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HET EXTREMISME IN NEDERLAND

De relatie van de CPN tot de Internationale communistische
beweging

De in het maandoverzicht van September 1970 uitgespr

verwachting omtrent een nauwere binding van de CPN aan de :

nationale communistische beweging heeft in de afgelopen

wat meer relief gekregen.

Ten vervolge op de aanwezigheid van de heren De GROOT en

bij de voorbereidende bijeenkomst van Westeuropese parti jei

Londen op 21 September, werd in "De Waarheid" een schriftel

bijdrage gepubliceerd ten behoeve van de op 11, 12, en 13 ;

1971 in Londen te houden conferentie van Westeuropese CP'ei

over het onderwerp : "De strijd van de arbeidersklasse van

kapitalistische landen van Europa in het licht van de

ling van de multi-nationale ondernemingen"• Partijvoorzitt

HOEKSTRA vertegenwoordigt de CPN in de commiesie die de

reiding van de conferentie ter hand zal nemen*

Het partijbestuur van de CPN geeft in haar

te kennen dat zij aan de agenda enkele onderwerpen toegevoe

wenst te zien. Bespreking van de gehele EEG-politiek, die

is op "de liquidatie van de landbouw in zwakkere landen ala

land" en van "de strijd voor democratisering van het onderw

wordt noodzakelijk geacht. Bovendien zal gesproken moeten

over "activiteiten tegen de bewapeningspolitiek van de NATO

Europa" en over "samenwerking tussen communistische partij

ideologische opheldering van vraagstukken als de z.g.n.

Politieke Unie, het Europese Parlement en Europeae verkiezi

De conferentie zal gericht moeten zijn op "de gemeens

pelijke actie van de communistische partijen in de

landen van Europa"; aan een "abstracte studie-bijeenkomst"

de CPN geen behoefte.
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Hoewel de CPN zich in haar discuesie-bijdrage "van hajrte

bereid" verklaart aan de komende conferentie deel te nemen

wenst zij toch de sinds 19&3 gepropageerde autonomie onverk>rt

te handhaven en elke vorm van beinvloeding door andere CP'e i

te voorkomen*
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Daartoe heeft zij een aantal normen aangelegd, waaraan elke

Internationale bijeenkomst moet voldoen om deelname door de

CPN mogelijk te maken.

de vrijheid van discussie moet onbeperkt zijn;

de conferentie moet worden samengesteld uit door de resp

tieve partijbesturen gekozen delegaties;

- elk partijbestuur wijst een afgevaardigde aan om zitting

te nemen in de voorbereidingscommissie;

van de door de commissie vastgestelde agenda mag niet

worden afgeweken;

er worden geen collectieve documenten in behandeling of

stemming gebracht, doch er wordt een stenografisch versl

van de conferentie gepubliceerd door elk van de deelneme

partijen;

alleen de partijbesturen zijn bevoegd volledig zelfstand

conclusies uit de conferentie te trekken;

de conferentie moet gevolgd worden door multi- en bilate

bijeenkomsten voor het wederzijds verschaffen van concre

informatie en het organiseren van gemeenschappelijke act

en solidariteit.

Het streven naar frequenter contact tussen de West-Europese

CP'en zonder dat daarin de CPSU wordt betrokken, zoals dat

voren komt in de door de CPN voorgestelde procedure, komt o

een met de passage in de rede van de heer DE GROOTt uitgesp

op het laatste partijcongres (februari 1970), waar deze ste

dat het kapitalisme geen "definitieve nederlaag op wereldfo 'maat"

zal lijden zolang het zich in de industrieel ontwikkelde We t-

Europese landen kan handhaven,

Tenzij het de CPN-vertegenwoordiger op de bijeenkomst van d

agenda-commissie duidelijk zal worden dat de andere CP'en n et

onwelwillend staan ten opzichte van de procedure zoals voor e-

steld in de discussiebijdrage, is deelneming door de CPN aa

de komende conferentie nog geen vaststaande zaak, omdat de u

door de CPN voorgestelde gang van zaken bij voorgaande mult

laterale conferenties geenszins gebruikelijk was.
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Zou de conferentie inderdaad verlopen op de door ie
CPN gewenste wijze, dan zal zij zeker niet nalaten dit te
interpreteren als een overwinning in haar verzet tegen
"grote-jnogendheden-chauvinisme" van de CPSU.



NU herdenkt de Oktoberrevolutie

Ter gelegenheid van de 53ste herdenking van de Russi sche

Oktoberrevolutie werden door de Verenigirig "Nederland-USSR ' in

de loop van de maand november feestelijke filmbijeenkomstei be-

legd in achtereenvolgens Kampen, Apeldoorn, Arnhem, Den Haig,

V/ageningen, Leeuwarden, Heerenveen, Rotterdam, Utrecht en

Deventer. In Amsterdam werd op 9 november in de grote aaal .van

het Concertgebouw een landelijke herdenkingsbijeenkomst gelouden,

die werd opgeluisterd met een optreden van een variete-gezelschap

uit de Sowjet-Unie en muziek van het Amsterdams Philhariaonisch

Orkest. Deze herdenkingsbijeenkomst kreeg extra nadruk door de

aanwezigheid van een groot aantal Sowjet-Russische en Oosteuro-

pese diplomaten en een vrij zware delegatie uit de Sowjet-Unie.

Deze delegatie uit de Sowjet-Unie, welke op uitnodiging

van de Vereniging "Nederland-USSR" in november een bezoek van

10 dagen aan ons land bracht, stond onder leiding van Ninj

Vsiasiljewna PO: ., lid van de Opperste Sowjet en voorzitsler van

de Unie van Sowjet-verenigingen van vriendschap en culturele

betrekkingen met het buitenland. Behalve deze topfunction*resse

maakte van de delegatie deel uit de heer Arkadij Konstant: onowits^

BO , secretaris van het Presidium van de Unie van Sowje--vere-

nigingen; hij was van 1961 tot 1965 als 2e secretaris en < ultu-

reel attache verbonden aan de Russische Ambassade in Den liaag.

Het derde lid van de delegatie was Anatolij Dimitrijewits, POPOW,

voormalig 2e secretaris van de Russische Ambassade in Den Haag,

in 1961 door de Nederlandse regering tot "persona non gra ;a"

verklaard in verband met de Golub-affaire. De heer POPOW bra.cht

hiermee zijn tweede bezoek aan Nederland in een half ja&r : in

mei 1970 begeleidde hij de minister van sociale zaken van de

Oekraine Aleksej Fjedorowitsj FJ , generaal b.d. en roor-

malig partisanenleider, die op uitnodiging van de VerenigLng

"Nederland-USSR" een bezoek aan ons land bracht.

Mevrouw PO liet op de bijeenkomst in Amsterdam loov

NU-voorzitter Wim HULST een door haar geschreven rede voorlszen,

waarin onder meer de hulp bij de opbouw van de Sowjet-Unie werd

gememoreerd van de Hederlander Ir Sebald J. RU! , persoonlijk

vriend van LENIN.
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Door de Russische ambassadeur werden namens het Pre sidium

van de Opperate Sowjet, wegens hun verdiensten voor de bavordericg

van vriendschap en wederzijds begrip tussen het Nederlandse en

het Russische volk, LENIN-jubileummedailles uitgereikt aan. de

heren W. KULST en H. GOl , voorzitter respectievelijk secre-

taris van de Vereniging "Nederland-USSR", en aan de heer JTj.JA1 :,

lid van het hoofdbestuur. (Tijdens individuele reizen naajr de

Sowjet-Unie in de afgelopen maanden war en dergelijke medajilles al

in Moskou uitgereikt aan Mevrouw W.B. BO.' , :mede-

werkster van de Vereniging "Nederland-USSR" en hoofdredacjtrice

van het verenigingsorgaan, aan de kunstschilder G. LA' en

aan de bloembollenkweker D. LAF . Een LENIN-jubileummejdaille

is toegezegd aan de beeldhouwer F, SI . j

Door talloze dissidente Nederlandse communisten, dife de

bijeenkomst in Amsterdam hebben bijgewoond, is de uitreikjing van

de LENIN-jubileummedailles niet alleen maar gezien als blajk van

waardering van de Sowjet-Unie voor het werk van de Verenijging

"Nederland-USSR!t, doch tevens als een waarschuwing van del Russen

aan het adres van de Communistische Parti j van Nederland fLn de

slepende controverse met de CPSU. Naar de mening van deze dissi-

denten zouden de Russen op deae wijze duidelijk hebben wijllen ma-

ken, dat zij in Nederland buiten de gelederen van .de CPN |>esehik-

ken over loyale communistisshe vrienden.
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Buitengewoon congres KEN

Hoewel de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland (Harxis-

tisch-Leninistisch) nog niet zo lang geleden (januari 1970) con-

gresseerde, werd op 1? en 18 ok.tober j»l. een buitengewoon con-

gres gehouden te Rotterdam om zich opnieuw op de ideologische

uitgangspunten te orienteren. De groei van de beweging sinds het

congres van januari tengevolge van de oprichting van een drietal

hulporganisatiee (de Marxistisch-Leninistische Studentenboad, de

Bond van Huurders en Woningzoekenden en de Marxistisch-L<

tische £eugd) maakten het voor SCH! , die sedert de opr

van de KEN(ML) in sterke mate een persoonlijk stempel op

weging heeft gedrukt, noodzakelijk zijn greep op de

te verstevigen door zich met vertrouwde mensen te omgeven.

Het Landelijk ComitS van de KEN achtte een .buitengewoon

noodzakelijk om de "kinderziekten5' en "verkeerde opvatting

die o.a. tijdens de stakingsactiviteiten in Rotterdam tot

kwamen, te overwinnen. Deze "verkeerde opvattingen" werden

toegeschreven aan de vele jongeren, studenten en intellect

die tot de beweging zijn toegetreden. Veelal afkomstig

middenklasse, hebben zij soms nog niet alle "klein-burgerl

eigenschappen!i verloren en hebben zij nog een te veel aan

opvattingen.

Als voornaamste punten op de agenda van het

congres stonden dan ook:

- de praktische uitwerking van het principe van het democi

centralisme;

- de laakbare tendens van het zogenaamde "arbeiderisme" (

ming die het niet-arbeider zijn beoordeelt als een ernsi

handicap voor een marxist-leninist); en

- de analyse van de rol, welke door het Comit6 Arbeidersnu

tijdens de Rotterdamse havenstaking is gespeeld.

In de discussiegrondslag constateert het aftredende Lande-

lijk Coraite dat de beweging zich heeft uitgebreid en sterl: aan

invloed heeft gewonnen. Het acht de huidige situatie in Ndderland

gunstig oo op korte termijn over te gaan tot de oprichtini; van

een marxistisch-leninistische voorhoede-partij als belang:-ijkste

stap naar het uiteindelijke doel: het vestigen van de hee:-schappij
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van het volk onder leiding van de arbeidersklasse.

De ruim honderd congresgangers konden met deze zienbwijze

wel instemmen; zonder discussie werd ook goedgekeurd wat in de

discussiegrondslag vermeld wordt over de verhouding tussejn de

KEN(ML)X en haar hulporganisaties. In elke hulporganisatie (BHW,

MLS en MLJ) zal de kern moeten bestaan uit KEN-leden. Dezje kern

behoort ervoor te zorgen dat de aktiviteiten in overeenstleraming

zijn met de politieke lijn van de KEN.

De Bond van Huurders en Woningzoekenden is behalve hulp-

ook mantelofganisatie, d.w.z. een organisatie die zich naar bui-

ten presenteert als een onafhankelijke, niet aan enige palrtij

(in casu de KEN) gebonden organisatie. In de activiteitenj van de

bond zal daarom op geen enkele wijze een verwijzing naar de KEN

(ML) raogen voorkomen.

Zowel individueel als collectief raoeten de leden vein deze

bond helpeh verbeteringen aan te brengen in hun huidige woon-

situatie en de woningnood in Nederland in>al zijn facettejn be-

strijden. •

De KEN hoopt met deze Bond van Huurders en Woningzc|ekenden

een massa-organisatie tot stand te brengen die kan diener

werkterrein voor politieke en ideologische beinvloeding.

als

Op het buitengewoon congres werd besloten een onregelmatig

verschijnend, eenvoudig uitgevoerd kaderblad te gaan uitgeven.
i

"De Rode Tribune", met een oplage van + 3500 exemplaren b][ijft*"" i
het officiele maandblad van de KEN(ML).

De hulporganisaties geven de volgende organen uit: |

"Dien het Volk'1 - orgaan van de Harxistisch-Leninistischg Studen-

tenbond;

"B.H.W." - het maandblad van de Bond van Buurders

ningzoekenden, met een oplage van + 12000

exemplaren;

"Arbeidersmacht11- het blad van de bedrijfswerkgroep voor ver-

spreiding onder de arbeiders.

Een blad van de Marxistisch-Leninistische Jeugd zal binn^nkort

gaan verschijnen.

In het nieuw gekozen Landelijk Comite, de hoogste uutori-

teit in de periode tussen twee congressen, is de afdeling

en Wo-
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Anuiterdam niet vertegenwoordigd, hetgeen waarschijnlijk t« wijten

is aan haa'r recalcitrante houding tegenover het Landelijk Corait6

tijdena de staking in de Rotterdarasfe haven. Ook W. ter BR.

o.p de voorgrond getreden als woordvoerder van het CoinitS Jrbeiders-

macht, keerde niet terug in het Landelijk Comite, dat nu tIs volgt

ward samengesteld: " • -

- politiek secretaris;

- organisatie secretaris;

- belast met financial̂  arngele-

genheden en internationj .le con-

tacten;

- verantwoordelijk voor d<

- verantwoordelijk voor d

- verantwoordelijk .voor d

drijfswerkgroepen;

- verantwoordelijk voor d

- verantwoordelijk voor h

gaan "De iiode Tribune",

MLJ;

MLS;

be-

BHV/;

*t or-
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De theorievorming binnen de "witte" BVD

In de volgende beschouwing zal worden getracht een oirer-

zicht te geven van de theorievorming, zoals die op het ogenblik

binnen de "witte" BVD plaats vindt*

Hierbij moet worden aangetekend, dat alle initiatiev<n op

dit gebied klaarblijkelijk uitgaan van een klein aantal prominente

BVD-leden (vermoedelijk alien lid van het algemeen secretariaat)*

Zij publiceren hun denkbeelden meestal in het BVD-bulletin en in

de diverse discussiestukken, die op (landelijke) vergaderiij.gen be-

sproken worden, Vaak wordt hierover uitvoerig gediscussieeild, maar

slechts zelden blijkt er iets van principiele oppositie teg en deze

denkbeelden, hetgeen niet verwonderlijk is, omdat de meerderheid

van de BVD-leden weinig theoretische achtergrondskennis bezit,

Zoals blijkt, is er een mogelijkheid dat de huidige orga-

nisatie-structuur zal worden opgeheven en de "witte" BVD zal wor-

den omgevormd tot een centraal geleide, gedisciplineerde revo-

lutionaire organisatie. Het is dan de vraag of de meerderheid

van de leden de ideologic, die ten grondslag ligt aan deze wij-

zigingen, zal hebben bestudeerd en begrepen.

De eerder bedoelde BVD-prominenten baseren hun theori|een

op de historische ontwikkeling van de "witte" BVD, die zij |in

drie fasen verdelen:

1e fase - alle activiteiten worden bepaald door de ondervonjien

ervaringen en emoties. Er is weinig of geen inzicit in

de onderlinge samenhang van de verschillende feitjn.

2e fase - door te trachten dit soort ervaringen op grotere schaal

te verkrijgen vergaart men materiaal om een meer liep-

gaande analyse te kunnen maken van de werkelijkheid.

3e fase - op grond van deze analyse is het mogelijk meer be'mst

naar nieuwe praktijkmogelijkheden te zoeken.

Door projectie van deze fasen op de actiepraktijk van

de "witte" BVD, komen de theoretici tot de volgende

omschrijvingen:
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1. de ethische fa.se

men dacht het geweld op zich te moeten en te kunn4n be-

strijden (door middel van dienstweigeren) .

2. de autoritaire fase

zoekend naar de oorzaken van het geweld kwam men
* ' •

de conclusie, dat de autoriteiten hiervoor verantdoorde-

lijk waren en dat de acties derhalve tegen hen

moesten worden, hetgeen overigens zinloos bleek, <

dezen een effectief antwoord hierop bezaten, n.l,

"repressieve tolerantie"*

3. de anti-kapitalistische fase

na analyse is men uiteindelijk tot het inzicht gelf:omen,

dat het kapitalisme de bron van alle kwaad is en

georganiseerde strijd vernietigd moet wordeji.

gericht

mdat

de

door

Waren in de 1e fase vrijwel uitsluitend de ervaringei: opge-

daan binnen de eigen organisatie (dus de "witte" BVD) van Ielang,

in de tweede fase werd in ruime mate ook geprofiteerd van ( e er-

varingen van de studenten-oppositie, het onderivijsfront en derge-

lijke bewegingen. Dit werd nog vergeraakkelijkt, doordat enl ele

van de meest prominente "witte;i BVD-leden eveneens een rol speel-

den (en soms nog spelen) binnen deze andere bewegingen.

Rondora het in mei j.l. gehouden congres zou de "wittt

BVD zijn overgegaan van de 2e naar de J>e fase, hetgeen zou kunnen

blijksn uit de doelstellingen, die sindsdien hierop neerkoi en, dat

de "witte" BVD het leger ongeschikt tracht te rnaken als instrument

van het :!kapitalistische systeem"', met als doel op langere ter-

mijn: "de omverwerping van het kapitalistische systeem" zeJ f.

Het is echter de vraag of de "witte" BVD hiertoe is gekomei op

grond van een eigen maatschappij-analyse. Het lijkt waarscl ijn-

lijker, dat gebruik is gemaakt van de analyses, zoals die <nder

meer bestaan in oggositionele studentenkringen *).

*) Deze ontwikkeling in anti-kapitalistische zin is niet
gebleven tot de "witte" BVD en de studentenoppositie, dc
een fenomeen, dat zich in meerdere of raindere mate voorc
alle buitenparlementaire groeperingen, zowel in Nederlar
het buitenland. De studentenoppositie is slechts genoemc
de parallellen hier zo duidelijk blijken §n omdat de "wj
BVD rechtstreeks door de studentenoppositie is bei'nvloec

perkt
ch is
oet bij
d als
omdat
tte"
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Al deze analyses concentreren zich op de tegenstelling:

loonarbeid - kapitaal, en leiden tot de conclusie, dat raet'de op-

heffing van deze tegenstelling het kapitalisme ten val wordt ge-

bracht. ;

Dit is een duidelijk marxistische denktrant en het ligt dan

ook voor de hand dat als middel t'er bereiking van dit doel de

klassenstrijd wordt gezien, waarbij overigens de "witte" BVD zich

vobralsnog schijnt te beperken tot de krijgsmacht.

Primaire voorwaarden voor het aanvatten van deze klassen-

strijd zijn uiteraard een doeltreffende organisatie en een'doelge-

richte strategic, die beide gebaseerd moeten zijn op een gbede

theoretische ondergrond. '

Vandaar, dat op het derde congres gesteld is, dat "hat ver-

zet in het leger alleen zinvol kan zijn als het gebaseerd is op

organisatie". Vandaar ook, dat men thans in de discussies tiracht

de maatschappi j-analyse te verdiepen en met name de functiel en de

werking van het leger in de huidige samenleving te doorgron'den.

- •' • • " " j

Deze "eis van een juiste theorie" wordt verder uitgeqiept

in het 3e summer van het BVD-bulletin, waarin wordt afgerekend

met de gedachte, dat het voldoende zou zijn de massa "wakker te

schudden" en "een rovolutionaire situatie te scheppen" om e'en uit-

eindelijke omwenteling te weeg te brengen. Gesteld wordt da't het
!

afwijzen van de bestaande orde inderdaad "spontaanff zal gebeuren,

maar dat bij gebrek aah een "revolutionair bewustzijn" (dus een

juiste theorie) een en ander niet in de goede banen geleid zal

kunnen worden en dus gedoemd zal zijn te mislukken.

Een revolutionaire organisatie (in casu de "witte" BVlD) zal

daarom een "revolutionaire theorie" moeten ontwikkelen, hetjgeen

(aldue het BVD-bulletin) alleen mogelijk is als men "in staat is

een scholing in theorie op te zetten, do theorie te toetsen aan de

praktijk en kritiek op de theorie te verwerken".

Is dus het bezit van een juiste theorie kennelijk van essen-

tioel belang voor een revolutionaire organisatie, daarnaast' noemt

het BVD-bulletin nog een "eenheids-eis1'1, waaraan de organisatie

moet voldoen, Dit houdt in dat er "een juiste strategie ontwikkeld

wordt, dat iedereen door scholing en kritiek deelneemt aan het



-12-

ontwikkelen van deze strategie eh dat, wanneer er eenmaal e sn

accoord bestaat over een bepaalde konkrete situatie, deze mar

beste weten door alle BVD-ers wordt gevolgd, totdat konkreep ge-

bleken is dat de gevolgde strategie gewijzigd moet worden".

Vervolgens wordt gesteld, dat er weliswaar kritiek mafe

blijven worden uitgeoefend op een (democratisch) genomen be sluit,

doch dat wel loyaal aan de uitvoering ervan moet worden mee jehol-

pen, "totdat de kritiek overtuigend is, gesteund wordt door de

ervaringen in de praktijk, en een ander besluit genomen moe

worden".

In een discussiestuk, dat verspreid is op een van 31"

t/m 1-11 te Barchem gehouden discussie-weekeind van de "witbe" BVD,

komt tenslotte de aap helemaal uit de mouw. In dit stuk wor It na-

melijk zonder meer een lans gebroken voor "demokraties centralis-

me", waarbij echter een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen

deze theoretische vorm en de "verburgelijkte" vorm, zoals d2ze

onder meer in de CPN bestaat, waar namelijk de macht van encelen

ten koste van de revolutionaire doelstelling zou worden geh ind-

haafd. (Het discussiestuk gebruikt voor deze "verburgelijktp" ver-

sie van het democratisch centralisme de term: autoritair cefcitra-

lisme.)

Het discussiestuk sluit een e£nrichtingsverkeer van d|s top

naar de basis van de organisatie uit. De leden zelf nemen e^n voor

iedor ander lidbindend besluit.

De terminologie is in elk geval "communistisch'1: "De jgroep,

of in ieder geval andere leden, korrigeren indien nodig doo

kritiek, gevolgd door zelfkritiek." *)

Op de genoemde bijeenkomst in Barchem is Uitvoerig

dit soort zaken gediscussieerd.

Onder moer werd aan de hand van een gedeelte uit

*) Het zou interessant zijn te weten of er hier sprake is vin
btsi'nvloeding door de op het gebied van de discipline zee
stringente KEN. Er zijn weliswaar geen aanwijzingen in dbze
richting, maar de mogelijkheid moet zeker niet worden uitge-
sloten. Ovorigens is in het algemeen nog weinig bekend over
de relaties tussen de "witte" BVD en andere (revolutionap.re)
organisaties.

over
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rismus-Anti-militarismus" van LENIN en Karl LI! de functie
- • ' • . • • ' • • • !

van het leger in onze maatschappij als volgt oraschreven; :

1. HandhaVing van de arbeidsrust^ ,d..wvz. verdediging van hiet

systeem naar binnen. ;

2. Verdediging' van het systeem naar buiten en onderdrukkin|g van

de ontwikkelingslanden. |

3. Stabilisering van de kapitalistische economie (militai'r-indus-

trieel komplex). ; - |

Deze omschrijving leverde voldoende stof voor een vejrdere

discussie, waarin onder meer de wenselijkheid ter sprake klwara

kontakten met andere anti-kapitalistische organisaties te ileggen.

Paarnaast werd gesproken over de organisatie-vorra, ajctivi-

tcitcn en dergelijke, doch over het algemeen schijnen er geen de-

finitieve besluiten genocien te zijn (althans niet openlijk;).

De twee belangrijkste oonclusies lijken te zijn: i

1. dat de niet-militaire BVD-aktivisten zich meer laoeten r[ichten

tot de "BVD-soldaten".

2» dat in de toekomst ook klein^ acties biiineu de kazerneg moeten

worden georganiseerd omdat deze uitermate geschikt zijri om

solidariteit onder de soldaten te kweken. j

Varia

BVDNaar buiten toe beperkt de activiteit van de "witte"

zich hoofdzakelijk tot het verspreiden van pamfletten en qe ver-

koop van de Soldatenkrant. Ook wordt regelmatig getracht in cafe's

en op straat discussies met soldaten uit te lokken, overigens met

weinig resuitaat.

Intern trachten enkele afdelingen een begin te makerl met

scholing voor actieve leden. '



ONTWIKKELINGEN IN DE INTERNATIONALE COMMUNISTISCHE BErfEGING

De Sino-Sowjetbetrekkingen op staatsniveau zijn f ormee 1 weer

geheel genormaliseerd, nu zich op 21 november voor het eersi sinds

1966 een Chinese ambassadeur in Moskou heeft geinstalleerd. Het is

de plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken LIU

, die reeds in juli als kandidaat voor deze post werd ie-

noemd. Op 13 oktober had TO: , de nieuwe Sowjetambassa<eur

in Peking zijn geloofsbrieven al aangeboden, Tegelijk met d< aan-

komst van LIU in Moskou werd de ondertekening van een nieuw han-

delsakkoord tussen China en de Sowjet-Unie bekendgemaakt.

In een boodschap ter gelegenheid van de 53ste verjaar

van de Oktoberrevolutie hadden de Chinezen het Kremlin reed*

te verstaan gegeven, dat pricipiele verschillen geen beletst1

dienden te zijn voor normale staatsbetrekkingen op basis vai. vreed-

zame coexistentie. Hierbij dient aangetekend, dat de "socialis-

tische" landen nun onderlinge samenwerking plegen te funder< n op

grondslag van het "socialistisch internationalisme", terwij:, ze

nun verhouding met niet-"socialistische" landen zeggen te bs.seren

op het beginsel van "vreedzame coexistentie1', De Chinezen v< egden

er in hun gelukstelegram aan toe, dat hun betrekkingen met < e

Sowjet-Unie pas weer een "vriendschappelijk" karakter kondei,

krijgen, wanneer bclangrijke, nog onopgeloste vraagstukken siouden

zijn geregeld. Zij doelden hiermee kennelijk op de nog slep

ag

nde

grenskwesties. Daarover sprekende erkende CPSU-ideoloog SO.

in een feestrede tijdens de Oktoberviering op 6 november, dat het

Sowjet-Chinese grensoverleg nog steeds niet vlot verliep, "Men

zou van harte hopen", zo zei SO! , "dat er uiteindelijk op-

lossingen zullen worden gevonden, die beantwoorden aan de ir.te-

ressen van beide partijen".

Dat de Sino-Sowjetrelatie nog bepaald niet vriendschaipe-

lijk te noemen is, viel ook af te lezen uit een geraeenschappe-

lijke boodschap van MAO TSE-TUNG, LIN PIAO en TSJOE EN-LAI -;er

ere van de 26e verjaardag van de bevrijding van Albanie, waarin

de Sowjet-Unie er opnieuw van beticht werd met de Verenigde Staten

samen te spannen om de wereld te overheersen. Het Chinese drie-

manschap meende echter te mogen vaststellen, dat de twee super-
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iitiemogendheden zich momenteel in een ongekend moeiMjke positie

bevinden en "dat de dagen.niet ver meer zijn, dat zij allebei

volledig begraven zullen worden door de volkeren der wereld",

In de Sowjet-Unie werd yoor het eerst in zesr jaar de vdor-

malige Sowjetrussische partijleider en premier CHROES-TSJOW! aan de

officiele vergetelheid ontrukt, toen het persbureau Tass op

16 novfimber een letterlijke verklaring van zijn hand publiceerde,

waarin de 76-jarige ex-leider ontkende ooit meraoiree of derge-

lijk materiaal aan binnen- o-f buitenlandse uitgeverijen ter be-

schikking te hebben gesteldo Dit dementi volgde op de aankohdi-

ging van een aantal westerse krantenconcerns nog deze maand te

zullen starten met de publicatie van de "Memoires van CHR03STSJOW".

Hoewel de deskundigen het niet eens zijn over de herkomst en de

mate van originaliteit van deze zg, gedenkschriften, is het al-

gemene oordeel dat er zich in het omstreden werk wel degelijk

authentiek materiaal bevindt, dat langs verschillende wegen, o.a.

via de Londense Evening News-correspondent en KGB-medewerker

Viktor LO , in het Westen is beland. Uit de losse, dikwijls

onnauwkeurige en tegenstrijdige gegevens is door de vertaler

TA] een samenhangend verhaal geconstrueerd, dat evenwel !op
i

vele punten nogal aanvechtbaar is.

De oppositiebeweging in de Sow.jet-TInie kwam deze maand

vooral in het nieuws door het proces tegen de in mei gearres-

teerde auteur AMALRIK, die in het afgelopen jaar bekendheidi ver-

wierf door zijn in het Westen gepubliceerde boeken "Onvrijwillige

reis naar Siberie" en "Zal de Sowjet-Unie 198*t overleven?". Op

beschuldiging van laster tegen de Sowjetstaat werd AMALSIK !ver-

oordeeld tot drie jaar werkkamp "met streng regiem". Nadat'lhij

geweigerd had schuld te bekennen, wenste hij geen verdero viragen

te beantwoprden, omdat hij het proces onwetti'g achtte. Zijn1 laatste

woord was een strafrede tegen "de middeleeuwse ketterjacht"!t die

de hoogste Sowjetbureaucraten uit.puur eigQnbelang hebben ingezet

tegen "de verspreiding van .alle gedachten en ideeen, die hejn

vreemd zijn11. I
: * ' [

Een soortgelijk requisitoir was te lezen in een open brief
, !

van de befaamde Russische cellist RO aan drie vain de
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grootste Sowjetbladen. In deze brief, die uiteraard door de drie

kranten niet werd afgedrukt maar door dissidenten aan westerse

journalisten ter hand werd gesteld, nara deze tweevoudige STALIN-
• "

prijswinnaar het op voor de uit de Schrijversbond gestoten aluteur

SOLZHENITZYN, die in oktober de Nobelprijs voor literatuur kreeg

toegekend. Rd hekelde het opportunisms, "Waarmee de

dikwijls "volstrekt incompetente" culturele Sowjetautoriteiten

de waarde van de literaire Nobelprijs beoordelen, al naar gelang

de prijswinnaar bij hen in de smaak valt» Hij meende "dat

SOLZHENITZYN voldoende geleden heeft om de waarheid te mogen

schrijven, zoals hij die ziet", en wenste er openlijk voor uit te

koraen dat hij de verguisde schrijver reeds geruime tijd onder-

dak verschafte in zijn buitenhuis.

SOLZHENITZYN zelf heeft op 27 november in een brief aajn de

Zweedse Nobelstichting meegedeeld, dat hij is teruggekomen cp

zijn aanvankelijk voornemen ora zijn onderscheiding persoonlijk in

Stockholm in ontvangst te komen nemen« Als reden gaf hij op, dat

zijn recente bejegening in de Sowjet-Unie hem tot het inzictt had

gebracht, dat een eventuele reis naar Zweden wel eens zou kvnnen

worden aangegrepen om hem voorgoed uit zijn vaderland te barnen.

Hij vroeg daarom de prijs in Moskou te mogen ontvangen uit handen

van vertegenv/oordigers van de Nobelstichting en beloofde in

geval de gebruikelijke Nobel-rede binnen een half jaar naar

Zweden te zullen verzenden.

Een ander opmerkelijk document, dat westerse journalisten

raedio november in handen werd gespeeld, was een getypte verila-

ring, waarin drie Sowjetfysici van wereldnaam,.SACHAROW,

TW: en CH de oprichting bekend maakten van

"comit£ voor de rechten van de mens", waarvan alleen

lid kunnen worden, Formeel kunnen de Sowjetautoriteiten geer aan-

stoot nemen aan dit initiatief, omdat het nieuwe comitS zicl niet

aandient als een anti-Sowjetorganisatie, maar als een loyal*

a-politieke instelling, die de Sowjetleiding de helpende hard

zegt te willen bieden bij het zoeken van "constructieve wege n om

de rechten van de Sowjetmens veilig te stellen". Uitgangspui t heet

het handvest van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens

maar ook "het specifieke karakter van de Sowjetwet en de getom-

pliceerde tradities en reele problemen van de staat op dit j;e-

bied".

dat

een
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In Tsjechoslowakije blijft partijleider HUSAK proberen zich

te verzekeren van de vrijwel onmisbare steun van de oppositionele

Intelligentsia. Volgens berichten uit Fraag zou de Tsjechische

Cultuurtninister BE amnestie hebben beloofd aan alle auteurs

en ondertekenaars van "rechts-revisionistische en anti-socialis-

tische" petities uit 1968, zoals het vermaarde "Manifest van

2000 Woorden". Zij zoudeh niet longer gedwongen worden tot

"zelfkritiek", als ze zich voortaan maar niet meer zouden ge-

dragen als "politieke provocateurs"'of openlijke aanklagers van

de regering, Deze maatregel past geheel in de taktiek van HUSAK,

die alle "tijdelijk op een dwaalspoor geraakte mensen weer tot

actieve medewerking brehgen" wil en daarom de drastische zuive-

ring zb goed als afgesloten wenst te beschouwen,

Tegen deze soepele aanpak is de door Stalinisten gedomi-

neerde controle—commiasie van de Tsjechoslowaakse partij osten-

tatief in verweer gegaan door op 18 november te verklaren "dat

het noodzakelijk is de partij voortdurend te zuiveren van ele-

menten, die haar vreemd zijn". Naar het inzicht van deze commis-

sie "moet prioriteit worden gegeven aan de strija voor d'e"eenheid

van de partij op basis van het marxisme-leninisme, hetgeen een

strenge partij-discipline impliceert| evenals versterking van de

collegialiteit van de leiding en" strikte controle op de uitvoe-

ring van partijbesluiten", Aan te nemen valt dat deze strijd

tussen "geraatigden" en harde conservatieven verder zal worden uit-

gevochten op het eerstkomend CC-plenum, dat van november naar

december is verschoven*

Bepaald verontrustend is een kortelings door radio Praag

gestarte uitzendingenserie, waarin joodse voormannen van de Praag-

se lente aan de schandpaal worden genageld, Bijna onveranderlijk

worden zij beticht van "trotskistische opvattingen" en samenwer-

king met het "joods-amerikaanse kapitalisrae en joodse spionage-

centra", waarbij niet zelden collaboratie met de vroegere Gestapo

wordt gesuggereerd*

In Hongarije vond van 25 tot 28 november het 10e partij-

congres plaats, dat gezien het verloop en de samenstelling van

het nieuwe Politburo een belofte inhoudt voor de onverminderde
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voortzetting van het voorzichtig "progressieve" partijbelei

de laatste jaren. Partijleider KAI pleitte voor de "verdefe

ontwikkeling van de socialistische democratie" en kondigde

maatregelen aan tegen de huidige misstanden in de partij, m<

tegen de corruptie, "die de nationale economic ernstige schs

toebrengt", Hij sprak zich nadrukkelijk uit ten gunste van <

persoonlijke vrijheid van de kunstenaar, al kende hij de

het recht toe kunstwerken naar hun artistieke en ook naar h\e waarde te selecteren, zonder daarbij aan administra'

(straf-)maatregelen te denken.

CPSU-vertegenwoordig&r BREZHNEW gaf in feite zijn fia

de relatief "liberale" Hongaarse partijlijn door prijzende

den te wijden aan de "communistische opvoeding van de

arbeiders en de meedogenloze strijd tegen zowel de bourgeois

ideologic als de linkse en rechtse afwijkingen van de marxit

tisch-leninistische leer" - overigens loftuitingen, die als

zovele waarschuwingen konden worden opgevat.
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Oost-Duitsland.was op het Hongaarse partijcongres niel

de meeste andere Warschau Pactlanden vertegenwoordigd door

partijleider maar door een Politburolid, dat als achtste in

partijhierarchie staat genoteerd. De opvallende afwezigheid

ULBRICHT heeft tot tal van speculaties geleid, temeer omdat

andere Oosteuropese partijchefs voor de aanvang van het conf

een officieuse topconferentie hielden, waarop naar verluidt

de Westduitse Ostpolitik en de Europese Veiligheid aan de pj

zijn gekomen, Hoewel het gerucht ging dat Ulbricht enkele

voor zijn voorgenoraen vertrek naar Boedapest een zware hart?

val had gekregen, werd algeraeen vermoed dat zijn absentie e<

politieke achtergrond had. Bit vermoeden werd nog versterkt

de Oostduitse leider drie dagen later Sowjetminister van Bu:

landse Zaken GROMYKO ontving voor besprekingen, die gewijd 1

te zijn aan "aangelegenheden van wederzijds belang en vraag

stukken rond de Europese Veiligheid", Waarnemers achten het

uitgesloten dat GROMYKO zijn Oostduitse gesprekspartners "at

zen" heeft gegeven voor de door hen te volgen gedragslijn t:

het op 27 november hervatte overleg tussen Oost- en West-

Duitsland,
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1Het is geen geheim dat de Oostduitsers zich verzettep. tegen
i

de verzoeningsgezinde politiek van hun Oostblokpartners teh op-

zichte van Bonn en in elk geval het tempo van de toenadering

willen vertragen. Zij demonstreerden dit verzet door in het laat—

ste weekeinde van november een stiptheidsactie te beginnen'op de

toegangswegen naar West-Berlijn, waar de Bondsdagfractie van de

CDU/CSU een vergadering had belegd. Prompt verklaarde de West-

duitse minister van Buitenlandse Zaken SCH! in een radioi>

uitzending op 29 november, dat de verdragen met de Sowejt-ilnie

en Polen pas zouden kunnen worden geratificeerd als de kweetie-

Berlijn zou zijn opgelost. Nog dezelfde dag betoogde BREZHkEW

in een redevoering in Armenie dat "een normalisatie van de!situatie

in Berlijn heel goed mogelijk is als alle betrokken partijen hun

goede wil tonen en besluiten nemen, die tegemoetkomen aan fle ver-

langens van de Westberlijnse bevolking en aan de wettige belangen

en rechten van de DDR". De volgende dag werd bekend dat begin
i

december een kennelijk inderhaast belegde topconferentie van het

Warschau Pact in Oost-Berlijn zou worden gehouden en dat BREZHNEW
!

reeds op 1 december naar de DDR zou vooruitreizen om, zoalte werd

verondersteld, de Oostduitse leiders tot een cooperatieve houding

te bewegen. Dit Oosteuropees topoverleg, het eerste dat in Oost-

Berlijn plaatsvindt, zal zich - volgens betrouwbare bronnea in

Boedapest - concentreren op de kwestie-Berlijn en op de normali-

sering van de betrekkingen met de Bondsrepubliek, De topconferentie

valt op de vooravond van de eerstvolgende viermogendheden-be-

sprekingen over het urgente Berlijnse vraagstuk, '


