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Toenemende -drlik op dé- CPN 

Reeds op het 24ste partij�ongres van de CPN (ein� mei 1972) werd 

dooD de �ar�ijleiding, in een afzonderlijke bije�pk�mst met de voorzit

ters van de delegaties, te kennen gegeven dat de CPN een nuchtere, zake

lijke discussie wenste met de CPSU over normalisering van de betrekkin

gen. De �artij��iding wenste van �lle emotionaliteit, die onder meer 

door de publicaties over en weer in de discussie was gekomen, afstand te 

nemen. _Sterker nog dan toen al het geval was, leeft op het ogenblik in 

de CPN-top de overtuiging, dat de CPN er op het gebied van haar interna

tionale betr�kkingen in d� allereerste plaats naar moet streven om met 

de CPSU tot een modus vivendi te komen. 

De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in de omstandigheid, 
·;r. . .  

dat in de afgelopen maanden de druk op de partij opnieuw is toeg_enomen

• door: 

• 

- een kritische publicatie over de CPN in het theoretisch orgaa� van 

de CPSU, "Kom_munist"; 

het bezoek, dat de minister van Buitenlandse Zaken van de Sowjet

Unie aan Nederland bracht; 

- de publicatie in "Communistische Notities" van een b_rief van de

Com�unisti9che Partij van Indonesië, die "De Waarheid" b��jkbaar 

geweigerd heeft te publiceren. 
-· .• 

. •· 

D�, publi9_atie in "Kommunist'.' (mei 1972) behelst een rede uit 

1937 van de v�oegere Komintern-secretaris G. DIMITROV!, die in het 

Uitvoerend Komité (EKKI) ten overstaan van een CPN-delegatie werd ge

houden en waarin ernstige kritiek werd gebracht op de werkwijze van 

de toenmalige CPN-leiding. Dit naar aanleiding van een rapport, dat 

door de ··heer DE GROOT, die toen ook al deel uitmaakte van de CPN

leiding, t.b.v. het EKKI zou zijn opgesteld. De rede van DIMITROW werd 

integraal afgedrukt in het juli-nummer van het, onder redactie van de 

dissidente pro-Russische communist F. BARUCH uitgegeven maaadblad 

"Communistische Notities". Door "CommunistÎsche Notities" was tot over

name van het artikel besloten, omdat 1 'DIMITROW' s belangwekkende en 

principiële analyse van zowel de situatie in het Nede'i:·land der jaren 

dertig als de 'ziekte' waaraan de CPN toen leed, in vele opzichten 

geldigheid bezit v'oor de huidige kwalen der CPN-leiding ••••••• " 

De CPN leiding he�ft het bezoek, dat de mitiister van Buitenland

se Zaken van de Sowjet-Unie begin juli 1972 aan Nederland bracht, 

VERTROUWELIJK 



VERTROUWELIJK 

ervaren als een gebeurtenis die een anti-Sowjet-houding .Y:'a.:1:-.::_d.:<::.._<?g� __ ::..:.:... '':.�:'.�

ook voor haar eigen leden moeilijker aanvaardbaar maakt. De CPN-

leiding had verwacht, da,t men van S.owjet�zijq._e ter gelegenheid van

het --bezoek met de. CPN. contact zou he::bbe_n, _qpgenomen. M_eer nqg daA Aoor 

het· uitblijven daarvan zal de partijle:i;d:ing onaangenaam zijn getrof:-

fen -door het feit dat de heer GROMYKO wel _er
en ,qnderhoud gehad :heeft.

met leden van het hoofdbestuur ::van de :_Ve_rer:r:Lging 11Neder),and-:USSR11 • 

Blijkens het !!Informatie-bulletin!1_(nr.29, dd. 13 juli 1972), dat, 

door de Sowjet-Ambassade wekelijks :wqrdt uitgegeven, had p.et. onde.r.h9ud. :

plaats op verzoek van de vereniging en werd de m�nist�r geÎnformeeri 

11over de activiteiten van de vereniging-bij het ontwikkelen-van vriend-:

schap tussen de volkeren van Nederla,nd en de Sowjet-Unie". 

De brief van de Communistische Partij van Indonesië (PKI),

die door "Communistische No.tities" weI'.d overgenomen uit het . intE;.r

nationale communistische tijdschrift "Vraagstukken van Vrede en So

cialisme11 (nr·. ·:1, · 1972), wa:s gericp.t �an het part:ijbes-:t2uur van cle 

CPN naar aanleiding van hetgeen in het Verslag van het Pa,:r;tj.;j,pestuur

voor het·24st�· congres werd geste�d:met betrekking�tpt�de ger�nge 

steun, die de PKI van andere partijen (met name van•,de, CPSU) zou_ •

hebben ond.èrvonden. 11Met bevreemding. en verbittering) ' heeft de PKI

kennisgenomen van de betreffende ,pas;,;äg.e in;_het Vers.J,.ag,-· die "in fei

te tot doel(heeft) een wig te drijven tuss��de- Indonesische commu

nisten en de gehele beweging alsmede .twijfel .. en wantrouwen onder de

Indonesische c.ommunisten te zaaien j_egens ,de : zu:ster.p_ar.tijen''. De CPN

leiding hëeft aa.'n het· in a·e brief geuite verzoek tot publicé3.tie in 

11De Waarh'eid11:. tot dusver geen gevolg' gegeven.· 

tie CPN:_:'.l.�iding heeft haar gedachten alla.ten gaan over de wij

ze, waara"p eer{ voorlopige schikking tusser, CPN en CPSU ·t6t ··stahd zou

moet�n komen .: -i;st �taat dat de CPN-leiding\ op grond va:n i'ti" het 1 
,, ., -

verleden op�e_d��� ervaringen, niet bèreid is· ove� deze maferi� '-ine:t" .·•

hier te lande ·ge�cèrediteerde Sowjet-'f�nctioha.Tissen· tEi drid"erhanêiele��

Als een gunsfîge �anioo·p tot een offiqi��i · ge�pr'ek me't: dë · CPSU be� 

schouwt zij "een i�fci/rmeel contact :.met éën vooraanstaande CPSU-funo-.

tionaris. Een ·goëde gelegenheid voor zo 'n informeel -�on tact acht .. . . � . 

de CPN-Ïeiding het feest, dat door het dagblad van de Franse Commu

nistische p�rtij.elk jaar in september wordt georganiseerd en waar 

ongetwifteld een CPSU-delegatie aan�ezig zal zijn. 

. . r· ·.-�· 
-- -� ._ .. _ 

• 

• 
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In het kader van de ve t · · rs eviging _van haar o_nderhandelingspo-
sitie ten opzichte van de C PSU heeft de .CPN-lej,,ding haar gedacb.ten 

laten gaan over de problemati_ek inzake de con-f_erentie voor E 

Veiligheid s 
· .. · · uropese 

. 
en amenwerking. Overwogen wordt om de"principi�le in-

stemming met het houden van een dergelijke conferentie (nee;gEllegd 

in het Verslag van het Partijbestuur voor het 2.4.qte .congres) uit 

te bouwen tot een meer genu_anceerd standpunt, opdat . de :eventuele 

inzet vap de CPN ten behoeve van.de inter�a tio_nale communistische 
campagne voor de resultaten van die f 

. 
con erentie, ,als onderhande-

lingsobject zal kunnen fungeren biJ' de be k' spre .. ingen over normali-

sering van de be_;:t:r.ekkingen met· de_ CPSU . 

Deelname van de CPN aan een Vietnamconferenti·e 1·n p arijs 

In "l)e ___ W_aarheid11 van._ __ 31 jul;i _1_972 vers_ch_e_e.P . . een Verklaring 

van het Dagelijks Bestuur van de CPN over "het optreden van de Ame

rikaanse imperialisten in Vietnam1 '. In de v erklaring wordt opgeroe-

pen tot.het uitoefenen van massale druk op de N�derland e .. . _, s regering 

opdat deze in Washington stopzetting d b 
· -

van e ombardementen Z'.3-l eisen. 

De leiding van de CPN werd t-ot d V k e er laring �einspireerd door 

de conferentie die op 27 juli 1972 in �arijs werd gehouden en waar 

bijna alle Europese communistische partijen waren vertegenw_oor.Q.igd. 

Ook de CPN had aan de uitnodiging tot .deelname gehoor gegeven,' zij 

het dat haar vertegenwoordiger , liet: pé3.rtijl::>estuurslid A. de _ Ll!;fU\IV, 

slechts als waarnemer mocht optreden en derhalve geen mandaat had 

om een gemeenschappelijke verklaring of e_en_ · ' 
. c ommunigqe m_e_� e __ te . on-_

del!tekenen. De partijleiding heeft achteraf. met vol:doen_ing vastges .teld 

dat zij terecht slechts door een waarnemer was ve;tegenw�ordig·d. Uit 
.
. 

het verslag van de ervaringen van de heer' De LEEUVJ �onblud.eerde zij 

namelijk, dat dé conferentie in d� oers�� plaa·t·s moest worden gezien 

als een inte rnationale communistische b · · 
. ... 

J.J eenkomst, waarvan de Azia-

tische partije� werden buitengesloten en voor h·et b. · · · ijeenroepen waar-·· 

van de Viètnalliesë kwestie slechts als voorwendsel was gebruikt. Als 

een aanwijzing daarvoör weri beschouwd de anti-Chinese t�neur
0

in 

verschillende re�evoeringen. In de besloten vergaderingen, waartoe 

de heer De LEEUW als wà.arnenier niet werd toegelaten, zouden dé in 

Tsjecho-Slowakije gevoerde politieke processen het belangrijkst� 

onderwerp :van bespreking- zijn geweest • 
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çle _CPN zich zou onttrekken . 
mogelijke verwijt, dat 

Om echter het 
•t inzake Vietnam,

communistische solidaritei 
aan de internationale . 

1· ht in een e�gen ver�
CPN-leiding wel verp ic . •. 

te ontkrachten,. was de 

d
. 

solidáriteH u_itdrukking te geven _.
klaring aan ie .. ·... 

. h id in Parijs gebruik

De heer. DE LEEUW heeft van zijn a�nwezig e .. . . . 
d t t . 

te voeren naar aanleiding van e o 

gemaakt om enige vraaggesprekk_en., 
. 
. 

. . 1 · ten en communisten.
kin tussen Franse socia is . 

Stand gekomen samenwer g 
. : ·. "D m arheid" van • t vinden in e "a . . 

deze intervie\,B • is e .. 
Een weergave ya,n , . 

1. ' k contact opgenomen.. . . . . 
h·c,eft voorts perso:o,n J..J . 

4 en 5 augustu_s. l.�72•)Uj .. 
. van hen de v;�rze---

verbliJ·vende Noord-V_ ietnamezen en 

met de in Parijs 
vanuit Neder-

politieke en materiële steun 

kering gekregen , dat de 

land zeer op prijs we�d gestel"d. 
-
-
·
·-

..
.. 

· h Partij van Frankri_;ili'
. . ... - . . 

dé CPN en ·de Communistisc e -
Besprekingen t\lssen 

.. te enwoordiging van de CPN,
26 . li 1972 werden door een ver g .· 

Op JU . . ·· .. · · . voerd met de .. 
DE GROOT in Amsterdam besprekingen ge . . 

.. waaronder �e heer . . -· , . . 
;an de Communistische PartiJ. 

T 1 · d ;an het politiek bureau_ 
heer R_.GU_YO , i . 

wek�n tevoren door de Franse 

D _w __ e_n s_ daar\o.e · __ ,was enkel,e
van Frankrij)\� e. 

Parti.J. ke .n __ baar _gema_ak�.- • · 
t 1 plaats 

zouden bij .de besJ?r�J��geri een een ra .e . 
Dr_ie on�e,.rw:�rpen 

hebben ing�?,0�en ='.-
c munis 

de CPN .aa,n _de conf_e.r�n_tie van E.i�fof�se om. . -
de deelname yan . - . -

, · · ·· · · ··
. · ·

.-. 
. p · · 27 juli 1972; 

tische parti,jen qyer Vietna!ll in ; a:riJ�;OP . . • '· - ·• 
. 
. 

d_e_ .· com-. • van een conferenti .e . v�n 

de houd_ing van;,_ de CPN :��Il aanzien ·' ,_. . . . 
• .. . 

. . 
. 

munistische. partij en uit de 13:nde� ;ya,n de EEG;. J '. . 

·alisten en o-0mmun,ister1. 
het regee_ra�koord tussen de. Frans� i::;p?i 

Met betr'ekking t. o
·
t d·e·elname '-aan" de conferentie in Parijs was .

· 
roer aanwezig te 

door de CPN .reeds in principe besloten een we.arne 
en .ón-. 

•v· er·zekerin"'éh van de h -�er GUYOT inzake het open 
doen zijn.-· De b 

dat al de
. 

bedoe
dubbelzihnig karakter van de conferentie hebben - zo 

bezo. ek van de heer GUYOT geweest mocht zijn - niet ge
ling van het 

leid tot het ·verstrekken· van een uitgebreider mandaa·t áàn de heer

DE LEEUW.-
de CPN-leiding· omtren-t éeri. begin ó�-tobë,r' 1972

Het polseri van 
· 

t:· · · t de landen van·
te houden cónferèntie vmi commuri.•istischë par - i,J en ui 

de EEG, was waarschijnlijk de bel.angr:i:jkste -redëri_ -vo0r het bezoek 

CPN-leiding heeft zich re0ds vrij kort na de 

van de heer GUYOT. De 
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conferentie van Londen (januari 1971), die eveneens aan de EEG-pro

blematiekwas gewijd, uitgesproken.voor het regelmatig houden van

dergelijke bijeenkomsten. Contacten me·t
. 

de communistische partijen 

van Spanje en Noorwegen (·respecfie�-elijk in maart i97i �n juni 1971) 

leerden dat �ok deze partijen door dergelijke bijeenkomsten wel ge

porteerd waren, doch dat eventueie i�iti�tieven in die richti�g iouden 

afstuiten op tegenstand van.de CPSU. De CPN-leiding, die zie� ero�er· 

verwonderde dat de CPSU nu blijk.baar wel haar fiat had gegeven, heeft 

zich bereid verklaard aan de geplande conferentie deel te nemen. 

Aan de Franse communistische partij werd in ov;:,rweging geg�ven om -�ten

einJh . optimale resultaten te garanderen - eèn soort voorconferen� 

tie van de belangrijkste partijen (waaronder de CPN) te beleggen om 

vorm en inhoud van de conferentie vast te leggen • 

Dät de tussen de Franse socialisten en communisten tot stand 

gekomen samenwerking onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt, zal 

wel met na�e te danken zij n aan de gr;te interesse die van CPN-zijde 

voor dit ond0rwerp bestaat. In "De Vfaarheid" werd uitgebreid aan

dacht aan deze ontwikkelingen besteed. De CPN-leiding is van oordeel 

dat er belangrijke parallellen bestaan tussen de situatie in Frank

rijk en in Nederland en heeft aan het succes van de Fia�ie partij 

gunstige perspectieven ontleent voor "progressieve" same�werking 

in Nederland. 

VERTROmJELIJK 
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Eenheidspolitiek op nieuwe leest 

De in Frapkrijk tot .stand gekomen samenwerki1,:g �ussen socia

listen en communisten .en het uitzicht op spo�dige _verkiezi�gen voor 

de Tweede K:arner waren voor de . CPN-leiding aanleiding zich. te bezin

nen op �ogelijkheden om de eenheidspolitiek. i�Nede:r;land. meer gest;al,

te te geven. De CPN-le�ding heeft zich bij het vaststellen van de 

strategie voor de nabije toekorr:st vooral laten leiden door.de gedach

te dat _de huidige stagn:atie in de partij-organisatie doorbroken kan 

worden indie_n de CPN op een of andere wijze bij de regering is be

trokken. Een en ander heeft geresulteerd in een manifest, da,t op 1 

september 1972 onder de t_itel: "Voor een beter bestaan! 11 in "De Waar-

heid" werd gepubliceerd. 

Kernthema van het manifest is de stelling, dat "in Neçierland 

een nieuwe rege_ringsmacht gevormd (moet) :worden, waarvan socialis

ten en col!lmun;isten de spil vormen, in samenwerking met alle _ democra

ten en prog_r�ssieve_ gelovigen, en. steunende op het NVV als vak

centrale••••"• Pit betekent dat de CPN is afgestapt van de tot dus

verre gehanteerde formule dat elke regering, die_ bereid was zich in 

te zetten voor realisering van het door de CPN opgestelde beperkte 

pakket van. eisen, op A.e parlementaire steun van de CPN kon rekenen.

De CPN acht de tij,d gekomen, dat de "progressieve m_eerde_rheid 

onder het volk" en de "actieve samenwerking van socialisten en 

communisten", die reeds op vele terreinen tot stand gekomen is, in 

de regering tot gelding worden gebracht. �ls voornaamste obstakel 

voor een dergelijke "progressieve regeringsmacht11 wordt beschouwd 

"de stroming-Den UYL" in de P.v.d.A., die de regering-BIESHEUVEL 

zou willen vervangen door een "rooms-roze coalitie" en samenwer

king met de CPN afwijst. De terugkeer naar een 11rooms-roze coalitie" 

zou volgens het manifest tot consequentie hebben dat de P.v.d.A. 

afstand zal nemen van de progressieve standpunten, die zij met be

trekking tot vele kwesties heeft ingenomen. Het afwijzen van samen

werking met de CPN geschiedt volgens het manifest op grond van 

argumenten uit de periode van de koude oorlog, waarbij de CPN ver

antwoordelijk gesteld wordt voor 11revisionistische misdragingen 

en fouten in socialistische landen van Oost-Europa". Het gebruik 

van deze argumenten wordt "misleidend" genoemd "aangezien de CPN 

een der eerste communistische partijen van West-Europa is geweest, 

die zich daar met nadruk en ook in haar praktische optreden van 
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heef�·gé"àiîitfä.Kéiëerd". 

,. 
Analoog. aa� haar af,wijzing van een samenwefkingsvérband 

tussen de P.v.d.A_._ en andere .. partijEln dan de CPN, :keert de CPN 

zich ook - zij he
_
\ ��: het ma11iJest niet me-t zoveel wóorciJn - · t·egen: 

de c:i.'iscussies over een federatie van het NVV met ande-rê· 'v��idtra- · 

les. De argumenten, die voor deze opvatting worden aangevoerd, komen 

er op neer, dat door de CPN gevreesd wordt dat een federatieve sa

menwerking met confessionele vakcentrales de strijdbaarheid van 

het NVV zou aantasten en de communistische invloed op het bedrijfs

leven zou kunnen doen verminderen. 

De CPN-leiding heeft zich bij het vaststellen van deze nieuwe 

lijn in de eenheidspolitiek,behalve door haar overtuiging dat er 

in Nederland reeds een meerderheid voor een "progressieve" regering 

zou bestaan, ook laten leiden door de verwachting, dat de komende 

verkiezingen een belangrijke verschuiving naar "links" te zien 

zullen geven, als gevolg van het stemgedrag van de voor het eerst 

naar de stembus gaande jonge kiezers. Verschillende partijbestuur

ders hebben de verwachting uitgesproken, dat de CPN tenminste 

acht zetels in de Tweede Kamer zal behalen. Voorts is de CPN

leiding de overtu;iging toegedaan dat in de P.v.d.A. en in de 

confessionele partijen een belangrijke stroming bestaat, die een 

"rooms-roze coalitie" afwijst en een regering op socialistische 

grondslag voorstaat. 

Hoewel door de partijleiding als een rigoureuze ombuiging 

van het beleid gepresenteerd, houdt de nieuwe politieke lijn in 

de praktijk waarschijnlijk een verdergaande aanpassing in aan 

heersende politieke opvattingen. Zo heeft de partijleiding haar 

standpunten ten aanzien van supra-nationale instellingen als 

EEG en NAVO aangepast, in die zin dat de vroegere eis tot uit

treden van Nederland uit deze organisaties als politiek niet

haalbaar op de achtergrond is geschoven , om daardoor gemakke

lijker door andere partijen te worden geaccepteerd als een poli

tieke machtsfactor, die mede de grote lijn van het politieke be

leid in Nederland moet kunnen bepalen. Met betrekking tot EEG en 

NAVO wordt nu door de CPN een politiek voorgestaan die een zo 

groot mogelijke nationale onafhankelijkheid garandeert. Ook de 

felle veroordeling van de in Tsjechoslowakije gevoerde politieke 

processen ( 11 De Waarheid" van 5 augustus 1972) werd waarschijnlijk 
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1 weigering van andere 
w-ens om een _event_ue e 

· · 
tner te accepteren

volwaardige gesprekspar . , . . 

op grond v.an zogenaamde -"koude t II bij voorbaat. 
oorlogs-argumen en ' - -

te ontkrachten. 

* ' 
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De CPN en de haven-CAO 

Reeds in begin juni, ten tijde van het OJ?,tslag van 22 havenarbeiders 

van het fl.msterdamse Havenbedrijf, werd door de CPH in de bedrijfskrant 

voor de haven het -eisenprogramma gepubliceerd tegen de i; reekiii. nieuwe ver-
/, 

slechteringen die de regering _BIESHEUVEL-DR�_ES heeft aangekondigdu . I,n _ _
ve_rband _met besprekingen ten behoeve .. van een mogelijke verbe�ering van de 

haven-CAO per 1 juli werd van CPN-zijde een loonsverhoging_van f 25, -:- ge

eist en verder pensionering op 60-jarige leeftijd met behoud van loon, 

volledige ploegensterkte in de CAO vastgelegd, vier weken vakantie, volle

dige werkgelegenheid, een 37½ urige werkweek en &&n CAO voor zowel de· --

Amsterdamse als de Rotterdamse haven. 

Gesteld werd dat de arbeiders en het NBV/NVV met kracht dienden op 

te treden teneinde inwilliging van de gestelde eisen af te dwingen • 

Het afbreken van het 6verleg over een eventuele looncorrectie per 

juli werd een onaanvaardbare zaak genoemd, temeer omdat het voorstel 'van 

de vakorganisaties, naar het oordeel van de CPN-leiding, beduidend lager 

was �an op de bondsvergaderi�gen in het begin van het jaar in het vooruit

zicht zou zijn gesteld. De havenarbeiders, die naar haar mening als proef

konijnen dreigden te worden gebruikt voor de loonmatigingspolitiek, moesten 

daarom - samen met de vakbonden - de actie organiseren om -á_� mini.male' eis 

van 2 % loonsvé rhoging te realiseren. 

Bundeling van alle krachten in per bedrijf te fofmeren strijdlei

dingen en de vorming van een gezamenlijk strijdfonds werd nóodzakelijk ge

acht. iVIet verwijzing naar het succes van de- metaalstaking in februari van 

dit jaar, werd gesteld· dat de tijd van actie nu gekomen wa·s· en dat langer 

afwachten de looni:i.chterstand nog groter zo-u maken dan ze reeds was • 

Veel_ verder dan· deze "pa:pie�en 11 inme�ging in -d� actie và.ri de haven

arbeiders is de CPN niet gekomen. De invloed daarvan op het ontstaan en 

verloop VaJl de korte stakingsactie in de Amster damse h�iien bp 24 en 25 

augustus kon niet concreet worden vastgesteld. 

De uiteindelijk overeengekomen re�le loonsverbetering bitekende; 

blijkens een publicatie in het dagblad 11 De Waarheidn , een nederlaag voor 

degenen die de z.g. 11nullijn;i propageren en een aansporing voor alle ar

b-eiders ,om de strijd voor loonsverbe_tering te beginnen en een nsociaal

contractn, op basis van de nullijn af te wijzen. 

VERTROUWELIJK 
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Het pro-chinese communisme 

In, Nederland opë:re.ren een zestal. organisatiies .die het .communisme,

gebaseerd op de theorieën van MARX' en LENIN en uitgewerkt dö.or STALIN en

_ •'.MAO TSE TOENG, willen verbreiden onder de masSäi in Nederlànd en d0ie inet 

behulp daarvan het kaJJi talistische maatschappi j-systeem 'willen- bestrijden

en via eren gèwelddaa:ige · revolutionaire omwenteling wi1•1en· vervan·gen door 

de- social,îstische maat:sthappij. 

���i�� --

De g;ootste van die organisaties· is de Kommunistische Partij Neder-

land Marxistisch Leninistis_ch (KPN.ÏML), die naar schatting circa 2ÜO ieden

hee lt; verd�eid over 16 ai�eli�gen e� een tiental afdelingen-in-opbouw�

De g�;�t��e en centrale afdeling is die in Nijmegen, waar tevens het 

partijsecretariaat is geve�tigd. De KPN/ML is eind 1971
.
voortge komen uit 

de ·v'ó.Örmalige Kommunistische Eerih�idsbeweging Nederland (KEN), dÎe, via 

MÛN CÏvlarxistisch.:.:Leni;istisch Centrum Nederland)' gevormd is door uit de 

CPN.geroyeerde aanhangers van het i>ro-chinese communisme.

De KPN/ML heeft vooral veel aanhang gevonden onder de jongeren en

studenten, �elke laatste� aanvankelijk verplicht �aren hcii-st�d{i-iè �e

eindigen en als arbeider in fabrieken en bedrijven een werkkring "fX·'.�cie

ken. De partij verlangt de volledige inzet van haar- l�d�n vÖ��· het partij

werk en schroomt niet de weinig actieve led�n ai"s partijlid' te s'ch�appen. 

De -KPN/ML heeft een sterk centraÎistîs-ch� orgari:foatievorm en er· bestaat

een directe ondergeschiktheid va� de ;fdeling�� aan het Centraal cèimi té, 

waárin de leidende figuren de heren J.A.C. van 1 t HOOFT, D. MONJÉ 'en 

P.J.' van ZOMERÈN zijn. Onder verantwoorûelijkheid van het Centraal c;mi té

geeft de partij een blad uit ( "DE TRIBUNi;i), dat grotendeels via straat

colpo/tage verkocht wordt eri dat een ·oplage 'zou hebben van ca 15oó stuks. 

De activiteiten naar büiten toe viorden niet door de KPt-l/ML zelf, 

maar door haar nevenorgan"isaties ge�rganiseerd. Deze organisaties - Arbei

dersmacht, Bond van Huurders e·n· vi�ningzo�kenden (BHW)', Marxistisch Leninis

tische Studentenbond (MLS) en Marxistisch Leriïnistische Jeugd (MLJ) -

trederi in de acties op als zelfstandige' org�nisaties· met een eigen blad, 

maar zij staan rechtstreeks ond�� leidi.ng van het Centraal Comité van de 

KPN/ML. De nevenorganis'aties zijn verder vooral -bedoeld als o"pvangcentra 

voor potentiële KPN/ML-leden, die in die organisaties hun e9rste erva

ringen opdoen met en scholing ontvangen in de theorie�n van het marxisme

leninisme . 
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Teneinde een zo groot mogelijke invloed op het maatschappelijk ge

beuren te verkrijgen moeten de hulporganisaties uitgroeien· tot grote massa

organisaties, waarin in feite alleen de BHW en de MLS _ gedeeltelijk --ge

slaagd zijn. De BHW hee ft vooral geprofiteerd van de onvrede die in de 

arbeidersbuurten iri de grote sieden bestaat te·gen de" ·doorgevoerde huur-

maatregeien èn zou thans iirca 1�.000 vaste lezer· s hebben van haar orgaan. 

In enkele steden is ook de MLS erin ieslaagd enige aanhang en in.:,· 

vloed te verkrijgen, met name in Nijmegen. 

De organisatie van HArbeidèrsmacht 11 als een 0-ppositionele itröde vak

bond 11 schijnt te zijn uitgelopen op een· mislukking, enerzijds omdat con·

tacten �et arbeiders slechts in geringe · mate tot stand kwamen, anderzijds 

doordat de · studenten die een baan hadden gezocht in de fabrieken, het werk 

da��ij·daar moesten·ver�ichten niet konden volhouden. Sinds mei �a� dit 

jaar is het blad "Arbeidersmacht" opgegaan in het centraal orgaan van de 

KPN/ML, "de Tribune n . Volledig mislukt lijkt ook de organisatie van de MLJ 

erf recentelijk zou gesproke11 zijn over de formele opp.eifing van de organi

satie, waarvan hoegenaamd geen activiteiten zijn uitgegaan. 

KEN_ (m�l.) 

Sinds de afsplitsing van de KPN/ML heeft de Kommunistis,che Eenheids

beweging Nederland (marxistisch-leninistîsch) z_ic·h voornamelijk georiën

teerd op de opbouw van de organisatie. De KEN (m.l.), die thans nog-ca 50 

leden telt,_. meende. dat de e - 1 · 'kh · d nige m�ge lJ e i om tot intensief contact met 

de massa te komen w&s het opbbuwen van kommunistische cellen i� de �edrij

ven, op univer�iteiten eri in .de buurten. Evenals de KPN/ML r·ecruteert de 

KEN (m.l.) _haar �eden voornamelijk uit _d_e radicale studentenk;ingen, w�ar

bij zij echter het Harbeiderisme n van de KPN/ML, da.t de st�denten d�Jin�t 

hun studie o.p te g. e.ven en �l.s. arbeider te werken ., d, ukk 1 · 'k n.a r e lJ �erwerpt. 

De KEN (m.l.) meent juist dat het noodzakeiijk-is naast arbeiders st�denten 

en andere min of meer intellectuelen i� de groep op te nemen teneinde een 

juiste theoretische toepassing van de leer van het marxisme-leninisme op 

de praktijksituatie mogelijk te maken. Zelfs stelt zij dat het noodzakelijk 

is de arbeiders regelmatig van het arbeidsp�oces vrij te stellen teneinde 

ze theoretisch bij te scholen en om uit te rusten vrui· de uitputtende uit-

buiting die ze ondervinden. 

Van het congres in eind 1971 af tot ae.n het tweede congres van de 

KEN (m.l.) in juni van dit jaar, is er binnen de beweeine ge�iscuss�eerd 

,VERTRCUWï:.;LIJY.-. 
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over·de noodzakelijkheid om tot de - ·bolsjewistische - organisatiestruc

tuur te komen en: over het vaststellen van de weg waarlangs •de omvorming 

van de organisatie het beste kon plaats:irinden ·. Door het lan,delijk:, kollek

tief van de KEN (m.l.) werd daartoe een prioriteiten-schema .opges:celd,; dat 

op het congres werd aangenomen. ·Belangrijke punten in het -pr.iorit,e�ten

schema zijn : de opbouw van het bedrijf.swerk, .het opstellen van ee� V,oor

lOpig Program, de opbouw en uitbouw van de studentenorganisatie C-de Kommu

nistische studentenbond _ KSB). en het vérzorg·en van .de uitgave van het 

centraal orgaan de "Rode Tribune11 • 

Ten aanzién van de opbouw van het·bedrijfswer:k.is bepaald dat de 

belangrijkste prioriteit is het opbouwen van de afdeling Rotterdam, omdat 

daar, in havens en metaalindustrie, veel ar.beiders we.rkzaam zijn . Daartoe 

zijn enkele leden van de KEN (m.l.) uit Tilburg verhuisd naar Rotterdam. 

Sinds de KEN (m.l.) in Rotterdam verder uiteengevallen is zijn de mee$te 

leden in Tilburg woonachtig, wiar men zich voornamelijk inzet. voor ;verdere 

uitbouw ván de KSB. 

De organisatie van de activiteiten is in handen gegeven van , landelij -

ke bureaus, die straks, als de bolsjewistische cellenstructuur volledig is 

doorgevoerd, leiding moeten geven aan de cellen die op he t wer:\Ct�rrein van 

het bureau g .evormd zijn. Gevorm� zijn reeds het _landelijk bedrijfswerk

bureau en het landelijk studente_nwerkburea,u; de leden van de landelijke 

bureaus hebben zitti_ng_ in het lande:)..ijk kollektief van de KEN (m�L). 

In. een landelijk _ bureau hebben tenmiD.?te drie secretarissen zitting, die 

verantwoordelijk zijn voor de organisat��
J 

de scholing en d� �gita\ie/ 

propaganda. Daarnaast kunnen vo,9� 9pecia_le taken meerdere secretarissen 

worden ingezet. Deze organi$atievor,m ,:ver�ient.- zo r;:ecmt men - de voorkeur 

boven de eenhoofdige leidi_ng (die e:i;- eerst ,was) omdat het werk verricht 

kan worden door gespecialiseerde krachten die van andere pa.rtijtaken zijn 

vrijgesteld, waardoor betere resul t,aten_ moeten worde,n geboekt. 

Door de bedrijfswer�groep van.de KEN (m.l.) wo;dt in de havens van 

Rotterdam en Amsterdam een.onregelmatig verschijnend pamflet uitg���ven 

onder de naam, 11Havenkoerier". De KSB geef't een blad u� t onder de naam 

HRode Studentenpers 11 • 

Groep_Rotterdam_m.l. 

Op 31 maart 1972 trad een grote groep Rotterdam.se arbeid.ers '..�il, de: 

KEN_ (m.l .) omdat zij het niet eens warefl met de doo-� ·te voe:.�c::1 orga.n.ü.:a··· 

tievorm van de YEil (m,.L) en de consequ.enties dao.rvl'.11; :î.r,t be�:ti�è::.ge:1. V(IJ'-
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het buurtwerk. De ·groep; die buiten Rotterdam nauwelijks enige aan

hang wist te verkrijgen. voor haar standpunten, besloot zelfstandig· 

door te gaan met het werk in buurtcomité's, dat vooral gericht is 

tegen de huu:t'harmonisatie en ijvert voor verbetering van de woon -, 

omstandigheden .in de arbeiderswijken •. 

MLPN 

De Marxistisch-Leninistische Partij Nederland is een illegaa-1----

opererende partij, die opgebouwd is volgens het cellenprincipe. Het 

aantal leden is.betrekkelijk klèin. Door de partij wordt een maande

lijkse periodiek uitgegeven onder de naam 11de Kommunist i ', dat een op

lage heeft van. circa 1000 stuks. De MLPN onderhoudt o •. a .-. :goede betrek

kingen . met de .Albanese Arbeiderspartij, hetgeen geleid .heeft-tot de 

oprichting van een nstichting Nederland-Albanië;;. Deze stichting stelt 

zich ten -doel meer bekendheid te geven aan Albanië, door _de organisa

tie van reizen naar dat land en het bemiddelen bij culturele uitwisse

lingen . 

BNML 

Op een eind mei 1972 gehoudèti congres van de Bond van Neder

landse Marxisten-Leninisten (voortgekomen uit dé.groep rondom het 

blad ; 1de Rode illag'!) werd. besloten een organisatorische eenheid te 

vormen met de Rode Jeugd m.l., een · afsplitsing van de Rode Jeugd 

(die eer.der:c,uit de "Rode -Vlag-groep" is ontstaan). Dit gedeelte 

van de Rode · Jeugd dat. tot een fusie. met de BNML is gekomen zet 

zich af tegen het tefroristische geweld dat gedurende de laatste . 

jaren door dé Rode .Jeugd werd gepre·dikt, omdat dat . de kommunisten 

als progressieve minderhe id dreigde te isoleren van de meerd�rheid · 

van het volk; dat dé gewelddadighetien niet begreep en veroordeelde. 

De nieuwe organisatie, dié eveneens BNML heet en waarin de 

Rode Jeugd m.l. als jongerenorganisatie fungeert, telt thans onge

veer 40 le_den en he eft als centraal orgaan het blad nDe Rode Vlag", 

dat maandélijks verschijnt. Beide organisaties erkennen het als een 

noodzakelijkheid dat de voorhoede van de arbeidersklasse georgani

seerd wordt volgens het bolsjewistische organisatie -principe _en op 

basis van het democratiscn-centralisme. Zij streven in het b�tang 

van de vestiging van _het socialisme in N ederland naar. eenheid van 

alle marxisten-leninisten in een werkelijk marxistisch-leninistische 

VERTROUWELIJK 
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. t d KPN/ML en de iVILPI: { woro.t bij voor-
partij. Samenwerking . me , e .. , . 

. b ide organisaties zich nu
baat réeds uitgesloten, omdat ·die e . 

kommu_niètische partij in Nederland.
reeds béschouwen als de 

- en ·zelfs organisat�rische eenheid - met ge KEN
Samenwerking 

(m.l.) wordt door de BNML op niet �l te ·lange termijn voor moge �

lijk en zeer reëel gehouden. 

Rode_Jeugd 

( i. 
n Ned .erland) in een çiestruct:j.ev� _fp.se en 11wij zi tte.n hier 

V.an Ons dat wi J. alle middelen ;_zonder voorbehoudde situatie eist 
deze fase de chaotisering vin h�t��apit�� gebruiken om ons doel, in 

lisme, te bereiken. Bedrog, intimidatie ,, sabotage, vernietiging yan. 

Z.i .. J·n hiervoor. de noodz.akel:;i . .jke middel.en. 11 Aldus levens, list, enz; 

Henk WUBBEN, de landelijk voorzitter van de maoistisch getinte . 

discussi.·_estuk, dat een. k:eerRode Jeugd, medio 1971 in een intern 

punt betekende in de ontwikkeling van deze organisatie. 

In dit artikel namelijk koos WUBBEN voor het gebruik van ge

weld in de huidige politieke situatie in Nederland, hetgeen bij een
_

aantal R.J.-leden in slechte aarde viel en werd gekenschetst als 

,;avonturisme en revolutionair ongeduld"•· Hierdoor onts .to.nd er een 

conflict, dat ui te inde lijk leidde tot een scl:;l.-e.-uring en. de -oprich-

d d m Ro_d_ e. J eu-gd (m.l.), welke ting van e .en nieuwe grpe·p on er. e naa. 

inmiddels is gefuseerd met de BNML _( zie bpyep.) •· 

bl k Van . de R.J- •.. k. o.os_· voor.• .de ''stadsgu�rrtlla îl De o�erge even ern 

en besloot haar organisatie aan de eisen. d,aarvan aan te passen.·• 

Dit hield in� dat de afdelingen hun grote zelf$tandigheid - zowel 

organisato'ris ch als t.a.v. het ,plannen en uitvoeren van acties· .. .-:

zouden behouden. Er zou echter een sp�itsing worden gemaakt tussen 

een .legaal· en illegaal deel van zo.'·n- afdeling, waarbij dat. ille-

gale deel volgens het bekende bolsjewistische�ellen �systeem zou 

worden opgebouwd en belast zou worden met -het ui tv.oeren van geweld

dadige'• acties . Het legale deel zou zich.in hoofdzaak gaan bezig

houden met werving van nieuwe ·leden, scholing en pamflettenacties, 

waar hij de meest actieven g.eobserveerd kunnen worden op hun· ges_chikt

heid voor illegaal werk. 

Er zijn tekenen die er op .wijzen ; :-dat men in een aantal steden 

(bv. Amsterdam en Eindhoven) doend·e is .· deze · nieuwe organisatievorm te 
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realiseren. Deze_ -��r,�r?eper�11g is �:r·:wellicht tevens de oorzaak 
van, dat er de laatste maanden vrijwel geen acties zijn onderno
men, tenzij wellicht nog eens zal blijken, dat de (tot nu�to�) 
7 aanslagen op Philips d�t jaar (mede) het werk waren van de 
Rode Jeugd. Hiervoor zijn namelijk wel enige aanwijzingen beschik�
bäa:r, doch deze zijn nog te summnier om er definitieve conclusies 
uit; ·te trekken. 

Enkele van· deze aan"!ijzingen zijn te vinden in het onlangs 
verschenen eerste deel ;a�· ee� serie 11Rod

0

e Jeugd Cahiers ;; over de 
stadsguerrill·�, dat wel e.ens . de ouverture zou kunnen zijn voor een 
nieuw 11geweld�seizoen;'• 

irt�dit cahie� st�at onder meer een interview met een lid vah . 

. 

de Aktiegroep 11 Phi1Îps Griekenland !! ( welke in februari j"l. de aan-
slag op het Evoluon claimde), waaruit blijkt dat er nauwe coniac
ten zijn tussen.deze groep en de Rode Jeugd en waarin nieuwe akties 
tegen Philips en tegen le _den van de R_aad van Bestuur worden aange
kondigd. 

Tevens wordt in hetzelfde blad op een zodanige wijze over het 
Revolutionair Volksverzet Nederl_and ( c_laimde de verantwoordelijk
heid voor aanslagen oi ka��oor T�rkish Airlines en de Amerikaanse 
Bibliotheek; beide te Amste:r:dam) geschreven, dat de conclusie ge
rechtvaardigd lijkt, dat de

0

Ro�e Jeugd tenmin�te over zeer goede
contacten met ook. deze . 11organisatie 11 beschikt.

* * 
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Het Politiek Komitee (Polkom) 

Samenstelling 

Tijdens het strategieweekend van de Bo�d voor Dienstplichtigen
· · · · nieuwe samenstelling va:O: het Pol-

in juni i912 �erd besloten tot een 

kom*). Regionale vertegenwoordiging bleek geen garantie voor een op..:. 

1 ·d van de Bond;het "duurde 
timaal functioneren van het be ei sorgaan _ , 
zelfs te Tanè zo werd gezegd, voordat alle BolkOmleden voldoende

geschoold \Varen om als gelijkwaardige - gespreksp·a�tners over voor

de Bond belangrijke zaken te kunnèn discussi�ren. Derhalve werd

overeengekomen dat het nieuwe Polkom zou bestaan uit· zonder· meer de

meest c'a:pabele personen die aà.ii de volgende è'ritèria voldeden:

_ een ·Polkom-lid moet politieke eivaring hebben; 

- een Poikcim-lid moet aan de basis (d,\�,z. ïn de afdelirigJ
?
;)

hebben gewerkt of nog werken; 

_ een Polköm-lid 1�oet beschikken over theoretisch en praktisch

inzicht; 
- een Polkom-lid moet·minstens 4 maanden lid ziJn van de Bondo

Tijdens e�n ia:n:à.elijke verki�zingsvergadering medio juli 1972 · 

bleken de volg�nde zes personen aan deze eisen te voldoen en werden 

bijgevolg opgenomen in het nieuwe Polkom: H. ALLES (25), B. DANKBAAR 

(24), A.M. FLATON (23), E.P. van der HOEVEN (22), P. H. KRANENDONK(24) 

en W.A.è. SCHUL (25). 

Ta.kèn en_ Taakverdeling 

Op de vergadering in juli werden ook de taken van het Polkom 

nog eens nader onderzocht en als volgt geformuleerd: 

- het Polkom geeft richtlijnen en is verantwoordelijk voor het poli

tiek voorbereiden van verschillende zaken; 

- het Polkom houdt controle op de uitvoerende taak van het algemeen

secretariaat van de witte BVD, doch 

- houdt zich niet te veel bezig met de daadwerkelijke uitvoering;

- leden van het Polkom moeten landelijke, regio-, soldaten- en al-

gemeen secretariaatsvergaderingen bijwonen, waardoor het politiek

niveau tussen het Polkom en de afdelingen niet te ver uit elkaar

*) Zie voor de totstandkoming van het Polkom MO 2 - 1972. 
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Teneinde dit nieuwe Polkom·.._i-o �é ffieiënt· :iiiÓÊelijk ·te kunnen
laten fungeren als hèt orgaan van de bond, is de volg�nde taakver
deling doorgevoerd. 

Per vergadering wordt een notulist aangewezen. De regio's 
Noord, Oost/ Zuid en Randstad zijn respectievelijk toegewezen aan
Ben DANKBAAR, Hans ALLES, Fona FLATON en Wim SCHU"l,. Van allen, în
het bijzondër Eric �an_ der HOEVEN en P�t�i- KRANENDONK, wordt. ;ei-
wacht dat zij zich inzèttèn ;,,oor ei� l�·d;lijke soldaten-vergader�g�
Ben DANKBAAR, en HanS ALLES �ijn bove�dieri belast met de coördinatie
tussen algemeen secretariaat en Polk."om. 

W.BVb - VVDM

Omdat .het le_dental _ van de "W�tte" BVD nog te klein is om als 

zelfstandige grqepering_ ,bi:1J:l.�Il de krijgsmacht concessies te kunnen 

afdwingen, ziet de Bone}. ?i.9):1 genoodzaakt in de VVDM- t_e werken. Daar

bij beperkt. de Bond zich nog_ hoofdzakelijk tot infiltratie van de 

VVDM-afdelin&en, die als geve.�� v_an de recente ontwikkel�ngen bin

nen deze vereniging een grote�e .�u_tonomie hebben verkregen. De drang 

uitgeoefend door de afdelingen op _ het Hoçfdbestuµ_r van de VVDM, is 

mede van invloed op het belei_d en cle actiyitei ten vçtn deze vereniging. 

Het _zal dus afhangen_ fg.,ll de geaardheid en sterkte van. een VVDM-afde

lingsbestuur, of een dergelij�e VVDM-afdeling h,aar VVDM-karakter kan 

handhaven, of zich zal laten verleiden tot een BVD-koers. 

VERTROUWELIJK 



-18- VERTROUWELIJK 

. :::· 

JOEGOSLAVIt'S PROGRESSIEVE TREKKEN VER�AG�N 
.i .� : . 

.. . !� 
::•;·._ •• -�,._; •IJ':' 

Politieke processen 

I -, '.·. ·-· • --
dé i��t�t'/ ma��d_ ��_:·· ; __ g_ ekenmerkt 

De situatie in JoegÓslavië wordt -. 
door een fenomeen d�t z:i6�--i� dit lanä._. äl geruime:/:i.jr :r1\et meer

· · _;_�-::.·. �----·d-- ·:. .. : :.- td.urend. politiek�·-··processen P_la��s heeft voorgedaan. Er vin en voor - , . -_. - .. _ -:,\ .,.: r :,. 
. . toene-mende mate� zijn e be:gonnen sinds

die eer-�t aarzelend, dé3.arna i1;1 , . , . 
-- ._ :;", .' , 

.
. _. :· ;. :. ind� d'ee1republi�k Kroatië eind vorig

de uitbarsting __ van nation�l�sme 
_ <- :. .: · 

bi·n· n· enlandse· krisis leidd�. . . jaar tot een . 
Het is moeilijk de omvang di� 'à_e.: ;epressiegolf inmiddels aange-

nomen heeft, cijfermatig precies vast te stellen • Maar het is een �n_".'"

in Joegoslaviê · miskenbaar feit dat het aantal politieke processen 

aanzienlijk·groteris dan in•Tsj�chosi�wà.kije, dat door hetzelfde ver

schijnsel' veel ïneer: in de· belarigstèJ.-1.ing st-aat / Ook à:e strafm
��

t doet 

in he-t algemêen· niet onder voor: die ifr Ts'jêchoslowakije' terwiJl even-:

eens de twij fèlachtige geur aà.nweiz.-ig is dié' om dergelijke proce$sen 

pleegt ·U/ haiigen•� Dat laatste komt tot ui tih'g in het geforce.er,de. van 

de beschuldiging·en e:ri in de druk die door pó'l'itieke leiders op de 
· · ' 

1·, t· · ·· te treden. Wàtrechters·- wordt·-· uitgeoefend om toch' voora s reng op 

· J.

het· :eê�stè 'betreît' voor het ger'ècht gedaagden :'zién zich al snel be

schurdig
0

d vàn: kont akten met buitenlandse· extremist an, pogingen de ee·n

heid van hèit' î.aná· te ondermijnen' samenzwering tot on verwerping van - . !'.,; L 

het bewind - bes-chuldigingen die vaak in geen enkele verhouding -stàà1Ï 

tot de gewraakte aktiviteit van de beklaagden . Voor wat betreft het 

tweede is het voldoende de opmerking van president TITO te citeren 

dat de rechters moeten leren zich niet aan de wet vast te houden 

"zoals een dronkelap zich aan een heg vast'houdt". Een commentator 

merkte dan ook niet geheel ten onrechte op dat de processen in Joego-

slavië die in Tsjechoslowakije mogelijk nog in betekenis overtreffen. 

Immers kan men in het geval Tsjechoslowakije spreken van de bevesti

ging van een oude vrees, voor wat betreft Joegoslavië moet men konklu

deren tot een verslechtering van het tot nu toe liberale klimaat. Een 

groep Kroatische intellectuelen in het buitenland stelde het in een 

open brief in Le Monde nog anders en tegelijk scherper: de maatrege

len in Kroatië gaan steeds meer op die in Tsjechoslowakije lijken. 
Toch is tegenover dit in één adem noemen van Joegoslavië en 

Tsjechoslowakije genuanceerdheid en kritische zin op z'n plaats. 
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Joegoslavië I s. interne situatie onderscheidt _zich duidelijk van de 
toestand in·de __ So1n1jet-satelliet en de proces�,�-�

>
die in TITO's land 

plaatsvinden, missen een aantal kenmerken die juist de donkerste 
zijden uitm�en van wat als_ politiek proces bekend 'staat. Ze zijn 
niet geensceneerd, de pers, ook de 1:>ui�_enlands�, wordt toegelaten 
en er zijn geen aanwijzingen --dat met de rechten van de beklaagden 

wordt gesold. Integendeel, _de verdediging kan zonodig in de aanval 
gaan en daarbij is succes niet bij voorbaat uitgesloten. zo· werden 
bijv. in het proces tegen de voormalige Kro�tische studentenleiders*). bepaalde verzoeken van de verdediging m.b.t. de procesgang ingewil
ligd en bovendien bleek het mogelijk dat een van de beklaagden zijn · 
advocaat d.oor; een andere liet vervangen �md�t hij.niet tevreden was 
over diena optreden. 

Er is. nog een ander punt van beiang, dat te máken heeft met de 
geforceerdheid van de beschuldiginge�. Nationalisme - steeds de inzet 
bij de processen - is in Joegoslavië niet z� maar iets onschadelijks. 
Het is per definitie een verdelend element omdat het niet om een Joe
goslavisch, een "federaal" nationalisme gaat maar.'om verschillende na
tionalismen (een Kroatisch, Servisch, Albanees enz.) waa·rtussen scher
pe tegenstellingen bestonden en voor een deel nog bestaan. Maar al _te 
veel inwoners van Joegoslavië herinneren zich nog d�t het Ö�er.gr;tè · 

deel van de slachtsoffers in W.O.II niet in de strijd tegen de Duit
sers viel maar in onderlinge strijd waar�ij vooral:d� tegenstelling 
Kroaten-Serven een rol speelde. 

:1fet_ _ manipuleren van het nationalisme als factor in
.
· de::,pç:l:.i-:!;iel:<. 

- zoals de Kroatische leidelis vorig· jaar deden - kan in een multina-. · 
tionale st;aat als Joegoslavië daarom gemakkelijk tot spelen met_ een 
destrukti;f element worden. In K�oatië was vorig jaar dan ook niet 
slechts sprake van een vredig nationaal reveil, het ·herlevend natio-,,. 
nalisme uitte zich in verhitte parolen eri richtte-zich tegen andere 
nationale groepen i� Kroatië. Zelfs Le Monde sprak in dit verband yan 

nationalistische "terreur" tegen niet-Kroaten. 
Daar komt nog bij da� in het �uitenla�d de rechts-extremistische 

Ustashi-beweging bestaat (gevormd door sinds W.O�II uitgeweken Kroaten) 

*) Dit .proces is een van dé belangrijkste die er aan .de orde zijn_._ Er 
was toen dit stuk werd afgesloten, nog geen uitspraak gedaan. 
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.· 

1 · •· lossta�d Kroatië. Deze bewe-
die stre�ft np.ar een . va11 oegos avie . . . •·. . . , ... -. ;_ . 

ging ka� boven _dien d�or . � _e: weinig strel')-ge grenskontrole ge_m�1'.eli ;lk

kontakten in . Kroatië l�ggen. Wat men �u_ oV�f: de al dan nie� geringe 

betekenis_ van de. Ustahi 's zeggeA�ka.n,. feit. ri_s �?:t de be�e-�ipg _be131iSt. 

· · 
.. 
f · 

. 
,b;,.· :- h · r- akt·i;it�iten �ewe;_\.d n:i.et _ schuwt . Vooral 

niet passi� _ is en J.J 
.
. _aa _; _, .. , ë :,J- : . . . . 

in het beg:i.n van d:Lt_ jaar ,vonden _e1='_ i_n Joegoslav�ë divers_e . b?maan-

slagen -�laats, .m. n. o.p k;;p.teng_e_bo
-�we_n. Verder verongelukte er, even

eens ten
.
ge�olge ' Y�:r:1 ·een bomaan,?lag, een Joegoslavisch pass�giersvlie�'.'"

tuig·. Daarbij kw;m_e� ,3.3 mens:n om maar . wat in dit verband vooral moet 

worde�--vermeld is da_t d_e da,de�s- he!;. met dez�. aanslag hadden gemunt op . 

d J 1 · h _prem_ ier B_ IJ __ EDI_C. ZiJ. bleken nl. in de overigens on-
e oegos av_i_sc_ e 

dat deze aan boord van het toestel was. Als 
juiste mening te verkeren 

klap op de vuurpijl _tensl_otte drong in juli _een groep USTASHI-guerril-

lastrijders het land_ binnen om de opi;;tand tegen. het bewind van TITO .te

beginnen. Wann .eer men deze omstandighe�en in og_enschouw neemt, zal men 

tot de sl.otsom komen dat de politie_f
!
� achtergrond van de nu. 

gevoerde 

processen niet slechts gevormd wordt door doelbewust opgeroepen, ima-

gin�ire bedreigingen. 

Conservatieve element v�rsterkt 

... Het ·punt is echter dat .in ·de . sfeer :van ."krachtig optre.den tegen 

dreigend gevaar" de positie van de conservatieven en dogmatici, .die 

niet alleen tegen het nationalisme zijn, m.aar ook tegen de .meer pro

gressi�vè trekken·-�in .de .Joeg'oslavische . ontwikkeling, is versterkt. 

Twee gevallen .moeten hi:er-- ter illustratie worden· genoemd:- de veroorde• ·· 

ling van de B elg
r
ä'.-dos'e,·hoögleraar DJURIC en ëie in beslagname van het 

laatste nummer van PRAXIS, het ook .inte-rnationaal gerenommeerde .filo-

sofisch-sociologische tijdschrift •. 

DJURIC, die niet mii:J.'der dan twee Jaar gevangenisstraf kreeg,

werd o .rri. beschuldigd van '1nationali'.stische ,pr.opagandan. Vfat hij .in

werkelijkheid had gedaan, was het 'maken van ·éeri ':reeks kritische op

merkingen over de- vorig jaar tge'rea.lisee:rde gróridwètsherziening. Dat

gebeurde in enkele academ:hschè discussies waartoe n .b. door de partij

zelf was opgeroepen 

PRAXIS, waarvan DJURIC een medewerker is, viel het proces tegen--

de hoogleraar fel aan. Het blad ri.oerride de beschuldiging 11absurd 11 en 

"vals" en vestigde er a:i aa�d�cht. 'op d�t' '-ÎüURIC zijn· opmerkingen had 
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gemaakt in een situatie die werd bepaald door herhaalde uitspraken 

van de politieke leiders dat het niet nodig was gerechtelijke maat-
regelen te nemen tegen personen alleen omdat 

· 
die een de partij on-

�elgèvallig standpunt innamen. Direkt na het verschijnen werd het 

blad in beslag genomen. Dit verbod bewijst duidèlijker dan welke an
dere gebeurtenis dat er iri. Joegoslavië krachten aan het werk zijn die 

meer willen dan alleen r1nationalistische afwijkingen" bestrijden. 
PRAXIS immers kan wel als laatste worden verweten dat het positief 
tegenover nationalistische tendenzen zou staan. Het tegendeel is het 

geval. Het blad lag voortdurend in de c11· nch met de vorig jaar "we-
gens het b�vorderen van het nationalismen tot aftreden gedwongen Kra-
atische leiders. 

Officieel hEEtte het dat het blad verboden werd omdat het de ver
oordeling van DJURIC aanviel. Maar men mag aannemen dat de eigenlijke 

reden van het verbod dieper lag. PRAXIS bevatte nl. een uiterst scher-
pe kritiek - op de huidige gang van zaken · J ·· 

in oegoslavie waarbij met 
name de conservatieven het moèsten ontgelden en zelfs de praktijk van 
het leiderschap door é�n man zoals dat door president en partijleider 

TITO wordt uitgeoefend. De aigemene teneur van dé PRAXIS-analyse was 

ongeveer·: de geest van de politieke leiders is precies even vol van 

stalinistische neigingen en eigenschappen als hun mÓnd van anti-stali

nistische uitspraken; en hier ligt de oorzaak van de malaise waarin het 

land verkeert. 

Dat het verschillende polit�eke leiders inderdaad niet alleen 

gaat om strijd tegen het nationalisme dat steeds als de bron van alle 

interne moeilijkheden·wordt genoemd, maakte de Servische minister van 

B innenlandse Zaken kortgeleden duidelijk toen hij een aanval deed op 

allerlei z. i. negatieve krachten,. Hij v_iel daarbij natuurlijk uit te

gen het obligate nationalisme maar tevens noemde hij "nieuw link�" en 

hekelde de. representanten hiervan al.s tegenstanders van de arbeidende 

klasse .. en· als nhelpers 1 ' van 'buitenland.se inlichtingendiensten 11. Ook 

deze·. aanval sloeg duidelijk op PRAXIS want dit blad dat zich even fel 

keert tegen neo-stalinistische als· bourgeoisverschijnselen, wordt vaak 

als "nieuw.links;' bestempeld. 

·Intussen spraken de Servische partijvoorzitter NIKEZIC . en het 

lid van het CC van de Kroatische partij SUVAR zich geheel anders uit. 

Tijdens een ideologische conferentie eind juni, noemde SUVAR "nieuw 

links" een positieve factor. Ook andere gematigde stemmen laten zich 
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horen,, -Toch krijgt men de indrt:.:ï: _ dat de meer gematigde , c .q? pro

g:;_•essieve politici in het defe�"'':3_i_ef zijn gedrongen. _ Opvalle,nd in

d.it verband is ook dat er de laat_stEJ tijd 11;indef ·:t\:e�aé;l.;schuv1d wordt
... ,;-·' .- - .. h Z · D __ O.LANC, tegen de gevaren van het_ neo-::stfl,:Lnisme dan voor een._ ,ei 

secr�-tad.s van het ·Exèê�tief Bureau van de Joegoslavische Liga in 

januari �Óg: 11\Jij be schouwe� niet alleen nationalisme _ als contra

revolut{onair. 'neo-stali�i�me is dat evengoe�', toen half.juli het 
. ' . . . . . . 

partij-presidium bijeenkwam om de_ situatie te be<=ipreken was er geen 

enkele deelnemer die onde; de geva_ren die het land bedreigden h_et 

stalin.isme �et name noemde. E� dit gebeurde op hetzelfde moment 

waa;op PRAXIS dat om zo t'e zeggen b�l stond van de kritie_k .op dit 

isme en de protagonisten ervan: juist werd verboden. 

Het is_ overigens de vraag of het -�aar :voren komen _ van de con

servatieve groepen h_et gevolg _is. v_an ee� :'an . tevor�n beraamd_e ma

no �uvre waarbij de - çmt�ik�eling _ die in 1971 in Kroatië pl_�atsvond 

als voorwendsel diende om in aktie te komen. Degenen die dit sug.ge

reren bep��ken zich tot inderda�d slechts suggestieve opmerkingen en 

voeren g�en bewi_jzen aan. H�\me�st waarsch�jnlijk? is dat de situa

tie die na de mocilijk�e-�en
1 

yorig, -�aar is ontstaan, de conservatieve

hard-liners automatisch in de kaart sp_eelt. 
. . 

:---,, . 
---"

t ,; 

Verhouding tot Sowjetblok 

Een belang,�ijke vraag is o f de huidige binnenlandse trend Joego

slavië nu ook m(;!er in,d,e richting van het Sowjetblok brengt. Opvallend 

genoeg W()rdt dit in b,et verbode!lnummer van PRAXIS inderdaad aruigeno ;.. 

men. De leide�s �an het bl�d zijn er kennelijk van overtuigd dat o6k 

de nll tegen PR�XJ;S qndernomen aktie e_en bondgenootschappelijke •àa.11gè;., 

legenheid is _._tussen ·de · conservatieven en Moskou. De lezers worden er

aan herinnerd da,c het hlad al jarenlang vanuit het buitenland (d.,w�zo 

vanuit het , Oostblok) wor,d_t ., aangevallen. De Sowj et theoretici krijgen 

er daarbij heftig van langs. :Ze · worden mensen gèri:óemd die sinds STALIN 

gem nieuwe . ideeën hebben ontwik}-celd, de behoeders van een ·-versteend 

dogma, de verdedigers van het: officiële standpunt en de spr'ee-kbuizen 

van de autoriteit en" De :iniplikat:Ee hiervan ·is dat ook in Joegoslav:Lë 

alle:r:l�i gr_o.te en kleine autoriteiten d.e sch:f'i'jve:rs en theoretici het 

lie±:·st in ·een dergelijke rol zouderi zieri' en d,Rt ··zij è.UR een gemeen-• 

8i::happelijk belang met de Sowj etl1estrij derEr' ve:,i' :PRAXLS hebben" �:och 
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is het stanq.p:-lnt van :P:RAXlS_ dat de huidige ga!l� van._zaken in J9ego-:
slavië de Sowj et-Unie in -�e .kaart :5:reelt waa.:ri:;chijnlijk meer .. pole7_ 
misch dan objectief _gerechtvaa:r,di�d, begrijpelijk vanuit he.t stand
punt van een voor z '.n bestaan vechtend blad. Dit standpunt berust 
op de gedachte da� neo�s�alinistische en con?ervatieve grC>epen �on-_ 
der meer g�li�k zijn te -�tellen aan pro

-:-
Mo 1:1kou E;lementen. En die g�

dachte is bepaald niet juist. Ro�menië is e� op het ogenbl�k het 
meest spr.e�ende _yoorbE,eld van. dat .een hard-conservatieve leer en 

prakti�lJ: allermin?,t me� a.anhanke�;i.jklle:i,_d aan • Moskou gepaard behoe-. 

ven te gaan. 

_Déjtt de _ pro-Soy.rjet 1;:r'.'-c;htep. ;Ln .Jo_egos,Ia�ië in-opmars zouden '. 

zijn blijkt evenmin ui� de maI1:i,er wa.ar()p ÀE!. verp.c.µding tussen Mos

kou en B�lgrad() zich ontwikkelt. Ongetwijfeld is die verhouding be-:

ter en zi�n de: onderlinge lrnntakten_. f:Q:iqu. enter dan i!l de periode 

kort nad.e inval in Tsjechoslow�ije in _1968. Het bezoek van _ B�EZJNEW 
aan Belgrado de vorige herfst was een belangrijk moment :i.n.deze, ver

betering,. die we:rd voortge�.et_in juni Vç;J.n dit jaar met het tegenbe

zoek van TITQ aan. Moskou_. Maar, tenzij men het _feit dat deze bezoe-

ken ongeveer in. dezelfde. periode plaats_vonden:-waarin _zich de ver

slechtering van-de binnenlandse toestand vo9rdeed als bewijs voor de 

samenhang tussen �en en ander wil zien, va.lt voor een dergelijke sa

menhang geen evi9fp.tie aan te voeren. Het ü, <?P d;i.t ogenblik zelfs 

nog de v:saag of de toenaderi:�rn meer is dan een oppervlakkige. _TI'J;O 

mag in Moskou !lan. al_ gefêteerçl zijn en .. zijn ter:iggek.oroen met de 9ter 

van LENIN op de 9orst en d_e Bojare_nsqtbel o_pzij_, het ging uiteindelijk,.· 

om de_ inho.:ud van het . di_pl,om_?-te;nkoffertj e. ,En .men kan niet beweren dat 

uit elk_ vak daar_:"an ee_n Jo�go�lav_ische co.ncessie _. aan Moskou pui_lde •. 

He_t gemeenschappelijk commµniqué onderschreef nog �eer e�ns de 

vroegere gemeenschapp.elij_ke. verkl�ringen van ;Be�grado en Moskou van 

1955, 19�6 en_l97� 1 waarin Joegoslavië een-garantie tegen inmenging 

ziet. Verder �eri in het communiqué gesteld dat de.internationale re

laties _worçlen ontwikke,ld op basis. v:3-n __ vreedzame coëxistentie . tusse.Il; 

de statrf: ,;rongeacht hun sociale systeem". Di_e formule.ring is belang-:
wekkend pmdat Zij afwijkt van _de in Mosko_u ge_Ç)ruikeli_jke versie \l,aar

in wordt _e;.es_proken over vreedzame c;oëx;i..stentie tussen landen "met 

een ver<=ichillend �ociaal systeem 11
• Dit laatste duidt aan dat vreed

zame coëxistentie allee.n .. ,_;kan best.aan tussen .de stat.en van het 11so

cialistische ' 1 kamp ene_r:zijds en die Vél-n het kapitalistische ander-
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zijds, terwijl de verhöudiligen·'uussen de "sociaii.stische" landen 

onderling worden"b�ja:àid door héf eocialiitisch interriitionalisme. 

Dat nu:de väriatié 11ongéacht liêt sociale systeem 11 werd gèbrU:ikt, 

is niet-van bêläng-·ontbloot ·omdát, ·'als··het sociale systeem èr niet 

toe doet, de vr-eedzamé c::'óë:icistentie · óok 
0

kan geldên voor 11sot'ialis

tisehe11 landen -onderling, Le� tuSsen Joegoslavië en de S�w;jet-Unie • 

In een dergelijke opvatting - die"i"riderdaad à.&or Belgrado gehuldigd 

wordt - wordt het socïalisti'sche. internationalisme, waarvan de in _ 
Joegos-l'a1iTié zo gevreës'de �BREZJNEVi-döctrine á.é praktische toepassing 

is, naar de achtergrond gedrongen. Dit spreekt temeer als mên•de 

TITO-BREeiJNEW vérkl.àrihg. van 'vorig -j ai:i:r bekfjkt. 'D�arirÏ werd: w�lis

waar -dezelfde formulering voor :Cfé vieédzame cciëxistentië gebi'liiikt 

alffi nu maar pal •däarnaast' werd ·.nog' "óver ·een gezimenlijke So�jjr:{t� 
Joegoslavïsche loyaliteit aan hët-�ociaiistische internationaiisme· 

. ·. . - . . . 

gesprÖker:• Iri het jongste document nu wordt dit begrip in hét ge-· 

heel--hiet meer gerioemq.. 

-· Al met à-l duidt dit er \liet op dat Joegoslavië zich in to'e- ..

nemende· mate in de richting van de Sowjet·-Unie 'béweegt. Daarbij 

komt no·g dat het ·communiqué tamelijk vaag was over ·de . economische 

relaties ,tuss.en beide landeri. En dat is toch een belangrijk plirit 

want- als de:. Sowjets tegenover de Joegoslaven hun image, dat in 

1968 zo zwaar- werd beschadigd, will·en ··verbeteren dari zouden zij 

dat vooral op ·eo·onomisch gebied kunnen doen·.' TITO's land kan n1. 

nogäl wat hulp gebruike�� Zoais echte�·al opgemerkt, Moskou hééft 

zi.ch allerminst à.an zeer concrete toezéggingen'. gebonden. 

Indicatief- -voor het feit da:t de Sowjet::..Joegöslavische vriend

schap• zich nïét e':t·g -stormachtig ontw-ikkelt_,'.-zijn nog enkele andere 

berichten, overigens uit de 'sfeer der' riiet be\r'éstigde mededelingen. 

Zoals mén zich heriimërt_, bewerkte BREZJNEW vorig jaar tijdens zijn:· 

bezoek dat dé LIGA (de Joegoslavis-�he CP) en. de CPSU op alle ni

veau' s aan de onderlinge kon takten "'zouden gaan werken om zodoende 

tot overleg, gezamenlijke studii�.a. te komen. Vooral eind vorig 

jaar, begin van dït jaar· ·zag men: de frequentie van de wederzijdse 

bezoeken flink omhoog gaan. Gerioemde berichtèn nu zeggen dat het 

met het eigenlijke kon.takt maar mÓeiz'aam gaat omdat men ideolo

gisch· zover uiteen loOpt dat van-·een sl::rieuzè samenspraak weinig 

terecht-komt" Oök tijdens TITO's bezoek aan Moskou 7,ou weer naar 

voren ·'gekomen zijii · hóé" groot de verschillen z:.i.jn � 
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Tenslotte is er nog de deelname van de Joegoslavische mi

nister-president BIJEDIC aan de recente Comecon-topconferentie. 

Een gebeurtenis die sterk de aandacht trok omdat Joegoslavië nog 

nooit eerder op het niveau van eerste min:ster had deelgenomen aan 

de besprekingen van deze Oosteuropese economische organisatie.Naar 

aa.rk�ding hiervan schreef het Joegoslavische weekblad Komunist dat 

de Joegoslavische delegatie een document had getekend waardoor het 

land nauwer wordt betrokken bij de lange termijnplannen van de Co

mecon. 

Maar ook deze gebeurtenis kan men alleen als een nieuwe stap 

van Belgrado in het Oostblok zien als men niet tegelijkertijd naar 

de andere kant van de medaille kijkt. Die is, dat Joegoslavië op dit

zelfde moment streeft naar een nauwere verhouding met de EEG. De Joe

goslavische non-alignmentpolitiek impliceert het ontwikkelen van de 

samenwerking met beide zijden. BIJEDIC's deelname aan de Comecontop 

doet de schaal vooralsnog niet naar het Oostblok doorslaan. Evenmin 

als op grond van de huidige interne ontwikkeling daartoe zonder meer 

nog gekonkludeerd mag worden. Om met die interne ontwikkeling te be

sluiten, hoe groot het verschil tussen Joegoslavië en de Sowjet-Unie 

met de rest van het Oostblok qua neutraliteit nog altijd is, toont 

hun houding tegenover de belangrijke kwestie die in het kader van de 

toekomstige Europese veiligheidsconferentie door de Westelijke lan

den naar voren is gebracht: de vrije uitwisseling van personen en 

ideeën. Terwijl de Sowjet-Unie en haar partners daarop volkomen nega

tief reageren, heeft Joegoslavië niet getoond daartegen bezwaren te 

hebben. Naar verluidt hebben de Joegoslavische leiders zich recent 

nog op het standpunt gesteld dat de barrières tussen de landen, 

volken, bewegingen, partijen en burgers van Europa moeten worden ge

slecht. En dat is een duidelijk positieve stellingname tegenover 

die omstreden vrije uitwisseling. 
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