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HET EXTHEMISME IN NEDERLAND !
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Selatie van de CPN tot de Internationale oommunistiBCbe beweging

De conferentie van Londen

Op 11, 12 en 13 januari kwamen in Londen vertegenwoordigers

bijeen van de communistische partijen van Groot-Brittannie, Frankrijk,

Italie, Spanje, West-Duitsland (DKF), Griekenland, Nederland, ler-

land, Oostenrijk, Belgie, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en

Zwitserland, om van gedachten te wisselen over "de strijd van de

arbeidersklasse van de kapitalistische landen van Europa in bet

licht van de ontwikkeling van de multinationale ondernemingen"•

De CP'en van West-Berlijn, Cyprus, Luxemburg, Portugal en San Marino

gaven schriftelijk blijk van hun belangstelling voor de conferentie,

Slechts de CP'en van Groot-Brittannie, Frankrijk, Italie en

Nederland hadden gehoor gegeven aan de oproep tevoren aan de deel-

nemende partijen een schriftelijk discussiestuk toe te sturen. De

discussiebijdrage van de CPN, die reeds in november '70 in "De

Waarheid" werd gepbliceerd, bevatte naast informatie over de posi-

tie van de multinationale ondernemingen in Nederland, enige voor-

waarden, die de autonomie van de confererende partijen zouden garan-

deren en waaraan zou moeten worden voldaan voordat de CPN deelname

kon overwegen.

Namens de delegatie van de CPN, bestaande uit de partijvoor-

zitter, HOEKSTRA, en de hoofdredacteur van "De Waarheid", tevens

lid van het dagelijks bestuur, WOLFF, werd reeds op de eerste ochtend

van de conferentie het woord gevoerd door de heer WOLFF. Deze zette

uiteen, wat ook reeds gesteld was in de schriftelijke bijdrage, dat

de bijeenkomst door de CPN beschouwd werd als een informele gedachten-

wisseling ten dienste van de werkers in het eigen land, waarbij

iedere delegatie zich aan de vastgestelde agenda zou dienen te hou-

den. In een later stadium zouden in bilaterale ontmoetingen concrete

actiepunten besproken kunnen worden. Afwijking van deze gang van

zaken zou verdere deelname voor de CPN onmogelijk maken.

Volgens het in "De Waarheid" gepubliceerde uittreksel van de

CPN-bijdrage aan de conferentie gaf de heer WOLFF een overzicht van

een aantal bijzonderheden van het kapitalisme in Nederland, waarbij

hij constateerde dat het proces van vestiging van multinationale

ondernemingen in Nederland verder is voortgeschreden dan in vele

andere landen;
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vergelijkbare ontwikkelingen achtte hij aanwezig in Zwitsprland en

Sweden. In de strijd tegen de multinationale pndernemingen meet,

aldus WOLFF, allereerst opgetreden wordeh voor het herstel van de

volledige nationale onafhankelijkheid, die nu door de monopolies

en "hun staat" wordt opgeofferd aan EEG en NAVO. Die strifid kan

niet anders dan "in elk land afzonderlijk" gevoerd worden door

diegenen, die van de EEG- en NAVO-politiek te lijden hebbun. Al deze

krachten op nationale basis te verenigen, met als doel de

van de nationale zelfbeschikking, overeenkomstig het door

verovenng

Lenin

geformuleerde principe, heeft de CFN zich tot taak gesteld. Ten

dienste van de strijd tegen de multinationale ondernemingan in de

afzonderlijke landen, als onderdeel van de strijd tegen EHG en NAVO,

rekent de CPN het zich tot taak contacten te vestigen tusspn de

comnmnisten, die in de verschillende landen in deze ondernemingen

werkzaam zijn, voor het uitwerken van gemeenschappelijke eisen,

voor uitwisseling van informatie en voor het organiseren van soli-

dariteitsacties* Dit alles onder leiding van de eigen partij en

het eigen partijbestuur.

Gedachten over coordinatie en samenwerking in de str: jd tegen

de multinationale concerns vonden ook bij andere conferent: e-deel-

nemers aanhang. De vertegenwoordiger van de Hest-Duitse CP

Mtl , kwam met het voorstel voor het vormen van een const

groep van CP'en, die zich zou moeten bezinnen op de prakti;

(DKP),

Itatieve

ken en

het beleid van ondernemingen als Unilever en I.G. Farben. lets al-

geraener van inhoud was de suggestie van de gedelegeerde vaiJ de

Spaanse CP, AS< om een permanente commissie van CP'en te

vormen, die van tijd tot tijd zou moeten samenkomen ter bessreking

van gemeenschappelijke problemen, Ook de vertegenwoordiger ran de

CP-Noorwegen, PE , toonde zich een voorstander van meer samen-

werking tussen de CP'en v/aarbij het probleem van de gebrekkige

communicatie en informatie-uitwisseling zou moeten v/orden orogelost.

In een artikel in "I'Humanite" n.a.v, de conferentie achtte de

afgevaardigde van de CP-Frankrijk, George , het ndodzake-

lijk dat elke partij de strijd van de arbeiders ondersteunt en

uitgebreide acties onder het volk organiseert. In het bijzonper

zouden militante communist en, werkzaam in indernationale bedjrij-

ven, onder contr51e van hun Centrale Comitl's bijeen moeten pomen

teneinde :
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- informatics en ervaringen uit te wisselen; j
•i

samen de problemen van de arbeiders te analyseren;

- gemeenschappelijk hun taken te bepalen;

eenheid van actie tot stand te brengen van communisten en

socialistische arbeiders.

In overeenstemming hiermee lanceerde de PCF in haar schrifte-

lijke discussiebijdrage een voorstel om van de conferentie een op-

roep te doen uitgaan "voor de breedste eenheid van actie".....

"zonder onderscheid van tendenties"..... "van democratische forma-

ties, communisten en socialisten en vakverenigingen". Tegen dit

voorstel verzette zich de CPN-delegatie omdat het naar haar mening

getuigt van een rechts-opportunistische opvatting inzake eenheid :

een schema dat wellicht goed is voor Frankrijk, is daarom nog niet

van toepassing op andere landen. Bovendien is algeraeen bekend, aldus

de CPN-afgevaardigde, dat comtru*iisten voorstanders zijn van "de

breedste eenheid"; het is daarom schadelijk zulks te verklaren

daar het de gedachte kan wekken, dat concrete activiteit in elk

land afzonderlijk vervangen kan worden door "declamatorische Inter-

nationale verklaringen", die maar al te vaak bestaande passiviteit

verbergen. :

Verschil van opvatting tussen de CPN en de PCF bestond ook

ten aanzien van de ook door de PCI-afgevaardigde naar voren ge-

brachte opvatting inzake de relatie tot de vakbeweging. De CPN-

gedelegeerde erkende dat onderscheid gemaakt moet wordeh tussen

Nederland, waar de vakbeweging onder "sociaal-reformistische en

zogenaamd christelijke" leiding staat en Frankrijk en Italic,

waar communisten in de leiding zitten, De CPN blijft echter van

mening, dat een communistische partij, onder alle omstahdigheden

onafhankelijk van de vakbeweging leiding moet geven aan de loon-

strijd. " ;
i

. Kritiek leverde de CPN-delegatie ook op het in de 'discussie-

bijdrage van de Britse CP gestelde inzake het belang van de for-

raele nationaliteit van deze of gene multinational^ firma. De

heer WOLFF achtte dit "een academische en formalistisch^ benadering,

die van de practijk afstaat".

In overeensternming met hetgeen de CPN-delegatie iii haar dis-

cussiebijdrage op de eerst*>'Conferentiedag had gesteld, hebben de

heren H03KSTRA en WOLFF de bijeenkomst voortijdig verlaten toen

hun op de tweede conferentiedag duidelijk werd dat een aantal

partijen geport-eerd was voor het uitgeven van een gemeenschappe-

lijk communique*



De CPN-partijleiding beechouwt het als strijdig met de vo

autonomie van alle partijen een document te ondertekenen,

achteraf aan het oordeel van de partijbesturen kan worden

worpen. Bovendien zou, naar opvatting van de CPN-leiding,

ondertekenen van een gemeenschappelijk document uitgelegd

worden als een "certificaat van betrouwbaarheid" voor de

ondertekenende partijen, waarvan de meesten van het werke

communisme zijn afgegleden*.

Volgens het communiqu£ dat aan het einde van de con

werd uitgegeven onderstreepten alle delegaties de gevaren

internationalieering van de productie met zich meebrengt

belangen en de levensomstandigheden van de bevolking, voo

tionale soevereiniteit en voor de ontwikkeling van de dem

in elk land* De conferentie was, aldus het communique, ee

nis van de solidariteit der communistische partijen en zi

de noodzaak aangetoond om wederzijds informaties en ervar

te wisselen teneinde de actie te coSrdineren, Een noot on

communique maakte melding van de door de CPN-delegatie ge

distantie.

Conclusie van de CPN

De CPN-partijleiding bleek na afloop van de confere

mening dat haar aanwezigheid in Londen zijn nut had gehad

zij nu zelf had kunnen constateren hoever het proces van

en verrotting in de ••est-Europese communistische partijen

voortgeschreden. Het was de CFN op de conferentie in Lond

lijk gebleken dat de CPN, en ook de andere '"est-Europese

er maar het beste aan doen om voor zichzelf te zorgen; va

natie van partij-activteiten op internationaal vlak tegen

en tegen de multinational concerns kon geen sprake zijn.

discussie-bijdragen van de andere partijen waren beneden

peil geweest. Zo had de afgevaardigde van de PCI beweerd,

EEG een heilzame invloed uitoefende op de welvaart in Zui

de CP-Frankrijk bleek van mening dat het met de invloed v

multinationale concerns in Frankrijk nogal meeviel, omdat

heid daarin sterk had geinvesteerd.
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'.'aardering had de CPN-leiding slechts voor de Spaanse en

Zweedse ,CP.. De- Sweden hadden- 4e «pva-tting1 van^d~e CPN' iMzake'het

achterwege laten van een gemeenschappelijk communique1 ondersteund,

doch hadden de conferentie niet verlaten, hetgeen naar CPN-opvat-

ting een beperkter communique dan oorspronkelijk de bedoeling ge-

weest was tengevolge had gehad.

Met de Spaanse vertegenwoordlger was een afspraak gemaakt

voor een bezoek van een delqgatie van de Spaanse C.P. aan Amsterdam.

De CPN-leiding is voornemens ondanks de teleurstellende er-

varingen in Louden net contact met de Internationale communistische

beweging niet te verbreken; zij zal kennis blijven nemen van de

ervaringen van zusterpartijen, maar wil zelfstandig bepalen op

welke wijze zij haar Internationale solidariteit tot uitdrukking

wil brengen.
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Comaunistieche activiteit in de Rotterdamse haven- en metajalbe-
drijven _

In -de raaanden december en januari j,l. hebben divers

groepen door de verspreiding van pamfletten van hun aanwez

in het Rotterdamse havengebied doen blijken. Uit de pamfle

was te concluderen dat, ondanks. de reeds bereikte verbeter

de arbeidsvoorwaarden, een aantal verlangens als hete hang

zijn blijven bestaan en worden aangegrepen als breekijzers

de wankele arbeidsrust. Een aantal onder de havenarbeiders

spreide pamfletten droeg als ondertekening "de Havenkommis

Deze groepering is het restant van de "Commissie Samenwerk

Havenbedrijven", welke onder leiding van de communist Phil

SC het optreden van CPN-agitator M3IS in de recente h

staking heeft voorbereid en begeleid.

De oproep van "de Havenkommissie" om op 15 december

langer dan e£n uur te staken werd vrijwel niet opgevolgcl 0

uitnodiging om op 28 januari j.l. een dispuutbijeenkomst b

wonen ter bespreking van het CPN-rapport "Oudere werknemer

de haven11 vond weinig weerklank. Of de HaVenkommissie er i,

slagen de havenarbeiders mee te krijgen in de thans door h-

gestelde eisen mag betwijfeld worden.

Een ander CPN-initiatief bleek te zijn de "Werknemer

sie - Hetaalbedrijven - Rotterdam e.o.". In het vlugschrif

door deze commissie werd verspreid, worden de werknemers i:

electrotechnische en scheepsinstallatiebedrijven opgewekt ;

looneis te stellen:

het volledig uitbetalen van het zgn. Waterwegaccoord
zeggen rond / 31»— per week erbij.

Hiermede sluit deze commissie zich vrijwel volledig i

standpunt, dat door de erkende vakbonden in de raetaalnijver

ingenomcn.

De ontevredenheid, die onder de bemanningsleden van

Rotterdarase stadssleepboten heerste als gevolg van het uitl

van een accoord over de lonen voor 1971» werd door de ''Akti

sie Sloopbootbemanningen" gebruikt voor het stellen van de

"/ ̂ 5i— bruto per week erbij 1". Deze commissie ward door

klein aantal communistische NBV-leden op initiatief van he

actie-
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districtsbestuur opgericht. In een pamflet werd gesteld, dat niet

geaccepteerd kon worden, dat het door de NBV-ledenvergaderihg

(i.e. de leden van de bedrijfsgroep "Haven" van de NW-vervoers-

bond) verleende uitstel tot 20 januari verlengd werd.

In een pamflet van de "Havenkommissie" werden de havenarbei-

ders opgcroepen solidair te zijn met de Sleepbootbemanningen, Toen

bekend werd, dat de erkende vakbonden op 28 januari j.l. ledenver-

gadoringen zouden houden om uitleg te geven over de CAO-besprekingen,

verspreidde de "Aktiecommissie Sleepbootbemanningen" een manifest

waarin alien - ook de ongeorganiseerden - werden opgeroepen deze

bijeenkomsten te bezoeken en daartoe het werk voorlopig stil te

legmen. Aan deze oproep werd door een groot deel van het slcepboot-

personeel gevolg gegeven, waardoor op donderdag 28 januari j.l,,

vrijwel alle stadssleepboten voor de wal lagen. Op de vergaderingen

werd ook de door de "Aktiecommissie Sleepbootbemanningen" gestelde

looneis overgenomen en werd ultimatief gesteld, dat als deze eis

niet door de werkgevers gerealiseerd werd de stadssleepdiensten

op 1 februari in staking zouden gaan.

De landelijke actie tegen de "anti-stakingswet1' ;

De CPN zet haar agitatie tegen het wetsontwerp "Wettelijke re-

gelingen met betrekking tot de werkstaking" onverdroten voort.

Zo stelde het communistische Instituut voor Politiek en Sociaal

Onderzoek(IPSO), met medewerking van een uit ASVA-leden gevorrade

werkgroep, een concept op van een brochure over dit wetsontwerp ten

behoeve van de bedrijfskaderleden van de CPN.

Een plaateelijk "Comitl tegen de anti-stakingswet" te Utrecht, waar-

in het communiatische gemeenteraadslid G. HO1 als initiatief-

nemer optreedt, kwam eveneens tot samenwerking met studenten, name-

lijk met enige lieden van de juridische faculteit van de Rijksuni-

versiteit aldaar.

De steeds door de CPN beoogde samenwerking op "brede basis" schijnt

blijkens de samenstelling van dit Utrechtse comite goeddeels te zion

bereikt. Naast CPN'ers zouclen hiertoe namelijk ook behoren leden van

de PvdA, de PSP en de PPR, alsmede jeugdigen georganiseerd in ANJV,

FJG en KWJ en studenten uit de USF, BWA en Onderwijefront.
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Overigens bleek te Utrecht dat de CPN in haar streven naar <

van actie zonodig bereid is van bepaalde "principes" afstan<

enheid

te ne-

men. Zo moest zij er o.a. mee accoord gaan dat het door hai.r bij

voorkeur gehanteerde begrip "etakingsrecht" niet werd opgem men in

het uitgegeven manifest, maar werd vervangen door "stakings'Tijheid".

Ook enkele door haar in het verleden als "anarchisten" of "isectari

ers" betitelde personen moest zij voor het beoogde doel wel accepte-

ren als leden van het comite.

Ter ondersteuning van de landelijke actie ging de CPN ertoe over op

grote schaal een pamflet te verspreiden. Dit pataflet kreeg tot ti-

tel "Weg met de anti-stakingswet" en daarin werd o.m. gesteld, dat

het wetsontwerp zich vooral richt tegen de (erkende) vakbewpging.

Uiteraard eindigt het drukwerkje met de opwekking:"Door eenegezind

optreden moet geeist worden dat de bij het parlement ingedisnde

anti-stakingswet wordt ingetrokken en voorgoed zal verdwijnsn".

De verkiezingscampagne van de CPN

partijbestuur van de CPN is medio januari 197i bijeenge-

komen ter bespreking van de campagne voor de op 28 april p]aatsvin-

dende verkiezingen voor de Tweede Kamer en ter vaststelling

kandidatenlijst. Behalve de centrale lijst werdon nog twee

van de

lijsten

aan het partijbestuur'voorgolegd: een voor Amsterdam, waar partij-

voorzitter. H»J.HOEKSTRA als lijsttrekker fungeert, en een voor de

drie noordelijke provincies met de heer MEIS als nummer eei .

^eide lijsten zijn verbonden met de centrale lijst, die woi dt aange-

voerd door fractievoorzitter K. BARKER, gevolgd door de heren H.J.

HOEKSTRA, J.F. WOLFF, F. KEIS, W.v.h. SC: , W. KR !, F. DR ,

A. de L en 22 anderen. Opvallend is de plaats van de hoer F.

MEIS, die vergeleken met de kandidatenlijst van vier jaar

de heer W. KR! naar de zesde plaats heeft verdrongen.

leiding verv.>acht bij de verkiezingen een v/inst van twee of

zetels te zullen behalen.

Een aantal vooraanstaande PB-leden lever-de kritiek o

cept-verkiezingsprogram, dat was samengesteld aan de hand

;eleden

partij-

drie

het con-

sran de

partijresolutie van 8 oktober 1970 (het zogena rude "alternktieve

regeringsprogram") en het Program 1970, dat op het in febraari 1970

gehouden partijcongres werd goedgekeurd. Als gevolg daarvai werd

het concept door "een brede verkiezingscommissie" op een aantal pun-

ten herschreven; tevens heeft deze commissie met betrekking tot de
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te voeren carapagne adviezen uitgebracht, welke door de afdelings-

besturen geconcretiseerd moeten worden. '•

Het omgewerkte program van eisen, waarmee de CPN de verkie-

zingen in gaat, is voor het grootste deel identiek aan Het Program

1970 en de resolutie van het partijbestuur van 8 oktober 1970.

Alleen de eisen met betrekking tot de problematiek in Ocist-Gronin-

gen en de milieu-hygiene zijn nader uitgewerkt, Nieuw in het op 29

januari in "De Waarheid" gepubliceerde program is de eis:"Bestrij-

ding van het anti-semitisme"; dit waarschijnlijk naar aanleiding

van het te Leningrad gevoerde proces. De parti;} heeft toentertijd

niet openlijk bij de Sowjet-Unie geprotesteerd, omdat het in CPN-

kringen voor een communistische partij als onbetamelijk wordt be-

schouwd bij de Sowjet-Unie een openlijk protest te laten horen, zo-

als de Franse en Italiaanse partij hebben gedaan.

De te voeren verkiezingscampagne zal in het algemeen gericht

zijn op het "in beweging brengen van de massa" door het beleggen

van een groot aantal openbare vergaderingen, met sprekers die ook

ideologisch stelling weten te nemen. Het is, zo zegt men in leiden-

de CPN-kringen, niet voldoende alleen door het exploiteren van de

ontevredenheid en door belangenbehartiging stemmen to winnen; de

partij moet de massa bewust maken van het klassekarakter van de

maatechappij door het leggen van verbindingen in de vakbonden en

de bedrijven,
|

Pro-Chinese leiders bezoeken Peking ;

Onafhankelijk van elkaar hebben twee delegaties van pro-

Chinese groeperingen bezoeken gebracht aan de Volksrepubliek China,

Begin januari keerde BI, t de leider van de BNML, aan het hoofd

van oen vier man sterke delegatie, waaronder ook de voorman van

de Rode Jeugd, Van der V. , terug van een bezoek dat drie weken

geduurd had.In Peking warei zij ontvangen door vertegenwoordigers

van het plaatselijke revolutionaire comite.
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SJen uit drie personen bestaande delegatie van de KEN(ML),

waaronder politiek-secretaris SC , is begin januari «veneens

naar Peking gereisd. Naar verluidt zou deze reis, in tegerstelling

tot die van de BMML-delegatie, geheel door de Chinezen woiden ge-

finaneierd.
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Zware Sowjet-Russische delegatie big ondertekening cultureel

accoord met Vereniging "Nederland-USSR"

Op 1-6 januari 1971 is in Amsterdam net sinds 196̂  lopende

culturele accoord tussen enerzdjds de Vereniging "Nederland-USSR"

en anderzijds de Unie van Sowjet-verenigingen van vriendschap en

culturele betrekkingen met het buitenland en1 de Vereniging "USSR-

Nederland", voor de tweede maal verlengd, ditmaal voor een periode

van vijf jaar. Tegelijkertijd werd een cultureel "jaarplan" onder-

tekend voor 1971» waarin binnen het raam van het culturele accoord

de specifieke uitwisselingsprojecten voor dit jaar nader zijn uit-

gewerkt,

Voor de ondertekening van cultureel accoord en jaarplan

kwam een vrij zware Sowjet-Russische delegatie naar ons land. Zij

stond onder leiding van de schrijver Aleksei SO , secretaris

van de Unie van Sowjet-schrijvers, lid van de Opperste Sowjet en

lid van het presidium van de Unie van Sowjet-verenigingen van

vriendschap en culturele betrekkingen met het buitenland. Van de

delegatie maakte voorts deel uit de minister voor de binnenscheep-

vaart van de Russische Federatie Sergei A. KO f en - alweer -

de heer Anatolij D. POPOV?, de voormalige tweede secretaris en

persattachS van de Russische ambassade in Den Haag, die in 1961

tot "persona non grata" werd verklaard in verband met zijn optreden

in de GOLOEB-affaire.

De heer POPOW, die evenals bij de twee bezoeken die hij in

1970 aan Nederland bracht als tolk optrad, werd ditmaal aan de

pers gepresenteerd als wetenschappelijk werker (hij is verbonden

aan het Instituut voor Marxisme-LerSiisme van het CC der CPSU) en

vice-president van de Vereniging "USSR-Nederland". Hij verklaarde

tegenover de pers "erg blij" te zijn als lid van deze delegatie in

Nederland te zijn en overigens te menen, dat "het vervelende inci-

dent op Schiphol" (in de GOLOEB-affaire) nu maar voorgoed raoest

worden vergeten. Op de vraag, of Nederland voor hem persoonlijk zo

belangrijk is, antwoordde hij : "Ja, want Nederland is mijn baan,

mijn specialiteit. In Rusland geld ik als specialist voor het

Nederlandse taalgebied. Ik schrijf voor encyclopedieen en tijd-

schriften over Nederland. Voor mijn vak kan ik niet goed zonder

Nederland, waar ik vele vrienden heb".
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Bij de uitzending van de heer SO. * heeft van Russische

zijde kennelijk de bedoeling voorgezeten de secretaris van

Unie van Sowjet-schrijvers bij deze gelegenheid in Nederlahd

officiele standpunt inzake de recente Russische schrijvers; xrocessen

ie laten uitdragen. Op 17 januari werd voor hem een - wein

slaagde - ontmoeting gearrangeerd met een aantal leden van

centrum Nederland. Een televisie-interview strandde op een

ring van de heer SO! over de Russische schrijverspr

in discussie te treden met Prof. Karel van het RBVE en de

Nico SCHEEPMAKER.

Bij een besloten ontvangst van de delegatie door de

meester van Amsterdam ergerde de heer SO': zich zozeer

dat de heer SAMKALDEN zijn bezorgdieid uitsprak over de

van de joden in de Sowjet-Unie, dat hij zich hierover late

dag in het openbaar beklaagde. Door het Russische persbure^iu

werd de Burgemeester van Amsterdam naderhand beschuldigd v£n een

"grove provocatie".

Neder-
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het PEN-
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raan,
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op de

TASS

Cultureel accoord gezien .in raam cultureel verdrag

Door de heer W. HULST, voorzitter van de Vereniging

land-USSR" en directeur van het reisbureau "Vernu", werd t

legenheid van de ondertekening van het culturele accoord

"Nederland-USSR" gememoreerd, dat in 1970 een Nederlands-Riissisch

cultureel verdrag op staatsniveau is gesloten.

Hij stelde daarbij, dat het staatsverdrag "moot gezi

worden als een raam waarbinnen niet onaanzienlijke uitwiss

projecten ter hand moeten worden genomen". Het verdrag zal

de heer HULST "opgevuld dienen te worden door initiatieven

organisaties "die reeds geruime tijd cultnrele betrekkingen

Sowjet-Unie onderhouden". Ter verduidelijking liet de heer

hierop volgen : "De vereniging "Nederland-USSR" heeft een

ervaring van meer dan 20 jaar op dit gebied en zij zal haa:

lijkheden tot voile ontplooiing brengen".

Tien.iarig bestaan "Vernu"

Op 1? januari 1971 werd in Amsterdam het tienjarig b

van het door de Vereniging "Nederland-U'SSR geexploiteerde ;

n

lings-

volgens

van

met de

HULST

;rote

moge-

staan

eis-
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bureau "Vernu-Reizen" NV gevierd met een "Dag van het Toerisme".

Het ging hierbij ora een traditionele reunie voor lfVernu"-reizi-

gers en een feestelijke voorstelling door een variet^theater uit

Moskou.



Ontwikkelingen in de Bond voor Dienstplichtigen

afdelingen

«en

Nog steeds heeft de Bond voor Dienstplichtigen te li;

het -feit dat zij niet beschikt over een uitgewerkte stratef

geen §ln der oorzaken is van haar gebrek aan slagvaardighei

Sen dergelijke strategic zou met name van belang zijr

verhouding tussen de zogenaamde "BVD-soldaten" en de

ten de kazernes, waaraan nogal wat blijkt te schorten. In

de "witte" BVD ideale situatie moet de "EVD-soldaat"

kunnen terugvallen op een afdeling voor hulp en steun.

echter in de praktijk niet veel terecht, mede doordat de

zich betrekkelijk geisoleerd opstellen, waardoor opgedane

en nieuwe theoretische inzichten niet worden "veralgemenise

dat niveauverschillen zijn ontstaan tussen de afdelingen.

end in Barchem (begin november, zie MO 11-1970) had dan ook

de bedoeling deze verschillen te nivelleren.

Als eln van de belangrijkste taken van de afdelingen

aangemerkt: "soldaten te activeren tot het vormen van kernejn

lijk door het stellen van sociaal-economische eisen, gekopp

politieke eisen", waarmee de moeilijkheden evenwel niet

lost, want hoe moest "de direct ervaren situatie in de kaze

scaappelijk-politiek geinterpreteerd worden?

Volgens een intern discussiestuk moet de oploesing ve

worden van scholing, die de BVD-leden en vooral ook de

in staat zou moeten stellen:

den van

xe, het-

d.

voor de

bui-

voor

naraeliljk steeds

Hier|van komt

afdelingen

aringen

1. "de problemen politick te definieren, dat wil zegg

"als problemen van personen of van technische

"maar als problemen, voortkomend uit de kapitalist

"maatschappij, terwijl de uiteindelijke verbeterin

"binnen deze maatschappij tot stand kunnen konien."

2. "de soldaten te helpen bij het ontwikkelen van een

"g.e in het leger, wat in feite betekent hen te

"net politiek verklaren van alle situaties en het

'Teiding geven aan een actie".

Aldus gesterkt zou de "witte" BVD in staat moeten zijji

krachtige revolutionaire actiepralctijk te ontwikkelen. Voor

moet echter volgens het bovengenoemde discussiestuk, de

dane en nog te verwerven kennis omtrent de positie van de

ree Is

ervs

erd", zo-

et week-
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, name-
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wer|den opge-
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de kazerne en in de maatschappij worden gesystematieeerd en in een

kader worden geplaatst. "Niet in een burgerlijk kader, maar in een

"revolutipnair kader. 12r is - nog steeds - maar 4en revolutionaire

"theorie, die met de praktijk verbonden is: de marxistiese. Zolang

"het kapitalisme de heersende ehonomiese en politieke vorm is, is

"de analyse van Marx bruikbaar,"

Ondanks de nogal verwarde wijze waarop de theoretische zaken

in de "witte" BVD aan de orde komen, blijkt dat deze organisatie,

die direct na haar laatste congres als een algemeen-marxistische,

revolutionaire organisatie beschouwd kon worden, langzaam maar ze-

ker een ontwikkeling in raeer dograatisch-raarxistische zin doormaakt;

een ontwikkeling, die een sterke impuls heeft gekregen op het be-

wuste weekend in Barchem (waar zaken als democratisch centralisme,

zelfkritiek, en het principe "Dien de Soldaat" aan de orde kwamen).

Dit proces zal vermoedelijk nog wel enige tijd voortduren,

waarbij het vooralsnog een open vraag is, of de "witte" BVD zich

onafhankelijk zal blijven opstellen of wellicht aansluiting zal

zoeken bij andere marxistische groeperingen (SJ, KEN en dergelijke).

Mogelijk is het volgende citaat uit een door de afdeling Utrecht op-

gesteld discussiestuk een aanwijzing voor het laatste. "Zij (de

"witte" BVD) zal op den duur bereid moeten zijn haar sectarische

positie in te passen in de scala van werkzaamheden behorende tot de

jeugdafdeling van een revolutionaire parti j.:i

In de praktijk zal een en ander waarschijnlijk inhouden dat

de "v;itte" BVD, naast het geven van voorlichting op scholen vobr

voortgezet onderwijs - voorzover dit al plaatsvindt - haar aandacht

in hoofdzaak zal wijden aan "soldaten-leden". Deze zullen binnen de

kazerne zovecl mogelijk de belangen van de soldaten moeten behar-

tigen en daaruit voortvloeiende conflicten met hogergeplaatsten po-

litiek moeten uitbuiten, d.w.z. er een politick tintje aan moeten

geven. Daarbij zullen zij gesteund worden door de afdeling buiten

de kazerne, die zo nodig pamfletton vervaardigt en verspreidt, ad-

spirant-leden-soldaten opvangt en de "BVD-soldaat" theorotisch bij-

spijkert en op de hoogte houdt van door anderen opgedane ervaringen.

Om zijn activitei'ten vanuit een voor hem zo gunstig mogelijke

positie te ontplooien zal de BVD-soldaat wellicht trachten te in-

filtreren in het bestuur van VVDM-afdelingen, hetgeen in een enkel
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geval kennelijk al is gelukt, wat overigens een gevolg kan

de onbekendheid van zijn BVD-lidmaatschap.

Het WDM-hoofdbestuur heeft er (nogmaals) blijk van j

geen prijs te'stellen op contacten met de "witte" BVD.

De BVD-afdeling zal, om haar taak goed te kunnen ven

contacten mooten zien te verkrijgen in een naburige kazern<

dat nog niet het geval zou zijn) een effectieve scholing m(

wikkelen. Daarnaast moet zij alle ervaringen melden aan hei

secretariaat, die deze verder zal exploiteren.

Regionale herindeling

Tijdens een op 16 januari j.l. gehouden "contactmens<

gadering" van de "witte" BVD is onder meer besloten period:

aantal regionale bijeenkomsten te houden, tijdens wolke en

kunnen worden uitgewisseld en - naar behoefte - scholing z«

gegeven.

De indeling per regio is als volgt:

Noord, de afdelingen: Groningen, Zuid-Laren, Meppel,

Zwolle, Kampen, Enschede, Almelo.

Oost, de afdelingen: Nijmegen, Ede-Wageningen, Dever

Helder, Arnhem, Apeldoorn, Amersfoort, Zutphei

Randstad, de afdelingen: Rotterdam, Haarlem, Den Haag, I

Bussum, Amsterdam, Aalsmeer (?), Alkmaar, Utr<

Zuid, de afdelingen: Tilburg, Oss, Middelburg, Maasl

's-Hertogenbosch, Sindhoven en Breda.

Per regio zijn door het Algemeen Secretariaat twee me

gewezen als coordinatoren.

Varia

a. Nog voor de eerstvolgende opkomstdag van recruten wii

"witte11 BVD een eenmalige "Sekrutenkrant" doen versctyijnen

De inhoud hiervan is vermoedelijk vastgesteld en besj

een vergadering van "BVD-soldaten", welke op 16 janue

v66r aanvang van de contactmensen- vergadering zou

den.

b. De oplage van de "Soldatenkrant" zou thans 0̂00-5000

bedragen.
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Dietse Solidaristische Beweging
1 . -i

Hot "Verbond Hecht en Orde"t dat indertijd in Belgije enige

aanhang heeft \veten te verkrijgen, heeft in Nederland meti een handje-
i

vol aanhangers altijd een kwijnend bestaan geleid.

De opvolgster van het VHO, de Dietse Solidaristisch|e Beweging

(zie MO 12-1969), heeft achter sinds haar oprichting in augustue

1969 in ons land met wat raeor succes gewerkt. Het noveraber/december-

nummer (1969) van "Vrij Dietsland", het orgaan van de DSB, meldde

dat "binnenkort de oprichting werd yerwacht van nieuwe kernen in

o.a. Den Haag en Rotterdam", Zover is het toen niet gekonen, maar

toch is er langzamerhand, mede dankzij de wervingsactiviteiten van

Rudolf D. LO

opgebouwd.

een zeker ledetibestand

Organisatie

De kleinste organisatorische eenheid van de DSB is

die bestaat uit drie leden. Daarnaast bestaan er nog "kertnen" (negen

loden), streeksgewijs ingedeelde groepen en afdelingen.

De organisatie kent een vrij sterke discipline; van

de "eel",

de lagere

niveau's naar boven is er een verantwoordingsplicht.

De top van de beweging wordt gevormd door de "Algeralene Leiding"

en de !'Saad van Bestuur", waarvan overigens niet bekend is hoe de

onderlinge verhouding en de taakverdeling zijn.

Tot de :'Raad van Bestuur" behoren in ieder geval:

•

Van de "Algemene Leiding'1 maken dee.1 uit:

- (Algemeen Voorman)

- (Algemeen Secretaresse)

(Alg. Penningmeester).

De ledenadministratie wordt beheerd door:

Het "logboek" van de DSB wordt bijgehouden door:

Binnen de DSB bestaan er een aantal permanente werkjjroepent

die elk een eigen specifieke opdracht hebben:

.Verkgroep Vrij Dietsland

Verkgroep Programma

//erkgroep Organisatie
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Naast deze workgroepen is er een "Studenten- en Art eiders-

front (BAFT actief. Algemeen Voorman hiervan is:
i

Overigens lijkt de organisatie van de DSB enigszins! op die

van het vooroorlogse VHJDINASO. Zoals deze laatste organijsatie des-

tijds een Vurbond van Dinaso-corporaties kende, zo kent de DSB thans
i

een Verbond van Solidaristische '/erkgemdenschappen (Algemieen Secre-

taris: ), waarvan de volgende werkgemeenschalppen deel

uitmaken:

Kunst en Letteren

Onderwijs -

Sport en Lichatnelijke Opv.-

Grafische Bedrijven

Hijn en Kanaalvaart -

De leiding van deze werkgemeenschappen is steeds in handen

van een DSB-pionier, doch de leden zelf behoeven slechts jiet basis-

programraa van de DSB te aanvaarden en geen lid te zijn van deze or-

ganisatie.

Nadat LO dit al enige malen kennelijk voorbarlg had

aangekondigd, is er sinds kort ook in Nederland een begin Igemaakt
i

met de organisatorische opbouw van de DSB. ]

Tevens werden er twee afdelingssecretariaton in het ileven ge-

roepen, namelijk: !

1. -Postbus 210, Dordrecht

2. Vrieheidepark 99. He^rlen '

H.D. LO werd bij die gelegenheid aangewezen ais contact-
i

man voor de pers, waarover hij zich later zeer onvoldaan t^onde,

"want", zei hij, "dg tnensen die het meest actief waren gewpest zijn
:

niet opgenomen in het bestuur". |
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Op een vergadering, welke op 9 januari 1971 in Dordrecht werd

gehouden, is besloten in Nederland twee "cellen" te creeren, len

voor het Noordelijk gedeelte vain net land, en Sen voqr het Midden

en Zuiden van Nederland, Deze cellen zouden het begin moeten vormen

van de DSB-organisatie in Nederland en hun activiteiten moeten er

dan ook op zijn gericht deze verder uit te brciden.

Van NI benoemde voorts enkele aanwezigen tot voorlopige

leiders van de afdeling Noord-Nederland.

Activiteiten

Zowel in Nederland als in Belgie bevindt de DSB zich in het

stadium van "organisatorische en ideologische opbouw", hetgeen be-

tekent, dat al haar activiteiten zijn gericht op het uitbouwen en

eventueel consolideren van de eigen organisatifc en dat er niet of

nauwelijks naar buiten toe zal worden opgetreden, "dat zal pas ge-

beuren bij een lodental van meer dan honderd",

Uitgaven

Het officiele orgaan van de DSB is het maandblad "Vrij Diets-

land" (verantwoordelijke uitgever: Arthur de BE ), Daarnaast

schijnen er in Belgie nog enkele afdelingsbladen en dergelijke te

\vorden uitgegeven, waaronder het blad "Student en Volk" (Gent)»

Sinds kort wordt onder de pioniers het vormings- en contact-

blad "Speerpunt" verspreid, waarvan de inhoud als vertrouwelijk dient

te worden beschouwd.
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OpWIKmLINGEN_IN_DE_INT|^ATIONALE_COMpNISTISCHE=:B|WEGING

De Sino-Sowjetpolemiek heeft zich de afgelopen maand ppnieuw

verscherpt. In een gezamenlijke nieuwjaarsboodschap stelden!de drie

grootste Chinese bladen met voldoening vast dat "net kolonifele

regiem van het (lees: Sowjetrussische) sociaal-imperialismej in

Oost-Europa zich in een diepe crisis bevindt". In Chinese ojgen is

de recente machtswisseling in Polen een onmiskenbaar blijk (van
i

"de revolutionaire mammoetstrijd" tegen de heersende revisijonis-

tische kliek, die "het verdere bankroet van het moderne revjisio-

nisme aan het licht brengt". Evenals de Verenigde Staten geat de

Sowjet-Unie zich te buiten aan agressief en repressief optijedeni
tegen verschillende landen, maar beide grote mogendheden stjuiten

op toenemend "verzet van de volkeren der wereld tegen hun aachts-

politiek". Daarentegen "zal China zich nooit gaan gedragenjals een

supermacht, nu niet en nimraer in de toekorast". j

Met kennelijke instemming drukte de Prawda op 6 janû ri een

artikel af uit het Hongaarse partijblad Nepszabadsag, waarjLn

Peking verweten wordt de Sowjet-Unie en haar bondgenoten nlet als

"socialistische" landen te bejegenen, maar over een kam te| scheren

met de kapitalistische wereld. Hoewel de Sino-Sow jetbetrekjkingen

op staatsniveau zijn genormaliseerd en de grensbesprekingejn - zij

het voorlopig zonder succes - worden voortgezet, hebben del Chinese

leiders in feite hun misvattingen niet herzien en blijven zij de

Sowjet-Unie behandelen ale een "revisionistisch en sociaa3[-imperi-

alistisch land". Terwijl kapitalistische landen als Amerika en

Japan munt trachten te slaan uit China's relatieve zwakte^ heeft

Peking merkwaardig genoeg met zeven van de vijftien NAVO-ianden

diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. China zou er beteriaan doen

nauwere betrekkingen met de andere "socialistische landenV aan te

gaan, aldus het door Prawda geciteerde Nepszabadsag-artik^l.

De Sowjet-Unie beleefde een novura, toen BREZHNEW - voor het

eerst sinds hij in 196̂  CHROESTSJOW ale eerste CPSU-secreltaris

opvolgde - persoonlijk als enige Sowjetleider een nieuwjajarsrede

tot zijn volk richtte. Voorheen werden deze boodschappen jsteeds
i

door een omroeper uitgesproken namens partijleider BREZHNEW,
!

premier KOSYGIN en president PODGORNY gezamenlijk. De gev^ijzigde

procedure zou wel eens een nieuwe aanwijzing kunnen zijnjdat het
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BREZHNEW in het afgelopen jaar is gelukt een dominerende plaats
•*

te verwerven binnen de collectieve leiding. In dat geval- mag wor-

den aangenomen dat de partijleider zal trachten zijn persoonlijk

primaat definitief te vestigen op het komende CPSU-congres, dat

eind maart moet beginnen. Ale de BREZHNEW-lijn zich metterdaad

zal doorzetten, wordt algemeen rekening gehouden met eeh hardere

presentatie van zowel de binnen- als buitenlandse Sowjetpolitiek.

De CPSU-leider heeft sinds eind 1969 herhaaldelijk aangedrongen

op een straffere discipline, met name in ideologische zaken, een

doeltreffender optreden van de partijorganisaties in tal van sec-

toren, een strenger gecontroleerde doorvoering van enkele voor-

zichtige economische hervormingen enz. In feite heeft zich bij de

nadering van het CPSU-congres een algehele verharding van de

Sowjet-koers af-getekend, inzonderheid in het binnenlande beleid.

De intelligentsia wordt steeds duidelijker gemaakt dat zij op

straffe van sancties in het ideologische gareel dient te lopen.

Goevernementele instanties wordt in de pers op het hart gebonden

zich meer gelegen te laten liggen aan partijvoorstellen ter ver-

hoging van de produktie. Zo verweet het partijblad Prawda begin

januari de economische ministeries opnieuw door traagheid en

inefficientie de technologische ontwikkeling en de modernisering

van de Industrie tegen te houden.

Uiteraard heeft BREZHNEW in deze tijd van congresvoorberei-

dingen tegenstand van diverse zijden te duchten. In dit verband

moet gewezen worden op een opvallend aantal artikelen in enkele

belangrijke Sowjet-bladen, waarin - zij het in algemene termen -

het principe van het collectieve leiderschap wordt verdedigd.

Anderzijds waren er deze maand aanwijzingen dat een ultra-conser-

vatieve pressiegroep uit de partijtop en de legerleiding erop uit

is het congres een periode van "restalinisatie" te doen inluiden.

In Polen zijn de gemoederen nog niet gesust na de op de

december-onlusten volgende machtswisseling en de daarmee gepaard

gaande beloften van de nieuwe partij- en regeringsleiders ten aan-

zien van verbetering van de levensomstandigheden.

Op 8 januari bleken werfarbeiders in Gdansk met regelmatige

tuesenpozen hun werk te onderbreken met het doel inwilliging af te

dwingen van een aantal door hen geforrauleerde eisen. Zij kondigden

daarbij aan met dit soort acties door te gaan, zolang niet aan hun
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wensen was tegemoetgekomen.

Op 19 januari verklaarden de werknemers van de opefbare ver-

voersbedrijven zich solidair met de eisen van hun college's van dei
scheepswerven en legden hun werk voor een periode van vidr uur

neer.

Op 22 januari bleken deze acties plotseling te zijn overge-

slagen naar de WARSKI-werf in Szczecin, waar de arbeiders 's mid-

dags het werk staakten. !

Een dag later werd dit voorbeeld ook daar gevolgd dpor o.a*

de werknemers uit het vervoerswezen, hetgeen voor partijleider

GIEREK aanleiding vormde in gezelschap van premier JAROSCEWICZ

en andere hoge partij- en regeringsfunctionarissen een onverwacht

bezoek te brengen aan Szczecin en Gdansk, daarmee tegemoejbkomend

aan een van de eisen van de stakende arbeiders. !

Een dergelijke eis was reeds begin januari gesteld door de

arbeiders van de LENIN-werf in Gdansk, die voorts vrijlat^ng had-

den verlangd van 200 in december gearresteerde arbeiders en

bekendmaking van de namen van hen die verantwoordelijk waj-en ge-

weest voor het aan de ordehandhavers gegeven bevel tot scljiieten,

in verband waarmee enige dagen later de naam van partijse$retaris

en Politburolid M0< , speciaal belast met de binnenlandse vei-

ligheid, werd gehoord. Verder hadden de arbeiders aangedrpngen op

het ontslag van vakbondsleider LO , de enig overgebleven

GOMOELKA-aanhanger in het Politburo. Medio januari trad da|ze af,

een beslissing die hij heet te hebben genomen "met begrip 'voor de

noodzaak een belangrijke verandering tot stand te brengen 'in de

activiteit van de vakbonden",

Voorts zouden de arbeiders hebben verlangd dat de onlangs

hoger gestelde productienormen weer zouden worden verlaagd1 en dat

de persvrijheid in ere zou worden hersteld. Deze laatste eis lijkt

voornamelijk te zijn opgekomen als reactie op de pogingen van de

autoriteiten om de berichtgeving over heersende onrust in Gdansk

en Szczecin uit de pers te houden. Op dit punt schijnt door de

arbeiders enig succes te zijn behaald. Op 19 januari plaatete in

ieder geval het plaatselijk partijdagblad in Gdansk een artikel

waarin de arbeidsonrust werd beschreven. In dit artikel wejrd

ironisch gesteld dat de stakers op de scheepswerven ongeve^r twee-

duizend eissen hadden ingediend "die echter zo ongecoordineerd
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waren dat de autoriteiten deze tot meer aanvaardbare properties

trachten terug te brengen en de arbeiders ervan te ove'rtuigen

ze op een georganiseerde wijze te overhandigen"*

Behalve de reeds in het voorgaande genoemde verlangeno zou-

den de arbeiders voorts geeist hebberi dat er nieuv/e verkiezingen

voor de vakbonden worden gehouden, dat ze medezeggenschap krijgen

in de verdeling van het nationale inkomen en dat er een volledige

verklaring wordt gegeven voor het optreden van de overheid tijdens

de december-onlusten.

Op 19 januari is een delegatie van vijftien arbeiders uit

de Poolse havensteden ontvangen door partijleider GIEREK, aan wie

zij nun grieven kenbaar hebben gemaakt. Volgens het Poolse pers-

bureau PAP legde GIEREK hen "de oorzaken van de onlusten" uit en

beloofde hij voorrang te geven aan de belangen van de arbeiders.

Opvallend was dat in deze delegatie, afkomstig uit de steden

Gdansk, Gdynia en Szczecin, geen vertegenwoordigers waren opgeno-

men van de LENIN-werf, waarvan de arbeiders zich het meest roerden.

Volgens geruchten zou dit verklaard moeten worden uit het feit

dat GIEREK geen arbeider van deze werf zou willen ontvangen, voor~

dat het werk weer normaal was hervat.

Volgens officiele peraberichten zouden de delegatieleden hun

vertrouwen in de nieuwe leiders hebben uitgesproken. Bovendien zou-

den zij hebben beloofd de productie te verhogen naar het voorbeeld

van de arbeiders in de mijnen.

Op 22 januari bleek echter dat de onrust nog niet was inge-

damd. De sinds begin januari voortdurend optredende "werkonderbre-

kingen" op de scheepswerven in Gdansk sloegen over naar de

WARSKI-werf in Szczecin.

De eisen van de WARSKI-arbeiders verschilden in grote trek-

ken nauwelijks van de eerder in Gdansk geformuleerde eisen. Ook

in Szczecin werden salarisverhogingen geeist en verlangens geuit

met betrekking tot reorganisatie van het partij-apparaat, van de

regering en de vakbond, alsmede activering van de arbeidersraden.

Met deze arbeidersraden is op 11 januari door het secretari-

aat van het centraal comite van de PVAP contact opgenomen middels

een circxilaire, waarin aan deze arbeidersraden de sociale proble-

men van het land werden voorgelegd. Het was voor het eerst sinds

1958 dat over arbeidersraden iets werd vernomen en het lijkt ge-

rechtvaardigd aan te nemen dat de decerabergcbourtenissen hen nieuw
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Op 23 januari leek het erop dat het regiem van zins* was

harder te gaan dptreden tegen de rebellerende arbeiders. Op die
i

dag schreef premier JAROSCEWICZ een brief aan leiders van!indus-

triele ondernemingen, waarin hij kritiek liet horen op hejb optre-

den tegen ontevreden arbeiders en waarin hij hen opdracht

"zich te verzetten tegen alle irre'ele en demagogische eisun" van

de werknemers. Een dag later vond het in het voorgaande gonoemde

bezoek aan Szczecin en Gdansk plaats van partijleider GIE]?EK en

premier JAROSCEWICZ.

Tijdens dit bezoek zou GIEREK tamelijk veel toezegg:.ngen

hebben gedaan en daarmee althans voorlopig de stakende arbeiders

tevreden hebben gesteld, hetgeen geconcludeerd mag worden uit het

'feit dat tegen het einde van de maand het werk weer overal. op

normale wijze was hervat.

GIEREK zou de arbeiders onder meer een grondige vernieuwing

van het partij- en het staatsapparaat in alle geledingen in het

vooruitzicht hebben gesteld, terwijl hij voorts zou hebben inge-

stemd met vrije verkiezingen voor arbeidersraden en plaatselijke
i

bestuursorganen. GIEREK schijnt voorts beloofd te hebben dat geen

sancties worden genomen tegen de stakingsleiders en dat da arbei-

ders, die in verband met de onlusten van vorige naand noglgevangen
i

zitten, zullen worden vrijgelaten.

gaf

De Poolse partijleider zou echter - naar verluidt -

gerd hebben accoord te gaan met een loonsverhoging van 30/1

gewei-

die

door de arbeiders werd geeist. GIEREK voerde daarbij aan cat het

land na het rampzalige beleid van de laatste jaren in een precaire

financiele situatie verkeert en niet beschikt over reserveis. Vol-

gens een regionaal partijdagblad zou GIEREK in dit verbana opge-

merkt hebben dat de economic gedurendo de laatste jaren in toe-

nemende mate is verslechterd, hetgeen culinineorde in het irjedio

december genomen besluit de prijzen te verhogen. Door dead uit-

spraak leverde GIEREK impliciet kritiek op het beleid van '

GOMQELKA en de zijnen; een kritiek, die toeuam naarmate heit

achtste CC-plenum naderde en stellig bedoeld is om de weg !te

banen voor de door GIEREK toegezegde veranderingen en ontdlagen
i

onder partij- en bestuursfunctionarissen,

De in december doorgevoerde veranderingen (MO 12 - ll9?0)
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zouden overigens niet onverwacht zijn gekomen. Al in de herfst

- zo meldde de Neue Zurcher Zeitung van 21.januari - zouden

GIEEEK en MO - zij het uit uiteenlopende raotieven - besloten

hebben GOMOELKA ten val te brengen.

GIEREK vond GOMOELKA's economische hervormingsplannen

katastrofaal en was van mening dat slechts door een spoedige val

van de partijleider een ramp zou kunnen worden voorkomen.

Voor MO - toen nog partijsecretaris en plaatsvervangend

Politburolid - zouden de motieven op het machtspolitieke vlak heb-

ben gelegen en beinvloed zijn door zijn .voorliefde voor het

conspiratieve, terwijl bovendien van invloed lijkt te zijn geweest

dat juist in de laatste maanden GOMOELKA pogingen in het work

stelde hem uit te rangeren.

GIEREK en MO1 verzekerden zich van de medewerking van

o.a. de toenmalige vice-premier JAROSCEWICZ en de inmiddels als

zodanig afgezette vakbondsleider LO .

De gelegenheid om GOMOELKA uit te rangeren deed zich voor

toen medio december de nieuwe prijsverhogingen werden aangekondigd

en werd dan ook met succes aangegrepen.

Sindsdien zijn de nieuwe machthebbers voortdurend bezig ge-

weest met het streven naar normalisering van de toestand in het

land, een streven dat althans voorlopig - gelet op de terugkeer

van de rust in de bedrijven - als geslaagd mag worden beschouwd.

Volgens waarnemers zal aan de consolidatie van deze .toestand in

belangrijke mate worden bijgedragen door maatregelen, die de

Poolse autoriteiten in het vooruitzicht hebben gesteld ten aanzien

van de R.K. Kerk, met haar aanhang van 90# van de Poolse bevolking

een belangrijke macht in het maatschappelijk leven.

Waarschijnlijk gemotiveerd door dit streven naar consolida-

tie ht'bben de Poolse autoriteiten op 25 januari de R.K. Kerk de

eigendomsoverdracht in het vooruitzicht gesteld van de kerkelijke

bezittingen in de voormalige Duitse gebieden in Polen, een gebaar

dat door het Poolse episcopaat enige dagen later werd gekwalifi-

ceerd als een belangrijke hoewel slechts eerste stap op weg naar

volledige normalisering van de betrekkingen tussen kerk en staat.

In Tsjechoslowaki je werd op l*f januari pas het rapport ge-

publiceerd dat het conservatieve partijpresidiumlid BI aan
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het CC-plenum van 10 en 11 december 1970 had voorgelegd onqer de

titel "De lessen uit de crisissituaties Binds het dertiendg partij-

congres". Dit rapport tracht een analyse te geven van de orjtwikke-

lingen in de partij sinds 1966 en laat dus - in strijd met Ide oor-

spronkelijke opzet - de stalinistische terreur van de jareii vijftig

en de rehabilitatie van de slachtoffers daarvan buiten besdhouwing.

Het document gaat ervan uit dat het dertiende partijcongred in

1966 juiste richtlijnen heeft aangegeven, maar dat het NOVdTNY-

regiem deze onvoldoende is nagekomen. Dit falen gaf de recrits-

opportunistcn'de gelegenheid op zichzelf gerechtvaardigde Hritiek

te le-veren en hun aanhang uit te breiden en te organiserenJ Deze

gang van zaken leidde uiteindelijk tot de confrontatie op tyet

januari-plenum in 1968, dat na felle discussies en op voorgtel van

NOVOTNY de compromis-figuur DUBCEK tot partijchef koos. De izwak-

.heid en het opportunisme van diens bewind is op sluwe wijza u-itge-

buit door het "internationale imperialisme" en "zionisme", jdie tot

in de hoogste Tsjechoslowaakse kringen hun agent-en hadden. De hier-

door ontstane "contra-revolutionaire situatie" noodzaakte de bond-

genoten in augustus 1968 tot "broederlijke hulp", die ondeif morele

terreur en zelfs fysieke bedreiging van do verraderlijke "rechtse

krachten" door het Tsjechoslowaakse partijpresidium, kabin^t,

parlement en lagere organen werd veroordeeld. Het rapport stelt

echter vast dat "duizenden (anonieme) communisten" de Warstjhau-

pactlanden om militaire steun hadden verzocht en dat een d^epgaande

studie van de feiten achteraf ook aangetoond heeft dat elk4 andere

oplossing dan onmiddellijke hulp van buitenaf "geen enkeleJkans van

slagen had". Deze constatering betekent een gevoelige nedeiflaag

voor huidige machthebbers als parti jleider HUSAK, premier l^TROUGAL

en president SWOBODA, die na hun aanvankelijke afwijzing uiteinde-

lijk de militaire interventie weliswaar in dank hebben aan^aard,

maar die deze toch altijd veeleer als een "noodzakelijk kwaad" dan

als "enig mogelijke oplossing" hebben gepresenteerd. Vooral HUSAK

heeft steeds laten doorschemereii, dat er destijds in Tsjeclioslowa-

kije zelf voldoende tegonkrachten aanwezig waren om het tegen de

"anti-socialistische elementen" op te ncmen, maar dat dit Uemoei-

lijkt werd door de wankelmoedige politick van DUBCEK c.s.. Boven-

dien suggereert het rapport dat er op hot kritieke moment tiog

slechts een kleine "gezonde kern" Moskou-getrouwen was oveoj-gebleven,
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die de "hoogste internationalistische plicht" verstond en waarvan

in elk geval HUSAK, STROUGAL en SWOBODA geen deel uitmaakten.

Deze antithese zou volgens niet bevestigde berichten door

BI tijdens het plenum van 10 en 11 docember op de spits zijn

godreven door onverwacht kopieen te laten ronddelen van een brief,

waarin k& met name genoemde persoonlijkheden (onder wie hijzelf en

drie andere toenmalige partijpresidiumleden) de bondgenoten

expliciet uitnodigen gewapenderhand in te grijpen. Deze manoeuvre

van BI zou als een bom zijn ingeslagen en HUSAK de opmerking

hebben ontlokt dat deze brief de partij wel moest eplitsen in

goede en slechte kameraden. Men zou tenslotte besloten hebben tot

een comprorais: de lijst van 48 ondertekenaars niet in het officiele

rapport opnenen, maar de kwestie opnieuw in behandeling nemen op

het eerstvolgende plenum in februari of raaart 197L

Men mag aannemen dat in elk geval tot zolang de machtsetrijd

tussen HUSAK c.s. en de ultra-conservatieven onverrainderd zal

voortduren. Laatstgenoemden zullen ongetwijfeld proboren hun

nieuwe troefkaart ten voile uit te spelen, die immers voor de

Sowjetleiders een welkome ruggesteun zou kunnen betekenen bij de

verdediging van hun buitenlandse beleid op het komende CPSU-

congres. In dit verband mag het"vriendschappelijke, onofficiele

bezoek" niet onvermeld blijven, dat HUSAK, STROUGAL en BI! op

25 januari aan Moskou brachten. Gelet op de huidige gespannen'

situatie in Oost-Europa lijkt het voor het Kremlin overigens nauwe-

lijks opportuun op dit ogenblik opnieuw onrust in Tsjechoslowakije

te zaaien door te breken met HUSAK, die de "normalisatie" tenslotte

bevredigend heeft gerealiseerd. Wel is de politieke speelruimte van

de Praagse partijleider nog verder ingedamd en is zijn dwangpositie

nog duidelijker aan de dag getreden.


