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VI;RT~OU .!::;LIJK 

H 0 0 F D S T U K J 

Moskou en de Arabische wereld 

De crisis in het hidden- Oosten heeft opnieuw de aandacht geves

tigd op de aanwezigheid van de Sowjetmacht in de Arabische wereld . Ze 

is er een vreemde macht . Ze heeft zich in de loop van het laatste tien

tal j a ren aan de jonge , revolutionaire regimes van de Arabische landen 

opgedrongen onder de pretentie een systematische oplossing te kunnen 

bieden voor hun politieke , economische en sociale problemen . Ze heeft 

zich vrijgevig betoond met adviezen en goedkope kredieten voor grootse 

industriële projecten en met wapens en toezeggingen van steun in de 

strijd tegen gemeenschappelijke imperialistische vijanden . Ze heeft 

echter geen vat gekregen op de Arabische gedachtenwereld. Ze heeft de 

di epere , heilige drijfveren van de Arabi eren - de Islam en het pan

Arabisch eenheidsstreven - miskend en voor de communist ische ideolo

gie nauwelijks gehoor gevonden . 

De Arabische leiders hebben zich al deze jaren ware Derde Ve

relders getoond door de militaire protectie van de Sowjet- Unie te aan

vaarden zonder hun standpunt van 11positiev"e neutraliteit" " op te geven . 

Zij hebben zich beijverd het institutionele systeem van de soci ali s 

tische landen zoveel mogelijk te copiëren - de staatseconomie , het 

staatshandelsmonopolie, de vij fjarenplanning , de gefo.rceerde i naus

t r ialisatie , de landbouwhervormingen - m~t afwijzing evenwel van de 

achterliggende theorieën van het ;'godloze socialisme" . Zij werpen hun 

eigen communisten, zo nodig , in de gevangenis . 

De communistische waardering van een reeks Afro- Aziatische lan

den als ''onafhankelijke , nationaal- demoera tisèhe staten il , onderweg 

zich t e ontwikkelen tot eigenlijke 11socialistische 11 staten heeft dan 

ook tot nog toe wein i g m&'r betekend dan een poging zekere on t wikke

linge~ in de Derde Ver el d theoretisch in te passen in het sys t eem van 

het historisch materialisme . De meest besproken voorbeelden van :•na

tionaal-democratische staten" - de Verenigde Arabische Republiek en 

Algerije - hebben herhaaldelijk geweigerd zich naar de verwachtingen 

van de communistische dogmatici te voegen en zoeken hun eigen weg 

naar een eigen soort socialisme . 

VERTROU\/ELI JK 
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Nasse r s kree t n1net All ah 1 s hulp zullen r1i j het communi sme ver

nietigen i! en zijn t heor i e over :t de eers t e s oc i al istische s t aat t er we 

r eld, gesticht door de !Jrofee t l·,ohat1med' 1
, worden dan ook niet lic ht 

door de leuzen en t heorieën van l·iarx en Lenin (of Chroes t s jow) ver 

dr ongen. 

Toch i s de SowJe t macht in de Arabische we r e l d een r eal iteit. 

Haar polit i eke , militaire en diplomatieke bet ekenis is tij dens en na 

de de rde Ar abisch-Israëlische oorlog duidelijk in he t licht gesteld. 

Volgens de Sowj et - propaganda is deze bemoeienis me t de Arabische lan

den °een natuurlijke zaak , voortvloeiend uit de aard van de eerste so

cialistische s taa t ter wereld 1; ( die van Lenin , niet die van ~1ohammed) , 

en is de ~eschiedenis van de Sowjet - Arabische be trekkingen "het leven

de bewijs van de voortdurende steun van de Sowjet- Unie aan de Arabische 

volkeren in hun strijd voor vrijheid , onafhankelijkheid en hun soeve 

reine zelfb_eschikkingsre·cht11
• 

\Jat dit tot nu toe betekend- heeft moge duidelijker worden uit 

de volgende korte beschouwing over de samenvallende en tegens~rijdige 

beweg ingen van het comnunisme en het Arabisch nationalisme in de laat

ste tien jaren . 

2~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Begin 1958 zag president Nasser van Egypte zijn ambities als 

voorvechter van de Arabische Eenhe i d plotseling voor een deel gehono

reerd , toen een deputatie van Syrische officieren hem de incorporatie 

van hun land in een "Ver enigde Arabische Republiek '; kwam aanbieden . 

He t voornaamste motief achter het Syr i sche aanbod was wel · de vrees 

voor de brutaal-opdringende communisten onder aanvoering van de ge

weldenaar Khaled Bakdash , waardoor i n Syri ë een revolutionaire situa

tie dreigde t e ontstaan . Nasser nam het aanbod aan met alle daaraan 

verbonden l a sten (de communistische dreiging) · en lusten (de mogelijk

heid vooral van emigratie van tienduizenden boeren naar het landrijke 

Syrië) en in februari 1958 werd de Verenigde Arabische Republiek een 

feit . 

De communisten in Egypte en Syrië kwamen daarm ee in een moeilijk 

parket . Zolang de ~rabische Eenheid niet meer dan een droom was ge

we est voor de vervulling waarvan de Arabische volkeren geestelijk in 

beweging konden worden gehouden , hadden ook zij hun propaganda op dit 

ideaal afgestemd . Niet zodra werd dit· i deaal een stuk politieke reali-

VERTROUlt,JELIJK 
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teit of zij hadden te kiezen tussen de .nfrabische natie" en de ;~Ara

bische wereld;' · 

Voor de Syrische communisten lag de keu ze het minst moeilijk . 

Zij hadden b.ij de aansluiting va n Syrië bij ..:;gypte immers slechts te 

verliezen , zoa!s z ij onmiddellijk na de stichting van de VAR ervoeren . 

Zij hielde11 zich echter wijselijk stil om niet nog scherpere maatrege

len teGen hun partij uit te lokken . De Zgyptische communisten - poli

tiek en numeriek van weinig betekenis - waren verdeeld , 0eliswaar wa

ren zij erin geslaagd (in dezelfde maand waarin de VATI tot stand kwam) 

drie kleinere communisti sche orgc..nisa ties. samen te smelten tot é·én 

Egyptische CP , maar onmi ddellijk daarna brak daarin strijd uit over de 

vraag of de "Arabische Eenheid" ge~nterpreteerd diende te wor den in 

termen van nunificatie ·' dan wel van "federa tie 1' , hetgeen een half jaar 

later leidde tot een scheuring in de partij tussen Nasseristen en door 

de Syrische en Iraakse communisten opgehitste anti- Nasseristen . 

Kassems greep naar de macht in Irak in de zomer van datzelfde 

jaar (1958) leidde een aantal ontwikkelingen in , die de verhoudingen 

tussen de verschillende bewegingen in de Arabische wereld en de ver

houdingen tussen noskou en de Arabische landen snel verduidelijkten . 

De Iraakse communisten , p l otseling bevrijd van de onderdrukki ng door 

het voormalige pro- Westerse regime en gehard in gevangenissen , werk

kampen en concentratiekampen , slaagden erin zich in korte tijd te or

ganiseren en all e vita l e politieke en economische sectoren te pene

treren . Met hun enor me invl oed op het regime Kassem werden z ij Nasaers 

voornaamste tegenstrevers i n de Arabische were l d . Hadden z ij.zich er 

voorheen tegen verzet , dat Irak onder het op het \Jesten georiënteerde 

bewind van Noeri es Said bui ten het Arabische eenhei dsstreve n bl eef, 

nu heette dit juist een progressieve politiek . Het Iraakse volk, a l

dus de nieuwe propagandalijn, wenste vrijheid en democratie , twee 

waarden die in de Verenigde Arabische Republiek van Nasser laag geno

teerd stonden . Irak had dus volgens hen niets te winnen bij een poli

tieke alliantie met Nassers eenheidsstaat , 

Nog voor het jaar om was kwam het tot een openlijk conflict tus

sen Nasser en de communi sten in Egypte en Syrië die onder invloed 

van deze propaganda moed vatten en ook zelf tegen de uni ficatie van 

de Arabische wereld begonnen te a geren • . De Syrische CP gaf een ver

klaring uit , waarin afzonderlijke Syrische en ~gyptische parlementen 

werden geëist en de beknotting van de democratische vrijheden in de 

VEHTR OUï/ELIJ K 
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VAR scherp werden bekriti seerd . Nassers woede kende geen srenzen . 1llc 

;•separatisten° (niet de 11 communisten 11 !) werden gearrest.eerd en voor 

lange tijd gevangc~ gezet . Vooral de Syrische CP werd zwaar getroffen . 

Khaled Bakdash slaagde er echter in naar Irak te ontkomen . 

In een reeks verklaringen i n deze tijd trachtte Nasse~ zijn r ela

tie met Moskou zelf te sauveren, waarin hij maar ternauwernood slaagde . 

De .rabische communisten hadden ongelijk, beweerde hij , wanneer zij 

meenden he t monopolie van de Sowjet- vriendschap te bezitten . De weg 

van Cairo en Damascus naar Moskou , en terug , liep niet pe r se via de 

Syrische en Iraakse CP- en • • • •• 

Chroestsjow, op het 21e CPSU Congres (beGin 1959) ,had hot or 

niet minder moeilijk mee . Enerzijds wenste hij t~elke prijs de lijn 

naar Nasser open t e houden; anderzijds kon hij echter voor het forum 

van de communistische beneging bezwaarlijk de vervolging van de commu

nisten in de VAR negeren . Hij bezwoer Nasse r dan ook , dat de Arabische 

CP- en er onmogelijk van beschuldigd konden worden de Arabische zaak 

verraden te hebben. Zij waren integendeel de vurigste voorvechters van 

de nationale belangen van de .rabi sche landen zodat het onverantwoor

delijk was hen te vergelijken met "imperialistische handlangers en 

Zionisten11 (zoals Nasser in zijn drift gedaan h?-d). 

Er ontspon zich daarop een pijnlijke polemiek tussen ~oskou en 

Cairo , waarbij beide partijen trachtten al thans een mini mum van hun 

onderlinge relatie te redden . Nasser beschuldigde het Oesten ervan zijn 

verstandhouding met Hoskou te ondermijnen door hem een anti-communist 

te noemen . Chroestsjow verweet Nasser , dat hij over de communisten 

sprak i n de taal van de imperial i sten , Beiden waren het er echter over 

eens dat de onderlinge vriendschap en samenwerking daar niet onder 

mocht lijden •••• • 

De situati e werd er niet beter op, toen de Sowjet- Unie in het 

voorjaar van 1959 een accoord tot technische en economische samenwer

king sloot me t Irak en Chroes tsjow bij die gelegenhei d zei het te 

betreuren , dat de betrekkingen tussen de Iraakse Republiek en de VAR 

sinds de machtsove rname van Kassem een wending had genomen die niet 

bijdroeg tot de bundelirig van de krachtsinspanningen der Arabieren in 

de strijd voor hun nationale onafhankelijkheid. De schuld daarvan lag 

volgens Chroestsjow bij Nasser,.die het trouwens met de democratische 

e i sen van zijn volk ook niet zo nauw nam . Kassem was echter "op de 

goede weg" . 

VERTROUVIELIJIC 
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Nu dacht Nasse r zelf daar anders over • . Kassern was volgens hem 

niet meer da~ een agent van het internationale communisme en Chroest

sjow een zne tser. Dat was dan pok ~et oc,enblik waarop hij plechtig 

verklaarde : ;,· .. ij zullen met de hulp van 1.llah een e inde maken aan het 

communisme! 11
• 

;:Nationaal- democrat ische statenn 

Nassers bela"ng bij •;vriendschap:• met de Sowj et- Unie lag ui ter

aard in het materi~le vlak. Moskou •s bela ng bij een positieve r e latie 

met Ca~ro liet zich afleid.en uit de algemene doelstellini;,en van de 

Sowje t buitenlandse polit i ek 1 zoals deze omstreeks het midden van de 

vijftiger j aren vorm had gekregen en waarin een nieuwe be"nadering van 

de Derde Dereld een belangrijke rol speelde . Vreedzame co~xistentie 

met de kapitalistische wereld en exploitatie van de 11Geest van Bandoeng11 

en het Hneutrali sme 11 van de tot deze Derde '!ereld behorende landen 

naren de strategische lijnen waarlangs Stalins opvolgers de politieke 

en economische suprematie van het Sowjetblok in de wereld meenden te 

zullen veroveren . 

He t Midden- Oosten met zijn aantrekkelijke mogelijkheden tot 

chantage op het ·;!ésten vormde in dit verband uiteraard - evenals 

trouwens Noord- Afrika - een interessant gebied . 

In 1954/1955 was de Sowjet- Uni e begonnen , gedeeltelijk in con

currentie me t Joegos l avië, de jonge , onafhankelijke landen van de 

Derde Werel d diplomati eke en economische steun te verlenen en wapens 

te leveren voor hun strij d tegen het imperialisme . Ze ervoer echter 

tot haar t eleurstelling , dat de bereidheid van deze landen zich te 

laten manipul eren , desondanks beperkt bleef . Nasser (om bi j ~gypte t e 

blijven) aanvaardde in 1955 dankbaar de eerste Tsjechische en Russische 

wapenleveranties , zag z ich tijdens de Suez- crisis gesteund door de 

·Sonjetdiplomatie , accepteerde de financi~le en technische steun van de 

Sonjet- Unie voor het bouwen van de Assoeandam en velerlei andere vor

men van bijstand , maar wei~erde zich in zijn buitenlandse en binnen

landse politiek te richten naar de wensen van de Sowjet- Unie. ~n geen 

communist was voor h~m veilig . Soortgelijke ervaringen deden de Rus

sen op i n andere door hen geprotegeer de landen. 

In verband daarmee ontstond de behoefte , de ontwikkelings

verschijnselen in de Derde \l er~ld theoretisch te ordenen en de ''commu

nisten en andere progressieve krachten•• in de jonge , onafhankelijke 

VERTROUr!ELIJK 
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staten hun weg te nijzen . · Dit ~eschiedde in een nieuve theorie•) voor 

het eerst Geformuleerd in de Verklaring van ~oskou (1960) , over de 

·;nationaal- democratische staat" , d . w. z . een staat die consequent hac.r 

politi~ke en economische onafhankel i jkheid verdedi gde tegen het i mpe

rialisme on het buitenlandse kapitaal, de dictatuur afwees en haar 

onderdanen alle democratische rechten en vrijheden garandeer de , en 

diepgaande sociale hervormingen doorvo~rde . In de theorie van het 

historisch materialisme werd een dergelijke staat - het ideaalbeeld 

van een land in de De r de Werel d - gesitueerd ha lverwege tussen een 

"burgerlijk democratische 11 staat en een socialistische staat . Ze was 

in zoverre geen ;1de rde mogeli jkheid 11 tussen een kapitalistische en een 

socialistische staat maar een (tijdelijke) overgangsvorm . 

Verschillende landert in de Derde · .. 'e reld beantwoordden volgens 

de Sowjettheoretici reeds in een bepaalde mate aan de eisen van een 

dergelijke ''nationaal- democratische staat" . Zij hadden zich politiek 

en economisch bevrijd van de koloniale overheersing . Zij waren de 

we g van radicale , sociale hervormi ngen opgegaan en zij kenden een 

zekere mate van democratie . De communisten en de andere pro~ressieve 

krachten hadden in die situatie tot taak via een 11nationaal- democra

tisch front" samen met de "burgerlijke nationalisten" deze politieke , 

economische en sociale revoluti e voort t e zetten en te voltooien. 

Aanvankelijk onder leiding van de nati onale bourgeoisie , later onder 

leiding van de communisten zelf zou dit :'nationaal-democratisch frontn 

het land langs de ;;niet- kapitalisti s che weg 1' naar het socialisme moe

t en leiden . 

De kwestie scheen daarmee zui ver gesteld te zijn . Bij de toetsing 

van de conceptie van de :~nationaal-democratische staat' ' aan de prak

tijk raakten de Sowjetgel eerden e c hter verdeeld . De meer orthodoxe 

partijtheoretici als Boeslow en Ponomarew waarschuwden er tegen , de 

landen van de Derde ~ereld al te haastig te etiketteren en wezen erop , 

dat de overgang naar het soci al i sme in elk geval revolutionaire sociaal

economische hervormingen e i ste . Minder orthodoxen huldigden echter , 

met de zçgen yan Chrocstsjow , het standpunt , dat praktisch elk land , 

ongeacht haar sociaal- economische situatie , de niet- kapitalistische 

weg naar het socialisme kon gaan . Als veelbelovende voorbeelden noem-

*)een theorie , die wel -een treffende gelijkenis ve rtoonde met Mao ' s 
theorie over de "Nieuwe Democratie" . 

VERTROUWELIJK 
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den zij J.\l0 erije , Birma, Ghana , C.uinea, iïali en de V .. ~ , "la nden met 

een niet - kapitalistische ordening , die zich in h~t eerste stadium van 

de ov-:rgang naar de socialistische opbouw bevonden;' . 

De VAR l~ck hun op deze weg al ver gevorderd . Na de grondhervor

mingen en d0 naas ting van de buitenlandse onderne.m ingen in de tweede 

helft van de vijftiger jaren kondigde Nasser in 1961 ver gaande socia

listische hervormingen aan (hetgeen mede leidde tot de afscheiding 
van ~yrië in dat jaar) . 

De vij andige houding van de VAR tegenover de imperialist i sche 

mogendheden en deze socialistische hervormingen l eken h~n belangrij 

ker te zijn dan het f eit dat het er met de demoeratic niet ·zo best ge

steld was. Zij kwamen er tenslotte zelfs toe de orthodoxe stelling t e 

verwerpen, dat de regimes in de zich ontwikke lende landen in feite 

"burgerlijk 1 waren : integendeel waren het ''revolutionair- democratische 

regimes "· die er de noodzaak van inzagen de anti - koloniale revolutie 

te doen overgaan in een anti - kapitalistische revolutie . 

De patriottische officieren , bijvoorbeeld , die in 1952 in 
de VAR aan de macht kwamen , war en er logisch toe gekomen , 
in hun strijd tegen het imperialisme en het feodalisme , 
de basis van het kapitalistische productiesysteem in ~un 
land af te breken. En de opvattingen van de progressieve 
intelligentia en deze leidende officieren zouden zich nog 
verder ontwikkelen . 
De nationale·bevrijdingsrevolutie kon elk ogenblik het ka
der van de burgerlijk democrat ische r evolutie doorbreken 
en zich wijzigen in een soc i alistische revolutie . 
Zolang de voorwaarden voor een proletarisch leiderschap 
over deze revolutie nog niet gereali ~eerd waren , kon de 
historische taak, het land af te wenden van he t kapita
lisme , worden uitgevoerd door diegenen die het dichtst bij 
de we rkende klasse stonden , Intussen zouden de socialis
tische landen door politieke ~ili taire en economische 
steun te verlenen 1 de functie van de proletarische voor 
hoede in dit land overnemen •••• (aldus bijvoorbeeld G. Mir
ski, een Sowjet- expert voor het Midden- Oosten) . 

In nog geen drie jaar tijd (1960- 1963) werd aldus de conceptie 

van de ;'nationaal- democratische staat 11 door de minder orthodoxe So\ï

j et-theoretici alweer volledig gecorrumpee r d . Het jaar daarop (1964) 
maakte Chroestsjow zelf he t wat dit betrof zo bont als geen ander . 

Hij wilde met a lle geweld voet aan de grond in Noo~d-Afrika en het 

iUdden- Oosten . Hij bekoomerde zich weinig om de positie van de lokale 

CP- en . Aan de waarschuwingen van de dogmatici in zijn eigen partij 

liet hij zich nog minder gelegen liggen . In de anti -imperialistische 

VERTROU'i/ELIJK 
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stellingname en de sociale hervormingen van een Ben- Jella en c~n 

Nasscr :.ag hij aanleiding g&nocg hen als 11 revolutionair-dcmocrcttcn 11 

te betitelen . Zo kon hij in elk geval beter zaken doen •• • 

Dat :·iassers ''socialisme'1 overigens v:einig gelijkenis vcrtoonde 

met het door de ideologen van het communisme geijkte socialisr.lc: , ',Jas 

nog een spec ifiek punt dat door Cbreestsjon tegen beter weten in ge

negeerd nerd . De docmatici in de CPSU mochten er nauwelijks nog op 

zinspelen , maar de anti - Naaseristen in de Krabische CP- en (m~t ~halcd 

Bakdash als hun voornaamste •:Joordvocrd~r) lieten geen g•.:lcgenheid 

voorbijgaan, Hoskou erop te wijzen , dat Nasser een verre van socia

listisch benind voerde . Het was integendeel meer een vorm van Fharao

nisch staatskapitalisme , voor een goed deel uit nood geboren . 

Een feit \'Jas , dat toen de tweehondcrdvij ftig ''Vrije OfficL .. renn 

in 1952 in Egypte de macht overnamen , zij nog geen vas t omlijnd plan 

bezaten om het land uit zijn sociaal- economische mi sère op te heffen . 

Het was zelfs de vraag of dat ook maar in de verste verten mogeli jk 

was , langs kapi talistische of socialistische weg . He t landprobleem 

was in absolute zin onoplosbaar: wanneer al het beschikbare land on

der de boeren en landarbeiders verdeeld werd , zou per gezin zo weinig 

land toevallen , dat het zichzel f op een. minimum- basis in leven kon 

houden en overigens voor 2/3 werkeloos zou zijn . De voedselvoorziening 

van de met ropol en Cairo en Alexandri ~ (me t elk miljoenen inwoners) en 

de tien t allen andere steden zou daarmee een dramatisc he onmogelijk

heid worden . Anderzijds was de stedeliJke bevolking ook slechts voor 

1/3 productief en nam de verpaupering van het (onder~proletariaat 

jaarlijks ernstiger vormen aan . 

Onder deze omstandigheden was een geforceerde industrialisatie 

van het land fte ~nige oploss{ng , maar d~artoe ontbrak _het kapitaal . 

Derhalve w~rden een reeks noodoplossingen gekozen : een landhervorming 

(die nauwel ijks effect had); landwinningsprojecten ( di e mislukten , of 

waarvan het effect verloren ging door de toename van de landbevolkin~) 

en nationalisaties . 

De Suez- maatschappij was de eerste grote onderneming die door 

het . regime Nasser genaast werd . De andere buitenlandse maatschappijen 

._) uclfs het ontzaglijke.. Assoean- l anduinningsproj ect zal vanwege de 
bevolkingsexplosie niet tot toename van cultuurland per hoofd va n 
de bevolking lei.den , . een triest feit dat eerst kortgeleden in. de 
Russische pers is toegegeven . 

VERTROm~ELIJK 
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volgden in ~e tw0cd~ h~lft van du vijftig~r jaren, de &&n na de ender . 

;'t'ation"lisatie·: b~tehende echter in al dez .. {"uvallen , dat de le:iding 

over deze ondernarningen werd toebodc~ld a3n de officieren di~ zich bij 

de machtsgr~~p hadden verdienstelijk gemaakt . ML)t het verdwijn~n van 

de dbui t ... nlandse bourgeoisie=• Knam d:;.armee: '-'en ni uwE: bourgeoisie op 

van officieren en hun familieleden en vrienden die zich in het pro

ductie- apparaa t en hJt b~stuursapparaat nGstelden en er de profijten 

van inc<:<ss.::erden (aangevu·ld m~t r ... venuen uit corruptie) . De effecten 

van de nationaliseringen die vanaf 1961 werden doorgevoerd , gingen in 
dezelfde richting . 

De politieke en economische macht , oortijds berustend bij de 

nationalt (burgerlijke) aristocratie en he t buitenlandse kapitaal ging 

ddrhalve onder Nassers bewind geleidolijk over in handen van een be

voorrechte staatsbureaucratie . De vorm die deze macht aannam was die 

van het staatskapitalisme . H ... t profijt viel toe aan de groep Vrije 

Officieren en de met hen verbonden hoge functionarissen . De massa 

- politiek ongeinteresseerd - won er weinig bij , maar reageerde nauwe
lijks . 

Nassers "socialismen verdiende dus die naam niet . Nasser ver-

zette zich er ook tegen , dat het vergeleken nerd met het communis

tisch socialisme . Zijn socialisme heette gebaseerd te zijn op de Is

lam en de uitspraken van de Profeet . ("De door de Profeet opgeri chte 

eerste Islamitische staat was een socialistische staat . 11 ) Hij zocht 

;'realisering van de waarde van de godsdienst:r , ;'vrijheid van econo 

mische vrees" , nparticuliere ei gendo m zonder uitbui ting; 1 , geen dic 

tatuur maar 11 democratie van het hele volk" . Hij zag de Hopbouw van 

het socialismen (1964) dan ook in een radicaal ander perspectief dan 

de communisten , n . l . in het perspectief van de éénwording van de Is

lamitische en Arabische volkeren . Alleen op basis van die é~nwording 

zouden de fundamentele economische problcr.1cn van deze volkeren kun

nen worden opgelost. 

Chroestsjow , een ov~rtuigd voorstander van de stelling dat i deo 

logie een slecht vervangingsmiddel voor brood is , en dat , tenslotte , 

vele wegen naar het socialisme leiden , besloot toch maar met Nasser 

te gaan praten : 1964. 

Toen Chrocstsjow in mei 1964 in Cairo arriveerde , was er in de 
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roerige Arabische wereld sinds de afscheiding vnn Syri~ van de Ver 

enigde ~rabische Republiek (in 1961) wel het ~Sn on ander om[ogaan . 

Syrië hád oen opter.volging van regeringen gezien , steunend op ver 

schillende en t~gcngcstclde stromingen in de Baath- partij . ~c door 

Nasscr in juli 1961 afg~kondigde sociale hervormingsmaatregelen , di& 

vooral bij de ~yrische zakenlieden en grootgrondbczi t tors k11D.ad bj_oc:d 

hadden g~zet , waren aanvankelijk ongedaan gemaakt , maar ccn jaar la

ter w~~r gedeeltelijk van kracht verklaard . De id~e van een feder a

tieve band tussen Syri~ 1 Egyp t e en Irak was het gclcidelijk "bcgonnen 

te winnen van Nasscrs &~nheidsstreven (in april 1963 slotun du drie 

landen een foderatie - accoord) maar werd al spoedig weer verworpen 

toen Nasser het niet kon vinden met de (vo lgens hem fascistische) re

gering al - Hafez die in de zomer van 1963 in Syrië de meer socialis

tisch geori~nteerde reg~ring al - Azmah ppvolgde . Er was vervolgens 

bijna e~n Syrisch- Iraakse federatie tot st~nd gekomen toen i n Irak 

(in november 1963) de staatsgreep van president Aref de Syri~rs weer 

schichtig maakte 1 maar de Egyptenar en deed juichen . ·zo was Irak tegen 

de V • .a.~ gecarambolee:rd en zo kwam het ook dat Chroestsjow door Nasscr 

en Aref samen. nerd ontvangen . 

Er was nog meer gebeurd. De minde r orthodoxe theoretici van de 

CPSU - l·lirski en anderen - hadden , nog steeds met df! zegen van Chroest 

s j ow , de ontwikkelingen in de Derde 1er eld intussen zo vrij geinter 

preteard , dat_ grote diplomat i eke manoeuvres mogelijk waren geworden . 

Een conferentie van deskundigen , begin 1964 belegd door de r edact i e 

van het blad 111-firovaia Ekonomi ka i1 had de uitspra ken opgeleverd dat 
11 de bourgeois- leidors van.de nationa le bevrijdingsbeweging reeds over 

helden naar de stel l ingen van de a rbeidersklasse 11 en dat er sprake 

was van 11 een definit i eve overgang va n de ideologie. van het nationa

lisme naar de ideologie van het soc:i,.alisme van het nationale type 11
• 

En Chrocstsjow had van deze gunstige stemming geprofiteerd om Ben 

Bella, bij diens bezoek aan i•ioskou in april/mei <ie onderscheiding van 
11H~ld van de SO\'Ijet - Unie'1 te verlenen en hem offic:i,cel de eretitel 
11kameraad 11 toe te kennen . 

Toen de Russische leider kort daarop naar Cairo reisde,had hij 

dan ook voor Nasser dezelfde en nog enkele ande~e onderscheidingen 

bij zich gestoken e n zich voorzi en van blanco cheques , in te vullen 

met hogere btdragen naarmate hi j hartelijker ontvangen zou worden . 

Chroestsjows optreden in Egypt e l ever de een spektakel op dat 
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door de communistische wer 0ld met g0m~ngde g~vo~l~ns w~rct gadegcslagen 

en ~r \ïanrscr.ijnlijk niet \"IE:in i g toe bijdroeg, dat hij nog geen half 

j· ~r lat~r ne r d afgezet . Hij deed tir weinig voer de comcunist&n di e 

in :gyJ.-te , 0y.:-i ~ en Irak sinds jaren aan de ergste v&rvolgingcn ·.1aren 

blootccsteld (dat i~asser vlak voor zijn komst begonnen •.:as de comr.1u

nisten uit de gevangenissen los te lntan , mDakt0 wat dit betrof nei 

nig goed) . Maar hij hechtte ~en ongGkwalificuerde ~oedk~uring aan 

i~nss~..rs regime . Bij 6én gelegenheid zei hij: "Ik we-ns U, burgç,rs van 

de V~J , die de weg van de sociclistische opboun bdnt opgegaan , veel 

succes;'· Bij .,;en andere geL.:gc:m heid : 11'.!ij hebben met voldoening Uw 

besluit vernomen , over t e gaan tot · een s ocil:üistische hervormi ng van 

Uw land'' . En in he t slotcommuniqué sprak hij· van Nasscrs 11 rcpubliek , 

diu de v1eg van de socialistische ontwikkeling had gekozen" . 

~oals verwacht kon wor den k,ndigde hij aan , dat Nasser onder

schciden zou worden als "Held van de 8owj et- Unie 11 en dat hij er , ge

zien zijn verdienste , recht op had met nkameraad'' t e \'lorden aangespro

ken . Bovendien verleende hij hem de Orde van Lenin en de medaille van 

de Rode Ster . (Toen deze besluiten door de Opperste Sowjet werden 

goedgekeurd , bleek overi gens voor het eerst een zekere terughoudend

heid in Hoskou tegenover de escapade van Chroestsjor1 in CaÏ ro: anders 

dan in het geval van Ben Bella 11erd erop he t papi er niet gesproken van 
11kamcraada Nasserl) 

Toch tra den er complicaties op , met name als gevolg van de aan

~ezigheid van president Aref van I rak . In Assoean hield deze nameli jk 

een rede waarin hij de Arabicren prees vanwege hun enorme prestaties 

bij het bouwen va n de gro t e dam , maar li et hij Chroestsjow, die er he t 

kapitaal en de technici voor geleverd had , oin of mee r i n de kou staan . 

Bovendien hield hij er een groot pleidooi voor Arabische Eenhei d in 

zulke extreem pan- . ..,r abische en pan- Islamitische termen , dat Chroest

sjow er hevig door gei rriteerd werd . In zijn antwoord verklaarde de 

Russische leider zich dan ook een tegenstander van elk eenheidsstreven 

op nationalistische basis , en riep hij op een zeker moment u i t : ;'Ara

bische arbei ders , Arabische boeren , Arabische intellectuelen , geheel 

het werkende volk , verenigt U tegen de uitbuiters - Uw eigen Arabi sche 

en internationale uitbuiters!" . 

Op èlat moment kwam naar bui ten 1 ·hoe de :~rabische en Russische 

l eiders , door economische en politieke begeerten op hol gejaagd, in 

elkaars ideologiën vorstrikt waren g er aakt . "Eenheid" en 11socialisme 11 
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in do mond van N3.sscr en Ar_, f ;;;as iets and .... rs dan ncc.;nhcid;' l.!n ':so

cialisme;; in do mond van· Chrocstsjow . 

Tc.rug in i.oskou , 'i/aar hij de toezegging -:tan No.sscr von exorbi

tant hog0 kr~dictcn moest verdedigen , tr~chttc ChrocstsjoH zijn fi 

guur t~ r~ddcn door te verklaren , dat er indo...rd1ad l.!o...n id~ologisch 

meningsvo...rschil bestond met de Ar abische leiders (hij noes erop ge

Raarschuwd te hebben t0gen een Ar abische ~6nheid die ook do ·groot 

grondbezitters en de uitbuiter s zou insluiten) , maar dàt l.!r niet t e 

mi n geen sprake was van een kl oo f tussen de Sowj .... t - Unie en de Ara

bische landen , omdat de Sowj etpol i t i ek ni et in strijd was mut.hot 

stroven van do Arabische volkeren , zi ch te vcrenigen in do strijd te

gen het imperialisme •••• 

H~ar het kwaad was geschi ed . Toen hij in oktober van hetzelfde 

jaar was afgezet , wa~ b~n van de punten die hem (volgens enkele on

officiile lezingen) ten laste werden gelegd , dat do resultaten van 

zijn buitenlandse missies niet altijd in overeenstemming waren ge

weest mot de belangen van de Sowjet- Unie . Zo had hij zonder vooraf

gaande consultatie in Moskou een lening van 280 miljoen dollar ver 

strekt aan .. president Nas ser, di e hi j bovendien ten onrechte de titel 

van "Held van de Sowjet- Unie'; had verleend •••• 

Met zi j n al te vr i j e i mprovisa ties i n eon aantal landen van de 

Der de lerold , had Chroests jow vel e partij en tegen zich in het harna s 

ge j aagd: de meer conservati eve poli tic i en theoretici van de CPSU, 

die hem ten val brachten , de Chinezen die al zijn bewegingen i n " hu n 

invloedssfeer" met argwaan volgden en hem ervan beschuldigden de t heo 

rie van het marxisme- leninisme t e ondermijnen , de Arabische communis

ten die zich verraden voel den , maar ook anderen , die , zoals Togli att i 

in zijn "memorandumn eisten , dat een diepere studie gemaakt zou wor 

den van de ontwikkelingamogelijkheden van de vroegere koloniale lan

den en van de betekenis van een s oc ialisti sch perspectief voor deze 

landen . 

Volgens de Chi nezen was he t onbegrijpelijk , dat een marxist er

mee accoord zou kunnen gaan dat ,· i n ongeacht welke situatie , de stri j d 

voor het sociali sme gevoerd wer d zonder dat een marxistisch-~eninis

tische par ti j, hoe klein ook , daar aan richt ing gaf (Chrocstsj ow had 
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zich neergelebd bij de opneffir.g van bij voorbeeld de "lgerijnse en 

.:gyptische CP- en), en de Arabische communis ten bleven :asser , het 

:·asserisme , het Islagitisch- rabische eenheidsstreven in de felste 

bewoordin~en bekritiseren. 

I deologisch gezien was Nassers 11 rabisch socialisme·: een 
sarnenra~lJSel van \'ie tenschappelijk en utopisch socialisme , 
kleinbur3erlij lée iäeeën , eng nationalisme , reli~ieuze 
vooroordelen en subjectief idealisme .•... 

Daar viel dus cel het &6n en ander aan te analys0ren . 

Na de afzetti ng van Chroestsjow raakten de minder orthodoxe 

beoordelaars van de situatie in de Derde ~ereld in elk geval weer in 

een minderhe i dspositie . Men keerde terug naar de uitgangsstellingen 

van de veridaring van l'1oskou, waarin het begrip "nat:i .. onaal- democratische 

staten:' zodanig was omschreven , dat het voor de communisten i n die 

landen eerder een opgave dan een oplossing inhield . t uteurs, die on-

8eremd over het socialisme in de VAR, Algerije , Mali etc . hadden ge

schreven , waagden zich niet verder meer aan opsommingen en begonnen 

hardop te bepeinzen dat onder de leuze van ·'socialisme 11 bepaalde ka

pitalistische ontwikkelingen konden schuil gaan . Sn .Srezjnew gaf 

op het XXIIIe CPSU- Congres een veel soberder karakteristiek van de 
11 nationaal- democratische 11 landen (hij vermeed het zelfs die t erm te 

gebruiken) dan voorheen de cewoonte was geweest: 

::rn l anden als de VAR , Algerije , Mali , Guinee , Congo 
(Brazzaville) en Birma hebben ingrijpende soci ale hervor
mingen plaats gehad . De buitenlandse mo~opolies worden ver
dreven . Bezi ttingen der feodale heren worden in beslag ge
nomen en kapitalistische bedrijven worden genationaliseerd . 
Er ontwikkelt zich een staatssector in de economie ; de 
industrialisatie zet zich door , terwijl een uitgebre i de 
soci ale net~eving de belangen van het volk dien t . Deze 
processen verlopen in de diverse landen niet op dezelfde 
wijze . Het revolutionair- creatieve werk van de volken , die 
zich de opbouw van het socialisme ten doel hebbe~ gesteld , 
verleent aan de beweging op de neg van de sociale vooruit
gang telkens een eigen , specifiek karakter: ' . 

Deze meer realistische evaluatie verhinderden Chroestsjows opvolgers 

overigens niet de goede relaties met de Arabische landen verder te 

cultiveren . 

In decembe r 1964 bezocht Sjelepin carro , waar hij verklaarde , 

dat de politiek van de Soojet- Unie tegenover de VAR onveranderd zou 
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worden voortgezet, ten bewi jze waarvan hij aanhaalde , dat de Op9erste 

Sowjet noc kort tevoren een ~rediet van 250 miljoen roebel had coedge

keurd ter financiering van he~ tweede ~~,yptische vijfjaror-plan . 

Kosy ,in bezocht :lasser daarop in mei 196(. met cle boodschap , dat 

het noodzakelijk was dat alle krachten van de nationale bevrijdings

beweging en de an ti - imperialistische krachten zich verenigden . ~ijn 

nuchtere .;voor wat hoort natn- politiek werkte ook , en beter Viellicht 

dan de semantische bedri egerijen waarin Chroestsjow had ge tracht Nasser 

en zijn gees tverwanten te vinden . Overigens hadden Brezjnew en I<osygin 

niet de handicap die Chroests jow zo . gehinderd· had , sinds de regimes 

in de Arabis che landen (onder de constante druk van de vooral commu

nistische wereldopinie) een meer tolerante houding waren begonnen aan 

te nemen t egenover hun eigen communisten en er hier en daar zelfs een 

dialoog met he t communisme op gang was gekomen: r evolutionaire organi

saties begonnen Arabische marxisten op hun conferenties uit te nodigen 

en zelfs kwa~ het zover , dat Khaled Bakdash , banneling sinds 1958 , naar 

Syrië mocht terugke~en . 

Ook in een ander opzicht had Kosygin i n Z1Jn streven naar een 

Hgemeenschappelijk front van alle anti- imperialistis che krachten" in 

de t rabische wereld het getij mee . Tijdens zijn bez oek aan Nasser zou 

hij er bij deze op hebben aangedrongen te trachten tot een betere ver

standhouding te komen met Syrië en Irak (en Algerije) en zijn ~mbities 

voor wat betreft zijn eigen rml in de Arabische wereld wat te matigen. 

De voorwaarden daartoe begonnen z i ch juist weer enigszins in gunstige 

zin te ontwikkelen . In het j aar dat volgde zag de politiek a ltijd be

zige Nasser inderdaad kans de betrekki ngen met Irak , Syrië en Algerije 

op basis van de ;;Arabische solidar i te i t 11 aanzienlijk te verbeteren . 

De gemeenschappelijke vijand waartegen deze solidarite it (vooral in de 

emotionele sfeer) werd opgebouwd was het imperialisme en zijn di enst

knecht Israël - een gezochte externe vijand bij gebrek aan voldoende 

punten van overeenstemming in de interne situatie waarop deze solida

riteit vruchtbaar zou kunnen werken . 

De steun van de macht i ge bondgenoot Moskou scheen daarbij verze

kerd , gezien Kosygins verklaring (daarna nog enige mal en herhaald) bij 

de afsluiting van zijn bezoek aan Nasser , 11dat de Sowjet- Unie de .i.J Oli tiek 

van het imperialisme - een bron van constante spanning in het Mi dden

Oosten - openlijk veroordeelde en haar volledige steun toezegde aan de 

st~ijd van het Arabisch~ volk tegen deze politiek , die erop 3oricht was 

VERTROU\VE.uiJK 



- 15 -

de antikoloni a listische krachten te verdelen". 

Maar de .rabi eren werden in hun verwachtingen tdn aanzien van 

deze steun tel~urgesteld toen zij haar het hardst nodig hadden - tij 

dens de vijfdaagse oorlog met Isra~l - en dezelfde oorlog scherpte 

het ook Chroes tsjows opvol~crs in , dat hun bemoei enis met de Arabische 

wereld een precaire a angelegenhei d bleef .• • • . 
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H 0 0 F D S T U K II 

Zitting van het partii~~stuur 

rer voorbereiding va.'1 het 22e congres van de CPH , te houden op 

22 , 23 en 24 december <.t.s ., k;Jam vr' 3 en 4 juui :1 ... ~ r.ó- GrH b::..Jeen , 

In verband met de vele \Jerkzaamheden 1 aan deze voorbereiding 

verbonden , werd besloten het dagelijks bestuur van de partij uit te 

breiden met Ab van Turnhout en Roel ~alraven. Van Turnhout werd te 

vens aangenezen als plaatsvervangend hoofdredacteur van ''De 11aarheid11 : 

zulks in verband met de toegenomen werkzaamheden van hoofdredacteur 

en Tweede Kamer- lid Joop ·:olff . Sveneens op grond 'fan toegenomen nerk

zaamheden werd besloten /im van het .Schip - evenals Jolff Tweede l'.amer

lid , en tevens voorzitter van de CPN- fractie in de Amsterdamse Gemeen

teraad - als directeur van ;'De Waarheid 11 te vervangen door Joop Geer 

liga en Harry Bindels . 

Naast deze organisatorische maatregelen kVJamen op de partijhe 

stuurszitting ook de financiën aan de orde . Verwacht werd dat de fi

nanciële campagne 1966-1967 f . 300 . 000, - zal opleveren , terv1ijl voor 

het seizoen 1967- 1968 f . 350 . 000,- als streefbedrag ~erd gestela. 

Als eerste taak voor het komende congres Tierd gezien het oplos

sen van de interne partijvraagstukken: er is in de CPN een ge~rek aan 

jong kader ; de scholing is onvoldoende; het bedrijfswerk moet krach

tiger aangepakt worden en - belangrijk punt! ·· het ;'democrati sch een·· 

tralisme;· moet met meer energie worden gehandhaafd. 

Om e . e . a . met succes te kunnen uitvoeren , werd besloten voorlo

pig Carel van Dillen aan Hoekstra toe te voegen , te;:-·:;ijl orgc.n::..sat~.e

secretaris Jo van Esch assistentie krijgt van \'/alraven . Laatstgenoemde 

zal in verband daarmede het ANJV di enen te verlaten. Ten behoeve van 

het bedrij f swerk zal een aantal partijgenoten (met name bedrijfsar

beiders) worden uitgenodigd de komende vergaderingen van het partij 

bestuur bij te wonen . Genoemd nerd o . m. de aanvoerder van de Vrije 

Lijst bij de NDSM , H. van Hoorn . 

De CPN en de Oktoberrevolutie 

Tijdens de zitting van he t partijbestuur werd een Verklaring 

VERTROUWELIJK 



- 17 - v:~TROU' ELIJK 

opgesteld met betrekking tot de herdenking van de Russische Oktober

revolutie . In deze Verklaring , die werd gepubliceerd in ;'De "r!aar:-teidH 

van 9 juni , wordt de betekenis van de Oktoberrevolutie als inspiratie

bron voor het hedendaagse communisme uitdrukkelijk erkend en wordt 

voorts gesteld dat het slagen van de revolutie de juistheid van de 

communistische opvattingen aantoont . 

Verder wordt gezegd, dat de in de Sowjet- Unie begane misslagen 

("het zogenaamde stalinisme;;) niets afdoen aan de grootheid van de Ok

toberrevolut i e , evenmin als dat het geval is met ;'de revisionist i sche 

ontsporingen ten tijde van Chroestsjow en ook daarna'' • De laatste drie 

woorden suggereren dat , naar het oordeGl van het PB- CPN , het belei d 

van de CPSU ook thans (nog) aan revisionisme onderhevig i s . 

De Verklaring beklemtoont de autonomie van de CPN en stelt dat 

;'pogingen van de conservatieve stroming in de Sowjet - Unie , die de oude 

verhoudingen (waarin de CPSU als leidster van het wereldcommunisme op

trad) met dwang en economische sancties wil handhaven , zijn mi~lukt en 

ook verder tot mislukking gedoemd zullen zijn;' · De Oktoberrevolutie 

kan geen ;'model'; zijn voor de strijd van de arbeidersbeweging (lees : 

CPN) in Nederland . Daarom , zo wordt in de Verklaring tenslotte gesteld, 

~•enst de CPN geen navolging van de Sowjet - Unie , maar wèl ;rvriendschap 

met Sowjet-Rusland tegenover het Duitse imperialisme en voor handha

ving van de wereldvrede" . îiDe Sowjet - Unie is de natuurlijke bondgenoot 

van een zelfstandig en vrede l ievend Nederland'' , aldus de s l ot zin van 
de Verklaring . 

illeer aandacht voor de ;;mi ddengroepen " 

Teneinde de CPN- in.vloed onder de ;;middengroepen;' te ver gr o t en 

- een kwestie die ook op de zitting van het partijbestuur de nodige 

aandacht kreeg - wer d zowel in "De Waarheid" als in een CPN-radi o

uitzending aan deze groepen de nodige aandacht geschonken . In de· uit 

zending van 5 juni werd de toestand in de land- en tuinbouw onder de 

loupe genomen . Daarbij werd de conclusie getrokken, dat in het raam 

van de EEG de belangen van boeren en tuinders zijn opgeofferd aan die 

van de grote monopolies . Voorts Herd opheffing van het landbouwschap 
geëist . 

"De 'laarheid" besteedde nogal wat aandacht aan de 11Belangengroep 

beeldende kunstenaar s 11
1 die een actie voert voor verhoging van de hui 

dige contra- prestatieregeling . Het blad plaatste zich achter de kunste -
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naars en ona~rstreepte hun eis van optrekken van de !tuidige uitkerings

norm . 

Jezc grotere ë::.a:ldacht voor de ólmi ddengroepen· 1 is overir;ens ;_iet 

nieuw . Net na111e op het 2le congres in 1964, werd aan dez"' t;r')~:v!'·_:~en 

reeds ruime aandacht geschonken , terwijl in de campagnes voo1· do ve-r

kiezingen van 1966 nadrukkelijk ook de 11boeren , middenstanckrs, kl.::ine 

spaarders en bejaarden;; werden betrokken . 

De nieU\Je burg~meester van .:..msterdall! 

Tijdens de PB- zitting van 3 en 4 juni werd ook uandacht besteed 

&.an de ::kwestie Amstcrdam' 1 , Gesteld \eJerd dat de CPH , zo dr , . .:.amkalden 

tot burgemeester benoemd zou wo rden , niet zou nalaten de Amsterdamse 

bevolking·er op te wijzen dat juist hij Lages heeft vrijgelaten . Mocht 

de regering echter "een sterke man van rechts 11 aanstellen 1 clan .c.ou è!e 

CPN moeite doen deze figuur onmogelijk te maken door middel van l oon

acties , demonstraties etc . Geheel in deze lijn pleitte "De •,-/aarheid 11 

van 13 juni voor een burgemeester , gekozen uit de Amsterdamse wethou

ders . Volgens het blad lag dit niet alleen voor de hanrl, M-:::r zou 0c!.: 

een snelle oplossiaG van de ;;kwestie .:l.msterdam" er door '!:levo::derd 

worden . 

itnders dan men op grond van het bovenstaande had mogen verwach

ten , vermeldde 1'De \Jaarheidfl de benoeming van dr . Samkaldcn tot l:m:::o~'"''

meester van Amsterdam slechts in een klein berichtj e , zonder enig com

mentaar . De reactie van de voorzi tter van de CPN- fractie i~ de Amster

damse gemeenteraad , '.ï . van het Schip, ( 111/e hadden liever iemand anders 

gezien , maar we berusten in de besl i ssing van de regering 11
) stond i n 

alle bladen vermeld , behalve in .;De Haarheid11 • "!allicht kan men hier .. 

in de wens zien de verhouding met de nieuwbenoemde burgemeester niet 

te vcrtroebelen , nu men aan de gevr eesde ;•regeringscommissari.S11 is ont

snapt . 

Activiteiten in de sociaal- economische sector 

1lerkloosheid 

Aan de werkloosheid en de daarmee samenhangende sociale proble

men , ·werd van communistische zi j de uiteraard ruime aandacht besteed . 

Nadat de redactie van ;;De laarheid11 eind mei een bepe .... Jcte F;tf'r>k',::'"'~"~ef 

had gedaan , waaruit was gebleken dat in een aan t al gemcenten (w . o . Am-
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sterdam) de verhogingen van de CAO- lonen ni et in de werkloosheidsuit

keringen werden doorberekend, drongen CPil-raadsleden in di verse gemeen

ten er bij de gemeentebesturen op aan die doo rber ekening alsnog toQ t e 

passen . Parallel hiermee werd in ''De './aarheid·' gepleit voor verhoging 

van de uitkeringen ingevolge de lerkloosheidswet tot Bo% van het \#a rke

lijk verdiende loon ( d . w. z . inclusief toeslagen e . d . ) . 

Ook a ls economi sch verschijnsel had de werkloosheid de aandacht 

van de CPN . Op 10 j uni vond in Assen een conferentie plaats van de 

CPN-districten Groni ngen , Friesland en Dr ent e , naar men zich voorname

lij k b~zighield me t de ac hterstand van de drie noordelijke provincies 

t . o.v . de r es t van ons land en met de ;'dre:iging dat het noorden. een 

reservegebied van werklozen wordt 11 • Volgens partijsecretaris Hoekst r a , 

&in der sprekers ter conferentie , is de huidige werkl oosheid doelbe

wust georGani s eerd . In een slotverklaring eiste de CPN , ter bestrij 

ding van de werklooshe i d op korte t ermijn , opheffing van de bestedings

beperking op overheidsuitgaven en een verbod van massa- ontslagen en 

bedri jfssluitingen . Op l?Dgere termijn eiste de verklaring een aantal 

"radicale overheidsmaatregelen" , zoals stichting van (semi- ) overheids

bedrijven in het noor den , sanering van 25 . 000 slechte woni ngen en uit 

voering van het Zemshave~p+an ~ 

In de Tweede Kamer l i et de CPN- frac t ie soortgelijke ge l uiden ho

ren . Hoekstra was van mening dat het alleen van de regering afhi ng of 

er werk zou komen . '~Er is werk zat 11 , aldus deze woordvoer der , di e dan 

ook concludeer de dat ;1de regering geen werkelijke pestrij di ng va n de 

werkloosheid we ns t ''· Frac tievoorzitte~ Marcu s Bakker , het woord voerend 

naar aanleidi ng van de Tex t i elnot a , achtte een ontslagver bo d nodig , 

zulks conform de eis van de drie noordelijke CPN- distric t en . Ook hij 

sprak van ' 'onze vaste overtui ging , dat veel sluitingen nie t noodzake

H jk zijn 11 • 

Uitvoerig \'/erd in "De ,/aarheid" aandacht besteed aan de. per 1 ju

li ingaande verhogingen van huren , omzetbelasting en sociale premies . 

Het blad concludeerde dat Hhet Nederlandse huisgezin" van de voorge

nomen maatregelen nadeel zal ondervinden , ook al staat er een verla

g ing van de inkomstenbelasting tegenover . '1De uiterst bescheiden voor

delen11 daarvan komen namelijk vooral de middelbare en hoger e inkomens 

ten goede . Het komt er , volgens IIDe Waarheid 11
1 op neer 1 dat "enkele 
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beschei den vcrbet~ringenn (o. a . de lt9~ loonsverhoging) die oorspron

kelijk op 1 januari 1967 gepland car en , werden uitGesteld om nu te 

fungeren 11als de bekende spi .:ring di e moet dienen om de kabeljauw te 

vangen 1
• Volgens het blad betekent ;;operatie 1 juli" dan ook voor ,;het 

gemi ddelde huisgezin" een dt,idelijke verslechtering . 

De Zwolse verkiezingen 

De tussentijdse gemeenteraadsverkiezing , noodzakolijk geworden 

door de opheffing van de gem~ente Zwolierkerspel en de distributie van 

haar inwoners over de omli ggende gemeenten ( Zwolle kreeg er 12.000 van 

de 14.000), heeft de CPN geen winst opgeleverd . In de s t ad Zwolle in

clusief het geannexeerde deel van Zwollerkerspel , (in de omliggende , 

overwegend agrarische plaatsen had de CPN geen candidaten gesteld) be

haalde de CPN 777 stemmen , zijnde 2% van de ruim 39 .000 uitgebrachte 

stemmen . Bij de Tweede Kamer-verki ezingen in f ebruari van dit j aar 

wist de CPN in ditzelfde gebied 802 stemmen t e verzamelen en bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1966 zelfs 817. Door ten onrechte het 

stemmenaantal van de stad Zwolle (oude grootte) te vergelijken met dat 

van Zwolle (nieuwe groot te) ·, slaagde nDe ·,/aarheid 11 erin toch nog een 

kleine winst voor de CPN te construeren·, n .l. van 748 stemmen (2 , 2~6 ) 

bij de Tweede Kamer- verkiezingen· in februari , naar 777 stemmen (2 , 35~) 

thans . 

Het behaalde stemmenaantal was te gering voor'een zetel in de 

nieuwe Zwolse raad . Dit was voor de CPN een teleurstellend resultaat 

na een stevige verkiezingsacti e , waaraan zelfs de al maanden inactieve 

partijbestuurder Tjal le Jager deelnam en in het kader waarvan zaterdag 

24 juni een ANJV- drumband door Zwolles drukke straten marcheerden . De 

uit slag vermocht dan ook niet 11 De i.Jaarheidi1 tot enig commentaar te ver
lokken . 

De stellingname van de CPN ten aanzien van 

de situatie in het Midden- Oosten 

Het conflict in het Hi dden- Oosten heeft de CPN- leiding voor een 

lastige opgave geplaatst . Enerzijds diende zij er r ekening mee t e hou

den dat de meerderheid der communistische landen zich acht er de Ara

bische staten had geschaard , anderzij ds was de stemming in Nederland 

duidelijk pro -Isra~l , waardoor de CPN met een afwijkende stellingname 
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gevaar liep h2t door haar zo fel begvertie ''contact met rle r"assa:' te 

vvrliczen . 

De CPN- lëiding onthield zi ch dan ook zo lang mogelijk van com~en

taar op de groeiende spanning~n tussen Isra~l en hot nrabische kamp . 

6Crst op 25 ~ei j . l . sprak Karcus Bakker in de Tweede Kamer als zijn 

me ning uit dat de crisis een ·:belangcnc onflict ., was , waarin de ·;olie

monopolies;, de hoofdrol speelden . Hij waarschuwde tegen ·'paniekzaaie 

rij ·: en drong erop aan dat Nederla nd geen partij zou kiezon . 

Tijdens de partijbcstuurszitting van 3 en 4 juni j . l ., kwam men 

uiteindeli jk tot de stellingname dat het niet ging om een strijd tus

~;;en Joden en Arabieren , als volk t egen volk , maar om een 11imperialis

tisch conflict' 1 tussen de , nauw bij de internationale oliebelangen be

trokken ''bovenlagen:' van Israël en de Ar abische staten . Dit impliceerde , 

dat de CPN zich nie t achter één der partij en mocht scharen , aangezien 

zij zich dan tegen ;:de werkende bevolking" van dat l a nd zou keren . 

Een dag later , toen de oorlogshandelingen in alle hevigheid wa

ren uitgebroken , .verscheen ''De Waarheid" met een uitvoerig commentaa r, 

dat gebaseerd was op bovenvermelde stellingname . Ges teld werd dat het 

de grote oliemaatschappij en zijn , die '1de volkeren op gewetenloze wij 

ze tegen elkaar ophitsen , allerlei intriges spinnen en steeds wee~ de 

lont bij het kruitvat houden 11
• Volgens het CPN- dagblad hebben ook in 

ons land olde oude kolonialen'; in deze 11 oorlogshysterie11 hun partij mee

geblazen : 

;;zij schro kken er daarbij zelfs niet voor terug om te spe
len me t de diepste gevoelens van de gewone mensen in ons 
land - die terecht walgen van iedere vorm van anti - semi
tisme - en te proberen deze voor andere doeleinden te ex
ploiteren . Met graagte maakten zij dan ook gebru i k van de 
chauvinist i sche verklaring van Nasser en de zijnen , 'die 
geen dag voorbij laten gaan om de vernietiging van Israël 
te verkondigen . Uitlatingen di e geheel ten onrechte ge
steund werden in de pers van de Volksrepubliek China . n (!) 

Voor ons staat vast , aldus ;:De \'1/aarheid" , dat het daarom niet 

kan en mag gaan: noch om de vernietiging van Israël , dat als autonome 

staat is opgenomen in de Verenigde Naties , noch om de vernietiging van 

de Arabische landen . He t commentaar besloot met de uitspraak dat alle 

pogingen om Nederland in het conflict te mengen volstrekt moesten wor 

den afge;1ezen : 

"De oliebelangen die hier in het geding zijn , zijn geen 
druppel bloed waard; niet van een Israëlische of van een 
Arabi sche soldaat en zeker ook nie t van een Nederlandse!" 
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In kringen van de partijleiding realise erde men zich overigens 

dat de CPN met deze stellingname (g&&n partij kiezen) in het openbaar 

"behoedzaam.; eliende te manoeuvreren, daar het Nederlandse volk nemo

tioneel geladen; 1 en ongetwijfeld in grote meerderheid pro -I sra~l was . 

De CPN- fractie On }ersteunde dan ook op 6 juni j . l. de motie , waarin de 

Tweede Kamer (behoudens de Boerenpartij) zich acht~r de rdgeringsver

klaring schaarde . 

De daarop volgende dagen publiceerde het CPN-da~blad - n ~ast het 

feitelijke frontnieuws - zo nu en dan berichtjes , die de juistheid van 

de stellingname der Nederlandse CP moesten bevestigen . Neerelere malen 

werd aldus geattendeerd op de eveneens 11neutrale 11 houdi ng van de Roe

meense CP . Verder drukte "De .iaarheid" een uit'treksel af van een rede 

' die Mikounis, de secretaris van de Joods-geori~nteerde com~unistische 

partij OiAKI) ,· uitsprak in het Israëlische parlement . Evenals de CPN , 

legde t-iikounis de nadruk op de " imperialistische intriges" . Opmerkelijk 

is het , dat de CPN- krant Mikounis - die op 22 april j . l . een bezoek 

bracht aan Amsterdam en daar een gesprek voerde met de CPN- leiding -

· bij haar lez~rs introduceerde als di secretaris van d~ Israëlische CP . 

Blijkbaar wilde '1De l~aarhei dli daarmede te kennen geven zich te willen 

distanti~ren van de - door Moskou gesteunde - Arabisch-geori~nteerde 

Israëlische CP (RAKER) . 

Enkele dagen nadat de vijandelijkheden in het iüdden- Oosten door 

tussenkomst van de Verenigde Naties waren gestaakt , oefende ho~ C?N

dagblad in een tweetal artikelen een vrij scherpe , ideologische kritiek 

uit op de politiek van de Sowjet- Unie met betrekking tot de Arabische 

landen . De commentator achtte de huidige ontwikkeling 11 de definitieve 

bevest i ging dat de revisionistische politiek t . a . v. de onderontwikkelde 

landen , zoals deze werd ingeluid door Chroestsjow, op niets gesteund en 

tot niets geleid heeft" . 

Zoals bekend maakte Chroes tsjow inde~tijd uit machtspolitieke 

overwegingen een begin met de grootscheepse Russische militaire en eco

nomische steun aan het 'Nasser- regiem, hoewei de communistische partij 

in Egypte vervolgd en verboden werd . Teneinde de leer in overeenstem

ming te brengen met de daad , introduceerde hij de theorie dat bepaalde 

onderontVIikkelde landen (o.a . Egypte) via een ni et- kapitalis tische weg 

tot het socialisme zouden kunnen komen. De CPN heeft sinds haar 2le 

congres haar reserves jegens deze theorie van tijd tot tijd duidelijk 

naar voren gebracht . Zo uitte 11De ·.'iaarheid" heftige kritiek toen 

Chroestsjow in het kader van deze politiek in 1964 Nasser onderscheid

de met de Lenin-orde . En CPN-voor zit ter Paul de Groot betoogde in het 
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kaderblad "Politiek en Cultuur" van augustus 1966 , dat Lenin altijd 

nog tot voorgaarde had gesteld bij het overslaan van het ka~italis

tisch stadium in de on •. erontwikkelde landen , dat er in elk geval een 

marxistisch- leninistische partij diende te zijn "die als inspirerende , 

v~renigende en actieve kracht tegen de imperialistische monopoli es zou 

optr~den 11 • Als minimum achtte Lenin het bestaan noodzakelijk van boe

ren- raden , die de strijd teg~n de grondbezitters moesten voeren , al

dus De Groot . t1aar zelfs deze minimale vorm van klassebermsta organi

satie werd doo r Nasser c . s. onderdrukt . 

Resumerend merkte de ;:i/aarheidlf -comm,mtator op , dat thans blijkt 

hoe gevaar l ijk en schadelijk dozc afwiJking van de l eninistische nor

men is geweest , ' 1ook al heeft de regering van de Sor1jet - Unie zich dan 

niet latGn meeslepen in een oorlog ter wille van het Nasser - rcgiem in 

Egypte , dat onmogelijk als 1 revolutionair 1 en ' progressiefn afgeschil 

derd· kan norden n . 
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H 0 0 F D S T U K III 

~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~!~~~=~ê~g~ 

Het hoofdbestuur van 11 Nederland- US::>R 11 zag zich in de afgelopen 

maand genoodzaakt het 20- jarig bestaan van de vereniging stilzwijgend 

en zonder een enkele manifestatie van Nederlands- Russische vriend

schap te laten passeren. 

Het had in de bedoeling gelegen dit jubileum feestelijk te 

vieren en in het kader daarvan enkele Russische artiesten naar 

Nederland te laten komen ter opluistering van een jubileum-concert . 

Het hoofdbestuur der vereniging - dat de handen vol had aan het 

conflict met de CPN- leiding om "Vernu" - nam het besluit daar~oe 

echter op een zo laat tijdstip , dat een tijdige overkomst der Rus

sische artiesten niet meer viel te realiseren . 

In het juni- nummer van het verenigingsargaan werd over het 

jubileum zelfs met geen woord meer geschreven! 

De bij het conflict om nvernu 11 betrokken partijen hebben tot 

dusverre zeer voorzichtig om elkaar heen gemanoeuvreerd . 

Het name de CPN- leiding nam - voorlopig - geen verdere initia

tieven meer 1 hetgeen het bestuur van de Vereniging "Nederland- U.3SR;' 

gelegenheid gaf zi jn positie enigszins te versterken. 

De CPN-leiding , die het conflic t in april van dit jaar open

brak , deed het daarbij voorkomen , alsof de door haar genomen beslui

ten alleen betrekking hadden op 11 Vernu 11 en niet gericht waren tegen 

de Vereniging 11Nederland- USSR11 zelf . Dit was een schijn-redenering , 

die alleen maar bedoeld was als een eerste aanloop tot het nemen van 

maatregelen tegen 11 Nederland- USSR 11 zelf; maatregelen die , naar te 

verwachten valt , in de loop van 1967 stap voor stap zullen worden 

genomen . 

De leiding van de Vereniging "Nederland- USSR 11 heeft zich hier

tegenover opgesteld als in een spiegelgevecht . Na het , voor CPN- leden 

toch bepaald dramatische besluit te hebben genomen geen uitvoering te 

geven aan de resolutie van het partijbestuur van 1 april 1967, is 

men overgegaan tot de orde van de dag . 
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,;/oordvoerder ./im Hulst verklaa rde zowel tegenover persvertegen\!oor

digcrs al3 in ei gen kring , dat de doelstelling van de Vereniging 

':Nedcrland- USSR" 7 de bevordering va n culture l e en vriendschappelijke 

betrekkingen tussen het Nederlandse en het Russi sche volk - a - politiek 

i s en dat men daarbij zal blijven . 

De derde bij het conflict betrokken partij - veruit de belang

rijkste - rtordt gevormd door de Russen , formeel: de "Unie van So'.'Jjet 

verenigingen van vriendschap en culturele betrekkingen met het buiten

land" en de Vereni ging "US.Si~-Nederland" 1 de Russische partners i n de 

culturele betrekkingen tussen Nederland en de Sowjet - Unie . De Russen 

zijn gehee l en al buiten de publiciteit gebleven en hebben in ver

band met het conflict geen enkele verklaring afgegeven . Me n kan echter 

gevoeglijk aannemen , dat door Ylim Hul st - secretaris van 11Nederland

USSRH en tevens directeur van nvernun - geen enkel besluit i s genomen 

en geen enkele verklaring is afgelegd zonder overleg met de Russen. 

(Het beleid van HNederland- USSR 11 en 11Vernun - dit zij hier eens te 

meer nadrukkelijk opgemerkt - is een zaak, die mede wordt bepaald 

in Noskou. ) 

Dat het Hulst - en de Russen - ernst is met het voornemen door 

t e gaan met het werk van ''Vernu" en van de Vereniging "Nederland

USSR'' , mag onder meer worden afgeleid uit de omstandigheid , dat de 

Rotterdamse communist Henk Goudkuil , lid van het dagelijks bestuur 

der vereniging , intussen is aangesteld als tweede secretari~ . 

De nieuwe functionaris zal Hulst, die het kennelijk zeer dru~ heeft 

in zijn dubbele functie van secretaris- directeur , wat kunnen ontlasten . 

Ben aanwijzing inzake plannen ter verdere activerin~ v,an 

"Nederland-USSR 11 i s voorts t e vinden in een door het hoofdbestuur 

der vereniging in mei gepubliceerd besluit om over te gaan tot de 

vorming van een "raad van advies'! waarin bij voorkeur niet - communi s 

tische Nederlanders , die enige bekendheid genieten op de terreinen 

van wetenschap en kunst , toerisme en sport , zouden moeten worden 

opgenomen. 

Indien de ieiding van de Vereniging 11Nederland- USSR" er inder

daad in slaagt voor een dergelijke "raad van advies" c . q . "culturele 

raad 11 een aantal min of meer bekende Nederlanders aan te trek..~en , 

zou hiermede zijn voldaan aan een reeds jarenlang van Russische zijde 

gekoesterde wens . Bij de Russen heeft namelijk in de loop der jaren 

· - t er echt - de mening postgevat , dat de Vereniging i'Nederland- USSR" 

in ons land al te zeer bekend staat als een communistische mantel

organisatie . 
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Een raad van advies , naarin een aantal niet-communistische bekende 

Nederlanders zit ting zou he bben, zou de s t atus - en de bruikbaarheid -

van de vereniging in hun ogen aanzienlijk verhogen. · 

nvereni gd Verzet 1940-194511 i s reeds jarenlang een weinig 

spectaculaire CPN- mantelorganisatie . In de vereniging gaat neinig 

om , haar ledental is gering en het gestencilde verenigingsergaan 
11 De stem van het verzet " bre ngt zelden of nooit artikelen , die de 

aandach t trekken . 

In het bes t aan der vereniging zijn de l aa tste j aren hoogte

noch diept epunten aan te wijzen . Strubbelingen me t de CPN- leiding 

- zoals zich momenteel bijvoorbeeld in de Vereni ging 11 Nederland- USSR 11 

voordoen - kent men in het geheel niet . Na de drastische zuiveringen , 

die in de jaren 1956 - 1959 in 11Verenigd Verzet 11 zijn doorgevoerd 

teneinde de communistische verzetsstrijdersorganisatie te onttrekken 

aan de invloed van tot 11 revisionisme 11 vervallen verzetsleiders, 

heeft de CPN- leiding met deze mantelor ganisatie geen enkel e moeilijk

heid meer gehad. 

Ter wille va n de goede verstandhouding met de partijleiding 

heeft de vereniging zich de l aatste j a r en echter wel enige offe rs 

moeten getrooste n (hetgeen niet bij alle l eden in goede aarde is 

gevallen) . Hen is zich gaan beperken in het onderhouden van buiten

landse contacten en is (zij ~et met enige tegenzin) ertoe overgegaan 

de uitzending .van oud- verzetsstrijders in het kader van de vakantie 

uitwisseli ng van de 11Féd6ration Internationale des Résistants 11 (FIR) 

terug te schroeven en tenslotte gehee l s top te zetten . 

Ten aanzien van de vakantie- uitwisseling voor kinderen va n 

oud- verzetsstrijders was de houding van de parti jleiding tot voor 

kort wat soepeler . In de zomer van 1966 zond 11Verenigd Verzet 11 nog 

in totaal vijftig kinderen uit naar de Duitse Bondsrepubliek , de DDR , 

Ts j echoslowakij e en Roemenië . Een dertigtal kinderen , afkomstig uit 

de Bondsr epubliek , Polen en Tsjechoslowakij e , brachten hun vakantie 

in Nede r l and door . Dit jaar echter i s door de CPN- leiding gedecre 

t eerd, dat door 11 Ve r enigd Verzet 11 geen kinderen meer mogen worden 

uitgezonden naar Oosteuropese landen . De voorbereiding voor de 

uitzending van een groep naar Tsjechoslowakije moest worden gestaakt . 
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In h..;t mei - nummer van HDe s.tem van h~t verzet" v.:rscht:en een kort 

bericht, 1•,raarin bekend .werd g..;maak t dat de kinderen dit jaa r naar 

~ngeland en België zullen gaan . Over de ontvangst van buitenl.:mdse 

kinderen in Nederland werd ni~ t gesproken . 

~~~~~~~~~~~~!~-~~~1!~!~~~-~~~!~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gaat er in "Verenigd Verzet 1940- 194511 weinig om , anders i s 

hot gesteld met enke l e hulp- c . q . mantel - comitê ' s van de communis

tische verzetsbeweging , zoals bi j voorbeeld het ''Nederlands Auschwitz 

ComitSH , de''Nederlandse Sachsenhausen Vriendenkri ng" en he t "Protest 

comit6 Vrijlating Oorl ogsmisdadigers' '· Door middel van dEze comit6 ' s 

oefent "Verenigd Verzet'' - zoals al va ker werd betoogd - een zeker e 

indirecte i nvloed uit buiten eigen kring . 

Afhankelijk van de politieke situatie van het ogenblik wordt 

daarbij nu eens het ene , dan weer het andere comité naar vor en 

geschoven . In de tweede helft van 1966 traden bijvoorbeeld vooral 

het "Nederlands Auschwi tz Comité" en het "Protestcomité Vrijlat i ng 

Oorlogsmisdadigers;' in de publiciteit , in het kader van een door de 

leiding van "Vereni gd Verzet"g..: J:nspireerde en gecoÖrdineerde pro

testactie tegen de vr i jlating van de Duitse oorlogsmisdadiger Lages 

en het te dien aanzi en door de Minister van Justitie gevoer de 

beleid . Zodra nu begin juni 1967 i n de Nederlandse pers bericht en 

verschenen over een t e ve r wachten benoeming van oud- mini s t er 

Bamkalden t ot burgemees t er van Ams t er dam , zond het ' 'Protestcomi t6 

Vrijlat ing Oorlogsmi s dadi gers" een brief aan de Mini s t er va n Bi nnen

l andse Zaken - me t a f s chr i ft aan de pers - waar i n door he t PVO 

"namens zijn ve l e t i enduizenden adhaerenten" tegen deze benoemi ng 
bezwaar we rd gemaakt . 

In een geli j kt i jdig voor het juni- nummer van het PVO- orgaan 

"Bulletin tegen fasci s me en r assenwaan" geschreven commentaar heette 
het in dit verband : 

Wi j vinden dat prof. Samkalden als eerste burger van 
Amsterdam absoluut onaanvaardbaar is . aij hebben di t 
aan de 14inister van Bi nnenlandse Zaken meegedee l d . 
'.üe als ~fini ster van Jus ti tie .iilly Lages vri j l i e t 
- de man die als geen ander bezet Amsterdam terrori 
seerde - , hee ft bewezen weinig eer bied te hebbe n voor 
diepgewortel de gevoelens bi j het publiek • •••• 
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E~n vals trakje i n dit commentaar was , dat h~ t (maar misschi en onbe

doeld?) met ~lkaar in vcrband gebr a cht werd , dat voor h~t roerige 

Amsterdam een burgeme~ster wer d beno~md , die een nazi had vrijge

lat0n di0 in 1941 - na de f ebrua ri - s t aking - n.1ar dcz0 st:.1d .1 .. s ;:;czon

den om 0r h0t verz e t te breke n •••• 
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H 0 0 ? D 5 T U K IV 

ANDE~E GROEPE:JINGBN 
=================== 

Hl.!,-!.E_ aan Amerikaanse deserteurs in Europa 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

In april 1966 hield de 11 \'Jar Resister_~_lnterna_0-onal; 1 ( ,JRI) 

- een uit de twintiger jaren stammende internationale pacifist i sche 

organisatie - te Rome haar l 2e driejaarlijkse congres . Vanuit Neder

land werd deze bij eenkomst bijgewoond door o . a . C. Hoek , toendertijd 

politiek secretari s van de PSP , en Hr . H. van Wijk , oud- lid van de 

PSP- Partijraad en voorzitter van de bij de \IHI aangesloten 11 Algemene 

Nederlandse Vredesacti e 11 (ANVA) . 

Op het congres vormde de oorlog in Vietnam een belangrijk 

gespreksthema , waarbij vooral het optreden van Amerika fel gehekeld 

werd . De congresgangers lieten het echter niet bij deze , in ~acifis

tische kring zo langza~erhand traditionele , eenzijdige veroordeling 

van de Amerikaanse Vietnam- politiek , doch brachten ook enkele con

crete plannen op tafel . Zo werd voorgesteld om via een internatio

nale actie Amerikaanse militairen áàn'te zetten tot desertie en 

- mocht deze opzet.slagen - verdere hulpacties voor deze deserteurs 

te organiseren. In de eindresolutie van het congres werd een en 

ander als volgt ge formul eerd: 

'':ü j dringen er op aan . bij onze leden- secties in di e 
l a nden waar Amerikaanse troepen gestationeerd zijn , 
te trachten deze troepen te bewegen zich van de Ame 
rikaanse stri jdkrachten los te maken •••• • 
Als in de hui dige situatie een Amerikaanse militair 
met gewetensbezwaren deserteert uit de Amerikaanse 
strijdk~achten en asyl zoekt in een land waar wij een 
actieve sectie hebben , verzoeken wij deze ~VRI -sectie 
met klem aan dergelijke deserteurs alle mogelijke 
hulp te bieden" . 

Onmiddellijk na afloop van het congres kwam te Rome de nieuw 

gekozen Internationale Raad*) 'van.Ae lffii bijeen . Bij die gelegen

heid werd onder meer besloten tot de publicatie en verspreiding 

van twee soorten pamfletten , ''n gericht aan Amerikaanse ~oeristen 

in Europa , de ander aan Amerikaanse militairen in Europa . In beide 

*) Mr . H. van flijk werd voor drie jaar (1966- 1969) in deze uit 
12 personen bes t aande Internationale Raad ( 11 Council 11 ) v~n de 
lVRI gekozen . 
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pamfletten zou het Amerikaanse opt r eden in Vietnam aan de orde v1orde n 

gesteld , tera~l in het pamflet voor de militairen tevens zou wor den 

gewezen op de wettelijke mogelijkheden tot dienstweigering en zou 

worden opgeroepen tot desertie uit het Amerikaanse leger . 

E~~~è;~~~~;~g~~~g 

Bli jkens een bericht van het ,/RI- orgaan 'llïar Resistance 11 

(nr . 18/19- 1966) verliep de pamfletten- actie onder de Amerikaanse 

milita iren met vrij . veel succes . Binnen e nke l e dagen ~aren de eerste 

20 . 000 exemplaren gèhee l verspr eid . Voor verspreiding in Duitsland 

werden ver~olgens nog eens 12.000 extra pamfletten gedrukt en de 

aanmaak van een nieuwe oplage werd voorbereid . Ook in Nederl and wer 

den dergelijke \i/RI - pamfletten aangétroffen . 

In het juni/juli- nummer (1966) van 11Vredesactie 11
, het blad 

van de ANVA , werd he t hierboven bedoelde vlugschrift · eve neens afge

drukt. De Ondertekenendd orgrinisaties - vaaronder (uiter~ard).de 

ANVA - riepen in dit geschrift op tot dienstweigering , protestacties , 

demonstraties enz . Ten aanzien · van desertie werd gesteld : 

iiOverweegt: ••••••• te deserteren , alleen of in groepen . 
Deze actie kan zeer ernstige gevolgen he bben , zoals de 
gevangenneming van de betrokkenen. ~ij vragen U niet 
dit lichtzinnig te ondernemen , zonder precies te beden
ken wat er zou kunnen gebeuren . Naar 0ij hopen , dat U 
het in overweging zult nemen . Het zou een krachtig 
effect kunnen sorte r en bi j de opbouw van het verzet 
tegen de oorlog11 • 

Ook de pamfletten t e r verspreiding onder de Amerikaanse toe 

risten kwam~n·~bg i n 1966 van de JRI- pers . In het september- nummer 

van "Vredesactien werd althans bekend gemaakt , dat deze pamfletten 

tegen een geringe prijs bij de ANVA te verkrijgen waren . 

Het Engelse blad HPeace. News 11
1 dat doorgaans over pacifis

tische activiteiten zeer goed geÏnformeerd is , wist op 22 april 1966 

t e melden , dat de .IRI besloten had t?t nde organi satie van een 

internationaal netwerk om Ameri kaanse militairen t e hel pen , die in 

verband m~t de oorlog in Vi etnam zouden willen desertere~11 • Er zijn 

echter geen aanwi j zingen, dat de WRI een dergelijk plan heeft verwe

zenlijkt . 
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Niettemin is r ecentelijk het bestaan van een dcrg~lijke orga

nisatie in de kolommen van diverse kranten (en voor de T. V. !) gesug

gereerd. De "Volkskrant 11 wist op 17 mei j . l. zelfs te berichten dat 

deze "geheime organisatie·' zich voornamelijk van drie vluchtroutes 

zou bedienen , te ~eten een over Kopenhagen , een over Amsterdam en 

een via Zwitserland . Andere persberichten spraken van een ngeheime 

organisatie me t contacten in Parijs , vanwaar de deserteurs naar boer

derijen op het rranse platteland zouden gaan" . 

Het ziet er evenwel naar uit , dat de berichtgeving rond de 

hulp aan Amerikaanse deserteurs flink is opgeblazen. Vermoedelijk is 

er wel incidenteel door bepaalde personen aan gcduser teerde Am0rikaanse 

militairen hulp geboden , doch kan va~ een goed- geoliede internatio

nale hulporganisatie in dit verband niet ~esproken worden . Deze ver

onderstelling vindt nog steun bij de beweringen van de bekende Drs. 

0 . Boetes , die - naar eigen zeggen - bij de hulp aan Amerikaanse 

deserteurs betrokken zou zijn . Hij verklaarde namelijk tijdens een 

interview , .dat ;rhet allemaal niet zo erg systcmatisc;t werkt" . Overi

gens gaf hij wel toe op de hoogte te zijn van bepaalde vluchtroutes 

en personen te kennen die zich met de hulp aan Amerikaanse deserteurs 

bezighouden . Een beHering die door een verslaggever van "Trou\'/;1 ó6k 

werd opgetekend uit de mond van provo Hevr . Irene Donner- v . d . Heetering . 

Dát de provo ' s bij de genoemde activite~ten op de een of andere manier 

betrokken zijn is overigens wel aannemelijk . Het viel namelijk reeds 

af te leiden uit de tekst van de door de lffii verspreide pamfl et t en , 

waarop de volgende aanduiding voorkwam : 

INADAliJNL 

UG02PROVOS . 

Enig puzzelen maakt duidelijk , dat deze "gecodeerde " mededeling 

bedoelt te zeggen: 

IN AMSTERDAH NBTHEHLANDS 

YOU GO TO PROVOS , 

een aanwijzing derhalve voor de adspirant- deserteur om zich in Amster

dam met de provo ' s in verbinding te stellen . 

Gaat de PSP haar buitenp~rlementaire activiteit0n ve rgroten? 

Naar verluidt bezint men zich i n de PSP op de mogelijkheden om 

t e komen' tot een vorm van organisatie voor het voeren van acti es 
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buiten het parlcm~nt . Zo'n organisatie - men dunkt dûzc de naam van 
11Suctic Directe Actie 11 te. geven - zou zich gedragen c..n gestuwd moeten 

weten door de activiteiten en interesse van de leden , zodat zij tot 

taak zou krijr,en dcz0 activiteiten te leiden, te stimulerun 0n te 

coBrdineren, om zo ~en optimale uitwerking in dd richting van het 

beoogde doul te verzekeren. 

Dit doel, in de motivering voor de oprichting van een derge

lijke 11sectie 11 vagelijk omschreven 3.ls 11het maken van wezenlijke 

vorderingen in de richting van een vreedzame socialistische maat 

schappij'' , dient gerealiseerd te worden door het herstel van het 

evenwicht tussen parlementaire (vertegenwoordigende ) en buitenpar

lementaire actie, als twee elkaar aanvullende en stimulerende metho

den van socialistische strijd. 

Men meent namelijk , dat de evolutie in de desteuropese socia

listische beweging tot bijna uitsluitend nog parlementair- functione 

rende partijen en het uitblijven van socialistische succe~sen bij 

deze ontwikkeling , een hernieuwd optreden buiten het parlement nood

zakelijk maken . Hierbij brengt men in herinnering, dat "directe actie" 

in het verleden aan het socialisme grote stootkracht heeft gegeven , 

waaraan men de toch wel twijfelachtige conclusie tracht te verbinden , 

dat er verband bestaat tussen het verlaten van de weg der buitenpar

lementaire actie en het uitblijven van substantiële resultaten voor 

het socialisme en pacifisme . 

Momenteel zou een studiecommissie overleg plegen met partij 

afdelingen , die hetzij zich op het t err ein van directo actie zouden 

willen begeven , hetzij in dit verband reeds hun sporen hebben ver

diend . 

Op zichzelf is actie op landeli1ke basis voor de PSP geen 

novum , men denke bijvoorbeeld aan de op 8 oktober 1966 in Amsterdam 

gehouden demonstratieve mars tegen de NATO . Het instellen van een 
11 s ectie Directe Actie" evenwel doet vermoeden , dat men in de naaste 

toekomst de frequentie en effectiviteit van dergelijke acties wil 

vergroten . Het is nog niet duidelijk welke wegen men daarbij denkt 

te bewandelen - legale of ook illegale - en welk effect men verwacht . 

Vrijwel zeker mag men aannemen , dat deze actie een ger1eldloos karak

ter zal dragen waar zij zich op personen richt , doch het staat ander 

zijds evenzeer vast dat ten aanzien van niet - lijfelijke zaken in de 
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PSP zeer genuanco~rd gcdncht wordt . Een aantal mensen acht hut gebruik 

van geweld i n do vorm van staking , sabotage e . d ., 66k voor een pucifis

tisch- s ociali s tischu purtij güoorloofd , waar and0rc middel6n zouden 

f al;m . 

Ten aanzien va n do ~ijze waarop men he t beoogde succes of 

cffèct denkt te realiseren , is tot dusverre a l evenmin i e t s bekend 

genorden . tiovt de bui~enparlementairo actie slechts dienen om een 

b ~rocp t e doen op he t ge~cten van do vol ksgemoenschap , t e neinde op 

die manie r d~ aandacht van de kiezers en de regering t e vestigen op 

veronderstelde d\/alingen , onrecht , op onjuiste of inmidde l s achter

haalde opvattingen? In dat geval i s zi j (nog ) gebaseerd op vc rtrouwen 

in de werking va n de parlementaire democratie en zal het parlement 

het instrument blijven voor de uiteindelijke verwe zenlijking van 

de verlangde vernieuwingen . Een goed voorbeeld van de expressie van 

deze gedachtengang vindt-men in de beweging voor gelijke burgerrechten 

o . l.v . Marten Luther Ki ng in de Verenigde Staten . 

Anders zal de zaak komen te l i ggen , wanneer de i nitiatief

nemers zich het devies en het uitga ngspunt van de "Ne w Left 11 , met 

name van do studentenbeweging ( 11Students for a Democrati e Society11 , 

"Student Nouviol ent Co- ordinating Commi ttee 11 c . a . ) in de Verenigde 

Staten , voor ogen hebben gesteld : door middel van directe acti e op 

directe wijze interveni ëren in politieke processen zonder tusse~komst 

of door middel van verki ezingen of va n de vertegenwoordi gende lichamen , 

ja zelfs met de uiteindelijke opzet om de instellingen der parlemen

taire democratie te vervangen . 

In de literatuur wordt deze vor m van democratie ter onder

scheiding van de parlementaire : 11participatory democracy'' genoemd , 

een democratie dus , waarin ieder die dat wenst op een di r ec t e wijze 

kan deelnemen . Sommige auteurs *) zien in de drijfveren van deze 
11Ne\ï Leftil een duidelijke overeenkomst met Lenin ' s theorie van revo

lutionaire actie door een kleine , dictatoriale e lite , doch dan ver

taald in de taal van de geneldl oosheids beweging . Wij l hier het 

vertrouwen in de werking der parlementaire democratie is weggevallen , 

hee ft de burgerlijke ongehoorzaamheid de functie gekregen van een con

frontatie met de heersende ma chten , de "power structure'~, we lke , 

escalerend , tot een soort machtsgreep zou moeten l eiden (maar daar 

wordt zeer vaag over gespeculeerd). 

• ) Zie bijv . Lewis S . Feuer , 11 The student left in the USA" , in Survey , 
jan . 1967. 
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~~t bli j ft natuurlijk de vraag of en zo j a in hovverr~ de voor 

standers i n de PSP·van de directe act i e zich hebben laten inspirer e n 

door hi..it optr eden vnn " Ni euw Li nks'; i n de Verenigd~ StQtun 1 mot n:<mc 

ten aanzien v~n da Vietnampoli t i ek van haar regeri ng , welk optr eden , 

i n togc.::nstelli ng t ot de actios voor 11civil rights;' voor dC: negerbe

volking , voornamelijk gedr age n nordt door de supporters de r ' 'par t i 

cipatory dcmocr acya . Bezie t men actie - patroon en oogme r ken v~n b . v . 

de 11Akticgroe:P Vi t:: tn:lm11 (in we lke gro t:p he t demons tra ti...: vc 0l ement 

va n de PSP zich hoofdzakelijk mani fest eert) , dnn zijn f acetten van 

be ide uit gangspunten wo.a rne embnar ·: enerzi j ûs beoogt men de publieke 

opinio t e beÏnvloe den , di e zich via het pa rlcment geldend zou kunnen 

maken , a nde rzijds be oogt men een directe confronta tie me t hut geve s 

tigde ge zag (o . a . door zich niet aa n de gangba r e spelr~gels t en 

aanzien va n demonstratie s t e Dill en houd~n) . 

Hoe dit ook zij , in elk geva l blijft opme rkzaamheid geboden , 

daar de samc. ns t elling de r PSP- studie - commissie voor de ins t elling 

van een "Sectie Directe Acti e" enke le figuren beva t , bij ni e de 

l eninistische visie omtrent rol en betekenis va n age r ende s el ecte 

groepen l a nge tijd dee l heeft uitgemaakt va n hun politieke denkwereld. 
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~.:VERZICH'l' BUIT~ilLAilDSE HEIZEN 

Tot + 30 juni 1967 

Naam 

.OLFF , J . 

z,JARTE , S. de 
FURTH , J . I . 
FURTH- HALVERSTAD , E. 
SLA~TEli , J. 

WIERING , Th . 
FERARES , M. 
TICHEL~fAN I F . 
CORNELISSEN , I . 
!?LEKKER , M. 
RIETHOF , H. 

GRAAF, H. de 

iUETHOF 1 H. 

ENTHOVEN ,Nr. C.F . S . E. 

HULST , W. 

Geb . dat . : --·---
14- 3- ' 27 

15- .7-' 09 
7- 7-' 10 

19- 8-'13 
18- 5-'07 
15- 4-' 14 
5- 1- 1 22 

22- 5-' 29 
3- 5-' 35 
3-10- 124 
1- 4-' 41 

18- 11- ' 10 

21-12-' 01 

9-12-' 16 

Reisdoel 

Hoofdred . 11 De ~iaarheid". 
Boekarest , partijbespr e
kingen . 

Leden Verenigd Verzet. 
Naar Pole n , Auschwitz
herdenking . · 

Actieve trotskisten . 
Parijs , int ernat . conf . 
Revol . Marxis t i s che 
Tendens IVe Interna
tionale. 

Accountant 11VERNU11 • 

Naar Boekarest , organi
satie van reizen. 

Actieve trotskist . Ber1ij~ 
reisdoel onbekend . - . 
Vooraanstaand communis
t e . Praag , rei sdoel on
bekend . 

' Directeur reisbureau 
;'VERNU" . 
Constanza , vakant i ereis . 
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Datum : 

6 - 9-juli 1967 
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Bijeenkomst: 

Cou rerentie over 
Vietnam en NAVO. 

*· 20- 27 juli 1967 Week v.solidariteit met 
de journalisten en het 
volk van Vie tnam . 

* 

* 

* 

* 

* 

augustus 1967 

sept . 1967 

10 sept . 1967 

23 sept . 1967 

Jeugd rally . 

Internat . week v. 
jeugd toerisme. 

Bijeenkomst Exe.èutief 
comité IOJ . 

Waarheidfestival . 

Nordmarktreffen . 

sept . /okt. 1967 Internat .conf . over 
toerisme van jeugd- en 
st~dentenorganisaties . 

sept . /okt . 1967 Conf .v. jeugd en studen
ten over Europesè vei
ligheid . 

oktober 1967 

november 1967 

22- 24 dec . 1967 

eind 1967 

1968 

Conf . over Europese 
veiligheid. 

Bijeenkomst van jeugd 
uit NAVO- en ~arschau
pact- landen. 

22e CPN- congres 

Zitting Presidium WVR . 

IIIe Chr . Vredesconfe
rentie. 

nieuw c . q . aangevuld. 

Plaats : 

Stockholm 

? 

Leningrad 

Boedapest 

Ulan Bator 

Amsterdam 

Rendsburg 

Boedapest 

Tsjechoslo
wakije 

Wenen 

Finland 

Amsterdam 

? 

Praag 
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Orp;anisatie : 

Wereld Vredesraad , 
Internat . Conf. Dis
armament and Peace 
e . a . 

Internat. Org . van 
Journalisten (IOJ). 

Wer~ldfederatie v . 
Dem .Jeugd ( WFDJ ) . 

Internat . Bureau v. 
Toerisme en Jeugd
uitwisseling ( Bll'EJ) . 

Ipternat . org . v . 
Journalisten . 

CPN . 

HIAG(oud-nazistisch) . 

Internat.Bureau v . 
Toerisme en Jeugd~ 
uitwisseling (BITEJ) . 

Wer~ldfed . Dem .Jeu~d 
( ïiFDJ) en Internat. 
Unie v . studenten 
( IUS) . 

Were l dfed .v. Weten
schappelijke Wer
kers . 

''!ere l dfed . v . Dem . 
Jeugd ( \"IFDJ ) • 

CPN . 

Vereld Vredesraad . 

Christelijke Vredes
conferentie. 
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