserven - díe in 1969 nog 6,3 miLjard Dt{ hadden bedragen - tegen het mid-
den van 1975 vrijwel geheeL weggeslonken" Sindsdien heeft de overheíd de
tekorten moeten dekken. Haar streven ook voor de desbeËreffende posten het
snoeimes te hanteren zal, bij de ver'wachte stijging van het r¡erkLozencij-
fer tot drie niljoen 6f toË lagere uitkeringen voeren óf tot beperking van
het aantal voor uitkering in aannerking konende personen. Van zor¡e1 het
een als het ander zijn de voorboden ziehtbaar"

De uitkering aan arbeíders die kursussen volgen voor betere vakbe-
kwaamheid of omscholing werd ín het begin van 1976 verlaagd. Voor sonrnige
(technische) beroepen werd vastgesteld dat de bewuste uitkering slechts op
deze voorr¡aarde zou worden verstrekt, dat de arbeider in kwestie zich be-
reid zou verklaren om na de (om)scholing werk te aanvaarden úraar dan ook
in heeL de bondsrepublíek. Dezelfde wet bepaaLde ook dat in tegenstelling
tot de dusver geldende praktíjk, werklozen banen moesten aksepteren ¡,raarín
ze andere werkzaamheden dienden te verrichten dan voorheen, minder loon
ontvingen en van huis naar werk een langere afstand moesten overbruggen"
Tegelijkertijd nrerd een regeling van kracht volgens welke bedrijven werklo-
zetr op pro ef indienstkondennemen. Gedurendedeproeftijd zou-
den de betrokken werknemers door de overheid worden betaald. De ondernemer
zou op zijn gemak kunnen nagaan ü¡at voor vlees hij in de kuip had gekregen
en uit deze gang van zaken vLoeíde voor hem geen enkele verpLichting voort.

Niet alleen de werkloze, maar ook de gepensionneerde arbeíders v¡erden
het slachtoffer van de bezuínigingspolitiek. In februari 1977 besLoot de
bondsregering dat de eerstvolgende aanpassing van de pensioenen aan t t ge-
stegen prijspeil op I januarí 1979 zou geschieden, een haLf jaar later dan
ín het vooruitzicht r,¡as gesteld. Bovendien zouden voortaan de pensioenver-
hogingen niet meer gelíjke tred houden met de bruto-e maar met de netto-
Loonsverhogingen. De regering sloeg daarmee twee vliegen ín één klap z ze
bespaarde de haLve kosten van de eerstvolgende pensioenaanpassing en ze
zorgde voor een drastische bepèrking ervan, aangezíen de netto-Loonsverho-
gingen, tengevolge van allerLei aftrekposten, steeds sterker bij de bruto-
Loonsverhogingen gingen af steken"

In maart 1978 volgde nog een verdere aanvaL op degenen die voor het
produktieproces niet meer van betekenis waren en die, juist doordat ze ex
níet meer bij betrokken waren, geen enkel middel van verhreer bezaten" De
pensioenverhoging werd voor 1979 op 4r57. vastgesteld, voor de beíde daarop-
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volgende jaren op 47!" Daar de kosten van het levensonderhouel met een gro-
ter percentage stegeno kwara dat alles neer op een aanzienlijhe verlaging
van heË levenspeil der gepensionneerden"

Ook de ziektenkostenverzekering moest het ontgelden. In 1972 nam de
bondsdag de Ziekenhuí,sfínancieringswet aan" Die wet bepaalde, dat de ex-
ploitatiekosten van de ziekenhuizen voortaan gedekt moesten v¡orden uit de
betaLingen van de ziekenfondsen en dat de stêat voortaan geen tekorten
meer voor zijn rekening zou nemen. De overheíd zou nog v,rel de míddelen ver-
schaffen voor de uírbreiding van het aantal" bedden, maar dan op veel be-
scheidener schaal dan roas voorzien"

In september 1975 icondigde de bondsregeríng grootscheepse bezuinígin-
gen ín de gezondheiCsselctor aan. Ze bedroegen voor i9i7 circa 160 rnil-joen
Dlf, voor 1978 circa 225 mi1-joen DI'I en voor 1979 círca 347 miljoen Ðl^t. Bo*
vendien r,¡erd in februarÍ 1977 een wetsontwerp ingediend, dat ertoe strekte
de uitgaven van de ziekenfondsen voor medicijnen aan banden te leggen"

Dat aLles komË erop neer, dat het er in de bondsrepubliek niet gemak-
kelijker op is gevrorden om herstel- vnn gezondheid. te verkrÍjgen rn¡anneer de-'
ze in of door het arbeidsproces op een of andere wíjze heeft geleden. Aan
het hersteL daarvan is niet meer zo veel gelegen bij de huidige stand van
de r¿erkl-oosheid. De Teserüe-armee van werklozen staat er borg voor, daÈ in
een eventueel door zielcte ontstaan tekort aan arbeidskracht gemaklcel-ijk ge-
noeg kan rororden voorzien.

Aanslagen op het arbeiders inkomen.

Tussen 1970 en l9B0 heeft de bondsregering in Èoenemende mate de be-
lastingdruk voor de arbeiders verzr'raard. Tegelijkertíjd heeft zij voor de
ondernemersklasse voortdurend meer bel-astíngfacÍliteiten geschapen" Dat be-
tekent dat van de door de overheid ten behoeve van het bedrijfsLeven ver-
strekte bedragen een sËeeds groter deel aflcomstig is uít de zakken van de
l-oontrekkenden. In de vorm van investeringspremies en andere tegemoetkomin-
gen keert, via de belastingheffíng, een stijgend percenEage van het loon
rdeer terug ín de ondernemingen. Zowel voor deze ondernemingen als voor de
arbeiders is het effekt daarvan ge1-ijk aan dat van een loonsverlaging.

In 1969 vormde de opbrengst van de loonbelasting 18167, van de totale
bel-astingopbrengst. In 1974 r¿as d,at 307." Ðaarna onderging het percentage
een geringe daLing tot 2BrBZ in 1978. De¿e ontr,rikkeLing voltrok zich zan-
der enige wijzíging van de belastingwetten. Door de bij de belastinghef-
fing toegepaste progressie (hoe hoger het loon, hoe hoger het tarief) nam

de belastingopbrèngst toe, teLkens Tranneer op de Lonen inflatiekorrekties
werden toegepasË" Die Ëoename Íras groter dan de reäle loonstijging.

Dat de bondsregering in maart 1977 en in juli l97B enkele gerínge ver-
lagingen van de Loon- en inkomstenbelasting doorvoerde beteken¡Je geenszins
een positieverbetering van de loontrekkers" Ðoor de verhoging van er?n aan-
taL indirekte belastingen ging hun positíe verder achteruit. HeË betrof:

- een verhoging van de tabaksaccijns met IBZ en een verhoging van de
accijns op gedistíLleerd met 2O7" per I januari 1977 (verwachte meer-
opbrengst lr3 mi1-jard Dll per jaar);

- een verhoging van heÈ BTtrt-tarief per I januari l97B en een tweede
verhogíng van het BTtrI-tarief per I juli 1979. Ondernemingen en fir-
ma's r¡erden híerdoor niet getrof feri, daar zíj de BTirI mogen doorbe-
rekenen. Ondanks de zojuist genoemde belastingverlagingen rnrerden al*
leen aL door de wíjzigingen van het BTtrl-tarief aanzíenlijk hogere
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beLastingopbrengsten verwacht: 5,4 miljard Ðt4 in l97B; 6,5 nniljard
in 1979 en 7,7 rniljard in 1980.

Voordelen voor het ondernemerdom"

TerwijL de belastingschroef voor de arbeídersklasse op die wijze werd
aangedraaid v¡erd de belastingdruk voor de ondernemersklasse aanmerkelijk
verlicht:

- in apriL 1976 werd de mogelijkheid geschapen om verliezen tot een
hoogte van 5 miljoen Dl.t af te trekken van de r¿inst van het vooraf-
gaande jaar, waardoor dan teruggave van betaalde r,rinstbeLasting zou
kunnen r¿orden verkregen;

- in juni 1976 kwam een belastinghervorming tot stand die een einde
maakte aan de mogelijkheid om t$reemaal belastíng te heffen van di-
videnden door ze de ene lceer als ondernemingswinst te beschour¡ren,
de andere keer als inkomsten van de aandeeLhouder;

- in maart 1977 beslooÈ de bondsregering tot vermínderíng van de ver-
mogensbelasting en van de bedríjfsbelasting (geschat beLastingver-
lies: 2 uril-jard DM in 1978", 2,3 rniLjard in 1979 en l,B miljard in
r 980;

- in september 1977 stelde de bondsregeríng voor de afschrijvingsmoge-
lijkheden (voor ondernemingen) te verruimen;

- in november 1978 werden diverse belastingverlichtingen voor onderne-
mers afgekondigd, onder meer een verlaging van de bedrijfsbel"asting.

Het gevolg van aL ð,eze maaËregelen is gehreest dat het van ondernemin-
gen en ondernemers afkomstíge belastingaandeel- daalde beneden heË niveau
van de jaren '60. In 1969 bedroe.g het nog 22167" van de totale belastingop-
brengst, ín 1974 bedroeg het niet meer dan 18,97,"

Drastische verl 1 van het levens eil.
In de afgeLopen tíen jaar is het levenspeil. van de arbeiders in de

bondsrepubliek drasËisch verslechterd" trliet sLechts door de toegenomen be-
lastingdruk maar ook een gestage verhoging van de sociaLe premies. De pre-
mie voor de werkloosheidsverzekering bedroeg ín l97l 1r37. van het bruto-
inkomen" Zíj werd in januarí e72 tot l,77"verhoogd, in januarí'75 tot 27,
en in januari 176 tot 37.. Hetzelfde geLdt voor de ziekenfondspremie en de
pensioenpremie" De ziekenfondspremie steeg in 177 tot ll162 van het bruto-
loon en in hetzelfde jaar steeg de pensioenpremie tot IBTâ"

In 1968 vloeide van het bruto-ínkomen van de arbeider gemiddeLd 45"87.
in de staatskas" In 1972 was dat 50,82 en naar schatting moet het in 1978
rui¡n 602 zijn geweest. Zíjn netto-inkomen bezat voortdurend minder koop-
kracht als gevolg van de ínflatie en de daarmee gepaard gaande prijsverho-
gingen, die vooral in de publieke sektor - gas, water, elekÈriciteite post
en alle openbaar \¡ervoer - boven het gemiddelde lagen" Van deze prijsverho-
gíngen voor overheidsdiensten ondervonden echter juist de ondernemers maar
weinig nadeel. Voor hen golden bij de verzending van postpakketten, bij
raílvervoer, stroomlevering, telefoonverkeer e"d. speciale tarieven"
I'finder kansen voor de arbeidersieued.

Bij alle nadelige gevolgen die het sociaal-ekonomische en fínanciålle
beleid van de bondsregering voor de westduitse arbeiderskl-asse heeft voe-
gen zich ook nog de nadel-ige gevolgen van haar onderwijspol-itiek. De uit-
werking daarvan is deze, dat de ontwikkeLingsmogelijlcheden voor de arbeí-
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dersjeugd voortdurend kLeiner worden" Doordat mínder geld beschikbaar ltomt
voor cle desbetreffende opleidingen is bijvoorbeeld voor die kategorieåjn
r.raaruit voorheen het zogenaamde tt¡.¡iËte boorden-proleÈariaat" gerekruteerd
rn¡erd de kans op een kantoorbaantje sterk verminderd" Ook in dít opzicht
sluit het overheídsbeleid nauurkeuríg aan op de behoeften van het bedrijfs-
leven. De mechanisatie van de kantoorarbeid heeft de vraag naar spêciaal
geschooLd kantoorpersoneel in belangrijke mate doen afnemen.

Aanslagen op het overheidspersoneel-.

De bondsregeríng treft niet alleen maatregelen vÍaarvan de arbeiders
in het aLgemeen de wrange vruchten plukken, zij voert bovendíen als r.¡erk-
geefster een politiek die direkË Ëegen haar eigen personeel is gericht.
Enerzíjds omdat zíj er naar streeft de onproduktieve (d.\¡r"2" géén neerrvaar-
de producerende) arbeid zoveel rnogel-ijk te beperken en anderzijds omdat ze
de míddelen wiL vrijmaken voor haar krachtige finaneiäle steun aan het be-
drijfsleven, is zíj er op uít het personeeLsbestand in de publÍ.eke sektor
drastisch te beperken, iets !üat zíj onder meer bereikt door vergaande ra-
tional-isatíe. In eerste inst,anËie is daarvan sprake geweest bíj de poste-
rijen en bij de spoorwegen. Van 1974 tot en met 1977 ís het spoorwegperso-
neel met 75"000 man ingekronpen; een verdere inkrimping met 45 tot 65"000
man staat op het progranma. Bij de posterijeri r,rerden in dezelfde periode
31.000 arbeidsplaatsen hreggerationalíseerd 5) en ook híer is het eínde van
deze ontr¡Íkkeling nog niet in zicht. De afbraak van rt onderwijs heeft ge-
leíd tot een vermindering van het aanËal. onderwijzers; zodra in de rege-
ringsbureau's de ¡noderne administratíetechníeken ruimschoots zullen zijn
íngevoerd staat er vanzeLfsprekend een nog grotere golf van ont,s1-agen voor
de deur.

De inkrirnping van het overheidspersoneel heeft tot gevolg gehad dat
het aandeel van de personeelsuitgaven in het totaaL van de overheidsbeste-
dingen is gedaald" I'faar nog niet genoeg om het bedrijfsleven z6 te kunnen
subsidiåiren als de regering voor noodzakeLijk en geqlenst houdt. Daarom
heeft het resterende overheidspersoneel voortdurend Loonsverlagingen moe-
ten slikken. Daarenboven worden nog reorganÍsatiepLannen ontv¡ikkel-d die al
evenzeer een vermindering van de personeelsuitgaven moeten bewerlcstelLigen"

Konsekwentíes en konklusies. ;

I,Iíenand in de bondsrepubliek verstoprt de il-l-usies omtrent het zo9e-
naamde "neutraLeo' karakÈer van de burgerlijke staat zó grondig als de so-
cíaaldemokratisch-liberale koalítieregering van de SPD-er Helmut Schnrídt.
Doordat zíj met haar industriepolitiek de technísche vernieur¡ing van de on-
dernemingen stimuleert en doordat zij voortdurend meer mogelijkheden ver-
nietigt voor, het ontstaan van geprivilegieerde arbeidersgroepen, doordat
zíj de onproduktieve arbeid beperkt en de. rnobiliteit van de arbeídersklas-
se vergroot, doordat zíj de r¡instmogelijkheden der bedrijven uitbreidt ten
koste van de proLetarische massa, doet zij precies datgene waaraan het ka-
pítaaL in de gegeven omstandigheden behoefte heeft.

Onder de regeríng van Helmut Schnídt is de staat 't belangrijkste in-
strument geworden met behulp rüaarvan de produktiekosten en bovenal de kos-
ten van de arbeidskracht zo Laag mogeLijk kunnen worden gehouden" Daarmee
heeft de regering-Schnídt op krasse r.rijze aangetoond, hoezeer die kritici
van de burgerlijke staat het bij het rechËe eind hadden, die hem reeds Èen
tijde van zijn ontstaan als "een samenzwering van de bezitters Ëegen de
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bezítlozenfi karakteriseerden" De pol-itielce kleur van de regering-schmidt
heeft aan de juistheid van hun analyse niet de minste afbreuk gedaan.

l) Aanvankelijk T'Iilly Brandt, sedert 16 mei 1974 Helmut Schmídt"
2) Gegevens over'79 en r80 staan nog niet Èot onze besehikking.
3) Handhaving van de r,rerkgelegenheid r¡ordË doorgaans beschournrd

als iets dat allereerst van belang zou zijn door de arbeiden-
de kLasse. Ðaarbij wordt dan over het hoofd gezien of verzwe-
BêD¡ dat r.rerkgelegenhei<l in de kapitalistísche rnaatschappij
niets anders is dan de gelegenheid tot meerüraardeproduktie"
Ben maat,regeL als de hiergenoemde komt erop neer dat over-
heidsgelden worden gebruikt om een deel van de kosten van die
meerwaardeproduktie te dekken, d.w.z. de meerrvaardeproduktie
goedkoper te malcen, derhalve de meerr¿aarde te vergroten" Het
belang van de arbeiders heeft er níets mee te maken; het aan-
taL arbeidsplaatsen rrrordt er nieË door beinvloedt.

4) Het gaat om een beperking, niettegenstaande het feit dat som-
mige uitgaven zijn gestegen" Ze zíjn mínder gestegen dan voor-
heen, verminderd in verhouding tot het totaal van de uitgaven.

5) Itandhaving van de werkgel-egenheid mag dan wel 't parooL zijn,
het geldt kennelijk alléên voor produktieve arbeid.

TEKSTEN VAN PANNEKOEK HERDRUKT

IrIe zijn er wel ra¡at laat meee maar wil-len níettemin alsnog urE aandacht
vestigen op drie pol-emieken van Anton Pannekoek tegen de burgerlijke na-
tuurüretenschappen" Zij werden vorig jaar <ioor de Groep Radenkorununisme uit
Beverwijk íntegraal herdrukt" Het zijn "Darwinisme en iiarxisme", rrDietz-
genr s hrerktt en "T\,ree natuuronderzoekers in maatschappelijk-geestelijke
strijdore een stuk v¡aarin Pannekoelc de grondslagen onderzoekt van het den-
ken van J"P. Lotsky en Dr" Ph. I(ohnstamm. In een veranrwoording vooraf
schrijft de Groep juist deze teksten als bijdrage aan de diskussie tussen
Nederlandse radenkounmunisten te hebben uitgekozen, omdat Pannekoekts hri-
tíek op de burgerlijke wetenschappel-ijke ideoLogie een krítíek is op "de
meest algemene uitdrukkiug van de burgerlijke ideologie". Bovendien is Pan-
nekoekf s krítiek een aanval op het oude burgerlijke denken dat werd gehen-
merkt door mechanische en det,erminisfische vísies en op het níeuwe denken
dat die zogenaamde rationalistische ideeän verving of aanvulde met een mys-
tiek materiaLisme, waarin opeens bovennatuurlijke machten een plaaLs kre-
gen. Voor f 4175 kunt u de teksten bestellen bij de Groep Radenkorrnunísme,
Baanstraat 15 ín Beverwijk, tel" 02510-20783" I'Iarm aanbevol"en"

-----J-------
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BIJ DE DOOD VAT.i JOHN LEi.II']ON

Itret is allermínst vanzelfsprekend - en het behoeft dus enige toelich-
tíng - dat we in een blad als "Daad en Gedachte", gewijd aan <le problemen
van de zelfstandige arbeidersstrijd, aanrlacht besteden aan de op B decem-
ber j"1. ín l:ier¿ York vermoorde musieus en tekstdichter John Lennon" Immers,
voor de fundamentele tegenstelling tussen l-oonarbeid en kapitaal heeft hij
voor zover ons bekenrl nooit enige belangstelling getoondi van enige betrolc-
kenheid bij de daaruít voortspruítende sociale konflikten heeft hij nimmer
iets doen blijken. Voor zover hij, anders dan door zíjn rnuzikale en lite-
raire pr:estaties, de publieke aandacht trok, r,las dat tt gevol-g van een op-
treden dat zich bepaaLd niet onderscheidde door solidariteit met, of be-
grip voor de werkende klasse" Dat we niett,emin, nu hij niet rneer tot cle le-
venden behoorE, iets over hem wil"len opmerken, spruit dan oolc niet voort
uit een - niet bestaande - betekenis voor de dingen die ons interesseren,
maar veeleer uit datgene r.rat bij zijn dood over hem is geschreven"

Indien er door dat geschrijf iets wordt bewezen, dan is het wel het
bestaan van een John Lennon-legende. Dat zou ons natuurLijk onverschillig
kunnen laten, ware het níet dat volgens deze de held ervan besehourud dienË
te worden als "de ínte11ektueLe voorman van de popgroep die... de aanstich-
ter werd van de maatschappelijke veranderingen in de jaren r60, vraarvan de
uítlopers reiken tot Provo in Amst,erdam, de Vietnamdemonstratíes over de
hele r,rereld en de Parijse meirevolutie van 1968". I,le citeren deze rEoorden
uit een artikel in "Het Parool" waarin diÈ alLes ¡qelisrvaar "overdrevent'
r.lordt genoemd, maar lraarin desondanks de Beatles aLs 'ugangmakertt van "dras-
tische vernieur¡ingen" worden gekarakteriseerd. De nerkelijkheid zíeE er
wel anders uít dan men op grond van dit aLles zou geloven.

John Lennon, die - in tegenstelling tot hrat rrreer een ander verhaaltje
r,ríL - niet in een arbeídersgezín r¡erd geboren, heeft van zíct.zel"f ver-
klaard, dat hij gedurende een zekere periode een "instinktieue soeíaListil
was. I,.Iíj hebben er geen idee van r¡at men daaronder moet verstaan, noch op
welke periode van zíjn leven hij kan hebben gedoel-d. In ieder geval achten
vrij op John Lennon een heel andere karakÈeristiek van toepassing. Een man

die samen met zijn echtgenote zeven dagen lang ín een suite van t t Amster-
damse Hilton Hotel- verbl-íjft, die meer dan t 1.000 per dag lcost, een man

díe met een gezín van drie personen een â^ppartement van dertig kamers be-
r,roont in het duurste flatgebourv van Ner,¡ Yorko zotn man beschouwen wij als
een patsen" Als van dezeLfde man wordt ber¿eerd, dat hij zich keerde tegen
de ongelijkheid in de wereld (of tegen oorlogen, die altíjd uit díe onge-
lijkheid voortspruiten en haar in stand pogen te houden dan wel trachten
haar te bevorderen), dan voelen r^re zowel een neiging tot kotsen al.s Eot
sehateren:

Enkele weken voor zijn dood r,¡erd Lennon geinterviewd door het Amerí-
lcaanse bLad rtPLaAboA". In dat intervíew heef t hij verkl"aard dat de Beatles
van het geld dat zij nog steeds met hun platen verdíenen een tiende deel
weggeven. hlij vinden dat niet de uitspraak van een sociaal bewogene' maar
de patserachtige verkLaring van e.en fiLantroop à la Rockefel-ler. Itlaar het
Lennon-kapitaal voLgens insiders ongeveer een haLf miljarci bedraagt, lcomÈ

het er op neer, dat de man die tekst en muziek schreef van een Lied dat
"I^iorking cl-ass hero" ("Iteld van de arbeidende lrlasser') heet en die in New

York tteen zo ger¡roon mogeJ-ijk leven probeerde te leidentt ("Uet Paroolt' van
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13 december j"1.), daarvoor de beschikking had ovet zo'n slorrlige /r50 niL-
joenl Zou het hier per ongeLulr niet h.et Lennon- maar het Beatles.-l,iapitaa1-
betreffen, dan zou hij nog aLtijd op zijn ninst over ruir: M niljoen be-'
schikken"

Dat de BeaËles de gangmakers zouden zijn ge!'ieest van clrastische naat-
schappelijke veranderingen is niet meer of mínder dan een sproolcje" r/eran-
ileringen in de samenleving en eerst recht sociaLe veranderingen van rrezen*
1íjlce betekenis , zíjn het direkte dan r,re1 indireltte ge'.roLg van lclassei¡ot*
singen, van een strijd derhelve die noch door de Beatles in het algemeen,
noch door John Lennon in tret bi j zonder r'rerd gevoerd , die door iren ooli niet
lcón r'¡orden gevoerd en $raarmee zíj níEmner ieÈs te maken hadcien" ZeLfs als
heË r.raar zou zijn - r'rat r,rij betwisten - dat demonstraties tegen de oorlog
ín. Vietnam of het opt,reden van Provo hier te Lande, beschouwd moeteo rrlof,-
den als een echo van heË optreden van hun popgroep (cle ber'¡ering is eigen-
lijlc te gek om haar serieus te nemen), dan blijft het n6g een feit daÈ er
tussen handel en r"¡andel- van heÈ bewuste viertaL rauzikanten en de klasse*
strij<i van de arbeiders geen enhel verband bestaat. r.,Iant ool.- de ¡/ietnamde*
monstraties of Provo hebben met deze klassestrijd niets te malcen"

'v'lat de gebeurt,enissen van mei en juni 1968 in Frantcrijh betreft: v¡ie
die als Paríjse gebeurtenissen opvat ziet voLledíg over het hoofd, claË het
brandpunt destíjds niet ín de Franse hoofeistad en eerst recht niet in her
Parijse studentenkr¿artier lag. fliet de jongeluí die op de ?aríjse bouLe-'
vards auLors omven,rierpen en in brand staken hebben destíjds de in Frank-
rijlc bestaande orde bedreigd, maar de ruim negen rniLjoen stakende arbei-
tlers die de bedrijven bezet hieLden" Or¿der die arbeiders zijn er vast heel
wat gehTeest die de Beatlemuziek ber'¡onderden of het kapsel van het beroemde
viertal. i.iaar hun massale aktie li.an daarmee niet rn¡orden verklaarcl . Volgens
bijbeLse overlevering stortËen de muren van Jericho in toen de Joclen er om-
heen trokken en op de bazuin bliezen" De vesting van oE hapíÈal-isme is een
tikkeltje steviger. Daarin is zeLfs nog geen bres geslagen toen er door
railjoenen "411 you need is lovet' r'rerd 6¡ezongen"

Betekent dit aLlesu dat er geen verband zou bestaan tussen de sruziel:
van een bepaalde tijd en de samenleving van dit moment? llatuurlijk is dat
verband er vêL ¡ zo goed aLs het er is voor de dichtkunst of de schilder:
kunsË. iiaar het is niet- zoo daÈ a1 deze kunstvormen richting geven aan de
maatschappij, het is omgekeerd de maatschappij die de richting van alle
kunst bepaaLt" Verschíjnselen aLs het Grielise drama, de schilderijen van
Rembrandt, de gedíchten van Vondel, de pianoconcerten van Beethoven, de me-
nuet en de wals, de jazz en de Charleston, de blues en de roclc zijn onder
bepaalde maaËschappelijke verhoudingen en onder bepaalde historisehe om*'
standigheden ontstaan, Inaar noch die verhoudingen, noch die omstandigheden
zijn daardoor ter'reeggebracht. En zeLf.s indien de "boodschapperi" .-lie Jolln
Lennon zo af en toe tot de rvereld richtte van meer vrerkeLijkheidszin had-
den getuigd en zelfs wanneer ze geLooî,waardiger rüaren ger¡eest, dan nog zou
de vrerel-d er geen boodschap aan hebben gehad.
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CONCERNS E}I COMBINES IN ENGiILAND

Inleiding

Een enkele keer duikt in de Nederlandse pers de naam op van rt Engel-
se bedrijf Lucas Aerospace" I{et is eigenaardig, dat de beLangstelling zo
gering is gehTeest voor hrat zíetr d.aax de afgelopen vijf jaar heeft afge-
speeld in een strijd díe begon als een gevacht voor behoud van r^rerkgele-
genheid en die voorlopig is blijven steken in geharrer.rar tussen aan de ene
kant de arbeíders en aan de andere. kant de direktíe, et vakbondswezen, het
lÍinísterie van Industrie en de technische hogeschool van noord-oost Londen.

De gebeurtenissen bij Lucas Aerospace líjken vooral in vakbondskrin-
gen in Nederland nogal geidealiseerd te rnrorden tot Ltet antu¡oord op dreí-
gend massaontslag bij een mul-tinationale onderneming. De betekenis van het
bij Lucas Aerospace begonnen gevecht blijkt echter meer te f.iggen in de
vragen die het oproept" lin cle hamvraag is dan: rntaarin is de kracht van ar-
beiders geLegen als zij zich moeten üreren Ëegen een multínatíonal? Een mul-
tinational is méêr dan een plaatselijk kapitalistisch bedrijf, dat een
doorzichtige slimmigheid toont in het onderdrukken van t zíjnt arbeiders "
Een multinational heeft zijn machÈ en de risikots van macht gespreid over
aktiviteiten in veel landen" Het is een internationaal netwerk van moge-
f.ijkheden om zeer uiteenl-opende vormen van arbeidersverzet onschadelijk te
maken"

Vooralsnog staat de urultinational meesËal symbool voor pure macht en
lijkt heË tegenwerk van arbeiders alleen maar een k¡'¡estie van vallen en
opstaan.

Het bedrij f 
"

Lucas Aerospace is een docht,er van Lueas fndusty,ies Ltd, een multina-
tionale onderneming in de elektrotechnische industrie, die aktief is op
het terrein van de ruimtevaart, vLiegtuigbour,u en automatisering. De grond-
slag voor het bedrijf werd in 1877 gelegd. Er werken bij het coneern nu
zorn 80.000 mensen, 1t heeft een jaarLijkse omzet van bijna anderhalf mil-
jard guLden en kapítaal ter waarde van een half rniljard gulden geinves-
teerd, Het concern heeft voor sormige produkten bijna, voor andere een heel
monopoLie rzowel in Engeland als in Europa. DaË is eehter geen garantie ge-
bleken tegen de krisisverschijnselen die zich ook in andere bedrijfstakken
voordoen, vooral in die branche, díe slechts enkeLe grote bedrijven üelt"
Sínds 1972 is de levenssÈandaard van de arbeiders bij Lucas Industries ach-
teruit gegaan. Daarnaast zijn tot 1974 op grote schaal mensen ontslagen en
worden er voortdurend níeuwe pogingen ondernomen om fabrieken in Engelan<l
te sluiten om ze daarna - maar niet altijd - over te plaatsen naar het Bu-
ropese vasteland (vooral- naar Frankrijk) en naar de Verenigde Staten.

Lucas Aerospace is Buropars grootste ondernemíng voor heÉ ontt'rikkelen
en produceren van vliegtuigen en bijbehorende apparatuur zoals radarssyte-
men voor kontroletorens op vliegvelden. Sinds 1926 ís Lucas e toen het Ro-
tax overname op het gebied van de vliegtuigbouw en -uitrusting aktief ge-
weest. ltrog v66r de tweede werel-doorlog werd een soortgelíjk bedrijf a1s
Rotax opgezet, Lucas Gas Turbine Ltd, oo ît brandstofsysteem en de verbran-
dingskamer van de hlhittle gasturbine-motor verder te ontwikkelen en te pro-
duceren. Ilieruit ontsËond een nauhre samenwerking meÈ Rolls Royce, die van-
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daag de dag nog voortduurt.
In rt begin van de jaren zestig begon het vroegere Rotâx-bedrijf last

te kríjgen van drie Britse konkurrenten (Plessey, English Electric en AEI).
Het zíjn de bezuinigingen in het defensie-budget geweest - een maatregel
van de regering van Harold Ì.Iilson in 1965 - díe Rotax in staat hebben ge-
steld zijn konkurre¡rten gedeelteLijk over te nemen en zodoende ui-t te
groeíen toL het machtigste bedrijf in Engeland op het gebied van elelctro-
nische vliegruigapparatuur, met name vLiegkontrole- en aandrijvingssyste-
men. Door die overname verwierf Lucas tevens 4AZ var. de aandelen in het
Franse bedríjf Auxilec en verder een belang in ot Duitse bedrijf PLU rraast
Bosch en Pierburg. Door deze uitstapjes over de grens is Lucas Aerospace
het enige bedrijf ter wereld geworden dat, in één organisatie, het hele
scala kan produceren van ttaírcraft eLectricaL generating systems and
switchgear, engine starting, flying control, fuel nranagenent, thrust rever-
se and combustion systems, instrument lightíng and cockpit Ëransparen-
cies" t)" De beLangrijkste projekten r^raaraan Lucas Aerospace deelnarn zijn
de Concorde, de RB"2ll, de TrJl44 supersonic airLiner, de Lockheed Tristarn
de A-3008 Airbus, het Buropese }IRCA-gevechtsvl-iegtuig en de Engels-Franse-
Jaguar 2).

De Britse overheid mag zogenaamd op defensie-uitgaven hebben bezui-
nigd, zíJ heeft de reorganisaties en overnames financieeL gesteund" Aan
het eind van de jaren zestig stelde de Labour-regering geld beschikbaar
voor tt opstoken van een ttüerzengend uuuy'ùan teehnoLogische ueranderíngît"
met welke slagzin een dergelijke kampagne werd gevoerd. Allereerst brandde
dit vuur tienduizenden arbeidsplaatsen plat, r,raardoor d.e goede ËemperaËuur
ontstond voor het opvoeren van de r,rínsten" Bij Lucas Aerospace gingen na
de overnames 5.000 van de 18.000 arbeídsplaatsen verloren" Hoewel voor dit
bedrijf driekwart van aLLe orders van de staat komt en ongeveer de heLft
van a1le produktie bij Lucas Aerospace bestemd ís voor miLitaire doelein-
den, hebben de direktie en de overheíd elke suggestie dat het bedrijf be-
ter genationalíseerd kon wordeno afgewezen. De vliegtuigindustrie en alle
produktie voor de oorlogsvoering of de bewapeningswedi"oop is immers geen
verl.iesgevende zaak, zoaLs de Britse auto-industríe of de mijnbouw. Boven-
dien heeft de Brítse regering, uít het oogpunt van de winstmogelijkheden'
er helemaaL geen belang bij te investeren in de rvoningbouw, de gezondheíds-
zorg of andere voor de arbeiders nuttige zaken.

Het ontstaan van de Combine.

Van de groep bedrijven Cíe opereren onder de naam Lucas Aerospace is
het grootste bedrijf gevestigd in het zeer Engelse stadje Burnley, op zotn
50 km ten noorden van Manchester. De hel-e bevolking is direkt of indirekt
afhankelíjk van de fabriek. Na de rationalisaties en de massale ontslagen
aan het begin van de jaren zeventig is het iedereen wel duidelijk geworden
dat ontsLagen arbeiders in de sËad en in de verre omgeving geen ander werk

I ) l,Ie hebben afgezien van de vertaling van deze technische appa-
ratuur, omdat er deel.s waarschíjnlijk niet eens lilederlandse
woorden voor bestaan. Ît Gaat in elk geval om apparatuur, dat
met het vlíegwezen in de meest uitgebreíde zin te maken heeft"

2) Het zal de Lezer duidelijk zíjn, dat hier diverse soorten van
vliegtuigen ruorden bedoeld"
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zullen vinden.
De vakbonden hebben geen antÌ.roord gevonden op de massaLe ontslagen"

In Engeland zijn de arbeiders, ook in grote bedrijven met vestigingen õver
het hele land, nog steeds per beroepsgroep georganiseerd" A1-diã aparte
vakbonden en vakbondjes staan op hun exelusieve reehten van ondertrandäling
en dergelijke en proberen hun rautonomiet en 'zelfstandígheidr te handhaven
tegenover pogingen om bijvoorbeeld één onderhandelingsãelegatie van all-e
beroepsorganísaties te vormen voor tt overl-eg met een concerndirehtie" Alser stakingen plaatsvinden blijven die vaak beperkt tot één beroepsgroep.
Dat moge dan in tijden van rationalisatie zorgen voor meer stahingãnl r"ãt
het doet toch vaak af aan de kracht van het sÈalcingswapen. iTet iã dan ook
níeË veruronderlijk, dat kaderleden en vertrouhrensmannen van de afzonder-lijke vakbonden, de zgn. shop stewards, zích eerst op het niveau van een
afdeling of werkplaats en vervolgens op het nivear, .ran een heel bedrijf
aaneensl"oten" Deze groepen, meestaL joint shop st.erdards committees genoemd,
roorden de laatste jaren Ëot op zekere hoogre erkend door de officiäie vak-
bonden zeLf" llaar de groepen shop ste-wards die door de joint committees
r¡orden gekozen om op het niveau van een heel concern met direktie en over-
heíd te onderhandeLen over bepaalde zaken, ondervinden grote tegenstand
van de gevestigde vakbonden en de direktie" De vakbonden belijden weLis-
waar met de mond de noodzaak van een dergelijke organísatíe van arbeiders,
maar de motieven van de shop stewards om zich op concernniveau sterk te ma-
ken dragen vele kenmerken van âutonome arbeidersstrijd in zich" De strijd
op concernniveau stoort zich veel minder of bijna niet aan de beperkingãn
van de traditionele belangenstrijd per vakbond, per afdeling ol per b"-
dríjf en holt derhalve de macht van de vakbonden méér uit dan zelfs de op-
zet van de shop stewards zel-f ís. Die groepen shop stewards, combines ge-
noemd, r^rillen vaak niet meer dan een aanvulling zíjn op de traditionãle
vakbonden. Maar door tt karakter van de strijdpunten die weL op concernni-
veau, maar niet op niveau van een of andere beroepsgroep, afdàling of 1o-
kaal bedrijf aangeroerd kunnen wordeno worden ¿e oificiille vakbonden alstvanzelft op den duur een groot obstakeL, waarachter een direktie en de
overheid zích kunnen verschuilen om, net åls de vakbonden, de arbeíders
verdeeld en off^Ietend te houden" Direkties zien combines als een groot ge-
vaar voor rust en orde in het bedrijf" Ze kunnen alert reageren, omclat de
combÍnes goede kontakten met de basis hebbeno rdaartoe de meeste shop stew-
ards inmers zelf behoren. l.Ioeten de arl¡eiders van dÍverse plaatsel-ijto lu-
drijven heË ergens over eens worden, dan gaat dat via de cãmbines veel ef-
fektíever en eenvoudiger dan via ledenvergaderingen van allerlei vakbonden
met hun rompslomp van bureaukraËische procedures. Àls puntje bij paaltje
komt - en dat hoeft meestal niet lang te duren - dan wordt een tombine
weer snel en eenstemnig afgedaan, door vakbonden, overheid en dírekties,
als een niet-officieel erkende c1ub, die op ztn best wel lovenswaardige,
maar onrealistisctre ideeiln heeft en die dus moet wijken voor het offícieel
erkende overLeg.

De courbine bij Lucas Aerospace T¡ras pas in 1974 sterk genoeg om ont-
slagen tegen te houden" Dat was toen ook de voornaamste zorg van de combi-
nes en de belangrijkste drijfveer om een sterke combine in het Leven te
roepen. Alles bij elkaar heefË de vorming van de combÍne zotn vier-en-een-
half jaar tijd gevraagd. Om te voorkomen dat de eombine op zijn beurt een
bureaukratisch apparaat zou worden dat zijn r.¡il- aan de arbeiders oplegË,
besloot men de standpunten van de eombine het karakter van adviezen aan de
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joint shop stelrards couunittees te geven. De combine zette advíesdiensten
op' Ì'üaaronder een dienst voor advies over pensioenregelingen en een dienst
voor advies bij onderhandelingen over de introduktie varr nieuwe apparatuur
en passende beveiligingsrnaatregeLen. Een tijdLang publiceerde de combine
voor alle arbeíders het blad'oCombine News", maar dat is innniddeLs opgehe-
vet. De geschiedenis van de combínen voluit d.e Lucas Aerospace Shop Steu-
ands Conrnittee genoemd, is echter voornarnelijk bepaald door de ontr,åkkeling
van het zgn. Corporate plan.

Het Corporate Plan.

In januarí 1976 lanceerde de Combíne een plan voor vervangende pro-
duktie bij Lucas Aerospace" Het doel ervan vras tweeledig: handñaving van
de werlcgelegenheid en het- overschakelen van een deel van de militaire pro-
duktie op de produktie van sociaal nuttige produkten. Vanaf 1970 haã de
Combine bij zes fabrieken ontslagen t¡eten te voorkomen door soortgelijke
voorstellen. De belangrÍjkste stoot tot de ontwíkkeling van het Corporate
Plan werd gegeven tijdens een ontmoetíng met Tony Benn in 1974, toen Ì,Iinis-
ter van Industrie" Het gesprek vond pLaats op verzoelc van de Combine om te
praten over nationalisatie van Lucas Aerospace. lJenn gaf te kennen dat ver-
vangende produkÈie nodig zou zíjn om ontslagen Ëe voorkomen, aangezíen er
nieur^re bezuinigingen op komst hraren in het defensiebudgeÈ.

Na het gesprek meË Benn schreef de Corrbine zo'n 180 bekende personen
en instellingen aan met het verzoek suggesÈies te doen voor alt.ernatíeve
produkten en dan voor sociaal nuttige produkten. Toen er zeggen en schrij-
ven drie reakties binnenkwamen, enquêteerde de Combine vervolgens het per-
soneel van Lucas Aerospace ze1.f., dat dan ook uiteindeLijk de meeste ideeiln
voor het plan heeft geLeverd.

Iionderdvijftig ideeän werden voor het pl-an uitgewerkt, al dan níet
met behulp van technicí van buiten Lucas. Er werden er maar 12 aan de open-
baarheid príjs gegevene omdat de arbeiders er niets voor voelden gratis
ideeän voor het bedrijfsleven te Leveren" De 12 gekozen produkten horen
thuis op zes gebieden: díepzee-apparatuure teLechirische machines 3),
ËransPort- en remsystemen, alternatíeve energiebronnen en medische appara-
tuur. Voor elk gebied werd een omvangrijke informatiemap van 250 pagína's
gemaakt met de technische details en gegevens over de toepassingsmogelijk-
heden en verkoopkansen" Zo had, de Combine al een toezegging op zak van een
paar gemeenteraden, dat zij bereid waren de in het pl"an voorgestelde ver-
warmingspompen in gemeentewoningen te plaatsen" Bnkele produkten zijn in-
rniddels door andere bedríjven in produktíe genomen" De direktie van Lucas
Aerospace ís echt,er, op een paar kLeine uítzonderingen na, in grote lijnen
bij zíjn weígeríng van 24 april 1976 gebLeven om op weLk voorstel uit het
Corporate Plan dan ook in te gaan"

VervoLg.

In het volgende nunmer van "Daad en Gedachtefi roillen we ingaan op een

3) Bij telechirische machines kunnen bijvoorbeeLd bewegingen van
een mensenhand op een kunsthand worden overgebracht" Bij dit
soort machines bLijft menseLíjke besturíng dus nodig, dit in
tegenstelLing tot robotten, die de mens helemaal vervangen"

(Zie vervol-g onder aên pag. 14)
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VERANTTIOORDING VAN DE VOOR ''DAAD EN GEDACHTE9' BIIqNENGEKOMSN

GELDELIJKE BIJDRAGEN OVER HBT ,]AAR I9BO

N"v.B. te M. î 6t,'; C"J.B" te A. f 374"-3 C"J.B. te H" f 50'-; J.v.d.B.

te I¡tr. f 150,-; P.C. Ëe N" f 25"-; J.I'J.D" Ee A" f 40'-; ll.O.v"D. te A.

f 25,'; I,J.v.D. te S. f 30,45; H.P.E. te U. f 25"-i P.J.F. te M" f 20"-; A

v.d.H" re M. f 25,-; A"v.d"H. re i'1" f 40,-; T.d.J. te A. f 100,-; G"I{. te

K. t 75,-; T.J, te N. f 5,'; G.C.J"I(. te L" I 25"-; J.K. te Z" f 25r-.2 A"

v"d.ì.1. re N" f 75"-; A.v.d"M. re U. f 140,-; C"1"1" te A" f 50,-; G.A"v.d.II"

te L. ! 2O,-; J,v.Il. te H" f ro5,-; L"l'í. te N" f 30,-; Iü.I\I" te D" f 35'-;
K.N" te B, t 30,-; G.A"d.P" te B. f 100'-; t'{"N" te H. t 35'-; tI"E.R. te H"

f 25,-; P.R" te H. f 25,-; W"S" te L. f 15,-; H"J.A.T" te N. f 25'-; E.U'

Ëe T" î 25,-; E.A.Ì4.V. te A" f 25r-; E.V. te B" f 15,-; G.V" te G" f l5'-;
J"v"d"V" te L. f 25,-; K.V. te G" f 35,'; N.V. te N" f 35,-; A"v.I¡,I" te B"

f 50r-; B"v.trd" te N. l4O.-; l"1.J.l{" te A" f 100,-; C"iJ. te C" f 25,'3 A-.

W,Z. te H" / 50,-; I{.A,Ll'{"S. te L. f 15,-; F.v.d"A' te G. f 13r47; J.M"

te L. f 100,-" Totaal î 2"332"92.

Aan allen die deze gelden bij elkaar hebben gebracht zeggeî wij hartelijlc
dank. Maar willen zij, die tot nu toe in gebreke bl"even hun bijdrage over
te rraken, ook even aan hun verpliehtingen voLdoen? Zoals in tt vorige num-
mer van "Daad en Gedachte" viel te lezen, zitten wij in de rode cijfers'
I'let zrn allen moeten $re zorgen daar zo gauïi mogelijk uit te komen" En dat
kan als elke lezer er van doordrongen is, dat "Daad en Gedachtefi moet kun-
nen blijven verschijnen" Zestien jaar lang víel ons blad trouw elke maand

bij u in de bus. Laten !üe met ztn all-en zorgen, dat dat ook in de toekomst
het geval zal- zijn" Laten roe in één der volgende nummers kunnen melden dat
we uit de schulden zijn"

(Vervolg van pag. 13)

aantal vragen die de gebeurtenissen rond de Combine en heË Corporate Plan
ongetwijfeld ook bij u hebben opgeroepen. Ifíj moeten nog even wachten op
enkele gegevens uit Engeland, voordat ons beeld van de situatie volledig
is. In het volgende artíkel willen t,¡e dan ook de ervaringen van de Lucas
Aerospace Combine vergelijken met de ervaringen van de Conrbine bij het Bn-
gelse beclrijf Vickers, ook een multinational, r,raarbij de nadruk ligt op
het zoeken naar een antwoord op de vraag die r,rij in de inleiding stelden"
I,rlie uitgebreíde ínf ormaLie over Lucas Aerospace r,ril, komt de volgende keer
aan zijn trekken, hrant dan zullen we een uitgebreíde literatuurlijst en
wat adressen opnemen"


