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DE VRIJE VAKBO}IDE}] TN POLEN

Voor de Poolse bolsjewistische machthebbers heeft het gevaar gedreigd
om voor de tweede keer dit jaar te r,rorden gekonfronteerd met een algemene
stakíng van de Poolse arbeidersklasse. De overrnreLdigende stakingsaktie van
de afge,lopen zomer resulteerde in het akkoord van Gdansk, r,iaarbíj de sta-
lcers aL hun eisen zageî ingewilligd, aL gingen zíj er dan mee alckoord de
kommunistische partij van Polen als leidende faktor in de Poolse samenle-
víng te erkennen. Eén van de eisen van de stakende arbeiders was het recht
om vríje vakbonden op te mogen ríchten"

Toen het akkoord van Gdansk r¿as bereíkt, gingen de arbeiders groten-
deels hreer aan het werk, maar. tevens werd meteen overgegaan toe het op-
ríchten van vríje vakbonden" Toen nu de vrije vakbond "Soiidaríteít" zijn
statuten bij het gerechtshof deponeerde om zích te Laten registreren, wei-
gerde deze de registratíe omdat in de statuten niet de eikenning van de
leidende rol van de korununistische partij ïras opgenomen. De vakbonden wil--
den hun statuten níet aanpassen en uiteindelijk voegde ?t gerechtshof zeLf
de passage over de leidende roL van de partíj aan de statuten toe. Voor de
vakbond was dat aanleíding in hoger beroep te gaan en hij kondígde meteen
een al-gemene staking aan voor woensdag 12 november indíen in hoger beroep
de toevoeging van het gerechtshof níet ongedaan zou r,¡orden gemaakt.

De uitslag van het hoger beroep is intussen bekend" Op l0 november
besListe het hoger gerechtshof, dat de toevoeging onreehtmatig was" llel
ging "solídariteit" er mee akkoord,, dat in een 

"anhangsel 
bij de statuten

aLsnog de leidende ro1 van de kommunístische partij in de PooLse samenLe-
ving werd erkend. De uitspraak ¡rerd beschour,¡ã als een overwinning van de
vakbond en de geplande sLaking werd afgelast. En zo ontkr^¡amen de Poolse
machthebbers aan een tweede algemene staking, die de Pool.se ekonomie in
een nog dieper afgrond zou hebben gestort.

Dat hiernede echter al-le noeilijkheden tussen de vakbond en het Pool-
se regiem van de baan zijn, geloven vríj niet. In de eerste plaats omdat de
vakbonden een ürezenlijk bestanddeel van de bestaande maatschappelijke ordezíjn. In de tweede plaats - en dat zit reeds in de eerste besloten - omdat
werkel"ijk u?die vakbonden een onmogeLijkheid zijn. ook de vakbonden ín de
zogenaamde demokratisehe landen zijn niet wezenlíjk vrij. Het zíjn ver-
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lcoopinstituten van de waar arbeidskracht en als zodanig gebonden aan de
regels van het spel.

Natuurlijk realiseren de Poolse arbeiders zich dat niet. Toen zíj d,e
eis van "vrije vakbonden:i stelden zullen zij veel meer gedacht hebben aan
organisaties, die louter en alleen hun belangen zouden kunnen verdedigen
en die veel meer strijdorganisatíes zouden "i5n "tt níet gebonden aan ñet
bestaande maatschappelijk stelsel. Dit nu is eerL onmogeLijkheíd" I.Ilj menen
zelfs, dat in he! totalitaíre Polen vakbonden naar wästers model (ãus zo-
al-s in I'Iest-Europa en Arnerika) niet kunnen bestaan. Dergelijke vakbonden
horen bij het vrije kapitalisrne" In totalitaire staren "ãtttui, lraar er van;"vrÍje kapítaIÍsme geen sprake is, doch de staat optreedt als de grot,e on-
dernemer, kan geen plaats zijn voor "vrije" vakbonden. ook ín dergeLijke
staten za1 een vakbond deeL zijn van de kapitalistische maatschappij " t'laar
daar is dan r^rê1 sprake van een sl;aal;skapitalisne en zul-Len de vakbonden
dus nauw aan de staat gebonden zLjn" Het is daarom welhaast zeker dat de
PooLse machthebbers alles in het werk zullen stellen om de "vríje'l vakbon-
den volLedíg onder kontrol-e te kríjgen. De overwinning van de "irije" vak-
bonden zal dan een Pyrrusoverwinning blijken te zijn geweest. Dat diË aan
de heldhaftigheid van de Poolse sËrijd van de afgelopen zomer niets af-
doet, behoeft geen betoog.

Itlie nog mocht twijfeLen aan de onmogelijkheid van "vrije" vakbonden
in Polen (vakbonden naar $¡esters rnoclel" dan) wijzen raij op het feit, dat
nog nimmer in totalitaire staten "vrije" vakbonden hebben bestaan. De ou-
deren onder onze lezers zullen zich nog herinneren, dat tijdens de tweede
wereLdoorlog ín de door de Duitsers bezette landen de vakbonden werden ge-
lijkgeschakeld. ook hier in Nederland gebeurde dat en werden de vakbonden
ondergebracht in het Nederlands Arbeids Front (N.A.F.). tfaar níet alleen
frier iijaens de Duítse bezetting, maar in alle totalitaire staüen, wordent'demokratische" vakbonden niet toegestaan. lien kan het zelf wel nagaan: in
het ltaliä van llussolini, in Franco-Spanje, Argentinii!, het hedãndaagse
Chili, El SaLvador, Uruguay, het Portugal van SaLazar en Geatano en niet
te vergeten de bolsjewistische statenrbestaan geen ttvrije" vakbonden. Idan-
neer hèt een algemene regel is, dat in totalitaire sËaten geen "vrije"
vakbonden bestaan, dan moet dat een reden hebben. En díe reden kan alleen
maar zijn, dat in'totalitai,re staten een staatsgebonden vakbond hoort ¡ zo-.
als in staten met een vrij kapitalisme een "vrije" vakbond de aangewezen
organisatie is on de myËhe, dat de arbeiders een stem ín het kapittel heb-
ben, in stand te houden.

Nu zaL men wellicht tegenwerpen, dat alle totalitaire staten nog níet
staatskapitalistisch zijn" Dat is natuurlijk volkomen r¡raar, maar dat neemt
niet weg, dat ook in die staten a1les ondergeschikt wordt gemaakt aan het
staaËsidee en vrijwel alLes van boven af rvordt geregeld en opgelegd" In de
níet stàatskapital.ístische, maar wél totalitaile slaten, is-ñet staken e-
venmin toegestaan aLs in de bolsjewistische staÈen.

De strijd voor de "vrije" vakbonden, die de Poolse arbeidersklasse in
de afgeLopen zomer heeft gevoerd, achten vríj dan ook van grotere waarde
dan het tot stand komet'¿ van díe vakbonden. Die stríjd was tenslotte een
stuk eigen machtsontplooiing, waarbij van een voorhoede of organisaties,
die de zaken voor haar regelde, geen sprake r,ras. Als het echter aan de or-
ganisatie "Solidariteitl' 1"igt zal het voorgoed afgel"open zijn met die ei-
gen machtsontpl-ooiing. Leeh Ha1-esarde man die een grote rol heeft gespeeld
in de strijd aan de Oostzeekust, is reeds bezíg zich te ontwikkelen tot de
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Pool.se lfím Kok. Eínd oktober rvas hij op een arbeidersbijeenkomst in SÍle-
zíä. De grote meerderheid van de aanwezíge arbeiders wilde gaan staken.
Voor het echter tot steûning kwam sLoot Ì{alesa de vergadering. En helaas
ís zíjn invl-oed nog zo groot, dat de arbeiders daar genoegen mee namen.
I'laar er is meer: toen het hoge gereehtshof de toevoegíng van een lagere
rechter over de leídende rol van de ko¡mrunistísche partij in de Poolse sa-
menLeving ongedaan maakte, werd de vakbond "Solidariteít" meteen geregís-
treerd en eras toen legaal. De onrust in Polen was echter nog niet geweken.
In Gdansk werden half november door zíekenhuisempLoyées en kultureLe ¡^rer-
kers overheídsgebou¡'ren bezet omdat ze hogere lonen en betere arbeidsvoor-
waarden r.riLden. Het, was toen dezel.fde Lech l.IaLesa, die een oproep tot de
Poolse arbeiders riehtte om wiLde stakíngen te beäindígen en zích te ont-
houden van "gueríltataktieken"" Tíjdens een toespraak tot de arbeiders van
een staalfabríek in I,,larschau op zaterdag 15 november maande hij tot kalmte
en redelíjkheid. "Nu wij volLedig gelegaliseerd zíjn hoeven wij níet lan-
ger onze toevLucht, te nemen tot gueriLlataktieken"" Tevens waarschuwde hij
de arbeiders om niet eigenmachtig en zonder goedkeuring van de leiding (vanI'soLídariteít" natuurlijk) akties te voeren en Loonsverhogingen te eísen.

Het ís dan ook aan geen twíjfeL onderhevign dat "solidariteit't een
rem op de eigen machtsontplooíing van de arbeiders zal- zíjn, dit in tegen-
stelLing tot ldat de arbeíders er van verwacht hebben" En wij zijn ervan o-
vertuigd, dat de Poolse machthebbers niet eerder zuLlen rusten voordat zij
de "vrije vakbonden" volkomen onder kontrole hebben. Dat daarmee ook de
akties van de Poolse arbeiderskLasse van het toneel zijn verdwenen, zulLen
maar zeer weínigen geloven, ook wíj niet, Integendeel: de kloof tussen de
heersende machten en de arbeiderskl.asse is niet te dempen en die tussen de
arbeiders en de t'vrije" vakbond "solidaríteít, díe nu reeds aan de opper-
vlakte komË, zal steeds groter worden. In de nabije toekomst zal de Poolse
arbeiderskLasse niet al.leen stríjd moeten voeren tegen het bolsjewistÍsche
regiem, maar ook tegen t'Sol.ídariteit", hoe schoon de naam ook ís.

TJZEREN ÐAME MOEST KAPITULEREN VOOR

DE STRTJDVAARDIGE BRTTSE DOKWERKERS

De geschiedenis heeft zich herhaald, zh het dan in een rrat andere
vorm" Tn 1972 kapituleerde de toenmal-ige konservatieve Britse ministerpre-
sident T e d He a t h voor de strijdende havenarbeíders, zoaLs hij eer-
der in hetzeLfde jaar al gekapituleerd had voor de rnijnwerkers. De onder
zijn regering van kracht geworden ület op de IndustriåiLe Verhoudingen (de
Industrial. ReLations Act), lÍaarmee beoogd werd paal. en perk te stellen âan
het groeiend aantaL onoffícíilLe stakingen, bLeek in de praktíjk niet meer
dan een vodje papier toen vrijwel de gehele werkende bevoLking zich er al-
l-erminst aan stoorde. Víjf shopstewards, op grond van díe úret voor het ge-
recht gedaagd en in de Londense Pentonville-gevangenis geworpen toen zíj
weígerden daarvoor te verschijnen, werden na enkele dagen buiten vervol-
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ging gesteld en vrijgeLaten toen hun arrestaÈie het sein bleek voor een
massale proletarísche aktie van onder op" De stakende dokvrerkers die zij
verLegenÌrtoordigden verzamelden zich bij duizenden buiten de gevangenismu-
ren en dreigden deze te bestormen; in zowat alle Brítse havens r,rerd de ar-
beid neergeLegd en de mijnwerkers maakten zich gereed voor een mars naar
de Britse hoofdstad. In de ene fabriek na de andere, in alle delen van heË
land, braken sympathiestakingen uit; het goecierenverkeer werd stílgelegd.
Aan de premier werd te verstaan gegeven, dat hij 6f bakzeil moest halen óf
moestrekenenop een ono f f i c i. ä l. e a 1g emene stahí.ng. Ge'
steld voor die bittere keuze, gaf de regering toe. De afgelopen nazomer
heeft zich in GrooË-Brittanniè! iets drrrgelijks voorgedaan, met dit ver-
schil, dat de feiten minder dramatisch r¿aren en minder spektakulair"

Destijds en ditmaaL v/aren de Konservatieven aan het bewind. Evenals
toen hadden zij zich ook thans opgerdorpen als degenen die geroepen llaren
om een eind Ee maken aan de vele I'wildet' akties van de Britse arbeiders.
In de ambtswoning van de regeringsleíder in Dor¡ningstreet zetelde nu niet
opnieuw dezel-fde man aLs in het begin van de jaren e70. Zíjn pLaats werd
ingenomen door mevrouw Thatcher, de "ijzeren dame", die ts lands zaken -
dat wil zeggen: de beLangen van het kapitaal - met ijzeren hand behartigen
zou en die in de aLlereerste pl-aats de Britse arbeídersklasse met íjzeren
hand zou aanpakken" Dat a1les heeft niet verhinderd dat mevrouw Thatcher
in september j"1. haar ijzeren handschoenen haastig uittrok toen voor haar
kabinet soortgelijke gevaren opdoemden als üraaraan het kabinet van de heer
HeaËh had blootgestaan" Hij week toen hij gekonfronteerd r¡erd met zulk een
felle klassenstrijd als zLch zeLð.en in Groot-BriËtanniä had voorgedaan l)"
ZíJ liet het niet op een konfrontatíe aankomen. Hij kapiruLeerde tijdens
het gevecht, zíj daarentegen nog eer het gevechË goed en ruel begon. Heath
krabbelde terug toen de stakingsgolven de een na de ander als een branding
kwamen opzetten. I'fevrouw Thatcher streek de vlag toen de dreiging van een
"wilde" havensËaking de transportarbeidersbond dusdanig onder druic zette
dat deze zich genoodzaakt zag een landelijke aktÍe uoov'te bev'eíden.

Om duidel"ijk te maken wat zich heeft afgespeeld dienen wij nogmaals
terug te Éiaan toÈ het jaar 1972, het laatste jaar ¡,raarin er sprake rüas van
grote staicíngen in de Brítse havens " Illant de af 1"oop daarvan vormt de sleu..
tel- voor wat er thans geschiedde.

Aan het eind van de jaren t60 en aan het begin van de jaren 170 r,¡erd
de toekomst van de Britse dokwerkers voortdurend somberder. Élet was de pe-
ríode waarin het kontainervervoer een steeds hogere vlucht nam. Voor het
laden en lossen van lcontainerschepen r¡/aren niet alleen veel minder arbeids-
krachten nodÍg, er behoefden daarvoor ook geen stur^radoors te worden aange-
trokken. Het r¡erk kon worden verricht door personen die niet onder ot sta-
tuut van de dokwerkers vielen en aan wíe niet hetzelfde loon hoefde te wor-
den betaald" ALs gevoLg van deze ontwikkeling daalde het aantal dokwerkers
in nauwelijks vijf jaarr"an 60.000 tot 40.000 en die daling dreígde zich
nog voort te zett.en"

In april r72 kwanen de dokwerkers van Liverpool als eersten tegen de-

l) hlij houden de stakingsbeweging van 1972" díe bezig was zich te
ontwikkelen tot een algemene staking uan onder oP voot veeL be-
langrijker dan de uan bouen af geproklameerde en geleide alge-
mene staking van 1926.
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ze gang van zaken in verzet. Ze weígerden havendíensten aan lcontainersche-
pen die niet door dokwerkers \iraren geLaden: ze staakten. Hun alctie vormde
het begin van een hevíge onrust in de meeste havens. \loor de eís, dat ook
kontainerschepen door dok¡+erkers zouden worden geladen en gelost wilden de
ondernemers níet zwíchten" Het enige hra¿rtoe ze bereid r¡¡aren was het pro-
bl.eem van de steeds geringer rrordende arbeídspLaatsen en de eventuele mo-
geLijkheíd van vervangende werkgelegenheid te Laten bestuderen door een ge-
mengde ko¡nnissie, waarin zor¿el de patroons als de vakbeweging vertegeildoor-
digd zouden zijn" Die bewuste komníssie uerd inderdaad gevormd" Het was de
Jones-Aldington-komnissíe, aldus genoemd naar haar tt¡ree eoornaamste leden:
Jack Jones, de sekretaris van de transportarbeidersbond TGI,\t'd 2) en Lord A1-
dington, de direkteur-generaaL van het Londense havenbedríjf" Maar nog eer
zíj lr^aat beraadsl"agingen begon brak er in juLí in Londen de havenstalcíng
uít waarop wíj hierboven reeds gedoeLd hebben.

Het geduld van de dokwerkers $ras op" Iioch in Jack Jones, noch ín Lord
Aldíngton steLden zíj ook maar enig vertrouhren en zij hadden lak aan de
door hen gevormde koun¡íssie, De vrijLating van de víjf gearresteerde shop-
ster,sards veranderde daaraan níets. Toen de Jones-Aldington*koumíssíe met
een,aantaL voorst.ellen kwam, ürerderi deze door de dokwerkers resoluut van
de hand gewezen" De stakíng werd voortgezet en breidde zích over alle ha-
vens uit. Slechts met de alLergrootste moeite wist de TGIIU tenslotte te be-
werkstelligen, dat de arbeiders genoegen namen met een kompromis dat zich
maar nauwel-ijks onderscheidde van datgene \¡rat de konnrissie Jones-Aldington
had voorgesteld.

ülat uit de bus kwam heette een "akkoord". In werkeLijkheíd úras er van
iets dergel-ijks geen sprake daar de ondernemers zich tot niets verplicht-
ten. Jones en ALdington hadden niet meer op papier gezeï dan een reeks van
aanbeuelingen, Het stond de ondernemers vrij zích daaraan aL dan niet te
houden. De bond had de arbeiders ertoe bewogen maar eens af te r.rachten r¿at
of daarvan terecht zou komen. Dat betekende niets meer of minder dan dat
de omstandígheden, en in de eerste pLaats wel de wederzijdse kracht van ar-
beiders en ondernemers, erover beslísten r¡at of er nu zou gebeuren.

De aanbevelingen kwamen er in grote trekken op neer, dat de vríjwil-
Lige afvtoeiing van dokwerkers bevorderd diende te worden door mÍddel van
taneLijk hoge uítkeríngen ineens en dat anderzíjds aan dokrnrerkers voor wie
er (tijdelijk) geen emplooi ¡¿as het basísloon diende te r¿orden gegaran-
deerd. Voorts bevatte het Jones-Aldington-rapport enige oprnerkingen aan-
gaande het zogenaamde ìTentporany 'tlnattaehed Register"'t (TUR), de lijst van
tijdel-ijk niet tewerkgesÈelden. Volgens de bedoeling zouden op díe f.ijst
sLechts díegenen r¡orden gepl,aatst tegen wie discipt inaire maatregel.en wa-
ren genomen aLsrnede diegenen die zonder werk wâren tengevol.ge van het bank-
roet van stur¿adoorsbedrÍjven" Voor de Laatste kategorie diende zo spoedig
mogeLijk weer werk te r^rorden gevonden via de NationaL Doek Labour Boayd
(NDLB), de overkoepeLende organisatie van alle havenbedrijven" Van die be-
doeling echter kt¿am weínig terecht door de stormachtige ontwikkeling van
het, kontaínervervoer. Ì.Jíe op de TUR-lijst werd geplaatst behoefde er níeË
op te rekenen dat hij sneL weer'aan de sLag zou kunnen; hij behoorde in
feite niet meer tot het leger van de dokwerkers, maar,tot het werklozenle-
ger. MedÍo 1972, juist voordat het Jones-Aldington-kompromis tot stand was

2) TGI'IU = Transport and General Ï,,lorkers Union.
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gekomen' elaren ex 6.690 dokwerkers op die lijst geplaaËst" Volgens de kom-
missie was daË een bewijs, dat het "Temporary Unattached lì.egist.er" niet
meer aan zijn doel beantwoordde.

0n in deze situatie verbetering te brengen hielden Jones-AldingEon
c.s. het voor ger¡renst, dat de bedrijven níet alleen een bedrag van maxi-
maal t 3.500 (ongeveer f 35.000) zouden uitkeren bij vrijwil-lige afvloeí-
itg, maar bovendien t.ien procent néér dokrqerkers ín dienst. zouden houden
(en derhalve niet op de TUR-lijst plaatsen) dan voor ¡n'ie er emplooi was.
Aldus geschiedde, niet omdat de ondernemers zo sociaal-voelend hrarene maar
omdat zíj nog onder de verse indruk verlceerden van de grote stakingsgolf,
fn 1974, het jaar waarin een nationale roijnwerkersstalcing tot de val van
de regering-lleath leidde, gingen de ondernemers zelfs nog een stap verder:
ze beloofden, dat op de TUR-lijst alleen nog maar diegenen zouden worden
geplaatsË die disciplinair gestraft hraren.

Het een zowel als het ander bleef niet zonder resultaat" Eind 1972
stonden er inplaats van 6"690 nog maar 1650 op de TUR-lijst; tengevolge
van vrijwillige afvloeiing onderging ?t aantal- dokr,¡erkers een verdere ver-
nindering. In 1980 waren er niet r,ieer dan 23.000 over. En acht jaar lang
beleefde Groot-Brittanniä" kleine lconflikten buiten beschouwing gelaten,
geen havenstaking van betekenis"

In de loop van dit jaar veranderde het beeld ingrijpend. De gestage
achteruitgang van de ekonomische bedrijvigheid was niet zonder invloed ge-
bleven op de goederenomzet in de havens. De stuwadoorsbedrijven worsteLden
met financiåile moeilijkheden. De herinnering aan de havenstàkingen var-'72
was vervaagd. Bovendien $ras er sedert een jaar üreer een konservatieve rege-
ring die de aktievrijheid van de arbeiders aan banden trachtte te leggen.
Dat, alsmede de verwachting dat de arbeiders na enkele mislukte akties wel
danig gedemoraliseerd zouden zíjn, maakte dat de havenondernemers de ltans
schoon zagen voor een offensief.

In augustus j.1. verklaarden de patroons, dat ze niet langer in staat
ülaren de tien procent meer dokwerkers in dienst te houden dan r,¡aarvoor zij
werk hadden. In een tijd van krisis , zo betoogden zij, konden de dokr,rer-
kers géén aanspraak meer maken op een andere behandeling dan andere katego-
ríeän arbeíders voor rnrie er ook geen werk meer r^ras. Dit des te minder, oD-
dat de desbetreffende regeling volgens he.t Jones-Aldington-rapport ni¡r¡ner
bindend was geweest.

De bom barstte in Liverpool, de stad die meer dan welke andere ook in
Groot-Brittanniä van ekonomisch verval- te f.ijden heeft en de hoogste werk-
loosheidscijfers van heeL Engeland kenË. Begin september kregen veertig
dokwerkers aldaar, rn¡erkzaam in de partikul"iere h¿ven van de papíerfabrielc
Bowater, plus nog eens 178 dokwerkers, wetkzaam bij het l{erseyside Sturva-
doorsbedrijf en bij de Bullc Cargo Handling Servíces, te horen dat zij op
de TUR-lijst zouden worden geplaatst inplaats van elders in de haven rnrerk
aangeboden te krijgen. I,,le1is\daar had de NDLB geweigerd aan die maatregel
zijn goedkeuring te hechten, maar de llersey Doeks Harbour Board, de plaat-
selijke afdeling van deze instantie dus, verklaarde dat een andere oplos-
sing voor wel-ke patroon dan ook f inancieel gewoon onhaalbaar ì.{as.

Voor de beÈrokken arbeiders zau de aangekondigde naatregel een aan-
zienlijke loonderving betekenen" Het gemiddelde weekloon van een Britse
dokwerker bedraagt I l27r- (plusminus I 650), ín Liverpool r. ll4. Behoort
hij tot de IOZ f.eítelijk overtolligen, dan beurt hij het basisloon van on-
geveer [ 78'50; bíj plaatsing op de TUR-lijst ontvangt hij niet meer dan
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f. 55r- per \4teek.
Het voornemen van de Liverpoolse havenautoriteiten sloeg als een bom

in bij de dokwerkers en bepaald niet alleen bij díe van Liverpool. ALs er
uitvoering aan werd gegeven, zo beseften zij, dan rras het hek van de daur
en dan zouden zLj zich weer in dezelfde situatie bevinden a1s v6ór de sta-
kingen van 1972" Daaton gaven nie¡ alLeen Ce dokwerkers in Liverpoole maar
ó6k die in Southampton, i{ul-l en Glasgon te kennen dat zíj in staking zou-
den gaan ingeval hun kameraden in eerstgenoemde haven op de TUR-lijst úrer-
den gezet.

llet vooruitzicht van een ttwildet' dokwerkersstaking, die naar kon wor-
den verwacht wel niet tot de víer genoemde havens beperkt zou bLijven, Ìüas
voor de transportarbeidersbond zo mogelijk nog minder aanLokkeLijk dan
voor de ondernemers" Daarom riep de TGI,üU op 15 september dokwerkersafge-
vaardigden uit a1le bel-angrijke havensteden naar Londen" In de bewuste ver-
gaderÍng lieten de shopste¡¡ards zieh niet omver praten" Zij eisten, dat de
lUR-Líjst alleen maar bestemd zou blijven voor de discipl.inair gesËraften;
zij eisten bovendien hogere uitkeringen bij vrijwillige afvLoeiing (ondat
dergelijke uitkeringen in andere bedrijfstakken, b.v. de metaal-industrie,
aanzienl"ijk meer bedroegen) en meer vakantíe en zij verlangden dat de TGtrIU

ter verÌÀrezenlijking van een en ander een aLgemene havenstaking uit zou roe-
pêo¡ te beginnen op maandag 22 september.

Door de druk van de basis - de shopstewards r^¡aren eensgezind - bLeef
het bondsbestuur geen andere keus. De TGI,üU besloot inderdaad, dat op de
22ste de arbeid zou worden neergelegd in aLLe Brítse havens"

De regeríng-Thateher had al.door verkl"aard dat zij - naar liberaal be-
gínsel - afkerig was van overheidsinmenging in lconflikten tussen werkge-
vers en werknemers" Zij had bovendien voortdurend verklaard dat loonmati-
ging een gebiedende eis r¡ras voor het terugdringen der inflatíe en dat alle
produktiekosten omlaag moesten wílde de Britse ekonomíe hTeer gezond r¡orden"
Oog in oog echter met het dreigend verzet van aLle Brítse dokwerkers wierp
mevroukr Thatcher de haar zo dierbare en aan het hart gebakken begínseLen
haastig overboord, ÐezeLfde mevrouür Thateher, die als leidster van de kon-
servatíeve oppositie de toenmalige Labour-premier CaLlaghan de bitterste
verwíjten had gemaakt omdat híj zich niet kraehtig genoeg tehteer zou heb-
ben gesteld tegen boven het Loonpl-afond uitgaande eisen van bijvoorbeel-d
de Leyland- en de Ford-arbeiders, haastte zich thans om de havenonderne-
mers van hun voornemen te doen afzien" Sterker ûoB, zij beloofde dat de
overheid hun financiilLe steun zou verlenen indien het hun ekonomisch te
zwaat zou vallen aan de eisen der shopster,rards te voldoen. Hadden deze de
Ëransportbond onder druk gezet, mevrouÌ"r Thatcher liet niets achterr¡ege om
de ondernemers onder druk te zeËten. En zo kon het gebeuren, dat pogingen
van de TGtrüII om niettegenstaande de reeds verzonden stakingsoproep toch nog
tot overeenstemming met de havenbedrijven te komen, resultaat afwierpen"

Op l8 septerrber vergaderde de TGIIU met de ondernemers. Die van Liver-
pool stemden erin toe van hun voornemen af te zíen. De bondsbestuurders
van hun kant beloofden vrijwilLige afvloeiing te zuLlen aanmoedigen. I^laË

de regering betreft; die zou zíclr, garant verklaren voor leningen ruaaruit
de extra kosten van hogere afvloeiíngsuitkeringen en eventueLe exploitatie-
tekorten bestreden zouden kunnen ¡¡orden"

Nadat deze mondelinge afspraken schriitelijk waren bevestigd - in één
brief stond z\rart op wit dat de TUR-lijst alleen maar de discipl-ínair ge-
straft,en zou vermelden, in de andere dat dokwerkers Ìraarvoor geen emplooi
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meer $ras zo spoedig mogelijlc l¡reer emplooi in de havens zouden krijgen -
kterd de staking afgelast. 0p dezelfde 22ste sepËember r¡/aarop zíj lnad zuL-
len beginnen kondigde de NaËional Dock Labour Board een aanmerkel-ijke ver-
hoging van de afvloeiingsuitkeringen af" De pensioengerechtigde leeftijd
werd tot 60 jaar verlaagd, zonder nadelige gevolgen voor de hoogte van het
pensioen, dat bovendien eveneens verbeterd werd" Dat alles , zoals mevrouï{
Thatcher had betoogd, ín het ekonomisch belang van de ondernemers zelf"

Hoewel de stakingsdreiging aL voldoende lras getreest om de dokwerkers
een volledige overwinning te bezorgen lteerde de rust in de havens niet on-
middeLlíjk terug" Die van Liverpool dreigden op 30 sepÊember toch in sta-
king te zullen gaan, ditmaal ten behoeve van de in deze haven r¿erkende los-
se arbeidersr op wie de zojuist verkregen toezeggingen niet van toepassing
!üaren" De patroons gingen door de knieän. Op 6 oktober ontstond er een kon-
flíkt in de haven van Grimsby, al"waar de Grirnsby Landing Company geweígerd
had om boven een totaal van 30 dokwerkers víer boventallige in dienst, te
nemen. Ilaar ook hier r¡erd toegegeven, nadat et 6.6n dag was gestaakt"

NOGMAAL S OV E R KAI'IP U C HBA

Onder de titel "Nationalísme en racisme ín Z"O.-Aziä" pu-
bliceerden wij in "Daad en Gedachtef'van juli j.1" een be-
schouwíng over de situatie in Indo-China van de hand 'r¡an
een Belgische kameraad. Ben kritisehe reaktie op dat arti-
keL, van de kant van B"v.I^I., plaatsten vrij in het oktober-
nummer. Die reaktie was voor onze Bel"gische vriend aanLei-
ding our nogmaals op de Indo-Chinese verhoudingen, en dan
speciaal die ín Cambodja, in te gaan" Zijn opstel, dat we
met zíjn toestemming, iets hebben ingekort, Ëreft de Lezer
hierbij aan.

I'fet uiteraard grote interesse Las ik de reaktie op mijn artikel over
Zuídoost Azïë" De schrijver ervan heeft gelijk T¡ranneer híj konstateert dat
Kampuchea één van de achterlíjkste landen ter wereld vras en dat zeker oolc
nu nog is. Je kunt het onnrogelijk een land noemen met een in hoofdzaak ka-
pitaListische ekonomie" Pas na de onafhankelijkheid in I 953 zaL men er een
paar kl-eíne en middel-grote bedrijven oprichten. De midclenklasse r,?as voor-
namelijk gevestigd in Phnom Penh met zijn bureaukratie en zijn intellektu-
elen, tewerkgesteld in voorzieningen a1s het onderwijs.

HeE nog sterk feodale karakter blijkt uiË verscheídene typische ken.-
merken. Daar was vooreerst de monarch Sihanouk, die de schatkist besctrouhr-
de als zíjn eígendom, waaruit hij naar gelang van de noden, wat gel-d haal--
de om aan de bevolking zijn "liefdadige aard" te tonen. Geld en belastín-
gen qtaren in feite beperkt tot Phnom Penh en enkele kleinere centra. Gro-
tendeels heerste er in het land nog een ruilekonomie met het peil van een
overlevingsekonomie. Dat wil zeggen, dat men juist genoeg produceercie om
I^lat rijst en groenten en soms vis of vlees te hebben" Andere noden üraren
er niet. Geen wonder daÈ de l-andbouwproduktiviteit er tot de laagste ter
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rÀrereLd behoort (l ton rijst per hektare)"
Een ander kenmerk van Kampuchea onder Sihanouk was, dat grote delen

van het land in feíte ontsnapten aan de centrale leiding" I(oh I(ong, !îondol-
kirí en Ratanakiri waren drie provincies Írítaaî de regering slechts op een
paar punten vertegenwoordigd was en rraar bijna elk gezag ontbralc. ZeLfs in
het vlakke deel van het land (de drie genoemde provincies zijn bergachtig)
waren groepen die niet in de kampucheaanse maatschappij waren geíntegreerd"
Pas onder Lon Nol, eind zesËiger jaren, zouden enkele schuchtere pogingen
r¿orden gewaagd om díe gebieden onder kontrole te brengen"

De Rode Íihmers beschour¿ ik als een reaktíonaire bewe-ging die inplaars
van de burgerlijke omwenteling te volbrengen, in feite terugkeerde naar een
vorm van feodal-iteit. [fie de socíale achtergrond van de Rode Khmers en de
daaruit voortvloeiende kenmerken analyseert kan nijns inziens tot niets an-
ders besLuíten"

Allereerst de sociale achtergrond" Sihanouk, díe een Èussenvorn tus-
sen feodalisme en hapitalisme vertegenvroordigde, vond sinds zijn kroning
ín l94l steeds een burgerlijke stroming tegenover zích" Zoals steeds kon-
den daarin t\,itee groepen r,rorden onderscheiden: één met een pr:ivaatkapitalis-
tisch karakt,er (Lon No1 en Son Ngoc Tanh) en een andere, die zich zowel te-
gen deze groep als tegen Sihanouk keerde, de zogenaamde l(hmer Viethmính,
die zijn ideeiln uit Hanoi haalde. Sihanouk slaagde er, althans tot 1970,
steeds in beide groepen Ée neutraliseren; een bervijs voor de zwakt,e van de
burgerLijke krachten"

In 1963-1968 schakelde Sihanouk de "linlcseu' oppositie uit, Somrigen
vluchtt,en naar die gebieden die niet onder centraal gezag stonden. Daar
kwamen ze ín kontakt met de plaatselijke bevollcing. Die bevolking werd ge-
vormd door uit irialeisiä en Polynesiä afkomstige stanÍnen, die tot de oor-
spronkelijke bewoners van Indc-China kunnen worden gerekend en die toen de
Khmers l) op het toneel verschenen doo:: dezen in de Zuidchinese Zee of in
de richtíng van de- bergen r¿erden gedreven. De l¿.hmers, die de landbour.¡ uít-
oefenden en die reeds vroeg de rijstlcultuur (met bevloeiing) ontwikkeLden,
hadden voor zich genoeg aan de vlakke delen van het l"and" Tot de verdreven
stamnen behoren de Brouts, de Jaraits en de Yothears. De meeste van deze
stauunen leven verspreid in Vietnam (vooral op de hoogvl-alcten van Kont,um en
Darllac), in Laos, in Zuíd-China, in Burma en in Thailand" ZíJ spreken een
andere taal en hebben geheeL andere ger^roonten dan de Khmers " Ze zíjn gees-
tenvereerders en zeker geen boedhisten en zíj beoefenen een nomadische
vorm van landbouw die ladanglandbouw wordt genoemd" Daarbij wordt een stuk
grond afgebrand en vervolgens in gebruik genomen zonder eníge vorm van be-
mesting. Is deze grond eenmaal uitgeputo dan wordt een nieur¿ stuk in ge-
bruik genomen. Sommige van deze stamnen lopen nog half naakt en leven ín
een pre-feodale toestand" Onderwijs, elektriciteít, geneeskunde en bakste-
nen huizen zijn hun Èotaal onbekend. DaË soort zaken treft men aan bij de
Khmers, hun vijanden, de landbouhrers van de vlakte, die in het verleden de
prirnitieve starffnen hun grond hebben afgenomen.

Tijdens de oorlog in Vietnam vluchtten enkele tienduizenden Khmers
die in Zuid-Vietnam woonden (de zogenaamde Khmer Krorn) naar hun vroegere
moederLand" De toennnalíge regering van Lon Nol (op dat tijdstip eerste mi-

l) Het woord l(hmers duidt op een bevolkingsgroep; de Khmers mag
men niet verwarren met de z.g" Rode Khmers van Po1 Pot.
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niÈter onder Sihanouk) besloot hen te huisvesten in de gebieden van die
prírnitíeve stammen die door de Fransen als l{ont,agnards (d.i. bergbewoners)
urerden aangeduid" I,lederom moesten deze stammen wijken¡ ru voor het Leger
van Lon Nol" Voor hem was het meteen een uítstekende gelegenheicl om deze
gebieden eens en voor goed onder regeringskont.role te brengen.

In 1967-1968 barstte de strijd los" llen mag aannemen dat SaLoth Sar
(die ín 1976 de naam van PoL Pot aannam) " leng Sary en Son Sen zích in dit
gebied bevonden en er hun macht poogden uiË te bouwen, evenals allerlei ge-
wapende groepen. ZaweL Lon Nol als de C.I.A", de Zuidvietnamese regering
van Thieu en de Vietcong hadden er hun pionnen"

Toen de strijd begon bleek alleen Pol- Pot aan de prinitieve stammen
volledige sËeun Èe geven" De reden lijkt mij dat én de Vieteong én de Ver-
enígde Staten én Zuid-Vietnam allen op goede voet met Lon Nol rvílden staan.
PoL Pot daarentegen haatte Lon I,Jol- en Síhanoulc en schaarde zich daarom zon-
der reserve achter het verzet der primitieven, \n/at tot een bondgenooËschap
tussen hen leidde.

Pol- Pot, Ieng Sary en Son Sen behoorden tot de zeer bevoorrechte in-
tell"ektuele groep van leraren. Zij hebben later verkLaard dat de primitie-
ve stamnen hun meest toegewijde supporters vraren" Ook andere bronnen ver-
meLden dat" op zichzelf nu behoeft de omstandigheid dat de primitieve stam-
men ín de jaren 1970'1975 de opstand van Pol Pot tegen Lon Nol ondersteun-
den nog geenszins te betekenen, dat zLj er hun stempeL op zouden drukken.
Dat dit niettemin is geschied, vloeíde behalve uit enkele gebeurtenissen
ín de genoemde jaren vooral híeruit voort, dat de burgerlíjké krachten die
de prinitieve stammen zouden hebben kunnen beînvloeden en àe tot steun van
de burgerlíjke revolutie zouden hebben kunnen doerr worden, voor die taak
te zwak waren"

In 1970 plegen Lon Nol en Sirilc t4atak een staatsgreep, Van dat moment
af heerst de chaos in het l-and, De vreugde over de val van het oude regiem
is van korte duur. Vanwege de oorLog en vanhTege het karakter van het be-
wind van Lon lrlol - daË maar weinig burgerlijk r.ras en gedefinieerd werd als
"sihanoukisme zonder Sihanouk" - wijken intellelcÈuelen en andere Leden van
de middenklasse naar het buitenland uit of we1 zij voegen zich bij de Rode
Khmers van Pol Pot., die rverden versterkt met Sihakounisten, intellektuelen
uít de steden en Kampucheanen díe waren getraínd in Hanoi, Peking of Mos-
kou. Tussen die verschilLende frakties ontstonden grote konfliktãn die op
bLoedige wijze werden uitgevochLen.

Eind l97O l¡ras van een. centraaL gezag in Kampuchea niets meer overge-
bLeven" Verscheidene gehTapende groepen hadden stukken grond onder hun kon-
trole gebracht. De ekonomie stortte íneen en moest in stand worden gehou-
den met behulp van Amerikaanse dollars. De uitvoer was bíjna tot nul gere-
duceerd. In de strijd mel de veel minder talrijke Vietcong !üas het leger
van Lon lrlol waardeloos gebleken.

In 1973 sloten l'troord-Vietnam en de Verenigde Staten de zogenaamde Pa-
rijse akkoorden. Voor Kampuchea hielden ze d,e terugtrekking van alle vreem-
de troepen in' Bijna alle Víetnamezen verlieten het land en gaven het daar-
mee prijs aan Lon llol-, de Rode Khmers en de Amerikaanse t.rrã,trbombardemen-
ten. Razend omdat de Rode Khmers door de Vietcong niet tot een staakt-het-
vuren konden worden overgehaald besloot Kissinger het 1-and plat te gooien"
Gedurende zes maanden werden honderdduízenden tonnen bommen vooral op heË
vlakke deel van het land met zijn betrekkelíjk dichte bevolking ger¡rorpen.
Gevolg: het centrale gezag ü/erd nog verder ondermijnd en Kampuehea zak|'e
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naar een absoluut díeptepunË. Door de bombardementen werden bovendien de
traditionele gezagsstrukturen van het dorp vernietigd en sLoeg de bevol-
king op de vlucht" Daar k¡nrarn dan nog bij, dat de ekonomische steun van de
V.S. aan Lon Nol on¡¡oidoende r¡as om het gezag van de centrale regering te
versterkene er echter r¿ê1 toe strekte dat de onbekrnrane en korrupte Lon ltlol
in het zadel werd gehouderr.

Eind 1973 komt er stilaan een nieur,r gezag op<loemen, narnelijk dat van
PoL Pot en zijn Rode Kflmers. Oncier normale orlstirncligheden zouden de prirni-
tieve stamnen waarop hij steunde het nco-lL hebben kunnen winnen van Lon
Nol, wiens leger st,eunde op een hogere ontwiklieling" Ðoordat Lon Nolts
maeht uiteenviel en doorclat ,Je Tlietnamezen (van Thieu) zich terugtrokken
ontstond er een machtsvacuürn, dat Langzaam maar zeker door de Rode Khmers,
dat wi1 dus zeggen door de prirnití.eve stammen, kon r,rorden opgevuld.

Tussen 1970 en l97B barstte binnen de Rode Khmers een hevige stríjd
los, die door Pol Pot gekarakteriseerd r¿erd ais een strijd tegen Vietname-
se agenten of agenten van de. C"I.A. De werltelijkheid r,¡as anders" In 1970
vormden Pol Pot en zijn primitieve bergstannmen naast Lon Nol en de Viet-
cong de enige goed bewapende lcern" Voor de Vieteoirg t'ras de oorlog voor de
Vietnamese eenheid de hoofdzaalc, I(ampuchea slechts een bij zaak" Daardoor
kreeg Pol- Pot zijn kans, De "nieur,¡komers" ¡raarmee zijn gel-ederen werden
versËerkÈ (zie boven) beschouwde hij als t'agenten van Vietnan'o die dus ver-
nietigd moesten worden"

Gedurende de oorlogsjaren rekruteerde Pol- Pot zijn aanhang vooral uit
de achterl-ijkste lagen der bevolking" Buíten de prirnitieve stammen wierf
hij vooral jonge kinderen aan van de armste en ongeletterde boeren van het
platteland. In tal van gevallen ging het daarbij om een rekrutering met ge=
rvel-d" De lcinderen in kwestie (tussen I en 16 jaar) tüaren gemakkelijk te ín-
cloktrineren en buitengewoon kneedbaar. De andere groepen (Sihanoekisten en
intel-lektuelen uit Phnom Penh) beschikten over zo goed als geen gerøapende
macht en !üaren over het land verspreid" Zo kon Pol Pot iedere oppositie ge-
makkelijk uitschakelen" In 1975 stuitte zijn positie nog maar op weinig of
geen verzet"

Onmiddel1-íjk na de overwinning van PoL Pot werden de steden verníe-
tigd, dat wil zeggen l"eeggehaald en ontdaan van alle infrastruktuur als
stromend rnrater en eLektriciceit. Onderr¿ijs en geneeskunde werden verboden.
Iedereen van r¿ie maar kon r¿orden vermoed, clat hij met Lon tiloL had samenge-
werkt werd vermoord" Tienduizenden solclaten, officieren, ambtenaren en an-
dere funktionarissen werden terstond uitgeschakeld. De stadsbevolking (on-
geveer de helft van het totale inr¿onertal) v¡erd - in Phnom Penh binnen één
dag - verdreven en over het land verspreid. De op het pl.atteland aehterge-
bleven boeren werden verhuisd. Elk kontakt tussen de ber¿oners onderling en
met het buitenland werd" verboden. De door de oorlog reecls vol1-edig gedemo-
ralíseerde bevol-king kon daardoor nog moeílijker v¡eerstand bieden aan de
kontra-revolut,ie "

Typerend r¡oor het regiern van Pol Pot en de Rode Khmers üras, dat de
klederdracht van de minderheidsgroepen (de Ì'IonËagnards) verplicht werd ge-
steld voor het gehele land" De enige industrie die nog werd toegelaten was
de fabrikage van schoppeao houweì-en, ploegen en ander landbour,¡materiaal in
kleine ateliers. De geldekonomie werd afgeschaft. l{aar een famiLie van ho-
ge adel als die van de broers Thiounn vervulde ook onder de Rode Khmers
topfunkties "

Tn 1977 en 1978 vonden opnieuw massale deportaties en moorden plaaËs
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en op landbouwgebied ontstond er een katastrofale sitautie. De overgeble-
ven intellektueLen, die niet. ver genoeg vüensten te gaan, werden nog meer
uitgeschakeld, o.a. in ireÈ foltercentrum van Tuol S1eng. trlelnu, het lijkt
nríj duidelijk, dat je een staat die iedere dokter of onderr,¡íjzer ombrengt
noeilijk staat,skapitalistisch kan noemen.

Er bestond natuurlijk nog rvel zoieËs ais een kleine handel met het
buitenland (voornamelijk rnet l'ladagaskar, Thailand, China en Noord-Korea)
maar wat er werd uitgevoerd was hoofdzakelijk uit de dorpen gestol-en rijst
en rubber van minderwaardige kwaliteit" Om al deze redenen kunnen er hoe-
genaamd geen vergelijkingen worden getrokken met het Rusland van l9l7 tot
l92t " Leraren, dokËoren e.d. r'rerden door de bolsjei,iiki niet systematisch
vervolgd; hun machtsbasis lag in de steden en zij braken de industrie niet
af" Evenmin keerden zij zieh tegen alle ambtenaren van het tsaristisch re-
giem" Ook een vergelijking met China gaat mank. Dâ.âr steunde I'lao op de boe-
ren en tal van fabriekseigenaren bleven er ook na 1949 hun bedrijven ge-
¡¿oon beheren en zíj speelden tot op heden een rol van betekenís in het so-
ciaal-ekonomisch leven van de Chinese Volksrepublielc. Kortom: er is een
levensgroot verschil tussen de opstand van de Rode Khmers en die van de
bolsjewistisch geinspireerde groepen in Vietnam, China of Rusland.

Dit verkl-aart ook r¿aarom de Rode Khmers zich tegen de boeren keerden
en rlaarom ze (ze waren immers geestenvereerders) het boedhisme verboden.
Het verkLaart ook de naar schatting 2 â, 3 miljoen doden op een bevollcíng
van amper 8 niljoen. Zonder interventie van Vietnam zou het dodencijfer
vermoedel-ijk nog veel hogex zíjn geweest.

Tot sl-ot nog enkele details. De zogenaamde lichte industrie, ik heb
het al aangestipt, kende alleen maar enkele ateliers rraarin héél jonge ar-
beiders, in feite kinderen, landbouwgereedschap maakten. Het r¡as het soort
industrie, dat ook onder het feodalisme bestaat en er hrâren voor zover mij
bekend geen pogingen tot werkelijke industrialisatie, die overigens ook
niet mogelijk was bij gebrek aan kapitaal.

Dat de geldhuishouding opnieuw zoa zíjr. ingevoerd is iets wat ik heeL
sterk betwijfel, zor^rel gezíen de situatíe als gezien de aard van de Rode
Ktrmers" Het is van hun kant niet meer dan een ber'rering, evenveel r'raard als
hun beweríng dat het pro-Vietnamese agenten \,raren dí e de nensen uitmoord-
den en de steden leeghaalden.

Een "irridentistisch" 2) streven kenmerkt slechts de lcliek rond Po1
Pot" Bij hen leefde de "herinnering" aan heË vroegere grote rijk van Ang-
kor, dat níet alleen Kampuchea omvatte, maar zich uitstrekte tot aan de
poorten van Hué in l{idden-Vietnam" Bij de Rode Khmers leefde de wens om
gans Zuid-Vietnam op de Vietnamezen te heroveren. Daarbij heeft ste11-ig de
omstandigheid meegespeeld, dat er stamverrnranten van de l{ontagnards in de
centraLe hooglanden van Vietnam leven en daË er in die hoogLanden gevrapend
vexzet is Ëegen de VíeËnamezen van de kant van het z"g. F"U"L.R"O., het
Front Unifié de Luttes de Races 0pprímées (Verenigd Front der onderdn¡kte
rassen). De Vietnamese bezetting van Laos en l(ampuchea echter ís géén ge-
voLg daarvan, dat er bij de Vietnamese regering zoíets aLs "irridentisme"

2) Irridentisme is een Italiaans woord. Italia irridenta rvas het
gebied dat vroeger tot ltalië had behoord (b"v" een deel van
Tirol, Nice en de Dalmatische kust)" Irrídentisme r,ras het po-
litieke strêven die gebieden weer bij Italiä te hechlen"
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zou bestaan.
Een laatste opmerking nog over de uitwij zing van Chinezen uit \Iietnam.

Zij houdt duidelijk verband meÈ racistísche gevoelens jegens de betrokke-
nen. Daarvoor besËaan tr,ree oorzaken: ekonomische wedijver en de poging van
l{anoi om de rniddenlclasse Ëe neutralisÈrene alsmede een konflikt tussen Chi-
na en Vietnam over de kontrole over zor^lel Indo-China als de Zuidchinese
Zee"

IJi11y van Damme"

==::=======

DE T,TOEILIJKHEDBN VAN BBN GROEP

Toen wij van "Daad en Gedachte" in december 1964 genoodzaakt hraren
een eigen groep op te richten, ging dat gepaard met zeer veel moeilijkhe-
den" In de eerste plaats ÌÀraren \^re maar met heel weinig mensen. In de tr,Iee-
de plaats ontbrak het ons aan de nodige financiän" Toch hadden ¡ue allerlei
apparatuur nodig" Er moesten schrijfmachines komen en een stencilmachine.

Goed, we hebben het er op geuraagd. De benodigde apparaÈuur kochten r^re

tweedehands en op afbet.aling, l"{et zin vijven of zessen hebben ï^Ie ons toen
de verplichting opgelegd maandelijks een bepaald bedrag op tafel te leggen
opdat de afbetalingen konden ¡n¡orden gedaan.

Veel lezers hadden rnre in het begin níet (ofschoon t¡e ook nu best r.¡at
meer lezers zouden kunnen gebruiken) en veel geld kr¿am er dan vooralsnog
niet binnen. l"laar goed, we hebben het gerooid, I¡Ie waren zelfs in staat om

waÈ geld te sparen en daarvan hebben we enige jaren terug een nieuwe elek-
trische stencílmachine en een elektrische níetmachine gekocht" Een hele
verbet.ering.

En hoe moeil.ijk het vaak ook r^¡as, toch is nu al zestien jaar lang el-
ke maand trouvr ons blad "Daad en Gedachte" aan de l.ezers verzonden" Maar
dat niet alleen. Naast t'Daad en Gedaehtett zijn er vele brochures versche-
nen, brochures, die veelal meer dan een dubbele ínhoud van een nunmer van
ons blad bevatt.en, maar die toch aan alle lezers werden toegezonden.troie kon-
den dat doen, omdat onze Lezers in het algemeen ons financieel zeer goed
steunden.

Zo ging alres prima. VerschilLende jonge å.rr""r, gingen aan ons werk
deelnemen" De diskussies werden daardoor interessanter" He¿ ûrerk werd al-
lernaal wat gemakkelijker, omdat er meer mensen r{aren díe konden helpen. Al
meÈ al hras er dus weinig voor ons te klagen" "Daad en'Gedachteut kon regel-
matig verschijnen. Ide konden regelmatig een brochure het licht doen zien
en de diskussíes namen toe. A1 met al een gezonde ontv¡ikkeling.

Helaas, r¡ranneer je denkt dat a1le moeil-ijkheden zijn overwonnen, dan
komt er altíjd r,¡el r,reer een tegenvaller, of liever gezegd: meerdere tegen-
vallers. De verzendkosten werden steeds duurder. Zo ook het papier, de
inkt en de stencils. DaÈ zou al1emaa1 nog te overkomen zíjn geweest, I^lare
het nieÈ, dat we het afgelopen jaar voor de noorlzaak stonden tl^7ee nieur^re
moderne schrijfmachines mãt vàrwisselbare bolletjes aan te schaffen. DaË

daarmee duizenden guldens gemoeid \daren zal een ieder duidelijk zíjn. \faar
we hadden ze nodig en het geld r,,ras er geluiikig. l'Iet resultaat was echter,
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dat we onze laatste cent moesten uitgeven en dat daarna nog de rekeningen
van papier, sÈenciLs en inkt binnenkwamen" En de pot aas Leeg en is ãat
nog. Voor het eerst in al die jaren ziËten we çrerkelíjk op zÍ{art zaað..

I,lie mocht menen, dat wi.j nu het hoofd in de schoot l.gg"tt en de pijp
aan I'laarten geven, die kent ons niet. Inderdaad" we rrerken op het ogenblilc
met een schuLd" I'laar we zuLlen net zo Lang veehten tot Lre er r,Jeer bovenop
zíjn. Bn bíj dat gevecht om het hoofd ¡seer boven t,Tater te krijgen, rekel
nen I¡te op de hulp van onze Lezets" Zij moeten onze hulptroepen worden.

In januari lgSl gaat het zeventiende jaargang in. Bn-we zijn er van
overtuigd, dat onze Lezers wel zoueel uaayde heihten aan "Daad en Gedach-
terr, dat ze niet wiIl.en clat het blad verdwi.jnt. Ðaarom cloen rvij een beroep
op aL onze lezersz maak uooz, h.et komende jaat een eætz,a bedz,ag ouey, zodai
wij uit de moeilijkheden komen.Eet met de feestdagen r^rat mindãr uitbundig,
koop een flesje wijn of andere drank minde.r en help ons uít de financiäie
moeil.ijkheden te komen.

I.lij vechten door en wij zijn ervan overtuigd, dat onze Lezers ons bij
dat gevecht zullen helpen, U zou immers uw geld sleehter kunnen besteden"
Daarom: Laat de eætra b¿ìdy'aqen bdi ons binnenstromen.

Redaktie en adminisÈratie

"Daad en Gedachte"

DE P"S.P" EN DE DIENSTI.IEIGBRAARS

Op zaterdag 22 november j"1. kongresseerde de P"S.P. Naast vele be-
sluíten - b"v. het eventueel wiLlen deeLnemen aan een rlinkseo regering -
sprak het kongres zich ook uit võór bestraffing van dienstweígeraars, die
vervangende dienst afwijzen. Het kongres r,ras 't eens met het partijbestuur
dat had betoogd, dat erkenning van het weigeren van vervangende dienst-
pLicht neer zou komen op het aanvaarden varr ãen vrijwillígerãleger een de
P.S.P" is daar tegen,

We hebben er a1 meer op ger¡¡ezene dat het meedoen aan heÈ parlementa-
risme het kiezen uit Èr¡ee kwaden is. Zo ís de P.S"P. voor handhaving van
de dienstplicht, omdat een vríjwilligersleger nog erger zou zí7n. De lcon-
sekwentie van die redenering is, dat indien de P"S.P. voor de keus wordt
gesteLd van een neutronenbom of een gerùone ll-bom, zíj voor de H-bom zal
kíezen omdat een neuËronenbom toch veeL erger is. ZíJ zal ook voor de ver-
dediging van de rdemokratischer staat moeten kiezen bij een aanval van een
totaLitaire staat, omdat zorn totalitaíre staat toeh een groter kwaad is.

Zo zou men door kunnen gaan met heÈ aanhalen van voorbeelden om aan
te tonen hoe r,¡aanzínnig rt standpunt van de P"S.P" is" I,le hebben nu ín elk
geval é6n voordeel: de totaalweigeraars weten nu wa! ze aan d.eze pacífis-
tisehe rsociatisten' hebben en waar de partij van deze mensen thuishoort,
namelíjk op de vuilnishoop bij alle andere parrijen"


