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Het 2*fste parti.1 congres van de CPN
Inleiding
Het 2^-ste partijcongres van de CPN, dat op 26, 2? en

mei in

het Amsterdamse "Marcanti" werd gehouden, heeft de verwacht in gen die
in de voorafgaande zittingen van het partijbestuur, door het Verslag
van de Werkzaamheden van het Partijbestuur, door de onitwerpre solutie
en door de inleidingen op de districtsconferenties waren gewekt , niet
bewaarheid. Rigoureuze wijzigingen in de;samenstelling van het partijbestuur hebben namelijk niet plaatsgevonden; evenmin is nadexje informatie verschaft over de positie van.de CPN in de internationele communis'tische beweging. De redevoeringen van de belangrijkste partijbestuurders brachten niets aan het licht wat niet reeds in de cntwerpresolutie, die overigens met algemene stemmen werd goedgekeuzjd
'het partijbestuursverslag was besproken.

of in

...

De belangrijkste zorg van de parti j lei ding gold de indzjuk, die
het partijcongres naar buiten toe zou maken. Dat moest er ten koste
van alles e§n zijn van grote homogeniteit en eenstemmigheid. Om die te
garanderen werden door de partijleiding v68r en tijdens het congres afzonderlijke bijeenkomsten belegd met de voorzitters van de delegaties
ui't de diverse districten; hen werd op het hart gedrukt er vcjor te zorgen, dat onderwerpen als de internationale communistische veihoudingen
en de CPN-houding ten opzichte van dissidente groeperingen, door de
discussianten onaangeroerd zouden blijven*
Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het congres
onder deze omstandigheden een vrij matte vertoning geworden is , waarbij geen van de sprekers zich waagde buiten de reeds lang gebaande paden*
De verhouding tot het internationale communisrae
Als gevolg van de strakke regie is door het congres dan ook niet
gediscussieerd over de autbnomie-politiek, de relatie met de CPSU en
andere communistische partijen en over de pro-Russische en pro-Chinese
oppositie, terwijl juist deze zaken de laatste tijd in de leiding van
de CPN onderwerp van beraadslaging uitmaakten en ten dele ook in de ontwerpresolutie werden behandeld.
De relatie tot de CPST7 was met name actueel vanwege een artike1,

- 2dat op 12 mei in het Russische partijblad "Prawda1/

werd ge-

wijd en dat beschouwd kan worden als een voortzetting van de polemiek,
die in de openbaarheid kwam door de beoordeling van de gesctii iften van
oud-CPN-voorzitte'r De GROOT in het historisch Sowjet--tijdechiift
"Vraagstukken van de Geschie'denis van de CPSU" (MO 1/72). In het met
"waarnemer" ondertekende artikel in "Prawda" wbrdt gesteld,

at in het

Verslag van de Werkzaamheden van het Partijbestuur van de CPI "een verdraaiing van de werkelijke houding van de CPSU plaatsviridt"; de CPSU
zou zich strikt houden aan het ook met betrekking tot de CPN geldende
principe van "consolidering van de aaneengeslotenheid en eenl eid van
de rijen Van de communistische wereldbeweging en op activerir^g van de
twee- en meerzijdige betrekkingen tussen de partijen". De sci.rij ver
herinnert aan de "betrekkingen van vriendschap en samenwerkiiig " en aan
de periodieke contacten, die in 196^ verbrokeh werden "op ini tiatief
van de leiding van de CPN, ma'ar geenszins door de schuld vande CPSU".
In de periode, die daarop volgde, heeft de CPN zich, aldus h t artikel,
aanvallen veroorloofd tegen vele partijeh waaronder de CPSU, waarbij
de CPSU "zelfbeheersing en geduld" betoond heeft en zich nie

heeft

laten betrekken in een politick die de onderlinge betrekking n slechts
zou kunnen bemoeilijken. Voorts geeft het artikel weer hoe let<

onder—

linge bebrekkingen er voigens de CPSU-opvatting op het ogenbl: k bij-'
staan. De voorstelling van zaken zoals die door de CPN in de "Verklaring van het Dagelijks Bestuur van de CPN naar aanleiding va L een
blicatie in Moskou" wordt gegeven als zou de CPSU afwijzend

pu-

iebben

gereageerd op het in november 1969 door de CPN-leiding gedan i voorstel
om besprekingen tot normalisering van de betrekkingen te hoUi ien, wordt
in het artikel van de hand gewezen (de CPN-Verklaring sprak »verigens
over "een zijdelings afwijzend antwoord"). De CPSU zou (in jili 1970)
juist van een positieve opstelling tegenover het voorstel bl .jk gegeven hebben door te verlangen dat-eeh tijdstip en een agenda Loor de
CPN zouden worden vastgesteld. De officiele reactie van CPN-;ijde (in
maart 1971) behelsde voigens het "Prawda"-artikel de toezegg .ng, dat
de CPN bereid was een delegatie van het Centraal ComitS van le CPSU te
ontvangen ofwel zelf een delegatie naar Moskou te sturen ep < At de CPN
met betrekking tot deze zaak later een initiatief zou nemen. Het feit
dat de CPN-leiding nu etelt, dat de CPSU in afwijzende zin h eft gereageerd, terwijl zij zelf een jaar na de toezegging nog steeds geen initiatief heeft genomen, acht de "Prawda"-scribent een kwalijk

zaak,

- 3omdat daardoor "brede kringen van de leden van de CPN" op een dwaalspoor gebracht zouden kunnen worden: "Een dergelijke houding zal toch
wel niet stroken met het belang van de Nederlandse communisten," Hij
zagt dan ook, er op te vertrouwen dat de Nederlandse communisten deze
zaken op hun congres zullen bespreken en wenst hen succes in de strijd..
De CPN-leiding heeft officieel op geen enkele wijze op het "Prawda"-artikel gereageerd, hoewel het een ruime bekendheid heeft gekregen
doordat vele bladen erover publiceerden en doordat het als bijlage gevoegd werd bij het "Informatiebulletin"

(nr. 21/72), dat door de Sow-

jet-Ambassade .in Den Haag wekelijks wordt uitgegeven.
Door het "Prawda"-artik.el is bekendheid gegeven aan enkele zaken
waaromtrent de CPN-leden niet door de partijleiding waren ingelicht:
CPN-vporzitter HOEKSTRA heeft in maart 1971 (toen hij in verbarid met
een eventuele uitnodiging voor het 2^ste CPSU-congres op de SowjetAmbassade was) blijkbaar toezeggingen gedaan, die een jaar later nog
nergens in hebben geresulteerd. Verder is duidelijk geworden, dat de
CPSUrreactie in juli 1970 blijkbaar voor meerdere interpretaties vatbaar is; geen van beide partijen heeft echter nog opening van zaken gegeven omtrent de concessies die de CPSU bij die gelegenheid van de CPN
eiste en die in feite tot de verschillende interpretaties hebben geleid. Die concessies hadden onder meer betrekking op de houding van de
CPN ten opzichte van Internationale communistische gebeurtenissen (de
conferentie van Karlovy-Vary; de inval in Tsjechoslowakije) en ten opzichte van de pro-Russische communisten in Nederland en waren voor de
CPN-leiding onoverkomelijk.
Zowel omtrent de door de heer HOEKSTRA in maart 1971 gedane toezeggingen als inzake het "zijdelings afwijzend antwoord" heeft de CPNleiding ook in het partijbestuur nooit opening van zaken gegeven.
Door de- CPN-leiding werd in de besloten zittingen met de delegatievoorzitters als reden voor het zwijgen over Internationale aangelegenheden opgegeven de vrees, dat van CPSU-zijde of door aan de CPSU
verwante kringen in Nederland gepoogd zou worden tweespalt in de partjj
te veroorzaken, of om daartoe althans een eerste stap te zetten door
de homogeniteit van het congres te verstoren. Het is echter nauwelijks
aannemelijk dat een dergelijk gevaar werkelijk zou hebben bestaan; zeker niet bij een zo zorgvuldig geselecteerd gezelschap als de afgevaardigden naar dit congres vormden. Ook de CPN-leiding moet weten, dat
alle ontwikkelingen inzake de verhouding tot andere communistische par-
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tijen bij de achterban in het verleden nauwelijks tot positieve of negatieve reacties aanleiding hebben gegeven. Zij heeft zich dalarover
zelf weleens verbaasd getoond. Het lijkt dan ook waarschijnl jker dat
de CPN-leiding min of meer verrast geweest is door het "Prawdja "-artikel, dat tenslotte de mogelijkheden tot besprekingen geenszinls uitsluit, en zich eerst diepgaand Op de ontstane situatie wil b raden alvorens definitieve uitspraken te doeh op een congres. In d'at beraad
zal dan wel mede wordeh betrokken de overweging of een spoedi ge riormalisering van betrekkingen niet te prefereren" is boven het ri\eico
gehele
dat polemiek
orm haar
inzichten - in alle openheid aan de orde gesteld zal worden. -66r het
congres was er voor enig beraad nauweli:jks' gelegenheid, omda

de be-

langrijkste adviseur in Internationale vraagstukken, oud-par ijvborzitter De GROOTt pas kort voor het congres terugkeerde van vakar tie.
De mogelijkheid tot het openen van besprekingen werd e\heneens
in het telegram,
aan het
Congres deed" toekomen en dat als bijlage gevoegd werd bij nr

22 van

het "Informatie-bulletin" (gedateerd 25 mei 1972)* Het Centr, al ComitS wenst de CPN daarin ondef meer toe "het ontwikkelen van hear betrekkingen met de communistische zusterpartijen in het: belang var de gemeenschappelijke strijd tegen het imperialisme". De congresgs ngers
werden door de CPN-leiding niet in kennis gesteld van de inh ud van
het CPStJ-telegram| zelfs van het feit dat een telegram was or[tvangen
werd niet openlijk mededeling gedaan.

"

Het spreekt vanzelf dat alle door de CPSU met betrekkirg tot de
CPN genomen stappen met argusogen worden gevolgd door de pio-Hussische
dissidenten, die zich al langere tijd afvragen hoe het hen zj.l vergaan bij een eventuele normalisering van de betrekkingen tust en CPSU
en CPN. Zo zal het hen zijn opgevallen dat in geen van beide Sowjetpublicaties

(het artikel in het januari-nummer:van "Vraagstiikken van

de Geschiedenis van de CPSU" en het artikel in "Prawda"" van 12 mei)
nun positie te berde is gebracht, terwijl functionarissen var. de
Sowjet-Ambassade in krihgen van de Verehigirig "Nederland-USSlf" steeds
hebben verzekerd, dat in de verhouding CPN-CPSU door de diss:.denten
een sleutelpositie wordt ihgenomen. Blijkens een bijeenkomst welke
door ambassade-functionarissen tijdens het CPN-congres in he

ambae-

sadegebouw werd 'belegd, is van Sowjet-zijde de behoefte gevo Id tegen-

• . •

.
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over de dissidenten nog eens van hun waardering blijk te geveln. Tijdens de bijeenkomst, waarvoor onder meer het voltallige hoofdbestuur
van de Vereniging "Nederland-USSR" was uitgenodigd, werd zowel door
ambassade-functionarissen als door dissidenten hoog opgegeveu over de
goede onderlinge verhouding en werd de opstelling van de CPN veroordeeld. Zo heeft men van Sowjet-zijde enerzijds de goede samertwerking
met de dissidenten voorlopig veilig gesteld en anderzijds de CPN-leiding duidelijk gemaakt, dat het meer dan ooit noodzakelijk is duidelijkheid in de verhbudingen te brengen.
De opvatting dat de CPN-leiding zich op dit congres ni$t aan
moeilijk te herroepen uitspraken heeft willen binden, vindt ook steun
in het feit, dat de CPN-leiding in laatste instantie blijkbaar heeft
besloten om af te zien van het aankondigen van maatregelen tegen diegen en in de partij, die aan de activiteiten van de pro-Russieche groeperingen, met name aan die van de Vereniging "Nederland-USSR*1, op
enigerlei wijze medewerking verlenen. Nog op de partijbestuurszitting
van eind april werd aangekondigd

dat op het congres dienaangaande

maatregelen in het vooruitzicht zouden worden gesteld.
Uit de terughoudendheid, die de CPN-leiding toont na de Jongste
stap van de CPSU, zijn overigens weinig concrete aanknopingspunten
vobrjeen eventuele wijziging in haar opstelling ten aanzien van de internatibnale communistische beweging te distilleren. De reactie ten opzichte van de GPSU naar aanleiding van het "Prawda"-artikel zal zij
waarschijnlijk mede willen laten afhangen van de weerklank, die haar
voorstel voor een riieuwe grondslag van de internationale communistische
eenheid (neergelegd in de ontwerpresolutie) zal ondervinden en waaromtrent al consultaties met onder andere de Spaanse communistische partjj
hebben plaatsge'vonden. In afwachting daarvan zal het CPN-optreden'erop
zijn gericht het uitzicht op een nuchtere en zakelijke discussie met
de CPSU over normalisering van de betrekkingen niet nog meer dan nu al
het geval is door emotioriele reacties te vertroebelen.
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Een belangrijk punt op de agenda van het

partijoongree was

de verkiezing van het nieuwe partijbestuur. Reeds in de ontijrerp -resolutie voor het 2*fste congres van de CPN was aangegeven over welke kwaliteiten de te kiezen bestuurders moesten kunnen beschikken, Ze moesten:

- tot het aanvoeren van acties in staat zijn;
- standvastig zijn in de partijstrijd en over ervaring beschikken in
de strijd tegen verschijns'elen van rechts reformisme, zow$l als tegen ultra-links avonturisme;
- inzicht hebben in de noodzaak van geduldige systematische opbouw van
de partij-organisatie, o.a. door ledenwerving, abonneewer^ ing voor
het dagblad "De Waarheid", geldinzameling;
•-• wars zijn van oppervlakkig reclame- of stuntwerk en nun politieke
plicht tegenover de partij en de arbeidersbeweging boven tyun persoonlijke interesses stellen.
De kandidaatbesprekingscommissie, bestaande uit uitslifcitend zeer
trouwe partijaanhangers, die in feite door het partijbestuui werden
aangewezen, stelde uit de 82 kandidaten een voordracht op ain het congres die nauwelijks van het oude partijbestuur verschilde. Vfeliswaar
keerden 7 leden niet meer in het partijbestuur terug, maar l.un vervanging - door lo nieuwe leden, waardpor het partijbestuur 1ot 39 leden werd uitgebreid - was meer gebaseerd op persoonlijke fouten, zoals
gebrek aan activiteit en het volharden in een onjuiste houd ng met betrekking tot bepaalde acties, dan op politieke overwegingen
Opmerkelijk aan de keuze van de tien nieuwe partijbes uurders
was wel dat de meesten van hen zowel binnen als buiten de pz.rtij enige
bekendheid genieten in verband met activiteiten in de bedri ven. Daarmede werd benadrukt dat, zoals de heer M.J. HA! , politiek^ecretaris
van het CPN-district Amsterdam en nieuw gekozen parti. jbestmirder in
zijn discussiebijdrage op het congres stelde, "de primaire

rientatie

van de partij het bedrijfswerk en de loonstrijd is en daarm< e de strijd
voor de eenheid van de arbeiders".
Een van de voornaamste opdrachten die het nieuwe part jbestuur
van het congres kreeg was het in overeenstemming brengen vai de organisatorische sterkte van de partij met de verkregen politiel :e invloed.
Daarvoor is, naar de mening van het congres, strijd tegen h t revisio-
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nisme binnen en buiten de partij noodzakelijk. Het parti jbestluur kreeg
dan ook opdracht zijn werkzaamheden zodanig te organisereh dat de voornaamste aandacht aan het geven van politieke leiding wordt besteed. De
vorming van een secretariaat, dat de dagelijkse werkzaamheden van de
partij leidt en daardoor de dagelijkse leiding van de partij in de gelegenheid stelt zich geheel aan de politieke leiding te wijden, kwam
het congres, blijkens de eenstemmig aangenomen resolutie, wenselijk toe.
Over de samenstelling en de exacte taakaanduiding van het secretariaat
en de dagelijkse leiding werd op het congres niet gesproken* •
Bedrijfswerk -_intrede_in_het NW

i

Hetbedri j.fswerk, de loon- en politieke strijd op de bedrijven
was op het congres een veelbesproken punt. In de resolutie, in de congresrede van partijvoorzitter HOEKSTRA en door een tiehtal discussianten werd aandacht aan dit onderwerp besteed.
De heer HOEKSTRA stelde dat het verzet tegen de regering vporal
gegroeid was door een verandering in de verhouding tussen socialisten
en communisten, die cich het duidelijkst binnen het NW

manifesteerde.

Hij en andere sprekers benadrukten het belang van het vervallen van de
zogenaamde communisten-clausule in de ineeste NW-bonden, waardoor die
bonden weer strijdorganisaties van de arbeidersklasse konden worden.
Hij concludeerde dat, " in het belang van eensgezinde en krachtige
strijd tegen de ondernemers en al hun praktijken om met of zonder wetten de vakbeweging te knevelen11, communisten het als hun plicht moesten beschouwen om actief lid te zijn van het

NW.

Welk belahg; er aan net NW-lidmaatschap van CPN-ers door de parti jleiding en het congres werd toegedacht bleek onder meer ook bij de
verkiezing van het nieuwe partijbestuur. Verschillende van de nieuw
gekbzen leden in:het partijbestuur we <fen gekozen mede vanwege hun positie in of hun goede contacten met een aantal NW-bonden.

;

In zijn discussiebijdrage over het bedrijfs- en vakverenigingswerk zei de heer W.J.A. NI!

, landelijk verantwoordelijke voor

het bedrijfswerk, dat bij de arbeiders het bewustzijn gegroeid was dat
tegen de aanvallen die op hun rechten en vrijheden worden ondernomen
gezamenlijk front gemaakt moest v/orden. De strijdbaarheid van de arbeiders was naar zijn mening toegenomen, hetgeen geresulteerd had in
tal van acties verspreid over het hele land, 66k in gebieden met hoge
werkloosheid. Belangwekkend vond hij het daarbij dat ds eisen die gesteld werden zich niet beperkten tot het eooncmische vlak,rae.srdat

- 8daarbij aok andere - poXitieke - eisen gesteld nnrden, zoal£ verlaging
van de defensie-uitgaven ter bestrijding van de inflatie.
De heer NI.
beoordeelde "het radicaliseri"hga|p:
roc es en
de interne democratisering in het NVV" als een direct uitvlc eisel van
de politiek die de CPN tegenover het NVV gevoerd had, een p< litiek op
basis van verscherping van de klassenstrijd, waarvoor de grc ndslag
legd was op het 19e CPN-congres in 1958 met het besluit tot herstel
van de leninistische vakbondsstructuur (opheffing EVC, intre de in het
NW), Om strijd te kunnen voeren achtte hij het een dwingenc e eis de
eenheid der arbeiders en haar georganiseerde kracht te vergioten De
aangewezen weg daartoe is de organisatie van -alle arbeiders - .ook. .degenen die nog lid zijn van confessionele bonden - in het NV\e heer NI.
net
beschouwing over de toenemende werkloosheid. Hij vond het m ment gekomen dat bij plannen tot bedrijfssluiting actie gevoerd wei d voor
het openhouden van de poort en voortzetting van het bedrijf, zoals dat
o.a. gedaan was bij de Glyde-scheepswerven in Schotland.
Tevens vond hij het noodzakelijk dat actie gevoerd weird voor grohet aftere bevoegdheden voor arbeiders en hun vertegenwoordigers
sluiten van overeenkomsten over lonen en arbeidsvoorwaarden die boven
de CAO uitgaan. Bovendien moesten zij naar zijn mening een •tfeto-recht
krijgen bij ontslagen, inkrimping of sluiting van het bedri f; dat alles onder garantie van de onschendbaarheid van de door de aifbeiders gekozen en benoemde vertegenwoordigers.
De heer F. MSI hield het congres in zijn discussiebi drage voor
dat het niet eenvoudig is de strijd te organiseren nu minder dan 50#
van de arbeiders georganiseerd is en daarvan bovendien nog « en aantal
in de confessionele organisaties. Daarom waren juist de act ecomite's
van belang, die NW-ers, confessioneel georganiseerden en oi^ge organ iseerden verenigen in de strijd. In de acties moesten coraraun sten vastberaden de leiding nemen, daarbij de rechtse vakbondsbestuul ders en
ultra-linksen kritiserend, en daarmede het succes van de act les verzekeren.

N.V.B«

Jaarlijkse stertocht
Tot de activiteiten van de .( communist ische) Nederlandse

Vrouwenbeweging behoort het houden van een Jaarlijkse Btfertocht. De
laatste keer dat deze tocht gehouden werd stond hij in het teken
van het 25-jarig bestaan van de N.V.B. op 7 September 1971.'Hoewel
er ook toen gedemonstreerd werd tegen de regering BIESHEWVEL was het
karakter van de bijeenkomst toch meer feestelijk dan strijdvaardig.
Teneinde de oude strijdvaardige geest onder de leden van de N.V.B.
weer op te wekken besloot het hoofdbestuur de Jaarlijkse stertocht
van karakter te doen veranderen. Om dit tot uitdrukking te brengen,
werd de naam veranderd in "Vrouwenaktiedag". De N.V.B. wilde haar
Jaarlijkse bijeenkomst dienstbaar maken aan een aktie tegen de
regering BIESHEUVEL en het regeringsbeleid. Als leuze werd gekozen:
"Geen NAVO-geld - mISr huishoudgeld".
Op 30 mei 1972 vond de Vrouwenaktiedag te Den Haag plaats.
Ongeveer kOO vrouwen hadden gehoor gegeven aan de oproep van de
N.V.B.-leiding. Naast de reeds gememoreerde leuze tegen de verhoging van de NAVO-bijdrage maakten de vrouwen, middels de meegedragen
spandoeken, ook eisen kenbaar betrekking hebbende op belastingherziening t.a.v. de werkende vrouw en het recht van deze vrouwen om
bij ziekte van haar kind een uitkering krachtens de ziektewet te
verkrijgen.
Nadat op het Binnenhof gestencilde brieven met de genoemde
eisen in de brievenbussen van de Tweede Kamer waren gedeponeerd,
gingen de demonstranten naar gebouw "Amicitia" waar het woord werd
gevoerd door mevrouw v.d. LA
H.KR
DU!

, voorzitster van de N.V.B., mevrouw

, hoofdbestuurslld van de N.V.B. en door mevrouw
namens de actiegroep Werkende Moeders.
Het geheel was een vrij schamele vertoning, hetgeen mogelijk

mede zijn oorzaak vond in de omstandigheid dat op dezelfde dag
eveneens in Den Haag door studenten op grote schaal gedemonstreerd
werd tegen het onderwijsbeleid van de regering.

*
*

- TODe ontwikkelingen in de Nederlandse Sectie van de IVe Internationale
Na haar conferentie op 8 en 9 ap;r-il-1972r -waarxxp besloten werd
de banden met de (Pabloistische) Revolutionair Marxistische Tendens
te verbreken, heeft de Nederlandse Sectie van de IVe Internationale
inderdaad aansluiting gevonden bij net Verenigd Secretariaajt;. (Zie MO
nr. *t/1972«) Als eerste gevolg hiervan heeft een der leden van het
Verenigd Secretariaat, de Belgische professor E.E. MA!

dnd april

en begin mei deelgenomen aan enkele bijeenkomsten van de Nelderlandse
Sectie*
Tijdens deze bijeenkomsten werd van gedachten gewisseld over een
herorientatie van zowel de organisatie als de actiepraktijk van de Nederlandse Sectie, terwijl ook de samenwerking tussen de Belgische en
de Nederlandse Sectie met betrekking tot het uitgeven van e en gezamen.lijk theoretisch blad nader besproken werd, Voor wat de organisatie
betreft werd aandacht besteed aan de verhouding van de Nedefrlandee
Sectie tot de Revolutionair Communistische Jeugdorganisatie (RCJ)
"Rlvolte" en de verhouding van deae beide organisaties tot de "Aktiegroep Proletarisch Links" (APL).
De verhouding tot de RCJ "Rlvolte"^ werkzaamheden

.
'

.

Gezien het geringe ledental van zowel de Sectie als •van "Rlvolte" werd een vorm van nauwere samenwerking tussen beide grceperingen
noodzakelijk geacht. In het verleden was namelijk gebleken, dat geen
van beide groepen de geplande taken succesvol kon verrichte|n doordat
het aan voldoende mankracht ontbrak. Zo moest de Sectie zich in het
algemeen tot theoretische activiteiten beperken, terwijl "rilvolte" in
het begin van 1972 nog besloot de scholing in Haarlem en Utlrecht stop
te zetten om tenminste in Amsterdam nog enig werk te kunner verzetten,
ffeliswaar was in het verleden door een aantal leden van de Sectie die
tevens lid waren van "Rlvolte", al eens voorgesteld alle "p'ropagandistische en activistische" taken alleen aan "Rlvolte" op te c ragert, maar
dit vborstel was dobr de (oudere) leden van de Nederlandse Sectie afgewezen, aangezien dit de Sectie tot een vrijblijvend discxissiegroepje
zou degraderen,
Nu werd besloten voor wat betreft 'de activiteiten getn duideljjke
scheiding te maken tussen de beide groepen, die overigens ( ok dezelfde
tactiek dienen te volgen. Om deze integratie in gecontrole( rd e banen
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te leiden eal net partijbestuur van de Sectie verantwoordelijk zijn
voor de algeraene politieke lijn, terwijl de activiteiten zelf uitgevoerd zullen worden door cellen, die elk een eigen taak opgedragen
krijgen. Ter voorkoming van wrijving tussen de Sectie en "R£volte"
werd tevens voorgesteld de leden van het partijbestuur van "ReVolte"
op te nemen als lid van de Sectie-. Over deze onderwerpen zal net volgende congres van de Sectie, gepland op 1 en 2 juli 1972, zich moeten
uitspreken. Om bovengenoeinde organisatorische onderwerpen voor dit
congres voor te bereiden werd alvast een commissie benoemd, bestaande
uit leden van zowel de Sectie als "Re1 volte". •
Al ziet het er naar uit dat de verhouding tussen beide1organisaties geregeld is, toch blijven er nog rneningsverschillen bestaan
tussen de oudere leden van de Sectie en de jongeren (die zowel lid
zijn van "R§volte" als van de Sectie). Het voornaafflste wrijvingspunt
hierbij wordt gevormd door de vraag op welke groepering de activiteiten zich moeten richten. Men is het erover eens dat de "revolutionaire
beweging in Nederland", ook al door gebrek aan mankracht, haar aandacht dient te richten op het vormen van "revplutionaire kaders". Op
de vraag uit welke groepen men deze kaders wil aantrekken bestaan binnen de Sectie twee antwoorden: een aantal oudere leden wenst de nadruk
te leggen op het werk onder arbeiders, terwijl de jongeren meer voelen
voor het werken onder studenten en de werkende jeugd. Laatstgenoemden
kregen hierbij steun van MAI

, die in overweging gaf zich in de

eerste plaats te richten op de scholieren (van aowel voorbereidend hoger onderwijs als van beroepsonderwijs), om in de tweede plaats te
werken onder studenten, en wel voornamelijk met de bedoeling om uit
deze laatste groep kaders te recruteren.

- ,
• .
. •
De verhouding tot de Actiegroeg Proletarisch Links (PL2

.|

Ook de actiegroep Proletarisch Links wordt door de trotskisten
beschouwd als een mogelijk reservoir van kader voor de "revolutionaire
beweging11, Duidelijk werd tijdens de besprekingen echter gesteld, dat
er geen behoefte (mogelijkheid?) bestond PL om te vormen tot een trotskistische organisatie. In verband hiermee werd besloten de werkzaamheden in PL neer nna.r do achtergrond te schuiven, en alleen op die gebieden de aandacht te richten, waar een mogelijkheid tot directe recrutering aanwezig is. In ieder goval mocht -net werk in PL niet-ten

koste gaan van de werkzaamheden in de eigen organisaties. Vimiit "RSvolte" werd dan ook voorgesteld de r'Rev61te"-kaderleden uit de oentrale leiding van PL terug te trekkeri en zich in de toekomst ti

beperken

tot net verlenen van medewerking aan de scholing van PL.
MA

gaf te kennen dat hij het werken in PL ondanks alle ge-

varen (versnippering van krachten,-weerstanden onder de led n van PL)
zeker voor ie toekomst toch van belang achtte. Uit de centn .le leiding
van PL had het Verenigd Secretariaat {MA

) namelijk een', ichrijven

ontvangen* waarin aangedrongen werd op samenwerking tussen . tet Verenigd Secretariaat en PL-en op het uitwisselen van gegevens
zou jammer zijn, aldus MA

). Het

,, als de revolutionaire bewegi: tg deze

kans op samenwerking voorbij zou laten gaan, nu het initiat: ef daartoe uit PL is gekomen.
Het laatste woord over het werken in PL is echter nog niet gesproken: ook dit onderwerp zal nader bekeken worden op net ! :omende '
congres.
Een-nieuw internationaal trotskistisch ti^dschrift
Vanaf eind 1971 zijn er besprekingen gevoerd tussen L den van de
Nederlandse en de Belgische Sectie over een gezamenlijk uit te geven
trotskistisch blad. Deze plannen werden tijdens het bezoek • an MA:
afgerond. Afgesproken werd dat het blad, dat waarschijnlijk "De Internationale" genoemd zal worden, yoorlopig als maandblad zal

erschijnen,

later mogelijk als een veertiendaagse uitgave. De inhoud za. . tenminste
bestaan uit twee hoofdartikelen, telkens geleverd door de N derlandse
en de Belgische Sectie.

Zowel de technische verzorging als de distri-

butie zullen in en vanuit Belgie geschieden, in verband met de lagere
kosten. Verwacht wordt, dat het eerste nummer na augustus a^nstaande
zal verschi jrieri. Op ko'rte termijn zal' hiervoor nog een reda~ tievergadering belegd worden, waar men gezamenlijk de inhoud zal samenstellen,
Het Comite van Revolutionaire Marxisten
Direct nadat bekend was geworden dat de Nederlandse Sectie van
de IVe Internationale zich had aangesloten bij het Verenigd Secretariaat, maakte de enige opposant tegen deze ontwikkeling, de voormalige

- 15 leider van de Nederlandse Sectie, M. FE]

, bekend dat hi j ds-werk-.

zaamheden van de Sectie zou blijven voortzetten in de Pabloistische
organisatie "Comit&-van Revolutionaire Marxisten" (GEM), een naam die
de Nederlandse Sectie van 19^2 tot aan net einde van de tweede wereldoorlog voerde» In een verklaring, die op 27 april 1972 werd toegezonden aan alle leden van de Nederlandse Sectie, st'elde FS]

!, dat het

CRM ernaar streeft "mee te werken aan de ideologische en organisatorische opbouw van een (revolutionaire arbeiders-) partij met medewerking van alien die daartoe eveneens bereid zijn". In tegenstelling tot
de opvattingen van de Nederlandse Sectie ziet FE:

het werken in

PL, "nu er hoop is op een concentratie van revolutionaire krachten in
ons land binnen de actiegroep Proletarisch Links", als een der belangrijkste taken van het CRM. Het valt echter te betwijfelen of het CRM
hiertoe in staat zal zijn: het telt tot nog toe maximaal slechts vijf
leden.

•
De Nederlandse Sectie van de IVe Internationale heeft dan ook

ureinig te vrezen van FE

•: noch zijn werk in de actiegroep Proleta-

risch Links, noch zijn plannen om binnenkort een "revolutionair marxistisch" blad uit te geven (dat de naan "De Kode Oktober" zal krijgen) zullen de werkzaamheden van de Nederlandse Sectie kunnen doorkruisen.

Nederlandse Volksunie
Tussen September 1971 en april 1972 heeft de Nederlancse Volksunie te kampen gehad met. een aantal interne moeilijkheden. Voor een
deel waren deze te wijten aan mevrouw S.E. KO

'., een nieuw

lid, dat in korte tijd een sleutelpositie binnen de organist,tie wist
te bezetten en verantwoordelijk is voor een duidelijke "verrechtsing"
van de Volksunie, Haar wijze van optreden werd door een aantal leden
echter minder gewaardeerd, zodat zij gedwongen werd haar potiitie op te
geven, waarna zij zich uit de Volksunie terugtrok.
Ook daarna echter traden er herhaaldelijk nieuwe interne conflieten aan het licht, voornamelijk in het persoonlijke vlak, mz.ar waarbij
ook de vraag of en zo ja in hoeverre de Volksunie een activ: stisch karakter zou moeten hebben een rol heeft gespeeld. *)
Merkwaardigerwijze werd het einde van de moeilijkheden ingeluid
door een eenmansactie:Naar aanleiding van het rumoer rondom de koffieactie van het Angola-ComitS schreef een lid van de Volksunio een brief
aan Prins GLAUS met de raad zich terug te trekken als voorz:.tter van
de "Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 1970-1980" en een brief
aan de directie van Albert HEYN, waarin het beeluit van dit bedrijf om
voortaan geen Angola-koffie meer te verhandelen werd geheke!.d.
In deze laatste brief betoogde de schrijver onder mee:1 dat:"mocht
U wellicht menen uw comaierciele belangen te dienen door U ai.dus te encanaillaccn

met het ergste schuim van de Nederlandse polit:.eke onder-

wereld, dan geven wij U de verzekering dat de in aantal steads toenemende leden van onze politieke partij uw firma volledig zul .en boycottcn".
Dit laatste was natuurlijk bluf, want als gevolg van &e interne
conflicten nam het aantal leden van de toch al uiterst klelie Volksunie

*) In dit verband is de houding van enkele Volksunie-leden net een oorlogsverleden vermeldenswaard: zij verklaarden zich tegen jtander van
een te activistisch optreden, aangezien zij bevreesd war ;n dat er
in Nederland als gevolg van de kwestie van de eventuele tratiering
van de "Drie van Breda" een "haatpsychose" was ontstaan jtegen voormalige politick delinquenten.

-15eerder af dan toe, zodat de organisatie op dat moment niet irv staat was
om wat voor actie dan ook uit te voeren en zelfs min of meer dreigde
te desintegreren,

;:.

&e - voor een deel zelfs positieve - publiciteit die de Volksunie door
deze brieven kreeg, vijzelde echter het moreel weer let omhoogj waartoe
daarna ook

de "reclaine-rel" rpnd de op 19 april 1972 gespeelde voetbal-

wedstrijd Benfica-Ajax bijdroeg. In- het etadion in Lissabon bleken reclameborden te zijn aangebracht, waarop in het Nederlands propaganda
ward gemaakt voor Angola-koffie. Volgens een door de Volksunie aan de
pers verstrekte mededeling was zij verantwpordelijk voor het plaatsen
van deze borden, hetgeen ook thans nog wprdt volgehouden, doch waarschijnlijk ten onrechte.

In ieder geval vormde deze claim voor-:enkele

kranten aanleiding om Guus LO

- de "leider" van de Volksunie - een

klein interview af te nemen, waarin hij desgevraagd onder andere verklaarde:" De Volksunie is een buiten-parlementaire groepj er zijn geen
plannen om in de toekomst in de Tweede Kamer te koraen". Tevens vertelde hij ,"weinig te zien in het parlementaire systeem. We moeten het veel
meer hebben van directe acties".
Nadien trok de Volksunie nog wat publiciteit door een open brief
aan President NIXON te schrijven, waarin hem dank werd gezegd voor de
hervatting van de bombardementen op Noord-Vietnam en tenslotte is de
Volksunie waarschijnlijk verantwoordelijk voor het werpen van een steen
door de ruit van de communistische boekhandel "Pegasus" te Amsterdam
tijdens een demonst.ratie van het Comite "Jongeren voor Vietnam" op 29
april*
Met deze publiciteit dreigt er echter een verkeerd beeid van de
Volksunie te ontstaan. Weliswaar is de interne eenheid weer min of meer
hersteld, doch er is geen sprake van dat de Volksunie een goed georganiseerde actiegroep isi Het gaat om een uiterst kleine groep van individuen, wier politieke opvattingen uiteenlopen van vaag anti-comrnunistisch en anti-democratisch tot bijna fascistisch. -^en eigen ideologie
heeft de Volksunie nauwelijks (het indertijd door mevrouw KO!
opgestelde programme schijnt men weer te hebben prijsgegeven) en de
activiteiten worden geheel ad hoc door de omstandigheden bepaald.
i^e organisatiestructuur is rommelig terwijl het huidige bestuur op
zeer onduidelijke en ondemocratische wijze tot stand is gekoraen.
•^en en ander zal ongetwijfeld ook de verdere ontwikkelingsmogelijkhedai
van de Volksunie bepalen. Daarbij lijkt de mogelijkheid ingesloten dat
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zullen waarschijnlijk een incidenteel en beperkt karakter hisbben.
De kans dat de Volksunie enigermate zal uitgroeien lijkt - il ware
het alleen maar vanwege de amateuristische leiding - geheel uitgesloten, doch wel gaan er de laatste tijd wat meer stemmen op i nauwer
met andere gelijkgerichte organieaties samen te werken. Hie •omtrent
schijnen onder meer de Nationale Veiligheidsbrigade en Max EWIN
("De Vrije Pers") te zijn benaderd, terwijl er mogelijk eve:ieens contacten bestaan met de Vereniging Algemene Bond van Ouders e i Opvoeders
en/of het ComitS "Verontruste Ouders".
Binnen de Volksunie is enige tijd geleden het initiat Lef genomen
tot de oprichting van een "Vondelparkcomite1', dat wil trach ten de bewoners van de omgeving van het Vondelpark te activeren om ' Lets te
gaan ondernemen tegen de Vondelparkslapers". Tot dusverre heeft dit
comite zich echter uitsluitend middels een open brief aan B&W van
Amsterdam gemanifesteerd.
Tenslotte schijnt er binnen de Volksunie een "Comitl Zuid Vietnam" te zijn opgericht, doch hierover zijn vooralsnog geen nadere gegevens beschikbaar.
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De Roemeense politieke ontwikkeling beyindt zich op net ogenblik
in een belahgrijke fase. Ben fase die aan de ene kant wordt begrensd
door de omvangrijko verschuivingen die in april van dit jaar in de
Roemeense partij- en regeringstop plaatsvonden en aan de ap.dere kant
door de onverwachts aangekondigde partijconferentie, die in de tweede
helft van juli moet plaatsvinden.
De mutaties van april kwamen op een moment waarop nog. druk gespeculeerd werd over het geval SE] ., de generaal die wegens spionage
voor Moskou zou zijn geexecuteerd, en over de afzetting van de partjjsecretaris voor staatsveiligheid, PA

', gevallen die zich, wel

in aaraenhang, aan het begin van dit jaar voordeden. Nu echter bleef
het niet bij de vervanging van een enkele partijsecretaris. In het
partijsecretariaat dat een besetting heeft van zeven tot negen man en
een van de belangrijkste partijorganen vormt, verschenen maar liefst
drie nieuwe gezichteh: BAI

, voor zijn benoeming minister van Land-

bouw, Voedaelvoorziening en Waterstaat,
plv. hoofd van de afdeling buitenland

AN

, tot nu toe eerste

van het CC en DI

, een fi-

guur met een militaire achtergrond. Opvallend is dat bij deze manoeuvre de man die te boek stond als de meest nauwe medewerker van partijvoorzitter CEAITSESCU en na deze het meest prominente lid van het secretariaat, NI

, het veld moest ruimen. Hij werd vice-

premier, een bepaald minder belangrijke functie dan die van partijsecretaris. Hij behield overigens zijn plaats in de beide andere toporganen van de partij, het Executief Bureau en het Permanente Presidium en het is niet onmogelijk dat hij t.z.t. premier KA

zal op-

volgen.
In het raam van een beknopt stuk als dit zou het natuurlijk te
ver voeren de verschillende mutaties stuk voor stuk te behandelen.
Het is hier voldoende de aandacht te vestigen op het grootscheepse
van de veranderingen. Deze immers vonden niet alleen in het partijsecretariaat plaats maar ook in het Executief Bureau, het Centraal
Comite, de Controlecommissie, in de regering en diverse lagere en
regionale organen. Juist dit verstrekkende van de operatic rnaakt het
onmogelijk de zaak als incidenteel af te doen. En daariree ontstaat
dan een moeilijkheid. Want terwijl men eigenlijk wel moet aannemer.
dat deze hele reeks veranderingen een geir.eenschappelijke oorzaak
heeft gehad, leveren de verschillendf; mutaties bij elkaar g
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ander. Noch de gedegradeerden resp. uitgestotenen, rioch de gepromoveerden vormen een samenhangende groep die duidelijk streeffle nsar het een
of zich verzette tegen het ander. JSen voor de buitenwacht cuidelijk
zichtbare controverse vindt men niet in de Roemeense politaek.
CEAUSESCU's opmerkingen over de mutaties verklaren al evenmin
erg veel. Op net CC-plenum waar tot de veranderingen beslol en werd,
zei de partijleider dat "sommige kameraden" zozeer van de ]>artijlijn
waren afgeweken dat het "onverenigbaar" was met de posit ie'r 'die zij
bekleedden. Verder ging het er volgens hem om dat er

een (;oede roule-

ring en doorstroming plaatsvond, een normale zaak dus. Wanneer men echter bedenkt dat in .het tijdsverloop van een jaar het "hele partijeecretariaat op CEAUSESCU zelf en twee anderen na is vervangen, dan wordt
het moeilijk daarin nog een ordelijke roulering te zien. Voranderingen
van dergelijke aard moeten op andere dan organisatorische :>edenen teruggaan.
Het al gesignaleerde feit dat het niet lukt een duid lljk strijdpunt te vinden waardoor de gang van zaken wordt verklaard, maakt het
verleidelijk de gebeurtenissen te bezien in termen van een persoonljjk
machtsstreven van CEAUSESCU. Dat is ook gedaan. Zo meende '.ie Monde dat
CEAUSESCU er op uit is vooral jongeren die nog geen eigen solitiek gewicht hebben, rond zich te verzamelen. Zij zouden vooral aLs adviseure
en deskundigen moeten dienen. AN]
cretariaat zijn gekomen en BU

DI:
en PA1

en BA

die ni in het se-

die hen kortge Leden daarin

voorgingen, zouden als representanten van dergelijke jonge ren gelden.
Figuren met wel een eigen politiek gehalte, zoals NI<
de vorig jaar uit het secretariaat gezette TB

en

, zouden voor hen het

veld moeten ruimen.
Voor de gedachte dat veel van wat zich in Roemenie ajfspeelt, te
verklaren is uit CEAUSESCU's persoonlijk machtsstreven, valt wel iets
te zeggen. Zoveel is zeker dat er afgelopen jaar verschillende malen
aanzetten zijn. geweest tot persoonsverheerlijking

t.a.v. de partij-

leider. Ook is het zo dat CEAUSESCU sinds hij aan de macht gekomen is
een positie heeft opgebouwd waarin hij meer autoriteit en beslissingsmacht heeft dan vrijwel elke andere Oosteuropese leider.
Le Monde trekt bovendien de conclusie •- die voor ne- ogenblik
wel aanvaardbaar lijkt - dat doze machtspositie door de ni gorealiseerde mutaties nog is versterkt. Inderdaad wekte de meer dan royale aar: -
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aan internationale kweeties besteedde (bezoek van de Israelische premier Golda MEIR aan Roeraenie) niet de indruk dat hij op binnenlands
terrein de handen overvol had.
Intussen is'het toch de vraag of de gebeurtenissen in Koemenie
kunnen worden afgedaan met een verwijzing naar CEAUSESCU's pogingen zoveel mogelijk macht aan zich te trekken. De geyoerde politiek bevat,
moet men toch aannemen, voldoende stof voor serieuze controversen.
I&lkele inaien zijn er ook aanwijzingen geweest dat die controversen er
waren. Zo circuleerde enige tijd geleden het gerucht dat tijdens
CEADSESCU's bezoek aan China in juni 1971 > in militaire kringen zou z\jn
gewerkt aan een "putsch tegen de partijleider. Dit om zijn weinig volgzame politiek tegenover Moskou. Veel houvast heeft men hier nooit gekregen, al zou een aantal degradaties en verplaatsingen in de militaire
efeer in de maanden na CEAUSESCU's terugkeer uit. Azie ale inflicatie kunnen dienen. Ook het geval SE] : is met deze kwestie wel in verband gebracht. Maar zoals gezegd, duidelijk is dit nooit geworden en als SE]
al niet doodgeschoten is dan wordt hij in elk geval doodgezwegen.
Meer houvast, al zijn ze ook niet steeds even concreet, bieden enkele
opmerkingen van CEAUSESCU zelf inzake interne moeilijkheden. Vorig jaar
gaf hij enkele malen te kennen dat zijn politiek - waarbij hij speciaal op zijn economische politiek doelde - op verzet stuitte. Ook nu
weer hekelde hij de "nalatigheid van bepaalde figuren", waarmee hij
opnieuw tegenstand tegen zijn beleid signaleerde.
Van verzet tegen het beleid was nog het meest openlijk sprake
in kunstenaarskringen. De nadrukkelijk verstrakte binnenlandee politiek,
in juli 1971 ingeluid met de befaamde campagne tot "herstel van de
ideologische zuiverheid op alle gebieden van de Roemeense satnenleving",
werd hier door velen gevoeld als een aanslag op verworven vrijheden en
zelfs als een mogelijke beweging in de richting van een nieuw stalinisme. In enkele bijeenkomsten met CEAUSESCU werd de bezorgdheid hierover
bnomwonden tot uitdrukking gebracht en werden bezwaren geopperd tegen
de druk van de censuur. Ook waren er enkele gevallen van schrijvers
die een demonstratieve daad van protest tegen CEAUSESCU's beleid stelden, m.n. BR]

en GO! . De eerste trad af als hoofdredacteur van

Roemenie's meest prominente literaire tijdschrift Romania Literara en
weigerde een tijdlang vanuit het Westen naar zijn land terug te keren
(inmiddels heeft hij dit toch gedaan).
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en
GO' zijn volgens recente berichten uit.de partij gezet.
Hoewel CEAUSESCU, ondanks deze gevallen, heeft getoon|d de zaak
niet op de spits te willen drijven, bleek toch ook uit de gang van zaken rond het van 22 tot 2k mei gehouden schrijverscongres dat van
wezenlijke concessies geen sprake is. CEAUSESCU, zo moet de conclusie
zijn, is yastbesloten de literaire activiteit aan de leibanjd te houden
en zo nodig de schrijvers "discipline" te leren. De literatuur moet,
zo is zijn kennelijke standpunt, de nationale ontwikkeling positiever
weergeven en de kernproblemen van de maatschappij "op degelijke revolutionaire wijze en met groter opvoedkundig effect" aanpakken . D-3 schrjjversbond staat o.l.v. de communistische psrtij en is een injstrument
van de partijpolitiek in de literatuur. Dat is een waarheid waaraan
opnieuw met nadruk is herinnerd.
Het zijn echter niet alleen de schrijvers maar ook do technischwetenschappelijk geschoolden en de gewone man bij, wie CEAUfilESCU^s ideo~ische ' intransigentie op verzet stuit. Dat is begrijpelijk, want
wat de partijleider met de ideologische campagne heeft ondejrnomen is
het nog eens extra mobiliseren van een samenleving die tod al onder
zware druk staat, nl. van een in hoog tempo verlopende ecorjomiBche
ontwikkeling.
De jaarlijkse groei van het nationale produkt bedroeg in de periode 1966 - 1970 gemiddeld 11,8515, terwijl de buitenlandse handel over
deze periode in totaal met 73# toenam. Doordat een groot de el van het
nationale inkomen wordt besteed aan kapitaalaccumulatie woi den de arbeiders karig betaald en komen de konsumenten nauwelijks atn hun trekken. Alle economische, sociale en politieke spanningen die met een
dergelijke snelle ontwikkeling gepaard gaan, doen zich dan ook in de
Roemeense samenleving yoor. Het nu lopende 5-jarenplan (19 1-1975)
biedt maar weinig verademing. Het regiem handhaaft een hog< r groeipercentage voor de zware Industrie dan voor de konsumenteneector , al
zijn november vorig jaar de plancijfers voor konsumptiego e< .eren bij
wijze van concessie enigszins verhoogd. Deze economische krachtsinspanning en de zelfopoffering die erdoor van:de bevolking \rorden gevraagd, verklaren de ideologische campagne voor een belangj-ijk deel:
CEAUSESCU heeft deze nodig om de bevolking te dwingen de economische
inspanning vol te houden. Het ism dit verband verhelderend te bedenken dat ook in West-Europa de industriele revolutie werd beg;eleid
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door .een puriteinse .code van tucht en opo-ffering..
Maar het ideologische en economische element hangen niet alleen
onderling samen, beide hou.den ze ook verband met de buitenlandse politick, in het bijzonder waar net gaat om de .verhouding tot Moskou.
Voor wat betreft de. strenge ideologische politiek die CEAUSESCU intern
voert, werd de samenhang met de buitenlandse politiek reeds allerwege
geconstateerd, De zeer dogmatische houding van CEAUSESCU op binnenlands
terrein en de afwezigheid van door Moskou gevreesde liberaliseringstendenzen die daarvan het gevolg zijn, ontnemen de Sowjetleiders elke
aanleiding tot kritiek op de ontwikkeling in Roemenie zelf. Het stuk
onkwetsbaarheid dat CEAUSESCU zich hiermee verworven heeft - hij zal
geen tweede DUBCEK worden - geeft hem een onontbeerlijke steun in de
rug bij zijn streven zich onafhankelijker van Moskou op te stellen.
Ook de economische politiek hangt met het onafhankelijkheidsstreven samen. Het is zelfs zo dat dit streven zich

het eerst op

economisch gebied openbaarde en nog voor CEAUSESCU aan de macht kwam,
nl. in het begin van de zestiger jaren. Deze heeft niet geaarzeld de
hier bestaande lijn krachtig door te trekken. De 3oemeense dwarsheid
in Comecon-verband en de recente toenadering

tot de EEG, dingen waar-

van Moskou natuurlijk niets moet hebben, spreken hier een duidelijke
taal. Hoezeer Roemenie zich probeert te onttrekken aan de voortdurende, door Moskou geleide Comecon-omarmingen tonen de cijfers.
Ongeveer V?# van de buitenlandse handel vindt plaats met niet-Comeconlanden. Daarbij moet worden bedacht dat tussen 1965 en 1970 de Roemeense handel met het Oostblok met 31$ steeg maar met het Westen met 93?6»
Intussen had deze medaille wel haar keerzijde. Roemenie was niet in
staat de grote importen uit het Westen met voldoende export te dekken.
Tengevolge hiervan zijn de schulden bij diverse Westerse landen sterk
gestegen en worden allerlei goederen die de binnenlandse markt hard
nodig heeft, voor de export bestemd.
Zelfs de meest patriottische Roemeen kan zich bij de bestaande
economische situatie gaan afvragen of de prijs die voor de (betrekkelijke) onafhankelijkheid

wordt betaald, niet erg hoog is.Maar als hij

daartoe de neiging zou hebben, dan is daar de strenge ideologische
campagne die dit moet tegengaan. Die interne discipline is echter zover doorgevoerd dat men zich kan afvragen of de politieke sfeer niet
zo is verkrampt dat de verdere ontwikkeling er onder moet gaan lijden.

-22De vraag rijat of Roemenie niet naar het voorbeeld van Hong^rije een
buigzamer administrates nodig heeft, meer materiele i.p*v. : deologische
prikkels enz. Maar hier st'iit men op de moeilijkheid die hi$rvoor al
is aangeduid en die ligt in de verstrengeling van de ideoloijische , economische, interne, en externe politieke elementen. Want terw: jl Hongarije de vrijheden die Jiet zich intern veroorlooft kennelijk moet kopen
met volgzaamheid aaja Moskou op interhationaal gebied, zit Ri emenie met
het omgekeerde:probleemi de yrijheid die naar buiten-is ver verd vergt
intern een grote strakheid. Juist die samenhang maakt de pr >bLematiek
er alleen maar moeilijker op.
Tegen

.,...-.••'

deze achtergrond wordt de komende nationale par Ijconferen-

tie, eeh buitengewoon Tcongres in feite, een bijzonder belan ;rijke aangelegenheid. Want al is er dan aangekondigd - o p het eerste gehoor
klinkt dat onschuldig genoeg - dat de conferentie economisc|ie.problemen
zal behandelen, na het voorgaande zal duidelijk zijn dat he ; daarmee
tegelijkertijd om de hele Roemeense politiek gaat: verander ng -op het
ene gebied zou direct consequenties hebben op het andere.
CEAUSESCU zou willen terugschakelen, dan zou hij dat op allfe gebieden
moeten doen. Sen vermindering van de ideologischeiribansigen :ie en een
liberaler houding binnehslands zou heth een gemakkeiijker do ilwit voor
kritiek uit Moskou maken. Tevens zou zo'n liberalisering ge aakkeli jk
een verslapping van de geforceerde industrialisatie kunnen neebrengen.
En omdat het streven naar een snelle industrialisatie weer

en onderonafhanke-

deel vormt van het streven tegenover Moskou een politiek

lijkheid te voeren, zou ook hierin een stap terug moeten wo •den gedaan.
Dat CJ3AUSESCU iets dergelijks overweegt valt niet af ;e leiden
uit de htiidige gang van zaken in de Roemeense politiek* Wei dat men in
een fase is beland waarin de problemen verbonden aah de nu jevolgde
koers zich zwaarder doen gevoelen. Alleen al het feit 'dat h it nu plotseling nodig blijkt een dergelijk breed forum als een natio lale part jjconferentie te houden, wijst erop dat de zaken intern toch ninder gemakkelijk liggen dan aan de buitenkant waarneembaar is. Het feit dat
CEAUSESCU zijn voorgenomen reis naar Japan, die eind 'mei be ;in juni
zou plaatsvindent heeft uitgesteld houdt niet oriwaarschionl(Ljk mede
met de interne situatie verband. Voorlopig lijkt het erop

CEAUSESCU

zijn huidige politiek op de conferentie nog eens nadrukkelijjk wil
laten bevestigen. Mogelijk hebben de mutaties in april ten iool iets
dergelijks gemakkeiijker te maken.

"

-23Als de conferentie inderdaad tot een bevestiging van de tot nu
toe gevoerde politiek zal leiden, dan zal het paradcxale beeld van
een land dat gromraend tegen "verderfelijke Westerse invloeden" bij
datzelfde Westen steun zoekt om van

Moskou afstand te kunnen nemen,

zich nog verscherpen. Zou het daarentegen tot een terugschakelen komen,
dan zou - en dat is al even paradoxaal - een wat meer in de pas lopen
met Moskou voorshands kunnen samengaan met een verzachting in de binnenlandse politiek.

