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ARABISCHE TEBRORISME

Inleiding , ., .

De laatste tijd wordt West-Europa (ook Nederland) vaak gecon-

fronteerd met acties gepleegd door Palestijnse verzetssti-ijders. Deze

acties richten zich tegenwoordig niet alleen meer op Israelische ob-

jecten c.q. personen, doch ook op objecten en personen uit landen die

sympathiek staan ten opzichte van Israel. I

De beiangrijkste, ook buiten het Midden-Oosten tegen Israel en

ahdere "kapitalistische'1 landeh opererende, Palestijnse verzetsorga-

n lea ties zijn: . - • - . .

;-. El..Fatah;

- het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (PFLP)

ri- een van het PFLP afgescheiden groep, nl. PFLP - G.C. (p General

Command); - -y

- Black September.. .

Deze groeperingen worden hieronder afzonderlijk nader tojegelicht.

Is verreweg de belangrijkste Palestijnse verzetsorganisaltie.

Doel van El Fatah ia: - de stichting van een niet-seculaiije, democra-

tis.ch geregeerde staat PALESTINA, waarin Moslims, Joden ien Christenen

gelijk berechtigd ..zijn. El Fatah wijst daarom de marxisijisch-leninis-

tische stellingname van de PFLP af. Haar terreuracties strekten zich

aanvankelijk dan ook niet verder uit dan tot Israel en, jna 196?, tot

de door Israel bezette gebieden. Aangezien het PFLP dooxf zijn terreur-

acties/. in Europa snel sympathie onder de Palestijnen enjdaardoor vrij

veel nieuwe leden won, breidde El Fatah haar operatieteifrein eveneens

tot buiten het Midden-Oosten uit. Zij claimde toen - vodr zover be-

kend voor de eerste keer - de verantwoordelijkheid voor de aanslag op

GULF OIL van 1*f op 15 maart 1971 te Rotterdam.

ARAFAT heeft onder meer een goede relatie opgebouwd met de in Algiers

gevestigde Black-Panther groepering. \t moet worden, dat El Fatah in de toekomst meer aanslagen bui-

- - !

ten het Midden-Oosten zal gaan plegen.

El Fatah heeft, vertegenwoordigers in vele landen van Europa.
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PFLP_(leider: George HABASHO

In tegeiistelling tot El Fatah voert deze organisatie een strtLjd voor

een "socialistische" staat. Haar terreuracties, die ziclL.yaafc ken-

merken door een uitstekende.planning, zijn gericht zowel tegen zuiver

Israelische- ale tegen andere, zgn. "kapitailstische" objected.

Tot de meest bekende acties van de PFLP behoren de kaping in 1969 ea

1970 van een aantal vliegtuigen; bomaanslagen tegen de Israelische

Ambassades in Bonn en Den Haag in 1969, uitgevoerd door leden van het

HO-CHI-MINH-jeugdlegioen van de PFLP; en de op 31 mei 1972 door drie

OLapanners op het vliegveld van Tel-Aviv aangerichte slachtirg.

Behalve steunpunten in enkele grote plaatsen in Frankrijk he

PFLP - voor zover bekend - geen vertegenwoordigers in We's't-1

landen. ' - '• • ' ''•••-'i- • ' ' • ' • • ' • —--

De scheiding tussen El Fatah en PFLP mbet voor wat betreft (

acties in Europa niet al te stringent worden opgevat. De bet

eft het

uropese

e terreur-

ende - mo-

menteel in Israel gevangen zittende - Franfaise Evelyne BAl heeft

haar medewerking verleend zowel aan de PFLP-vliegtuigkapinglop 6 Sep-

tember 1970 als aan de door El Fatah geclaimde aanslag op QVLF-OIL

van 14 op 15 maart 1971 te Rotterdam,. ... ... ...-•';•_

Deze organisatie staat bekend om het vrij hoge technische n:;veau van

haar operaties. Zo werden in februari 1970 aanslagen geplee|d op een

Swissair- en eea Austrian Airways toestel door middel van als post-

:pakketton Verzonden barometrische bommen. In het geval van net Swiss

air-toestel had dit tot gevolg, dat het neerstorttet waarbin alle ̂ 7

inzittenden din het leven kwamen. Het toestel van Austrian Atrways

*kwam er met een geslaagde noodlanding van af«

-Black September .

Deze organisatie werd opgericht - naar alle waarschijnlijkhbid door

leidende figuren uit de Jihad El Rasd (de inlichtingendiensb van

El Fatah)- naar aanleiding van het optreden van Koning HUSSSIN in

September 1970 tegen de Palestijnse commando's en verzetsstpijders.

Zij voerde in november 1971 in Cairo de moord uit op de Joriaanse

premier Wasfi TELL, uit wraak voor de dood van een harer leaders in
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Jdrdanie» .J. .....'..:.,. . !

2ij pleegde eveneens de aanslagen op de Jordaanse Ambassadeur in

Londen en de Jordaanse Ambassade te Bern in dedember 1971, als onder-

deel van de pogirig het Hashemietische regrem in Jordanie oraver te
werpen. ' . - . • - . . .

Tevens claimde zij de verantwoordelijkheid voor de sabotagedaden in

februari 1972: te Hamburg en van de Compressorstations van de Nederl.-

Gasunie te Ommen en _te Ravernsteln; de moord op de vijf Jordaniers in

een pension in BruhT (W-.-Dld.) en de kaping van het Sabena-toestel op

8 mei 1972 naar het vliegveld van Tel Aviv.

, . • • • . . , - . , : • • • • . . • • ' . . ' ' ' • ' I

Situatie in Nederland ,,..• ••..•• . . . . . ; ; • • • -

De vertegenwobrdiger van El Fatah in Ne'derland is de rheer

Mahmoud Salim RA! , honorair consul van Koeweit in Den Haag.

Hij tracht de publieke opinie hier te lande ten gunste van 'de Palestijn-

se zaak te beinvloeden door het houden van lezingen, teach-in's e.d.

voor scholieren en:«tudenten*' • .._̂ i.--...; •-.-.. ...........̂ .

EA onderhoudt oqk contact met. v,ertegen.woordigers van publiciteits-

media (krantt radio en T.V.). Hij bedient zi.ch bij zijn politieke ac-

tiviteiten o«m. van het Palestina Comite.

Onder de in Nederland verblijvende Arabieren Cca 25.000) zamelt

RA: t.b.v. El Fatah, fondeen .in.

Onder "Arabieren" in dit verband te verstaan onderdanen van de navol-

gende landen:

Land Aantal

Muscat en Oman; L-*.

Quatar • -

Soedan !?6 "

. Syrie . n3

Land

Marokko

Saoedi-Arabie

Tunesie

Egypte
Algerije

Libanon

Bahrein

Irak

Yemen

Jordanie

Koeweit

Libie

Aantal

21.000

. - •• a
koo
200

8?
106

-
95

- 1
89
1
12
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namelijk

ofzal :enman

Marokkanen, Tunesiers en Algerijnen bevinden zich yooj

in Nederland als gastarbeiders; de overigen als student,

in andere beroepen. . .

Arabische studenten zijn voornamelijk geconcentreerd in Den

Wageningen, Delft, Rotterdam en Enschede.

In net algemeen kan gesteld worden dat, behalve door <.e Palestij-

nen, de meest fanatieke steun aan de verzetsorganisaties ge] everd

wordt door de Algerijnen en de Libiers.

In Nederland wordt steun verleend door Marokkanen, zowel in financi-

eel als in ander opzicht.

Samenbundeling tot organisaties zoals West-Duitsland 1e zien

geeft is - m.u.v. de recent opgerichte "Arab Students Association in

the Netherlands" - tot dusver in Nederland niet gesignaleer
*. . - -

Wei zijn er gezelligheidsverenigingen en andere trefpunten in de grote

steden. .

Terreur e.g. sabotagedaden in of m.b.t, Nederland

8 September 1969s Aanslag d.m.v. een handgranaat op de Isra«lische

Ambassade te Den Haag. . . . •
•" . ' ' . . ' ' : . • *

6 September 1970; Mislukte poging tot kaping van een El-Al-ioestel op

weg van Schiphol n'aa'r New York. Daders wareh Leila KIL en| Patrick

Joseph Afi alias Narcisco Jose DIA . De laats e werd

tijdens de poging gedood. De mislukking van deze poging is d.a.w. te

danken aan de waakzaamheid van het E1-A1 balie-personeel.

6 September 1970; PI en GIT (houders van Senegalese pasp orten)

kaapten met vier anderen een PANAM-vliegtuig, op weg van Be iphol naar

New York. Het gekaapte toeatel werd na een tussenlanding in Beiroet

naar Cairo gedirigeerd, waar het - nadat alle passagiers ui gestapt

waren - werd opgeblazen.

De drie bovengenoemde terreuracties werden door het PFLP geojrgani-

seerd.

14 - 13 maart 1971; Aanslag op GULF OIL te Rotterdam.

Het gebeurde kon gereconstrueerd worden uit de verklaringen [van een

vrouwelijke medeplichtige, de Fran9aise Evelyne BA] , die o|p 8-̂ -1971
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in Israel werd gearresteerd. Uit haar verklaring bleek tevens, dat de

terroristen bij de voorbereiding van hun operaties gebruik kunnen ma-

ken van steunpunten in Nederland.

De verantwoordelijkheid voor deze aanslag werd door El Fatah geclaimd,

28 augustus 1971; Een Nederlands meisje (in de pers aaiigeduid als

"het bbmmenmeisje") vertrekt van Rome met een El-Al-toestel naar

Israel met - zoals later bleek - een barometrische bom in een koffer-

tje. Deze bom had in de liicht aan boord van het toestel moeten ont-

ploffen* Door onbekende oorzaak explodeerde hij echter niet. Het

koffertje zoii zij voor een Arabier, met wie zij in Joegosl&vidi be-

trekkingeh kad aangekhoopt, naar "zijii mofeder" in Israel brengen^

Het adr-es van de inoeder bleek niet te best aan;. i :' •.

Oezie'n de overeenfcomst van de uitvoering van. de bom met die van de

aanslagea op de Swissair- en Austrian Air««ys-toestellen, moet deze

poging naar alle waarschijnlijkheid op net debet van PFLP - 6.C. ge-

bbekt worden. ^ . '

6 februari 1972; Aanslagen d.m.v. explosieven op de comprebsorstations

van de Nederlandse Gasunie te Ommen en Ravenstein. De hiervoor ge-

bruikte explosieven bleken identiek te zijja- aan door Palestijnse ter-

roristen en door het "bommenmeisje" gebruikte .explosieven. De aansla-

gen op Ommen en Ravenstein werden - zoals reeds eerder gezegd - door

Black September geclaimd. .

' ' - ; • . *.. . . • . • . . | .
Conclusie . . . ; . . . • . . ! . • • •

Uit de reeks van aanslagen blijkt de belangstelling Ivan het

Palestijnse verzet voor Nederland. • .< .

De plannen worden buitenslands gesmeed;- de dader(s) komen - doorgaans

met vervalste papieren - voor korte tijd naar Nederland en; verdwijnen

na de aanslag zo snel mogelijk weer naar het buitenland. Zij worden

soms begeleid door Europese vrouwen, die meestal langs amoureuze weg

gerecruteerd worden. ' • • . - • • •

Bij hun operaties ondervinden de terroristen wel.staun van

h.t.l. verblijvende Arabier6n c.q» Nederlanders. Deze steun bepaalt

zich n.a.w. tot het verstrekken van informatie c.q. het verlenen van

huisvesting. :

Het is te verwachten dat ook in de toakomst dergelijke -terreur-

en sabotagedaden in Nederland of t.o.v. Nederland zullen plaatsvinden.

*

* *
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De onderlihge verhoudingen tuseen de CPN, de CPSU en de pro

dissideate communieten.

-jussiache

Terwijl de CPN-leiding in januari vrij snel reageerde op de

aanval in het januari-nummer van het historisch Sowjet-tijds ,hrift

"Woprosy Istorii KPSS", is een officiele reactie op de laats ;e stap

die door de CFSU in onderlinge conflict werd gedaan door

catie van een artikel ::in "Prawda" van 12 mei 1972, tot nu to r uitge-

bleven. Dat betekent echter niet dat de problematiek door de

ken partijen voorlopig op de achtergrond geschoven zou zijn.

blijkt haar politick ten opzichte van de dissidente communis

Nederland te hebben aangepast aan het zich tqespitsende conf

de CPSU; de dissidenten vrage'n zich af in hoeverre hun in he

de publi-

betrok-

De CPN

ten in

Lict met

conflict

e«n rol is toegedacht; de CPSU tenslotte lijkt eerst de CPN-reactie

tef wlllen.afwachten alvorens eventuele verdere. stappen te onpLernemen,

~De politiek van de CPN-leiding ten aanzien van de dissLdente

communisten was tot voor kort vrij ongenuanceerd. Alle commulisten

die in vroegere \jaren om welke reden dan ook uit de-CPN zijn gestoten

en op enigerlei wijze nog van zich deden spreken, werden door de CPN

afgeschilderd als partijvijanden, die bestreden dienden te worden.

Van een stelselmatige bestrijding is echter nooit sprake geweest;

slechts incidenteel werden bepaalde dissidenten in "De Wiiafhteid" of

in vergaderingen aan de kaak gesteld.

In die houding ten opzichte van de dissidenten heeft die CPN-

leiding nu enige veranderingen gebracht. In de uiteenzettingen, die

door partijleiders vbor de districtsleidingen werden gehoudejn, wordt

een onderscheid gemaakt tussen ".partijvijanden" en personen

6f niet als lid van de CPN, van een pro-Sowjet instelling blijk geven.

De eerste cateigorie dient bij haar aanhang stelselmatig in discrediet

te worden .gebnacht| yoorzover er zich onder hen nog partijleden be-

vinden-dient aan dat partijlidmaatschap een einde te worden

In deze opzet past de uitgifte van een nieuw orgaan,

geheten,; dat ond«r redactie staat van twee oudgedienden, de

J. ;BRi en H. KLJ . In het eerste nummer, gedateerd me

wordt de bedoeling uiteengezet: "met behulp van deze onrqgelmatig ver-

schijnende notities wat licht te geven op het duistere were]

anti-CPN intriganten". De zes pagina's van ;het̂ eerste nummeif zijn voor

die, al

gemaakt.

Notities"

heren

dje van
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het overige gewijd aan de uitgever van "Communistische Notlties",

F. BAHUCH, wiens levensloop wordt. ontrafeld en in een kwaad daglicht

wordt .geplaatst. "Notities" werd gedrukt in een oplage van 3QOO exem-

plaren en vanuit Felix Meritis zowel aan CPN.-le den als aan niet CPN-.

leden verzonden.

Ten aanzien van de tweede categorie, de Sowjetgezinden, dient

volgens de instructies van de partijleiding tactisch gehandeld te

worden; hun moet worden ontraden pm via het .reisbureau Vernu NV reizen

naar de .Sowjet-Unie te maken omdat zij daar aan anti-CPN propaganda

worden blootgesteld en omdat middels dergelijke reizen partij-onder-

mijnende activiteiten in Nederland financieel worden gesteund. Met

betrekking tot de Vereniging "Nederland-USSR", het belangrijkste orga-

nisatorische verband tussen de dissidente communisten en een essen-

tiele factor in het geschil tussen CPN en CPSU, geldt als bijzondere

richtlijn dat niet openlijk tegen de vereniging mag worden opgetreden;

zelfs moet geprobeerd worden deze vereniging weer onder de hoede van

de partij te brengen door betrouwbare partijleden in de afdelings-
» ' . ' ' . .':•''..

besturen opgenomen te krijgen; CPN-leden, die teyens lid zijn van de

vereniging, moeten er door overreding toe worden gebracht de partij-

richtlijnen ten aanzien van de vereniging in praktijk te brengen.

Ter ondersteuning van dit beleid zal de CPN de viering van de Oktober-

revolutie in ere herstellen; het is de partijleiding namelijk geble-

ken dat nogal wat partijgenoten de telkenjare door de Vereniging

"Nederland-USSR" georganiseerde herdenkingsbijeenkomsten bezochten.

Aangenomen mag worden dat de CPSU de stappen, die zij tot nu toe

in het conflict met de CPN heeft gedaan,.niet zou hebben gezet als zij

niet verwachtte daardoor in Nederland op den duur een gunstiger uit-

gangspunt te kunnen scheppen voor haar activiteiten dan tot dusver

het geval geweest is. Dit betekent dat de huidige situatie, waarin de

CPSU via de dissidenten - met name via de Vereniging "Nederland-USSR" -

tot de Nederlandse samenleving toegang heeft, naar haar mening niet

voldoende compensatie biedt voor het ontbreken van een loyale commu-

nistische partij. Die opvatting wordt aanneinelijk wanneer men de re-

sultaten beziet van alle inspanningen, die de CPSU en ook andere Oost-

Europese partij.en zich hebben getroost om zich een goed uitgangspunt

voor beinvloeding van de Nederlandse samenleving te verschaffen.
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Weliswaar hebben de sterkere bemoeienissen van functionarisson van de

Sowjet-Ambassade de Vereniging "Nederland-USSR11 tot een vrij gewillig

werktuig gemaakt, dat zijn ac-tiviteiten op cultureel terrein! sinds de

breuk met de CPN in 196? aanzienlijk heeft weten uit te brei ien, doch

de vereniging lijkt niet over voldoende politieke inhoud te jeschik-

ken om alle vanuit Oost-Europa geinspireerde activiteiten te kunnen

bundelen. Bovendien verhinderen de tussen de dissidenten bespaande

controversen de totstandkoming van een hechte samenwerkingsband. Derge-

lijke controversen blijken ook te bestaan binnen de Verenigitg "Neder-

land-USSR": de bemoeienis van met name de eerste seeretaris van de

Sowjet-Ambassade, GUI met de vereniging, die onder meer resul-

teerden in wijzigingen in de samenstelling van het secretariat, leid-

het

de zijde

van de Ambassade in de organisatbrische aangelegenheden van lie vereni-

ging een eerste aanzet te bespeuren om de vereniging te gelegener tijd

tot een volwaardige politieke partij te doen uitgroeien en tekende

daartegen protest aan.

Behalve met de onderlinge controversen heeft de CPSU olok te ma-

ken met de onder de dissidenten levende vrees, dat zij als wisselgeld

gebruikt zullen worden bij een eventuele regeling van de geschillen

den tot spanningen in het Hoofdbestuur. Een aantal leden van

Hoofdbestuur meende - wellicht terecht - in de inmenging van

tussen de CPN en de CPSU. Aan die vrees werd voor het eerst

uiting gegeven toen bleek dat in maart 1971 een "Waarheid"-cjorrespon-

dent naar Moskou ging om het 2̂ -ste CPSU-congres bij te wonen

schijnlijk om nieuwe onrust, naar aanleiding van het artikel

openlijk

Waar-

in

"Prawda" (d.d. 12 mei 1972) en het CPSU-telegram aan het CPl^-congres,

te voorkomen en mogelijk ook om druk uit te oefenen op de CflN-leiding,

belegden Ambassade-functionarissen op de tweede dag van het CPN-

congres (27 mei 1972) onverwacht in het Ambassade-gebbuw een bijeen-

komst met een aantal vooraanstaande dissidente communisten. "tin toe-

spraken van ambassadeur LA , ambassade-secretaris GIT en de

voorzitter van de Vereniging "Nederland-USSR", IV. HTJLST, weijd hoog

opgegeven van de goede samenwerking en nerd de politiek van de CPN

g hiet

blad

veroordeeld,

Het verloop van het CPN-congres is van Sowjet-zijde" ne

officieel becommentarieerd. \Vel is in het Obst-Durtse parti;
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"Horizont" tiaar aanleiding van het CPN-cohgres een artikelL verschenen;

over de inhoud van het congres wordt daarin echter alleen vermeld dat

vraagstukken van finaneiele aard aan de orde werden gesteld. Voorts

bevat het art ike 1 de voile dige tekst van het "Prawda''-artikel en van

het telegram van de CPSU, waarbij wordt verwezen naar de congres-

documentent die "bedauerlicherweise" aanvallen bevatten tegen vele

partijen, met name tegen de CPSU, Voor plaatsing in "Horizont" van

een kritisch artikel over het CPN-congres van de hand van een Neder-

landse correspondent van een Ooat-Duits persbureau werd van "hoger-

hand" geen toeatemming verkregen. Naar verluidt zou ook het communis-

tische tijdschrift "Neue Zeit", een weekblad* van Sowjet-origine dat

in vele landen wordt verspreid, een zeer krltische analyse van het

CPN-congres hebben gemaakt; ook hier zou toestemming voor publidatie

(die door het CC van de CPSU zou moeten worden gegeven) zijn uitge-

bleven.

Beide gevallen zouden erop kunnen duiden, dat de CPSU de CPN

voorlopig alle gelegenheid wil bieden om gehoor te geven aan de in

het nPrawda:!-artikel opgesloten liggende verkapte uitnodiging om met

de CPSU besprekingen te beginnen.

De ontwikkelingen zoals die tot nu toe hebben plaats gehad be-

hoeven echter niet noodzakelijkerwijs te betekenen, dat de CPSU koste

vat kost wil aansturen op normalisering van de betrekkingen met de

CPN. V/anneer door de CPN, waaraan klaarblijkelijk het initiatief in-

zake het openen van besprekingen wordt gelaten, niet rechtstreeks met

de CPSU contact wordt opgenomen, lijkt het op grond van de huidige

situatie zeer wel mogelijk dat de toestand van gewapende vrede, zoals

die sinds 196̂  bestaat, blijft voortduren. Met dien verstande dan dat

van CPSU-zijde niets zal worden nagelaten om haar positie in Nederland

te verstevigen met behulp van de dissidenten. De sterkere bemoeienis-

sen van Sowjet-functionarissen met de Vereniging "Nederland-USSR11,

die de laatste tijd aan de dag treedt, gerelateerd aan de in Sowjet-

publicaties gesuggereerde en gestimuleerde discrepantie tussen de

CPN-leiding en haar achterban, zouden echter ook functioneel kunnen

zijn in een plan, waarin ruimte gelaten is voor het creeren van een

nieuwe partij, indien eventuele besprekingen over normalisering van

de betrekkingen niet tot een voor de CPSU bevredigend resultaat zouden
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leiden. Besprekingen,. die zich dan voornamelijk zullen

de vraag in hoeverre de CPN bereid is de rol die nu, zij he

kig, door de dissidenten wordt vervuld, voor haar rekening

toes'>itsen op

gebrek-

e nemen.
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Wqaaheldfaeet 1972
Het voorheen jaarlijks terugkerende evenement voor partij en

krant dat altijd in Amatwrdaij werd georgarxiseerd, is enige jaren

(sinds 20 oktober 1968) niet meer gehouden omdat het geld, dat bij de

CPN nog immer niet in ruime mate aanwezig is, hard nodig was voor ande-

re partij-aangelegerihieden. In 1969 werd op *f oktober in het kader van

het 50-jarig bestaan van de CPN een landelijke manifestatie in

Amsterdam gehouden; in de jaren 1970 en 1971 waren respectievelijk de

verkiezingen voor de gemeenteraden en Provinciale Staten en de Tweede

Kamerverkiezingen de oorzaak van het uitblijven van het Waarheid£eest»

Dit jaar zal in de Amsterdamse Nieuwe RAI (Europahal) op zater-

dag 30 September het zgn partijfamiliefeest, waar het werken voor en

met de krant centraal staat, weer op ouderwetse wijze plaatsvinden met

o.a. een groot non-stop feestprogramma, activiteiten van jonge kunste-

naars, kunst- en andere tentoonstellingen, stands en vele attracties.

Om de kosten van de huur van het RAI-gebouw, die / 10.000,- bedragen

te dekken, zullen een tombola en een verloting worden gehouden.

Sr is een commissie samengesteld, die de voorbereidingen voor

het festival ter hand zal nemen. In eerste instantie was de leiding

hiervan opgedragen aan de heer L.J.H.M. van TU] ', daarin bijgestaan

door de heer E.DE! :. In verband met ziekte van de heer Van TtJ]

is nu de heer E.WA! ' met de leiding belast. In partijkringen ver-

wacht men dat zo'n 25.000 personen aan het Waarheidfeest zullen deel-

nemen. .

De partijleiding beoogt met dit festival de abonne-werving voor het

eigen dagblad te stimuleren. Deze werving, die voortdurend de hoogste

prioriteit in de activiteit der partijleden moet hebben, loopt als al-

tijd niet naar wens.

Blijkens een gestencild rondschrijven over de wervingsresultaten, zou-

den er van September vorig jaar tot eind mei j.l. bijna 5000 abonn6's

zijn gewonnen, maar uit toelichtingen van de landelijke werfleiding

werd duidelijk dat hiermede het bruto aantal werd aangeduid. Door de

woortdurende opzeggingen zou over de genoemde periode de werkelijke

winst slechts 30 abonnS's bedragen.
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Organisatie van het partijbestuur. - - ••"' '•~-'i

Het op het 2̂ ste congres gekozen partijbestuur van d<s CPN is

op zaterdag 17 juni 1972 bijeen .geweest in Amsterdam. Tijd<tns de ver-

gadering werden op vpordracht van .de heer H. HOEKSTRA de volgende

heren in het dagelijks bestuur van de partij gekozen:

M. BARKER,: ..... : . ̂ ,

L . Bd , . . . - . . - • .. . . .

R. HA) , ... r . j.'••;•-- -.. - . . '.
H. HOEKSTRA,

K. H0« ,-.-..
• • - ' J- ~ • . . . ' 3 . • ;

H. KL: t, : . . . , . . . . ...
F. M E : , . . . .
w. NI: :, : ... . . . ' . . „.
B.-.WA: ' , . - - . : • . . • - . . . . . . . ,
Jacob..WOLFF,

Jphan WOLFF,

J. U . .

De heer HOEKSTRA werd tot voorzitter van het paxtijbestuur

Overeenkometig de resolutie van het 24ste congres besloot het

partijbestuur tot de vorming van een secretariaat, dat belist is met

de algemeixe werkzaamheden, apdat het dagelijkse bestuur zi:h geheel

aan de politieke leiding kan wijden.

Het secretariaat bestaat uit de heren:

H* HOEKS.TRA

K. HOi >

H. KL; i
w. NI:
R. WA
j. u:

voorzitter,

organisatie-secretaris,

financiele aangelegenheden,

bedrijfswerk,

propaganda en ideologische "vorming en

administratief secretarisi

gekozen.
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De CPN en de stakingsactie bij de N.V, PELGER . .
•«̂ »*««*»iB»̂ *M>«««̂ î «̂ î *te«̂ i*̂ ««̂ *̂̂ ^̂ **""*î S*"î i**'**"̂ Ŵ ^̂ '*">*'"̂ '̂ i*̂ "î **̂ —̂̂ "**̂ >Ŵ *̂̂ -*̂ "̂ '*̂ ŵŴ ^̂  • •• «

De CPN is van het begin af ten;nauwste betrokken bij de langdu-

rige stakingsactie bij de N.V. PELGER te Smmen. De kiem van het. con-

flict werd gelegd in jariuari van dit jaar.De N.V. PELGER was aanvanke-

lijk niet aangewezen door de Industriebond-NVV -voor acties tijdens de

grote metaalstaking. Nadat echter op initiatief van de heer A.PL.

Jr Ckaderlid van de CPN-afdeling Eramer Compascum) en enkele andere

werknemers van de N.V. PELGER en met hulp van de heer TV ME (lid van

het dagelijks bestuur van de CPN), eeh actiecomi-ti was samengesteld

dat de goedkeuring van het districtsbestuur van de Industriebond-NVV

verkreeg, werd PELGER alsnog als actiebedrijf aangewezen. De heer A,

PI* Jr werd tot voorzitter van het actiecomite gekozen. Hij werd in

zijn optreden als zbdanig van advies voorzien door meer ervaren <3PN-

voormannen,zoals de heer W.J.A. N I ] ( l a n d e l i j k verantwoorde-

lijke vodr het bedrijfswerk) en de heer W. KR (lid van het partij-

bestuur).

Na de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank in het kort geding

tussen de ondernemers in de metaalbedrijven en de Industriebond-NVV,

werd .bij de.N.V. PELGER niet gestaakt. Wei bleef de sfeer op het be-

drijf gespannen, waardoor de terugzetting in functie van een bedrijfs-

leider, die het vertrouwen van het actiecomite genopt, aanleiding kon

zijn dat op 15 februari 1972 het werk voor korte tijd werd neergelegd.

De daarop volgende dag werd de heer PL. Jr wegens werkweigering,

het verstoren van rust en orde en het houden van opruiende toespraken

ontslagen. De andere personeelsleden - 66k de leden van het actie-

comite - bleven normaal aan het werk. .

Het uitbreken van het conflict vond zijn oorzaak in het afbre-

ken van de onderhandelingen tussen directie en vakbonden over de in-

stelling van een ondernemingsraad en herstructurering van de lonen.

De door de directie voorgestelde regeling was met name voor de Indus-

triebond-NVV onaanvaardbaar. De bond stelde daarop zijn eisenpakket

samen en gaf de directie tot 9 maart 1972 de gelegenheid daarop te re-

ageren. Het uitblijven van enige positieve reactie werd gevolgd door

het uitroepen van een werkstaking op 10 maart 1972. De daarbij door

de Industriebond-NVV - en het actiecomite - gestelde eisen waren:

1. het onmiddellijk beginnen van de voorbereidingen voor het tot stand

komen van een ondernemingsraad op basis van de door de leden van de

vakbonden goedgekeurde reglementen.Er mag geen voorwaarde worden
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gesteld aan de door 4e- bond

2. het realiseren van een herstructurering van de lonen;

3«vhet ongedaan maken van het ontslag van vakbonds vert e genwocrdiger

A. PI« . Deze dient zohder voorwaarde vooraf weer in hei bedrjjf

terug te keren.

Naarmate het conflict:langer duurde kwam de nadruk meer en meer

te liggen op het ongedaan maken van het ontslag van bedrijfs'Jontact-

man Av PL. Jr. Door de CPN werd gesteld dat het hierbij n:.et ging

om de -heer PL zelf, maar otn ite behartiging van de belang'm van de

'arbeiders binnen. de onderneming do.or de • vakbonden en om de v rijheid

van.de bond zelf zijn vertegenwoordigers: aan te wijzen. -Daarloor was

-naar het oordeel van de CPN-leiding - hê t conflict, dat pl̂ iatselijk

'%'ego-nhen Was, uitgegroeid tot een nationale zaak. In pamfletjten die in

nreerdere CPN-di'stricten verspreid werden en rin het dagblad "be Waar-

heid" werd opgeroepen solidair te zijn met de stakere door hen finan-

cieel te steunen. Ook werden door verscheidene bedrijven, daartoe aan-

gespoord door het Amsterdamse CPN-district, ten tijde van het kort ge-

ding tussen de N.V. PELGER en de Industriebond-NW solidarit|eit8-tele-

grammen en -deputaties gesfuurd naar de Amsterdamse rechtbanjk. Boven-

dien werd door de CPN-leiding gesteld dat het noodzakelijk vjas gewor-

den om de uitspraak van het NW, om zonodig een landelijke gen-uur-

staking te organiseren, waar te maken en dat het NW daarvocr de voor-

bereidingen moest treffen.

Hoeveel belang de CPN-leiding aan de activiteiten van

PLJ Jr hechtte bleek wel uit het feit, dat deze niet all4en geko-

zen werd tot gedelegeerde naar het 2*fste CPN-congres, maar ook in

de congres-leiding werd opgenomen. Aan bezwaren van de leid:.ng van

het CPN-district Drenthe, dat dit mogelijk nadelig kon zijn

de heer

voor de

actie bij de N.V. PELGER bmdat de heer PLj steeds ontkeni had

CPN-lid te zijn, werd door de partijleiding voorbijgegaan.
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De CPN op sociaal-economisch terrain : ;..••

Moeilijkheden rond_de .yersilvering van vakantiezegels_in_Amsterdam

Wa de bouwvakrellen in 1966 in Amsterdam is er tuasen de com-

munistiache bouwvakbond ABWB en de Amsterdamse afdeling van de Alge-

mene Nederlandse Bouwvakbond (ANB/NW) een regeling getroffen, .die de

ABWB in staat stelde de ANB/NW de verzilvering van vakantiezegels

voor zijn leden te verzorgen. Voor zijn bemiddeling ontving de ABWB

van zijn + 1100 leden een bedrag van gemiddeld ca / 20,- per man. De

ANB/NW ontving voor zijn bemiddeling een vergoeding van het Sociaal

Fonds Bouwnijverheid (SFB).

Door de samenwerkende bouwbonden van NVV, NKV en CNV werd in

het begin van dit jaar besloten deze speciale regeling bij toerbeurt

door een van de erkende bonden te laten uitvoeren en als eerste werd

daarvoor de bouwvakbond van het CNV aangewezen. De ABWB, die al niet

bij de wijziging van de bestaande regeling werd betrokken, werd het

bovendien niet toegestaan de gebruikelijke collecte onder zijn leden

te organiseren en weigerde daarop van de regeling gebruik te maken.

Om moeilijkheden, zoals in 1966, te voorkomen, werd nog ge-

tracht onderhands de oude regeling weer toe te passen, maar deze

poging moest vrij snel worden opgegeven, Het ABWB zond daarop onmid-

dellijk een brief aan zijn leden, waarin uitleg van de situatie werd

gegeven met het advies de vakantiezegels uitsluitend - als ongeorga-

niseerden - bij de ANB/NW voor verzilvering in te leveren. Daar-

naast werd, middele pamfletten en artikelen in het communistisch

dagblad "De Waarheid", tegen het optreden van de confessionele bouw-

vakbonden gefulmineerd. Naar de mening van de ABWB hadden de confes-

sionele organisaties "deze provocatie duidelijk opgezet om de vele

honderden Amsterdamse bouwvakkers, die straks met vakantie gaan, in

moeilijkheden te brengen" en was het hun bedoeling geweest om "de

strijdpositie van de bouwvakarbeiders te breken om de ondernemers in

de gelegenheid te stellen onder de dringende loonsverhoging van 1 ju-

li a.s. onderuit te komen".
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Het ABWB-bestuur stelde dat, evenals in de metaalstakiiig, de

poeitie van de confessionele organisaties ale jaelperjs van de onder-

nemers duidelijk was geworden en het bestuur riep "de gelovige bouw-

•vakapbeideps op de-pi-j-en vail de- cofifessionele organisaties NKV. en

CNV te verlaten en toe te treden tot het NVV".

Door het ABWB-bestuur werden maatregelen genomen om te voor-

komen dat plannen van sommige - wat al te heethoofdige - ABWS-:leden

werden uitgevoerd, waardoor gewelddadige rellen achterwege bUleven
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Het vijfde congres van de BWA -•'•... -..:•••'.

Op 29 april 1972 organiseerde de Bond van Wetenschappeli jke1 Ar-

beiders (BvVA) haar vijfde congres sinds haar oprlchting in September

1969i en wel in net ontmoetingscentrum van het stu'dentencomplex

"Uilenstede" (Vrije Universiteit) te Amsterdam.

Tijdens dit congres werden besluiten genomen met betrekking tot

de onderwerpen die op het vorige BWA-congres '(gehouden in november

1971) reeds bediscussieerd waren (zie MO 12-1971). Dit betrof de be-

gins el verklar ing van de BWA, de t'oekbmst van deze organisatie en de

organisatiestructuur.

Slechts ongeveer 60 personen woonden het congres bij; gezien het

ledental van de BWA (ongeveer 1000) een teleurs%̂ lrlehd̂ e«:ul'fea*fr»v<>or

de organisatbren. De stemming tijdens het congres was dan ook mat,mede

gezien het feit dat d« leidehde figuren van de Bond alle onderwerpen

onderling reeds uitputtend had:deh bediscussieerd. ;

- De leiding van !het congres, dat duurde van 12 uur tot 21 uur

(terwijl een dergelijk congres vroeger twee voile dagen in beslag

• placlit te nemen), berustte bij drs L. RE ^ een der oprichters van

- de BWA. : .
: ' • ' . - • . , . . - . . - . J ' .- . . '

Dê beginselverklaring .!

Het congres aanvaardde de beginselverklaring, die vooraf door

enkele prominenten was opgesteld, zonder dat hierover nog uitvoerig

werd gediscussieerd.

Uitgaande van de sociaal-economisch'e ontwikkelingen werd in deze

beginselverklaring gesteld, dat het "voor ieder duidelijk is geworden

dat de individuele wetenschappelijke arbeider onderworpen is aan door

hem niet beinvloedbare hogere beleidsinstanties". Aangezien, volgens

de BWA, de wetenschapper zich nu bewust geworden is van--z-i-jn--Tcooriarf-

- hankelijke positie (die in wezen niet verschilt van de positie hand-

arbeider-ondernemer), di&nen de wetenschappelijke artteiders zich in

deze (volgens de~ Bn'iJA aanhoudende)'periode :van economische achteruit-

gang aaneen te sluiten met alle andere loonafhankelijken ter verde'di-

ging van hun gezamehli:jke belangen.

Dit verzet dient gevoerd te worden uitgaande van de volgende

• overwegingeh: . .,

1. de :verslechterde ecoranische situatie mag niet afgewenteld worden op



gebjeel

en in-

aan

van de

het inkomen en de arbeidszekerheid van de looutrekkers;

2. de overheid mag het beleid van universiteiten, hogescholen

stituten aangaande het wetenschappelijk onderwijs niet

zich trekken. (Hiermee doelt de BWA op de speciale positie

academic! bij de overheid en met name bij het

onderwijs werkzaam).

Om dit veraet effectief te kunnen leveren besloot de begjinsel-.

verklaring met de toezegging dat de BWA een "juridische st«

in het leven zal roepen om (individuele) wetenschappelijjke artieidere

die niet aangesloten zijn bij een vakbond, te steunen.

wetenschappelijk

De toekomst van de BWA

Het congres besloot de BWA,ondanks haar rela.tief groot I.edental,

niet primair als zelfstandige jprganisatie te laten verder werlien.

Gezien de toch nog gexsoleerde positie van de leden in het gelisle

bestand van academici en het gebrek aan ervaring in vakbondsw< srkzaam-

heden, zag het congres meer heil in een individuele aansluitiug van al

haar leden in de daarvoor in aanmerking komende bestaande vakhonden.

(Het NVV werd met name genoemd). Behalve een meer daadwerkelijke be-

langstelling van de leden verwachtte men van deze stap nog tw*e ef-

fecten: in de eerste plaats hoopte men de ideeen van de B'tfA o:xder een

groter publiek te kunnen brengen (duidelijk werd echter gesteLd dat

BWA-ers niet als infiltranten in de yakbonden moesten worden aeschouwd),

terwijl in de tweede plaats andere vakbondsleden als lid van ie BWA

aangeworven konden worden* Pas op langere termijn zou het dan weer

- bij voldoende ledenaanwas - mogelijk zijn als zelfstandige organi-
• :'• . . .
satie naar buiten op te treden*

De_organisatie

Zoals reeds tijdens het vierde congres besloten was, werd tij-

dens het huidige congres een nieuw bestuur gekozen (Voordien werden

de werkzaamheden gecoordineerd door de "centrale groep", voorjnamelijk

bestaande uit de oprichters van de BWA, die in de praktijk ale stu-

wende eenheid binnen de Bond opereerde echter zonder verantwcordelijk

te zijn aan de leden).

Tot het vijfde congres vormde de "centrale groep" een "voorldpig be-

stuur", dat nu werd vervangen door de volgende hestuursleden:
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J» BR was lid van de "centrale groep11

J. HU bestuurslid van de kritiache Vakbondsbestuurders

C. KL • : -" .--- : ; .,, .: •:-. -. -. . : ... . ... - ;••-

Li ME; deze vier bestuureleden warden reeds vdor h.et congres

candidaat gesteld, terwijl de volgende leden tijdens

het congres aan het bestuur werden toegevoegd:

L. GE

W. LE ' bereid om tot September 1972 aan te blijven

E. de J voormalig "witte" BVD'er en

J.P. TE

Het is waarschijnlijk, dat de machtsverhoudingen binnen de BWA

ondanks het nieuwe "aan de leden verantwoording schuldige" bestuur

nauwelijks zullen veranderen, aangezien de beide belangrijkste per-

sonen van de voormalige "centrale groep", P. CO! en L. RET ,

via de bestuursleden BR: ., GET en MEJ een belangrijke in-

breng tot de beleidsvoering blijven behouden.

Voorts werd op het congres nog van gedachten gewisseld over

de organisatorische aspecten van de door enkele Delftse BtfA-leden

beheerde stakingskas, het "Onafhankelijk Stakingsfonds". Besloten

werd de afdeling Delft voor te stellen de gelden (f 3000,-) in handen

te stellen van het BWA-bestuur.

Tenslotte werd een voorstel van Ton RE1 om een actueel

BWA-blad uit te geven verworpen, aangezien hiervoor de benodigde

gelden ontbraken.

Conclusie

Ondanks het feit dat de Bond haar leden individueel wil laten

optreden in de grote vakbonden, is te verwachten dat zij zich ook

als organisatie zal blijven inzetten. Daarbij valt te denken aan ac-

tiviteiten waarvan de vakbonden zich hebben gedistancieerd, aan steun-

verlening op verzoek van actiegroqpen, of aan speciale projecten op—

gezet met andere organisaties.

Wei zal de aandacht en werklust van de BWA-leden nu nog meer

versnipperd worden. Mogelijk winnen de in 1970 en 1971 binnen de

BWA opgerichte vakgroepen, zoals de chemici- en artsengroep, hier-

door meer aan betekenis w als de enige min of meer consistente

kernen van de Bond - aangezien zij bij uitstek in staat zijn zich

zowel als groep als individueel bezig te houden met vakbondsacti-

viteiten»
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Al met al ziet net er niet naar uit dat de BWA in 4e komen-

de tijd een belangrijker rol zal gaan spelen, noch als organiea-

tie, noch via haar leden in de vakbonden.



-21-

Nederlandse deelname aan de comntunistische yoQrbereiding van een
conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking.

Van 2 tot 5 "juni 1972 werd in Brus6el de "Algemene Vergadering

van. Vertegenwbordigers van de Publieke Opinie inzake Europese Veilig-

heid en Samenwerking" gehouden, eeh manifestatie die, onder heimelij-

ke regie van de CPSU, gedurende langV tijd op brede schaal was voor-

bereid en "bedoeld was als hulpmiddel om de resultaten van een con-

ferentie voOr Europese Veiligheid en Samenwerking op staatsniveau in

voor de Sowjet-tJnie gunstige zin .ta beinvloeden. (Zie ook MO

V?2). Om gezaghebbende vertegenwobrdigers van zoveel mogelijk ver-

schillehde politieke en maatschappelijke richtingen uit geheel

Europa voor de Europese Veiligheid en Samenwerking te winnen, werden

in vele landen nationale comitS's opgericht.

Aan de Algemene Veipgadering werd deelgenomen door ongeyeer 860

personen. De beraadslagingen vohden plaats in een drietal commissies

en mondden uit in eeft "Plechtige Verklarihg", waarin de deelnemers

zich "zonder enig voorbehoud" uitspraken voor het houden van een

conferentie voor Europese'Veiligheid en Samenwerking: 'bp basis van de

deelneming van alle betrokken staten, op voet van gelijkheid".

Vanuit Nederland werd door een vrij eenzijdig samengestelde

delegatie van ongeveef 25 personen aan de Algemene Vergadering deel-

genomen. Het merendeel van hen was aangesloten bij het Nederlands

Jongerencomite voor Europese Veiligheid en Samenwerking (NJEVS).

De groep dissidente communisten rond het bedrijfsblad "Links-Om" had

twee leden naar'Brussel afgevaardigd. Voorts wareri er, behoudens

een aantal waarnemers, enkele vertegenwoordigers van de PSP en van

het Nederlands Regionaal Comitl van de Praagse Christelijke Vredes-

conferentie, waarin de sleutelposities in (dissident-) communistische

handen zijn.

Het NJEVS werd opgericht in januari 1972 als resultaat van de

inspanning en van een aantal pro-Russisch dissidente communisten,

die door Sowjet-functionarissen er toe aangezet werden een Nederlands

comitS voor Europese Veiligheid en Samenwerking op te richten. Toen

slechts een aantal jongeren bereid bleken medeworking te verlenen,

werd besloten tot de samenstelling van een jongerencomit^. Het comi-

te.wordt via een zogena;amd "werkcomite1' door deze communisten gema-
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nipuleerd., fledert: zijn. opr iciidLng-hee-f t

uitbreiding ondergaan;"h

landers voor zijn opvattingen inzake Europese Veiligheid en aajnen-

werking"te interessereni Een aantal belangrijke jongererxorganisaties

heeft medewerking aan het comitS geweigerd op grond van zijn eenzij-

dige pro-Russische samenstelling. Het comite telt momenteel on|geveer

slaagde'er niet in vooraanstaande Nleder-

60 leden, die een vijftiental organisaties vertegenwoordigen;

matig wordt een "Informatie-Bulletin" uitgegeven, waardoor de

onregel-

leden

de stand van zaken op de hoogte worden gebracht.

Begin me'i werd door het comite in het studiecentrum "Wo\ dschoten"

~bij Zeist een studieconferentie belegd, waaraan ondanks de in brede

kring geinaakte propaganda slechts door ongeveer 35 personen ua.jb eigen

kring werd deelgehomen. In "Woudscho.ten" werd besloten om in enige

grote steden een begin te maken met de oprichting van plaatseiijke

comitS's voor Europese Veiligheid en Samenwerking, Aangenomen

dat het in de bedoeling ligt om uit de aanhang, die door de plaatse-

lijke comitees wordt verworven, het ledenbestand te recruterei. voor

een tot nu toe, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet vai. de ..

grond gekomen nationaal comitl.

'De deelnemers aan de studieconferentie werd de raogelijkl.eid ge-

bodeh zich op te geven voor deelname aan de Algemene Vergader: ng in

Brussel. Op grond van het feit dat de kosten van deelname (be$;root

op enige honderden guldens per deelnemer) vanwege de krappe f:.nancie-

le situatie van het comitS door de deelnemers zelf zouden moe^en

worden~opgebracht, was de animo aanvankelijk gering. Pas toen door een

lid van het in Bruasel gevestigde Internationale InitiatiefcoifiitS

werd toegezegd voor 12 NJEVS-leden de kosten te zullen dragen , kon een

delegatie worden samengesteld.

wordt

c >

Bij de voorbereidingen van de Internationale Jeugdconfe

voor Europese Veiligheid en Samenwerking, die van 26 tot 51

1972 in Helsinki zal worden gehouden onder auspicien van de

tische mantelorganisatie World Federation of Democratis Youth

en van de Council of European National Youth Committees (CENY

het NJEVS niet betrokken. Bij voorbereidende bijeenkomsten in

wegeh en Polen werd Nederiand vsrtegenwoordigd door het Neder

fcbmitee voor Internationaal Jeugdwerk (NKIJ), dat bij CENYC i

gesloten. Naar verluidt zou de heer DU' , die met de her

a igustv

entie

us

mmunis-

(WFDY)

-), is

Noor-

ands

; aan-

n
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PO: r LA1 en BA de-;kern .vqymt van _het. NJEVSt, alsnog

.proberen ook voor de jeugdconferentie in Helsinki te worden uitge-

nodigd. . , - - . • •. .-, , ;. ,.

De CPN; die zich tot mr-toe verre heelt: gehouden van alle Inter-

nationale communist ische activiteiten'inzake Europiese Veillgheid en

Samenwerking^ heeft in het Verslag van deLWetkzaamheden van net Partjj-

bestuur, dat werd gepubliceerd ten behbeve van het eind mei gehbtiden

24ste partijcongres, aandacht besteed aan de'Voorsteilen die door

NAVO en: Warschau Pact met betrekking tot een Gohferentie voor Etirope-

se Veiligheid dn Samenwerking naar voreti zijn gebracht en deze als

"zeer belangrijkei diplomatieke initiatieven" begroet.-

1 Zij constateert dat de Westelijke regeringen terzake een:ver-

tragingstactiek toepassen en acht het de taak van de CPN daaraan

"meer en ernstiger" aandacht te besteden do&r ervoor te' zorgen^ dat

door middel van massa-actie en massa-voorlichting-druk wordt uitge-

oefend om diplomatieke initiatieven in resultatehom te zetten.

Het lijkt echter onwaarschijhlijk dat zij daartoe aansluit'ing zal

•zoeken bij de tot nu toe in Nederland ontplooide activiteiten, die

immers grotendeels van dissident-communistische origirie zijn.

*
•

* *
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ACHTERGROND EN BETEKENIS VAN :BEZOEK SPAANSE CP AAN CHINA

Op 28 oktober 1971 zbnd de clandestiene zender van de C|P Spanje

(PCE) "Radio Espana Independiente"(REI) een kort bericht ui't, overge-

nomeii van het partijblad Mundo Obrero en luidende:"Bij het veirschjjnen

van Mundo Obrero zal een dele gat ie van onze parti j in China zlijn.

2ij wordt geleid door algemeen secretari-s Santiago CAJ i epa bestaat

uit leden van het executief comite: Gregoirio L03 , (Santiago

AL , Jose EC: en Ester BU ".

Uit de samenetelling bleek wel dat het om een zeer gewichtige delegatie

ging. Onder de metgezellen van CA! bevonden zich nl. drile regio-

nale partijleiders en wel van de Catalaanse sectie van de PCEJ(de Ver-

enigde Socialistische Parti j van Catalonie, PSUC), van de Basikische
zware

en van de Galicische CP. Daar stond geen/Chinese partijdelegatie te-

genover. De PGE verbleef zelfs niet in China op rechtstreekse uitno-

diging van de CP-Chinat maar van de Chinese ."Volksvereniging rvoor Cul-

turele Betrekkingen met het Buitenland".

Het eefste en enige Chinese bericht over het Spaanse bezoek verscheen

Op 17 november, daags na afloop van het vier weken durende bezoek.

Dit perscommunique meldde dat de Spaanse gasten een ontmoeting hadden

gehad met o.a. KE1 , lid van het centraal comite en hoofd van de

afdeling Buitenland van de CPC. Het was een openhartig gesprek geweest,

waarbij van weerskanten de respectieve standpunten naar vorec waren ge-

bracht, aldus het Chinese persbureau NCNA. Een gemeenschappelijk com-

munique werd echter niet uitgegeven.

De Chinese zwijgzaamheid is misschien net zo veelzeggend als de

Spaanse spraakzaamheid. De PCE toonde zich erg verheugd. Het executief

comite maakte via zender REI op 10 december 1971 bekend dat de betrek-

kingen met de CPC waren hersteld en zei, tevreden te zijn over het feit

dat daarmee uitvoering was gegeven aan het besluit van het centraal

comite van September 1970. Uitgebreid heeft de Spaanse delegatie ver-

slag gedaan van het bezoek aan China. Een uitvoerig interview werd door

CA gegeven aan Mundo Obrero op 10 december 1971, terwijl een lang

verslag, bestemd voor het theoretisch partijorgaan Nuestra Bajndera,

veel aandacht kreeg van REI in een serie uitzendingen van 8 tot 20 fe-

bruari 1972. * *

De PCE bevindt zich momenteel kennelijk in een overgandsfase.

Tot 1968 schaarde aij zich onder pressie van de Communistisch e Partij

van de Sowjet-Unie (CPSU), zeker in internationale aangelegerheden, vrrj-

wel geheel achter Moskou.
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CA , die voortkomt uit de Spaanse socialistische jeugdbeweging

en in 1960 algemeen partijsecretaris werd, steunde bv. CHROESTJOW's

streven naar een Internationale confeirentie van CP-en, die o.m. de
• . . • • -v-lv . . _ . ' • • •

CP-China uit de communistische wereldbeweging zou moeten stoten.

Hij deed ook mee aan de aanvalien op MAO, o.a. omdat deze de oprich-

ting stimuleerde van pro-Chinese partijen, zoals de PCE(M.L.) in 196̂ .

De onderdanigheid van de PCE had ten dele te maken met de omstandighe-

den waarin zij na de Spaanse Burgeroorlog verkeerde: zij werd in 1939

een verboden partij en om haar werk te kunnen voortzetten ging zij on-

dergronds opereren en vanuit het buitenland, vooral Oost-J3uropa.
' - . . . * : * - ' . ' . * ' •

De voornaamste leiders woonden dan ook vaak in Moskou, bv.voorzitter

Dolores IB* ,of in Praag, waar zich ook de clandestiene zender

REI bevond. De loyaliteit t.o.v. Moskou liet in 1966 echter al een• . - ,f _tt.
kleine deuk zien, m.n. op het punt van de nationale partijpolitiek.

De. PQE liet blijken dat zijzelf haar politiek inzake Spanje wilde be-

palen. Zij wenste zelf de partijen en groeperingen te kiezen, waarmee

zij wilde samenwerken in haar streven naar een zo groot mogelijke

"nationale eenheid" tegen het bewind van FRANCO. Zo ging zij zich ma-

nifesteren ale een autonome partij, die zonder inmenging van buitenaf

haar eigen beleid uitstippelde. In april 1966 werd een Spaanse dele-

gatiebezoek aan Roemenie afgesloten met een gemeenschappelijk communi-

que, waarin de autonome Roemeense koers werd onderschreven, gebaseerd

op de principes van soevereiniteit en nationale onafhankelijkheid, ge-

lijkheid van rechten en niet-inmenging in interne aangelegenheden van

andere volken als wezenlijke voorwaarden voor Internationale samen—

werking en net handhaven van de vrede.

De grote botsing tussen de PCI; en de CPSU deed zich voor. n.a.v.

de Warschau-Pact-inyasie in Tsjechoslowakije in augustus 1968. In de

maanden die eraan voorafgingen had de PCE verschillende. keren sympa-

thie betoond voor het vernieuwingsproces o.l.v. DUBCEK: zij zag het

als een positief socialistisch experiment en als een voorbeeld voor

de toekomstige Spaanse maatschappij. Dolores IBi protesteerde

onmiddellijk tegen de invasie en op 22 augustus kwanf het executief

cotnite al met een plan voor een verzoening tussen de CPSU en de CP-

Ts^-jchoslowakije. Op 28 augustus verklaarde het executief comite dat

de oplossing van de binnenlandse aangelegenheden een zaak was voor

de CP en het volk van Tsjechoslowakije zelf, geholpen evenwel door
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socialistische landea en alle CP-en.
. X- . -.

In deze affaire ging het 4»ldelijk ook om de PCE zelf als geloofwaar-

dige partner voor andere anti-FRANCO-groeperingen in Spanje. Op 15

September 1968 bv. schreef Mundo Obrero, dat de Spaanse communisten

het tegendeel moesten bewijzen van de door tegenstanders geonperde

stalling, dat een buitenlandse socialietische macht in Spanj* een po-

litiek zou kunnen dikteren of erger, militair zou kunnen ing:*ijpen

zonder op veel yerzet van de PCE te stuiten, als deze eenmaai. samen

met andere arbeidersbewegingen e.d. aan de macht was. De PCE!heeft

niets van haar protest tegen de invasie teruggenomen. Zij was een van

.de. weinige partijen die haar. afkeuring opnieuw naar voren br^cht tij-

dens de communistische wereldconferentie van Moskou in juni J1969*

Zeer fel reageerde zij ook op het royement van DUBCEK op 27 juni

.1970: de Tsjechoslpwaakse partijleiding had geen enkel recht hem te

royefen, want wanneer iemand zich onderwierp aan de partijdiscipline

behoorde hij niet vanwege afwijkende meningen te worden uitgsstoten.

Tengevolge van het confliot rond Tsjechoslowakije hebbjen veel

Spaanse partijleiders die tot dan toe in de Sowjet-Unie en Tpjecho-
Lslowakije verbleven, vermoedelijk Roemenie als wopnplaats gejkozen.

CA zou zich oyerigens meestal ift Fr'ankrijk of Belgie qevinden,

ondanks het feit dat hij in 1971 uit Frankrijk werd gezet: mjet een
i

toeristenvisum kan.hij .nu eens zijn yrouw en kinderen in Paijijs, dan

weer .zijh vader in Belgii opzoekenv.Ook de partijzend«r REI zou sinds

- - deze conflicten-:ih Roemenie staan, uitgezonderd een hulpzen<^er in

Hongarije. . : - • •

Er deden zich nog meer strubbelingen voor tussen de PC E en de

CPSU. In 1970 had de PCE kritiek op pogingen van de Sowjet-lnie om de

diplomatieke betrekkingen met de regering van FRANCO te hergtellen.

Het conflict spitdte' zich edhter vooral toe, toen de CPSU 4en

Spaanse tegenpartij' ging steunen om zodoende de PCE weer in het

gareel te' dwingen.

Wat was nl. het geval. Twee hoge Spaanse partijfunctionarissen

woo^achtig in Moskou, Eduardo GAl .en Augustin GO] , waron zich

blijven verzetten tejjen de veroprdeling van de invasie en .t̂ gen het

-leiderschap van CAl l. Zij -waren klaarblijkelijk met Sow jet-steun
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in staat om binnen en buiten de PCE (o.a. in de CP-Italie) groot-

scheeps actie te yoeren. Daardoor raakten partijleden in Spanje

zelfs in handen van de politie. DePCE royeerde beide leden op

30 december 1969 en stelde alles in het .werk om net verlieLS aan

leden zo klein mogelijk te houden. Zij leed.echter een gevoelige

slag tqen de dissidenten in 1970 een nieuwe, actieve leider vonden

in de befaamde Enrique LIJ , ex-generaal van het Republi-

keinse leger in de Spaanse Burgeroorlog en van het Russische Rode

Leger, . . ' . . ; : .

In de PCE had hij de leiding van de,.guerrillâ organisatie

in Spanje. Het vreemde aan deze gang van zaken was, dat LI. zo
nog

onverwacht omzwaaide, want hij had kort tevoren ingestemd zowel met

de veroordeling van de Tsjechoslowaakse invasie.en "normalisatie"

als met de autonome koers van de PCE en. zelfs-met de veroordeling

-van GAl en GO! . In September., 1970 werd hij met • vier anderen

geroyeerd. Onder zijn leiding groeide ,de dissidente partij uit

tot een actieve tegenpartij, met eerst nog heimelijke «... later zelfs

openlijke steun van de CPSII. Lli poogde zelfs door een partij-

congres te Parijs in mei 1971»,het zgn 8e congres, zijn partij op

te werpen. als de enig eohte PCE. In maart van dit.jaar stootte hij

CAJ en de zijnen formeel .uit deze "ware partij". Dat nam niet

weg, dat de CA: -groep in de Internationale communisti.sche b.e-

weging algemene erkenning bleef behouden en zich met name verzeker-

de van de sympathie van. CP-en als de Jo.egoslavische, Roemeense,

Italiaanse en Franse. .... .
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Het is waarschijnlijk dat de slechte verhduding met de CPSU jar een

belangrijke oorzaak van is geweest dat de PCE opnieuw kontakcen wilde

aanknopen met de CP-Ghina. Reeds in 1969 zou zij daartoe verjeefse

pogingen hebben gedaan via de Noordkoreaanse partijleider KIM IL

SOENG. Later gaf he't centraal comitS tijdens zijn zitting in! Septem-

ber 1970 openlijk te kennen, dat de PCE streefde naar hersteh. van de

betrekkingen met de CPC. Toen in juli 1971 een Roemeense del

een bezoek bracht aan China, bracht deze waarschijnlijk een

sgatie

verzoek

van de PCE over, om te komen tot een ontmoeting t USB en de PCE! en de

CPC. Toen CA] hl.van 6 augustus tot k September 1971 Rolemenie

bezocht, maakte REX kort na zijn aankomst bekend, dat de pogingen van

het Spaanse executief comit^ om betrekkingen aan te knopen mlet de CPC,

posltief resultaat hadden opgeleverd. Trouwens de CPC had all in juli

een kleine vingerwijzing gegeven door NONA slechts gedeelten! te laten

publiceren uit de begroetingsboodschap van de* PCE (ML) ter glelegenheid

van de 50e verjaardag van de CPC en daaruit de gebruikelijkel aanvallen

op de "revisionietiSche CA! -kliek" weg te laten ' . I

In de PCE-verslagen van CA; 's bezoek aan China kwamen niet

veel nieuwe • standpunten naar voreh.' Er werden drie redenen gtenoemd

voor het bezoek: de Chinese Volksrepubliek was een groot socaalistisch

land en de CPC een grote revolutionalre partij, die men geeh, van beide

'kon negeren; bovendien zei de PCE een nieuwe vorto van eenheid te wil-

len zoeken in de communist is che werel'dbewegihg om de bnenigneden te

overbruggen zonder een partij uit te sliiiten. Die onenigheidl was vol-

gens de PCE vooral aan het licht getreden op'de wereldconferentie van

CP-en in 1969* De PCE zelf had toen weliswaar het document olnderte-

kend, maar onder voorbehoud en zonder het als een "algemene 'lijn" te

willen interpreteren,

Tijdens de besprekingen in China herhaalde de PCE, aidus de

verslagen, dat zij geen leidende partij in de wereldbeweging erkende.

De CPSU had die rol in het verleden wel gespeeld en toonde nog wel

neigingen indie richt ing, maar de Moskouse wereldconf erentie! had dat

standpunt verlaten.

De PCE beschouwde ook de CPC niet als het nieuwe centrum, want

niet alleen wilde de CPC zelf deze rol niet, maar ook erkence de PCE

geen ander centrum dan haar eigen centraal comite. Zowel t.c

kou als t.6.v. Peking wilde de PCE haar autonomie bewaren. \e PCE was de CPC bij monde van KE

.v. Mos-

olgens

het met haar eens 'over de
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weg naar de eenheid in de communistische beweging: de bestaande ge-

schillen moesten zolang opz-ij wbrden gezet; eIke partij moest zijn

eigeri politick en de middelen daarvobr bepalen;' en men moest samen-

werkeH voorzover men het eens was» ;

Vobral deze'laatste'Chinese staiidpunten konden, aldus de PCE,

van nut zijn voor andere CP-en. De Spaanse partij stelde haar bezoek

aan China aan anderen ten vborbeeldw Men kan hierbij vboral denken

aan de CP-ItalieV Het Italiaanse partijdagblad*1'Unita besteedde als

eerste aandacht aari het bezoek Van de:Spaanvse dele-gatie aati China,

zelfs nog v66r de Spaanse parti;jpers. Naar verluidt zbu de CPI een

voorstel'.tot een ontmoeting met de 6PC hebben gedaan via de Spaanse

delegatie, r•--••"•-' -; • : ; • '

De PCE heeft zeker ook de hoop gekoesterd dat zij door een ge-

sprek de CPC ervan-zou kunnen weerhouden hog verdere steuh te bieden

aan de..pro-Chinese PCE (ML). De verslageh meirken bv. hadrukkelijk op

dat de Chinese gesprekspartners "grote achtirig en groot respect"

•tobnden voor de PCE-en-'dat zij "geen enkele veroordeiing over haar

uitspraken". De Chinezen geloofden dat de PCE "werkelijk streed voor

de revolutie". Zulke uitspraken zijn opmerkelijk omdat de-CPC althans

voordien alleen de PCE (ML) als enige Spaanse CP erkende. Iff̂ tt dit be-

treft waren de reacties van de PCE (ML> zelf «Venwel minder hoopgevend

voor CAJ . Het toeval-wilde dat het 6de Albanese partijcongres

plaats vond tijdens CA >'s verblijf in China. Op dat congres was

de CPC niet'.en 'de PCE (ML) wel vertegenwodrdig'd. Deze laatste trok

bij monde van Saul MA! fel van .leer tegesn CA . In dezelfde

geest was ook eetti.vgemeenschappelijk -communique me-t de Italiaanse pro-

Chinese CP van 23.vdecember 1971 gesteld, waarin nl* elk uitzicht op

een krachtenbtmdeling van de P0E (ML) en detfrevisionistische renegaat

CA] i" werd weggenomen. Bovendienbehelsde dit communique van de

PCE (ML) evenals een Albanese uitlating in februari van dit"jaar,een

bedekte kritiek aan het adres van de CPr-Ghina -vanwege net feit dat

deze zich kontakten met CA veroorloofde. •

't" ... •• '•" ' ~'r .•-'. / "̂ '.' *.•••' ' .' •

Van de kant van de pro-Moskou PCE- (LL ) werd reeds begin

november 19?1 een art.ikel-gepubliceerd, waarin ze zei niet verrast te

zijn. Tot op ZBkere hoogte ha-d zij het beKoek aan China we 1 verwacht.

Zij vond het gebeuren een erg bedenkelijke zaak*

Commentaren van de CPSU kwamen pas na het interview van CA!
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op 1.0. december. Een lang artikel in het decembernummer van Koiimuniet,

.het theoretis.ch blad van de.CPSP, van de hand van partijsecre ;aris

PO: , belast met de betrekkingeivmet. niet-regerende CP-e i, bevat-

te een duidelijke waarschuwing voor partijen ale de PCE.tegen dit

soort kontakten me.t.de CB-China.

De CP-Spanje etreeft duidelijk naar een nieuwe politieke situa-

tie in Spanje zelf. Met dat doe1 voor ogen zoekt de PCE samenworking

van alle zgn. anti-FRANCO krachten in een "Pact van de VrijheLd". Zij

probeert ziohzelf te presenteren ale een autonome bondgenoot, Ook met

andere communietische groeperingen in Spanje wil zij blijkbaap een ak-

koord sluiten. Zelfs met LI , aldue sommige berichten. NatLpnale

belangen vormen eveneens een belangrijke reden tot het herstep. van de

betrekkingen met de CPC. De PCE moet na...de boteingen met de CJPSU heb-

ben verwaoht dat de CPC tot meer politieke e.n materiele hulp (bereid

zou zijn voor de bevrijding van Spanje*- . ;.-. •<.,-. :

Bepaalde berichten spreken inderdaad van finanelele steun en ateun op

diplomatiek niveau. . . .

Die nationale belangen hoeven ypor wat de; PCE zelf betreft ndjet tot

een breuk te leiden met de CPSU. }

De str-ijd tegen het FRANCO-regiem is een-etri jd tegen het implerialieme

en daarin vervulde en vervult de Sowjet-Unie" nog steeds een anraisbare

funktie.

-.:. Volgene de opvattingen van de PCE kan de CPSU echter iii de zo

noodzakelijke communistische eenheid geen')6verheersende rol n

len. Volgens haar betekent proletarisch"internationalisme ge«

eer spe-

n ideolo-

gische, laat staan organisatorische eenheid, maar slechts eei. prak-

tieche "eenheid van actie" zonder tiitsluiting van welke partij dan ook.

Een eenheid waarin meningsverschillen moeten worden liitgepraat en waar-

in elke.iipartij zelfstandig is.

De CPSU deelt deze opvattingen van de PCE niet en zij heeft qlat wel

laten merken.Zij is.er echter niet toe overgegaan de-PCE te laten val-

len. Men wijst er vaak op dat deze terughoudendheid van de CpSU ingege-

ven wordt door het.feit dat de PCE kan rekenen op de steun v̂ n de

CP-en van Roemenie eh Italie met name. Ook-de Internationale Ifaam van

vrijheidshelden als Dolores IBj , "La Paesionaria", zal fie CPSU

ervan weerhouden het op een openlijke breuk te laten aankomei.
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Trouwens de PCE zelf probeert te voorkomen dat zij de CPSU al te zeer

tegen zich inneemt: bij verscheidene gelegenheden, ook na de gebeurte-

nissen van augustus 1968 in Tsjechoslowakije, betuigden vooraanstaande

PCE-leiders hun aanhankelijkheid aan de CPSU. Zulke verklaringen zijn

tevens pogingen om de dissidente LI; -groepering de wind uit de zei-

len te nemen en de uittoeht van orthodoxe partijleden tegen te gaan.

Tot slot nog een enkel woord over de aard van de betrekkingen

tussen de PCE en de CPC.

Terwijl de Spaanse partij voortdurend spreekt over "herstelde betrek-

kingen" met de CPC, blijft deze laatste zelf erg zwijgzaam: we kennen

alleen haar perscommuniquS dat in het begin van dit artikel is aange-

haald. De formulering "een openhartig gesprek, waarbij van weerskanten

de respectievo standpunten naar voren zijn gebracht" duidt doorgaans

op een botsing Tan meningen op fundamentele punten.

Het ontbreken van een gemeenschappelijk communique1 wijst daar ook wel

op. Trouwens in de verslagen van de PCE over net bezoek wordt ronduit

toegegeven, dat er verschil van opvatting beetond: de Spaanse bezoekers

hadden dat ervaren tijdens de gesprekken. Maar de Chinezen hadden nun

gezegd, dat zij ook verschil van mening hadden met de Vietnamese,

Koreaanse, Roemeense en Albanese kameraden en dat zij desondanks toch

konden samenwerken op die punten waarover zij het eens waren. Deze

opportunistische houding van de CPC, die men ook kan constateren in de

buitenlandse politiek van China, blijkt gelijktijdige ideologisohe kri-

tiek en aanvallen allerminst uit te sluiten.

Hoewel de betekenis van de Spaans-Chinese toenadering niet overschat

moet worden, is de PCE niettemin de eerste niet-regerende zgn. "revi-

sionistische" CP, die sinds een tiental jaren het kontakt met de CPC

weer heeft aangeknoopt. Zij kan daardoor ook verder nog een katalyseren-

de funktie vervullen voor andere CP-en, die ook zouden voelen voor her-

nieuwde kontakten met de CPC.


