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VERTROU\vELI JK 

H 0 0 F D S T U K I 

SpanniEg t ussen bureaucratie en intelligentsia i n de satelliet en 

I n een vorige beschouwing , over de situati e in de Sowjet- Unie, 

vijftig jaar na de Oktoberrevolutie, is licht geworpen op de zich ver 

diepende tegenstellingen tussen de Russische intelligentsia en de 

partij - en staatsbureaucratie , die nàuwelijks nog langs de weg van de 

geleideli j kheid oplosbaar schijnen te zijn . 

Ni et alleen in d~ Sowjet- Uni e echter, maar ook in de Oosteurope

se volksdemocratieën hoopt de conflictstof zich op . De problemen zijn 

er dezelfde , al doen ze zich in ver schillende vormen voor : de bureau

cratische apparaten , di e met zeker s ucces de opbouw van de deel s onder

ont wi kkel de deels door de oorlog getroffen economie~~ hebben g eleid , 

blijken onmachtig de nu meer gecompl iceerde economische systemen te 

blijven dirigeren. Uit politiek-ideologische overwegingen en uit over

wegingen van zelfhandhaving verzetten zij zich echter tegen een conse

quent e dec entralisat i e van het economi sch beheer , waardoor de spanning 

tussen de aan de economie gestelde ei sen en verleende ontwi kkelingamo

gelijkheden slechts wei ni g afneemt en de technol ogisch- economische in

telligentsia verder wor dt gefrustr eerd. Aan de andere kant vi nden de 

discussies over de noodzaak van economische l i ber a l isatie hun weerslag 

- onvermij delijk - in discussies in r adicale kr i ngen van de getenschap

pel i jke en c ulturele i ntelligentsi a over een gewenste liberal isering 

ook van het politi~ke en maatschappel ijke systeem , maar wordt de vrij 

heid die men zich daarbij soms neemt onverbiddeli jk afgestraft . Het 

complex van onlustgevoelens is enorm·. 

In elk van de Oosteuropese volksdemocratie ~n echter is de situa

tie weer anders , anders ook dan de situatie in de Sow j et- Unie . De ideo 

logische taboes zijn er nergens zo sterk als in de Sowjet- Uni e zelf , 

waar ze een halve eeuw geheerst hebben. Politieke overwegingen - veela l 

nationaal- politieke overwegingen - hebben in toenemende mate de i deolo

gische motivering verva ngen . De r eg imes gaan daar door welli c ht mi nder .. -
geremd t ot hervormingen· over wanneer de noodzaak daartoe .eenmaal wordt 

gevaeld; anderzijds hebben zij echt er minder ver weer tegen de opdringen

de intelligentsia . Met uitzondering van Roemenië (en mogelijk Polen) 
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is e lk van de satellieten verder met de hervorming van de economie dan 

de Sovj e t - Unie; in verschillende ervan is de intelligentsia echter open

lijker rebels . 

Hoewel de bureaucratische appara ten nog oppermachtig zijn, lijkt 

dan ook de kans , dat het in een of meer van de satellieten binnen af

zienbare tijd tot grotere polit-ieke en sociale ·co-nflicten· zal komen , 

lang niet denkbeeldig. 

De diversiteit in het satellietenblok 

In elk van de satellietlanden is de situatie anders . Elk heeft 

zijn eigen vóór - socialistische geschiedenis , zijn ei gen nationale pro 

blematiek . Elk ervan heeft een eigen, · specifi~ke positie binnen het 

blok , die tot-uitdrukking komt in de verhoudingen tot de andere blok-

landen en met name tot de Sowjet - Unie. Elk ervan heeft ook zijn eigen • 

positie in een wi jder Europees verband . ,--
In het geval van de zogenaamde~ )wordt dit misschien vooral 

tragisch geillustreerd. Oost - Duitsland is een min of meer toevalli g be

grensd stuk van het vooroorlogse Duitsland zonder een historisch ge

groeide innerlijke samenhang. Het is geen 11natie 11 en geen 1;vaderland11
• 

Het blijft koud van het streven van de andere satellietlanden naar het 

hervinden van het nationale zelfbewustzijn, want het heeft geen ge

schiedenis waaraan het zi6h kan warmen. Het heeft een muur gebouwd te

gen de zuigkracht van het Westen, terwijl de andere satellietlanden 

- integendeel - zich juist meer naar het Westen beginnen te keren . Het 

bevindt zidh dus in een i jzig i solement , waarin h•t zich weet t~ hand-

haven door met steun van de Sowjet - Unie de erkenning van de andere 

bloklanden af te blijven dwingen . Het heeft een economisch potentieel 

van belang en is zelfs als eerste - in 1963 overgegaan tot econo

mische hervormi~gen . Het heéft echter ook van alle satellieten het 

meest stalinistische regime, dat in verklaarde vijandschap leeft met 

de intelligentsia. - -
\!ole~) is wellicht weinig minder tragisch . Het leeft in twee gro -

te vijandschappen waaraan het niet mag toegeven: de vijandschap met 

de Duitsers en de vijandschap met de Russen . Het politieke kli~aat , 

dat vooral bepaald wordt door het "vriend- en bondgenootschap 11 met de .. 
DDR en de Sowjet- Unie is dus hogelijk kunstmatig . Ernstiger is het 

echter , dat Gomo~_lka zich niet heeft ontwikkeld tot de nationale Pool-
. . . 

se leider die hij in oktob-er 1956 beloofde te zulien worden. Hij heeft 
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geen politieke visie . Hij heeft de ontwikkeling van het "oktober

voorjaar" tot stilstand gebracht . Zonls een politieke comment a tor on

l angs heeft opgemerkt , is het Polen van Gomoelka , gekenmerkt door ter

neergeslagenheid, stagnatie en politieke mnchteloosheid, gedoemd weg 

te vallen uit de rij van moderne staten. ~conomische hervormingen wor

den langs vrij conservatieve lijnen en aarzelend doorgevoerd . De span--ning tussen de partijbureaucratie en de katholieke intelligentsia is 

zeer groot . 

In Tsjechoslowakij e heerst een mee r optimistische sfeer , waarin 

echter grimmi ge accenten t e onderscheiden zijn . De Tsjechen zijn wel 

licht het verst met de hervorming van hun in nood verkerende economie . 

De begeleidingsverschijnselen daarvan , de politieke en iäeologïséhe 

destalinisatie van de maatschappij , worden evenwel door de conserva

t ieve leiders met kracht onderdrukt . In Tsjechoslowakije betekent ;;re

visionisme" zoveel als het streven de aanslui ting terug te vi nden met 

de v66r-socialistische republiek . Er is een bijzonder sterke beweging 

i n die richting . Er wordt weer emotioneel geschreven over Masaryk . In 

geen van de satellieten voelt de partijbureaucratie zich dan ook méér 

door de intelligentsi a bedreigd dan hier . 

Ook in Hongarije z~Jn zeer ver-gaande economische hervormi ngen 

doorgevoerd . Het regim~ Kádár is er daarnaast echter in geslaagd, door 

een redelijk realistische politiek , de maatschappelijke krachten in 

zekere mate met e lkaar in harmonie te br engen . De herinnering aan de 

bloedige opstand van 1956 en de nog voortdurende bezetting door Sowjet

troepen heeft daarmee uit eraard wel te maken . 

De Roemenen nemen in het blok, en door hun recente ouvertures 

tegenover het ~esten , ook in Europa een bijzondere plaats in . Zij zijn 

de baanbrekers in de· beweging naar nationale zelfstandigheid . Het gro

te politieke behendi gheid hebben zij zich in enkele jaren tijd van de 

Sowjet-Unie weten los te werken . Kennelijk zijn zij crin gefnteres

s eerd, met de andere zuidelijke staten van het satellietenblok tot een 

nieuwe ( economis che) formatie te komen met een meer neutrale karakte

r i stiek , hoewel de mogeli j kheidsvoorwaarden daartoe vooralsnog ontbre

ken . Dit alles betekent echter niet, dat Roemenië geen erns t zou maken 

met het socialisme . Integendeel , het binnenlands r egime is sterk con

servatief . Eerst deze maand (oktober 1967) heeft het Centraal Comité 

ontwerp-richtlijnen uitgegeven voor economische hervormingen op zeer 

bescheiden schaal , waarmee het jaren achter is op de andere bloklanden . 

VERTROUWELIJK 
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En de intelligentsia wordt kort gehouden . 

Bulgarije , t enslotte, zal in de ogen van de Sowj et-leiders viel 

l icht de meest ideale satelliet zijn. Het heeft int er essante econo

mische hervormingen ingevoerd na een aantal overmatig enthousiaste eco

nomisten het zwijgen te hebben opgelegd . De orthodoxie viert hoogtij . 

Onder de oppervlakte schijnt er evenwel een felle strijd te w~rden uit

gevochten tussen de dogmat ische apparatsjiks en vertegenwoor digers van 

de intelligents i a die een grote bewondering ko&s~eren voor het nabur ige 

Joego slavië. 

De grote golf van economi sche h~rvormingen die door Oost - Europa 

gaat , is veroorzaakt door verschillende interne en externe omstandig

heden . 

De belangrijkste daarvan moet wel gezien worden in het' falen van 

de soc i a listische plan- economj e . De straffe centr~lisering van de eco

nomische besluitvorming, de onaangepastbeid van de pl anningmethoden 

aan de eisen van meer moderne economische systemen, de cumulatie van 

vertragingsfactoren in het bureaucratisch overbel aste communicatienet

werk , het gebleken onvermogen enerzijàs de grondstoffendistributie in 

redelijke mate met de volgens de plannen geëiste produktie en ander 

zijds de produktie met de consumentenbehoeften te doen kloppen . in~en

ging van politieke functionarissen van hoog tot laag in de sfeer van 

de economi sche produktie , en uitscha ke ling van elk persoonlijk initia

tief , zijn evenzovele f ac toren die tot dit falen hebben bijgedragen. 

• 

Tot ongeveer 1960 was de economische vooruitgang in de bloklanden ~ 

percentsgewijze per j aar nog vrij aanzienlijk , hetgeen voornamelijk ver-

band hield met het feit, dat de economieën Ü1 het algemeen een laag uit 

gangsniveau hadden gehad. Na 1960 echter begon zich de ontoereikendheid 

van het planningsysteem vrij plotseling en in alle bloklanden tegelijk 

te wreken. De groeiperc entages begonnen te dalen. Tsje·choslowakij e be-

leefde zelfs een complete stilstand tussen 1962 en 1964 . : •· 

.In . die nood'si tuatie ~ïerd de behoefte aan economische her-vormingen. 

des t e scherper gevoeld ook vanwege verschillende externe omstandighe

den . De toenemende welvaart van het Westen was er één van , een andere 

was het voorbeeld van Joegoslavië, waar de 11democratisering 11 van het 

bedrijfsleven vruchtbaar bleek te werken . De eis tot · d~centralisa~ie 

van het economische s ysteem werd bovendien gesteld door die8enen die er 
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~igenlijk een zekere democratisering van het politieke en maatschappe

lijke lev~n mee bedoelden te bereiken . 

De opzienbarende publicaties van professor Liberman in 1962 o•Te_· 

de noodzaak van hervorming van het planning- en manage!llent - systeem 

kwamen (uiteraard) juist op tijd en trokken in alle bloklanden s~erk 

de aandacht . De Bulgar en reageerden hët eerst positief, naar de Oost

Duitsers waren de eersten (reeds in 1963) die een ontwerp voor een 

nieuw economisch systec~ gereed hadd~n . 

Di t laatste was niet zo verwonderlijk: de DDR bevond zich in 

een moeilijke concurrentiepositie tegenovcF deBcndsrepubliek,. waarbij 

prestige- factoren geen geringe rol speelden ; nls het hoogst gein~us

trialiseerde van de bloklanden werd het bijna even er>nstig door de 

economische achteruitgang getroffen als TsjechosL) 'lakije; het had zwa

re verplichtingen aan de ~oujet-Unie; het kampte met een e~nsti~ tekort 

aan geschoolde arbeiders (wat dit betrof 11aS "de muur" te laat gebouVJd) 

1•/aardoor er een sterke behoefte bestond aan verbetering -,e:r. äe ef:'i 

ciëntie van de produktie en verhoging van de arbeidsproduktiviteit, 

en het was reeds, vanwege de intensiteit van zijn buitenlandse handel , 

meer kostenbewust dan de andere bloklanden . 

Nadat Ulbricht in januari 1963 (op het 6e partijcongies) zijn 

knellende problemen iri handen gelegd had van meer vernieuwingsgezinèe 

technocro.ten in de partijleiding , zoals Erich Apel .en GÜnther Hi ttag, 

scheen de atmosfeer i n de grauwe DDR inderdaad enigszins te zullen op

klaren . Wat de dogmatici gevreesd hadden g~beurde echter ook: de dis 

cussie over het tiieuwe economische systeem wrikte een lawine van kri

tiek los op de partij en de r egering . Die kritiek betrof niet alleen 

het economisch wanbeleid , maar rankte aan ideo1ogische principes, po

litieke organisatievo·rmen , de onvrijheid, de meningadwang en de cen

suur . Het scheen , dat het herstel van de economie ten Koste zou ~oe

ten gaan van het totalitaire karakter van het regime . 

De dogmatici sloegen echter hard terug . In ~aart 1964 vonden 

zij hun slachtofÎer in professor Have1nann , maar ook anderen moester. 

hun rebellie met ·ontzetting uit hun a~bt en verstoting uit de pa~tij 

bekopen . In de loop van 1965 slaagden zij crin de beweging onder de 

intelligentsia onder· controle te krijgen-·e-n· de econom:;.sché hervor min

gen hun stempel . op te drukken. In december van dat jaar werd dit dra

matisch geaccentueerd door de zelfmoord ·van een verbitterde E~ich 

Apel (enkele uren voor de afsluiting van een ongunstiG handelsaccoord 
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met de Sowjet-Unie) en een zitting van het Centraal Comit6 van de par

tij, wno.rop de intellectuel en en de j eugd op schnndulige wijze werden 

vertrapt . 

Het nieuwe economische systeem werd echt er niet temin verder uit 

gewerkt , zij het nu in een meer dogmatische context . 

Do ervari ngen va n de Oostduitse parti j met de intellig entsia ver

mochten de economische he r vormingen in de ander e bloklanden niet tegen 

te houden . Het jaa r 1965 werd het grote jaar van het Libermanisme. 

Tsjechoslowakij e besloot in j anuari tot i nvo ering van een nieuw sys

t eem, Polen in juli, (de Sowj et - Unie in september) , Hongarije in no

ve.mber , Bulgari j e in decer.1ber. *) Alleen in Ro emenië blee f a ll es nog 

bij het oude . 

Het belangrijkste punt i n de doorgevoerde hervormingen betrof 

uitero.ard het pl anningsyst eem. In de DDR, Polen en Bulgarije kregen 

de voorheen al machtige cent r ale planbureau s een duidel ijk nieuwe func

tie : he t opstellen van economische prognoses op l angere termijn (die 

wel de vorm zullen hebben van een globale planning) en het ver~trekken 

van adviezen (van een min of meer verbindend karakter) aan nieuw ge

creëerde planni ng- insta nties voor de verschillende branches, de 1 ~n

dustriële associa t ies11 • (Ook in Roemenië zal waarschijnl ijk een derge

lij ke vorm van decentral isat i e van de planning worden gekozen . ) In 

Tsjechoslowakije en Hongarij e , waar de hervormingen een meer progres

s i ef karakter kr egen, werd het 11 c entrale plan11 eveneens vervangen door 

een systeem van economische i ndicaties voor l a ngere perioden , maar 

wer d een gro t er e nadruk gel egd op de ei gen ver antwoor deli jkheid en de 

beslissingsbevoegdheden van de industriële managers . 

~vaar 11industriële associaties" werden opgericht , was het de be

doeling dat deze zovee l mogelijk au tonoom zouden worden . Zij zouden, 

r ekening houdend met de aanwi jzingen van de centrale planbureaus , zelf 

produktieplannen voo r hun onderscheiden branches moeten opstellen , 

zi chzelf moeten financie r en , investerings - en loonfonds en moeten s t ich

ten , in- en verkooporganisaties voor hun branches moeten oprichten en 

de ve t enschappelijke research moeten organiseren . 

1/aar deze "industriële associaties" ontbraken 1 wer d nadruk ge-

* ) De gegeven data hebben betr ekking op de meest belangr ijke CC-zit
tingen van de verschil lende CP ' en . Aan deze CC- zitt i ngen was ech
ter in alle gevallen al een periode van discussies en experimenten 
voorafgegaan . 

VERTROUWELIJK 

• 

• 



• 

• 

- 7 - VERTROU ,/BLIJK 

legd op du r ogulorende werkin~ van de "markti1 (binn~n bepaalde gren

zen) en op de competitie tussen de ondernemingen. 

In '1lle l cmden werd de pl i:>.nmatige verplichting van de ondernG

mi ngen tot' het produceren vnn bepaalde kwantitt:it en van bepao.lde soor

ten goe der en vervangen door produktie-opdrachten uitge drukt in gelds

waa rden . In soumige gevallen \'l"'rd daarbij de positie van de onderne

mingen in het economisch g eheel afhankelijk gest eld van economische 

winstvorming (3an de ho.nd waarvan de verdere gron dstoffentoewijzing , 

maar ook investeringsv~rgunningen, uitbreidingsmogelijkheden en de 

hoogte van de lo~en bepaald zouden moeten worden); in andere gevallen 

kreeg het produktieplan per onderneming de vorm van e en schatting van 

de bijdrage (in geldswaarde) die het bedrijf zou kunnen levc:rcn aan het 
11 nationa le inkomen" (overigens m~ t dezelfde gc:noomdc consequenties) • 

In verschillende landen werd bovendien een begin gemaakt met de 

sanering van het prijzenstelsel, dat veelal losgekoppeld is van het 

wereldprijzensysteem en wnarin de economische waarden nauwelijks of 

in het geheel niet realistisch weerspiegeld worden. 

Betekenen deze hervormingen overi gens , dat in de economische 

sfeer het totalitaire socialisme beóint over te lopen in een meer ge

democratiseerd socialisme? · i/at betekent deze 11decentralisatie", .deze 

verschuiving van verantwoordelijkheden van het centrale planbureau 

naar de "industriële associaties" en naar de individuele bedrijven? 

. Die vro.ag valt niet gemakkelijk te beantwoorden , ten eerste om

dat de nieuwe economische systemen zich nog in het experiment ele sta

dium bevinden en eerst ov~r enkele j aren meer definitieve vormen zul

len aannemen en , ten tweede , omdai de politieke strijd over het eco 

nomisch beheer nog maar juist begonnen is en de meest verrassende ont 

wi kkelingen mogelijk zijn. 

De partij - en staatsbureaucratie is weliswaar no.. 1960 gedwongen 

geworden tot een zekere dec vntralisatie van de economie , maar heeft 

het monopolie van de politieke macht (en de economie is in de socia

listische landen een politi ek machtsins trument ) vast in handen weten 

te houden . Het 11 appar aat 11 beschouwt de decentralisatie van de planning 

a ls een louter technische zaak , als een verbetering van het planning

systeem . Het houdt de 11markt 11 onder controle : niet de 11 vraag 11 maar po

litieke ovor\'/egingen geven richting aan de produktie . De prijsvast

stelling is eveneens bijna volledig afhankelijk van politieke beslis

singen : er gelden verschillende pri jzen voor het binncnl~ndse en bui-

VERTROUWELIJK 



- 8 ·- V'i:RTROUWELIJK 

tenlandsc verkeer, maar in het binnenland ook vele verschillende prij 

zen voor dezelfde grondstoffen en goederen naa r gelang de economische 

sector waa rin zij circuleren . Via dit prijzensysteem vooral houden de 

a utoriteiten de ontwikkeling van de economie in de hand . 

De vraag is bovendien ,_ of niet de "autonomie" van de "industri 

ele associaties" en de beslissingsbevoegdheden van de managers in hoge 

mate fictief zullen blijven , of niet de "associ aties" een louter a d

ministratieve functie zullen gaan vervullen t~ssen de hogere ~lanbu

renus en de bedrijven , en of de manager s in staat zullen zijn, bij 

voortduring van allerl ei poli t i eke i nterventies - vooral ook van loka

le instanties - een besl i ssingsverantwoording op zich te nemen. 

De ontwikkeling van het politieke klimaat zal wat dit alles be

treft doorslaggevend zijn . 

Op dit punt blijkt dan ook het enorme belang van de strijd van .. 

de wetenschappelijke en culturel e intelligentsia tegen de bureaucra-

tie , tegen de politieke instituten en dit verstikkende politieke kli-

maat . De technologen en de managers hebben van de apparatsjiks een 

vinger gekregen . De culturele intelligentsia vecht voor de hele hand . 

"ih j moeten constateren , dat in de laatste tv1intig jaar 
bi j ons geen enkel mensel i jk probleem is opgelost , geen 
enkele van onze meest elementaire problemen - die van on
ze huizen , onze scholen en onze economie - om maar te 
zwi j gen. van de problemen van een hogere orde , die geen 
ondemoc r~ti·sch s ysteem ter wereld kan oplossen , zoal s het 

·probleem van de a f hankeli jkheid van poli tieke beslis singen 
van ethi s c he normen . Wij hebben onze naam in d~ we r eld ver- • 
speeld . " (Vacu l ik) 

In Polen en in de DDR , de twee bloklanden met misschien wel de 

meest verschaalde politi,ke atmosfeer , werd de aanval van de intelli

gentsia op de bureaucratie ing,zet in de jaren 1963/1964 . In de DDR 

werd de protestvloed tegen eind 1965 gekeerd . In Polen won ze ook daar

na nog aan kracht . Het was echter in Tsjechoslowakije dat ze nog niet 

zo lang geleden stormhoogte bereikte . 

De openlijke rebellie van de Poolse intelligentsia begon in maart 

1964 met een protestbrief van 34 intellectuelen tegen de preventieve 

politieke censuur en tegen de cultuurdwang die door de partijlei di ng 

werd uitgeoefend . Tientall en vooraanstaande schrijvers sloten zich me t 

een solidariteitsverklaring bij dit protest nan . Er vo~gde een indruk-
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wekkande en in hevigheid toenemende demo ~ stratie van onlust die in 

maart 1965 een hoogtepunt bereikte , toen twee jonge lectoren van de 

universiteit van Warschau , J."lcek huron en Karel I.odzelewski wegens 

een "open brief11 aan de partij werden gearresteerd . huron en l·JOdze

lerJski waren niet de eersten die sinds het protest van de 11 34 11 door 

represailles van hogerhand getroffen werden - verschillende intellec

tuelen en vooral schrijvers waren al eerder aan de geestelijke terreur 
.. 

van de autoriteiten ten o!fer gev~lleP - hun ~r~cctnt!e ~aakt e ech~er 

wel een grote indruk omdat hun idee~n zoveel · opzien hadden gebaard. 

Volgens hen werd Polen geregeerd door een nieuwe bureaucratische 

klasse , die het l a nd in een sociaal-economische crisis had gestort . 

Er was daardoor een vóórrevolutionaire situatie ontstaan . Een werke

lijk proletarische revolutie die het bestanode systeem zou vervangen 

door een werkelijke a rbeiders-democr."ltie was onvermijdelijk geworden . 

Er zou een systeem van arbeidersraden moeten worden opgericht met aan 

de top een Centrale Raad van Arbeidersgedelegeerden . Er zou plaats 

moeten komen voor verschillende arbeiderspartijen . Het leger zou moe

ten worden afgeschaft .en vervangen door een volksmilitia . De vakver

enigingen zouden onafhankelijk moeten worden en er zou een volledige 

intellectuele vrijheid moeten worden afgekondigd . 

Het waren eisen, die Lenin enkele maanden voor de Russische 

Oktoberrevolutie nog onderschreven zou hebben.•) Kuren en Modzelew

ski werden er echter voor veroordeeld tot drie en drie-en-een-half 

jaar gevangenisstraf (zij wer den onlangs i~ vrijheid gesteld). De ge

hele Poolse intellectuele wereld trachtte hen tevergeefs te hulp te 

komen. Zij werden t ijdens hun proces verdedigd door de beroemde profes

sor Kolakowski , die een j aar later uit de partij gezet zou worden . Op 

hun vonnis werd door het publiek gereageerd met het zingen van de In

ternationale . De universiteit van qarschau werd het middelpunt van een 

kolkende protestbeweging . 

Het nas een jaar later, dat professor ~olakowski tijdens een 

bijeenkomst van de communistische jeugd- cel van de universiteit ter 

gelegenheid van de t i ende verjaardag van de Poolse Oktober- opstand , 

zijn rede begon met de dramatische inzet: " ~ij hebben geen re.den deze 

verjaardag met vreugde te vieren . Er is nog steeds geen democratische 

vrijheid in Polen" . 

*) Z.ie "De Senjet-Unie vijftig j aar na de Oktoberrevolutien , HO no. 9 , 
1967 blz . 2/3 . · 
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~olakovski somde op , dat de politieke vrijheid ernstig beknot 

n0rd , dat de Polen hun leiders nog steeds niet konden kiezen , dat er 

partijdig en uiterst streng ' 'recht 11 werd gedaan , dat er nauwelijks 

vrijheid van verg~dering of vrijheid vàn spreken bestond , dat er daar

door ean verwijder ing was ontstaan tussen de partij en de intell i 

gentsi a die voor het land ruineus was gebleken , dat scheppende arbeid 

onmogelijk was gemaakt en dat het land geregeerd werd door een groep 

ondeskundige en inefficiënte lieden zonder verantwoordelijkheidsGe

voel voor het volk • •••• 

Kolnkowski ' s r ede bracht de partijleiders tot r azernij. Hij zel f 

werd uit de partij gegooid . Naa r ieder die zij n rode had aangehoord 

werd een onderzoek i ngesteld . Opni eu w vie~,er oen reeks slachtoffers. 

Maar het protest bleek niet te onderdrukken . Tientallen promi nente in-

tellectuelen verklaarden zich openlijk met Kolakowski solidair en ver- • 

oorzaakten een nieuwe stor m tegen het bewind . 

De kleingeestige pesterij en tegen de Poolse Katholieke Kerk (in 

verband oet de viering van haar duizendjarig bestaan) maakten het er 

daarna voor de ·partijle iders niet beter op . 

De Oostduitse partijleiders bleken beter tegen de r ebell erende 

intellectuelen, kunstenaars en jonger en opgewassen dan de Poolse . Het 

verzet in de DDR tegen de partijdictatuur had ook minder forse vort els 

in de intellec tuele were l d . Het waren hier vooral de schrijvers , de 

kunst enaars en de "beat - jeugd" die zich tegen de socialistische een

heidscultuur , de kleurlooshei d van de maatschappij en het politieke 

monopolie van de parti j keerd•n · Toen de partijleiding in decembe r 

1965 het verzet brak , was het niet temin duideli j k genoeg geworden 

hoezeer ze van het volk vervreemd was . De rekening was er niet mee 

vereffend . Het l egioen van de schuldeisers beloofde een volgende keer 

terug te zullen komen . 

In Tsjechoslowakij e , waar het regime intussen de illusie koes

terde dat het met de intelligentsi a een redelijke modus van coëxi s 

tentie gevonden had , kvam het meer r ecent tot een zo heftige uitbars

ting tegen de partij dictatuur , dat de gehele socialistische en niet 

socialistische wereld er van opschrok . Hier waren het ook vooral de 

schrijvers en de kunstenaars di e tegen het regime opstonden. ~;aar hun 

verzet had een zuiver politiek karakter en - teken aan de wand - even

als in Pol en werd het geleid door rebellen in de p~rtij zelf . 
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De vonk in he:t kruitva t was· de ver st r akking van ·dè i deolog i sche 

l ijn en de verscherping va n de c ensuur in de ee r s te maanden van dit 

j ·\ ~ r na de benoeming van e en aarts-dog ma ticus , Ha vlic ek , als voor zit

tor v~n de Ideologische Commissie van het Centraal Comité. Als ~ 2rsten 

werden de filmers getroffen - wa~ronder wer eldberoemde - wi e het ver 

w~ t en werd , dat zij als een "intell ectue l e vijfde colonnen, a ls "bin

nenla ndse vijanden van de staat'' de verworvenheden van het socia lisme 

v0rtrapten en door de modder ha alden . 

De filmers protesteerden in eon open brief bij de mini ster van 

cultuur t egen· wat zij de 11pogrom 11 noemden . Zij kregen echter onver

wacht de steun van de schrijvers di e zich al evenzeer in het nauw ge

dreven zagen en die, in juni, een grot e politieke rel ontketenden op 

het Vierde Schrijverscongres, 

Het was Vacul i k, de zoon va n een van de stichters van de Tsje

chische partij en zelf partijlid , die opstond en voor een ademloos ge

hoor - wa aronder de gevreesde cultuurpotentaa t Hendrych - een vonnis 

velde over de communistische partij en over de socialistische waan

wereld, dat een betekenis had ver uitgaande buiten de grenzen van 

Tsjechoslowakije zelf. 

Hij beschreef zichzelf als "een van die onze lfzuchtige enthou

siastelingen'' .die ~oor het totalitaire bewind een tijdlang was mis

bruikt, die nauwelijks de moed had om te zeggen wat hij te zeggen had 

maar het toch deed.al.kon hij wel vermoeden wat hem wachtte ••••• 

Zijn verklaring was een testament van desi llusie . In de vorm van 

een vernietigende kritiek op de totalitaire staatsmacht , me t haar 

verwoestend effect op de waarden van de natie, de cultuur , de moraal 

en de menselijkheid , ontvouwde hij een alternatie~ democratisch pro

gram. Tegenover de Tsj echische vorm van totalita ir communisme stelde 

hij een vorm van democratisch socia lisme , e en "volksdemocratie" waar

in de regeerders, de geregeerden en de politieke instituten zelf door 

rechten en garanties beschernd zouden worden tegen de terreur en de 

willekeur van geperverteerde machten . 

In het bijzonder bekritiseerde hij de wijze waarop het commu

nistische apparaat de macht aa n zich had getrokken en zichzelf con

tinueerde boven en buiten de maa tschappij van de "burgers" . 

"Het apparaat had slechts vertrouwen in di e volgzame lieden die 

geen moeili j kheden veroorzaakten en geen vragen st~lden die niet door 

de leiders beantwoord konden worden . In elk selectieproces kwamen de 
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middelmatigen er het beste uit, mensen ~et een m~or gediff~renti~erd 

karakter verdwenen van het toneel; mensen met een persoonlijke aa~trek

kingskracht en vooral mcnsen die door hun persoonlijke knalitaiten en 

verdienst0n een maatstaf waren geworden voor een ethisch burg~rschap 

un voor het maatschappelijk geweten, werden uitgeschakeld . ~n vooral 

ook mensen mat gevo~l voor humor en mensen die iets persoonlijks te 

zeggen hadden verdwenen uit het openbare leven. Het weefsel van de 

menselijke samenleving me t zijn matcri~le structuren van de steden , de 

industrie en het land werd stukgctrokken. Niets mocht meer getuigen 

van persoonlijke inspanningen . Het woord ' beweging ' klinkt hol in een 

mno.tschappij waar~n niets meer beweegt •• ..• " 

"Kan men wel grote dingen verwachten11 , zo ging Vaculik voort , 

;'van functionarissen die op die manier gekozen zijn , van die drag~rs 

van de communistische macht die aangetrokken zijn uit de meest middel - .. 

matige of zelfs de laagste ménselijke elcmenten? 11 

Hij gaf zelf het antwoord : 

"Alles wat in onze cultuur is bereikt, alles wat ons volk goed 

heeft gedaan , alles wat het heeft gebouwd en voortgebracht en gereali

seerd in zijn laboratoria en zijn instituten, is bereikt ondanks ~et 

feit dat onze regeerders zich al die jaren zo gedragen hebben . Alles 

wat goed gedaan is, is letterlijk ondanks en zonder hen gedaan ••• • • 11 

11 YVij moeten constateren , dat er bij ons de lantste twintig jaar 

geen·enkel menselijk pr obleem is opgélost ••• • • 11 

Het was een meester li j ke en moedi ge verklaring va~ een communi st 

-ten overstaan van zijn hoogste au tori tei ten . 11Hij heeft eindelijk dur-

. ven zeggen wat wij allemaal denken 11 was de reactie ~an de Tsjechische • 

intellectuelen . Het 11 appar aattt'rengeerde woedend op de smaad met een 
' 
golf van r epresailles . 

Maar de klok had opnieuw ovcr .. het syst-eem geluid . 
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H 0 0 F D S r U K II 

ACT IVITEITEN VAN Db COi.fHUNISTISCHE FARTIJ NEDERLAND =================================================== 

Paul de Groot treedt af als voorzitter van de CPN 

Na de zitting van het partijbestuur der CPN op 14 en 15 oktober 

j .1. publiceerde ;;De i1aarheid'' op 16 oktober een communiqué, \vaarvan 

het voornaamste nieuws bestond uit de mededeling dat Paul de Groot 

na het komende partijcongres ( 22 t/m 24 december a . s.) niet als voor 

zitter van de partij zal terugkeren , Volgens het communiqué wenste 

De Groot " in verband met zijn leeftijd" (hij is thans 68 jaar) 

niet te worden belast met "fUncties in de nieuwe partijleidi ng" , 

De Groot zal echter niet geheei van het CPN- toneel verdwijnen: :'in 

de mate dat hem dit mogelijk is" zal hij , ook na het congres, werk

zaam blijven 11voor en ter ondersteuning van het nieuwe partijbestuura . 

Het partijbestuur nam het besluit aan het komende congres zodanige 

voorstellen te doen dat nde deelname van partijgenoot De Groot aan 

het partijwerk· onder zo gunstig mogelijke omstandigheden11 kan plaats 

hebben . Nat die voorstellen inhouden is niet bekend ; wèl· is bekend dat 

de gedachten van De Groot uitgaan naar het leiden van een soort ::we

tenschappelijk bureau" ten dienste van de parti j. 

Dat De Groot , buiten het partijbestuur staande , vooralsnog zijn 

grot e invloed zal behouden lijkt.. niet .. onwaar.schijnlijk. ZlJ..l..Ks .. zal met 

name het geval z ijn wanneer hem , hoewel hij dan geen PB- lid meer is , 

wordt toegestaan vergader ingen van het partijbestuur en van het 

dagelijks bestuur als 11adviseur" bij te wonen . Deze mogel i jkhei d lijkt 

niet geheel uitgesloten . Ook is het zo , dat De Groot het volle gewicht 

van zijn invloed kan laten gelden bij de samenstelling van het nieuwe 

partijbestuur en - uiteraard - het nieuwe dagelijks bestuur . Hierdoor 

zal, zeker de eerste tijd na het congres, de CPN voortgaan op de door 

De Groot ingesl~gen weg . Pas wanneer de hand van De Groot minder 

duidelijk voelbaar wordt , gaat een wijziging van de CPN- koers tot de 

mogelijkheden behoren . In die zin liet ook de voormalige voorzitter 

van d~ CPN, Gerben· Wa genaar, zich uit . Hij verklaarde in 11 De Te l egraaf" 

van 17· oktober , niet te ge loven dat De Groots heengaan onmiddellijk 

tot een andere koers zal leiden. Ook volgens Leen Seegers zal de par

tij r:er weinig van merken" , terwijl de oud-hoofdredacteur van :;De 

Waarheid'•, Baruch, i n -11 Het Pa_rool 11 d .d. 17 oktober stelde dat het 
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aftreden van De Croot 1'e;een politieke betekenis heeft'·, daar het niet 
.. • • • 0 ... -

met een verandering in de politïeké lijn gepàard gaat . 

Het ziet er overigens naar uit , dat De Groot niet de enige ~al 

zijn die niet in het partijbestuur terugkeert . ·De . aarheid'' van 

9 oktober bevatte een artikel naarin een scherpe aanval werd gelan

ceerd op het blad 1·Vré'de'~ , orgaan vàn dë Nedêrlandse· v-red.es.raad, en 

dit blad werd beschuldigd ~an ·'een meer of minder positieve waarde-

ring'' voor het ontwerp- non- proliferatie-verdrag tussen de VS en de 

SU . Zonder dat zijn naam werd genoemd , was dit artikel een duidelijke 

aanval op d-e secretaris van NVR (tevens partijbestuurder) Gerard Haas , 

van wie bek.:lnd is dat hi j er· t . a . v . de autonomie-politiek van de CPN 

eigen gedachten op na houdt. Het name op het gebied van het vredes

werk , dat hij a ls "mondi aal 10 ziet, voelt I'Ïaas de autonomie (lees : 

isolering) van de CPN als een handicap . Na genoemd 111:/aarheid"-artikel 

is Maas ' positie in het· partijbestuu~ op zijn minst dubieus geworden . 

Bekend werd voorts een recente uitspraak van De Groot , dat aal 

die oude kerels er uit gegooid11 moeten worden (n . l. uit het partij

bestuur) . In dit verband werden de namen genoemd van o.m . Tjalle Jager , 

Siem Groenendijk en Cor Borst . Vervanging van deze partijbestuurders 

zou kunnen leiden tot een verjonging van het partijbestuur der CPN . 

Het 22e Concres·van de CPN: discussiegrondsla~ 

Onder de kop "De CPN in de strijd voor nationale onafhankelijk-
• 

heid en voorui tgang• ', publiceer de 11 De 'liaarheid 11 van 20 oktober de 

discussiegrondslag voor het komende congr~s . Dit stuk , nagenoeg gehee l 

van de hand van Joop i olff , acht een krachtige strijd nodig tegen de . 
regering- De Jong , di e 11 de eerste stappen heeft _gedaan in de richti ng 

van de aantasting van de parlementaire democratie'' · Hierbi j wordt 

gedoeld op de instelling van een staatscommissie , die voorstellen 

tot wijziging van de Grondwet en de Kieswet moet voorbereiden . Het 

verlaten van het stelsel van een evenredige vertegennoordiging zou 

volgens de discussiegrondsl~g betekenen "ondermijning van de parle

mentaire democratie en i nvoering van een autoritair bewind'' · Op so

ciaal gebied zou de huidige regering streven naar "aantasting van de 

sociale voorzieningen" . 

De "verdediging van de democratie 11 heet thans bij de CPN na

drukkelijk op de voorgrond te staan . In dit verband V! Orden aanva.llen 

gelanceerd op D' 66 ( 11 ui terst rechtse groep'') , de PvdA ("voerde slechts 
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de wensen der reactie uitn) en "Nieuw Links/Tien ovc;,r ~ood11 (;'kunst

matig geschapen groepen") , Als ideaal wordt gesteld een ;;hereniging 

van de arbeiderspartij ' ' , die moe~ groeien uit de samenwerking van 

"communistische en socialistische arbeiders in de vakbeweging, he t 

Nvv:•. 

Ook de eenheid van actie met tipregressieve gelovigen" wordt 

begeerd: De CPN heeft ' 1steeds gewenst met de kerken in vr.ede te leven 

op grondslag van gf!loofsvrijheid en vrijheid van gewetenn. 

Op sociaal- economisch gebied komt de discussiegrondslag met een 

aantal forse eisen . Er dient een werkgelegenheidsfonds te komen; de 

uitkeringen van de VJ\J moeten VlOrden verhoogd; vcrkorting van de werk

-tijd wordt ,;dringend noodzake lijk" geacht; e.r dient een nforse loons

verhoging ;' te komen . Het ';even om1ezenlijke als onwensel ijke spaar

loon", zoals bepleit door het NVV , \'!ordt afgewezen . 

Uit de paragraaf , gev1ijd aan de huidige toestand en organisatie 

van de CPN kan opgemaakt worden dat het er voor de partij momenteel 

niet zo rooskleurig uitziet. Gesteld wordt dat het a .~. con~re~ de 

·gehe.le partij dien·t op te roepen 11 t ot een grote ·krachtsinspanning om 

de partij uit te breiden met vele nieuwe leden en het aantal abonnees 

van 1De ~.'aarheid' te verhogen·' , In feite is het zo , dat men al heel 

bli j mag zijn wanneer men er in slaagt het gestage verlies aan leden 

en abonnees tot staan te brengen . Op goed- leninistische wijze uordt 

in de discussiegr ondslag gesteld , dat de versterking van de partij 

ilnooit het resultaat kan zijn van een 'spontane ontwikkeling'; , doch 

uitsluitend mogeli jk is door "taai en volhardend werk onder de massa 11 • 

Gesteld wordt voorts , dat in de afgelopen jaren met succes tegen 

nsectarismc en dogmati sme" is opgetreden en dat het thans het belang

rijkst is te strijden tegen "verschijnselen van rechts- opportuni sme 

en verburgerlijking" , die tot uitdrukking komen in "gebrek aan strijd

vaardigheid tegenover het kapitalisme'.'. en "miskenning van de betekenis 

van het democratisch-centralismen . 

Ter stimule ring van het inderdaad zieltogende bedrijfswerk acht 

de discussiegrondslag het nodig reeds vóór het congres tot maatreg0len 

over te gaa~ . He~ s tuk constateert "tekortkomingen van de leiding op 

dit gebied'' en beveelt aan rtkaders die in .de strijd zelf gevormd zijn" 

(dus bedrijfsarbei ders) in de leiding van het bedrijfswerk te betrek

ken . Veel aandacht zal ook geschonken moeten worden aan de uitgave van 

bedrijfskranten . 
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Ten aanzien van het partijbestuur stelt do discussiegrondslag 

dat het zodanig moet worden sa!:lengesteld ndat het in staat is de par

tij krachtig leiding te geven'' · Ook dient in de l eiding van de partij 

"een duidelijke afbakening van taken en v0rantwoordelijkhedcn;; plaats 

te vinden. Een en ander geeft aanleiding tot de conclusie,· dat het a&n 

genoemde zaken in de huidige leiding van de partij vooralsnog ont

breekt . 

Een verbetering van voor lichting en propaRanda wordt verwacht 

van con ;;slagvaardiger inhoud 11 van 11.Do lj{aarhcidll I van het regelmat i ger 

uitgeven van brochures en van het 11 bekwamer gebruik maken" van radio

on TV-zendtijd. Voor laat stgenoemd doel wordt eon speciale redac t ie 

noodzakelijk geacht . Daar een dergelijke redactio reeds bestaat, mag 

uit genoemde passage geconcludeerd worden dat he t werk van de huidige 

leden (o.m . Frits Dragstra) niet aan de verwachtineen beantwoordt . .. 

Ten aanzien van de ideologie wordt·in de slotparagraaf gesteld 

dat de CPN haar politiek bepaalt op grond van haar marxistisch- lenin

istische ideologie en uitgaat van de ''vereniging van alle anti- mono

polistische krachten als bron van maatschappelijke vernieuwingfl . Om 

de betekenis van het marxisme- leni nisme tot volle gelding te brengen , 

is toepassing ervan op de problemen van deze tijd van groot belang . 

De ideologische achtergronden van het racisme dienen ontleed te uor den; 

het hedendaags kapital isme en het neo- kolonialisme moeten ceanalysee r d 

worden ; de bestudering va n de geschiedenis van 'de arbeidersbeweging 

is .noodzakelijk . Ook de dialoog met de gelovigen maakt , a l dus de dis

cussiegrondslag, i deologi s che verdi épi ng noodzakelijk . Hier t oe staat 

het theoretisch blad ''Politiek en Cul t uur" ·ter beschikking , terwijl 

het onder de nieuwe 11 Pegasus 11 - directie mogelijk is geworden , meer 

eigen publicaties het licht te doen zien . 

p~~~~~~~~~~~~~~!~~~-~~~~~~~~~~~~-~~E~~~~~ 

Ten aanzien van de betrekkingen met andere communistische par

tijen verklaart de discussiegrondslag dat de CPN vóór samemterking is 

met alle communistische en arbeiderspartijen in de wereld , op voor

waarde dat zij , niet met f r ases maar i n de praktijk , de autonomie var: 

de Nederlandse CP respecteren .• Met de CPSU acht zij deze samenwerking 

echter thans onmogelijk ;:door inmenging en intriges van die zijde , 

hoofdzakelijk door mi dde l van haar medewerkers in de DDR en Tsjecho

slowakije 1 die s t elselmatig onder de leden van de CPN wroeten tegen 
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haar partijpolitiek en partijleiding" . Zolang deze praktijken niet 

stopgezet en in het publiok door de aanstichters ervan veroordeeld 

worden, blijven goede b~trekkingen onMogelijk, aldus het stuk. 

Het betrekking tot de Chinese CP, nordt gesteld dat de CFN 

streven van deze partij tot. het oprichten van 11 nieur;e 11 marxistisch

leninistische partijen verwerpt, doch dat de Nederlandse CP niet 

~cnst deel te nemen aan de ophitsing tegen en belastering van de 

Chinese CP en haar erkende leiding (i . c . Mao Tae Toong!) . De CPN zal 

bereid moeten z ijn, ondanks bestaande verschillen van inzicht; vri end

schappelijke betrekkingen met de CP-China te hervat~en , op voorwaarde 

dat van deze z i jde afgezien wordt van openlijke of heimelijke onder

steuning van groepen die de CP~ bestrijden (i . c. de oppositiegroepjes 

rond de blaadjes ::nc Rode Vlag" en ·'Rode 'rribune 0 ) , zo deelt de dis

cussiegrandslag mee . 

Verder wil de CPN streven naar her·•atting van vriendschappelijke 

contacten met de Cubaanse CP , ze voelt zich solidair met de Noord

Vietnamese en de Indonesische CP, ze onderhoudt contacten met de 

Israëlische CP van t1ikoenis (opm .: deze partij wO-l'dt door·· de Sowjet

Unie niet erkend) en haar politiek '•loopt parallel" met die van de 

Noordkoreaanse CP. Met de Roemeense CP heeft de CPN haar. betrekkingen 

uitgebreid . 

Op het terrein van de buitenlandse politiek strijdt de. CPN 

voor terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Vietnam. Ve r der 

treedt zij op voor een neutraal en atoomvr~j Nederl and en eist zi j 

verwijdering van de nAmerikaanse atoombases 11 , het NAVO-hoofdk~Yartier 

en de in Budel ge l egerde Duitse troepen van ons grondgebi ed en het 

Qittreden van Nederland uit de NAVO als uiteindelijk resulta~t van de 

neutrali teitspolitiek . Een eventuel non- proliferatieverdrag verwerpt 
zij als 11 bedrog11 , 

De CPN en de werkloosheid 

Bij de algemene politie~en financi~le beschouwingen over de 

rijksbegroting 1968 vroeg de CPN- fractieleider :i:n de ·rweede Kamer~ 

Marcus Bakker , nadrukkelijk aandacht voor het werkloosheidsprobleem . 

Op 10 oktober j . l. sterde Bakker namens. zijn fracti&·voor ~ te komen 

tot de stichting van een ,ïwerkgelegenheidsfonds 11 , waarvoor de beno

digde 11 vele honderden miljoenen guldens 11 verkregen zouden kunnen \ïOl' 

den uit "gedwongen leningen bij de bezitters" en/of door een deel 
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van d0 d0fensie - uitgaven ~oor dit doel te b~st~mmon . Met de gelden uit 

dit fonds zouden , aldus Bakker , dan een aantal ·praktische stappen 

om de lorkloosheid terug te dringen" v~rwezcnlijkt kunn0n worden . 

In dit verbt'.nd noemde hij de stopzetting van de 11mijnafbouw in Lir.J 

burg11 en ovarheidsinvestering i n de Noordelijke provincies , in Era

bant en del..:n van Gelderland on Overijssel waar "het zogeno.arnde 

particulier initiatief; ' tekort schiet . Da overheid zal daar moeten 

investeren in wegen , in wonin~en en ook in de industrie . Voort3 e1ste 

do communistische fractiele i der een ontslagv~rbod ten behoeve van do 

werknemers in de t extielindustrie en overneming door de regering va n 

bodrijven 11 waar sprake is van wanbeheer" (de affaire Van Hoi j at zal 

aan deze laatste ois ni~t vreemd zijn) . 

Bakker stelde de e is , dat de arbeiders moeton meeprofiteren van 

nieuwe ontrtikkelingen als mechanisatie en au:tomatisering . Langere • 

vakanties en kortere werkrijd noemde hij ''een van de meest deugdeli jke 

mnnieren om de werkloosheid te best!'ijden" . 

~e CPN en het kiesstelsel 

Tijdens de algemene beschouwingen in de Tl'leede Ka~er op 10 

oktober j . l . gaf Marcus Bakk~r Aog eens zijn visie op.de di~erse 

voorstellen die gedaan worden om de democratie beter te laten functi o

neren . Op de wijze die re_ed§ ~i..t. ~ijn boekje "Kiezen of Knoe i en" 

bekend.is ( zie bijlage) kee r de Bakker z ich tegen 11 kiesrechtfoefjes 11 

en ;;kiesrechtgeknutselll , daarbij do~lend op voorstellen van o . m. 

D1 66 , te komen tot qen volledig of gedeeltelijk districtenstelsel. 

Hij waarschude de PvdA naar aanleiding van het rapport ••i:en stem di e 

tel t 0
1 dat zij ;'met di t gedoe haar eigen graf graaft" en meewerkt aan 

een langdurige ''hecrschap·pi j van rechts" . Bakker pleitte tanslotte 

voor een '1eenheid van links 10 
1 die als enige in staat is de democratie 

te verdedigen . Die eenheid van links , aldus Bakker , is niet gediend 

met "kniebuigingen" voor hen die 10 de parlementaire demo.cratie wi-llen 

liquideren11
1 in casu willen afstappen v·an het stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging . 

CPN - vortetcnwoordiging in de Kamercommissie 

Voor het parlementaire jaar 1967/1968 hebben de communisten i n 

Nederland zitting gekregen in een groot aantal vaste Tweede Kame r 

commissies . Fractievoorzitter Bakker vertegenwoordigt de CPN in de 
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vaste commissie voor de werkwijze van de Kamer I oli-faarhcid 01 - hoofd

r~dacteur Joop Wolff he~ft zitting in de vaste commissie voor Cultuur; 

partij -secretaris Ho~kstra in die voor Buitenlandse Zaken , terwijl 

Krumer in 5 commissies zittihg h~eft namelijk in die voor JefeLsic , 

Landbouw , Visserij, Middenstand en de Verzoukschriften . 

Het enige CPN- Eerste Kamerlid Novrouw Van Ommcren-Averink is 

bunoumd in alle 14 commissies van rapporteurs (waaronder die van 

Buitanlandse Zaken , Defensie en Binnenlandse Zaken ). Zij hoeft evenwel 

geen zitting gekregen i n de vaste commissie voor de buitenlandse poli

tiek van de Eerste Kame r. 

Du CPN gaat niet naar Noskou 

Het partijbestuur van de CPN , tijdens zijn zitting van 14- 15 

oktober j.l., besloot geen gevolg te geven aan een schriftel ijke uit 

nodiging van de CPSU- leiding om een delegatie te zenden naar de fes

tiviteiten in Moskou t . g . v . de 50e herdenking van de Russische Oktober

revolutie . Hiermede schaart de CPN zich in het gezelschap van de 

Chinese en de Albanese CP , die eveneens zullen wegblijven . Dit besluit 

:.. ongetwijfeld een nie uw dieptepunt in de vcrhouding tussen de CPN 

en de CPSU - is . door de leiding van de Nederlandse;: CP in ''De iifaarheid 11 

van 16 oktober j.l. uitvoerig toegelicht. 

Opvallend was de uitermate afwijzende toon van deze toelichting . 

Betoogd werd, dat de aanwezigheid van een CPN- delegati e in Hoskou door 

d~ ·cPSU zou worden uitgelegd als een gocdkeu~ing van de Russische po

litiek , een politiek waarop de CPN juist zeer scherpe k~itiek heeft • 

In de eerste plaats verwi jt zij de CPSU , dat deze partij de i nter

nationale solidaritei t met de Indonesische CP heeft ~~rbroken door zich 

nièt daadwerkelijk te keren tegen 11het goncraalsbe\'lind 11• in · Indonesië 

en bovendien - wat nog kwalijker is.in CPN-ogen - door de PKI te 

beschuldigen van een , door Peking geÏnspireerde , 1'avon turistische 

politiek" . De CPN toont zich op dit punt roomser dan de paus , want 

de PKI - laiding heeft een dergelijk aavonturi,sme 11 toegegeven i n een 

zelfkritische verklaring d . d . september 196n . 

In de tweede plaats i s de CPN van mening dat de CPSU , door on

dersteuning van nhet avontuurlijke pan- Arabischu chauvinismen , de 

communistischè beweging overal i n de:wereld hoqft g&schaad en i n di s 

crediet gebracht . I n dit verband is het van belang te wijz~n op het 
11 neutrale standpunt 11 dat de CPN hoeft ingenomen t . a .v. het conflict 
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tussen Israël en de Ara bische staten (z i e het MO van juni j . l . ) 0n op 

het feit dat volgans de l ui di ng van de Nederlandse CP e en duurzam~ op

lossing van dit geschil slechts te bereiken is op basis van een stasts

rechtvlijke erkenning van Israël . ( 11 De ~(aarhcid"d . d . 24 oktober j . 1 . ) 

Verder fulmineert de CPl'!.-leiding in haar toe lichting heftie tc

gen de afsluiting van eon zgn . non- prolife ra t i e vordrag , in het bi jzon

der teg~n pogingen van de CPSU om all e CP- en (resp . socialistische 

staten) a~n een derJolijk ver draG te binden . De CPN meent dat een 

non-proliferati~verdrag voornamelijk bedoeld is om de Chinese Volks

r epublick te i soleren , t~rwijl het bovendi en een ~estduitse contrble 

over a toomv;apens niet zou verhinde r en , 

Nog een andere reden waarom de CPfl!- ],e ;i.~;Lng._zich niet in Noskou 

wenst te vertonen , is haar beduchtheid b~trokken te geraken bij een 

mogelijk uldaar t e houden interna tionale con,f\)ren tie. van alle CP-en, • 

met als doel de veroordeling van de Chin.es.e communisten; een ontwikke-

ling waaraan de CPN beslist niet wil meewerken . 

De afwijzing van de Russische invitatie door de ÇPN is t enslotte 

mede bepaald door de activiteiten die enkele pro- Russische leden en 

oud-led~n van de CPN m.b.t. de herdenking van de Oktoberrevolutie heb

ben ontplooid. Zo heef t de ;1groep Dankaartn ( een opposi tieg1·ocp van 

ex-CPN- ers, onder l e iding van do voormalige K<?minternagen t Ko Dankaart 

en PSP- partijbestuurder .Ger Harms~n) een felicitati eboodschap aan de 

CPSU- l e iding gezonden . 11De Waarhe id i ' sprak op 17 okt:ober j .1. sneerend 

van een felic i tatie 11die een uur in de wind aan z ' n onsmakelijke lucht 
·. 

te herkennen valt 11 • Een van de ondertek~naars, de boe ldhouwer Frits 

Sieger, is inmiddels geschorst als lid van de CPN . Een pikante noot 

hierbij is het feit dat Paul de Groot in mei 1963 t en huize van Si eger, 

die toen zijn 70stc verjaardag vierde , voor de eerste maal kritiek uit 

oe fende op de Sowj e t-Unie , met na~e op he t standpunt van de Sow j e t 

l e iding inzake moderne kunst~ De CPN-le i di ng bood Sieger toen overigens 

a l s fe licitatiegeschunk een r eis naar de Sowj e t-Unie aan! ~en andere 

ondertekena~r, de ex- CPN- er Piet Nak, organisator van betogingen tegen 

de oorlog in Vietnam , waaraan de CPN nie t heeft willen meedoen omdat 

ze h.i. t e weini g anti-Amerikaans waren , wordt door de CPN-leiding 

als een ;•renegaat" beschou~·,d . De Russische uitnodiging aan Nak en· Sem 

Davids , hoofdredacteur van ° De Groene . Amsterda.llmer 11 , om de f u-:stelijk

heden in Moskou bij t e wonen , heeft dan ook veel ~waad bloed geze t in 

de CPN . Ook de grootscheepse herdenking , die de vereniging 11Nederland

USSR11 (voorzitter lil im Hulst is nog steeds geschorst als lid va n de CPN ! ) 
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hoeft aangekondigd op 20 novcmb~r a.s. te Amsterdam - o.m . za~ de 

Russische Ambassadeur tegenwoordig zijn -, steekt de CPN- leiding als 

een graat in de keel . Na3r vcrluidt overweegt zij zelfs om hacr leden 

het consigne te geven te bedanken voor het lidmaatschap van "Ncderland

USSR'· · Het "goede voorbeeld11 daartoe e:;af , blijkens een bericht in 
11 Dc :aarheid·' van 16 oktobGr j .1. 1 de oude •iharde 11 parti~gcnote Esther 

Muller- van West , die be toogde niet lang0r lid t e kunnen zijn ven eon 

vricndschapsvcreniJi ng met de Sowjet- Unie , nu aldaar in offi c i ële pers

organen anti-semitisme wordt bedreven on dit land bovendi en l i eden 

als PietNakui tnodi g t aan d~ ruvoluticherdcnking dee l te nemen .(!) 

Voor zovér bekend heeft de weigering van de CPN- leiding om naar 

de Sowjet- Unie te komen in Hosk ou weinig opzien 6cbaard . Men wi s t daar 

langzamer hand ook we l wat voor vlees m.,n in de CPN- kuip had . 

Een r ecent in Mos kou uitge~cvon boek je i n de Russische t aal , 

waarin een overz i cht gegeven wordt van de politieke par~i j en i n hot 

buitenland , spr eekt i n kritische zin over een i 1zelf- isol ering van de 

CPN 11 door "een beper k t e nationale benade:cing van de parti jtaken" en 

"een geringschatting van de betekenis van het socialistische kamp voor 

het wereldwijde revolutionaire proces'' · Het boekje meent dat deze poli

tiek o . m. leidt tot ;;versterking van de invloed van opportun i stische 

en s~ctarische opva t tingcn binnen de partij;, en tot ;'een bemoeilijking 

van het zoeken naar -een juiste taakvcrvulling door de pr ogr ess i eve 

krachten in Nede r land!'. 

Felle r dan de Russen heef t de door de CPN vee l gekritis~ ~rde 

Oostduitse CP onla ngs t e ruggeslagen , getuige e~u radio-ui tzendi ng va n 

he t Oos t berlijnse radio~tation 11 Deut schl andscnder" op 19 oktober j . l. 

I n een c ommentaar werd gez egd dat er i n Nede r land nog maar twee kri n-
,.;· 

een doelgericht anti-Sow jet- politiek bedrijven: 11 de verenigde staf-

chefs , die zich zorgen maken over hun bowapeningsbudge t" èn 11 de tragi

komische renegaten , di e mee-marcher~n mot de zich op het oorlogspad 

bevindende z i onisten i n een ~astercampagnc t .:gcn de USSR" ; een om

schr ij ving waarui t zelf s de niet- ingewijden de CPN her kennen . :'De 

~iaarheid" r eageerde op. 2? oktober op deze radioui tzonding - di e door 

het iiAlgemeen Handelsbl ad;; was gesignaleerd - met een giftig arti

keltje , waar in g<:steld we r d dat "Deutschlandscndcrn , ondanks he r haal

del i jk telefoni s ch ve rzoek van de " rlaarheid"-rcdactie , het be richt 

bevestigd noch ontke nd had . 
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;~Hoewel h.:t karakter van de b~..richtöv ving v:J.n h'- t • ,\lge
mc,m Handelsblad:• de arb~idcrsbcweging ruimschoots b.::k.::nd 
is", aldus de CPN- krant, 1'is de r.1ani'-r waarop v-..rantwoor
delijkc li~den van de Oostduitse radio een antnoord pro
b'- r en te on tg2.~n, bijzond~:r vvelze<,gcnd". 

De CPN en de Indon~sische CP 

Gedurende de 0erstc helft van de afgelcpen m~and hveft de CPN 

een grote a ctiviteit .ontplooid , die gdricht was op solidariteit mJt 

~e vcrboden Indon~sische CP (PKI) . Aanleiding hiurtoe was hot be richt 

van de executie van kolonel Oentoeng en andere Indonesische officidrcn , 

die schuldis wáren bevonden aan de staatsgreep van september 1965 . In 

verschillende steden van ons l e nd werden openbare prot~stvergadoringcn 

en .betogingen gehouden , waarbij de vrijlating ge~ist werd van de com-

munistische voormannen Njono en Soadisman en de voormalige PNI- l cider ~ 

Soebandrio . 

Marcus Bakker drong er, tijdens de algemene beschoU\ïingen in de 

Tweede Vamer , bij de regering op aan dat zij haar invloed zou a<:!.Dwen

den om verdere executies te voorkomen . Een motie van deze strekking 

trok hij weer in , nadat premier De Jong had toegezegd dat de Neder

landse rc6cring de gedachte die uit de motie sprak op een haar passende 

manier aan de Indonesische regering ter kennis zou breng~n . Uitoraard 

werd dit succ0s van de communi stische fractie in "De l,~aarheid;; breed 

uitgesponnen. Het maakte tegelijkertijd echter voorlopig een eind aan 

de reeks plak- en kalkac ties , bi jeenkomsten , demonstraties , protest

telegrammen: etc • . ,. die de CPN en haar ncvenorganisatics, zoals het 

Algemeen Nede~lands Jeugdverbond (ANJV) , de Organisa~ic van Progres

sieve Studerende Jeugd (OPSJ), de studentenvereniging Perikles en de 

Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) sinds begin oktober had beziggehou
den . · 

Bchter niet alleen nationaal , maar ook internationaal heeft de 

CPN pogingen gedaan om d~ situatie van de Pl(I in de aandacht te bren

gen . Vernomen werd dat Paul de Groot c . s . reeds medio september, tij

dens de partijbesprekingen met een delegatie van de Ro0mclense CP, het 

voorstel he~ngcdaan om t e komen tot een internationale campagne voor 

vrijlating van de pol i tieke gevangenen in Indonusië . De no"emenen zou

den hun medewerking aan deze campagne hebben toegezegd , hetge(:n o . a . 

moge blijken uit ean te Boekarest gehouden protestmeeting t egen de 
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executies in Indonesië , waarvan :'De ···aarheid11 op 6 oktober j .1 . met 

instemming gowag maakt~ . 

Behalve met de Roomcens0 CP zou de CPN-le iding over deze kwestie 

ook contact opg~nomën hebben met de communistischepartijen van China , 

Cuba , Noord-Korea , Noord-Vietnam en Albani~. Bekend is dat d~ Albane

se regering madio oktober j . l . bij de UNO- commissie voor de rechten van 

de mens gcprotoste~;rd heef t tegen ;1het vcrmoorden van Indonesische 

patriotten en ander democratun door het gvncrualsbewind'' · Naar ver-

luidt heeft de CPN- leiding bovenvermelde CP- en voorgesteld dat één 

van de socialistische l anden de veroordccldu Indonesische communisten, 

met name Njono en Soedisman, het staatsburgerschap zal verlenen, mot 

alle diplomatieke consequenties daaraan verbonden . Het lijkt waar

schijnlijk dat Paul de Groot - die onlangs het t~eede deel.van zijn 

mcmoi~es (1936-1939) h~eft gepublic0erd - tot deze atap is ge{nspi

recrd door het feit dat in 1934 de in het Rijksdagbrandproces terecht

staande Bulgaarse .communist Dimitro~ op deze wijze door de So~jet-Unie 

in bescherming is genomen . Over de rea~ti~s van bovonvermelde CP-en 

op dit CPN- voorstel is tot nu toe niets vernomen . 

Opm~rkelijk i n.de CPN- publicaties over de situatie van de PKI 

is de zeer kritische toon.t.o.v . de Sowjet - Unie (CPSU). In. "De riaar

heid11 van 16 oktober bijvoorbeeld wordt verontwaardiging· uitgesproken 

over 1'de welwillende ·neutraliteit (van de CPSU) ten aanzion van het 

barbaarse militaire bewind Soeharto- Nalik , de va lse· beschuldigingen 

en verdachtmakingen die ~n de Sowjet- pers tegen de PKI z ijn versche

nen , die door de leiders van een aantal andere communistische par

tijen (bedoeld is o .m . de Oostduitse CP) zonder onderzoek worden over

genomen , waardoor de in de i llegaliteit gedreven en vervolgde PI<I in 

de rug wordt aa.ngevallen 11 • 

~elke waarde de CPN thans h~cht aan de situatie van de PKI i n 

het kader van de betrekking~n tussen de communistische partij en , blijkt 

wel uit de op 20 oktober i n · ;;.De 1.'aarhcid" gepubliceerde discussie

grondslag voor het a.&. CPN- congres, waarin vermeld staat~ 

,, 
iiDe daad11erkeLijke solidariteit met de PKI en de_ ver
volgde nationaiisten in Indonesii , de onvoorwaardelijke 
we i gering van elke ma·teriële of politieke steun aan het 
Soeharto- bewind , i s thans de toetssteen voor werkelijke 
internationale solidariteit en internationalisme". 
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H 0 0 F D S T U K III 

ACTI VI TEI TEN VAN DE Cür4HUi\ISTISCHE HULPORGANI SATIES =================================================== 

·Cultuur 

"De vereniging ' Nederl a nd- US0R' bestaat 20 jaar. Zij is 
daarmee het j aar der volwassenheid ingetrede~ 1 

Aldus luidt de a anhef van e en ar tikel , waarmee de , onlangs tot 

secretaris van de vereniging benoemde Rotterdammer Henk Goudkuil, 

het oktober- nummer van het vere nigingsargaa n presenteert . 

· Het jubileum- nummer - feesteli jk va n opmaa k, titel 11 20 jaar 

vereniging Nederland- USSR" , omvang 40 pagina ' s - mag als zeer ge 

slaagd worden beschouwd . Het geeft de aandachtige lezer bovendien 

een goed inzicht in de aspiraties van 11Nederland- US.SRn en weerspie 

gelt de opvattingen van de Russen over de positie, die de vereniging 

naar hun oordeel behoort i n te nemen. De verenigingsleiding is er 

kennelijk van overtuigd , dat deze speciale uitgave een goede i ndruk 

moet maken : er is zelfs mee geadverteerd in de niet - communistische 

pers , wat min of meer verrassend mag heten na alle pogingen, die men 

zich het laatste jaa r, t oen het conflict tussen de vereniging en de 

CPN- leiding haar hoogt epun t bereikt e , heeft getroost om buiten de 

publiciteit te blijven . 

In het ten geleide van Goudkuil valt allereerst d~ pass age 

over "het j aar de r volwassenheid" op . · "Talrijk" , zo staat daar, "wa

ren de schijnba~ r onoverkomelijke moeilijkheden die een juiste ont

wikkeling van de vereniging ' Nederland-USSR' in de weg stonden11
• 

Dat hierbi j onder meer de CPN betrokken is geweest word t ni et ver 

meld . Het - herhaalde - gebruik va~ het begrip ''jaa r der volwassen

heid" en de verzekering, dat men 11gesterkt en gestaald de toekomst 

( ••• )met vertrouw~n tegemoet (ziet'~ mag echter wel worden ge rnter

preteerd als een aankondigi ng , dat de leiding van de vereniging 

"Nederland- OS R11 thans ernst ma kt met de voortzetting van haar 

werk , ongeacht verdere verbodsbepalingen van de zijde der CPN- lei

ding . 
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Er zij in dit ve lband aan herinnerd, dat bij de uitbarsting 

van het conflict met de CPN- leiding het gehele dagelijkse bestuur 

der vereniging bestond uit CPN-leden en dat de belangrijkste figu 

ren uit de top van "NU" , 1Jim Hulst en Henk Goudkuil, door de partij 

zijn geschorst , doch nog niet geroyeerd . Hulst heeft intussen, eind 

augustus, zijn zetel in de gemeenteraad van Assendelft, waar hij de 

partij sinds de bevrijding heRft vertegenwoordigd, ter beschikking 

gesteld . 

Henk Góudkuil trad in mei ' 67 als twe·ede secretaris in dienst 

van nNederland-USSRn , Nu hij Wim Hulst als (eerste ) secretaris van 

de vereniging is opgevolgd, krijgt Hulst - tot dusver zowel secre 

taris van "Nederland- USSR" , als directeur van het reisbureau "Vernu" -

de gelegenheid zich "full- time" bezig te houdeh met het reisbureau • 

Hulst is gelijktijdig benoemd tot voorzitter van de vereniging . 

De aspiraties van liNederland- USSR'' en de opvattingen van de 

Russen over de positie, die de vereniging naar hun oordeel behoort 

in te nemen, komen op bijna élke bladzijde van het jubileum- nummer 

tot uiting. Het komt er daarbij telkens op neer, dat de vereniging 

"Nederland-USSR" een bemidde}ende pos i tie toekomt op het gehele ter

tein van de culturele -uitwisseling tussen Nederland en de Sowjet- Unie. 

De meest stellige uitspraken daaromtrent komen wel voor reke 

ning van de bevriende .Russische relatiés van ;;Nederland- USSR". 1::1 de 

bijdragen van en interviews met Nederlanders , die de Sowjet- Unie be

zochten , dan wel in Nederland in 6ontact kwamen met Rdssische reizi

gera, is meestal wil t e bespeuren , dat de redactie was toegespitst 

op het verkrijgen van uitspraken over de betekenis van het 20-jari g 

bestaan van de vereniging, maar klinkt toch de grote stelligheid over 

de "centrale" positi e van "Nederland- USSR" minder dan wel in het ge

heel niet doo.r . 

Typerend voor de Russische opvattingen over de positie van 11 Ne 

derland- USSR" is overigens ook een artikel van de h~nd van schaak

grootmeester Hichail Botwinnik, voorzitte r van de vereniging "USSR

Nederland" in Moskou , dat werd gepubliceerd in het augustus - nummer 

van het maandblad "Culture and life" (orgaan van de Unie van Sowjet

verenigingen voor vriendschap en culturele betrekkingen met het bui 

tenland, Engelse uitgave) . Hierin is door de schrijver gesteld - ge 

heel en al ten onrechte - dat Nederlandse parlementsleden , vooraan-
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staande mensen uit het openbare leven, studenten , hoogleraren e . a . , 

die de laatste jaren een bezoek hebben gebracht aan de Sonjet- Unie , 

lid zouden zijn - actief lid zelfs - van de vereniging "Nederland

USSR" . 

\'!è l moet er op w?rden gewezen , dat het reisbureau ;'Vernun de 

laatste twee ja~r een aa nzienlijk aandeel heeft gekregen in de or

ganisatie van reizen van Nederlanders naar de Sowjet- unie . De ver

dienste daarvan kan stelli g worden toegerekend aan de vereniging 

;,Nederland- USSR 11 • Hierop wordt in he t eerder aangehaa lde a r tikel 

van Goudkuil óók de aandacht gevesti gd:"De ideële , niet op winst 

gerichte ondergrond van di t deel van ons werk , maakt he t mogelijk 

steeds breder e lagen van onze bevolking van dit soort reizen te l a 

ten genieten'' . 

Hoezeer de funct i es van vriendschapsverenigingen en reisbu

reaus elkaar overlap~cn , blijkt ook, als Goudkuil - sprekend over 

de vc:reniging "USSR- Nede r land" in Hoskou - opmerkt , dat de Russische 

vereniging "alle mogeli jke steun (verleent) bij het leggen van con

tacten , indien. gespecialiseerde Nederlandse toeristengroepen de 

USSR bezoeken , of bemiddelt ( •• • )bij verlangde contacten tus~en 

vak- en studiegenoten i n be i de landen". 

Stond de maand oktober van 11 het jaar der volwassenheid11 voor 

de vereniging 11 Nede rland-:USSR11 in het teken van de vrijmaking van 

de CPN , de maand november zal in he t teken s t aan van een onbezorg

de viering van .de 50e herde nking van de Oktoberrevolutie . 
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7c SJ - congres 

Op 7 en 8 oktober 1967 organisce~dc de ~ocialistischc Jeugd van 

Nederland (SJ), i n ha~r clubhuis ~an de Haarlc~mer Houttuinen 73 in 

Amsterdam , haar 7e congres . Jan ~lok , tot aan dit congres tneede voor

zitter, schreef erover in 11 Links 11 van 21 oktobur j. l ., waarbij hij 

vooral de nadruk lcgdu op de zijns inzions groeiende politieke betc

keni~ van de SJ als jongerenorganisatie van een nieuwe revolut ionair

socialistische beweging. 

Na eerst aandacht geschonken te hebben aan de 11inloop" - pcriode 

van de SJ , stelt de schrijver , dat deze organisatie tot 19 maart 1966 
sterk in de schaduw van de provo- beweging heeft gest.::tan . Tussen die 

datum (opening v~n de fototentoonst~lling , gewijd aan de gebeurtenis

sen va n de lOe maart) en de rellen in de Amsterdamse binnensta~ op 

14 juni d.a . v . , operee~den SJ en Provo over het algemeen in comité's 

en in het kader van demonstraties , die uitgingen van combinaties van 

jongerenorganisaties . 

Hij vervolgt dan : ;'De gebeurtenissen rondom de 14 e juni tonen 

onverbiddellijk de stuurloze hopeloosheid van Provo als ongeorgani

seerde beweging aan ; tegeli~kertijd treedt de SJ als kleinere, maar 

georganiseer de en poli tiek slagvaardigere jongerenbewegine st~eds 

duidelijker op d.:: voorgrond 1'. 

Blok eist voor de SJ de eer op van de demonstraties tegen 
'• 

- wat hi j noemt - de politiële bezetting van Amsterdam en t egen de 

snel voortgaande escalat i e - politiek vnn d0 V~r~nigde Staten in Vi~t

nam . 

Over het organisatorisch gedeelt e v ~n het congres schreef Blok 

zeer summier . Hij wijdde slechts kort~ passages aan de bereikte vorm 

va n samenwerking met de democratisch- socialistische studentenorga nisatie 
11Polïteia11 (zie t-10 9- 1967) en aan de nie u\/e samenstelling van de redac-

. tie vnn het SJ- maandblad "'foorwas.rts 11 en v:ln het hoofdbestuur . 

Ten aanzien van het politieke duel stelde de schrijver vast, dat 

de voornaamste beslissi ng van het congrès was geweest het aannemen van 

een hoofdbestuursvoorstel inzake een revolutionair- socialistisch pro

gramma , waarin o . m. het volgende naar voren wordt gebracht . 
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Het revolutionnir- socin.lisme b~.ovindt zich, ',J3.t d<;: politi;)ktJ 

strijd- ~n orGa nisatievorm b~tr~ft, in ven ernstige crisis . Geen v~n 

de bestoande linkse partijen voldoet ~ua strijdmethoden en doolstel 

lingen aan de cisvn van het revolutionair - socialisme. Du als gevolg 

van d~ rage tot partijvernieuwing eventueel te formeren nieuwe linkse 

politiek~ e0nh~den zullen nog minder a~n dit doel voldoen, wann~er 

uitgegaan wordt VÄn de tot nu toe vanuit de b~stu~nde linkse partijen 

na~r voren gebrachte ideeën . 

In deze situatie zou de SJ , gezien ha~r samenstelling en onge

bondenheid aan ~nige purti j of bev1eging, uitgangspunt kunnvn zijn van 

een discussie over een niauw te formeren r e volutiona ir-socialistische 

bvwaging of partij. De SJ is - in deze redenering - als het ware de 

jong~r&norgnnisatie, die aan hot tot standkomen van een algemene orga

nisatie voorafga~t . 

Op basis van deze overwegingen besloot hüt congres dan ook om 

in alle afdelingen discussi ebijeenkomsten te organiseren , waar inlei

ders a f komstig uit al l erlei progressieve milieus , die in het tot stand

komen van een nieuwe revolutionair-socialistische beweging of partij 

zi jn geinteresseerd , zullen spreken over onderwerpen ais een socialis

tische analyse van binnenlandse en wereldpolitieke situaties, program

ma en strijdm~thode voor het revolutionair - sociali sme en de betekenis 

van de historisch gegroeide verdeeldheid vah de socialistische beneging 

voor de nieune generatie . 

Het is de bedoeling om deze activi t eiten t e l aten uitmonden in 

een politiek congres , dat - naar verluidt - begin 1968 zal plaatsvin

den. 

In zijn toelichting op het bovenstaande programma schrijft Jan 

Blok , dat de discussie ov0r partijvernieuwing wel gevolgen kan hebben 

voor het partijstelsel, in het bijzonder voor l eden en kiezers · van 

PSP en PvdA . l1ellicht kunnen geen van beide partijen nog langer een 

zinvol we rkterrein voor het links- socialisme zijn. Bij de discussie 

over de toekomst van het revolutionair- soci alisme gaat het niet all een 

om organisatorische problem~n (van partij en vakbewe~ing b . v .) , maar 

ook om zaken als de strijdmethoden , waarvoor weer een grondige ana

lyse van het hedendaags kapit3lisme is vereist . 

Het doel van het di scussieplan van de SJ i s , volgens Blok , aan 

de ene kant het gevaar van een heilloos afwachten op te heffen en aan 

de andere kant het op korte termijn veel grotere gevaar van een voor-
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bnrig onvolu~ssen sta rt0n (rnct zo ' n nieuwe beweging) ~ rr~ctiof t 0gcn 
te: gn::.n . 

SJ- activiteiten inz~k~ Griek~nland 

Tijdens de eerst~ dag van het congres org~nisa0rd~ de SJ in 

Amsterdam een sandwich~ctie tegen het Griekse b~wind , wa~r~an door 

ca 90 leden werd deelgenomen. 

Ook op 28 oktober j.l., de datum waarop het Griekse volk zijn 
11 0chi 11 (=nee) - dag herdenkt - d.\ï . z. de dng, vJuarop de Griekse regering 

zich d0stijds tegen het I talinanse fascisme vnn Mussolini keerde -

was de SJ actief . Het deed dit overigens nh; t onder eigen n::.am, manr 

onder die VD.n een voor die gelegenhcüd opgericht '1Comi té Griekenland 11 • 

Dit comité organiseerde op dio datum in de hoofdstad een protestdc

monstrutie t egun het optreden van het huidige regime in Griekenland . 

De optocht leidde naar het Rokin, waar he t Griekse consulaat is geves

tigd . Daar werden enige toespraken gehouden . 

Hoewel de SJ het wilde doen voorkomen , dnt vier van h~ar leden 

slechts als privé- persoon in het comité zitting namen, werd nader

hand bekend , dat de vergunni ng voor de dcmonstro.tie werd a:mgevr~agd 

door Zrik de Lo.nge , lid .van het SJ- hoofdbostuur on hoofdredacteur va n 
"Voorwanrts 11 • 

De Vietnam- demonstratie op 21 oktober 

Op 21 oktober j .1. organisècrd~ hot Comité Vietnam v.:~.n Piet Nak 

een demonstratie t egen het Amerikaanse optreden in Vietnam . Volgens 

persberichten namen daar~an cu 15 . 000 personen deel . Aan het slot werd 

een bijeenkomst gehouden i n het oude- RAI- gc bouw, waur prof. dr . B. M. I. 

Delfgna.uw uit Groningen , dr. J . l1 . Pluvier uit Amsterdam en Pi~?t Nakhet 
woord voerden . 

De demonstratie verliep niet geheel zonder incidenten . Twee groe

pen jongeren hioven regelmatig de leuze "Johnson moordernaar;' aan . 

Mogelijk waren zij aanhangers van d& Actiegroep Vietnam , waarvan bekend 

is , dat zij graag deze leuze bezigt . 

Gezien het feit, dat Pi~t Nak (ex- CPN- lid) de eigenlijke orga ni 

sator van de betoging was , is het niet verwonderlijk , dat "De :laarh0id11 

afwijzend tegenover de demorLstra t i e stond. Het ".i3.orheidn- versl ag over 

do demonstratie vermeldde de naam v~n de organisator dan ook rii et . 

~el werd daarin gesteld , dat hetseen door de sprekers naar voren werd 
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gebracht ..::n h"tge'-n in d~ .:1::tn Minist.~r Luns en Presidvnt Johnson v.:?r 

stuurdu telugr~nmvn werd vermeld , ver acht0r bloof bij de v~rl~ngcns , 

die bij veel d~monstranten leefden . 

Vredesplan van de PSP 

Onder de leuze "Laten we nu .:indelijk .;:ens wat voor de vrede 

doen ! 11
, he0 ft de PSP in hn.ar partij - org.::tan "Rndikaal 11 een in 10 punt en 

samengevat plan gepubliceerd om, zoals zij zegt, i~ ons land t e komen 

tot een op vrede en ontwapening gerichte politiek . Hiera~n dient t0 

worden toegevoegd dat men deze punte n in PSP-kring nie t ziet als oen 

volledig vredesplan, maar als een eerste sta p op do lange weg, ~elke 

uiteindelijk zal le i den tot algemene ontwnpening en de ~en of andere 

vorm va n samenwerking in wereldverbnnd. 

De voornaamste der thans gepubliceerde punt en zijn: ~ 

Nederland vcrlaat de NAVO in 1969. Met één of meer landen van 

het .larschaupnc.t wordt overlegd over soortgelijke st:1ppen in Oost

Europa . 

Nederland erkent de DDR en de Ode r-Neissegr ens ~n neemt initia 

tieven om op korte termijn te komen tot uitvoering van h0t Rapacki

pla n . 

Nederla nd tracht samen met andere l a nden een Europese Veiligheida

conferentie t e stimuleren . 

Het defensiebudget wordt voorl opig mct . lO% per j aar ve rminderd . 

Nederla nd verklaart zi ch voor toelating va n de Volksrepubl i ek 

China tot de VN. 

Nederland verkl aart zi ch voor onvoorwaa rdelijke stopzetting va n 

de bomba rdementen op Noord-Vietnam en voor onderhandelingen met 

het Bevrijdingsfront, op basis van terugtrekking van a lle bui ten

landse troepen uit Vietnam. 

haar ve rluidt is dit plan, in opdracht va n de partijleiding , 

opgesteld door de voormülige 2e politi~k-secrctaris v~n de PSP, Fries 

de Vries , sedert enige maanden secretaris van de bel a ngrijke commissi~ 

Buitenlands Bel eid . In deze laatste hoe danigheid onderhoudt hij con

t acten mot personen en instanties zowel in de Jesterse a ls i n enkele 

Oost.,uropo:;;e landen . i'lat Oost - Europa betreft zijn voor:ü de cont :J.cten 
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m~t d0 DJil de lnntst0 jaran stork tocgenom~n. Ben duidelijk voorbeeld 

hicrv~n vormden de relaties welke - zoals bekend - van PSP- zijde m~t 

Oostduitsû instnnties werden ond~rhoud~n ter verkrijging v~n gegev~ns 

t~n dienste v~n de brochure over de Duitse generaal Von Kielm~nsogg. 

Dc DDR V."\n h:l:tr kant tracht h:l:?.r goodwill bij do PSP uiteraard to 

benutten om kr:1.cht bij te zetten ".<:tn h:lar stroven nn1.r erkenning v1.n 

h l.".r st.::to.t en haar grenzen door de l"lesterse . wereld . 
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Bata (Best) . 

niet i nwilligen van looneisen. 

NKV - bond "St l!illebrordus;; steunde de actie . 

Loonsverhoging van in totaal 5f% • 
1000 

650 

11 - 23 oktober 196? . 
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Datum: ---- Bijeenkomst : Pl aa ts: ----
Begin nov . 1967 Internat. krantententoons te l - Praag 

ling en Presidium-zit t i ng 
I nte rnat . Org . van 
journal isten(IOJ) . 

IOJ . 

20- 22 nov . 1967· Conf. inzake Europese Vei
ligheid. 

25 nov.1 967 

november 1967 

november 1967 

Eind nov .1 967 

Demonstratieve landelijke 
bijeenkomst onder het mot 
to "Recht op Vierk11

• 

Bijeenkomst van jeugd uit 
NAVO- en Rarschaupact
landen. 

Tweede Middellandse Zee 
bijeenkomst V!VR . 

Int . ontmoeting van parle
mentariirs uit Westeuropa. 
en de V . S . 

1 en 2 dec. 1 67 Bijeenkomst Alg . Raad FIR . 

1- 5 dec . 1967 

22- 24 dec . 1 67 

Eind 1967 

1967 

Begin 1968 

Hereldvrouwencongres . 

22e CPN- congres. 

Zi tting Presidium 
WVR . 

Conferentie over solidari
t eit met de Arabische vol
keren • 

Politiek congres SJ. 

Ei s enach 
( DDR ) 

Deventer 

Finla nd 

Belgrado 

Brussel 

Christ.Vredescon
f erentie (CVC) . 

Algemeen Nederlands 
Jeugdverbond(ANJ V). 

Wereldfed . v. Dem. 
Jeugd( WFDJ) . 

Wereldvredesraad . 

Int.Ver . v. Dem. 
Juristen en Bel
gische CP . 

0.-Berlijn Internat.Fed.van 
Verzetsstrijders 
(FIR) . 

Helsinki Int .Dem.Vrouwen
federatie (IDVF) . 

Amsterdam CPN . 

Khartoum Wereldvredesraad . 

Algiers Wereldfed . Dem . 

? 

Jeugd( INFDJ). 

Socialistische 
Jeugd v . Nederland . 

31 maart - · 
5 april 1 68 

IIIe Chr . Vredesconferentie . Praag Christelijke Vre
desconferentie(CVC) . 

april 1968 

voorjaa r 1968 

Conferentie i.z . Buropese Wenen 
veiligheid en Wetensch . 
samenwerking . 

Congres i.z. Eur~pese ? 
Veiligheid . 

Wereldfederatie 
van Wetenschappe
lijke Werkers (WFWW ) . 

Ylereldvredesraad 
(WVR) . 
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Datum : Bijee~komst : Plaats : 

28 juli ~ 9e Wereldjeugdfe§tival . Sofia 
·6 aug . 1968 

Zomer 1968 Bijeenkomst van jeugd uit Helsinki 
NAVO- en Harschaupactlanden . 

18- 21 sept . 5e Medische Congr es FIR . garschau 
1968 . 

* Nieuw c . q . aangevuld . 

VERTRQU1o.1....,L IJK 

1"/ereldfed . ·V . Dern . 
Jeugd( '"!FDJ) en Int . 
Unie v . Studenten 
<rus). 

Wereldfed . v . Dem . 
Jeugd ( rtFDJ) • 

Internat . Federat i e 
van Verzetsstrij 
ders (FIR) . 
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In zijn brochure beschrijft Marcus Bakker de strijd van 11 de ar 

beiderà', eerst voor het verkrijgen van algemeen kiesrecht en evenre

dige vertegenwoordiging, later voor behoud van met name het laa tste. 

Bakker is hiertoe in de geschiedenis teruggega.:: n tot rond 1848, het 

jaar van Thorbeckes in~rijpende herz~ening van de grondwet . Hij be

schrijft het ontstaan van het partijwezen in de tweede helft . van de 

negentiende eeuw, als motor waarvan Bakker de 11 klasse - organisati e der 

arbe iders" ziet . Vrij u~tvoerig staa t de schrijver vervolgens stil 

bij zaken als census- kie srecht en het tot 19 17 vigerende distric ten

s telsel, met name bij de gebreken daarvan. 

Wanneer in 1917 het a l gemeen (mannen)kiesrecht volgens even

redige vertegenwoor~iging wordt ingevoerd, ziet Bakker ~ls '' werke lijk 

nieuw element" het verschijnen va n ~ouis de Viss er en ~avid LJijnkoop 

in de Tweede Kamer . Uitvoerig staa t Bakker stil bij de pogingen tus

sen de beide Wereldoorlogen, de " macht van de partijen" te beknotten 

en het verzet daartegen van de zijde van CPH/CPN . Hij wijst op het 

"gekonkel i~ de oorlog", niet alleen van De Quay, maar ook van Drees, 

Oud , Vorrink, Colijn-en Van ~alsum, om na de oorlog te komen tot ee n 

districtenstelsel in Nederland, met als doel o . m. het weren van splin

terpartijtjes uit het parlement . Bakker signaleert ook de ~'ha-oorlog

se aanvalle~ op het kiesstelsel" , afkomstig van (9 . a . ) het Centraa l 

Stembureau , de KVP (Romme , Cals) en de PvdA . 

Aan de gedachtenwi sseling in deze laatste partij over het kies 

stelsel wijdt Bakker .zelfs -een heel hoofdstuk . K~rt gezegd kom~ de 

these van Bakkere brochure . er op ne er , dat de gedachte van . her~nvoe

ring van een districtenstelsel in Nederla nd wordt ingegeven door _het 

verlangen de kleine par tijen - en met name de CPN - onschadeli jk te 

maken . De bedoeling is dat de grote parti jen - handlangers va n de 

monopolies - meer armslag krijgen , waardoor het parlement zal ophou

den een nationale sta-in- de - weg te zijn voor de inter nationale mono

polies . Bakker ziet het eventueel vervangen van de evenredige ver 

te~enwoordiging als _het ongedaan maken van "één der kostbare ver\'Jor

venheden" met behulp van "alle rlei wettelij~e trucs" . 

Bij de samenstelling van zijn brochure is Bakker niet steeds 

even zorgvuldig te werk gegaan . Hij stelt dat de Grondwetherzi ening 

van 1848 en die van 1917 (waarbij het algemeen kiesrecht , gecombineerd 

met evenredighei dsstelsel, werd ingevoerd), zijn " afgedwongen" van de 

heersende klassen . 
- 2 -
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Hij tracht dit in de geschiedenis aan te tonen: het fe it dat op 

12 maart 1848 in Den Haag "een drom volk op straat l<.Ham" ,. was er de 

oorzaak van dat 1'/illem II de volgende dag " in 24 uur van conservatief 

liberaal" was geworden , waarmee in de visie van Bakker de staa tsvor

ming O.P gang kwam. Bovendien , aldus Bak}•er, Vlas 1848 niet toevallig 

het jaar waarin Marx en Engels het Communistisch Manifest schreven. 

Het feit, dat de bedoelde " drom volk" pas de 14e maa rt (een dag 

na 1 s Koni.ngs ommezwaai) de straat opkwam, kan Bakker wellicht ont

gaa n zijn en het is ook niet belangrijk~ Maar dat hij een relatie 

tracht te leggen tusse~ het Communistisch Manifest - waar~an v66r de 

jaren : 70 nauwelijks i emand in Nederland had gehoord - en de omwente 

lingen van 1848 , tekent het verwrongen histo~isch perspect~cf · dat 

Bakker voor zijn lezers opent . Dat hij daarbij geheel voorbij gaat 

aan het bekende " voorstel der negen mannen" - onder wie· Thorbecke -

van 1844 en de voortdurende druk van liberale zijde op de Koning om 

t e komen tot een. grondige herziening van de Grondwet , moet of aan ver

regaande onweten~heid of aan kwade wil wo~den geweten. Te vermelden 

dat het Thorbecke was , die ree~s in 1844 ( 4 ja~r voor het Communis

tisch Manifest ert ?3 j aar voor Das Kapital) een 11 Verelendungs- theori e 11 

op schrift stelde - " Over het hed~ndaags Staatsbur gerschap" - waarin 

met name het.c~nsus-kiesrecht discutabel werd gesteld, is dan ook ken

nelijk van Bakker tev~el gevr aagd . 

Zo staat het geschriftj e vol hele en halve onwaarheden en hi s 

tor i sche verdraaiinge n en word~n de feiten in het bekende marxistische 

corset geperst. Zo de bewering , dat er op het punt van sociale maat

r ege l en "van liberalen niets we r d verkregen"; dat 11alles moest worden 

bevochten". Voor he t gemak verge et Bakker dan maar Van Houtens Kin

derwet je en rept hij niet van Kappeijnes pogingen , het kiesrecht uit 

te breiden tot practisch algemeen kiesrecht . 

Openhartig is Bakker tenslotte wel over de plaats die het par

lement in zijn politiek de nken i nneemt : "nooit meer dan een deel van 

de stri j d , dat de mee r doorslaggeven~e vormen, de ~assa-acties , niet 

kan en mag v~rvangen11 • 

• 
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11Dc _l2_q_r.j;iger J.n.ren", deel II 

In het twvcdc deel v:.n zijn mcnloirvs, getiteld "De Dertig\..r 

Jar~..na - medio oktober j . l . verschenen - hv~.:ft CPN- voorzitter P'lul 

de Groót 11herinncringcn en overdenkingen" ne~rboschr-ivcn m~t betrek

kin~ tot de periode van begin 1936 tot september 1939. ~vcnals in h0t 

eerste deel , gepubliceerd in 1965, verdrinken de enkele herinnoringen 

echter weor in een zee van overdenkingen . Ovcir h~t per soonlijke l~vJn 

van De Groo t in die periode komen we vrijwel niets ta weten . Dat was 

ook niet zijn bedoeling , want hij schrijft in eon voorwoord dat hij 

heeft gcmeend 11die gebeurtanissen en handelingen t0 be~chrij ven , waar 

van d..:: overd<mki ng nu t kan o·pl evcren in d0 huidige tijd en de nn.astc 

toekomst''· Het is dus een scholinssboak geworden , wn.aruit de l~den van 

de CPN een beter i nzicht kunn~n verkrijgen in de actuele poli t i ek van 

hun partijleiding . -Aan d~t doel ~eeft De Groot zijn geschiedschrijving 

- naar goed marxistische tr~nt - ondergeschikt gemaakt en aangepast . 

Duidelijk blijkt dit uit de ellenlange beschouwingen over neo-kolonia

lisme , iC"Jperütlisme, stalinisme en andere "klassieke" scholingso~der

werpen . Als het daar nlfma::tr bij gebleven was, dan zou het - oppervlak-
/ 

kig en vaak onbeholpen geschreven als het is - hooguit een vervelend 

boek geweest zijn. Het is ochter erger dan dat, want het misleidt de 

lezer , daar De Groot zich weer niet heeft kunnen bedwingaft met de 

foiten te manipuioren . Niet alleen beschrijft hij het w~reldgebeuren 

in die j ~ren buitengewooa simpli stisch , maar hij goochelt ook met de 

data , toneinde zijn··voorstelling va n de g.:mg va n zaken een authenti ek 

karakter te geven . In · h~ t bij zonde r komt dit tot ui tdrukking waar hij 

prob0ert aan· te tonen .de.t na de afsl uiting van het beruchte Russi sch

Duitse vri endschapsverdrag (Molotov~Von Ribbcntrop- pact , augustus 

1939) en de Duits·e. inval. i.n ·Pol..:n , ·misschien da'w niet de gehel e CPN

l eiding, maar in elk geval wel hijzelf een eig~n politieke lijn volg

de , onafhankeli jk v~n de Komintern . Zoals bck~nd decreteerde de Komin

ternleiding in di e tijd vanuit Moskou vriendschappelijke betrehlcingen 

tussen de communistische partijen en Hitler- Duitslnnd en schoof zij 

de schuld aan de uitgebroken oorlog op Frankrijk en Engeland . 

In Nederland , waar de CPN zich slaafs voegde naar deze Kor.~intcrn

besluiten, werden de communisten· als verraders beschouwd van de strijd 

tegen het fascisme , waardoor zij in een geisoleerde positie geraakten. 

De Groot wil de l ezer nu doen geloven dat hij zich vcrzet h~.:0ft tegen 
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deze politiek , en hij s chr oomt ni~t daartoe citnt~n uit hun vcrb~nd 

te rukken en t v an tidateren. Zo stult hij dat hij op de llvrc:;dcsoproep11 

van Stalin en Hitl~r (n~dat Polen door beide partijen onder d0 vo~t 

vns g..:lopcn ! ) een " sceptisch comment ,'lar 11 public eerde. De 11vrcd.Jsop

roep11 datee r t echter vo.n 29 september en De Groot schrec;f zijn commen

t aar - p~ssend op con nndcru situatie - reeds op 26 september! 

Een ander voorbee ld: De Groot beweert dat door zi j n toedoen (iinadc.t 

ik de meningen v~~n go•.1onc pa rti jl..:den had be luist..:rd;') het politiek

bureau v."\n de CPN een r esolutie publiceerde 1 ·wa:uin e~n 11kri tische 

houding" t . a .v. bovengenoemd pact werd ingenomen, voora l vanwege 11 de 

overweldiging van Polen door Hitlor 11
• Deze r~solutie dateert echter 

van 29 augustus en de Duitse i nval in Pol en begon p~s op 1 september! 

Ergerli jk i s he t da t De Groot , die nu indcrda~d - in tegenstel -

ling tot in het ee r ste deel van zijn memoires - .hier en daar toegeeft ~ 
dat de CPN " zich t e vee l liet l eiden door Moskou" , he t doe t voor komen 

alsof dit buiten hom om geschiedde , a ldus de schuld we r pend op zi j n 

medebestuurders (die vrijwel allemaal omgekomen zijn i n de jaren 

' 40-' 45) . De werkelijkheid is echter, dat De Groot ook toen al de 

hoogst verantwoordelijke was i n do CPN, vanwege zijn functi es v in 

politie~-secretaris en hoofdredacteur van ' "Het Volksdagblad 11 • 

Uiteraa r d l evert De Groot in zijn boek veel kritiek op de 

Komint ern , waarvan hij zegt dat e lke poging om dit systeem te do~n 

herleven in de kiem moe t Horden verstikt , "ook al wordt zij met ron

kende frases over 'proletar isch internationalisme'gepresenteord11
• 

Deze laa tste uitdrukking i s weer een éneer op d& plannen van de hui di-

ge CPSU- lei der s om binnenkort een internati onale confer entie t e org~ -

niseren va n nl1e communistische partijen. 

Ook de buitenlandse politiek van de Sowjet- Unie in die tijd , die 

de grondslag vormde va n de Komint crn-dir~cticven, wordt door De Groot 

scherp gckri t i seerd . Hij noemt .deze pol i tiek 11ui terst .schadcli j kn en 

spreekt over 11e en ver l ammende invloed op onze strijdvnnrdigheid tegen 

het Duitse f a scisme" , waarmee hij indirect toch toegve ft d3t het 

beleid van de CPN bepaald nord door het t·iolotov- Von Rj_bben trop- pa.ct. 

He ftig keert De Groot zich t egen de toenma lige SDAP-lc~~-~ 

die z.i . ideologisch kapi tul eerde , het klasseka r akter van de a rbeider s 

pa rtij ver l oochende en deze machteloos en we erloos maa kte t egenove r de 

nazi- bedreigi ng . 

Opmerkeli jk t~nslotte is de visie va n De Groot, dio zijn sympa

thie voor St• lin en diens optreden nooit onder s toe l en of banken hee ft 
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g~stokcn , op du misdaden v~n h~t st~linismo . Hij v~rkl~art dezo niet 

uit 11 d.:: slechtheid van St:üin" , zoals Chrocstsjow dv~d, m~:lr ui t dE: 

rigourvuz ... industrialisati e van Rusl-;nd, welke "de uiterste ccnl:r"'.li 

S'1tiu vc.n gcz'"tg eist<::", wn~rdoor m::lchtsmisbruikcn ''voorgekome:n zijn11 , 

en voorts uit dt:: dreiging vnn dt oorlog, die "de behoefte:• d~;;cd ont

stn".n ,;om opposi tic uit te schakelen, mogelijke ' vijfde colonnes' te 

liquideren , op spionnen te j agen , die ar ook werkelijk in grote g~tnle 

waren'' • In Ncdcrl~nd is de industri~lisntic al voltrokken, ~ldus 

De Groot , "hieruit bli j kt voldoende duidelijk hou ongerijmd het i s de 

Nudurlcndsc communisten ' stalinisme ' aan te wrijv~n 11 (!) . De mening 

dé\t stalinisme inhaerent is aan de dictatoriale opzet van de communis

tische partij, wordt door De Groot hevig bestreden . Een 1'pnrti j van 

do arbeiderskl asse' ' kan z . i. niet zondor disciplin0 , en die discipline 

moet worden uitgeoefend door leiders dia 11 door de massa zelf worden 

geselecteerd , op grond van hun politiek inzicht, hun toewijding karak

terv:tsthoid en hun bekwaamheid" . De Ncdcrl.:mdsc partijdictator De Groot 

mag het stalinisme voor Nederland dan "volstrekt verwerpelijk" achten , 

voor zwak-geindustri aliseerde landen als China, Cuba en Indonesi~ 

vindt hij hot de beste oplossing . Het is even onjuist om alle commu

nistische partijen ter wereld te will~n destaliniseren , als ze te 

willen st.:üiniseren , zo vat hij zijn betoog sam<!n
1 

"men mag het kind 

niet met het badwater weggooien '' (!) , 

Het tweede deel van De Groots memoires is geen prettige l ectuur , 

maar het maakt in elk geva l veel duidelijk omtrent de bedoelingen v~n 

de man door wi~ de Nede r landse communistun zich l aten leiden • 
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