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COMMUNISME INTJ:RNATIONAA1· ·
Problemen inOost-Europa
In de achterliggende maanden is, vanwege··t·egenstel·ling'en en
conflicten, in het blok van de �arschaupakt-landen een lábiele situatie
ontstaan, die mogelijk op korte termijn tot niet alleen voor de verhou
dingen tussen de satellieten onderling, maar ook voor deOost-Jest
verhouding interessante, nieuwe· ·ontwikkelinge·n · zal leiden.
Pogingen van de kant van Moskou deOosteur0pesé satellieten op
basis van.het Warschaupakt tot een hechtere politièke eenheid samen te
smed�n, zijn stukgelopen op een hardnekkig verzet van de Roemenen, d�
grote meesters van de interne blokdiplomatie. In het vlák van de mili
taire veiligheid zijn de tegenstellingen verdiept tussen·�e ;'Noordelijke
Drie;' - de DD�, Polen en Tsjeèhoslowakije·, mèt een direkt belang bij
e'en sterke alliantie tegen het ;'revanchistische 11 ;Jest-Uuitsland - en
de· ;izuidelijke Drie 11

-

Hongarije, Bulgarije en Rbemenië. De economische

samenwerking hapert, met een·verder oriënterin� van verschillende blok
landen op het Westen tegelijk als oorzaak en gevolg.

de Roemenen aan de zaak ván ae DDR - de in januari met

Het nvervaadii van
�est-Duitsland

gesloten overeenkomst tot het a�ngaan van diplomatieke betrekkingen heeft geleid tot een openlijke en bittere controverse tussen Pankow en
Boekarest. Dat ook de Hdngaren en de-Bulgaren en mogélijk zelfs de
Tsjechen niet �chijrien te willen uitsluiten dat zij het Roemeense voor
beeld vroeger of later zullen volg�n, draagt uiteraard niet bij t0t
een vermindering van de spanning.

60als in de jaren 1955/1956 de politieke ontwikkelingen binnen

het blok in hoge mate bepaald werden door de positie die de Joegoslaven innamen in=hun onderhandelingen met•Moskou eh zoals daarna vooral
de Polen en Hongaren het pÓlitieke·klimaat en de interne verhoudingen
van het blok verder wij zigdèn, zo zijn het de laatste jaren - vanaf on
geveer 1962 - de Roemenen ge1veest die, als voorvechters van een feite··

lijke autonomie, een beslissendê invloed"hebben uitgeoefend op de interne
en externe situatie van het satelliétenkàmp. Onder leiding van de oude
revolutionair Gheorghiu-Dej en na diens:doo� (in 1965) onder leiding·

van zijn één generatie jongere opvolger Ceaucescu zijn zij er - be-
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gunstigd door de omstandigheden - in geslaa�� zich onder de dwang

van Moskou uit te werken (desatellitisatie is de term die daarvoor in
de \Jesterse pers is uitgevonden) en hun nationale trots te hervinden.
De moeilijkheden die in het satellietenblok zijn ontstaan, zijn
niet voor een gering deel hieruit voortgekomen.

-----------------------------------

Tegenstellingen in het ijarschaupakt
Het grote spektakelstuk van de Roemeense politiek is wel het ver

zet geweest tegen Moskou's plannen tot herziening van de Comecon in de
jaren

1962-1964. De opzet van Cproatsjow was het destijds, de centri

fugale krachten in het blok te neutraliseren d9or het forceren van de
economische integratie (en bij implicatie een strakkere politieke bin
ding) van de Oosteuropese satellieten onder de.motto's "internationa
lisering van het produktieproces" en "internationale arbeidsverdeling",
een opzet waarbij tevens yoorzien werd in de oprichting van suprana
tionale organo�.
De Roemenen, die zich in de geïntegreerde blokeconomie volgens
deze plannen van Moskou de rol van landbouwprodukten- en grondstoffen
leverancier zagen toegewezen, waardoor hun eigen ambitieus industria
lisatieprogram in gevaar dreigde te komen, en die het bovendien niet
ontging, dat met de zeggenschap over de inrichting van de nationale eco
nomie ook een stuk politieke autonomie verloren zou gaan, verzetten zich
er hevig tegen. Onder omstandigheden waarin Moskou het zich niet kon
veroorloven met zijn satellieten in conflict te komen (in deze jaren
viel het hoogtepunt van de vijandige polemieken met de Chinezen)
slaagdenzij erin de integratieplannen vollédig te torpederen en boven
dien, met verwijzing naar de principes van het socialistisch inter
nationalisme, hun nationale souvereiniteit een meer reële inhoud te
geven.
In april
11

1964 bevestigden de Roemenen deze overwinning met een

onafhankelijkheidsverklaring", waarin zij stipuleerden, dat de plan

ning van de nationale economie tot de fun�amentele en onvervreemdbare
rechten van de souvereine socialistische staat behoorde, dat dit trou
wens ook haar voornaamste middel.was ter bereiking van de door haar
gestelde politieke en sociaal-economische doeleinden en dat haar
souvereiniteit derhalve elke wezenlijke inhoud zou verliezen zo zij
dit middel uit handen zou geven.
De positie van Roemenië bleek zo sterk, dat Moskou 0r vanaf zag
nog tegen deze onafhani:elijkheidsverklaring te protesteren of zelfs
VERTROU{iELIJK
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mae.r in dïscussia te gaan over de merites van de meer principiële
uitspraken waarmee de Roemenen later hun standpunten bevestigden. Toch
was het gezichtsverlies niet gering voor Chroestsjow, die de ;iwet van
de internationalisering van het produciieproces'' had ontdekt en het de
Roemenen nu niet kq.n tegenspreken dat : 1 vor:nen van supranationale samon
werking of socialistische integratie strijdig waren met het marxisme
leninisme, niet strookten met de natuurlijke belangen van de staat, de
algemene belangen van h�t internationale socialistische stelsel �n het
prestige van het socialisme in de wereld schaadden;'.
Na de afzetting van Chroestsjow en het overlijden van Gheorghiu
Dej enkele maanden daarna, volgde een periode waarin zowel de nieuwe
Sowjetleiders als de Roemenen zich in een nieuwe situatie trachtten te
oriënter�n. Beide partijen hadden behoefte aan een periode van rust
waarin zij hun posities konden consolideren. Kwesties van binnenlandse
polÎtiek krogen da�rbij uiteraard de meeste aandacht. De relatie tussen
B;ekarest en Moskou bleef derhalve een tijdlang oppervlakkig hartelijk.
In de tweede helft van 1965 echter bleek, dat Kosygin en Brezjnew
niet van zins waren, de gevolgen van Chroestsjows

nederlaag in Oost

Europa zonder meer te accepteren. In juli van dat jaar liet Brezjnew,
als gast aanwezig op het Roemeense partijcongres, de eindeloze tirades
van de Roemenen over hun nationale onafhankelijkheid nog gelijkmoedig
over zich heen gaan zonder zich tot tegenspraak te laten verleiden.
Nauwelijks twee maanden later �chter heropende hij de strijd, toen
hij in een rede tot het C�ntraal Comité van de CPSU de organisatie
in het vooruitzicht stelde van een npermanent en effectief mechanisme' 1
voor de co�rdinatie van de Warschaupakt-politiek. Uit de toelichting die
hij op dit voorstel gaf viel af te leiden, dat hij dacht aan een appa
raat dat regelend en co�rdinerend zou ku�nen werken ten aanzien van do
betrekkingen tussen de iarschaupaktlanden ?nderling en ten aanzien van
de buitenlandse politiek van het blok als geheel, waardoor alle even
tuele wgensteliingen binnen het pakt konden worden opgevangen.
�at Brezjnew beoogde was duidelijk ! De pogingen van Chroestsjow
de Warschaupaktlanden tot een hechtere politieke eenheid samen te sme
den via de lijn van de economische integratie waren mislukt. Zelf koos
hij derhalve de andere weg waarlangs hij de organisatorische voorwaar
den en mogelijkheden reeds wist te liggen ter bereiking van hetzelfde
doel, namelijk de weg van de militaire integratie.
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Het waren weer de Roemenen die als eersten en prompt op het
nieuwe gevaar reageerden. In de verwachting uaarschijnlijk, dat de
Sowjetleiders op het XXIIIe CPSU Congres (maart

1966) meer concrete

plannen zouden willen uitwerken, zochten zij vooraf haastig contact op
hoog niveau met de beide andere landen van de ifZuidelijke Drie 11

,

n.l.

Bulgarije en Hongarije, en bovendien met Joegoslavii. Dat het CP3U
Congres intussen geen onh:il bleek aan te kondigen, vermocht hen niet
te kalmeren. En terecht, want kort daarop werd het uit verschillende
aanwijzingen duidelijk, dat Brezjnew zijn idee;n inderdaad wenste door
te zetten. Bijzonder omineus waren de aankondigingen van een serie top
conferenties - van de

ministers van defensie, van de ministers von

buitenlandse zaken, van de militaire commandanten van de nNoordelij�e
Drien en tenslotte van het hoge Politieke Consultatieve Comité van het
Oarschaupakt _ in het voorjaar en de zomer van dat jaar

(1966). Vooral

de conferentie van het Politieke Comité leek van beslissood belang
te zullen worden. Ceaucescu besloot haar dan ook niet af te wachten.
Op

7 mei hield hij te Boekarest een opzienbarende rede, ter ge

legenheid van de 45e verjaardag van de Roemeense CP, waarvan vtijwel
de eerste woorden waren, dat de communistische partij de partij was
waarin het Roemeense volk zijn eeuwenlange strijd voortzette voor zijn
onafhankelijkheid- en voor _de verden.ging van zijn nationale staat. In
een uitvoerig historisch overzicht over de periode van de 1-w.tste honderd
jaar beschreef hij het wel en waa van deze strijd, waarbij hij ver
schillende malen fel uithaalde naar de buurlanden die Roemenië's

sou

vereiniteit hadden geschonden en Roemeens gebied hadden g0annexeerd en
uitgeplunderd (dat was in de tijd vóór het socialisme) en het verderfe
lijke centr�lisme van de communistische beweging hekelde (dat sloeg
op de situ�tie in de tijd vnn de Comintern). Dat hij aldus in faite
zijn gal spu�de over analoge situaties in het heden kon echter niemand
ontga.::m. Noch het verwijt van nnationalisme 11 , noch het argument de,t het
"socialistisch internationalisme" de onderlinge verhoudingen van de
socialistische landen een nieuwe dimensie haddeq gegeven, wenste hij in

dit verband te accepteren. ilElke poging een tegenstelling te creëren
tussen de begripJen 'socialistische natie' of 'socialistisch vndcrland'
en 'socialistisch internationalisme' was volstrekt onaanvaardbaar en
onwetenschappelijk", zei hij. "Het leed geen twijfel of de 'natie' zou
voor de hele periode van de opbouw van het socialisme en het communisme
de basis blijven voor de ontwikkeling van de m�atschappij. Dat elke
�ociialistische natie zich s�erk maakte, kon nimmer strijdig zijn met
VERTROmiELIJK
--------
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het principe,van het internationalisme, aangezien de bijzondere sam0nwer
king tussen gelijkberechtigde, souvereine en ona;fl:i,ankelijke socialis
tische staten in het economische, wetenschappelijke en culturele vlak,
(hij vermeed het over militaire samenwerking te spreken) bijdroeg tot
de versterking van het socialistische kamp als geheel. ;i
·'Het \,as een bewezen fe�t;;, aldus kwam Ceaucescu in zijn betoog
fot de kern van de zaak, ;'dat niemand de economische realiteit, de
kr�cht en de macht, de eisen van de binnenlandse �n de buiterilindse
politiek van een land beter kende dan de communistische partij v�n dat
land zelf, Daarom had zij het exclusieve recht de.politieke lijn en de
revolutionaire strategie en taktiek van de werkende klasse van dat land
te bep�l�n. En zelfs wanneer dit problemen schie, in de relaties met an
dere socialistische landen betekende dit nog niet, dat de belangen van
het internationalisme werden geschaad. 11
De Roemeense partijleider ging zelfs nog verder • . ierkelijk respect
voor de souvereinit:it en de nationale onafhankelijkh�id van alle landen
en een consequente toepassing van het principe van de noninterventie
vormden� enige rationele en aanvaardbare basis voor de vestiging van
internationale samenwerking en vrede tussen alle volkeren van de wereld.
nMilitaire blokken en het systeem van militaire bases op h�t
Erond�ebied_van andere_staten vormden de_voornaamste_hinder
nissen_voor_de_samenwerki�_tussen_de vo�eren. Blokken. en
pakten en__de _le�ering__van_tro�en Jn ..andere__landen�..waren
anachronistische_fenomenen en_onveren�baar_met de_�rinci�es
van onafhankelijkheid en nationale souvereiniteit en met de
princ�es_van__normale betr�kkin_gen tu�en_alle�staten. :;.
Daarmee was de kogel door het Kremlin. Brezjnew ijlde naar Boe
karest om Ceaucescu tot bedaren te brengen. Voorzover dit uit het kor
te communiqué dat over de besprekingen werd uitgegeven viel af te lei
den, gaven beiden elkaar echter weinig toe. Dat de Roemenen tezelfder
tijd aan de partn.ers van het '.,arschaupakt in een memorandum voorstel
len zouden hebben gedaan tot een. verregaande afzwak�ing van het bond
genootschnp - zoals de geruchten het wilden - werd door Boekarest ont
kend

(op 18 mei). Het was e?hter opmerkelijk, dat dit dementi zorg

vuldig buiten de Roemeense pers werd gehouden. En in elk geval lagen
de voorstellen waarvan sprake was wel in de lijn van Roemeni�'s be
d ?elingen.

In een toespraak die Brezjnew op 2 juni i.n Bratislava hield bij
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gelegenheid van zijn bezoek aan het 13e congres van de Tsjechische CP 1
legde hij opnieuw nadruk op de noodzaak van een versterking v�n de socia
listische alliantie, da3rbij de gedRchtengong van de Roemenen omkarend.

11

Hoe sterker het bondgenootschap en de samenwerking tussen
de socialistische landen is, 1 1 zei hij, "des te beter zuller:
zij de taak van de opbouw van het socialisme en het commu
nisme kunnen vervullen en des te meer indruk zullen onze
ideeën maken op het werkende volk van de kapitalistische
landen. Anderzijds dienen wij er echter voor op onze hoede
te zijn, dat het imperialisme listig en sluw gebruik zal
trachten te maken vnn zelfs maar de geringste moeilijkheden
in de betrekkingen tussen de socialistische landen, met de
bedoeling het �nti-imperialistische front te verzwakken
en de spa.minger in de wereld te doen toenemen.,,•, ;i

Bij een andere gelegenheid pleitte hij opnieuw voor ;•eenheid v.:i.n
actie en voor een nauwere politieke en militaire samenwerking tussen
de bloklanden, hoewel hij hieraan toevoegde, dat de Sowjet-Unie vreed
zame samenwerking prefareerd( boven een systeem van militaire blokken.
En in elk geval zou hij de belangen van het �3rschaupakt verdedigen
zolanK de NAVO bestond.
�at dit laatste betrof waren de Roemenen het wel ongeveer met hem
eens: : 1 zolang het agressieve Noord-Atlantische blok bestond zouden zij
evenals de a:ndere onderteken�ars van het verdrag van ..iarschau hun waak
zaamheid en hun defensiemacht versterken", zoals Ceaucescu een week
na Brezjnew verklaarde. (Ofschoon, hij leek eerder .het oog te hebben op
een versterking van de nationale def�nsie dan op een vers�erking van het
pakt zelf.)
Met deze enigszins dubieuze overeenstemming over de continuering
van het verdrag van Warschau tot in ieder geval het moment wa�rop de
NAVO zou ophouden te bestaan; en een openlijk conflict over de vraag
of het pakt ertoe zou moeten dienen de militaire maar vooral ook poli
tieke samenhang tussen de socialistische landen te bevorderen, troffen
de Russen en Roemenen elkaar in juli op de conferentie van het Politieke
ConsultQtieve Comité van het �larschaupakt, die door vriend en vijand
met spanning tegemoet was gezien. Voor wie vuurwerk had verwacht, had
de conferentie weliswaar een teleurstellend verloop, doch uit de verkla
ring die na afloop werd uitgegeven - een aaneenschakeling van·algemeen
heden en

11 platitudes 11

-

vielen wel ·enkele interessante conclusies te

trekken.
V:C-:rtTROUWZLIJK

- 7 -

V.,.,;RTROU :IEL�

In tegenstelling tot hetgeen de Prawda op de dag v.::m de beëindiging
van do conferentie schreef, namelijk ''dat ze in een belangrijke mate had
bijgedragen tot een verbetering van het m0ch�nisme van de iarschaupakt
orgn."nisatie';, bleek in de verkl�ring met __ geen '"woord te. word.en J>C1'ait
over dit tiolangrijkste punt dat de gemoederen tevoren zo haftig in bono
ging had gebracht. E�n woordvoerder van de Sowjet minister van buiten
landse zaken Gromyko v0rkldarde trouwens tegenover de pers met even
zoveel woorden, "dat .... .:ze kwestie niet in discussie was ge\."1eest:,.
Dit betekende, iat d� Roemenen opnieuw, zoals in 1964, de hand van
Moskou hadden uiten tegen te tiouden. iaarschijnlijk zelfs hadden zij hot
pleit al gewonnen v66r de a�nvang van de conferentie, -door te dreigen
niet aan hot topberaad te zullen deelnemen als de Sowjetleiders hun
plannen zouden villen doorzetten (zoals zij later, in februari 1967,
aankondigden dat men op hun medewerking aan een conferentie van minis
ters van buitenlandse zaken van het Pakt niet behoefde te rekenen, wan
neer deze ten eerste in Oost-Berlijn zou worden gehouden en ten tweede
zou worden aangegrepen om de buitenl�ndse politiek van Roemenië te
bekritiseren).
Deze direkte weg naar een srotere militaire en politieke eenheid
v�n hot satcllietenblok was d�srmee derhalve opnieuw geblokkaerd. Mos-
kou hcd er een openlijk conflict met de Roemenen niet om durven riske
ren. Maar gellicht was er nog ee� indirekte weg waarlangs tenminste prak
tisch hetzalfda doel zou kunnen worden bereikt. De Roemenen zou<len er
geen bezwaar tegen mogen maken, aldus speculeerden de Sowjet-leiders,
dat de Oosteuropese landen zich bonden aan enkele algemene richtlijnen
vbor do normalisering van de relaties met het �esten als onderdeel v�n
een algemeen plan voor de verhoging van de Europese veiligheid en voor
de realisering van de doelstellingen van dB vreedz�me coëxistentiepoli
tiek in Europa. In dit plan pasten voorstellen tot verbetering v�n de
econom·ische en culturele betrekkingen, tot uitbreiding van technisch-
wetenscha:i:r?elijke uitwisselingsprogramma's, tot eliminatie v::-.n belom
meringen in de bilaterale relaties, voorstellen ook tot verbetering van
het'algomene politieke klimaat in Europa, �ulminerend in de propositie
van een conferentie over de Europese veiligheid WBQraan zowel de Cost
als Jesteuropese l��den louden deelnemen en in verband waarmee zelfs
een gelijktijdige liquidatie van de NAVO en het 0arschaupakt in het voor
uitzicht l!erd gesteld, (Het was voor het eerst dat een dergelijk
voorstel namens het farschaupakt zelf werd gedaan.)
VERTROU\"IELIJK
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Het was over dit complex van zaken dat het Politieke Comité van het
Pakt, blijkens de verklaring die het uitgaf, voornamelijk te spreken
kwam. Uiteraard werd het begrip "Europese veiligheid n vo1ledigheids
halve nader gedefinieerd. In de eerste plaats stelde men vnst, d�t de
status quo in Europa gcinari<lhaafd diende te blijven.
Het belang van de vrede en de veiligheid in Europ� en in
de gehele wereld, het belang ook van het Duitse volk vordert,
dut de regering van de Duitse Bondsrepubliek de feitelijke
situatie in Europa accepteert. Dit betekent, dat zij het
bestaan van twee Duitse staten als uitgangspunt dient te
nemen, afziet van haar eisen met betrekking tot de herziening
van de grenzen in Europa en van haar pretentie de enige ver
tegenwoordigster te zijn van het gehele Duitse volk en in
het vervolg zal nalaten druk uit te oefenen op die landvn 1
die overwegen de DDR te erkennen.
In de tweede plants werd gestipuleerd, dat de Europese veiligheid
een zaak �as die slechts de .�uropese landen zelf te regelen hadden.
Het staat vast, dat de.bedoelingen van do Vcrenig1o Staten
in Europa in geen enkel opzicht samenvallen met de levens
belangen van de Europese volkeren en de eisen van de Europe
se veiligheid. De regering van de Verenigde Staten tracht haar
bondgenoten in .,est-Europa haar wil op te leggen en hen te
gebruiken als pionnen in haar wereldpolitiek. De huidige
politiek vaL de Verenigde Staten vormt een bedreiging voor
de vre�c Rn de veiligheid in Europa •••.•
En tenslotte werd via velerlei algemene aanwijzingen getracht
ongeryenste ontwikkelingen te voorkomen, naar het scheen ten overvloede.
Het sprak immers vanzelf dat

11

een betere Europese samenwerking in het

algemeen eiste, dat alle landen afzagen van discriminatie en politieke
of economische dwa1gma���egolen tegen andere landen en dat zij hun onder
linge betrekkingen normalisrordc�daarvan niet uitgesloten de normalisering van de betrekkingen

met de beide Duitse staten: 1, etcetera.

In deze fuik schenen de Roemenen zich te laten vangen. Partijsecre
taris Ceaucescu en premier Maurer tekenden de verklaring pers,)onlijk;.
Alle onzekerheid over de Roemeense trouw aan de bondgenoten was daarmee echter niet weggenomen. Met name de Oostduitsers, die in het program
vermoedelijk niet voldoende garanties vonden voor hun meest vitale
belan�cn, bleven wantrouwend. Ulbricht tenminste verklaarde na de
ondertekeningsplechtigheid nogal met nadruk:

11

dij beloven onze Roe

meense vrienden, dat �_ij_ alles zullen doen wat in ons vermogen ligt
VlRTROU"ELIJK
-----·--·-···-

- 9 -

Vi:RTROUWELIJK

om het accoord dat wij gesloten hebben overeenkomstig_de bedo.eliry�en
nn te komen ll .
Hij schatte de Roamenen wel juist in. Zij van hun kant achtten �irh
slechts aan de letter van het accoord gebonden. En twee zaken waren
niet lctt�rlijk geregeld: in de eerste plaats was er slechts sprake
geweest van rinormale" betrekkingen, over "diplomatieke.; betrekkingen
was niats gcspecificuerd; en in de tweede plaats was niet precies mut
zoveel Tioorden overeengekomen - hoewel dit wel naar de geest van hot

accoord was - , dat men nadere batrekkingen met West-Duitsland ;�..h.�!!
keliik
....,_ zou stellen van de aanvaarding van de Europese status quo door

___

Bonn.

De mazen vnn de fuik waren te wijd. De Roemenen ontsnapten toch nog,
Diplomatieke_betrekkingen_ tussen_Bonn_en_Boekarest
Hoowel er reeds, zowel binnen als buiten hot blok, enige tijd
lang rekening mee was gehouden dat Roemenië zich voor wat de verhouding
tot ,1Jcst-Duitsland betrof, steads minder aan de gemeenschappelijke blok
politiek zou wensen te storen, kwam in januari van dit jaar toch nog
als 0en verrassing het bericht, dat de regeringen van beide landen wa
ren over0engekomen diplomatieke betrekkingen aan te gaan. De regering
van de D.0R reageerde onmiddellijk met een woédende uitval in : 1 Neues
Deutschland 11

1

waarin zij, onder verwijzing naar de eisen die het Poli

tieke Comit6 van het � arschaupakt in juli aan de Bondsrepubliek had
gest0ld, verklaarde dat de :'voorwaarden waaronder Boekarest en Bonn
tot hun accoord waren gekomen niet dienstig waren voor de bevordering
van de vrede en de vcilighoid in �uropa en voor de bestrijding van het
militarisme en het neo-u-���me in 0est-Duitsland·'. De Roemenen hadden
van de · 1estduitsers niet: "'APist, dat zij het feitelijk bestaan van twee
Duitslanden zouden aanvaarden en hun revanchistische oogmerken zouden
opgeven. En dat was een betreurenswaardige zaak. Zo werden de !cstduitsc
militaristen immers slechts a�ngemoedigd hun 'rcv�nchistische politiek
voort to zettvn.
Boekarest gnf Pankow een bits antwoord terug, dat in de propagan
da-media begeleid werd door lange commentaren waarîn het zelfbeschik
kingsrecht van de socialistische landen in hun buitenlandse politiek
in velerlei variaties werd geformuleerd. Volgens Ulbrichts woordvoer
ders echter was

er reeds-geen sprake meer van een zelfst3ndigc Roemeense

politiek, aangezien de Roemenen zich geheel en al onderworpen hadden
V}::RTROU- iELIJK
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aan de dRang van Bonn on zich gewillig geconformeerd

hadden aan die

elementen van de ;estduitse politiek wa�ruit alle spanningen, de onze
kvrheid en het oorlogsgevaar in Europa voortkwamen.
De ruzie liep in enkele dagen zo hoog, dat de Roemenen weigerden
hun minister van buitenlaµdsc zaken �e doen deelnemen aan een conferen
tie van hot durschaupakt, louter omdat deze in Oost-Berlijn zou worden
gehouden. Op het laatste momont werd de bespreking derhalve nsdr Jar
schau verlegd, maa� eerst nadat de Roemenen de garantie hadden gekresen
dat zij niet zouden worden aangevallen vanwege hun betrokkingcn met
Bonn, v.,ar0n zij bereid - zuinig - een onderminister af te vaardigen.
Uiters�rd werd de conferentie mn mislukking aangezien het juist
de bedoeling \'las ger1eest de problemen rond het Ro�meensc nverrao.d;i nan
de blokpolitiek aan de orde te stellen. Dat de Oostduitse pers achter �_
af de betokenis van de conferentie tot nogal belachelijke proporties
opblies in een poging de solidariteit van het Pakt aan te tonen wees
er bovendien op,dat er grotere zorgen waren dan die om de ontrouw van
Roemenië. Het viel niet moeilijk te raden welke zorgen dit waren. Hon
garije en Bulgarije hadden zoveel interesse getoond voor het Roemeense
initiatief, dat het wa�rschijnlijk leek dat zij het voorbeeld vroeger
of l�ter zouden wensen te volgen. In het Pakt zouden d::i.armoe de ;;Noor
d-=lijkc Dric o1 op een fundamenteel politiek punt in conflict komon mót
de ;;�uitlelijke Drie:i. Het toch al ingewikkelde patroon van positieve
en negaticva r2laties tussen de bloklanden zou daardoor nog weer v0r
der gecompliceerd worden.
Op het VIIe Congres van de SED, dat in april te Oost-Berlijn werd
gehouden cirkelden alle gedachten rond de problemen van het Jarschcup�kt.
In zijn politieke beschouwingen wijdde Ulbricht er eindeloos ovor uit.
Hij wist zich da�rbij opmerkelijk goed te beheersen en kwam zelfs tot
de optimistische uitspraak, dat de saamhorigheid van de socialistische
staten op do grondslag van het prol�tarisch internationalisme sterker
zou blijken te zijn dan bepaalde voorbijgaande verschijnselen v�n
nationa�l sectarisme.· Uit zijn woorden bleek echter eveneens overduide
lijk 1c tegenstelling tussen de noordelijke en de zuidelijke paktst�ton,
waar hij spr�k over de onverbrekelijke broederlijke banden.tussen de
QQB en de S0wj0t-Unie (uiteraard), Polen, Ts.12.choslowak.:hj_e (met name
genoemd) ;;en anclcren a .
Gomoclka voor Polen en Hendrych voor Tsjuchoslowakije sloten zich
bij hem aan door te verklaren dat de aanmatigingen van de !ostduitsc
VERTHOU ,;f�LIJK
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regering de ontspanning in Europa in de weg stonden, en dat zij aan zeer
bepo".ldc voorwaarden - n.:-erkomend op de aanvnarding van de status quo
in Europa - zou moeten voldoen, wilde zij als onderhandelingspartner
�cceptabel worden.
De Roemenen putten zich uit in betuigingen van vri0ndschap en
broederlijkhei� - volge�s do taktiëk die zij V3n Gheorghiu-Dej �oîoord
hadden - zonder zich mn�r met een vinger a".n do hete hangijzers te
branden.
Hot meest ernstige verm�an kwam misschien wel van Brezjn0w:
aH00 kunnen de leidende politici van de BondsrepublLik vcr
\ïach ten··, zei hij, ,ifü:tt de volkeren Vf'.n l:uropa .::2.n hun tot
niets verplichtende woorden over 'vrede' en over eon verbe
tering van de betrekkingen met het Oosten geloof hechten?
Vale politici in lest-Duitsland en ook de �estduitsc pers
vorh,imelijken trouwens niet, dat Bonn de d�Jlomatieke mani
pul�ties met betrekking tot deze relaties met het Oosten
slechts beschouwt als manoeuvres in do strijd tegen do
socialistische landen, met h0t doel tweedracht in hun rijen
te z�aien en de DDR te isoleren. Bonn heeft de socialis
tische landen van Europa de hand toege?token. r-fo.�__zi.j
verbcrgt_in_die_hand_een staen, en men moet ons, commu
nisten, wel voor zeer naief houde� 3ls men hoopt dat wij
d:'.t niet zien:
De socialistische landen vnn Europa wensen de politiukc,
economische en cul turel<1 bctrek:,ingen met alle l::mdcn, in
clusief West-Duitsland, te normaliseren ter bevordering
van de vrede en de wodcrzijds� bclungon. Zij zullen echter
nooit bereid zijn zulks te doen ten koste van hun eenheid,
ten koste van een van hun bondgenoten - en zeker nLettcn
koste vnn de_Duitse Demokratische_R.e.12ubliek.
Het was duid()lijke taal. Het was �chter de vraag of zelfs Brczjnew
over de m�cht en de middelen beschikte om de ontwikkelingen tegen de
houden wnartegen hij wanrschuwdc. De· Hongaarse en Bulgaarse �elcgaties
bepaalden zich voor wat hun opvattingen over de brandende kwesties be
trof slechts tot algemaenheden. ln de Boemencn bleken niet geîmp�eord�

---------·VEHTROU.,.SLIJK

VERTROUWELIJK

- 12 H O OFD S T UK

II

VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND
ACTIVITEITEN
==
=================================================
De CPN en de communistische conferentie te Karlovy Vary
De vertegenwoordigers van de Europese communistische partijen,
·die van 24 - 26 april j.l. te Karlovy Vary besprekingen hebben gevoerd
over ::vrede en veiligheid in Europa", hebben de thuisgebleven CPN
niet gemist. In deze zin althans drukte de Tsjechische partijleider
N votny zich uit in zijn slottoespraak. Hij verklaarde een lange
o
brief van de CPN te hebben ontvangen, waarin was uiteengezet waarom
de leiding van de Nederlandse CP had gemeend zich te moeten distan
ciëren van deze communistische bijeenkomst.

N votny zei onomwonden
o

niet de behoefte te hebben op deze brief te antwoorden.
De CPN is evenwel niet de enige Europese CP geweest die te Kar
lovy Vary om politieke redenen verstek heeft laten gaan. Behalve de
Albanese CP, die niet was uitgenodigd, en de Zweedse CP die slechts
een

11

,rnarnemer" had gestuurd i weigerden ook de communistische partijen

van Noorwegen, Joegoslavië en Roemenië om deel te nemen aan deze ont
moeting. In het bijzonder heeft het wegblijven van de Roemenen een
duidelijke schaduw geworpen op deze manifestatie van Europese commu
nistische eenh�id tegen - zoals de Russische partijleider Breznjew

het uitdrukte - vredesvijand nummer één: het Westduitse imperialisme.
Het is dan ook niet toevallig, dat de CPN zich juist deze maand beijverd
heeft· om contact op te nemen met de Roemenen, die al eerder schrif
telijk daarop hadden aangedrongen. In het kader van dit contact ver
bleef de hoofdredacteur van

11

De WaarheidH, Joop \':Olff van 11 tot 16

april j.l. in Boekar.est, teneinde zich te oriënteren over de politieke
standpunten van de Roemeense CP, ·die de zo isolationistisch ingestelde
CPN.�leiding voldoende waarborgen schijnen te bieden om nauwere banden tussen beide partijen te rechtvaardigen.
Daarmede is dan de Roemeense CP op het ogenblik de enige commu

nistische partij in Europa met welke het de CPN belieft betrekkingen
te onderhouden. Een situatie die wel in scherpe tegenstelling staat

tot de huidige bijzonder slechte verhouding tussen de CPN en bijvoor
beeld de Russische en de Oostduitse CP (SED). Zo publiceerde 11De
Waarheid 11 over het onlangs gehouden SED-congres enkele korte kritische
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berichtjes, waarin niet veel meer stond dan dat Ulbricht zich te
buiten was gegaan aan een scheldpartij op de

11

Mao-groep in de Chinese

CP 11 en dat Breznjew een bedekte aanval had gedaan op Roemenië. De CPN
had dan ook geen delegatie naar het congres gezonden, omdat - aldus
het dagblad - ;;de aanwezigheid van vertegenwoordigers van zusterpar
tijen vaak gebruikt wordt om vraagstukken te bespreken, waartoe deze
bijeenkomsten niet bevoegd zijn".
Ook in de spaarzame publicaties over de conferentie te Karlovy
Vary overheerste eenzelfde kritische toon. De kwestie-Vietnam, die
Breznjew aanroerde in zijn rede, had volgens ;;De Waarheid 11 niet bespro
ken mogen worden, daar er geen gedelegeerden van de Noord- en Zuid
vietnamese CP'en aanwezig waren. Verder keerde het blad zich opnieuw
scherp tegen het aan de orde gestelde

11

non-proliferatieverdragn, waar

bij het voornamelijk aandacht besteedde aan het afwijzend standpunt
dat de CPN t.a.v. deze kwestie inneemt. Andere onderwerpen waarover
van geda�hten werd gewisseld, zoals erkenning van de Oder-Neisse
grens, géén atoomwapens voor West-Duitsland, en eenheid van actie
tegen de NAVO tussen Europese communisten, socialisten en

11

progres

sieve gelovigen;,, roerde nne Waarheid11 in het geheel niet aan. Samen
vattend kan gesteld worden dat de CPN-leden eens te meer door hun
partijblad bijzonder onvolledig en tendentieus zijn voorgelicht over
hetgeen er gaande is. in de communistische wereldbeweging en dat de
CPN-leiding het isolement van haar partij t.o.v. de andere }Europese
CP 1 en (dwarsligger Roemenië uitgezonderd) nadrukkelijk heeft beves
tigd.
Oud-leden van de CPN nemen pro-Russisch· initiatief
Sedert de opheffing van de Socialistische Werkerspartij ( : 1 Brug
groep 1 ') op 31 december 1965, is de organisatorische binding wegge
vallen tussen het niet geringe aantal Nederlandse communisten dat in
de loop der jaren - veelal om disciplinaire redenen (conflicten met
partij-dictator De Groot) - heeft gebroken met de CPN.
Goeddeels bevrijd van hun communistische image, maar meestal
niet wezenlijk bekeerd, vonden sommigen daarna via de PSP (Henk Gort
zak, dr. �er Harmsen e.a.) opnieuw de weg.naar het politieke toneel,
anderen daarentegen bleven in kleine, besloten kring onderling con
tact.houden, zich koesterend in een gemeenschappelijke rancune tegen
het

11

regiem De Groot 11 • Aangenomen kan worden dat de groeiende antiVEJTROUWELIJK
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Russische tendens in het CPN-beleid van de laatste jaren en het daar
mee gepaard gaande isolement, waarin deze partij·zich heeft gemanoeu
vreerd t.a.v. de andere �uropese CP'en, bovengenoemde, in de diaspo
ra verblj_jvende Nederlandse communisten, die in meerderheid hun
sympathieën voor Moskou nooit hebben verloochend, gesterkt hebben in
hun overtuiging dat een hergroepering van de tegenkrachten tegen De
Groot c.s. thans noodzakelijker wordt dan ooit. De weigering van de
CPN-leiding om deel te nemen aan de communistische conferentie te
Karlovy Vary en de recente partijbesluiten t.a.v. Hïrernu n en

11

Pegasus' 1,

die nogal wat opschudding hebben veroorzaakt in en om de CPN, zullen
hen ongetwijfeld aangespoord hebben op korte termijn enige initiatie
ven te ontplooien. Vermeldenswaardig is in dit verband dat, nu er een
duidelijke breuk gaapt tusse;:i de Vereniging nNederland-USSR" en de CPN,
verschillende oud-leden van de CPN zich hebben aangemeld ·voor ;·het
lidmaatschap van deze vereniging. Een handreiking waarop het bestuur
van

11

Nederland-USSR" vooralsnog niet onv.erdeeld gunstig schijnt te

willen reageren. Het vereist nu eenmaal wat aanpassingsvermogen om,
ook al is men zèlf partij-v.ijand geworden, de partij-vijanden van
vroeger als kameraden te begroeten. Een opmerkelijker initiatief was
de brief, die een drietal ex-CPN-leden, t.w. Jan Hoogcarspel, Bvert
Sip en Nel Postma-�. essels, gezonden heeft aan de vertegenwoordigers
van de Europese CP'en, die van 24 - 26 april j.l. te Karlovy 1/ary
bijeen waren. In deze brief werd namens 'n honderdtal Nederlandse
communisten, o.w. de voormalige CPN-voorzifter G.�agenaar, de oud
hoofdredacteur van ane ,1aarheid" A.J. Koejemans en de onlangs ont
slagen 1 :Pegasus 11 -directeur J. van Seggelen, instemming betuigd met
deze communistische conferentie. Gesteld werd, dat het bestuur van-de
CPN weliswaar gemeend had geen vertegenwoordiger naar deze bijeen
komst te moeten zenden, maar dat 1 ivele communisten in en buiten de
CPN H het met dit besluit niet eens waren en de conferentie alle suc
ces toewensten.
Het conflict in de CPN
De op 1 april j.l.in :ipe Waarheid" gepubliceerde besluiten van
het CPN-partijbestuur t.a.v. i1 Pegasus 11 1

11

Vernu 1 1. en "VCU"-reisdienS"t,

hebben de Nederlandse (niet-communistische perB) aanleiding gegeven
zich uitvoerig met de

11

ins 11 en

11

outs 11 van de CPN bezig te houden.
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Aanvankelijk wa;:en het Van Seggelens ontslag als directeur van "Pega
sus;; en de schorsing van

11

Vernu"-directeur Hulst als lid van de CPN,

die in het nieuws kwamen. Ruime aandacht werd daarbij tevens besteed
aan het verleden van De Groot en diens positie in d� CPN. Commentaren
van mensen als Wagenaar en Gortzak verluchtten het geheel.
Het verzet van de CPN-afdeling Assendelft tegen de schorsing van
Wim Hulst (uitdrukkelijk werd h�m door de afdeling opgedragen zijn werk
als CPN-gemeenteraadslid voort te zetten), en een drietal

1 1schandalen 11

brachten de CPN andermaal op de voorpagina.
Het eerste

11

schandaal 11 betrof het feit dat De Groot ruim f 3300,

had getoucheerd als honorari um voor zijn boek HDe dertiger Jaren 11
(zelfs de desbetreffende kwitantie werd gereproduceerd), dit in weer
wil van het feit dat ,partijwerk (zoals het schrijven van .een derge
lijk boek), volgens CPN-normen, slechts aan de partij ten goede dient
te komen.
Een volgende affaire had betrekk i ng op het bqek

11

De Commandant 1 1

van Dirk van der Voort, waarin drie bladzijden waren ingevoegd, die de
nwitte plek" in de Groots verzetsverleden moesten opvullen.
Tenslotte was er de wijze waarop, het Stichtingsbestuur van·�e
gasus 11tot Van Segg.elens ontslag had besloten.

11

0nbetrouwbare n leden

ervan (J. Kleijn werd bij name genoemd) werd namelijk onder valse
voorwendsels belet aan de beslissende verfadering deel te nemen. Met
name "Het Vrije Volk 11 bleek over een en ander goed ingel icht te zijn.
Uiteraard kon bij een dergelijke publiciteit de CPN, i.c.
Waarheid n

11

De

, niet blijven zwijgen •.. 1anvankelijk meende het blad het

ngeraaskal van sommige verwoede anti-communistenn te kunnen afdoen
met

1 1insinuat. i es 11

en met een aanval op

tig was. met. fantasieën over de
Wat later verk;laarde

11

De

CPN 11

VJaarhe id 1 1,

11

Het Vrije Volk 11, dat zo kwis

,zonder op de zaken in t.e gaan.
waarom er

artikelen over de partij n werden gepubliceerd:

11

lange en misleidende
11

men 11 was boos omda,t .

de CPN zich niet naar de conferentie in Karlovy Vary liet sommeren,
omdat de CPN zich nie.t geroepen voelde toeristische uitstapjes naar
Oosteuropese landen te org�niseren, omdat de CPN literatuur gedrukt
wilde z ien waaraan de Nederlandse werkers iets hebben in hun dagelijks
leven en hun dagelijkse strijd.
Het artikel in 1 ;Het Vrije Volk 11 waarin de drie :'schandalen•;
werden onthuld, dwong
ne aanval op

1 1 Het

De Waarheid" tot een weerwoord. Na een algeme

11

Vrije Volk 1 ', werd J. Kleijn aan het woord gelaten,
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11

heel simpeln op de dag van de vergadering van het

·Pegasus"Stièhtingsbestuur bezet te zijn geweest. De door De Groot
ontvangen f 3300,- werden verklaard met

n wat

voor iedereen vanzelf

sprekend is", n.l. dat het hier een vergoeding voor gemaakte onkosten
betrof. Tenslotte werd de gehele
direct verband gebracht met een

11
11

anti-communistische campagne n in

offensief van rechts 11 tegen de levens

omstandigheden van de werkende mensen.
Drie dagen na dit artikel publiceerde ; 1 De Waarheid•; een inge
zonden brief van Dirk van der Voort, waarin hij de beschuldiging als
zou De Groot buiten medeweten van de auteur in diens boek hebben ge
knoeid, van de hand wees. Hij, van der'Voort, had op verzoek van zijn
uitgever(11Pegasus')het te gering aantal bladzijden van zijn öoek uit
gebreid, o.a. met enige bladzijden over De Groot.
me Groots verleden werd niet met rust gelaten. In het weekblad
=

1

Vrij Nederland 11 verscheen een uitgebreide "biografie van een ran

cuneuze intrigant 1 1, waarin van De Groots verzetsheld-pose weinig
werd heel gelaten. Het nweerwoord" van

11

De '.raarheid 1 1 was even ste

reotiep als niet-terzake. Na een aanval op de
11

11

Arbeiderspers 11 (waar

Vrij ·Nederland 11 gedrukt wordt), werd het artikel in ,;vrij Nederland 11

bestreden met de bekende

11

agententheorie 11 • Als kroongetuige

WéJ..S

in

het gewraakte artikel namelijk Daan Goulo;ze ten tonele gevoerd, die
had gewerkt ;;in de wereld der geheime diensten". D�. t gevoegd bij het
feit dat Goulooze in de oorlog kontakt had gehad met Wagenaar (die
indertijd werd uitgemaakt voor Brits geheim agent), maakte voor ;;De
\faarheid n de bronnen duidelijk, waaruit ;:,irij Nederlandn zijn ;iweer
zinwekkende falsificaties 11 had geput.
Intussen hadden de maatregelen van het partijbestuur tegen
1

1\Ternu 11en 11 Pegasus"in de CPN de nodige reacties losgemaakt. Op vele
leden- en bestuursvergaderingen waren kritische geluiden t.a.v. de
partijleiding en de persoon van De Groot te beluisteren. Zo kwamen
o.m. uit Rotterdam felle protesten ·van de kant van vooraanstaande
CPN-ers als Glimmerveen (afdelingssecretaris van Kralingen) en Goud-·
kuil ( o.a. hoofdbestuurder van 1 :Nederland-USSR"). Naar verluidt trad
eerstgenoemde zelfs uit de partij.
Ook in meerdere Amsterdamse afdelingen tekende men protest aan
tegen de politieke lijn en de r�cente besluiten van het partijbestuur.
Het hevigst echter laaide het verzet op in de Zaanstreek, waar n.b,
een gehele afdeling (tssendelft, de woonplaats van Wim Hulst) een
VERTROU'':ELIJK
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protestbrief aan het Partijbestuur en aan alle CPN-districten zond,
De stroom van protesten gaf voedsel aan de verwachting van de
partijleiding dat er een pro-Russische oppositie in de CPN zou ont
staan, met leden van "Nederland-USSRn als kern. Vandaar de verande
ring in toon, die bij diverse inleiders op ledenvergaderingen te be

luisteren viel. Het klem werd betoogd dat

11

men 11 niets tegen

land-USSR•1 had I doch alleen tegen het reisbureau

nvernu 11

11

Neder

bezwaar

maakte. Ja, er bleek �olgcns enkele inleiders zelfs geen bezwaar meer
tegen het reizen naar Oosteuropese landen, mits dat maar niet geschied
de onder communistische leiding.
Naar buiten evenwel hield de CPN-leiding staande, dat er niets
aan de hand was. ïijdens de debatten over de regeringsverklaring ver
zekerde de voorzitter van de CPN-Tweede Kamerfractie, Marcus Bakker,
dat er van een opstand in de partij - waaro�er

in de niet-communis

tische pers was bericht - geen sprake was. O.a. dit deel van Bakkers
rede werd herhaald in de CPN-radio-uitzending van 24 april j,l. Of
hiermede het laatste woord gesproken is, valt zeer te betwijfelen.
Betekenis van nPegasus n
De bij de recente maatregelen van het CPN-partijbestuur betrok
ken communistische stichting uitgeverij en boekhandel ''Pegasus ö 1 iverd

9 november 1934. Na een gedwongen liquidatie tijdens de
bezetting werd de stichting in november 1945 opnieuw in het leven ge
opgericht op

roepen. Doel van ''Pegasus'; is:

11

het verschaffen van wetenschappelijke,

culturele en maatschappelijke voorlichting aan de Nederlandse arbei
dersbeweging in de ruimste zin des woords 11 •
Na aanvankelijk als gevolg van een weinig zakelijke opzet een
min of meer zieltogend bestaan te hebben geleid, is het bedrijf na
de komst van Jan van Seggelen (in

1953) van lieverlede een welvaren

de partijonderneming geworden. In de 14 jaar dat Van Seggelen de lei
ding van 1 Pegasus 11 in handen heeft gehad, is het bedrijf voor de partij
veel vruchten gaan afwerpen. Van Seggelen is er daarbij in geslaagd
voor i 'Pegasus 11 vaste voet te verkrijgen in kringen van uitgevers en
boekhandelaren, alsook in de grammofoonplatenbranche.
Hoewel 1 1Pegasus11 in feite een boekhandel van de CPN is, werd
praktisch alles verkocht waar vraag naar was. De enige restrictie was,
dat uitgesproken anti-communistische boeken en tijdschriften werden
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ge·weerd. Specialiteit van 11 Pegasus"is haar Slavische afdeling, die
wel de best

gesorteerde van test-Europa is.;�egasu� 1 heeft dan ook

vele instellingen van cultuur en wetenschap, zowel in als buiten
Nederland, tot vaste klant. In hoofdlijnen bleef 11 Pegasusn echter een
c·ommunistische boekhandel. Evenwel wekte het, terwille van de commer
cie in de praktijk fungeren als een algemene boekhandel, die �en
breed assortiment in voo�raa� heeft, hoe langer. hoe meer de kritiek
op van sectarisch ingestelde partijgenoten. Daar kwam nog bij het
verwijt van verburgerlijking. De eenvoudige partij-boekenfunctiona
rissen voelden zich in de Pegasuswinkel in de

11

dure a Le;idsestraat

vaak niet ;;kameraadschappelijk" genoeg behandeld.
De uitbreiding, die 1 'Pegasus 1 • heeft ondergaan is voornamelijk
toe te schrijven aan de relatie met de Chinese Volksrepubliek. Sede�t
1954 is 1 'Pegasus"een va� de belangrijkste leveranciers van wetenschap
pelijkè tijdschriften en boeken o.m. uit de Verenigde Staten aan Pe
king. Bij deze leveranties zijn overigens nog meer communistische
boekhandels in West-Europa betrokken (geweest). i 1 Pegasus n is er steeds
weer in geslaagd de Chinese opdrachtgevers tot volle tèvr�denheià te
bedienen. Toen de Amerikaanse regering t.a.v. het verkrijgen van deze
vaktijdschriften beperkende maatregelen tegen 11 Pegasus 11 ging toepassen,
werd in allerijl een dochteronderneming opgericht, n De Tjalkngcnaamd,
die de Chinese bestellingen sedertdien is gaan behandelen. Hoewel
"Pegasus 11 ook soortgelijke orders van de Russische staatsboekhandel
heeft, is het aandeel van de Chinezen vele malen groter. De Chinese
orders vormen feitelijk al jaren de basis waarop het welvarend gewor
dcm 11 Pegasus"rust. Er is11 Pegasus 11 dus alles aan gelegen de Chinese or
ders niet te verspelen. Vandaar dan ook dat Van Seggelen genoodzaakt
was voortdurend tussen Moskou en Peking te laveren. Er moest een
strikte neutraliteit aan de dag worden gelegd.
Sedert het ontstaan van het ideologische geschil tussen �hina
en de Sowjet-Unie is de bemoeiing van de CPN met "Pegasus11 steeds meer
toegenomen. Opvallend is te zien, hoe de aanvankelijk

11

anti-Chinese H

koers bij11 Pegasus·1•1 1angzamerhand onder druk van de partij tot een
11

anti-Russische ir koers is omgebogen.
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In maart 1963 verordonneerde de partijleiding nog, dat tot
nader order :1Pegasus ';geen propaganda meer mocht maken voor
Chinese brochures en tijdschriften (met name voor"Peking Re
view�·),Belangstellcnde� konden dit blad desgewenst wel bij 1 1Pe
gasus1 · krijgen. Ook op het 0Waarheid 11 -festival van dat jaar was
Chinees materiaal in de • 1Pegasus'.!.stand ongewenst. Het moest even
wel wel beschikbaar zijn als er naar gevraagd werd.
Sedert september 1965 werd het duidelijk, dat de partijleiding
er op uit was een grotere greep op "Pegasus·' te verkrijgen. De op het
beleid van Van Seggelen uitgeoefende kritiek nam hand over hand toe.
Het stichtingsbestuur van 11Pegasus "werd van pro-Russische figuren ge
zuiverd. Daarnaast kwam het uitgaveprogramma hoe langer hoe meer on
der druk te staan, totdat eindelijk begin april van dit jaar de bom
barstte en de partij nofficieel" ingreep.
•1De Waarheid:; meldde hierover, dat het bestuur van de Stichting
11Pegasus"besloten had bij npegasus 1 ·een reorganisatie door te voeren.,
waarbij de werkzaamheden van de afdeling uitgeverij vannPegasus 11 voor
lopig zouden worden stopgezet. i'J?egasus11 diende weer een "Nederlandse•·
uit�everij te worden, die boeken moest uitgeven Hwaar Nederlandse
werkers iets aan hebben in hun dagelijks leven en hun dagelijkse
strijd 11 , Voorts deelde het CPN-da blad mede, dat de directeur van
11 Pegasus 1/ Jan van Seggelen, op eigen verzoek was ontslagen, nadat hij
in verband met de voorgenomen reorganisatieplannen daarom had ver
zocht. Wessel Hartog, lid van het Dagelijks Bestuur van de CPN, moet
nu als opvolger van Van Seggelen de reorganisatie uitvoeren. Hartog
wordt door ingewijden een handlanger van Paul de Groot genoemd. Na
Van Seggelen namen nog enkele der voornaamste medewerkers van ;·Pegasus11
ontslag, of werden door de partij ontslagen. Zij zijn van oordeel dat
het partij-ingrijpen bij 11Pegasus 11voor een belangrijk deel voortvloeit
uit persoonlijke rancune van Paul de Groot, die vindt datnPegasusn
te weinig aandacht aan de verspreiding van zijn memoires

11

De nerti

ger Jaren" heeft besteed. De zakelijke kritiek zou volgens hen weinig
hout snijden.
Of 1 Pegasus'�ls gevolg van de door de partij genomen maatregelen
beduidende financiële schade zal leiden moet worden afgewacht. Aan
de relaties uit de Oosteuropese landen is medegedeeld, dat er bij
Pegasus11 niets veranderd is, maar dat alleen de uitgeverij voorlopig

11

stop staat. Het ligt voor de hand dat de relatie met de Chinezen er
niet onder zal leiden, te meer waar De Groot te kennen heeft gegeven
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dati:Pegasus"(bruikbaar) werk van Mao zal gaan uitgeven. De CPN zal
waarschijnli.jk evena:ls vroeger in de boekhandel "Pegasus" een belang
rijke bron van.inkomsten blijven behouden. Behalve het financieren
van partijbladen als"Politiek en Cultuur"en van 11 Kont'rast 11 gaat :ista
tutair 11 1/3 vari de winst van"Pegasus 11 naar de CP.N. Dit aspect is
uitermate belangrijk, aangezien de financiële positie van de partij:
zoals onlangs weer is gebleken, zorgen blijft baren.
Conflict met bouwvakarbeiders in Amsterdam afgew��
In Amsterdam-Noord was op een bouwobject van de Haagse aanne

ming Mij

Intervam in maart een loongeschil ontstaan tussen

7

schil

ders en een onderaannemer. De la�tste weigerde het voor dit werk in
Amsterdam gebruikelijke hoge loon te betalen en liet· op vrijdag 10

maart een vijftal schilders van buiten Amsterdam komen. De Intervam
directie riep later de hulp van de politie in om de ontslagen schil
ders van het object te verwijderen. Daarop hielden de circa 150 an
dere bouwvakarbeiders, die aan dit object werkzaam waren, des middags
een solid�riteitsstaking, ·waartoe was aangezet door de onder commu
nistische leiding staande aschilderscommissie·:. De pas van buiten
Amsterdam gearriveerde schilders gingen·in deze situatie niet aan
het werk. De"Schilderscommissie"verklaarde het werk ;,besmet" en haal
de ook nog een viertal glaszetters over aan de staking mee te doen.
Drie weken later, op donderdag 30 maart, organiseerde de m�erge

noemde commissie een protestbetoging voor het object, waaraan op

nieuw! 150 bouwvakarbeiders deelnamen. Bij de Intervam-directie en
bij de wethouder van volkshuisvesting drongen zij aan op oplossing
van het conflict. De Intervam-directie' reageerde met de aankondiging,
dat zij op vrijdag 7 april het werk onder bescherming van de politie
zou laten hervatten door eén ploeg van circa 15 man uit Amersfoort.
De ;.Schilderscommissie11 en het eveneens door communisten bestuurde
11 .A msterdamse
Bouwvak Comité 0 , die op �- april ,vergaderden, spuiden
hierover hun verontwaardiging tijdens een daarna belegde.persconfe
rentie. Ze verklaarden echter geen andere tegenactie te willen onder
nemen dan het uiteenzetten van de situatie aan de Amersfoortse ploeg
en het eventueel organiseren van korte protestdemonstraties op de
andere bouwwerken in Amsterdam.
In de ochtend van de 6e april kwam een aantal leidende CPN
figuren, die met het communistische bedrijfswerk te maken �ebben 1
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bijeen. Zij besloten de strijd niet op te 5even, maar zich in geen
geval, zoals zij het uitdrukten, te laten provoceren tot wanordelijk
heden, die tot een herhaling van 14 juni

1966 zouden kunnen leiden.

Des avonds vergaderden de leiders van beide comité's met een
aantal bouwvakarbeiders en stelden zij dat bij Intervam niet aan het
werk zou worden gegaan als de politie toezicht hield. In geen geval
echter diende het protest de vorm aan te nemen van een mars van bouw
vakarbeiders naar Amsterdam-Noord. In plaats daarvan moesten zij vrij
dagmorgen bii hun eigen patroons de recentelijk door de CPN gepo
neerde eis van 10% loonsverhoging en een 42t-urige werkweek stell.en.
Pamfletten werden daartoe overhandigd ter verspreiding op de bouw
werken op vrijdagochtend.
Vanwege het risico van mogelijke ordeverstoringen op grote
schaal - in Amsterdam. hadden zich .juist weer enkele ongeregeldheden
voorgedaan - had het gemeentebestuur van Amsterdam aan de regering
om politie-versterking gevraagd. Onder leiding van de minister-presi
dent had ter zake overleg plaats in de ochtend van

6 april. Van meer

dere zijden beijverde men zich het confl�ct bij Intervam uit de wereld
te helpen. De Amsterdamse wethouder van volkshuisvesting, Mr. Elsen
burg, nam contact op met het Bouwvak Cowité en de 1 �childerscommissi� 1
Hij spra� met M.G. Jansen (voorzitter van de. ABVJB, een voormalige
EVC-bond), en twee andere communisten. De volgende ochtend gingen de
Amsterdamse gemeenteraadsleden W.F.H. van het Schip (CPN) en L. Kui
per (PvdA) met de directie van Intervam praten. Deze gaf het plan op
om vrijdag 7 april een groep schilders uit Amersfoort aan het werk te
zetten. Op de bouwobjecten·werd die dag overal normaal g0werkt. Een
accoord tussen de stakende schilders, de Intervam-directie en de
schilders.patroon werd op zaterdag 8 april bereikt, waarmede aan het
conflict een einde was gekomen.
Agitatie rondom ontslagen bij Van Heek & Co te Enschede
Op 1 april verspreidde de CPN-Twente een pamflet met de tekst
van een brief, die de communistische -gemeenteraadsfractie die dag
aan de burgemeester van Enschede .had verz .onden, behelzende het ver 
zoek de raad in een buitengewone zitting bijeen te roepen. Op 4 april
besprak de Enschedese raad de situatie, ontstaan door het aan 1700
werknemers bij Van Heek & Co aangezegde ontslag. Na afloop van de
zitting kwamen de communistische raadsleden met enkele van elders
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- 22 gekomen CPN-bestuurders in het partijgebouwtje bijeen en werd een
pamflét vervaardigd, dat de volgende dag aan de fabriekspoorten bij
Van Heek,

en een vie�tal andere textielbedrijven werd uitgereikt.

Indien de bestuurders der (erkende) vakbonden zouden oproepen tot
"massale strijd 11 voor het behoud van de werkgelegenheid, zouden de
textielarbeiders als één man achter hen staan, werd daarin o.m. ge
steld.
Een vergadering voor de Enschedese leden van het districtsbe
stuur hield de CPN op 6 april. Ook de partijbestuurders H. Hoekstra
en F: Meis waren hierbij aanwezig. Besloten werd op 8 april een bij
eenkomst te houden, ter vorming van een actiecomité, dat een demon
stratie op touw moest zetten. Tijdens deze vergadering besloot men
een honderdtal handtekeningen ( 11 00k van middenstanders") onder een
oproep tot de protest-demonstratie te verzamelen.
Het publiek mocht n.l. niet de indruk krijgen dat de actie als
partijpolitieke propaganda voor de CPN bedoeld we.s. :,ne 1,ïaarheidn
bracht op 13 april het bericht dat in Twente in een manifest van Gen

actie-comité, ondertekend door 80 personen, werd �mgeroepen tot een
demonstratiè op zaterdag 22 april onder de leuze: "Geen ontslagen,

maar werk!" De leiding van het actie-comité bleek te bestaan uit de
CPN-districtsbestuurder J.A. Alink en het CPN-lid P. Venèrius, oud
50 jaar, volgens het partijdagblad.bij Van Heek ontslagen na 35 jaar
dienst. Hèt "Centrum van Eenheid en"Klassenstrijd 11 (de voormalige

EVC 1 58) deelde het comité'mede de demonstratie te zullen steuuon,

aldus i;De '.aarheid n van 15 april. De CPN-leiding verzocht per cir
culaire alle distri�tsbestnr�n·del�gaties uit de afdelingen en de be
drijven te laten meedoen.
Desondanks trok de betoging, de omstandigheden in aanmerking
genomen en gelet op de moeite die de CPN zich g�troost had, slechts
een zeer beperkt aantal deelnemers, naar schatting 2 à 300, o.w.
Hoekstra en Meis. Ze eindigde in een openluchtbijeenkomst, waar Al·ink
tot verhoogde waakzaamheid inzake de lonen aanspoorde en Venerius
herhaalde, dat als de (erkende) bonden tot daden opriepen, zij alle
arbeiders aan hun zijde zouden vinden. (De vakbonden verklaarden ech
ter niet achter de bovenbeschreven actie te staan.)
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De communisten in de ondernemingsraden
In de regeringsverklaring, die de nieuwe minister-president op
18 april aflegde, werd ook de noodzaak van uitbreiding van de taak
der ondernemingsraden aang0stipt. Hierover wordt de laatste jaren
vooral in vakbondskringen veel gesproken en geschreven. In het alge
meen achten deze het instituut van de O.R. echter niet gèsèhï1<t' àls
belangen.vertegenwoordiging te.genover. de directie, daar de O.R. ten
slotte een orgaan van de onderneming is. Zij zoeken het meer in de
richting van grotere bevoegdheden voor de vakbeweging. De communisten
hebben hierop een andere kijk. �ij hebben voortdurend getracht het
georganiseerde overleg een spaak in het wiel te steken, o.m. door
oprichting van actie-comité's.-Ze ageerden indertijd tegen de op
richting van de ondernemingsraden en toen deze er eenmaal waren, pro
beerden zij op de bedrijven, waar zij over aanhang beschikken, de
visie ingang te doen vinden, dat de O.R. het aangewezen college is
voor de per bedrijf te voer�n loonstrijd.
Bij diverse grote meta�lbedrijve� in het westen des lands zijn
de laatste tijd nieuwe ondernemingsraden gekozen, waarbij ·de door
de CPN geponeerde ; 1 Vrije 11 - of ;;Eenheidslijst" wiss0l0nd succes be
haalde. Als eerste is het bedrijf Jonker-Du Croo in Amsterdam-Noord
te noemen, waarvan de 7 zet<:;ls voor de weekloners er 3 aan de:;vrije
Lijst"toevielen (vóór de fusie met Jonker had nne Vrije Lijst 11 bij
Du Croo & Brauns

4

van de

7

zetels voor de fabrieksarbeiders).

, Bij Draka in Amsterdam-Noord behaalde ,;De Vrije ·Lijst·= 43%
van de stemmen der weekloners, iets meer dan in 1965. Het aantal ze
tels bleef ge�ijk, n.l. 3. Dezelfde per�onen, allen lid van de CPN,
werden herkozen.
Bij \;/ilton Fijenoord te Schiedam kreeg "De Vrije Lijst" 4 van
de 17 voor weekloners bostemde zetels, een vooruitgang vergeleken
bij de twee vorige verkiezingen - in 1961 en 1963 - toen slechts resp.
1 en 3 zetels werden behaald op een totaal van 20� Gekozen werden nu
drie communisten en, als no. 4 van da lijst,. een neutrale figuur.
Het grootste Nederlandse metaalbedrijf, de Hoogovens te Velsen,
hield op 11 en 12 april verkiezingen, waarbij als unicum het onder
scheid tussen hand- en hoofdarbeiders bij de candidaatstelling was
opgeheven. De z.,g.,Eenheidslijst (waarvoor·de candidaten door de com
munistische bedrijfsgroep waren geworven) spon er geen garen bij. Ze
liep terug van 3 zetels van de 23 in 1964 tot 2 zetels op het huidi
ge totaal van 27. De twee herkozen candidaten zijn beiden lid van de
CPN.
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Activiteiten inzake Vietnam
Het in september 1965 opgerichte "Jongerenccmité Vietnam", of
ficiëel genaamd "Jongerencomité Vrede en Zelfbeschikking voor Viet
nam", is - zij het met veel interne strubbelingen - tot en met de zo
mer van 1966, regelmatig actief geweest. Sindsdien echter hebben de
in het comité samenwerkende communistische en niet-communistische
jeugd- en studenten-organisaties, vrijw�l'verstek laten gaan. Zelfs
een in augustus vorig jaar gestarte inzamelingsactie voor de aankoop
van plastic kon, alhoewel deze eigenlijk reeds in september afgesloten
moest worden, pas in december met·veel mceite en pijn worden beëindigd.
Ook een in februari 1967 uitge€even Vietnam-krànt van 12 pagina's, ver
mocht deze inactiviteit niet te doorbreken.
Anders is het gesteld met de Actiegroep Vietnam, die sinds haar
oprichting in de lente van 1966 elke maand in-Amsterdam een stille pro
testmars heeft georganiseerd, aanvankelijk op iedere derde zondag,
sinds kort op elke derde zaterdag van de m·aand. In verschillende an
dere gemeenten worden op deze dagen eveneens demonstraties georgani
seerd.
Een dergelijke tocht vond ook plaats op 15 april j.l. De Actie
groep verkeerde daarbij in goed gezelschap, aangezien die zaterdag zo
wel in de Verenigde Staten ·(125.000 demonstran·ten ïn New-Y:>rk) als in
verschillende Westeuropese steden gedemonstreerd werd. D·e belangstel
ling voor de Nederlandse tocht viel daarbij vergeleken in het niet:
slechts 600 personen namen er aan deel.
Alhoewel de Actiegroep tot nu toe heel wat actiever is geweest
dan het Jongerencomité, lijkt het er niettemin op dat ook haar activi
teiten aan het afnemen zijn. Het eerste vuur schijnt eruit te zijn.
De hierboven geschetste gang van zaken is ook terug te vinden
in een artikel van Maarten van Dullemon in "Demokrater",het maand
blad van de Studentenvakbeweging (SVB) van 28 januari,(Zoals békend
is de SVB met 18 andere organisaties aangesloten bij het Jongerenco
mité Vietnam.)
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Maarten van Dullemen, een 30-jarige student in de medicijnen aan d1•
Universiteit van Amsterdam en geen onbekende in de Vietnam-protest
beweging (hij wás de organisator van de eind oktober 1965.in Amster,lam
;choudcn Viótnnr.1 tr.c.,ch-i1J drong erop aan, eindelijk tot een goede co
ördinatie van dé verschillende activiteiten te komen. Ook pleitte
hij voor een "massale uiting van de publieke opinie, die het de Ne
derlandse regering onmogelijk moet maken de Amerikanen nog langer te
steunen n .
Wellicht mede als uitvloeisel van dit artikel, kwamen het Jon
gerencomité Vietnam en de Actiegroep begin april j.l. tot een ge
zamenlijk initiatief en vormden zij de

11

\i/erkgroep Vietnam-Tribunaal".

Deze werkgroep moet in Nederland zoveel mogelijk bekendheid geven
aan de handelingen van het Int�rnationaal Tribunaal, dat op initia
tief van de Britse pacifist Bertrand Russell is gevormd, met het
doel een onderzoek in te stellen naar de Amerikaanse

11

oorlogsmis

daden 11 in Vietnam.*)
Daartoe zou de Nederlandse werkgroep de processtukken open
baar maken en op10 mei a."s. in het RAI-congrescentrum een bijeen
komst organiseren. Als sympathisanten met de werkgroep hebben zich
o.a. verschillende Nederlandse hoogleraren opgegeven, die destijds
deel uitma'akten van het aanbevelingscomité van het Jonge,�encomité
Vietnam, te1wijl anderen in het verleden adhaesie betuigde� met h0t
streven van de Actiegroep.
Het ligt v0or de hand, dat de steunverlening aan dit pacifis
tisch· initiatief voor de communisten in het Jongerencomité een moei
lijk te v�rteren zaak is. Wellicht is het daaruit te verklaren dat
zij �ich, naar verluidt, op voorzichtige wijze van de activiteiten
van het comité beginnen te distanciëren.
*)Het was aanvankelijk de bedoeling, dat de eerste zitting van het
Tribunaal van 29 april tot 9 mei in Parijs zou plaatsvinden. Dit
plan werd echter getroffen door een verbod van de Franse regering.
Het Tribunaal vond tenslotte onderdak in Stockholm, waar volgens
pcrshérichten de e,,rst0 zitt;tng. op 2 r.:i·ei e.ou c......nvunglin·. Daar ook
de Zweedse regering de activiteiten van het Tribunaal met kritisch
wantrouwen beziet, dient de zitting achter gesloten deuren plaats
te vinden. Dat daardoor een belangrijk deel van de propagandistische
waarde verloren gaat, ligt voor de hand.
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Dit onder het voorwendsel, dat men het te druk heeft met andera ac
tiviteiten, zoals bijvoorbeeld met de tijdens de a.s. Pinksterdagen
te organiseren Provinciëntocht naar Zuid-Limburg.
Anderzijds is het opvallend dat de communisten, weliswaar voor
namelijk ouderen, sinds begin april, een "eigen" Vietnam-actie ge
start zijn in de vorm van een landelijk comité "Hulp aan Vietnam",
Vrijwel iedere dag wordt er in "De Waarheid 11 een opsomming gegeven
van de geldsbedragen die zijn binnengekomen en die in overleg met
het Nationale Bevrijdingsfront van Zuid-Vietnam besteed zullen wor
den ten behoeve van het Vietnamese volk.
Ook ·andere Vietnam-activiteiten vinden voortgang. Zo verschijnt
nog steeds het door de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ook
lid van het Jongerencomité) sinds juni 1966 uitgegeven Vietnam-bul
letin. Een kortelings gevoerde actie voor cadeau-abonnementen aan
fnnctionarissen van de politieke partijen, de regePing en aan jour
nalisten, schijnt een succes geworden te zijn. Door deze act�e wil
men de publieke opinie beinvloeden en een verandering tewe0g brengen
in de politieke stellingname van leidende figuren.
Voorts is er een actie gaande onder de titel "Bceken voor Hanoi",
waartoe het initiatief schijnt te zijn uitgegaan van Fra�se unive�
siteiten. Deze actie heeft ten doel geld in te zamelen om het moge
lijk te maken standaardwerken, handboeken en tabellen voor research
werk aan te kopen. Dit Franse initiatief is in ons land overgenomen
door een dertiental hoogleraren, waarvan ef enkelen ook behoren tot
de sympathisanten van de Nederlandse Werkgroep Vietnam-Tribunaal"
Tenslotte is er in Nederland nog een comité opgericht, dat een
dóor zoveel mogelijk mensen ondertekende advertentie in de Neder
landse dagbladen wil doen opnemen, waarin de oproepen van de secre

'

taris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thaht en de Amerikaanse
negerleider ds. Martin Luther King, om de bombardementen op NoordVietnam te staken, worden ondersteund.
Het initiatief tot deze actie is uitgegaan van de oud-verzets
strijder en ex-CPN'er Piet Nak. In het door hem opgerichte comité
hebben personen van verschillende politieke richting zitting genomen,
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onder wie het provo-gemeenteraadslid Luuk Schimmelpennink. Het ligt
in de bedoeling, dat de adhaerenten tevens zullen deelnemen aan een
voor 20 mei a.s. in Amsterdam geplande stille tocht.
Voor het eerst zijn ook jongeren die vóór de Amerikaanse poli
tiek in Vietnam zijn, in actie gekomen. Een zestal studenten aan de
Economische Hogeschool in Rotterdam, verenigd in het Re-actie Comitá
Vietnam, organiseerde op 19 april j.l. een demonstratie in Den Haag.
Dit was uiteraard een gerede aanleiding voor andersgezinde jongeren,
behorend to� de Pacif�stisch-Socialistische Jongeren Werkgroepen
(PSJW), de Socialistische Jeugd van Nederland (SJ) en de provo 1 s 1
om een tegendemonstratie te houden.
w� rving_ van_ vrijwilligers_ voor_ Vietnam
_
Zoals reeds in de maandoverzichten van september en oktober
1966 werd gereleveerd, stelt men in trotskistische kringen onder
leiding van de bekende Raptis - alias Pablo -, reeds geruime tijd
pogingen in het werk om de verschillende nati0nale activiteiten,
we_lke gericht zijn op hulpverlening ae.n Noord-Vietnam en het Natio
nale Bevrijdingsfron.t, enigszins te bundelen en zo mogelijk te co
ordineren. De trotskisten toonden daarbij zelf e,n bijzondere inte
resse voor de vorming van een internationaal vrijwilligerskorps voor
Viet_nam, analoog a�n de v0ormalige internationale brigades voor Span
je.
Ook in Nederland betuigden trotskisten adhaesie met deze .vor_m
van steun aan de strijd van het Vietnamese volk tegen de Amerikanen.
Zij riepen in het septembernummer van hun blad "De Internationale 11
van vorig ja2,.r op, het initiatief van een juist opgericht Deens bu
reau voor de werving van vrijwilligers na te volgen, doch daar bleef
het voorlopig bij.
Thans nemen hun plannen in dit opzicht vastere vorm aan. Ou
grote schaal werden namelijk onder de deelnemers van de ABC-Vietnam
protestmars (maart j.l.) pamfletten verspreid met een oproep voor de
vorming v·an een Nederlands Vrijwilligerskorps Vietnam, ondertekend
door het "Voorbereidend comité Nederlands Vrijwilligers Korps 11

•

Aan

meldingen kon men richten tot monsieur Grimblat in Parijs. Een groot
deel van de tekst van deze "oproep" werd overgen0men uit het in de
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- schijnende bulletin "Le Volontaire" ( februari 1967),
Franse taal v-er
dat wordt uitgegeven door een eind vorig jaar in Frankrijk gevormd
Comité Vrijwilligers'. voor Vietnam. Dit bulletin, waarvan de voorpa
gina· onder de titel "appèl• au

I

Corps dè Volontaires pour le Vietnam' 11

in pamfletvorm als oproep voor aanmelding als vrijwilliger is ver
spreid, draagt als aanmelding�adres eveneens dat van de vooraanstaan
de Franse trotskis't Grimblat in Parijs, die naar verluidt één der
naaste medewerkers van Raptis is.
Hoewel het eerder genoemde Franse comité blijkens:het geciteerde blad
"Le Volontaire" de vorming van een korps burgerlijke vrijwilJigers
beoogt - waarvoor zich in maart reed� 200 personen gemeld zouden heb
ben -, wordt in de Nederlandse oproep onder de verlangde aanmeldings
gegevens antwoord verwacht op de vr�ag of 'men uits�uitend· aan burger
lijke activiteiten in Vietnam wenst deel te nemen. Ook uit andere bron
werd de indruk verkregen, dat juist ook militaire vrijwilligers wor
den gezocht. Dat er get-n ty.rijfel behoeft te bestaan aan de herkomst
van dit pamflet, moge blijken uit een nagenoeg gelijkluidende oproep
in het blad

11

De Internationale" van februari/maart j.1.

1

w�arin bo

vendien op een ·federatieve samenwerking van alle �ederlandse �ietnam
groepen wordt aangedrongen. Intussen zou zich ook één Nederlander
voor dienst in Vietnam hebben op�egeven.
In hoeverre' men werkelijk aan een eventueel verzoek van Viet
namese zijde om vrijwilligershulp gevolg zqu geven is nog de vraag,
daar men wel eens he0ft gesteld slechts een symbolische betekenis aan
de vorming van een corps vrijwilligers toe te willen kennen. Zo'n
daadstelling zou dienstbaar moeten zijn aan de mobilisering der pu
blieke opinie tegen Amerika. Overigens wil hiermede geenszins gez�gd
zijn, dat deze trotskisten niet bereid zouden zijn de consequenties
van hun activiteiten te dragen.

-------------------------------------------

De Provinciëntocht tijdens de Pinksterdagen
Evenals in voorgaande jaren zal de communistische jeugdbeweging
tijdens de Pinksterdagen weer de nodige activiteit ontplooien.
Dit jaar zal deze activiteit geheel'in het teken staan van de
demonstratieve tocht tegen de Westduitse atoombewapening en de ves
tiging van het AFCENT-hoofdkwartier onder commando van de Duitse
generaal Von Kielmansegg in Nederland.
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In
' december 1966 werd tijdens het 11e ANJV-congres reeds tot
deze demonstratie besloten. Een voorbereidings-comité 1 bestaande uit
leden van het ANJV, de OPSJ en de studentenvereniging Perikles, werd
belast met de organisatie. Door gebruik te maken van dit comité wi�
len de communisten vermijden, dat naar buiten te duidelijk blijkt,
dat zij de initiatiefnemers zijn. Zij hopen daarmede te bereiken 1

dat de deelnemers niet alleen uit de eigen organisaties komen, maar dat
ook jongeren uit andere groeperingen, met name uit de "Federatie: yan
Jongeren-groepen in de PvdA" (FJG), aan de tocht zullen deelnemen.
Na2.r verluidt zouden de organisatoren rekenen op tenminste duizend
deelnemers, waarvan zeker de helft uit de hoofdstad zou moeten komen. Indien echter de deelname beperkt zou blijven tot de eigen kring
- en daar ziet het wel naar uit -, dan is het de vraag of dit aantal
wel zal worden gehaald.
Vanuit alle delen van het land �ullen de deelnemers in een
drie dagen durende tocht met auto's, bussen, brommers en fietsen
naar het AFCENT-hoofdkwartier in Limburg trekken. Zo zal er op

J3

mei a.s. worden gestart ip Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaandam,
Alkm�ar, Groningen, Drachten, Emmen en Meppel, Het ligt in de be
doeling onderweg in vele gemeenten manifestaties te houden, welke
door plaatselijke initiatief-comité's zullen worden voorbereid.
De eerste Pinksterdag zal de tocht o.a. langs Volkel (ops2.a.t.;··
pla�ts van atoom-k?ppen) en Budel (legeringsplaats van Duitse mili
tairen) leiden, terwijl op de derde dag alle deelnemers in Br�nss��,
waar het AFCENT-hoofdkwartier is gevestigd 1 samenkomen, waarna da
Provinciëntocht wordt besloten met een demonstratieve meeting in
Heerlen.
Dat het voorbereidings-comité ook aan de met de Pinksterdagen
in ons land verblijvende Duitse toeristen heeft gedacht, blijkt uit
het feit, dat ook een manifest in de Duitse taal zal worden ultge�
geven.
Agitatie_tegen_militaire_parade_in_�eeland
Het plan om op 1 mei aan de viering van het 750-jarig bestaan
van de stad Middelburg enige luister bij te zetten met een militaire
parade, heeft in Zeeland vrij grote beroering verwekt. Er klonk een
protest in :de Middelburgse gemeenteraad, enkele dominees vatten het
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plan op om aan alle Zeeuwse predikanten te vragen op de dag v66r de
parade een gebedsbijeenkomst te houden, weer anderen startten de in
zameling van handtekeningen onder een brief aan de Centrale Kerke
raad, waarin gepleit werd voor de orgariisat�e van een bezinnings
bijeenkomst op het tijdstip van de parade en een aantal jongeren
deed de gemeenteraad van Middelburg het voorstel de parade te ver
vangen door een optocht van sport- en muziekverenigingen. Algemeen
motief voor deze opwinding: militair vertoon is niet feestelijk.
In een poging de verschillende gevoelens van onbehagen te ka
naliseren, organiseerde het gewest Zeeland van de PSP op 4 april
een bespreking, waarvoor verschillende organisaties werden uitge
nodigd waarYan men verwachtte dat zij tegen de parade bezwaren zo�
den hebben. Tot de geÏnviteerden behoorden o.a. het communistische
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) en het door communisten
gedirigeerde Zeeuws Vredescomité. De opzet was gezamenlijk een �rach
tig protestschrijven op te stellen, geadresseerd aan de Middel0urg�e
gemeenteraad. Naar de mening van de Zeeuwse communisten, die intern
reeds beraad hadden gehouden over de mogelijkheden om uit dezé situ
atie een actie te distilleren, ging deze ·opzet uiteraard niet ver
genoeg. Zij besloten echter geen eigen activiteiten te ontwikkel�n,
maar te trachten het PSP-initiatief uit te bouwen. Met die bedoeling
nodigde het Zeeuws Vredescomité op haar beurt voor de PSP-besprekings
bijeenkomst nog een aantal geestverwanten uit, we.e.rbij werd aange
kondigd, dat het comité ''ook nog andere vormen van actie ter sprake
zou brengen 11 •
De communistische opzet slaagde volkomen. Op de bijeenkomst
van 4 april werd een protestbrief opgesteld en verzonden, onde'rte
kend door het gewest Zeeland van de PSP, "Kerk en Vrede 0 , het ANJV,
de CPN en het Zeeuws Vredescomit&. Opmerkelijk was, dat de brief
zich niet tot de militaire parade beperkte, maar ook de oorlog in
Vietnam aan de orde stelde.
Het voorstel, van communistische zijde ingediend, om een pro
testdemonstratie te houden kreeg - ondanks enkele tegengeluiden eveneens een meerderheid. Besloten werd dat het Zeeuws Vredescomité
vergunn�ng zou aanvragen voor een protestmars (op 29 april) langs
de route die ook de militaire parade zou vo·lgen. Het zag er derhalve
naar uit, dat de Zeeuwse communisten er door handig manoeuvreren in
waren geslaagd e.::n voor hen aantrekkelijke actie te organiseren.
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Dat het hen daarbij minder om het protest tegen de militaire para�
dan om een goede mogelijkheid tQt ·agitatie te doen was, bleek nog
eens toen de militaire parade werd afgelast. Daarmede kwam immers
tevens het motief voor de protestmar,s op 29 april te vervallen. Niet·�
temin besloot het Zeeuws Vredescomit� - aldus berichtte•�e Waarhei� 1
op 22 april -

11

de demonstratie toch door te laten gaan, nu onder de

leuzen 'vrijheid voor Vietnam' en

1 geen

Duitse vinger aan de atoom

trekker'"·
Een groot succes is deze protestmars overigens niet geworden 9
er liepen slechts enkele tientallen demonstrant?n mee.
Stichting_Nederland_-_Vredesland
De 77-jarige oud-journalist J.i.L. van Zuylen (alias dr. Last
post), wiens naam onder Nederlandse �redesstrijders zo langzamerhand
een vertrouwde klank begint te krijgen, heeft onlangs opnieuw van
zich doen horen. In een TV-optreden op 17 maart j.l. zette hij zijn
(ongetwijfeld goede) bedoelingen nog eens uiteen, hetgeen in den
lande zeer grote weerklank vond. Circa 120.000 adhaesie-betuiginge�.,
alsmede een aanzienlijk aantal giften, waren het gevolg. Een en ander
was aanleiding tot n6g een TV-optreden, een persconferentie, veel
publiciteit en tenslotte tot de oprichting van de Stichting Neder
land-Vredesland.
Het zal duidelijk zijn, dat de doeleinden van deze stichting
overeenstemmen met de ideeën van de Heer van Zuylen, die voorzitter
en secretaris van het stichtingsbestuur is. Zijn voornaamste grief
betreft de militaire dienstplicht, waardoor

11

de jongeren worden ver

plicht zich te bekwamen in het uitvoeren van misdrijven die in het
particuliere leven zwaar zouden worden bestraft 11 • De Heer van Zuylen
is voorstander van een soort burgerdienstplicht, gericht op de ver
lening van hulp bij rampen. De defensie-uitgaven vindt hij weggegooid
geld.
De stichting hoopt als pressiegroep invloed te kunnen uitoefe
nen op de politieke partijen in de Kamer. Men denkt ook aan de in
stelling van een commissie, belast met het nagaan van de politieke,
economische en militaire consequenties van en voor een eventueel ont
wapend Nederland. Haar eerste activiteiten heeft de stichting ge
pland op 4 mei a.s. te Scheveningen, waar enkele (volgens plan rus
tige en stijlvolle) bezinningsbijeenkomsten zullen worden gehouden.
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De Heer van Zuyl�n deelde in dit verband mede, dat· hij de medewerkiftg
heeft gekregen-van een aantal provo's, die tijdens de samenkomsten
als

1

1 ordehandhavers 11

(!) zullen optreden.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat persberithten m�lding maken
van enthousiasté reacties op het initiatie� van dr. Lastpost vanuit
het buitenland (België) en van Nederlandse militairen. Ook-de PSP
heeft in haar orgaan

11 Radikaal"

- bij monde van hoofdredact�ur Bram

van der Lek - haar steun aan de nieuwe stichting toegezegd.·
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De zaak Gloekhow
Op 12 april j,l, werd te Amsterdam de in ons land gestationeer
de hoofdvertegenwoordiger van de Russische staatsluchtvaartmaatschap
pij Aeroflot, Wladimir A. Gloekhow, gearresteerd op verdenking van
poging tot het uitlokken van een misdrijf, in het Wetboek van Straf
recht omschreven als

11

het ter- beschikking stellen aan een buitenland

se mogendheid van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang
van de staat wordt g.eboden 11•
In de dagbladen werd aan deze zaak opmerkelijk veel aandacht ge
schonken. De regie van de arrestatie werd daarbij weliswaar danig be
kritiseerd; de affaire zelf werd echter in het algemeen - anders dan
in het recente verleden wel eens het geval was waar het ging om meer
of minder flagrante inbreuken op de veiligheid van de staat - ernstig
opgenomen. Dat in de afgelopen tijd reeds verschillende andere Aero
flot-vertegenwoordigers in Europese hoofdsteden - Parijs, Brussel en
Nikosia - op spionage waren betrapt, en ook anderszins Sowjet-Russische
inlichtingenactiviteiten aan de oppervlakte waren gekomen (o.a. in de
geruchtmakende Rinaldi-affaire in Italië), droeg hiertoe waarschijnlijk
in niet geringe mate bij.
In het geval van de Aeroflot-vertegenwoordigers ging het telkens
om pogingen tot verwerving van luchtvaarttechnische gegevens en van in
formatie met betrekking tot Westerse luchtverdedigingsgeheimen.
Gloekhow.werkte in deielfde richting, volgens een weinig omzichtige,
direkte methode waarbij hij aanzienlijke risico's nam, risico's die
hij - vergeefs - door hoge betalingen te bieden trachtte te neutra
liseren, Zijn contact met een Nederlander - in het vervolg X te noemen die uit hoofde van.zijn functie zowel over ongerubriceerde als geru
briceerde luchtvaarttechnische gegevens kon beschikken, werd hem
noodlottig, X nam contact op met de BVD die het verloop van de affaire
derhalve een tijdlang kon volgen,
De volgende geschiedenis speelde zich af,
In augustus vorig jaar bracht Gloekhow onaangediend voor de
eerste keer een bezoek aan X te zijnen huize, gaf vóor, dat hij de naam
van de firma X was tegengekomen in het ja.arboek va:n de Koninklijke
Vereniging voor Luchtvaart (waarschijnlijk echter hadden Gloekhows
opdrachtgevers X in het kader van diens professionele contacten met
de Sowjet-Russische .militaire vertegenwoordigers als interessant
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slachtoffer gespot) en vroeg ,of de firma bepaalde adviezen of_ gege
vens zou kunnen leveren, met name over metaalmoeheid optredend in de
turbinescl:oepen van vliegtuigmotoren.X bevestigde, dat zijn firma
dergelijke infor�atie zou kunnen verstrekken •. Hij ging echter niet in
op Gloekhows aanbod, in ruil daarvoor gegevens over Aeroflot te le
veren, doch wenste een zakelijke betaling.
Gloekhow informeerde voorts of X de beschikking had over NASA
publicaties *) en zo ja, of hij deze van h�m zou mogen lenen. Nadat
� op dit punt een vage toezegging had gedaan, althans voorzover het
niet ging om vertrouwelijk materiaal, beëindigde de Rus zijn korte

en naar hij waarschijnlijk daçht succesvolle bezoek, afsprekend dat
hij zelf over enkele weken opnieuw contact met X zou opnemen.
Tijdens het tweede gesprek, dat ·begin september plaatsvond,
kwam Gloekhow terug op zijn vraag naar gegevens over het optreden

van metaalmoeheid bij moderne vliegtuigen. Hij gaf daarbij echter
brutaalw_eg_ te kennen vooral belangstelling te hebben voor gegevens

ov-er d-e .nieuwste militaire vliegtuigen, die· - voor alle duidelijk-

f

heid gezegd - voor Moskou bestemd waren. Over de betaling zou men
het wel eens worden.
Tot en- met december bracht Gloekhow daarna nog zesmaal een be
zoek aan het huis van X, wiens medewerking hij zei op hoge prijs
te stellen. Hij verloor daarbij geen tijd aan het gebruikelijke cere
monieel der omzichtigheid. Na de eerste transactie, waarbij Gloekhow
voor f 150.- een documentatie over metaalmoeheid verkreeg, drong hij
er reeds op aan, dat X zoveel mogelijk :;interessant: 1, vooral geclas
sificeerd materi�al zou verzamelen. awij zijn vooral in geclassificeerd mq.teriaal geinteresseerd 11 1 zei hij.
kunnen U er goed voor betalen •••• 11

11

Dat is duur, maar.wij

X verklaarde daarop, dat hij dan wel een nadere specificatie
wenste van het soort gegevens dat Gloekhow verlangde. Bij een later
bezoek zei de Rus, dat het hem in de eerste plaats te doen was om
technisch e bijzo�derheden

-:

eventueel technische handboeken - over

verschillende vliegtuigtypen zoals de Boeing
de
11

737 C, de Concorde en

V7 101D en om geclassificeerde gegevens over een JATO-systeem*).

Ter aanmoediging 11 gunde de Rus X een blik in zijn welgevulde porte

feuille en betaalde hij hem een bescheiden voorschot van t 200,-.
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In december· begon Gloekhow inderdaad fors uit te pakken� Voor
een boekwerk met g�gevens over de "Bell UH 110 11 *), dat overigens
geen gerubriceerde geg€vens bevatte en voor iedere aanvrager normaal
bij de fabriek verkrijgbaar was, betaalde hij J 1000,-.
Voor een pro·spec·tus over Amerike.anse legerhelicopters, die hij
toevallig op de schrijftafel van X ontdekte, was hij onmiddellijk bereid de f 5000,- te betalen die X er voor de grap voor vroeg. �venmin bleik hij bezwaar te hebben tegen een prijs van f 1000,- voor een
film over het gebruik van helicopters in Vietnam (die X hem overigens
niet meegaf). En voor gegevens over de

11

See.cat" *), een bewapenings

systeem dat op de nieuwere schepen van de Koninklijke Marine zal
worden geinstalleerd, stelde hij zelfs een betaling van f 10.000 in het
vooruitzicht. In het algemeen zou hij voor

11

geheime gegevens" veel

geld kunnen betalen.
Hoewel Gloekhow kennelijk ïn de veronderstelling verkeerde, dat
hij in X een bereidwillige medewerker gevonden had, verried hij in
zijn gedrag soms toch, dat hij zich bewust was grote risico's te
lopei. Zo raakte hij een keer danig van streek toen hij een dictafoon
cassette op het bureau van X zag staan en was hij niet eerder gerust
v66r X hem had uitgelegd dat het slechts een orischuldig apparaat was
en bovendien niet eens ingeschakeld stond. Ook andere keren bleek hij
nerveus te zijn over de situatie in het kantoor van X en nam hij ook
onderweg naar huis de nodige veiligheidsmaatregelen. Toch bleef hij X
thuis bezoeken. Eerst tegen eind maart kwam hij met het voorstel el
kaar voortaan "ergens buiten 11 te ontmoeten.
Na een kort verblijf te Moskou had Gloekhow tussen januari en
maart van dit jaar nog drie maal contact met X, waarbij hij steeds
brutaler werd en ook steeds meer geld liet zien. G eld speelde kenne
lijk geen enkele rol. Hij begon met X een "verlanglijst" te dicteren
met een specificatie per onderdeel van de bedragen die hij X zou mo
gen uitbetalen.
De lijst zag er als volgt uit:

gegevens over de SEACAT

.r.
J

10.000,-

een film over de Polaris

.r:
J

3.000,-

een film over de UH-1d

j

een film over de Titan II

1

f"

.ooo ,1 .ooo ,-
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j 1 .000,-

een film over ttlas raketten
een film over de F5

f 1.000,-

een brochure over de Concorde

f 1

een brochure· over de motoren van de
Concord.e

j 1.000,-.

.ooo ,-

Met een sluitpost van/ 3.000,- kwam het bedrag in totaal derhalve op f 22.000 1 - riaarmee was het budget van de Rus echter nog niet
0

uitgeput. Toe� hij X zijn verlanglijst had opgegeven ontdekte hij,
snuffelend op het bureau van X, een folder over Cape Kennedy en vroeg
of hij deze voor j 509,- m�Qht meenemen. Zijn gastheer, enigszins ver
baasd omdat het slechts ging om een gidsje voor bezoekers, dat op Cape
Kennedy voo� 75 dollarcents te krijgen was, stemde toe, maar was nog
meer verbluft toen de Rus biljetten van honderd gulden begon neer te
tellen, maar niet eindigde voor er tien op tafel lagen. Bij een vol
gende gelegenheid zei hij nog eens /20.000 over te hebben voor gegevens
over twee Amerikaanse atoomonderzeeboten.
Uiteraard liep X minder hard van stapel dan de Rus, waarbij
hij erin slaagde hem aan de lijn te houden door hem af en toe onger:u
briceer�e films en boekwerken te leveren, waarvoor de Rus overigens
duizenden guldens uittelde. Wanneer Gloekhow ongeduldig informeerde
naar meer geheime gegevens, wist hij het aannemelijk te maken, dat hij
het te druk had en nog geen kans had gezien zulk materiaal in handen
te krijgen. Het was echter wel duidelijk, dat hij daarmee niet veel
langer zou kunnen doorgaan.
Bij de laatste ontmoeting tussen Gloekhow en X, die medio maart
plaats vond, stelde de Rus eindelijk in het vooruitzicht dat hun con
tact volgens de mee·r: ortho.doxe regels van hc.t inlichtingenbedrijf zou
worden georganiseerd. In �e eerste plaats drong hij erop aan, dat X
zich een Japanse k�einbeeldcamera zou aanschaffen (uiteraard zouden
de kosten worden
. vergoed) en zich zou bekwamen in het fotor:;raferen van
documenten. Later zou hij dan de voor Gloekhow bestemde .handboeken
kunnen fotograferen en hem de films via een r;dode brievenbus n (d.i.
een depot voor geheime stukken) kunnen doen toekomen. Bovendien zei
hij het wenselijk t� ac�ten elkaar niet meer bij X thuis te ontmoeten,
maar nergens buiten 11 • E1;1 hij vroeg een foto vari. X voor het geval het
noodzakelijk zou z�jn dat iemand anders contact met hem opnam.
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Het leek er derhalve op, alsof er in de relatie tussen X en
Gloekhow een belangrijke wijziging zou worden gebracht, waarbij Gloek
how zelf wellicht op de achtergrond zou raken.
.
Deze ontwikkeling, die er toe zou kunnen leiden, dat de moge
lijkheid om Gloekhow later op heterdaad te betrappen bij het plegen
van een strafbare handeling wellicht zeer klein zou worden, èn het
feit dat X de levering van geheim materiaal niet langer zou kunnen
uitstellen, waren voor de dienst aanleiding de zaak def.initief aan de
justitiële autoriteiten over te dragen.
Op 12 april werd Gloekhow te Amsterdam door de Rijksrecherche
gearresteerd. Bij zijn aanhouding vocht hij als een razende en tijdens
de overbrenging naar het Huis van Bewaring in Den Haag trachtte hij
zich te verwonden, kennelijk met de bedoeling later als martelaar te
kunnen poseren. Onder het verhoor bleef hij uiterst recalcitrant. Hij
b0kende zijn relatie met X, doch ontkende de hem tenlastc gelegde
feiten.
Gezien zijn voorgeschiedenis was het duidelijk, dat Gloekhow,
voorzover het zijn activiteiten betrof anders dan in dienst van
Aeroflot, handelde in opdracht van de Russische militaire inlichtin
gendienst, de GRU. Na een hogere technische opleiding te hebben geno
ten en te Moskou een aantal jaren aan een technisch-wetenschappelijk
instituut verbonden te zijn geweest was hij in

1959 naar Engeland ge

zonden, waar hij, evenals sinds 196Lf in ons land, technisch-wetenschap
pelijke geheime documenten had trachten te verkrijgen.
Een andere kwestie was het echter, of er op grond van de ter

beschikking staande gegevens een houdbare tenlastelegging kon worden
geconstrueerd. Verschillende andere Nederlanders die meldden, door
Gloekhow op soortgelijke wijze als X benaderd te zijn, bleken niet te
kunnen helpen. Het bewijsmateriaal bleef derhalve juridisch beperkt
tot de overigens wel overtuigende verklaringen van X.
Op grond hiervan zag het O.M. zich genoodzaakt van vervolging
af te zien. Gloekhow werd na vier dagen weer vrijgelaten, doch tege
lijkertijd door de minister van Justitie uitgewezen op een termijn
van 24 uur. Hij vertrok op 17 april naar Moskou.
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de Amérikaanse National Aeronautics and �pace Ad
ministration.
systeem voor een versnelde start van vliegtuigen
door middel van kleine raketten (jet assisted take
�ff).

Bell UH 110

een type helicopter van Amerikaans fabrikaat.

Seacat

raket gemonteerd op Marine schepen.
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- 39 STAKINGSOVERZICHT APfrI� 1966
=
==
Bedrijf

Bouwobject in Banne Buiksloot, Amsterdam
Noord, van Haagse Aann.Mij Intervam.

Aanleiding

Onderaannemers-schilderspatroon weigert
accoord te gaan met de door de Amsterdamse
schilders geëiste betalingen.

Inmenging vakbonden

ANB(NVV), Ams�erdams Bouwvak C6mit6,
Schilderscommissie.

Resultaat

Compromis tussen betrok�enen bereikt,
mede door bemiddeling gemeentebestuur.

Aantal werknemers

150.

Aantal stakers

7

Duur van ae staking

6 maart tot 8 april.

Bed�ijf

Diverse Rotte!damse classificeerbedrijven.

Aanleiding

Eis van 4% loonsverhoging m.i.v. 1 maart
in nieuwe CAO.

Inmenging vakbonden

Erkende vakbonden.

Resultaat

Werkgevers zijn bereid onderhandelingen
te hervatten.

Aantal werknemers

Circa 800.

Aantal stakers

Circa 800.

Duur van de staking

2 dagen (19 en 20 april).

schilders en

4

glaszetters.

---------

VERTROUli/ELIJK

- 40 -

VERTROUWELIJK

A G E N D A
----------Bijeenkomst:

Plaats:

Organisatie:

Vergadering Bureau,
Commissies, Exeu.
Raad WF\JW.

Oost-Berlijn

Wereldfederatie
�etenschappelijke
Werkers.

6-7 mei 1967

Malente-herdenking.

C.a. Landelijke Org.
Malente
(W. Duitsland) Invalidentochten.

9-12 mei 19�7

Verg. internat.
secretariaat CVC.

Polen

Praagse Chr. Vredes
conf.

Door het ge
hele land

Alg. Ned. Jeugd
verbond.

(Fusie) congressen
SJ en PSJW.

Callantsoog

"Socialistische Jeugd"
en Pac.Soc.Jongeren
Werkgr.

23 mei 1967

NVB-stertocht.

Zwolle

Ned. Vrouwenbeweging.

*

eind juni
begin juli

Conf. over Euro
pese veilig�eid.

Wenen

Wereldfed. v. Wetensch.
vilerkers.

*

6-9 juli 1967

Conferentie over
Vietnam en NAVO.

Stockholm

Wereld Vredesraad en
Internat.Conf.Disarma
ment and Peace e.a.

*

oktober

Conf. over Euro
pese veiligheid.

Wenen

�ereldfed. v. Wetensch.
Werkers.

*

1968

IIIe Chr. Vredes
conferentie.

Praag

Christelijke Vredes
conferentie.

Datum:

13-16 mei 1967 Provinciëntocht.

* 13-16

*

mei

1967

1967

nieuw, c.q. aangevuld.
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