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1f.?.?·ferent:Le van de ,NecJ.er·1andGe _sectie va:ri de IVe Internationale 

Op 8 en 9 �-r-ri{ 1972 v�:ó:a een ëori.ferenti
'.
e :plaats ;,Van de 

N eder]:andse Sectie ·;ja:1 ::ie I� � Inte::.-na tionà.le : (_gê\iolut1i6hair t!_arxis

tisêîi.è.,;Pabloistj_schc .�0nclens) �-- met het · doel de disèus§i; Bi�néti de 

Nederla,1�_se Sectie over ever:i.h'.elc �oetreding, tot hef\rercinigd 

Sa�retariaat (VS) nf �; ronaen. naa:fmeë werd een d{�cu;si� à.fgeiloten 

d:j_e in 1969 vooral doo{· de jcm.ger·e leden van de sed:ie, �}ëntanieerd 

·werd. De�� jongeren, sinds Eeptemb�r 1969 verenigd in de,trö,Ük:is

ti.sé:'he, tëè;emvoo,7dig zich noemende Revolutionair Communistische

Jo��erer..or�,��isa·cie. irné�-61teti , ond�rhielden zelf feeds aanva:nkelijk 

buiten de Nederlandse S3ctië om, toede contacten met het it. *) Ge

�teuiid dobr eeri aantal R&volie-lederi �n dé Nederla�d�e S�ctie, beslo-
. . ' . . 

ten de Nederlandse trots�ist�n eind 1971 zich inderdaad vrijer op te 

stel�en tegenover het Int.c�pationa�e Secretariaat van de RMT. Onder

tussen wèrden er ook dobr lede�r van·. de Nederlandse Sectie besprekingen

gevoerd met, d� Belgisch� 9-anh�.ngers van het Verenigd Secretariaat.

Eën en ander was een doorn in het oog van het Pabloistisch 

Internationaa1Secretariaat 1 dat dan ook scherp tegen het in

Nederland gevoerde beleid ageerde.•� hetgeen de wede:rzijdse betrek

kj_ngcn nog meer deed bekoelen" Binnen de Nede!'landse Sectie was al

leen FERHARES (die goede persoonlijke banden ,onderhoudt met Jvi.RAPTIS 

- alias PABLO) �erl tegenstander va11 de ,gevolgd� k�e!'S. Aangezien 

FÈRRARES de_ l:;atste twe,e )�reh _echter steeds ininder op de voorgrond 

tre.edt wa:ardoo:if hij zijn ·ge,;ag grotendeels is kwijtgeraakt, vormde 

:üjn op:.:ici,sit5.:e• 'g�,tn:·'ö'êii:;;�,i�:- om op d.e ingeslagen weg voort te gaan •

:Tij&!'!ns . .het congres. v1erd dan 0.0k-niets -vernomen van eventuele

figeristandèr� van hei g�voerde beléid, iodat .a�ngenomen mag worden

dat de discussie över · dit- onderwerp afgesloten werd met algemene

stemmen v66r toetredirtg �ot het Virenigd Secret�riaat van de lVe

Internii.tionale. 
0

:Ee� onverdeeld succes derhalve voor de jongeren,

hetgee� �ou krin�en bet�kenen dat d� Nederlandse S�ctie, �i� toi nog

toa weinig acti�t (naar ��iten 'ienmfnst�) is gewee�t, nieuwe activi

teiten zal orit�looien.

•) In llovembe� 1970 bezochten een 1o�tal �ivolte�leden te Brussel
80n i!lternatio:'.laa1 co;1g:��s, georganiseerd doo:r ·twee secties,
behc�cn�e tot het VS. 
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; Inderdaad .YO.i:.!.!!c.:!_$ __ 9-e thèoretii:,che bê:l.sis_ van de RMT, .met haar 

grote aa�dp.c�r::ro,9:r: �e revolutionai:r,e aspecten van de ontwikkelingen 

in de; 5?ntwikl�!�i�gslanden, een rem op .het ontplooien van zelfstandige 

acti:y�teiten �n.I'i�q._erland. De nadruk die met name het actieve lid 

van het yerenigd �ecretariaat, de Belgisc�� �oogleraar E.E. MANDEL, 

legt. op de '.'taak V!3-n de revolutionairen in de kapitalistische, 

. -,�Q.oggeindustrialiseerde landen 11 , vormde dan ook vrijwel zeker de 

y_oorn_aé:mste reden om over te gaan naar het Vere_nigd Secretariaat. 

Ma.ar ook het feit dat de RMT weinig belangstelling toonde voor het 

opbouwen van een trot9ldstische revolutionaire voorhoede partij _heeft 

.bij deze beslissing een.rol gespeeld. 

In een resolutie, aangenomen tijdens het congres, beargumen

te.erde de Nederlandse Se_ctie de e;enomen stap als volgt.: 

"Gezien het.feit dat de Internationale Tendens(= ;MT) 
steeds i�;�er verwijderd raakt van de internationale 
trotskistische beweging en zich steeds meer distancieert 
van het bolsjewisme, en in een onvruchtbaar isolement 
t�iecht gekomeri is ten aanzien van ·de hele internatio
nale ontwikkeling van het revolutionair mar�isme; 
Gezien het feit.dat de Nederlandse Sectie door haar 
handha.;_,.ing van haar banden met de Internationale 
Tendens zich ideologisch en organisatorisch isol·eert 
en ernstig belemmerd wordt in haar ontplooiingsmogelijk
heden; 
Gezien het feit dat zij door verbreking van de nog 
bestaande formele banden met de Tendens een vereniging 
van de·;evolutionair-ma�xistische krachte� in 
Nederland*) kan bevorderen, hetgeen een voorwaarde 
is voor het werkelijk benutten van de toegenomen 
mogelijkheden voor de serieuze voorbereiding van een
revolutionaire voorhoedebeweging, heeft de Nederlandse 
Sectie op haar konferentie besloten: 
- de organisatorische banden met de Internationale

Revolutionair-Marxistische Tendens van de IVe Inter
nationale te verbreken; 

- aansluitihg te vragen bij het Verenigd Secretariaat
van de· _IVe Internationale" • 

. Door deze opstelling zal de Nederlandse Sectie aansluiting 

vtrkrijg�n bij een relatief grote internationale beweging en dus meer 

b�trokken raken bij internationale activiteiten, hetgeen veelvuldiger 

internationale contacten met zich zal meebrengen. De eerste resul

taten hiervan vormden de aangekondigde bezoeken van de Belg MANDEL 

-=; *) · Beä.Öeld werden "Révol te" en leden van de Akti�groep Proletarisch 
, '>',Links (APL) • 
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_,_ ·[():.· 

aan de Nederland�-ê- S·e·c·t-ië:>11/Je ·100-p··v'.in ·\�ei --1-972 �.,;,_-)-j<'.L�:{T. --·· 

Omdat de leidende personen van _
_ 
het �erenigd Secretariaat, 

z6aîs ue genoemd� Mi�NDEL� _de E�gelsman Tar�q ALI èn de Fransman 

A. 'KRIVINE ,- eën veel grotere popula"ri tei t 1:i�zïtte�. dan H. RAPTLS 

of enig �nd�� lid van h�t Internà.tidriälê Secretariaat, zal dit 

waarschijnlijk zè;èf ee� 6:plevi;ng' ,ian d�. extèrni acti;it-�it�n 'vk

de N_è.��r_lai:idse Sectie als eèri vergrote belangstelling vari de Neder

landse. marxisten voor het· georgà�-iseèrde trotskisme \è'ri gevo1ie' · 

hebben, zodat dë -N�deilindSe SecÜe ind�rda:àd :uit e'en Ye.1-e. ;jareil 

bestaande impasse kan geraken. Gezien het geringe ledental vän·de 

s_ectie mag"meri .. echter in ieder geval op korte termi
.
jn'. geen specta

cu-1.aire ontwikkelingen verwachte;: de N'edèiiändse Sec.tie:; hestaa,t.
·•.,• • ..:·. ·�· 1 • ' - • • • • 

' • •• • • ' • 

uit .ongey_eer ,15 açt,;ieve led·�·n, tèrwijl haar-"Jëugdorganisatie·,,op:zijn 

11,oogst enkele tienta;I,len/··g·J;teridèeÜ inactieve· 1edén telt. Het: over

wicht dat de jongèren wisteri: te ;e-rkrijgen in de sectie zal · eë"hter 

door �ansluiting bij h�t Ve;enigd Sec��tàriaat ge�onsolideS�d �orden, 

hetgeen een 'grotere mate van belangstelling van deze· jongéreri ·v6or 

de activiteiten van de sectie ten gevolge zal kunnen hebben� 

* )' 

* 

* * 

.·c 

Op 1 mei 1972 vervulde i1iANDEL te Amsterdam een spreekbeu:-t tijdens 

de 1 Hei-viering, georganiseerd dpor de. Neder;t.andse Sect�e van 

de IVe Internationále, "Révolte" , .. de Aktiegroep Proletarisch 
Links en de Pi-'R. 
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. I.ftêt'\ftif�l�g·:,ján"de J1èrkz�arrlhed�� van het pä.rtijbestaur, dat in 

de: pa:ftijbe�ttitirszi tting v�h Î8 •· màä.rt 1972 iijn. de fir;j_ ti�v:' vofm 

krëeg en' dJ önt;&JrptJsolütiê·�:- éiiè"op 27;'ipril i� �et :partij�estuur 

on��rw��p �in �éf�àd�Îagiig v�imde; makeri duideiijk~d�t het'24ite 

- part:ijdbtigi'e§;·; dat :óp26;27 e� 2/Vmei in het Amst'era.�Ûi;e ·i1Marc�nti"

�bfdt geh�udJ�,: ,:ih�t' nainé zal wofd�n gebruikt ó� ni�uwè j_riipu}sen te

geV'en 'aan .. 'àe �;·n:heids��liti�k en aan de··verbetéring v�ri de pàrtijor�

gä.�isa ti� �-

Het lijkt°\inwaarêchijnÜjk dat de relatie . .;,a; .. de CPN tot de 

int�fnà.tiónaié' dommuni�täcii� '6�\Veging als zóaanig op h�t c6rigr�s 
�{tg;�;�id ��� �ê���d; z�l;�;��J. IrlternatI;J�1� a�niele��ri�ed�� 
'wof�eri in de ontwer�ie�olütie vrijiei:uitsltiitend beharide1J·vooizo-
. · .. de . . · . .- : :·•··:· 

, -

.. , :: 

· 
·· .· 

· 
·: · · .

. · 
vef zij�op rt�derland�e �itüat�� v�ri iri�lbed geacht_worderi. Dat geldt

:'.'. v;·o;
'.

het -i�ternationaiè 're.;_,isioriisîne. in het alge�Ün; \iat veiaii"twoor-

à�lij�-g��telá woidt voóf de-sfagn�t:ie in d� pá;t{j�ctivi{�it�ri en 

met ���e ;�o; �� st�ndpuni;? �i� door �;àe;e �o�mil�iifi�;he partijen 

ten aanzien van de EEG worden ingenomen. De gehele politiek van de 

CPN, zowel in internationaal als ii naf�onaal opzicht, is gebaseerd 

op de ook in de ontwerpresolutie neergelegde overweging, dat het 

"onder de verhoudingen van de imperialistische tegenstellingen1
' 

noodzakelijk is het socialisme in elk land afzonderlijk te vestigen 

en in de eerste plaats te ve�trouwen op de krachten in eigen lande 

Een verzwakking van de nationale zelfstandigheid van Nederland, die 

van het EEG-lidmaatschap het gevolg is, kan de ontwikkeling naar een 

socialistisch Nederland slechts belemmeren. 

Met betrekking tot de toekomstverwachtingen voor de eenheids

politiek, het streven om communisten, socialisten en progressieve 

gelovigen een aaneengesloten front te doen vormen, blijkt de CPN-lei

ding optimistisch te zijn gestemd. Zij constateert met instemming, 

dat ''de radicalisering van de massa, van de arbeiders vooral in het 

NVV", de PvdA (met het NVV het belangrijkste object van de eenheids•• 

politiek) ertoe _heef�. g_ebracht:_ om tegen dr_q.�fin�fr\;;�r,�t�_n;;:· t�·-,stem
·'m·en, ··de '- 11 vrijhe1.dsborlog11 · in v:..·.;:tnam t·!;l. onderst.èunèn--èn .z:i.ch' niet 
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van PvdA-leden en communisten in een aantal gemeentebesturen. 

De CPN-leiding blijft er daarbij echter van overtuigd, dat van de 

zijde van de reactie alles in het werk gesteld zal ,,orden om deze 

ontwikkeling te stuiten. Als een gevaarlijke poging daartoe beschouwt 

zij met name het advies van de 11 commissie van zes" aan het permanent 

overlegorgaan van PvdA, D'66 en PPR, gewoonlijk aangeduid als 11 het 

rapport Manshcl t•1, dat in februari jl. werd gepubliceerd. Het heeft 

de CPN-leiding aanleiding gegeven tot het doen verschijnen van een 

serie van zes kritische artikelen in "De ;,:aarheid". Het rapport wordt 

in de artikelenserie, die geschreven werd door hoofdredacteur WOLFF, 

gekarakteriseerd als een nieuwe poging tot echt verzwakken van de 

arbeidersbe,,eging, als een werkstuk, dat "ver af (sta:tt) van de be 1,re

ging die zich onder de massa van het volk aftekent en welke ook velJ 

socialisten beroert, die dan ook meer en meer samen met de communisten 

optreden in de loonstrijd en in de strijd tegen de regering Biesheuvel", 

De kritiek van de 11!,iaarheid"-scribent richt zich niet in eerste 

instantie tegen de aard van de problemen die in het rapport aan de 

orde worden gesteld, maar tegen het feit dat de problemen los gemaakt 

zijn van de "klasse-realiteit, van hun grondslag in de maatschappij 

zelf". 

De afwijkende analyse van de oorzaken van de problemen in de 

huidige samenleving is echter niet de enige reden van de verkettering 

van ,ihet rapport Mansholt" in een zo uitgebreide vorm in 11de ·.faarheid11 
0 

Een belan;:;rijker oorzaak vormt waarschijnlijk de vrees dat de PvdA 

onder invloed van het rapport zich met andere partijen zal aaneenslui

ten tot een progressieve volkspartij; in die zin wordt het rapport 

door de CPN-leiding beschouwd als een ;oging om de ontwikkeling in 

"linkse" richting, terug te dringen. 

De CPN-leiding zal ZJ..ch met na·.,ne aan het raprJort hebben ge�rgerd 

waar het pleit voor partijvorming op Europees niveau. Op basis van 

haar standpunt dat het socialisme in elk land afzonderlijk moet worden 

bevochten, h-=eft de CPN zich tegenstander verklae.rd van supra-nationa-

le partijvorming; bovendien geldt voor haar als overweging, dat een 

Nederlandse partij in Europees verband volledig door partijen van 

andere landen zou worden overvleugeld en dienstbaar gemaakt zou wor� 

den aan de uitvoering van de EEG-politiek, d.wez• de politiek •a� ac 

_\'ERTROU'.!ELI,JI� 
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mul:t:i_.,-national,e•:.-·ondernemingen, die strijdig ,is met de belangen van 

he_t Nederl�mdsej·volk. 

:.,.!. . ..: .;:; 

De binnenJ,andse polttiek van,de�·CPNr!,zal, blijkens de ontwerpre

solutie, gericht :blijven op het··. vervang-en, van de regering Biesheuvel 

door_. een andere, :die aan de meest elèiüentaire eisen·.van de gehele niet

verinogende bevo),.lf�ng zal bt;iantwoorden. De .basis daarvQor zou vo:Lgens 

de CPN-leiding gevonden kunnen worden in.• de oppositie zoals die zich 

in de practij� van �cties en demonst�aties heeft gemanifesteerd, mits 

de hindernissen 4ie deze opp9sitie nog verdeeld houden·zouden künnen 

worden weggenomeni(Hoewel het typisch een rol �ou zijn voor de• commu

nistische partij,- krachtens haar t.:.tak om· als voorhoede te fungeren, 

belemmeringen voor samenwerking van alle oppositionele krachten u it 

de weg te ruimen, heeft de CPN-leiding het 11 in de huidige situatie" 

niettemin nodig geacht die .taak aan het NVV, dat_ als 1'katalysator" 

zou moeten optreden. 

De CPN kwalificeert zich daarmee in., feite als. onv:oldoende ge

schikt voor een voorhoede-rol. Die erkenning spreekt aok�uitJeen reeks 

andere, in. he-ç verslag V§.g.de werkzaamheden van het par:t ijbestii,ur 

voork9mende tekortk9mingen. "Radicalisertng van de massa;r is:;vqlgens 

het verslag gepaard gegaan met "verzwakking van de activitc;it.van de 

partij ondl:ff de massa" en lfç.anpassing. aan: soci.aaldemocratische en 

burgerlijke partijen in parlement,·· gemeenteraden_ en ondernemingsraden'' 

met stagnatie in de organisatie v:an .. de parti· 3·.·,: _in de groei van ·.leden-
en abonnee-tal met name ''in·. de. •grot. e·,p:r·oleta .. _f .. sch '"-"' centra in het '.fest-
ten van het -land il•· Het · 1 · .. . · • vers ag signaleert· voorts een "gebrek aan ideo-

logische strijd, aan .consequente.interne partijstrijd" tekortkomingen 

bij vitale partij-instellingen als hetcdag-blad 
' 

"de r.aarheid' en uit-

. 
geverij Pegasus, een onvoldoende stelselmatige.toevloed van financiën11 
en een "onderschatting van de centrale· politieke·l_,l..di·ng .. v .• d.partij". 

De voornaamste taak� die de parti J" zi·ch··dan ook op het komende 
congres dient te stellen, is volgen� de opv.atting van de partijlei-
ding, het overbruggen van de kloof die ontstaan is tussen de politie-

·ke invloed die de partij heeft weten te verwerven e� de daarbij achter
gebleven uitbouw van-�a,organisatie t die· aan·di"e invloed een p rm 
nent karakter zou moeten veLlenen. �· 

e. a

rt: 
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Om in deze situatie verbetering .;te. p:r:�.ng .en .Y�qr_dt_,.i,,� de ,ontwerp= 

resó1utie aan de nieuwe partijleiding� a�r/·d�:-ifsiri�:�-�'ri:: �ii: ;iim de 

afdJJ:i,ngen opgedrq.g�n na hElt congres het, kader te. V,El�.s��rken met fi,0 

·gi:re;p, die blijk.�;�geverr hebben \Tan po.li-ç._iek :i,n�icht,.�n_ bekwa?1,mhe id

en d:Î.e hun po�iti�ke, plichten stellen bov_ç_n hun �
1.:r;:,��9nlijke _ belangen, 

De partijleiding<hq:q:pt ee.n .· vèrs�erking. Vq.n .de cent;r:�.l�. poli tiel:c lè:i.-� 

·,dihg tet beYiè:tkstel_iJgen _.d,�0r .. het insteUe-� v�n--���-";e_�;
0

etäi:t�a t; dat 

· spéc!aal zal wor;den be.last mEl'l;,_:_d� .dageli�kse werkz��fuh:
·
J;n J ;;n de 

partij, wa�rdoor ·.hët- clageli_jks. qestuur zi�h ui tslui f�nd. aan J;de po-

·,litieke leiding zal kunnen .. wi jden, Hoewe.l deze maatregel _b�·döeld 

kan _ zijn om het dagelijks bestuur nog meer ':an routine�a�rig;iegen�

heden te ontla1:,ten:,-9-a:n. momentèél gebeurt door adrrt:i:nistrati�:f'.secre

taris J;JISBEJG EH1:organisatie-secretaris ';JALRflVf:N� _1:j..jkLhei_;, ih ver" 

band, met. de moê,tÎij�eden die �ich de l�at�te __ tijd i:ç. het: da�elijks 
, .. � ·:1 >� - . , ' 

. . . . . . .. . . . . . . . ! ... � . . • •  : 

be'.3(t�u:r: �cllijnep. te hebben voorgedaant waarschijnlijker d_'.3-t _ de :Î.n-

stelJJ,�_g- van een. afzonderli jk .;;ecretar_iaát bedoeld is oi:n __ ��·macht in 

de partij in handen yan enkelen te concentreren. Meer duJde�ijkheid 

daar0mtrent zal ech.ter pas, kunren wo.rden verkregen wanneer bekend 

, geworden i,s door welke .persen.en het secre-tariaat _zal. word.�n bemancL 
- · . 

:r _,,, 

···r--·. 

. : ;:-, � �

.. _· �-' 

· . .-,.) 

.. t� .•. ,"..Ï 
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Het_Groningse_Volk:ssongres 
,.i· 

Reeds in begin september 1971 werd door de h·eer, F.l'-iEI3, als 

voorzitter van het Centraal Actiecouiifé Oost-Groningen, ,een 11congres 

voor de Groningse bevolking" aangekond'igd. Doel v..a:n :het congres moest 

zijn het bundelen van alle krachten uit alÏë lagen van :.d.e bevolking 

tot een massaal verzet tegen de regerirfgspoli tiek. en de acht.erstel

ling van het Noord.en. Het initiatief werd door het partijbestuur 

van de CPN van groot belang gèacht.·Om. tot een suècesvo].: c.ongres te 

komen ac�tte�n echt�t èen g6édè-en ! ieker niet overhaaste voorberei

ding nooJzakelijk. 

Een medio septeciber 1971 door de heer MBIS.gevormd werkcomité 

startte haar werkzaamheden met het'samertstellen van een centraal 

(�rovinciaal) voofbereidingscomité, wäarin vertegenwoordigers van 

alle lagen van de bevolking zitting moesten hebbèn.·Dit voorberei

dingscomité, dat pas in januari 1972 tot stand kwam, zette via mani

festen de doèistellingen van het· congres uiteen sn hbdigde de be

volking uit aan het congres deel te· nemen. Daarnaa·st--werd door het 

voorbereidingscomi té, · dat eveneens doór de heer .!EIS geleid werd, 

met hulp van de CPN-afdelingen begonnen met de vorming van plaatse

lijke ondersteuningscomité's, die opdracht kregen de plaatselijke 

bevolking door het beleggen van openbare vergaderingen aan te sporen 

tot deelname aan het congres. Ook moeten zij een financiele steun

campagne organ�seren, de kaartverkoop voor het volkscongres verzor

gen, de verspreiding van manifesten ter hand nemen, een adhaesie

actie opzetten en - zonodig - het vervoer van deelnemers aan het 

congres verzorgen. 

Het congres vond plaats op 15 april j.l. in de zalen van "de 

_ Korenbeurs" en "Huize i"1aas", beide gelegen aan de Vismarkt te Gro

ningen. Onder leiding van de heer iiEIS gaven de uitgenodigde spre

kers een - tevoren door het voorbereidingscomité goedgekeurde 

toelichting op de problematiek van het Noorden en werd door de 

overgrote meerderheid van de ca. 1300 deelnemers een resolutie aan

genomen waarin de inwilliging van de belangrijkste eisen werd ver

langd en besloten werd tot het voeren van gezamenlijke acties, waar

bij"alle daartóe dienstige middelen, tot demonstratie en werksta

king toe, zullen worden worden aange1uend". 
VERTROU. 1ELIJK 
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"Het volkscongres moet", zo zei de heer MEIS op een openbare vergade

ring van het ondersteuningscomité in de stad Groningèn,"het. begin zijn 

van een aanhoudende stroom van betogingen in de provincie". 

Het congres eindigde met een demonstratie, waaraan ca 2000 personen 

deelnamen, door de binnenstad van Gron:Lngen. 

Door de CPN-leiding werd het congres een historiGch gebeuren 

en een geslaagde aanzet voor verdere massa-actie genoemd. Men zag de 

voorbereidingen voor verdere acties met vertrouwen tegemoet, waarbij 

ingespeeld zal moeten worden op eventuele activiteiten van de vakbe

weging. 

* * 
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.De CPN op sociaal,...economisch terre.in 

Acti:1!'"itei ten_ m" bq te, de _huurharmonisatie_ 

Door de CPN is van meet af aan gefulmineerd tegen de 0·htmi-har-• 

monisatie .,- . Dè partij-leiding is van mening dat hét gelijktrekken van 

de·- huren van oude woningen met die van ni-euwe· niet behoort te geschie..., 

· den- door het verhogen' van de huren ,;an oude huizen, maar .door het ver~

iàgen van de huren. van.nieuwe huizen. 

Dat is naar haar mening mogelijk door: 

de BTW op nieuwbouwhuizen te verminderen, 

de winsten op bouwgronden aan banden te leggen, 

de winst op de bouw van huizen te beperken i 

- de financieringsmiddelen voor huurhuizen tegen lage rente ter

beschikking te stellen.

De argumentatie dat de huurharmonisatie in het belang is van de laagst,� 

betaalden omdat daardoor de doorstroming wordt bevorderd, wordt door 

de CPN-leiding verworD0llo Zij stelt dat juist door het duurder wor-

den van de woningen steed:;5 meer woningen bui ten bereik vallen van de 

woningzoekenden met het inkomen van een arbeider, en dat daardoor 

hun woningsituatie steeds moeilijker wordt. Gevreesd wordt dat het 

extra verhogen van de huren zal leiden tot algemene prijsverhogingenc 

Dàt en de naar de mening van de partijleiding onvoldoende compensatie 

voor loontrekkenden, bejaarden en de op sociale uitkeringen aangewe

zenen, is aanleiding geweest om de intrekking van de betreffende wet 

te eiseno 

Acties die de doorvoering èn de uitvoering van de wet moeten beJ.em�, 

meren werden gevoerd via de in tal van plaatsen gevormde huurders-• 

en buurtcomité's, waarin leden van verschillende politieke groepe,o 

ringen vertegenwoordigd zijn • .Je comité's verklaarden door middel 

van pamfletten en openbare vergaderingen hun standpunten en zij spoor= 

den de huurders aan geen medewerking te verlenen aan de (vrijwillige) 

huurharmonisatie, waardoor de uitvoering van de wet een chaotisch 

karakter zou k!'ijgen en de huuré'l.dviescommissies overstelpt zouden 

worden met huurbemiddelingsaanvragen. 

Op initiatief van het huurderscomité "Amsterdam- estr1 9 
dat on-, 

der duidelijke CPN-invloed staat J werd door een d�rtigtal comitfiG 

op 15 april j.l� een protestoptocht door Amsterdam gecrganiseerda 

• 

• 
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Aan de demonstratie, die .'.inJ���::\teken .· s�CJD:-d :\'.:�--�:�::,_s.�1;:i_j_à:. teg_en het

huur- en woningbouwbeleid van de regering, namen ca. 1500 persorren 

q,eel. �e demonstr-atie ei:qdigd,e .in een, bijeenkomst, waar o.a. het 

woord,;g;evoerd werd 4oor 11-E:__t _CPN
::-:

Tweede Ké).merlid,. de_ h_eer W. �_an 't

SCHIP e�, na,�1ens de huurdersc.omi_té' s, goor he� :[,id van _het Amster-

4amse CPN-districtsb�stuur de heer B. KU3T�Jt 

. .  - ,- .. 
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De_ CPN en_ het massa;_·ontslag> hij_!���! •·): .. 

Door d� CPN is bui tênge;;v6o'h fel ·gere�_g"eerd 'op het bekènd wbr

den· van het voorner'nen van de "AIC:60-directie èn de ENKA--bedrij"ven te 

Breda en Emmercompascuin w·egehs o,;:ërpr;ductie te slliit·èri. Iri de op 

11 april in het c'ommunisfische dagblad ''de ·1/aarhei(dil" gepubliceerde 

floproep van het dagelijkse bestuur" over het massa-ontslag werd op

geroepen tot eenheid en solidariteit om de besluiten van de AKZO

leiding ongedaan te maken. 

Gesteld werd dat met het massa-ontslag voor de zoveelste keer 

in de geschiedenis het kapitalisme in é&n klap aan duizenden de be

staanszekerheid ontnomen heeft en dat "daarmee alle praatjes over een 

verbeterd en milder kapitalisme voor de ogen van het gehele volk 

naar het rijk der fabelen verwezen zijn11
• 

Duidelijk is het volgens de dagelijkse leiding van de partij nu ook, 

hoe de regering en ondernemers "dergelijke daden van willekeur en 

onmenselijkhei�' wettelijk, met de wet op de ondernemingsraden,heb

ben voorbereid. 

Bovendien werden naar haar mening door het multi-nationale 

karakter van de onderneming de Nederlandse arbeiders vogelvrij ver

klaard en moet het besluit van de AK�O-directie gezien worden als een 

rechtstreeks ingrijpen vanuit '.,est-Duitsland. Dat alles is niet al

leen in strijd met de belangen van de arbeiders, maar het is ook een 

bedreiging voor de nationale onafhankelijkheid waar niemand onver

schillig tegenover mag blijven staan. 

De enige ,nanier om het rrnietsontziende kapitalistische optreden'� 

tegen te gaan is, volgens een artikel in het communistische dagblad 

op 22 april j.l., de actie van de arbeiders, die daarbij de steun van 

alle werkende mensen nodig hetben. Alleen door harde acties, tot 

staking - 66k op de andere AKZü-bedrijven - en zelfstandige bedrijfs

voortzetting toe, kan volgens de CPN-leiding de werkgelegenheid VJor

den veiliggesteld. Van veel belang wordt de vorming geacht van het 

comité "Solidair met het ENKA-personeel"te Breda, '-'h,arin plaatselijke 

vertegenwoordigers van NKV,NVV en PvdA met CPN-ers en niet-georgani

seerden samenwerken. Het comité heeft de Bredase bevolking opgeroepen 

zich solidair te verklaren met de strijd van het personeel van Ei'-11(A 

• 

-
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en heeft, om aan die .ê9J"J4a:r:it.�J:L1:!!:ting_ t� g�_yl'l;i_, een.éjp 6_ mei 

te houden demonstratie aangekondigd onder het mo·';to : "ENKA mag niet 

.,�, dicht". 

!�� .�.:.. _-: ; . '-:-,.·_:. 

.. ):-:..=·-.:.: 

. . ::_� .; 

� :) ., 

. ..  _ : ·  ·.7 
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Het STHEEHAN-vonnis en het stakingsrecht 

De vernietiging van het STHEEMAN-vonnis (dat begin febr,uari 

1972 de Industrie Bond NVV verbood een staking uit te roepen of te 

ondersteunen) door het Amsterdams� gerechtshof, wordt door de CPN 

beschouwd als het resultaat van de eensgezinde stakingsactie van de 

metaalbewerkers. Hoewel volgens de CPN niemand de uitspraak van·het 

hof nodig had om de juistheid van de houding van de metaalbewer

kers en hun bond - het NVV - vast te stelien, is ze tocht van be

lang omdat, in tegenstelling met het door mr STHEEMAN ge11e.üde von

nis, vastgelegd werd dat volgens de heersende rechtsopvatting sta

ken een recht is van de arbeiders. 

Dit betekent dat de "aanhoudende pogingen van de reactie" om 

te komen tot een wettelijke regeling van het stakingsrecht overbo

dig zijn en uitsluitend neerkomen op een inperking, aantasting en 

ondergraving van het bestaande stakingsrecht, Weliswaar baseerde 

het gerechtshof zijn uitspraak op het wetsontwerp betreffende het 

stakingsrecht, maar dat deed het, volgens de CPN-leiding, alleen 

maar om zich te verantwoorden tegenover de "werkgevers-advocaten"en ·. 
de collega-rechters, die eerder op basis van hetzelfde wetsontwerp 

stakingen verboden hadden. 

De partijleiding constateerde dat rechters, hoven en advoca

ten nu al aan het strijden waren geweest over de vraag welke uit

leg aan de toekomstige stakingswetgeving gegeven moet worden, daar

mee de indruk wekkend dat ze enige bemoeienis zouden kunnen en mogen 

hebben met arbeideconflicten. De gebeurtenissen en ervaringen in 

de metaalstaking hebben echter juist geleerd dat iedere inmenging 

van de justitie in de klassenstrijd schadelijk is, omdat inbreuk 

wordt gemaakt op de rechten en vrijheden van de vakbonden en ar

beidersgezinnen worden gedwongen grote offers te brengen. 

Volgens de CPN-leiding heeft de werkende bevolking haar con

clusies getrokken; met dezelfde kracht en eensgezindheid waarmee 

het STHE:SMAN-vonnis vernietigd werd zullen ook de plannen voor een 

stakingswetgeving - die justitieel ingrijpen regel maakt_ ver

ijdeld worden. 

* * 

VERTRQU,.;ELIJK 
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it:bag voor :a.e Vrijhè{4ri"meeting van Spaänsè-'- ·cornmunisten 

:tn;'hét kadèr {tan het- 'door haar geprOpageerde "Verdrag voor de 

V;ijh�·id1i fièeft de i�iding van. de Spaanse c·omrin�nistische. pártij

.(PCÊ:) sÎÎlds medio· vorig jaár voorberei.dingen getroffen voór de or

gánfs1àtîe -O'an e�n gr00t aantal bijeenkomsten, diê. gelijktijdig; ge

höuden diéhden te \Vë>i'dè�. Hiervoor v1as het o�m. nodig, dat alle or-

, .. ganiserehde partij��tnitf' s in het bezit werden ges'i;eld van een ge• 

luidsband:;. waarop t_oé�praken. van de voorzitster van· de PCE· (Dolores 

IBARRURI) eh v;n. de séc-;etaris-gêneraal (Santiagó CARRILLO) voor

kwame'ti·! Hoófdthema van dé te órganiseren bijeenkomsten zou zijn de 

bünde1ing v'á.n alle ,\�hti;.;.frànquist:î..sche krachten"� 

" � ·) . 

Uit de veertig. meetings, die uiteindelijk werden gehouden in de 

diverse vVest-Eüropese lande'n·, en uit de (een week eerder gestarte) 

stakingen in Spanje� zou·overduidelijk moeten blijken ii.oêzeer de 

overgr�tè meerderheid van het Spaanse �olk het huidige Spaanse re

gierri verwèrpt� Tevens zou naar voren nièrëtën komen, dat hêt door 

de PCE voorgestane i 1Pacto de la Libertad" in brede lagen: van de 

Spa'anse bevólking instemming geniet� Daarom werden doàr d'ë PCE..;lei-

. ding niet alleen de eigen kaderleden bij voortdu.Hng '.opge\v-èkt de 

·. meetingS tot· een groot succes te maken, maar pleegd:e de PCE-top 

ook veeivU:ldig overleg met de léidirïgen van andere Spaanse politie

ke groeperingen èri met de bestt.ti'ëh van de communistische partijen 

· i!
l 

de "gastlanden1 1. Do.èl van deze frèsprekingen was' uiteraard de

medewerking van de zusterpartiljeh te verkrijgen bij' 'de organisatie

van dit omvangrijke evenement.

Bemoeienis van de CPN met de meeting te Amst�r���
-------------. ----------. : --- . 

. 

. . · 

· Teneinde ook in Ne.derland op 30 april j .r; een man'ifestatie 

te kunnen houden, betrok de PCE, via haar partij.:.apparaat in Neder-
•···· · ,-,· .. -rt/part1.· J'·b·e· stuur i·n de voorbereidingen. Het overleg met l'à:nd,' het - .1 

·,·a.e ·1eidihg van de CPN maakte aan de PCE-kaderleden al spbe.dig dui-

'-delijk dat' het CPN_-partijbestuur weinig voelde voor een grote open

ba:r'e ·meeting,waarin de PCE zich openlijk als initiator manifesteer

·ae . Ges.teld werd van CPN-zijde, dat dit een handelen in strijd met

de Nederlandse wetgéving zou zijn, en mogelijk zou·kunnen leiden

tot tegenmaatregelen van de Justitie. 
.VERTRCU IELIJI\ 
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Om die reden_ �cj,y;i.see_rcl� .. ,de. CJ>N:-leJcii_p.g,to:J; een b�sloten p:i.j,een

komst met riag·;�:�g; g-���-.. p�b
Î
"fèail/"vo·o�a:}

.:
. Uitdr�kk�lijk'\îlstan-

c;ieerde _ de CPN zich V:f1P. .hJt voornemen ee,n demonstratieve optocht 

.. a,an de_ me�ti�g :te koppelen._ Ni_et dan met grote_ tegenzin stemden 

de �ÇE-;-k_a�.e�i;dep- hier,ITlede _ _ged�'�J..telijk in, .omdaJ �a.ai::. ��n mening 

de CPN.-.voor�,?el,l_�n in feite ,de >�o_or_ de PCE-leid_�ng 
0

bep,?-��.�- doel-

1;;t_elling nauwE!J..ijks ha,albaar _maakten. 
. t .

. ,, . . . . ,.. . . . . ' 

�- _.,� 

De Spaans� commµnisten�onden zich nog verenigen met het CPN-be-
- • •• .- • • • 

· ,  • • ... _ .•,·:;. -:-, 1 

sluit, dat de bijeenkomst in_ naam georga!l,iseerd zo� worden door 

de ( in 1964 opg;�?even)verenig�ng "Vrij- Spanje11 e�. ·da� '.;ve/tegen
woordigers va� de niet c;ormunistische P�J'SID�.1:L� .g�weerd :p.oluden 

.. ' ' . ". . . -- .. � .... 
worden, maar zij wenst�n niet toe te geven aan de_ CPN-eis,· dat de _ 

PCE n�et openlijk zou oproepen tot deelname aa� _,de bij eenkornst, 

die \e Amsterdam zou worden gehouden. De PCE-k��ers leefden in de 

veronderstelling, dat 11et in de oorspronkelijk� opzet heel goed 

,mogelijk zou zijn geweest zo ' n d_rieduizend Spanj 0arden bijeen te 

brengen. !�et. de b_epe{�ingen, _die de_ CPN-:leiding aan de PCE opleg

de, w�rd �e kans. op een grpotse manifesta�ie duidelijk minder. 

_van CPN-zijde_ wer:1 n�n �c;b,ter te verstaan gegeven, dat de CPN

l,ei,d�;i:J,g - 11:�:et, ber.�_:i...d zou zij.11-- tot. medewerking - aan de manifestatie 

- __ indie,n de '";pC:C-kader_s ,a�n "hun- _ oorspronkelijke - plan vasthielden. Bij

a1:-nvaarding Vé;l:n de CPN-voorstellen _ wild,e de ,.CPJIJ"-leiding de veilig

he_id van ç!.e �Pa.�rise spr,:ekers garanq_eren en opd;ac-ht geven tot hu

r:en _:yan Ele grote,_ :z;a.a,-1 van "Kra_snap:olsky" en _van de eventuele ver-

1?X::Et b_enod�gcl..lied:n•-. 

Op 3Ö aprü"""wäiin-:i� ::.d/i1oá zaar··van .,;:Kräifiäioî'�Kj� 400
Spaanse gastarbeiders bi" s • 

;� _ c  Jeen � ��men met �en luisterden een twin-
�i9�al Ned�rlanders naar de do�r- CPN en �c,;, · f

.
, . · - . - - . · -"' _ a ,,�_E:_vaardigde i;;prekers. 

Nam��
s de CPN werd de bijeenkomst gepresid��rçl:·_doo; · de Oud�Spanje-

stri� der Karl NEY3SEL, die ook __ het_ slot'"'oord 
· 

" sprak. De begroetings-
_ boodschap werd namens de CPN ui� . k . - · · gespro en door de poli tiek-secre-
��ris _yan het Amsterdamse CPN7district M� . ��· � -HAKS� die in zijn korte 
re�e de steun memoreerde die d t · e.gas arbeiders haçlden gegev�n aan
_de ,Nederlandse arbeiders bij de diverse stakingsacties i; de af-
gelopen jaren. 

· " 
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Hij belichtte verder de rol van de CFN in de solidariteitsacties 

ten behoeve van het vetzet in Spanje4 

Na het beluisteren van de geluidsband met de toespraken van 

Dolores IBiülRURI en Santiago dARRILLO sprak een Spaanse gastarbei

der over de betekenis van de Spaanse communistische jeugdorgani

satie "Union dé Juventudes Comunistas" (UJC) in het Spaanse ver

zet. Vervolgens sprak een lid van het Cehtraai Comité van de PCE,

MelqUiseder RODRIGU�Zt over de stakingsacties in S11anje als onder

deel van hat verzet tegen het S�aanse bewind, waarna hij breed

voerig inging óp het 11Vèrdrag voor de Vrijheid", dat door de 

Spaanse commühistische parlij wordt gehanteerd als basis tot sa

menwerking met andere Spaan se politieke groeperingen om te komen

tot een gezamenlijke otnve:rwérping van "de franquistische dicta

tuur''• Uitvoerig stond de spreker ook stil bij de positie van de 

gastarbeiders die naar zijn mening uitgebuit worden en verstoken

blijven van rechten � die de burgers van het land - waar de gast

arbeiders vertoeven - wel hebben. Hij wees er op, dat in enkele 

landen de vakbeweging hieraan aandacht begint te schenken en er 

voor ijvertt dat de gastarbeide�s niet om politieke redenen uit 

de gastlandenLverwijderd. RODRIGUBZ riep zijn landgenoten op niet

langer om gunsten te vragen, maar hun rechten te eisen en te ver

dedigen. De buitenlandse arbeiders moesten z.i. vrij zijn hun 

eigen vakorganisaties op te richten en deel uit te maken van af

delingen van de politieke partij van hun keuze. Ook een eigen 

pèrsorgaan en eigen scholen zouden de gastarbeiders ter beschik

king moeten komen, omdat de gastarbeiders de eis zouden mogen 

stellen, dat hun recht om in verbinding te blijven met de cultuur

en politieke situatie in eigén land, gefespecteerd wordt. Dooi de 

ervaringen met de democratie in het gastland en door de uitoefe

ning van de democratische rechten zouden de gastarbeiders inzien

hoe een vrij en democratisch Spanje tot stand kan komen. De spre

ker stelde daarbij, dat als buitenlandse arbeiders vrij zijn om 

hun arbeid te verkopen, zij ook even vrij moeten zijn om te den

ken en te handelen als de burgers van het land waar zij vertoeven . 

Hiertegenover stelde ROJRIGUE� de situatie in Spanje, waar -vol

gens hem _ de II fascistische junta" zich alleen nog i:;eet te hand

haven door een meedogenloze terreur, maar waar naast de arbeiders

.L worden 
V LRTROUvt1ELIJK 
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thans ook andere bevolkingsgroepen zich met steeds grotere kracht 

tegen de dictatuur keren. In het slot van:· ziJn h'd:ita'ii �et groot 

enthousiasme werd aangehoord) riep hij de aänwezigei
{ 
·op te ijveren 

voor de eenhe.id van· lne "arit:i.-fàscisteriai ·en bij te dragen aan de 

strijd i� spa�je '6pdat de "zieltogende dictatuur" vervangen zou 

worden door 'de ·11�kltè.rnatieve democratie". 

* 

. '· · 
•t•· 

:·,. �; 
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• 

• 
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.,: Komiteè J'ongeten voor Vietndin' 

La.11 de l:ûite· 30 aPril 1972 

Na zorgvuldige voorbereiding en e·en intensief gevberde· propa

gan{J:a gedurende ::tuim twé;Ef, maanden, vónd>op 29 en 30 -april 1972 een 

maJisii�e! Vîetnäiri:.-manifestatÜ:i in• het Amste:rd.amse ,Botf:plaats-..--

Dez·e,: mánif�esta.tie ging uit ,?ah het, ixi'janu&ri '1.972, op initiatief 

'van:'-het Algeineeri Nède'rlands Jeugd V:erh0nd ëfr·«è'-:'A�gèn'lenë: Btuci.ent:en

veren.i.gîng Amsterdam öpgerlChte liKcimi-tee Jorige:t"Èm \f.oor Vietnam: 1
, waar

in '"27 jcmgerëho:rganisàties và:rii 1 vrïj'wel alle 'ge:ziridte'n °ve·renigd zijn. 

Voor 0 dê.;:èropagandä 'had·het Korriltee zich o.a.·''\fei>zeke-r<l -van de mede

vie:r'king van Jan ïWLKERS·, die een affiche ontwierp.- -De mänifesta:tie, 

bestaande uit een demonstratieve optocht door de binnenstè;d· van Am

sterdatfr naar ·het Stadiónplein 1en: aansluitend een meeting in het Am

sterdamse Bos, vond onder zeer ·slecht e wee'±sonist·andighedèn: plaats. 

·De schattingen v�n·het aantal deelnemers aari•de demonstratie

lópen sterk uiteen� Enlt'cHë krantenberichten lftaakten mèlding van ·ruim 

:1dfooo betogers en het comrilunistischè dagblad "De Vfaarheïd'' s·p:cak 

zelfs van 11tienduizenden11 • Volgens een betrouwbáárdè-r .bericht namen 

er 5 à 6000 personen aan de demonstratieve optocht deel. 

Ha ontbinding van de optocht op het Stadionplein begaven de demon

stranten zich naar de z.g. Vietnamweide in het Amsterdamse Bos, waar 

verschillende cabaret- en muziekvoorstellingen plaatsvonden, die de 

gehele nacht voortduurden. Verscheidene Nederlandse en buitenlandse 

artiesten verleenden daarbij al dan niet belangeloos hun medeuerking • 

De (communistische) Nederlandse Vrouwenbeweging afd. Amsterdam had 

50 vlaggen vervaardigd ter versiering van het geheel. 

De op zondag 30 april 1972 gehouden meeting werd bijgewoond door 

naar schatting 2000 personen, waarvan de meesten de nacht hadden door

gebracht in de ca. 300 tenten die zijzelf daar hadden opgezet. 

Op de meeting voerden naast sprekers van de PvdA, de PSP, de D 1 66 en 

de PPR, ook de heer H. HOEKSTRA, voorzitter van de CPN en de heer 

LY VAN SAU,als vertegenwoordiger van de Parijse delegatie van de Voor

lopige Revolutionaire Regering van de republiek Zuid-Vietnam, het 

woord. De heer HOEKSTRA riep zijn toehoorders op zich blijvend voor 

de Vietnamese zaak in te zetten opdat er een einde komt aan wat hij 

noemde 11de imperialistische oorlog in Vietnam". 

VERTROU\/ELIJK 
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Hij toonde zich in ZJ.Jn rede verheugd oy�r _ het s.lagen va!l, het K6mitèe, 

:::
h

::t ::d:::
g

::s 
0

:::
r 

u::Ji;�ri11ï }t�tt di��d:::
Î

:.rt:::te 
- bewaren en.,uit -te 9_:r:-eiden. 

D� �yeJ'.'.:tegenwoordig�r van de V..q�r\pIJ�g_e_; Reyolut_ionaire Regering

van Zui_d,...Vj,e_tnam, d.Jt 4eer- :,;LX. VAN SAU be;?o11� z��:11 s�_eech m_et z.ijn dank 

ui.t i:;e spreken, vo�r :de sympa:thie ":oor de. vrijreidss:t_rlj ders in zijn

lan<l:.; Verder. ver,ldaarde. hij. o .• µi. _dat de VietnamezE:n slechts eisten 

daLall,e__;:Amerikan,en .uit,Z.0.-A.zië ve.rtr;e}d{en en dat .. er een, nieuwe re

g_ering :i.n Saigon .Jrnmt, cj.�-e alle_ ;Partijen en {�ligies wil erkennen en 

rilet hen vii.-1 same:p,werk�n�. Hij_ wil:J_en, zei LY VAN SAU, v.r;ije democra

tische v;,.rkieziirnen waardoor een onafhank:l;i,j� en neutraal Vietnam 

zal ontstaan. 

De meeting werd te 15.45 .uur besloten waarna. tot 19.00 uur de diverse 

.beat�,en,�popgroepen weer optraden. 

He.t geheel ha-9- een :rustig verloop. Er waren diverse ordev:achten 

van het_ ANJV ingeschakeld om al,les in. goede banen te leiden . De netto

opbrengst van de kaartverkoo_p zou. bestemçi zijn voor het Zuid-Vietna

mese- bevrijdingsfr.ont .. : 

VERTROUWELIJK 
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Congres van de Socialistische Jeugd (SJ) 

Op 1, 2 en 3 april 1972 �rgani�eerde ·de SJ haar· jaarlijkse 

congres, ditmaal in het SEL-gebouw te Rotterdaln. Onge;�e/\5" SJ

leden gaven door hun aanwezigheid blijk van hun belang��_elling:; 

C 4et vori_ge congres we,rd nog doorongeveer 8
(

) ·per�Önen' -bëzoëht). 

. 

. 

::- i �-. 

Dûid'élijk bleek, dat de SJ als laridelïjke organisatie nauwe-

lijks meer b,/staat: er was héffîge k:rïtiek op ,het hoofdbestuur (HB), 

dat 'als een zelfstandige eenheid had-'gefUngeerd zonder dat .het. er in 

geslaag�'�as de afdelingen te inspireren; Het belangiijksté.rësultaat 

van het congres bestond dan ook uit een herziening van de organisa

tiestructuur, waarbij het hoofdbestuur geÎntegree.!��w���-!� �e af

delingen en �en nieuwe naam_kr�e.g: het hoogste orgaan Yé;:n de SJ 

.werd de 11PolitieJ,:e Raad 11 , bestaande uit het "oude 11 hoofdpes�uur, nu 

· dagëlijks bestuur geheten, met rertegenwoordigers van de respectieve

, afdelingem. Het scheelde echter weinig, of. het 11oude_'' HB �ad geheel

het veld moeten rv.i!l\-en. Voo!'al vanuit de. afdeling Utrecht was men ge ... , 

kan-t :teg.en het aanblijven van de zittende bestuursleden.

De opl·ossing voor he_t bestuursprobleem_ betekende derhalve 

een compromis: het dagelijks bestuu_r werd via de politieke. raad 

· nàuwer verbonden met de afde;Lingep:, terwijl tevens besloten werd

het dagelijks bestuur op ni.et ,,al te lange t�rmijn te vervangen door

nieuwe beshi:vrsl(;)den. 

Het nieuwe bestuur wordt-nu gevormd door.de volgende p_ersonen: 

a) Dagelijks bestuur A.V...::�.SCHUTJR.(voorzitter)

E.VERHAAR en L. de \",AAL (secretaris--
sen) 

P.SCHRÖDER (fin�nci��l secretaris) 

(Het HB-lid M. van ROSSUM, die in verband met zijn·wei:-kz�amheden 

in de SJ-afdeling Rotterdam onenigheid had gekregen.met de 

rest van het HB, - werd. niet opg�ri;tnen in h�t, dagelijks bestuur.) 

b) Overige leden van de P?Ïi\l'�k� .
raad:_ 

. G. de BEYN (namens. de afdeling Zee-
·· 1a.nd)

R. van G�NDE1EN (namen� tl� afdeling 
Zutphen) 

•D•: i.ran VE:CN (namens de afdeling 
u·trecht) 

K.POST (namens de a�d�ling R'dam) 
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Voorts .best�,a.n er vaqatures _yoor _de afdelingen Amsterdam, 

;Lim°Qu:r:g e.n Fri�sla�d. 

T���o�stige stràtëgie 
·

.,., 
Das het organisatieprobleem al 'moeilijk op te lossen, de kwes

tie van de landelijke strategie van de SJ leverde nog meer moeilijk

heden op: het congres kwam niet verder··aart het· gëven van·· de op-

.. dracht aan de politieke raad "de strp.tegie iil geza.n.ierilijk overleg 

vast te ste11en 11
• :Een niet geringe' opgave" w.ann_eer m.en ,be9:_er:i1:<F dat 

iedere afdeling op zijn' eigen manie .r actief PL inë?-ctief ;i.s ,- zoals 

blijkt uit . de verslagen van·. de verschillende afdelingen� 

�cti�iteiten:van_de_afdelingen 

De ·afdeling Amsterdam, eertijds ·toonaangevend in de lahdelijke 

SJ, wenste zich zelfs volledig tè 'tlistànciër'en van- een nog vast te 

stellen land�lijke ac·tielijn: dè Amsterdammers waren van plari door 

te gaan me·t het voeren 'ván "'ad hÖè 11 acties ('Naarvan in ·hef verleden 

niet al te veel is terechtgekomen)'. Deze opvatting zette'n zij 

kracht bij door riiet .· d�-el te n�m�ri'-aan de algemene stemming' doch 

het congres vroegt{j�fi· tè ve;I�ten� zodat deze afdeling ook niet 

�erteg�n�oordigd wèrd:iri de pólitiëke f�i�.

Van de afdelingen' Limburg eri Friêsland ( '?) ,vas niemand naar
Rotterdam gekomen, hétge�n- gezien het' !i;eb:rek aan activiteiten geen 
verwondering mocht wekken. (Van de afdeling Lihiburg is het laatste
jaar niets meer vèrnor,1en; · de affieling:: Fr1'èî5land heeft· zelfs helemaal 
(nog) niet gefunctioneerd.). 

De overi'ge �':rdelingen', te weten Rotterdam , Utrecht, Zutphen en
ZeE!_lll.nd bleken �ich op_- nogal verschillende actie-terreinen te hebben
'.be�e:ven. De enige acti vi tE!i t :va� de afdel�ng Zeeland bestond uit een 

. ,.vr-uchteloz,e poging :de_ l'�i tte" BVD in_ Zeeland te benadere_n. De afde
ling Zutphen 1;ileek,:,_z:i,.sh�9• m. in _samenVfe_rking me.t ·-de CPN� beziggehouden
te hebben met een (weinig llf_çces��J"le[ a�,tie tegen de huurharmonisa
tie, ter.wijl de af�eling R�tterdam zi�h gestort had in het ;/erk

· onder J·on
0
�eren, eveneens z d 1 on er vee succes. De afdeling Utrecht 

tenslotte hield zich bezig. met een tweetal onderwerpen: buurtwerk 
in enkele wijken van Utrecht en de drukkerij/uitgeverij van de 
SJ� Oi beide terreinen �ist'deze afdeling vooruitgang te boeken, zo
dat gesteld kan worden dat deze afdeling in wezen de enigo actieve 

• 

• 
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groepering van de SJ vormt. Vooral met de laatste uitgave van de SJ-

. drukkerij (ïiDe IRA en de Ierse kv/estie") was men erg ingenomen: naar 

aanleiding van deze publicatie' die in samenwerking m'è't eèn project

leider van de ·'Raadskelder" in Utrecht is· �amengesteld:, werd te 

Utrecht in de loop van februari een "Ierlànd Comité" opgericht. 

De_financiën 

Zoals gewoonlijk gaf de financieel secretaris geen ge_detailleero 

overzicht van de financiële toestand, "en wel om de schuldeisers niet 

wakker te maken 11
• Hij maakte bekend, dat_ de financiële positie van de 

SJ wel enige aandacht vroeg. Aangezie� ��
.
� de drukkerij/ui tg,everij

niet op een zuiver commerciële basis wil laten werken (er worden 

kleine winsten gemac�kt), werd besloten de contributie van d_e leden 

te verhogen. De mate van verhoging zou na de conferentie in overleg 

met de verschillende afdelingen vastge.steld moeten worden. 

Conclusie 
---------

Sinds twee jaar bestaat de SJ tJ.it: _een aantal_ los van elkaar 

opererende groeperingen, die_, zonder een. samenhangende visi_e op hun 

werkzaamheden, deze organisatie, continueren. De nieuwe -or;ganisatie

vorm :-zal hier waà.rschijnlijk weinig iVex_-andering -_in kunn_en_ brengen, 

.'.äangezien het. dagelijks .bestuur door l·ang niet ieo.ereen g�}3;.ccep

teer-d wor�dt en de overige leden van de poli tielce raad_ niet .�het 

nodige gewicht hebben om hun visie aan a],le groeperingen:op te leg

gen. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de SJ landelijk het 

niveau van haar meer roemruchte jaren in afzienbare tijd gem�kkelijk 

opnieuw _zç;tl bereiken •.. -Stellig vormt het uitgestrekte gebied waarop 

de versdhillende groeperingen van de SJ zich begeven hebben (waar 

t t · · naast of tegenover een groot aantal andere zij zich geplaa � zien 
· 

d " zi"ch met dezelfde onderwerpen bezighouden) groepen en groeRJe$ ie 

een beletsel om wee.r een strijdvaardige landelijke politiek te 

kunnen voeren.-

* * 
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Het · Eiirö:Peäê-·veiligheidsstreven en het Europese volkerencongres 

Nu ��ri v�l�rlei 1 ka�ten de roep om een corifiienti� over Veilig

heid �n �a�erlwirking i� Euiopa (CSCE) � o��sprón��lijk-Europese 

Veiligheidsco�i�f�nif� genoe�d � �té�dé luider w�idt �ih6ora en het 
·steeds meer als ê·en· vanzelfsprekende za�k ·;,ordt beschouwd, dat in de 
ria6ije toekomt� een dergeiiJke bij�enkomst op �égeriJgs�iveau zal 
worden gehouden, is het zinvol na te gaan van welke __ z

_
ij de. �n op welke 

wijze de plannen voor een Europese veiligheidsregelirii�ii}ri-geënta
mee_rd. 

·Het plan voor een Europees. veil±:gheidssysteém';wer'd formeel voor 
het eerst ;in 195lt.·:gelanceerd <foor de :,toenmalige minister van Bui ten
landse Zaken MOLOTOW en werd toen algemeen beschouwd•als een poging 
van de Sowjet-Unie om de NAVO., uiteéri:·te laten vallen en de 'Amerikaan
se invloed in Europa te verminderen. 
Ook toen in de hierna volgende jaren de Sowjet-Unie periodiek '.•haar 
voorstellen voor Europese ·.:Veiligheid bleef herhale-ri, zag men in de 

allengs meer subtiel en vredelievender wordende presentatie van deze 
voorstellen slechts een tactische manoeuvre, die ge hef:} R�$_1;_� in het
ra.am van de in 1956 door CHEOESTS�OW gelanceerde vreeq2'.ame coëxisten
tie_:po_litiek. CHROES,'I'SJ.OW en �e zijnen _r,ede�ee;r:den h�e\ i:::1t-chter dat 
in di t ___ atoomtijdperk e.�_n �gce,wa_,pende kr�cht�et\1tJf niet: l_angeF o_pportuun 
e_n l?e�,Shikt was orn 1!,,et kap,i t.9;_1;-,isme d,e -�?f:i,p,i

,
tieve _ne:.:1:e:rü_aag to.e te 

brengen. Gezien ook _de _vermè,��de s:qpe_3;i�ri tei,t van ,het "soci�+/stisch 

stelsel 11 zou de comrnunistis�h�, wereJ,doy�rhe_(:fsin�,"'VeE;l ef:fect.�ever en 
met mi�_der risi�o 's kunnen wo�d�n bevochte_11 d9qr ,niet-:�eweldd_�pige 
middele�, . zo alf:. economisch� competitie , id.eologische on�er.mJjning 
e.d •• Voor CHROESTSJOW en evenze�r :voor Ziijn opvolgers _,beteke1'.-,t vreed
zame coexistentie dus bepaald g _�en :permanente vrede tussen Oost en 
West, maar 5.,l� chts een tactisc�� u_iJschakeling van oorlogsg,eweld, om 
met alle andere dan militaire midd_elen de 11on_verzoenlijke_ klassen
strij_dn in eigen voordeel te kunnen. beslechten. 

_Ook de Sowjetrussische veili,gheidsplannen voor Europa z:i,jn een 
i�teg��re�� be;tanddeel gaan uitmaken van deze vreedzam� coäxistentie
politiek, hetgeen telkens weer met zoveel woorden wordt uitgesproken door de Sowjetleiders zelf. Dat is bijvoorbeeld gedaan door partijleider BREZJNEW hoogstpersoonlijk o� een conferentie te Karlovy Vary in april 1967, die speciaal belegd was om alle Europese communistische
partijen bij de r'ioskouse iuropa-poli tiek te betrekken. BREZJNE .. ' bezi;1oer 

__ daar zijn buitenlandse kamerë,den dat ''de strijd voor de Europese ve±liJhoid-;' ·een- ·.:,ezenli,jk onderd00l vo_-r_• r,1t , van de c;r-ote inter-nationale 

• 

• 
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klassenstrijd, die in de "socialistische w�p�l!f�!4�?moet uitr,nonden. 

Hoewel· er van- de kant van de .. NAVO in _die . .t,ijd,;. o_.a., vanuit Reykjavik, _sug_-, 

gesties voor een veiligheidssysteem werden gedaan, was er nauwelijks een 

· esteurope_se regering, die serieus op de 3owjet-sue;gesties 0:111:t.renr\ een CSCE

inging. Nu, nauwelijks v�jf jaar later,_ is de publiek� _01,:inie voor een niet 

onaanzienlijk deel .een tot�al andere mening toeged_a�; - _9-e, __ q.J,_9:8 is in_ de 

ogen van velen een bonafide zaak geworden, waar�,:m men_:_2:AP.P: niet dient te 

onttrekken. Er is e'igènlijk ook geen enkele Wèstaur6pése regering di� �r 

nog •aan bvijfelt , dat de V�iligh�idsöóriferentie vroeg of laat ,;rl!_et�erdaad 

bijeen ,za1 komen. :Ó�ze �mmezwaai, een I.'�e:pe ctabel succes .voor,. de So,�Aet_--;: _ 

Unie, is mede het g�völg vim een min,,_oLmè,er heimelijke pro_pag�nda-c�r.1:r,_él._gne 

waarbij alle in aanm�
,
�!dng ·kqroe_pde è'6imi1;unistische partijep. ,�!.\;-internationa

le man telorganisat:i.es ,;_,zij�
1

,:Î.rtge;s:chak,(;!,+._d.-· 

<> Hoewè1:. deze '.Verhantleltng -.�ich_,:rneer wil bezighouden,èmet d���:. propagan

da-activiteit rond de -:ë:ti:topese Veiliglleid dan met de CSCE zel.,f,_moeten_ toch 

evencin vogelvlucht de meest recente- 0 dipl(?matt�l.-<� .. ?owjetstapp�n · terzake 

worden gememoreerd; om: de lijn der on;twikl<eling_:: b���r te k1mn,en volgen�_. De 

Sowje.tleiders hebbén zich vooral.na 1968 bijzonder,i�gespannen voor.een CSCE, 

die�de-status quo,i� �uropa zou moeten garanderen� Daiicioskou ?P dat mom�nt 

blijkbaar: zoveel· waardè- hèch . e aan een erg� _ ,,. . o __ tt d oliJ" 1•e n·ar_ ant_ie -. ka_n:_·· _verk_ laarçl. 

worden uit een reeks belangrijke gebeurtenissen, _die de _ �.?J_j�tpos,itie 0V 

, het wereldtoneel in 1968 ingrijpend hadden ge,,,ijz'igd:,,� �,x, 

de zich snel toespitsende grensconflicten me,t cfa':i.na, ._die de Sowjet-Unie 

deden ver langen naar een ontspanning• aan-, haar./v:�R:t-grenzen; 

de nieuwe verzoenende Ostpoli tik van . :Sorw., te:g_epoY;er de indj, viduele oost-

europe se landen, die rfoskou deed omzien-_naa,r:, �J!:�ra .waarborgen voor de 

samenhang en integriteit van het Oostblok ; j,"-ï' 

�o-J·eteconomie_, die zeer gebaat zou zijn bij nieuwe mogede stagnerende ~ " 

lijkheden voor financiële en technologische impulsen vanuit het .;est.en' 

. -mët' name vanuit 'ivest..,,Dui tsland; 

k .· di_e Moskou dwong haar macht ook in ,;. de grote crisis in Tsjechoslowa I.Je, 

de·andere bloklanden tegen verdere erosie te vrijwaren, en 
· • d · 1 1.·n dat land die de Sowjet-Unie noopte haar ernstig-···de gewapen e 1.nva , 

1. d mogendheid'; zo goed_ e_n zo spoe�_ig_ geschonden image van nvrede 1.even e 

mogelijk te herstellen.: , .. ., : '�· : � ,·� .. - 2, . 

· k niet meer uitsluitend door offensieve Keer dan vroeger leek deze polit1.e nu 

ZJ,,.J·n 1.·ngegeven, maar ook door defensieve overwegingen. De beweegredenen te 
- · ;; CSCE die de Warschau Pact-landen in maart 1969 dr1.ngende ·oproep voor een , 

in Boedapest uitvaardigden, was zoveel realistischer, verzoenender en tege-

atle vroegere documenten, dat de NAVO concrete moetkomender�_".:":1,n toon ei.an

VERTROUWELIJK 
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tegènvoorstell�n ging formuleren. 

Het duidelijkst kwam'die nieuwe soepele Sowjet-aanpak tot uitdrukking 

iri het zgn. 1 :r,Iemorandûm van Boedá:pesttt, wàirmee de gezamenlijke Warschau 

Pact-staten zién ':i.n Ji'.i:nf ··1970 rechtstreeks tot alle Zuropese hoofdsteden 

·wendden. Dit 11Ï"iemorandum 11 kwam - zover als maar enigszins mogelijk - tege

moet aan de NAVO-verlangens, een welwillendheid die opnieuvir bewoórd werd 
.
in het voorstellenp�kket van de Praagse . arschau·Fact-bijeenkomst van_

· januari 1972 •. 
Dat i--ïoskou ook in de praktijk bereid wás tot condrete stappen bleek 

o.a. uit de sluiting van het Sowjet-Westduitsèniet-aanvalsverdrag van 
augustus 1970 en het Viermogendheden-accoord inzake Berlijn van september
1971. Laatstgenoemde accoord was trouwens. door 

0

het Westen als voorvmarde
gesteld om tot een CSCB te komen. Beide overeenkomsten werden: ��or de 
So�jetwoordvoerders meteen uitgelegd als ,;bewijzen van goede wil n en als
zodani� als een beslissende aanloop naar een s�oedige CSCE. 

l'eneinde nu de publieke opinie in de .esteuropese lande·n voor d� 
ïdèe ván een CSCE te winnen,· lieten de .80 1.-;jetleiders alle comrnü,nistièèhe 
pa±tïjén op de commünïstische wereldconîerentie van juni· 1969 in ï·foskou 
instemmen met de drie maanden tevoren in Boedapest uitge;aardigde ' .. 'arschau· 

·pa'ê-i;: . . lloproep'i voor een csc�. Voorts lieten zij al. die partijen bij. deze
gelègenheid uitspreken dat het belangrijkste initiatief om de;csc:;:; te . . . 

. realiseren bestond in het org�niseren 'véin: É:
i

'�n zg. Europees"V;lke:renèongres, 
dat'· het goede klimaat ervoor' zou ·moete� scheppen. ?�et dit V�Îke;èncong;es
had men kenn�lijk het oog op een spèctaculair forum' van· re.presentàtieve 

. ;("ver-teg'enwoordigers' uit 
0

br�de fagen der ',jtiró}ièse bevolking", dat {ich· met 
z·oveel gezag' voor een·· CSCE' zou moeten 

_'
ui tspr.é°l�en, dat 'dè · esteuropese re

geringen er eenvoudigweg niet ··meê'r onderuit zoude_n kunnen. om het propa-
. ganda-effect van zo' zi man,ifestati� zo gro'ot · i1i'ö'geÜ.jk te maken v,as er hët 
ï{remlin natu.J.rlijk alles aan g�legen 6m 'het niét te laten voorkom�1:l-iüs 
een communistisch, laat staan Oosteuropees opzetje, maar als een spontaan 
uit de massa' opkomend initiatief. 'Het is da;rom ook niet zo verwonderlijk 
als men eerét wel da�ht, dat di,cdmm��istischa pers in dê eersivolgeride 
twee� jaar met geen woord' meer re·pte ove•r' "" ··t v· 1 · ' v.à o kërencorigres.··· Jant gedu-
rende al die tijd werd in alle stiltê �xi tót'in de fin�sses dît'z�ge
naamd 11spontane r : congres vanuit i'foskou voorbereid. 

• 
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Öndanks deze geheimzinn�gheid is er toch wel iets �itgelekt 

over �eei deiè �reparatie en ook over de �ele moeilijkhedeii, die zich 

dáarbij voordeden o Zo is bijvoorbeeld bekend geworden, dat de CPSU op 

�en besloten conferentie in Moskou in januari 1970 in totaal 28 Euro

pese communistische partijen metterdaad aan �et werk heeft_ trachten

iè\zetten �en behoev� van dat Europe�s Vqlk�rênciongreso Zij stuitte 

daarbij echter op on�erwacht fel verzet van een zestal zusterpartijen, 

die ook wel voor een CSCE zijn geporteerd, maar dan met dikwijls.an-
.. 

. 

dere oogmerken, soms zelfs tegengesteld aan die van �osk�uo Vooral de 

Joegoslavische en Italiaanse partij-afgevaardigden beti�htten de Sow

jetcommunisten er bij deze g�legenheid openlijk van een E�ropees Vol

kerencongres te willen uitbuiten als een propagandameeting ten gunste 

van hun eigen buitenlandse politieko Zij zeiden niets te willen weten 

van een volledig door Moskou �emanipuleerd congres, maar eisten een 

bijeenkomst waaraan o�k - niet door Moskou gecontroleerde - burger

lijke, sociaal-democratische en christelijke partijen en organisaties 

zouden kunnen deelnemen, zoda� een Europees Veiligheids�rogram k�n 

worden opgesteld
1 

dat op zo ruim mogelijke bijval i�·heel Europa zou 

kunnen rekeneno 
De CPSU-leiders zijn niettemin onverdroten doorgegaa� 'de ·Eur.o-

pese partijen op meer verkapte wijze te pressen zich in te zetten 

voor een Volkerencongres naar Sowjetpatroono Daartoe deden zij een 

beroep op enkele van de ge�illigste Westeuropese communistische par

tijen, met name de B�_lgische pa'rtij, die een sleutelrol kreeg to�-
be

deeld o Enk�le Belg�s�h� partij�oryfee�n moesten nlo met een paar an-

dere, nauwke�rig ge�elect�e�de Moskou-bevriende landgenoten een spe

ciaal Veiligheidscomité in Brussel oprichten om de voorbereidingen 

'voor het Volkerencongres te gaan coÖrdine_reno Zij konde·n daarbij put

.ten uit royale Sowjetfondsen, doch mochten slechts handelen onder het 

toeziend oog van enkele hoge functionarissen van de Afdeling Buiten-

land van.de CPSUo Twee van de"ze Sowjetrussische partijfunctionarissen 

reisden in juni 1970 naar Brussel om met hun Belgische kameraden en

ook enkele Finse en Franse partijvertegenwo�rdigers een proviso�isch

�erkrooster op te stellen om het Volkerencongres zo spoedig mogelijk

te verwezenlijken, zonder dat de hand van Moskou er direct achtér

vermoed �ou wordeno Besl;ten werd om alle andere Westeuropese partij

en, die niet bij dit geheim overleg betrokken waren, stuk voor stuk 

· h · en land prominent_e_ persoonlijkheden te be-
over te halen om in un eig 

• 
11l'fationale Veiligheidscomit _é's". 'nit 

w�gen zitting te nemen in zg 0 

· 
acti·ecomité's worden, waa_rin_ de communisten niet de moesten neutrale 

yjR_T?_o.9:,,1EiIJX 
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ereposities, maar wel de sleutelfuncties zouden bezetteno Deze natio

nale comité's zouden vervolgens op intèrnati��ale c�ns�ltatieve bij

eenkomsten een gezamenlijk Initiatiefcomité moeten opzetten, dat zich 

tenslotte zou kunnen belasten �et de practische organisatie van het 

·Europese Volkerencongiè� zelf o '

Deze heimelijk uitgestippe1de �o;rber�idingspro�ed;re is syste

matisch en tot in de puntjes uitgevoerd; alleen raakte zij wel aanmer

kelijk op het oorspronkelijk tijdschema achter, omdat er nogal wat
. . 

stagnatie optrad bij de oprichting van Nationale Veilig�eidscomité' s 

in verschillende Europese landeno Dat wilde bijvoorbeeld helemaal niet 

vlotten in belangrijke Westeuropese landen als Frankrijk en -Italië,

maar evenmin in eigengereide Oosteuropese landen als Joego�lavië en

Roemeniëo In Nederland, waar zoals bekend de CPN zich sinds jaar en

dag niet meer voor zulke Sowjetplannetjes laat gebruiken, kwam er even

min veel van terecht. Wel deden enkele Moskou-ietrouwe dissidente com

munisten en fellow-travellers een paar aarzelende pogingen om een Ne

derlands Nationaal Veiligheidscomité te stichten, maar zij bleken geen 

voet aan de grond te krijgen o 

Door deze tegenslagen werd de eerste internationale consultatie

ve bijeenkomst, die in juni 1971 door het Belgische Veiligheidscomité

in Brussel werd georganiseerd, een vrijwel volslagen mislukking 0 Wel

waren er vertegenwoordigers uit 22 Europese landen komen opdagen, maar 

de Westeuropesè afvaardigingen waren over het geheel genomen z� weinig 

representatief; dat men het kennelijk niet v�r�ntwoord achtte �p deze 

smalle basis een internationaai Initiatiefco�ité samen te stèllen; dat 
ook maar en�gszins aannemelijk eèn Volkerenc6ngi�s zou k�rinen entàme
reno Belang�ijke westerse sociaai-democratische partijen� die waren
uitgenodigd, hadden verstek laten gaan en uit Nederland w�s er �ileen
maar een J·ournali'st, di·e i·n fei·te slechts · zichzelf vertegenwoordigde o 

De organisatoren van deze Brusselse bijeenkomst, enige Belgische en
Sowjetrussische partijfunctionarissen, die vanachter de schermen het
gehele verloop regelden, kwamen daarom met de suggestie dan eerst maar
een contactcommissie in het leven te roepen, die tot taak kreeg voor 
de eerstvolgende consultatieve bijeenk;mst een bredere en evenwichti
ger vertegenwoordiging rond de conferentietafel te verzamelen 0 

Na veel krachtsinspanningen en herhaald uitstel vond de tweede
consultatieve bijeenkomst tenslotte van 11 t t 13 · · o Januari 1972 in 
Brussel plaats o Er waren nu ongeveer 200 t ver egenwoordigers van Natio-
nale Veiligheidscomité's en politieke m t h 1- • . , aa sc,appe iJke en religieuze
organisaties uit in totaal 27 Europese 1 anden, 
vijf landen meer dan in juni 1971. 

dat wil dus zeggen
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D�\ i_n��.;_
in_tu5.sen nog lang niet --�evr�_den was, sprak wel uit de be

zwerende oproepen aan het adres der aanwezigen om in de komende maan

d.en de •_,basis van hun natioi;i.a�e:· afvé;i�rd_:i:._gingen .t .. e. verbreden en het ni

.ve.a-q ervan te v_erhoge_.n. Deze_ .�.au""�-F�l�s. "1Ter9:u.lde t_ere?htwij zing kon 

zich met na .me o.<?k de l)e1e:i::lé?;!l,9:9-:e,- _
v_��t��ep_wo_�r.dig�ng aar:itrekken, die 

al heel schriel �as }'a.mengest�ldo _ iant hoewe], _ de f!e.lgi�che or;ganisa

toren. enige . beke�de trjed�rlanders _ r�9�tstreeks hadden _ uitgenodigd! wa

ren er. tenslo�te slech�� .,enk��e, ex-_ÇP�-ers .. ��r�cl1enen, plus een paar 

vertegenwoordigers v'.:"n h�t �go N\:lder��nds�_Jo�gerencomité voor .;;uro

pese Veiligheid, dat nog geen �eek tevoren inderhaast in elkaar.was 

gezet door twee pro-:-ftusl3Jsche c_ommunistische veteranen die in nauw 

co_ntact staan met de Sowjetamba::;sad_e in, Den Haago Ondanks deze onvol

komenheden installeerde, de twee.de Brusselse consultatieve bijeenkomst 

op 13 januari e_en vqorlopig Initiat�efco�i�é, dat vervolgen_s pro forma 

het. Volkerencçmgres r,nocht ui tscprijven voo.r 2 tot 5 juni ao s o in Brus

. sel o Overigens _bleek men zozeer_ .bevreesd dat de naam_: 1 iEuropees Volke-

rencongres H al t�. zee.r besmet 11:as, d,at men deze be_naming liet vallen 

en optel;)rde voor _ .. een nieuwe aanduiding, te weten "For·u·� van_ de buro

pese publieke opinie voor Veiligheid en Samenwerking"o De technische 

v,oorbereiding van dit Europafor�m w�rd toev�rtrouwà. aan een -·permanent 

in Brussel zetelend 11operatief secret;ria�t'', dat on�etwijfeld voile

dig onder supervisie zal �taan yan de Deigi�che orianisatoren en hun 

Sowjetrus�ische beschermheren. 

Heel deze onderneming voo_r een Zuropees Volkerencongres oftewel 

Europa-forum is vanaf pet begtn mede ondersteund door de internationa

le.communistische mantelorganisatie�, die eveneens vanouds fungeren 

al_s_ lastdieren van d� buitenlandse Sowjetpolitieko Zoals bijna altijd, 

werd hierbij de too.n aa;µgeg.ev�n door tl� iu'vlo�:d,rijkste, de i,ereld 

Vredesraad ('JVR) 0 Dat lag in dit geval des t:e mee:r:__.voo� de, 
hand, om

dat de l_.iVR al jaren .tevoren het gesprek over Europese Vrede :en Veilig

hei
-
d geopend had met allerlei andere, ook �iet-comr�unistische en bona-

·n.de vredes.bewegingen, Deze sarr_ienspraak had ___ in de tweede helft van de 

jaren zestig g�stalte ge�regeH,
· i.n de b�l,;:�nde 

_
WeEIEe Vredesconferenties, 

die neutraal geàdver,te$.rd, �aa.,:r �1:1-f�AtE;, .door de WVR werden gestuurdo 

Dit vredE!sberaad nu. w�_rd ,vrijwl;)l gE;J.ijk�ijdig me�· de �eroriëntatîe 

van de i',�skouse :Jeiligheidsp�li;ie_Î<. i� \96�Î•69 omgebogen tot een 

directe springplank naar het buropes�V�l�eren?ong�eso De t�ee cen

trale figuren. ;an de \iee:rse c,��!�fenties, 
.. d,e ·

. _
Belgis�he_ 1,anunnik GOOR

en zijn sociaaJ-democra'\;i!3che landgenoot. LA!'.1BI�LIOT.0, we�den door de

WVR overgehaald ·zitting te" n�m-en · in l�et eerder vermelde 3elgische 

Veiligheidscorn! !��
V i:HTROU1:i1ELIJK 
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In het voetspoor van dê.WVR begonnen ook alle andere· communis

tische ma�telorganisatie-s zoals die voor de Jeugd, de Vakboh
°
den, We

tenschappeliJke werkers, Vrouwen, Verzetsmensen· enz. in de -a�gelopen 

��ie jaar talrijke congressen, weekends en symposia te beleggiri om zo

doende alle lagen van de Europese publieke opinie···te bereiken.'. 

De groots opgezette. ca:-mpagne voor Europe.se Vei"iigheid overziende 

kan men zich terecht afvragen, waarom Moskou zicJ:i·nog steeds a:l die 

moeit-� getroost al�' ininiddel� toch al vaststaat dat die CSCE er ,vel 

komt. Waarom nog een Europees Volkerencorigr.Eis o-m de publieke opinie 

tegen de Westeuropese regeringen uit te spelen, als deze regeringen 
. ! . • 

zich toch al bij een.CSCE hebben neergelegd? 

Hiervoor zijn wel enige redenen aan te ·'-iioeren. Ten: e'erste kan 

een Volkerencongres tegengas geven tegen. het Onmiskenbare Westeuropese 

streven een CSC� zoveel mogelijk uit te stellen of althans zo zorg-
_vuldig mogelijk en dus langdurig voor te bereiden. En ten tweede, het
geen misschïe_n van nog meer importantie is, kan zo'n Volkerencongres 
de politieke menin

8
svorm in Westeuropa dusdanig beinvloeclen, dat een 

toekomsti1se CSCE zich maximaal bij de Sówj etw�n
:
sen z�i a·�nslui ten.

Juist om l.�';'-tstge�oemde reden liJkt �et verstandig nauwkeurig 
na te gaan welke desiderata de Sowjetleiders door het Volkerencongres 
naar voren _willen laten schuiven, om beter 1e kunnen do�iz{�� wat zij 
nu precies va�. een eventuele CSCE verwa�ht��� Weinu, Moskou hamert 

steeds op de volgen�e twee punten·: in de eerste plàats af:Zfen ·van ge
weld _:î;,n Europa door afbraak van cie milit,aire blokken en erkenning van 
de na-oorlogs1E:, grenzen en in de t_weede plaats·, een punt dat steeds
grotere nadruk_ krijgt , nauwe samenwerking oi economisch, tech�·ologisch 
en ander gebied._-

Wat Moskou op de lange duur hoopt te"ó-�rèiken is een dominante
positie in Europa. 

Enerzijds probeert de Sowjet�Unie daart6erhet haar veiligheids
offensief heel nadrukkelijk de bo�dgeno6tschap;áijke eenheid van het 

Westen te ondergraven._ Zij tracht de West�Jropèke landen van· elkàar 
los te weken en �an de �erenigde Staten te vervreemden teneinde ze ge-

: ï_soleerder en _weerlozer te maken tegenover de-Moskouse verdeel- en 
'heers-p�:>litiek. Bij desint,egrati� 

0

van. de NAVÓ en uitholling· 'tran; de EG
z�l dt S�wj et-Unie zich pas goed kunnen �anifeste��n als de g�ootste 
moge_n_d,heid op het_ Europe�e v�stel.and, en ook zonder militaire middelen
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dit continent steeds meer naar haar hand weten te zetten. Dit lijkt 

het ideaalbeeld dat de Sowjetleiders voor ogen staat als ze het over 

een Europees Veiligheidssysteem hebben. 

Anderzijds tonen de Sowjetleiders zich bereid om het militaire 

Warschau Pact formeel te ontbinden, maar dit heeft niets te betekenen 

zolang het Oosteuropese complex van bilaterale bijstandsverdragen het 

Soujetrijk toch wel hecht bijeen zal houden. Tezelfdertijd zegt Moskou 

immers ronduit er niet over te peinzen ook maar iets van de Oosteuro

pese eenheid prijs te geven. Integendeel, de Sowjetpers waarschuwt in 

de laatste tijd de eigen achterban in steeds krassere bewoordingen, 

dat de Europese ontspanningspolitiek gepaard moet gaan met een inten

siverinG van de politieke en ideologische aaneensluiting van Oost

Europa en van de gemeenschappelijke strijd tegen de 11verderfelijke ;r 

westerse invloeden. 

Zo is thans de paradoxale situatie ontstaan dat de prediking van 

de dooi in de Oost-West verhouding samengaat met het aanwakkeren van 

de vriesuind van ideologische zuiveringen en politieke processen in 

een groot deel van Oost-Europa. Daarmee hoopt Moskou blijkbaar haar 

invloedssÎcer af te schermen tegen het ideologische besmettings�evaar, 

dat een nauvrnre en bredere samenwerking met West-Europa ongetnij îeld 

met zich mee zal brengen. 
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