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I

COMMUNISME INTERNATIONAAL
De conferentie van Karlovy Vary
Op 24, 25 en 26 april vergaderden te Karlovy Vary (het vroegere
Karlsbad) in Tsjechoslowakije, de leiders van vierentwintig Oost- en
Westeuropese communistische partijen over het thema

11

Europese veilig

heid 11 . De aan deze conferentie deelpemende CP-en waren die van België,
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, West-Duitsland, Oost-Duitsland, ijest
Berlijn, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Britannië, �ongarije,
I�rland, Noord-Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal,
San Marino, de Sowjet-Unie, Spanje, Tsjechoslowak�je en Zwitserland.
De Zweedse CP had een waarnemer afgevaardigd.
Zes partijen ontbraken op het appil: de Albanese Arbeiderspartij
en de CPN - door Novotny in zijn openingsrede in één adem genoemd! nhadden de uitnodiging voor de conferentie niet aanvaard 11 • Vier ande
�e, die van Noorwegen, IJsland en - belangrijker - die van Joegosla
vie en Roemenië waren nniet aanwezig tö , hoewel met· deze, volgens Novot
ny, tevoren wel verschillende besprekingen waren gevoerd.
De conferentie was een matig succes. Het grote belang van Moskou
bij

11

dit historisch gebeuren" ( samenvallend met de belangen van Pankow,

Warschau en tot op zekere hoogte ook van Praag) was het, dat een bin
dende overeenstemming zou worden bereikt over de ten aanzien van de
Duitse kwestie t� volgen politiek� Dat op dit punt echter de menings
verschillen tu�sen de Warschaupact-landen zelf een frustrerend effect
zouden hebben, stond reeds van tevoren vast.*) Toen de Roemenen op het
allerlaatste ogenblik_besloten niet aan de conferentie deel te nemen
en uit besprekingen met de Hongaren en Bulgaren gebleken was dat zii
zich het recht bleven voorbehouden hun relaties met Bonn in een zeke
re vrijheid te regelen, waren de laatste illusies die de Russen wat
dit betrof mogelijk nog koesterden, wel vervlogen. (Wellicht was het
ook hieruit te verklaren, dat de besprekingen een dag eerder eindig
den dan voorzien was.)
Slaagde Moskou er evenwel niet in via deze confeientie een uit
weg te vinden uit de impasse waarin de blokpolitiek ten aanzien van �e
*) Zie hiervoor ook: MO no. 4, 1967, "Problemen in Oost-Europa:;,
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Duitse kwestie was vastgelopen, een ander aspect van de conferentie
moest toch wel enige reden tot voldoening geven. Opnieuw was het im. '

- ···

..

mers mogelijk gebleken een vrij groot aantal belangrijke CP-en ter bespreking van gemeenschappelijke problemen rond de conferentietafel te
krijgen, waarbij het meest interessante punt wel was, dat de regionale
introvertie van het Westeuropese communisme werd doorbroken en de cam
pagnes in Oost en West voor de oplossin� van het veiligheidsvraagstuk
(eliminatie van de Amerikaanse invloed, algemene aanvaarding van de
Duitse status quo en liquidatie van de NAVO overeenkomstig de veronder
stelde mogelijkheden daartoe in 1969) op elkaar werden aangesldten.
,Karlovy Vary was een demonstratie van eenheid

11

in verscheidenhei·d 11

weliswaar, maar toch van. eenheid,
In zov�rre was de conferentie echter tegelijkertijd een bed�n
kelijk verschijnsel. Voor het eerst sin�� 1960 werd de politiek van
de 0esteuropese CP-en op een aantal. belangrijke punten formeel gekop
peld aan de blokpolitiek �n een ideologisch kader waarvan verschillen
de van deze CP-en in een jarenlang proces van emancipatie geleidelijk
aan vervreemd waren. Hoewel zij nalieten expliciet te refereren naar
dit kader, d.at met name door Brezjnew, Ulbricht en Gomoelka werd opge
steld, zou hen· toch - en niet ten onrechte - thuis het verwijt kunnen
treffen, dut zi.j te Karlovy Vary. te weinig hun ''eigen karakter i ; toon-·
den.
Dat Brezjnew, �et nog altijd de algemene conf2reutie van cummu
nistische partijen voor ogen, dit succes welbewust incasseerde, bleek
wel uit zijn opmerk�ng dat de conferentie van Karlovy Vary het beste
antwoord was op de bewering van de reactie, dat de communistische be
wegin� door de molm van het nationalisme was aangetast.
Hij deed overigens in de verte denken aan een andere Europa
dwinger, Metternich, die in een ander stuk geschiedenis, op een confe
rentie van de Heilige Alliantie in hetzelfde Karlsbad (1819) eveneens
de problemen van Duitsland en het gevaar van een opkomend nationalisme
aan de orde stelde in een context van Europese veiligheid•••••.
De: geschiedenis_ van _de_ conferentie
In Karlovy Vary kwamen twee ontwikkelingslijnen in het Europese
communisme samen. De eerste lijn was die van de r�gionale conferenties
van de Westeuropese CP-en, waarvan de laatste twee gehouden waren in
Brussel (juni 1965) en Wenen (mei 1966). De andere lijn was die van de
VERTROUiiJELIJK
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ontwikkeling van de Warschaupact-politiek met betrekking tot het pro
bleem Europa, culminerend in de conferentie van hèt Politiek Consulta
tieve Comité van het Pact, in juli vorig jaar te Boekarest gehoudei.
Het feitelijke effect van de conferentie van Karlovy' Vary was echter
dat de deelnemende Westeuropese CP-en praktisch bij de besluiten van
het Politiek Consultatieve Comité betrokken werden en zelf teleurstel
lend weinig inbrachten.
Destijds, in

1965 wekte het enige verwondering, dat het initia

tief tot de conferentie van de Westeuropese CP-en te Brussel niet was
uitgegaan van de Italianen, die er twee jaar lang voor gepleit hadden,
maar juist van de Fransen die zich er al die tijd het heftigst tegen
hadden verzet. Was dit merkwaardige Franse initiatief een onvriende
lijkheid jegens de Italiaanse rivalen, een slag in de strijd om de
ereplaats onder de Europese communistische partijen, het had even stel
lig ook'te maken met een bijzondere verstandhouding tussen de CPSU en
de PCF (waaruit men zou kunnen concluderen dat Moskou aan de PCF en
niet aan de PCI het morele leiderschap over de Westeuropese CP-en gun
de - hetgeen niet onlogisch zou zijn gezien bepaalde tumultueuze ont
wikkelingen in de Italiaanse partij).

Op deze bladzijden werd daarom destijde de gedachte gBopperd,
dat Moskou mogelijk zelf een suggestie had gedaan tot het houden van
de "regionale;; conferentie van Brussel, maar hoe dan ook wenste te ver
mijden, dat deze gezien zou kunnen worden in de lijn van de idee�n van
Togliatti. Deze voormalige Italiaanse partijleider had immers in zijn
befaamde Memorandum van Jalta al te zeer de nadruk gelegd op het eige
ne van de regionale problematiek van

11

1;/esteuropa 11 1

11

het socialistische

blok;; etc. en de doelmatigheid en wenselijkheid van andere dan zuiver
regionale conferenties in twijfel getrokken - dit in tegenstelling tot
Chroestsjow en Brezjnew die er voornamelijk in geinteresseerd waren dat
elke regi6nale coriferentie ook een meer algemene strekking zou hebben
en aldus zou bijdragen tot een nieuwe eenwording van de communistische
beweging.
Deze veronderstelling· bleek in zoverre juist te zijn, dat alweer
de Fransen - in het verleden tegenstanders van regionale conferenties aan het eind van de conferentie van de Westeuropese partijen in Wenen

(1966) het voorstel deden, op basis van de daar bereikte overeenstem

ming te komen tot een gezamenlijke confer.entie van Oost- en Westeuro
pese CP-en.
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Het was dit voorstel, in Wenen .aanvaard, dat rechtstreeks naar
Karlovy Vary leidde, In de herfst nam Waldeck Rochet contact op met
Gomoelka, waaruit een gezamenlijk initiatief tot het houden van zulk
een conferentie resulteerde. Vooral nadat Brezjnew in deze maanden ver
geefs gepoogd had voldoende stemmen te winnen voor een algemeen commu
nistisch concilie, nam de belangstelling voor het Pools-Franse plan
snel toe. Na inleidende besprekingen in december, vond Peeds in febru
ari 1967 een voorbereidingsconferentie plaats in Warschau; waar in
6vereenstemming met de overheersende interesse van de Warschaupact
landen in het probleem van de Eur�pese veiligheid, dit punt op de agen
da werd geplaatst. In feite werd daarmee het Westeuropese initiatief
dienstbaar gemaakt aan de blokpolitiek.
Intussen nam deze snelle aanloop tot de conferentie niet weg,
dat er tussen een aantal daarbij betrokken partijen ernstige tegen
.stellingen bleven bestaan over de betekenis en het doel ervan.
Er .werd in de eerste maanden van dit jaar tussen de CP-en druk
gereisd. De CPN liet weten geen interesse te hebben. Belangrijker was
echter dat de Joegoslaven en de Roemenen een afwijzend standpunt ble
ken te willen innemen. Van verschillende zijden - onder meer van de
kant van de Italianen - werden ernstige pogingen in het werk gesteld
hen daarvan af t� b�engen.- Anderzijds vreesden de Fransen en meer nog
de Italianen dat áe �o�fer�nti� moi�lijk nadeel zou berokkenen aan hun
eigen politiek, gericht op een betere verstandhouding met andere poli-
tieke, maatschappelijke en godsdienstige groeperingen in eigen land,
zodat zij zich op dit punt vooraf bij hun gesprekspartners veilig
moesten stellen, De Oostduitse partijleider Ulbricht liet er geen
twijfel over bestaan dat hij zou trachten de conferentie uit te buiten
voor de realisering van Oostduitse belangen. (Dat hij als de voor
naamste belanghebbende poseerde was voor de Roemenen een emotionele
reden te meer zich afzijdig te houden.) Sommige partijen vreesden
voorts, . dat Brezjnew in Karlovy Vary de gelegenheid te baat -zou nemen
de kwestie van de communistische wereldconferentie opnieuw te pousse
ren of de kwestie China te doen bespreken.
Zo trachtten verschillende deelnemers vooraf voor hun eigen in
zichten en wensen gehoor �e vinden of ongewenste complicaties te voo�
komen.
De Joegoslaven hadden: zoals gezegd, duidelijke bezwaren teGen
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de conferentie, waarbij de recente veralechtering van de relaties tus
sen Moskou en Belgrado ongetwijfeld mede van invloed was. Zij moti
veerden hun weigering tot deelname in een uitvoerig document, dat door
een speciale afgezant in Praag bij de redactiecommissie werd afgegeven
en toegelicht en in verkorte vorm ook in Ka.rlovy Vary behandeld werd.
Zakelijk kwamen hun argumenten hierop neer - althans voorzover tot nu
toe bekend - dat ( 1) het probleem van de Euro_:pese. yeili.ghei_c..l in de
eerste plaats een kwestie was die op regeringsniveau aan de orde dien
de te komen, (2) het gezamenlijk beraad van Oost- en Westeuropese
CP-en over dit probleem een ernstig beletsel zou kunnen vormen voor
de doorwerking van de communistische idee�n in het Westen en het ge
sprek hierovei tussen de Westeuropese CP-en en andere ge{nteresseerde
groeperingen zou bemoeilijken en (3) de conferentie de sc�eidslijn.
tussen Oost- en West-Europa onnodig zou accentueren.
Het waren overwegingen die ter vergadering ook in de discussie
bij dragen van sommige andere CP-en naar voren werden gebracht. De ·ar
gumenten van de Joégoslaven leken derhalve per stuk.minder belangrijk
dan de principiële overwegingen die er achter schuil gingen, namelijk
(1) dat het gevaar groot was, dat Moskou, door een groot aantal CP-en
samen t� trekken, weer in een meer leidinggevende positie zou worden
hersteld en (2) dat het probleem van de Europese veiligheid diende te
worden opgelost in een andere atmosfeer dan door de recente manoeuvres
en verklaringen van vooral Moskou, Pankow en larschau ontstaan was en
waar�n de haatgevoelens jegens de imperialistische Verenigde Staten
en vooral jegens West-Duitsland waren gaan overheersen.
Het Roemeense bezwaar tegen Karlovy Vary ging voor een goed deel
in dezelfde richting, waarbij kwam, dat de Roemenen een eventuele deel
name aan de conferentie afhankelijk stelden van de toezegging vooraf,
dat geen besluiten zouden worden genomen die hun vrijheid van hande
len tegenover het Westen zouden inperken. Zo zouden zij hebben ge
eist, dat de conferentie inderdaad alleen het punt van de Europese
veiligheid zou behandelen, dat de politiek van geen enkele partij ter
discussie zou worden gesteld en da� geen bindende, programmatische
verklaringen zou�en worden aahgenomen.
Toen op deze of wellicht nog andere punten geen voldoende ga
ranties bleken te worden geboden en de ter conferentie meest invloed
rijke partijen niet van �ins bleken hun starre en ongenuanceerde op
vattingen ten aanzien v�n �est-Duitsland te modificeren, lieten de
VERTROUWELIJK
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Roemenen het na lang aarzelen, één of twee dagen voor de conferentie
begon,· afweten.
Het meest belangwekkende deel van de conferentie, dat iich ech
ter praktisch aan waarneming van buitenaf onttrok, n.l. de voorberei
dihg, was daarmee voorbij.
Europese_veiligheid.in_een_communistisch_perspectief
D� discussiebijdragen van de woordvoerders der deelnemende par
tijen waren, voorzover deze althans werden gepubliceerd, in hoge mate
oninteressant. In grote lijnen waren de delegaties het met elkaar eens,
zij het_, dat er accentverschillen te beluisteren vielen. Geen der deel
nemers waagde het, ver van het eigenlijke onderwerp af te dwalen, In
dor en ster®otiep partij-jargon werd het gehele complexe probleem van
de Oost-West verhoudingen tot voor partij-analyses vatbare proporties
teruggebracht, waarmee de starheid van de communisten in politiek
denken nog weer eens duidelijk gedemonstreerd werd.
De redevoering van Brezjnew was echter niettemin in zoverre in
teressant als daarin het communistische perspectief werd geschetst
waarin hij de kwestie van de Europese veiligheid projecteerde.
De Russische partijleider stelde vast, dat de vrede en veilig
heid in Europa niet uitsluitend een zaak was die de regeringen aan
ging, maar vooral een belang was van de brede massa van het volk, van
de werkende klasse en alle progressieve krachten. Immers de strijd
voor de vrede en de veiligheid in dit werelddeel vormde een onderdeel
van de algemene strijd in de wereld tegen het imperialisme, voor vre
de, nationale onafhankelijkheid en sociale vooruitgang.
Het internationale kapitalisme wai innerlijk verzwakt, al toon
de het in Europa nog eenmaal zijn kracht door zich vrij te vechten van
de �merikaanse overheersing, -Dit was dan ook de beste gelegenheid voor
de Europe9e arbeidersbeweging om de strijd aan te binden voor de vrede
en de veiligheid in Europa, teg�n alle misd�dige bedoelingen van het
kapitalisme in. De strijd voor de Europese veiligheid vormde derhalve
een onderdeel van de klassenstrijd in het perspectief van de strijd
voor een socialistische wereldorde.
Het probleem van de Europese veiligheid is niet eenvoudig
een probleem van buitenlandse politiek, maar ook een ui
terst belangrijk sociaal probleem.
De strijd voor de vrede is altijd in harmonie met de strrjd
voor het socialisme. Als het waar is, dat de strijd voor
VERTROUVVELIJK
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de vrede de strijd voor het socialisme begunstigt, dan is
het evenzeer waar, dat de strijd tegen het imperialisme en
d.e reactie en voor· dem'ocratie en sociale vooruitgang een
belangrijke voorwaarde is voor de vestiging van de vrede
en de internationale veiligheid.
Wij zijn ervan overtuigd, aldus Brezjnew, dat d.e. él.rbeidersklasse
.en de volkeren van West-Europa vroeg of laat de weg van het socialisme
zullen opgaan. En wij, communisten, zullen alles doen wat in ons ver
mogen ligt om de gunstige voorwaarden voor dit socialisme te scheppen.
Het waren, hoe vreemd het wellicht mo�e klinken, voor de meeste
Westeuropese CP�en gevaarlijke formuleringen. Niet omdat zij ze niet
zouden kunnen onderschrijven (zo algemeen waren ze wel), maar omdat
zij zelf sinds lang het probleem van de Europese veiligheid vanwege
hun belang bij een betere verstandhouding met de

11

linkse en progres

sieve krachten" in het eigen land vooral pragmatisch hadden aaiigevat
en er daarbij wijselijk van hadden afgezien de kwestie ook ideologisch
scherp te stellen.
In de verklaring die de conferentie na afloop uitgaf, bleven deze
ideologische overwegingen dan ook achterwege. Ze werd er daarmee niet
eerlijker en stellig niet interessanter op:
De_Verklaring:_Voor_Vrede_en_Veiligheid_in_Europa*)

Wij, de vertegenwoordigers van de communistische en arbeiders
partijen van Europa vergaderd in Karlovy Vary, ons bewust van de ver
antwoordelijkheid die wij voor de toekomst van onze volkeren en voor
de zaak van de internationale arbeidersklasse dragen, beschouwen het
behoud van de vrede als het belangrijkste vraagstuk voor alle volkeren
van ons werelddeel.
De ervaringen van de laatste jaren hebben de juistheid van het
standpunt der communisten
b evestigd, dat de wereldoorlog niet onver
mijdelijk is. De krachten die haar kunnen verhinderen zijn aanzienlijk
sterker geworden. Tegelijkertijd echter is de agressiviteit van het
Amerikaanse imperialisme eveneens toegenomen. Dit blijkt het duidelijkst
uit de barbaarse interventie-oorlog tegen het volk van Vietnam, waar
door de wereldvrede ernstig in gevaar wordt gebracht. In deze situatie
is de strijd tegen de krachten van het imperialisme in Europa van des
te groter belang.
Europa is, na twee wereldoorlogen, nog steeds een gevoelig ge
bied, waar de voornaamste krachten van het imperialistische kamp en de
krachten van de socialistische gemeenschap tegenover elkaar zijn komen
te staan. Een eventueel gewapend conflict hier zou licht tot een tota
le nucleaire oorlog kunnen leiden. Dit is het gevaar dat de Europese,
volkeren bedreigt, hun sociale en economische vooruitgang remt, hun
internationale betrekkingen vergiftigt en in de bewapeningswedloop tot
een ontzaglijke verspilling van materiële middelen leidt.
Na de tweede wereldcioflog hebben de imperialistische landen, aan
gevoerd door de Verenigde Staten, het NAVO-verdrag gesloten, dat zich
*) Korte samenvatting van de verklaring van Karlovy Vary.
VERTROUWELIJK
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tegen de socialistische landen en tegen de democratische bewegingen
in de ka;pitalistische landen richt. Dit heeft geleid 'tot een split
sing van Europa in twee tegenover elkiar staande militaire blokken,
met (in het NAVO-blok) de revanchistische Bondsrepubliek als een voor
uitgeschoven anti-communistisch bolwerk en het voornaamste steunpunt
van de Amerikaanse wereldstrategie in Europa.
Echter•.••• Het NAVO-bondgenootschap maakt thans een periode
van openlijke crisis do,or. In de Europe·se kapitalistische landen ver
sterken zich de tendenzen tot bevrijding van d.e politieke en militaire
bevoogding door de Verenigde Staten. Tegelijkertijd groeit de bezorgd
h�id over de toenemende penetratie van het Amerikaanse kapitaal, Ook
fte tegenstellingen tussen de nationale belangen van een aantal West
europese landen en de expansiezucht van de Bondsrepubliek met haar
streven naar een overheersende positie binnen de NAVO" de EEG en Eura
tom, hebben zich verscherpt.
Daarnaast vinden in de openbare mening in Europa diepgaande ver
anderingen plaats. Steeds meer groeit de overtuiging, dat de imperia
listische politiek van een verdeeld Europa onvruchtbaar en gevaarlijk
is. Ttissen kapitalistische en socialistische landen is de economische
en. culturele samenwerking verbeterd en is op verschillende niveaus
een nuttige gedachtenwisseling op gang gekomen over vraagstukken die
de Europese veiligheid raken. Nieuwe en positieve tendenzen zijn aan
wijsbaar in de socialistische en sociaal-democratische-beweging, in
kringen van gelovigen, in de vakbeweging en andere democratische orga
nisaties in verschillende kapitalistische landen, ten gunste van in
ternationale ontspanning en samenwerking met de communisten.
De constructieve voorstellen met betrekking tot de veiligheid
en de vreedzame samenwerking in Europa, ne�rgelegd irr de Verklaring
van Boekarest van de lidstaten van het Warschaupact (juli 1966) als
mede de voorstellen van communistische partijen uit kapitalistische
landen neergelegd in een reeks besluiten en verklaringen, vormen een
realistische grondslag voor de versterking van de vrede en .de Veilig�
heid in Europa.
Gezien dit alles,leggen de communistische en arbeideripartijen
van Europa thans aan de �ublie�e opinie en aan allen die erin gernte
resseerd zijn, ee.n actieprogram ter discussie voor, teneinde ·,te komen
tot een systeem van collectieve veiligheid dat gegrond is op de prin
cipes van vreedzame coëxistentie van staten met een verschillend maat
schappelijk stelsel.
Dit vereist in de eerste plaats, dat de thans bestaande toestand
in Europa door alle Europese land.en aanvaard wordt, hetg�en betekent
(1) de erkenning van de huidige Europese grenzen, me� name van de
Oder- en Neisse-grenzen, .(2) de erkenning van het bestaan van twee
soevereine Duitse staten, hetgeen onder meer inhoudt dat de Bondsre
publiek haar aanmatiging van geheel Duitsland te vertegenwoordigen
opgeeft, (3) uitsluiting van de Bondsrepubliek van het recht kernwa
pens te bezitten, en (4) de nietigverklaring nab ini"t:io n van het dic
taat van München.
Voorts zal het noodzakelijk zijn dat de volgende doeleinden wor
den verwezenlijkt:
1. een verdrag tussen alle Europese staten waarbij zij afzien van het
dreigen met of gebruiken van geweld in hun onderiinge betrekkingen;
2. normalisering van de betrekkingen tussen alle Europese staten, in
clusief de Bondsrepubliek en West-Berlijn, en de DDR;
3. een consequente ontwikkeling van de democratie in de Bondsrepubliek
(onder meer irihoudende een verbod van neo-nazistische organisaties
VERTROUWELIJK
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én een legalisering van de communistische partij);
4. een verdrag tegen de verdere verspreiding van kernwapens;
5. opheffing van de kunstmatige barrières in de economische betrek
kingen tussefr de socialistische en de kapitalistische landen en
6. een progressieve ontwapening van Europa.
De communistische en arbeiderspartijen vnn Europa spreken zich
uit voor een gelijktijdige ontbinding van de NAVO "(1969!) en het
Warschaupact en voor een conferentie van alle Europese staten, gewijd
aan de problemen van de veiligheid en de vreedzame samenwerking in
Europa.
Elke communistische partij is onder de specifieke voorwaarden
waaronder zij te strijden heeft, verantwoordelijk tegenover de arbei
dersklasse van het eigen land. Tegelijkertijd echter is elk van deze
partijen zich van haar internationale verantwoordelijkheid bewust.
Dit besef van verantwoordelijkheid gebiedt ons, de communistische par
tijen van Europa, onze krachten voor de oplossing van de gegeven pro
blemen te verenigen.
Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef doen wij echter ook een
beroep op de arbeidersklasse, de boeren en de middengroepen van Europa,
op de socialistische en sociaaldemocratische partijen, op de vakbonden,
op alle christelijke kringen, op de Europese intelligentsia, op de
jonge generatie, de vrouwen en alle vredelievende krachten om samen
te gaan werken ter bereiking van ons gemeenschappelijke doel: de vre
de en veiligheid in Europa.
De Europese volkeren zijn in staat, zelf over de problemen van
de vrede en de veiligheid van hun continent te beslissen.
Dat zij het lot van Europa in eigen handen nemen!

Besluit
Terugblikkend op de conferentie zou men kunnen concluderen, dat
Karlovy Vary een belangrijke steun betekende voor de politieke opvat
tingen van vooral Moskou, Pankow en Warschau terzake van de Europese
problematiek. Vooral Ulbricht mocht tevreden zijn. Hij had - voorlo
pig althans - een belangrijke overwinning behaald op de Roemenen en
Joegoslaven met hun meer gematigde en genuancaerde concepties met be
trekking tot de normalisering van de Europese verhoudingen, en voor
een uitgebreid forum ongeremd zijn gramschap over Bonn kunnen uit
storten.
Brezjnew mocht in zoverre tevreden zij�, dat hij de belangrijk
ste Oost- en Westeuropese partijen weer in één huis had weten te ver
zamelen en de westerse CP-en zijn politieke boodschap ter verdere ver
spreiding had kunnen inscherpen.
De afwezigheid van de Roemenen en Joegoslaven wierp echter niet
temin een sombere schaduw over de conferentie. Wellicht was de SowjetVERTROUWELIJK
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leider onder indruk daarvan, toen hij na afloop van de slotvergade
ring, al bijna bij de deur van de conferentiezaal, nog moest worden
teruggeroepen voor het zingen van de Internationale ••.
De andere afwezigen werden €er conferentie en ook daarna n�et
al te hard gevallen. In bilaterale contacten kon immers nog alles wor-·
den goedgemaakt,,,
Maar de Europese CP-en waren na Karlovy V�ry niet helemaal dez�lfde �ee�.
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II

ACTIVITEITEN VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ

NEDERLirnD
---====--=--======-=-=------- --------------------

1 mei
Voor de· CPN stond de eerste mei van dit· jaar in het teken va.n
de solidariteit (�et het Vietnamese Bevrijdingsfront, �et.de .Commu�.
nistische Partij van Indonesië, met het Griekse volk) en van het ver
zet ( 11 tegen oorlog, fascisme en werkloosheid"). Voor plm. 800 toe
hoorders beklemtoonde Marcus Bakker, in de congreshal van de Amster
damse RAI, de noodzaak voor de arbeiders geen genoegen te nemen met
de

11

plannen van de ondernemers om terwille van hoge dividenden en

winsten de lonen te drukken 11 , Honend sprak Bakker over de "vrijerij
van de PvdA met D' 66 11, die hij een

11

vrijerij met rechts' 1 noemde.

De"opstand in de CPN 11 ter sprake brengend, riep Bakker uit dat er
inderdaad van een opstand sprake was, namelijk een opstand van de CPN
tegen de uitbuiting door de ondernemers. Tegen hen die de n1aster; 1
rond Paul de Groot uitgestrooid hadden, liet Bakker de waarschuwing
horen dat î'wie aan Paul de Groot komt, aan de communistische partij
van Nederland (komt)n.
Ook in Den Haag, Rotterdam, Apeldoorn, Enschede, Zaandam, Arn
hem en Emmen belegde de CPN 1 mei-bijeenkomsten, waar volgens ' 1 De
Waarheid" tal van nieuwe leden werden ingeschreven.
Comité nHulp aan Vietnam 11
De door Marcus Bakker tijdens zijn 1 mei-rede genoemde

11

daad

werkelijke hulp aan de Viètnamezen' bestaat uit het inzamelen door
1

het Comité llHulp aan Vietnam 11 van gelden, die besteed zullen worden
in overleg met het Nationale Bev�ijdingsfront (Vietcong) van Zuid
Vietnam. Dit comité, eind maart opgericht door

i

1

een �antal mensen

uit verschillende delen van het land 11 (overie;ens allen CPN-leden),
zal uitsluit�nd een financiële actie voeren

en wil geen verdere po

litieke activiteiten ontplooien. In de RAI kon de voorzitter van het
district Amsterdam, Wim van hetSchip, mededelen, dat het.comité per
1 mei J 19000,- bijeen had gebracht. De reden waarom �en dit, toch
geheel communistische comité niet uitdrukkelijk als zodánig presen
teert, moet vermoedelijk gezocht worden in de overweging dat men op
deze wijze meer geld bijeén krijgt. Andérzijds wil men zich wél graag
VERTROUWELIJK

VERTROUWELIJK

- 12 -

als CPN op de borst slaan, zoals Van het Schip in de CPN-radio-uit
zending op 5 mei deed, toe� hij trots vertelde dat
Partij

11

de Communistische

f 19000,- had ingezameld nvoor Vietnam 11 •

11

Dat de CPN ••Vietnam" als haar privé-terrein beschouwt, bleek
uit de wijze waarop zij reageerde op de grote Vietnamdemonstratie
van Piet Nak c�s. op 20 mei (zie ook hoofdstuk IV). Reeds eind april
sprak nDe ·;iaarheid 11 over een

11

zogenaamd nieuw Comité Vietnam 17 , . ter

wijl het bJ_ad aan de vooravond van de demonstratie stelde, dat

11

zij

die het voorstellen alsof het in Vietnam alleen om de bombardementen
draait" (één van d_e twee leuzen van de demonstratie luidde.: ••Stop de
bombardementen n ), i;willens en wetens het recht op vrijheid en zelf
besc�ikking van het Vietnamese volk negeren n . Het feit dat de demon
stri:itie niet tegen de Amerikaanse politiek was. gericht, vond nDe V!aar
he;i.d;; ongev:eer hetzelfde als ;:wanneer men tijdens de oorlog in Neder
land voor de vrede zou zijn gaan opkomen zonder de Duitse bezetters
te. bestrijden!" Wie doeltre_ffend voor. de vrede wilde ,opkomen, diende
volgens

17

De \ö/aarheid 1 ' de inzameling van het Comité ;;Hulp aan Vietnam 11

te steunen. Langs de route v�n de demonstratie waren biljetten aan
geplakt, die eveneens tot steun aan het Comité

11

Hulp aan Vietnam".

opriepen.
Als, om te beklemtonen, dat de communistische hulp aa� het Zuid
vietnamese Bevr�jdingsfront effect sorteert - zulks in tegenstell�ng
tot demonstraties à la Piet Nak - publiceerde i;De Waarheid'' eind mei
op haar voorpagina een brief van het ;'Jongerenverbond voor de, Bevrij
ding van Zuid-Vietné;l.m 11 • In d,eze brief, gericht aan het ANJV (zie ook
hoofdstuk III) en gedateerd 20 april 1967, wordt het ANJV bedankt
voor

11

het materiaal n (schrijfmachines, verbandmiddelen) dat. uit Ne

derland naar Vietnam gestuurd werd. Doordat

i

1

De Waarheid 11 de gehele

brief publiceerde, bleek overigens dat deze da�k; ook het ;;Jongeren
comité Vrede en Zelfbeschikking voor Vietnam" gold, waarin ook vele
niet-communistische organisaties zijn vertegenwoordigd.
De putsch in Griekenland
De

11

solidaritei,; met de yervolgde, democraten in Griekenland 11,

waartoe Marcus Bakke� in zijn 1 mei-rede had opgeroepen, manifesteerde
zich in

11

De Waarheié. 11 en in de Tweede Kamer. Op 28 april stelde hoofd

redacteur Joop Wolf� in het partijdagblad, dat de 1 'onvcrhulde fa&cis-
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tische machtsgreep 11 van de generaals geen binnenlandse aangelegenheid
van Griekenland was, maar een zaak die alle democraten, waar ook ter
wereld, aanging. Daarom diende, naar Wolffs mening, de Nederlandse
regering, die in alle EEG-organen zitting heeft, ervoor te zorgen dat
de EEG alle verbindingen met dit regiem zou verbreken.
Naar aanleiding van de NAVO-conferentie begin mei in Parijs
bracht

17

De \iaarheid" als haar mening naar voren, dat het feit dat aan

deze conferentie Griekse generaals deelnamen, moet worden uitgelegd
als openlijke morele steun aan de putsch.

17

Daarom 11 , aldus dit commen

taar, Hstaan de gebeurtenissen in Griekenland niet op zichzelf, maar
zijn zij de uitdrukking van een bredere aanval op wat er in de NAVO
landen nog aan democratie is 11 • Om deze reden zag

11

De './aarheid 11 de

gebeurtenissen in Griekenland als een waarschuwing om waakzaam te zijn
en zich teweer te stellen 1 1 tegen ondermijning van de democratie in
ons eigen land 11 (zie ook: Het ontslag van burgemeester Van Hall)�
Tijdens .het debat over de Griekse gebeurtenissen in de Tweede
Kamer verlangde CPN-woordvoeder Hoekstra van de Nederlandse regering,
dat zij vrijlating van alle politieke gevangenen in Griekenland zou
eisen en dat zij in de internationale organisaties zou aandringen op
boycot en isolering van het huidige Griekse regiem. Ook Hoekstra trok
uit de situatie in Griekenland de conclusie, dat het "meer dan ooit
noodzakelijk is, de eigen democratische rechten te verdedigen il . Vol
gens hem waren de gebeurtenissen in Amsterdam er het bewijs van, dat
nook hier rechtse elementen stelselmatig pogen de democratie te on
dermijnen 11 .
Het ontslag van burgemeester Van Hall
Het ontslag dat de burgemeester van �msterdam op 9 mei werd
aangezegd, heeft niet nagelaten de CPN in heftige beroering te breri
gen. De CPN, sinds de woelige junidagen van vorig jaar angstvallig
Van Hall-getrouw en tegen wanordelijkheden en provocaties, vreest
._ .
.
dat met het verdwijnen van burgemeester Van Hall het gehele politieke
bestel in Amsterdam op de helling gezet zal worden. In deze gedachten

-

gang zou de CPN-wethouder Verheij dan wel eens uit de boot kunnen
vallen.

--·

In felle commentaren reageerde iïDe Waarheid;; op de llinmenging
vanuit Den Haag" in de aangelegenheden van

11

democratisch Amsterdam n .

Deze inmenging is volgens het blad niet nieuw: het ziet een ''duidelijke
VERTROUWELIJK
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(met alle provocaties

daaraan verbonderi) via de jurii-dage� van vorig 'jaa�, naar het moment
waàrop burgemeester Van Hall met het willens en wetens negeren van
het hele gemeentebe·stuur door de regering aan de dijk wordt gezet 1i .
De ;'duistere achtergronden" van wat nDe \i/aarheid ll een

11

ingreep

tegen de democrati�·; noemt, belicht het blad door te stellen dat
uiterst rechtse kracht'en hier nzogenaamd linkse handlangers li de straat
op hebben gestuurd, om via· rellen, provocaties e.d. ;;inmenging van
buit'enaf 11 uit te lokken.

11

Nog nooit 11 , schreef hoofdredacteur J:oop

Wolff, "heeft de reactie pogingen gedaan om de democratie aan te tas
ten onder het voorwendsel van het

;he·rstellen van de orde 1

,

zonder·

de hulp en bijstand van elementen, die de orde eerst aantasten om de
gèv1enste gang van zaken te bevorderen". In dit verband noemde De
rJóiff in één adem ;iDe Telegraaf;; en het lid van de Eerste Kamer voor
de PSP, O.Boetes, ndie zich gespecialiseerd heeft in het houden van
zogenaamde Vietnamdemonstraties die onmiddellijk ontaarddcin in een
Aan deie gehele redenering ligt de gedachte ten grondslag i dat
het de ;;uiterst 'rechtse;' regering-De Jong er orn te doen is, afbreuk
te doen aan de invloed ·van het

11

------

rode Amsterdam 11 , waarvan de gemeente

raad nin overgrote meerderheid scherp tegenover de 'huidige regering
:,--::-:-:-�--;;----:-:-�,-.--;--�--:-:---:----:-"'"' -- - ----staat li. Dat de nreactie 11 het daarbij in de eerste plaats op de CPN-,
de voorhoede van de arbeidersklasse, gemunt heeft, en met name op de
wethouderszetel van Verheij, staat voor de CPN en haar 0oordvoeders
(zo o.m. de fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad Wim van
het Schip) als een paal boven water�
Financiële positie CPN
De CPN, die altijd al krap bij kas zit, bevindt zich momenteel
in een financiële noodtoestand. Niet alleen heeft dé vérkiezingspro
paganda J 50,000 meer gekost dan was begroot, maar bovendien is de
papierleverancier van nDe Waarheid 11 niet langer bereid gebleken de
schuld verder te laten oplopen en heeft hij, op str.affe van stop
zetten van de leverantie,

betaling geëist. Als gevolg daartan en

mede ter aflossing van enkele andere direct opeisbare schulden, had
de partij op korte termijn e�ri bedrag van j 100.000 nodig. Doör links
en rechts bij partijinstellingen geld te lenen, hier en daar diitricts
kassen te ledigen en tientallen communisten te bewegen hun spaarpot
VERTROU'-.ELIJK
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tijdelijk - al of niet tegen rentevergoeding - af te staan, was de par
tij er weliswaar op 2 mei in geslaagd een bedrag van j 40,000 bijeen
te brengen, doch di t is niet voldoende om de nood geheel te lBnigen.
Bovendien zien de partij en ilDe Waarheid 1 1 zich ook dit jaar
weer gesteld voor hogere uitgaven (de posten Hcourantenpapier; 1 en
:;berichtgeving ANP;; bijv. vragen resp. f 15,000 en f 5.000 meer),
terwijl de inkomsten - o.m. door het wegvallen van bepaalde bronnen verminderen. Dit laatste is het directe gevol·g van de autonomie-poli
tiek, die geleid heeft tot opheffing van de VCU-Reisdienst (Vereniging
voor Culturele Uitwisseling) van de Nederlandse Vredesraad (NVR) en
tot verbreking van de relatie met de Reisdienst

11

Vernu;, N.V. van de

Vereniging Nederland-USSR. Ook de advertentieportefeuille-van
ifaarheid

1•

11

De

heeft te lijden van de autonome partijlijn; zo weigert de

partijleiding bijvoorbeeld advertenties uit de DDR in

11

De Waarheid 11

op te nemen.
Al met al ziet de financiële toekomst van de CPN er weinig roos
kleurig uit, er dreigt voor partij en : 1 waarheid;; tezamen voor het lo
pende jaar een tekort te ontstaan van f 250.000.
Om uit haar financiële nood te geraken heeft de partij verschil
lende maatregelen genomen.
Teneinde de uitgaven te verminderen is besloten een aantal vrij
gestelden, redactieleden van ;;De iiJaarheid n en personeelsleden van de
drukkerij, te ontslaan,
Om de inkomsten te verhogen werd de abonnementsprijs van liDe
Waarheid'', ingaande half april, met 6 cent per week verhoogd (hogere
jaaropbrengst ongeveer J 65.000) en werd, in het kader van de lopende
jaarlijkse financiële actie, een iihonderdjcs-actie n

gelanceerd;

Daarvan werd melding gemaakt in ;;De Vfaarheici" vari 19 mei, waarin een
oproep voor een

11

Extra gift voor de partij" verscheen en vermeld werd,

dat de 34 ondertekenaars van de oproep elk J 100.- hadden gegeven.
De lezers werden opgewekt hun voorbeeld te.volgen. Uit de dagelijkse
verantwoording in : 1 De Waarheid" blijkt dat eind mei reeds f 30,000
bijeen was gebracht.
Ook wordt weer een krachtige poging ondernomen de gemiddelde
contributie per lid op te voeren en wel van 45 cent tot-�O cent per
week. De categorie 10 cents-leden (huisvrouwen en ouden van dagen)
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wordt voorgehouden voortaan 25 cent te gaan betalen.
In'het verleden werden vaak schulden, die lagere partijorganen
aan de partij hadden, kwijtgescholden. Thans zijn echtef de districts
besturen aangemaand de nog niet betaalde brochures af te rekenen,
terwijl ook de landelijk bestaande schuld van f 25.000 voor geleverde
colportagekranten zo spoedig mogelijk voldaan moet worden. De"Waar
heid"-agentschappen zijn onder druk geze't ·de abonnementsgelden stipt
en correct af te rekenen en de communistische vertegenwoordigers in
�rovinciale Staten en Gemeenteraden zijn er met nadruk op gew�zen,
dat zij de door hen ontvangen presentiegelden aan de partij dienen af
te dragen·.
Opvallend is dat de CPN ondanks eigen financiële zorgen eind
maart besloten heeft een geldactie te gaan voeren voor de Vietcong.
Een ogenschijnlijk los van de partij staand "Comité Hulp aan Vietnam"
poogt door middel van intekenlijsten
kertjes n

en door de verkoop van ;:plak

(een rood en blauw veld met in het midden een witte ster,

bedrukt met de woorden:"Hulp aan Vietnam), een bedrag van duizenden
guldens bijeen te brengen. De CPN-distric�en moeten het ingezamelde
geld overmaken aan de Landelijk-Penningmeester van de CPN, maar, zo
werd gesteld: het geld is geheel voor het Bevrijdingsfront bestemd.
In een enkel geval heeft een district een deel van het geld echter
· besteed voor het bekostigen van de 1 mei-viering.
Dat de CPN in de moeilijke financiële positie waarin zij zelf
verkeert �och een actie voert voor (communistisch) Vietnam, duidt er
waarschijnlijk op dat de CPN ervan uitgaat, dat de bijdragen voor
deze actie voor een belangrijk deel gegeven zullen worden door an
dersdenkenden en derhalve niet ten kost� van de bijdragen aari de par
tij zullen gaan.
Initiatieven van voormalige CPN-leden
De groep oud-leden van de CPN, die de vorige maand een solida
riteitsbetuiging zond aan het secretariaat van de communistische
conferentie te Karlovy Vary, heeft opnieuw enkele initiatieven ont
plooid. Begin mei j,l, verspreidde zij in CPN-kringen de volledige
tekst van het communiqué van deze conferentie ( ;;De \.Vaarheidn had
zich b�perkt tot een gedeel�elijke publicatie met de opmerking dat
het stuk "geen nieuwe punten bevatte waarvoor niet reeds sinds jaren
VERTROUWELIJK

- 17 door de CPN wordt opgetreden 11 ), Dit communiqu& werd verzonden met �en
begeleidend commentaar van de voormalige CPN-bestuurder Friedl Ba
ruch, die zich voor deze �elegenheid b�diend� van het pse�doni�m
W. van Doorn. Als de CPN zioh al jarenlang vocir de in h�t communi�u&
gestelde punteh heeft ifigèzèt, zo betoogde Baruch, waarom besloot
zij dan deze conferentie te boycotten en

11

bij voorbaat in bittere

bewoordingen te veroordelen ? 11• Hij achtte deze gang van zakèn nscha...
delijk voor het aanzien van de partij''• Baruch.bes loot zijn beschou
wing met een pleidooi voor hervatting van de normale betrekkingen
tuss en de CPN en de andère Europese CP•en, op.· bas is van het c ommuni
qu& van Karlovy Vary.
Een van de me_ est op de voorgnond tredende. fig·c:ren uit bovengenoe1nde
groep oud�leden van de CPN is ongetwijfeld de huidige partijbestuur
der van de PSP, dr. Ger Harmsen. Diens onlangs verschenen boek over
het leven van Komintern-agent Daan Goulooze, heeft reeds veel stof
doen opwaaien, niet in het minst in de CPN.
op 26 mei j .1. Goulooze af als

11

11

De Waarheid 11 schilderde

een · op zichzelf onbelangrijke figuur 11

wiens activiteiten zich voornamelijk afspeelden ''in de

schemer

waar

mee het werk van geheime diensten omhuld wordt". De CPN-krant noemde
de door Harmsen verzamelde gegevens · dan ook
beschuldigde de auteur van
In zijn

11

1 1 oncontroleerbaar 11

en �ij

anti-communistische geschiedschrijving 11•

op zichzelf boeiend relaas wi:idt Harmsen o.m., eeri be-

schouwing aan het, in overwegende mate door de huidige partijvoor
zitter, Paul de Groot, bepaalde beleid van de CPN-leiding rondom de
oorlogsjaren en het - naar zijn oordeel - hopeloos falen van dat be
leid op enkele kritische ogenblikken. Het lijkt waarschijnlijk dat
het vooral deze passage is, die "De Waarheid 1 1 bewoog tot de uitspraak
dat het boek

11

een duidelijk onderdeel" is van

11

de burgerlijke en

reactionaire campagne die tegen de CPN en haar 'autonome politiek
wordt gevoerdH,
Dat het inderdaad mede de opzet van Ha�msen is b� politieke
invloed uit te oefenen binnen de CPN en - indien mogelijk - de poli
tiek van de partijleiding om te buigen, blijkt uit eèn 17 pagina's
tellend �estencild geschrift, dat deze PSP-Ho s tuurder deze maand
rondstuurde aan een aantal vooraanstaande CPN-leden. Harmsen g�eft
' .

in dit geschrift een kritische beschouwing over de z,i. dubb�le wending in de CPN-politiek sinds 1963, n.l. de verbreking van da so�i-
dariteit met de Sowjet-Unie �n het loslaten van de revolutionaire
VERTROUVifELIJK
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Verder schetst hij_in korte trekken de vier opposities tegen het
regiem-De Groot sedert 1945, t.w.: de iljuli :- oppositie;; (1945), de
,;Bruggroepn ( 1957-1965), de ; 1 pro-Chinese oppositie 11 ( 1964 -:- heden) en

de recente oppositie van ;;Baruch, Hulst e.a. 11, . die pro-Russische trek
ken heeft. Alle vier opposities hebben volgens Harmsen dit 3emeen:
zij yellen een vernietigend oordeel over ;'de ongekroonde koning van
de CPN 11

Paul de Groot.

,

Hoe kon De Groot, ondanks deze niet geringe oppositie, zich tot
op 4eden handhaven, zo vraagt �armsen zich af. De beantwoording van
deze vraag zoekt hij voornamelijk in het stalinistisch karakter van
de Nederlandse CP, die een Hverkwijning van een democratisch partij
l�ven ï ' en een ngeestelijke steriliteit" (alleen het topkader denkt!)
heeft veroorzaakt, waardoor de partij thans - na alle zuiveringen en
.
.
schi.sma' s - nog slechts bestaat uit ''middelmatige, volgzame mensen
die. in de. stalinistische school van De Groot zijn opgegroeid en zich
. d.iens stijl. _hebben eigen gemaakt". Anders dan Baruch ziet Harmsen aan
de breuk van de CPN met Moskou niet . zozeer principi�le, als. w el oppor
tunistische redenen ten grondslag liggen.

11

Er steekt eerder klein-

zielige rancune achter dan een politieke visie 11 , Toch hoopt Harmsen
dat de

11

internationaal g_ezinde communisten in de CPN 11 kans zullen zien

van hun partij ' 1 een Nederlandse, d.w.z. democratische organisatie te
maken die op een eigen wijze zich solidair weet met de krachten van
de vrede en het socialisme in de wereld· 1•
De pro-Chinese oppositie in en rond de CPN
Het

11

Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland· 1 (MLCN) heeft

begin 1967 haar maandblaçl

1 1 De

Rode Tribune" een moderner en aantrekke

lijker aanzien gegeien. Teneinde de verkoop te bevorderen werd voorts
het communistisch embleem (hamer en sikkel) van de voorpagina wegge
laten. De redactie verhulde haar zakelijke beweegredenen met de be-·
wering dat dit embleem bij
wekte dat

11

zeer veel geÏnteresseerden 11 de indruk

De Rode Tribune 11 één
_ lijn trok met de politiek van de CPN
leiding en de Sowjet-Unie. En dat was een misverstand. dat de redactie
11

- hoewel volledig, achte_r i•de revolutionaire inhoud van dit symbool"
staande - toe� wel uit de weg m6ést ruimen!
De medio februari j.1. ge_hou_den Kamerverkiezingen plaatsten de

pro-Chinese oppositie voor de moeilijkheid zich uit te spreken. over
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Rode Vlag 11 -groep gaf de vage raad nzo links.

mogelijk 11 te stemmen. Het MLCN adviseerde zijn aanhang meer concreet
om de s�e1;1 uit te brengen op
de CPNll ,' aangezien dan

sterkt

11

1 1 in

11

de meest. strijdba_re lijsttrekkers van

veel gevallen" de invloed. zou worden ver-

van onze kameraden die in de partij (CPN) werken", Met nadruk

werd daaraan echter toegevoegd d�t dit advies in geen geval betekende
dat "de strijd tegen de lijn van de groep-De Groot 11 zou verminderen.
Dit bleek ook wel uit de inhoud van het aprilnummer van ';De
Rode Tribune 1 1, waarin - verwijzend naar de CPN-maatregelen tegen
11

Vernu 11 en 11 Pegasus" werd gesteld:
Men wordt geen marxist-leninist door de revisionisten
in Moskou aan te vallen en tegelijk in eigen land de vol
strekt revisionistische, parlementaire weg naar het so
cialisme te prediken;i.
11

In het uiterlijk keurig verzorgde, maar naar inhoud tamelijk
onfrisse meinummer van ,:De Rode Tribune; 1, werd deze kritiek op de
CPN nog eens uitvoerig herhaald. De anonieme commentator toonde ech
ter in zijn, overi�ens vlot geschreven, beschouwing een opmerkelijk
gebrek aan werkelijk communistisch bewustzijn, hetgeen eens te meer
een aanwijzing is voor het opportunistisch karakter van deze ' 1 marxis
tisch-leninistische 11 oppositiegroep. Enkele andere bijdragen in dit
nummer, over het Oranjehuis en over het optreden van de Amsterdamse
politie op 1 mei j.l., waarbij o.m. goedkeurend geschreven werd over
het bezoedelen van het Nationaal Monument op de Dam, kunnen nauwelijks
anders gekwalificeerd worden dan als schendlectuur.
Medio mei j ,1. bracht het MLCN, in samenwerking met "Het In
ternationale Boek n (uitgeverij van de Belgische pro-Chinese CP) en
met financiële steun van de Chinezen, het bekende

11

Hode Boekje 11 (ci

taten van Mao Tse Tung) in Nederlandse vertaling à f 1,95 op de
markt. In tegenstelling echter tot de door uitgeverij Bruna verzorgde
tekst ( ;;zwarte Beertjes''-reeks à J 2.-) werd deze MLCN-uitgave niet
uit het Chinees, maar uit het Engels vertaald,
De "Rode Vlag 11 -groep hield zich de afgelopen maanden bezig met
het opstellen van statuten en een beginselverklaring, teneinde zich
als partij te gaan manifesteren. Naar verluidt hebben zich evenwel
binnen de groep meningsverschillen voorgedaan, die geleid zouden heb
ben tot het uittreden van enkele minder star dogmatisch ingestelde
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jongeren, o.w. 'ilillem Oskam. Het blaadje

11

1

Rode Jéügd;·, dat sinds·

juni 1966 in gestencild� iorm zeven maal verscheén, zou als g��olg
hiervan moeten worden opgeheven. Vermoedelijk zullen Oskam d.s. zich
thans gian aansluiten bij de Amsterdamse afdéling van het MLCN, met
welke groepering zij al enige tijd - buiten medeweten van ;,Rode··v1ag• 1leider Bischot - contact onderhielden.

_; .
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III

ACTIVITEITEN VAN DE COMMUNISTISCHE HULPORGANISATIEt
=======================---------------------------Het 20-jarip; bestaan van liNederland_-U.§.SR 1ö
De Vereniging 1 'Nederland-USSR 11 is, zij het geschokt door de
jongste partijmaatregelen tegen haar reisbureau nvernu;;, kennelijk
overgegaan tot de orde van de dag en heeft zich thans gestort op de
voorbereiding van de feestelijke herdenking van haar 20-jarig bestaan.
Men heeft blijkbaar besloten alle terughoudendheid nu maar te
laten varen en de gevoeligheden van CP N-leider P aul de Groot Diet
langer te ontzien. In het mei-nummer van het verenigingsorgaan is ten
minste een zakelijke mededeling opgenomen over de viering van het
"jubileumjaar 1967 11 • Kort en bondig wordt hierin gesproken over d.e
plannen voor de viering van het eigen jubileum en van het 50-jarig
bestaan van de Sowjet-Unie.
De Vereniging

11

Nederland-USSR 11 ziet anno 1967 terug op twintig

jaren van .wisselend succes.
Na de oprichting in juni 1947 heeft zij zich in de eerste jaren
van haar bestaan vooral toegelegd op het vertonen van Russische films.
Omstreeks 1953 � het jaar van de dood van Stalin - raakten de leden van
de bijna 70 plaatselijke afdelingen (verspreid over het gehele land)
echter langzamerhand uitgekeken op deze veelal verouderde Russische
cultuurprodukten. In 1954 begon de Vereniging bovendien nadelige ge
volgen te ondervinden van de Sow jet-Russische

11

vri(:;ndschapsoffensieven n

in de richting van het Westen, in het kader waarvan de Russen zich be
gonnen toe. te leggen op het vestigen van ' 1 open" culturele betrekkingen,
buiten de bestaande vriendschapsverenigingen om. De leiding van de
Vereniging

11

Nederland-USSR 1 1 kon de politieke lijn der Russen niet ge

heel begrijpen. Men achtte zich verwaarloosd en veronachtzaamd en de
verstandhouding met de Russen had hieronder, vooral in de járen 19551956, ernstig te lijden. De activiteiten van de vereniging liepen dan
ook steeds verder t�rug en het ledental daalde snel.
Eind 1956 - begin 1957 ondervond nNederlai;id-:-USSR 11 vervolgens een
dermate grote terugslag van de reacties in Nederland op het Russische
ingrijpen in Hongarije� dat alle .activiteiten practisch een half jaar
stil kwamen te liggen.
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In 1958 pas leek men zich lingiam�rhand wit te gaan herstellen.
In dat jaar werd in Moskou de Unie van Sowjet-verenigingen van vriend
schap en culturele betrekkingen met het buitenland opgericht(een
voortzetting van de WOKS) �n de oprichting voorbereid van een Vereniging
1

:usSR-Nederland n . De leiding van i;N�derland-USSR'i -:l..n Am,s·-terdani maakte

zich al gereed een delegatie uit het bestuur der nieuwe Russische
vereniging feestelijk in Nederland te ontvangen en te introduceren bij
Nederlandse autoriteiten en culturele instellingen. De Nederlandse �e
gering liet echter aan de Russische autoriteiten weten geen vis� te
kunnen verstrekken aan een delegatie, d�e op uitnodiging van een
Nederlandse communistische mantelorganisatie ons land wenste te
bezoeken.
land

11

Een en ander had tot gevolg,
dat de
oprichting van ;:USSR-Neder..
.
meer dan een half jaar· werd· uitgesteld. �oen zij uiteindelijk in

juni 1959 haar beslag kreeg, was op de oprichtingsbijeenkomst in Mos
kou wel een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade aanwezig,
doch geen delegatie van de Vereniging

11

Nederland-USSR n . De Nederlandse

vriendschapsvereniging was niet uitgenodigd, hetgeen zij de Russen zeer
kwalijk nam; 1959 werd voor haar een nieuw dieptepunt.
Het jaar 1960 bracht een wending - die aanvankelijk bijna onop
gemerkt bleef. In dat jaar deden de Russen de Vereniging 1 ;Nederland
USSR 11 de suggestie in samenwerking met Intoerist toeristen-reiz!;,n naar
de Sowjet-Unie te gaan organiseren. De aldus op bescheiden schaal be
gonnen nafdeling toerisme 11 van de Vereniging - de reizen werden aange
duid als nvernu-vakantiereizen n - werd in 1964 ondergebracht in een
apart pand en ontwikkelde zich sindsdien - vrij voorspoedig - tot een
i;normaal i ; reisbureau.
De activiteiten en het belang van Vernu zijn - zoals in het af
gelopen jaar herhaaldelijk op deze bladzijden is betoogd - sindsdien
verre uitgegroeid boven al wat de Vereniging

11

Nederland-USSR 11 vroeger

zelf heeft gepresteerd.
De Provinciëntocht
De demonstratieve nprovinciëntocht 11, waartoe het lle ANJV-congres
in december 1966 het initiatief nam (zie M0-4-1967), heeft inmiddels
op 13, 14 en 15 mei j.l. plaats gevonden.
Hoewel het voorbereidingscomitfi, bestaande uit leden van het Al
gemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV), de Orga�isatie van Frogres�ie�
ve Studerende Jeugd (OPSJ) en de Studentenvereniging 11 Perikles i ;, er op
gerekend had, dat het aantal deelnemers uit de genoemde organisaties,
VERTROUVJELIJK
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tezamen met leden van andere groeperingen, met name uit de Federatie
van Jongerengroepen in de PvdA (FJG), tenminste 1000 z�u bedragen,
werd dit aantal bij lange na niet bereikt. Er bleken in_het geheel
een 450-tal, over het algemeen zeer jeugdige personen aan de tocht
deel te nemen. Dit waren zonder uitzondering leden van communistische
jeugdorganisaties, zodat van een algemene demonstratie, zoals die be
oogd was, niet gesproken kon worden.
De tocht, die een demonstratie was tegen de Westduitse atoombe
wapening en de vestiging van het AFCENT-hoofdkwartier in Nederland on
der de Duitse generaal Von Kielmansegg, startte in S verschillende
Nederlandse steden, t.w. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Alkmaar,
Zaandam, Groningen, Drachten, Emmen en Meppel. De route voerde langs
een groot aantal steden en dorpen naar Heerlen, terwijl onderweg in ,
verschillende plaatsen werd overnacht.
De gebruikte voertuigen,

8 bussen en een 50-tal auto's, w�ren

voorzien van plakkaten met opschriften, gericht tegen de NAVO en de
atoombewapening van Westduitsland,
In diverse, langs de route gelegen plaatsen werden korte toespra
ken gehouden en pamfletten uitgedeeld, gericht tegen
Duitse

handen 11

11

A-wapens in

en tegen Von Kielmansegg. Er werden zowel in de Neder.

landse als in de Duitse taal gestelde pamfletten verspreid, de laatste
ten behoeve van eventueel geinteresseerde Duitse toeristen.
In Brunssum, waar het AFCENT-hoofdkwartier gevestigd is, werd
een demonstratie gehouden, waaraan door circa 400 jongeren werd deel
genomen. Vervolgens werd via een luidsprekerauto de tekst van een door
de demonstrerende jongeren aan Von Kielmansegg gerichte ' 1 open brief 11
voorgelezen, die o.a. luidde:
11

Wij hebben tegen Uw aanwezigheid ernstige en oprechte bezwaren. Ons

is bekend, dat U deel hebt uitgemaakt van het officierencorps van de
Wehrmacht, de uitvoerster van de fascistische wurgaanslag op Europa
enz. 11
De slotmeeting vond in Heerlen plaats,waar de deelnemers werden
toegesproken door Roel Walraven, de voorzitter van het ANJV. Hij zei
ondermeer: i;Dit is een krachtig protest tegen de regering, die Von
Kielmansegg op ons grondgebied toelaat en levensgevaarlijke atoomkop
pen in ons land laat liggen. Een waarschuwing aan de bevolking, die wij
willen alarmeren voor de Westduitse drang naar atoomwapens, de groot
ste bedreiging van onze veiligheid en onze toekomst.::
Hierna werd de meeting besloten met de opwekking om rustig naar
huis te gaan.
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De gehele demonstratie had een ordelijk ve�loop en er deden zich geen
incidenten voor, Van de zijde van het publiek was er slechts geringe
belangstelling.
Stertocht Nederlandse Vrouwenbeweging
In het kader van de jaarlijkse stertocht trokken op 23 mei een
kleine duizend leden van de (communistische) Nederlandse Vrouwenbewe
ging naar Zwolle. De NVB-voorzitster Heiltje de Vos-Krul hield hier
haar traditionele toespraak, waa�in zij vooral de nadruk legde op de
solidariteit met de volkeren van Spanje, Griekenland en Vietnam en
opriep tot voortzetting van de strijd tegen de atoombewapening van
Westduitsland en tegen de NAVO-b�velhebber Von Kielmansegg. Voorts
weidde' zij uit �ver de werkloosheid, de hoge prijzen en te lage lonen
en de trage woningbouw in ons land,
Er deed zich rond deze tocht - een ouderwetse partij-aangelegen
heid - overigens niets vermeldens�aard

voor,
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IV

ANDERE GROEPERINGEN

Na afloop van

een eind

fe bruari in Den Haag gehouden algemene·

ledmvergadering van de Pacifistisch Socialistische Jongeren Werkgroepen
(PSJ�) �erd

een

persbericht uitgegeven, waarin gewag werd gemaakt van

plannen om te komen tot een fusie van verschillen�e socialistische
jongerenorgan�saties. Voornamelijk ging he t daarbij om de PSJA i de
Socialistische J eugd van Nederland (SJ) en de democratisch socialistisch e
studentenvereniging

11

Politeia 11 •

De fusiegedachte was niet nieuw. Van 1963 tot 1965 be stond er

een

"Comité Jong Socialisten 11 , waarvan behalve bedoelde organisaties

ook nog ande�e deel uitmaakten. Deze poging tot samenwerking liep echter
op niets uit. Elk der deelnemende organisaties had n.l. het vetorecht,
waardoor acties, waarover geen eenstemmigheid bestond, eenvoudigwe g niet
konden worden uitgevoerd.
Na de ophe ffing van dit comité, poogden

e nige

figuren ih de SJ,

de PSJ\i en HPoliteia• opnieuw tot samenwerking te komen. Het resultaat
1

ervan bleef beperkt tot een in het voorjaa� van 1966 gezamenlijk uit
gegeven ;:1 Mei' 1 -blad. De initiatiefnemers zetten

evenwel

hun pogingen

voort, die uiteinde lijk resulteerden in het communiqué van eind februari

1967, gevolgd door het instell en van een onderhandelingscommissie .
Al spo edig bleek

eigenlijk

dat de studentenverenig:i,ng • 1 Politeia·;;

echter,

niet wilde fusioneren
en

tief verband met de SJ

de kans groot was dat, na

en

alleen maar voelde voor een federa

de PSJ�. Deze vereniging was van �ening dat
eeh

volledige fusl e van de drie organisati es,

een. deel van de Politeia-leden zich zou afscheiden om

een

aparte stu

dentenvereniging t e vormen.
Er zat .. :voor de SJ
erkennen.

e:n·

·de PSJW nie ts anders op- dan deze bezwaren te

Bestuursvertegenwoordigers van beide laatste organisaties be

sloten daarop wel

een

fusie aan t� gaan, waarna de aldus gevormde nieuwe

organisatie tot een nauwe federatie met • 1 Poli teia; 1 zou kunnen komen.
Alles leek in kannen
statuten

en

en

kruiken. Zo waren reeds deCvoorlopige)

het hu�shoudelijke reglement opgesteld en was er ook een

politieke resolutie ontworpen die als basis voor een nader samen te
stellen beginselprogram moest dienen. Z elfs hadden be ide organisaties
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in Callantsoog een camping besproken om er �èt Pinksteren een fusie
congres te houden.
Op het laatste moment ging er echter iets mis: in een circulaire
van het hoofdbestuur van de EJ van 10 mei j.l� werd medegedeeld dat dit
congres niet zou doorgaan. De PSJ! bleek bij nader inzien niet accoord
te kunnen gaan met de voorstellen van.de onderhandelingscommissie,
waarmede men eerder wàl had ingestemd. De bezwaren waren ondermeer
- naar het heette - gericht tegen te ;'. eng marxistische n opvattingen
in de politieke resolutie. Deze dienden, aldus de PSJ0, in pacifistische
zin te worden gewijzigd. Ook wilde men voor de afdelingen de mogelijk
heid scheppen om, buiten het hoofdbestuur om, tot politieke uitspraken
te komen.
Vermoedelijk waren bovengenoemde bezwaren niet de enige die van
de zijde van de PSJj tegen een fusie m�t de SJ bestonden. Uit de voor

stellen inzake de samenstelling van het nieuwe hoofdbestuur was al af

te leiden dat de SJ daarin de belangrijkste functies voor haar rekening
wilde nemen. Bovendien speelde wellicht mede, dat de,pacifistische jon
geren bij nader inzien weinig voelden voor �amengaan met leeftijdsge
noten die in Vietnamdemonstraties voornamelijk bleken uit te zijn, op
conflicten met de politie.
De vraag blijft echter of de fusie tussen PSJ� en SJ nu inderdaad
geheel van de baan is.
Vietnam-activiteiten
·----------·------3oals reeds in het vorige maandoverzicht werd aangekondigd, orga
niseerde het Vietnamcomité van de ex-CPN'er Piet Nak op 20 mei een
stille protesttocht door Amsterdam. Aan deze demonstratie, die een
opmerkelijk ordelijk verloop had, namen meer dan 10.000, vooral jeug
dige personen deel. Ook de handtekening enactie van het comit6 gerd een
succes. Aan de vooravond van de 20ste mei werden in vier landelijke dag
bladen de namen gepubliceerd van 3700 personen die met het streven
van het comité instemden.
Toch waren lang niet alle organisaties en personen, die tot nu
t6e in verzet kwamen tegen de Amerikaanse Vietnam-politiek enthousiast
over deze actie. Zo ageerden speci�al de .communisten tegen het uit
gan�spunt van het comité: stopzetting yan de Amerikaanse bombardementen

------------ -
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op Nno�d-Vietnam. (Zij stellen immers veel verder gaande eisen, z oals
tcrugtrek�ing va� alle buitenlandse troepen.)
Ook de links-extreme Socialistische Jeugd (SJ) was er kennelijk
niet gelukkig mee. In een interview in het weekblad

11

DG Nieuwe Linie;;

van 13 mei verklaarde voorzitter Rob Lange, dat§!!!!! demonstraties
een onmogelijkheid waren geworden en dat nog afgewacht diende te wor
den hoe de demonstratie van 20 mei zou verlopen.
De SJ, die tot.nu toe in de activiteiten van de Actiegroep Vietnam
een belangrijk aandeel had en daarbij niet schroomde provocerend op
te treden, wekte echter de indruk zich door de stille protestmars van
Piet Nak �n diens grote aantal ordewachten), min of meer gefrustreerd
te voelen.
Mede door het standpunt van deze links-socialistische jongeren
organisatie bleef de verhouding tussen het Vietnamcomit& van Nak en
de Actiegroep enigszins onduidelijk. In hetz�lfde artikel in : 1 De Nieuwe
Linie:: werden ook interviews met Piet Nak en Otto Boetes opgenomen.
D� eerste deelde mede, dat zijn comit& zich aanvankelijk had willen
aansluiten bij de demonstratie van 20 mei van de Actiegroep Vietnam
(de steeds terugkerende demonstratie op de derde zaterdag van de m�and),
maar dat de Actiegroep zich geco�promitteerd achtte door de relletjes
tijdens de laatste maandelijkse tocht van 15 april en daarom de orga
nisatie· van de protestmars aan Nak overgcel&ten.
Otto Boetes, de landelijke coördinator van de Actiegroep, gaf in
het met hem gevoerde vraaggesprek evenwel �e kennen dat de door Nak
geschetste gang van zaken, niet juist was. Hij voegde er wel aan toe
persoonlijk blij te zijn met deze actie. Volgens hem was het daardoor
.
namelijk mogelijk geworden het karakter van de demonstraties te wijzi
gen.(Daarbij doelde htj vooral op het soort betogingen als die van 15
april j.l., welke volgens hem eigenlijk niet houdbaar meer waren.)
Eerder in het interview had hij, kennelijk sprekend als co�rdi
nator van de Actiegroep, naar voren gebracht wat gereserveerd te staan
ten opzichte van de demonstratie. Aangezien de actie van Nak door zo
veel mensen gesteund wérd, aldus B6etes, kreeg deze een burgerlijk
karakter. Ook was ze van elke politieke inhoud ontdaan, aangezien
de imerikaanse pol{tiek niet veroordeeld werd�,
Boetes distancieerde zich anderzijds van Rob Lang� in zover deze
zich in het interview met :r:.:ie Nieuwe Linie 11 solidair had verklaard met
de Vietcong. Volgens hem zou men namelijk, door steun te geven aan de
VERTROUiifELIJK
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Vietcong, de oorlog alleen maar verscherpen. Er moest derhalve slechts
gestreefd worden naar terugtrekking van de Amerikaanse troepen.
Tijdens de betoging lieten de marxisten-leninisten door middel
van pamfletten weten ook bezwaren te hebben tegefi deze stille tocht.
Vietnam-Steun-Teams
Tijdens de mars werden pamfletten uitgedeeld van de zich noemdnde
11

Vietnam-Steun-Teams; 1 (VST). Volgens de ondertekenaars waren deze

teams opgericht om de solidariteitsbeweging met de strijdende Vietna
mezen te organiseren. In de pamfletten werd gesteld dat de Vietnamezen
hadden gevraagd, de Nederlanders duidelijk voor de vraag te stel�en
of zij v66r dan wel tegen een overwinning van het Bevrijdingsfront en
Noord-Vietnam zijn en v66r of tegen het vertrek van de Amerikanen. Voorts
zouden de Vietnamezen verzocht hebben om de solidariteit om te zetten
in concrete steun. In verband daarmede kondigden de teams aan, geld voor
medicamenten en chirurgische instrumenten te zullen inzamelen en spe
cialisten en technici naar Vietnam te willen zenden.
Tot de ondertekenaars van het manifest behoorden Jan Blok, o.a.
bestuurslid van de Actiegroep Vietnam, Huib Riethof, voorzitter van
het Jongerencomitf Vietnam, de provo Irene Donner-v.�. �eetering, Guus
Markmann, organisatie-secret��s van de Sj en Tineke Nijenhuis, redac
trice van het Vietnambulletin, uitgegeven door de Algemene Studenten
vereniging Amsterdam (ASVA).
Sommige exemplaren van de uitgereikte VST-manifesten waren voor
zien van een opdruk, waarin als ;'laatste nieuws n werd medegedeeld dat
contact was opgenomen met de initiatiefnemers van de actie ·•Vrijwilli
gers voor Vietnam 11 van het Nijmeegse studentenblad "Vox Carolina11
(zie hieronder) en dat in principe besloten wa� tot samenwerking.
Mede gelet op de laatste mededeling àn de functies van de personen
die het manifest ondertekenden, lijkt het geen voorbarige conclusie te
stellen dat de oprichting van de

Vietnam-Steun-Teams niet in de laatste

plaats is bedoeld als een soort coördinatie van alle tot nog toe in
ons land gevoerde Vietnam-activiteiten, Aangezien echter geen der on
dertekenaars lid is van de CPN, ziet het er naar uit dat deze partij
zich wel weer van �eze ac�i� zal distanci�ren.
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Uitbreidin�_van de wervin� van_Viètnam-vr.hi_willi[ers
Zoals reeds in het vorige maandoverzicht werd uiteengezet, heeft
een trotskistische groep in Nederland zich ten doel gesteld een vrij
willigerskorps voor steun aan het Bevrijdingsfront en Noord-Vietnam
op te richten, waartoe ondermeer de 53-jarige administrateur van het·
trotskistenblnd "De Internationale n , Theo Wi,oring, tijdens de ABC-Viet
nam-protestmars met Pasen j.l. pamfletten met een Frans (trotskistisch)
aanmeldingsadres verspreidde. Blijkens recente perspublicaties, waarin
ook interviews met genoemde Wiering werden weergegeven, leverde d�ze
eerste openlijke oproep tot aqnmelding weinig of.geen resultaat op.
Aanleiding tot deze interviews met Wiering vormde het initiatief van
een tweetal Nijmeegse studenten Hugues C. Boekraad en H.Hoeks - in
evidente samenwerking met Wiering en zijn geest-verwanten - tot het
uitgeven van een speciaal Vietnam-nummer van het Nijmeegs studenten
blad Vox Carolina (eind april).
Van dit blad werd de gehele voorpagina in beslag genomen door een
11

0proep voor een Nederlands vrijwilligerskorps Vietnam' 1

1

analoog . aan

de tekst van het met Pasen verspreide pamflet, thans echter met een
Nederlands aanmeldingsadres, te weten dat van Th.Wiering, Tugelaweg 1
te Amsterdam.*) In hun verantwoording. stelden de beide studenten, dat
zij zich uitdrukkelijk beperkten tot het standpunt van �&n partij (i.c.
Noord-Vietnam en Bevrijdingsfront), waarmede zij zich solidair vc�
klaarden. De vorming van een vrijwilligerskorps beschouwden zij als
de daadwerkelijke uiting van een steeds groeiende solidariteit met het
strijdende Vietnamese volk. Boekraad verklaarde in het dagblad "De Tijd· 1
van 11 mei ter aanvulling, dat deze herhalings-oproep een logische
consequentie was van de escalatie. Zij zou volgens hem reeds een
kleine dertig aanmeldingen hebben opgeleverd, waarvan de helft stu
denten, terwijl .Jiering in "De Volkskrant" van dezelfde datum van 20
vrijwilligers sprak.
Dat het hierbij overigens om een voor de initiatiefnemers, zowel
als voor de 1 �rijwilligers• 1 1 toch wel overwegend vrijblijvende vorm van
steunverlening ging, bleek onder andere uit de uitlating van Boekraad,
dat de kans, dat de vrijwilligers ooit in actie zouden moeten komen,
•) Opgemerkt zij, dat in de kring van de Nijmeegse studenten ook bij
verschillende andere gelegenheden reeds belangstelling voor de
Neder:landse trotskisten gebleken is.•
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tamelijk gering geacht mqest worden. De regering in Hanoi zou namelijk
aan de organisatoren·vari.J:i.'ët Frarise.vrijwilligerskorps (trotskistisch
initi�tief)_hebben laten weten,. zeer vereerd te zijn met de vrijvilli
gerscampagne in Frankrijkt doch deze mensen niet nodig te hebben uit
vrees voor. .de beruchte escalatie.
(Boekraad qntleende deze wetensdhap waarschijnlijk aan een - ook in
"Vox. Carolina" afge�rukte ;- brief .van de Noord-Vietnamese· ·ve.rtegcnwoor-
diging in· Pél.rijs aaµ de t-rotskist Grimbl.at.)
V,and-aar dan ook, dat Boekraad in de. Nederlandse wervingsactie
vooral een ;eoli.tiek_drukmiddel en een ma-rele steun voor ·de Noordviet
nam.ese regering ziet. (ó 1 De. Tijd 11 11 mei.)Ook ihering liet zich in deze
geest uit, waar hij in ' 1 De Volkskrant'1 van .11 mei opmerkte, dat het·
stellig niet primair de bedoeling was een militair vrij�illigerskorps
op te richten. Het ging er veeleer om dat idealisten zich solidair
verklaarden met het Bevrijdingsfront. en .dit front zou wel uitmaken
tot hoever die solidariteit zich zou moeten, uitstrekken.'

11

Het kan

best zijn - aldus .iiering - dat de Vietnamezen vinden dat onze taak
vooral in Europa ligt, in het verbeteren van �e mentaliteit hier en het
beïnvloeden van de AmeriKanen. Eerst bij een groot aantal reacties zal
contact met de Vi�tnemezen worden opgenomen, om in ovarleg met hen
die hp.lp te bieden die men vraagt. Het zou daarbij kunnen gaan om rn&te
rt�le hulp, o� het leveren van geschoolde arbeidskrachten of om mili
taire bijstand. Ook zou men uitsluiteih.d>kunnen vragen in Europa, in
Nederland, een ruimere b�ke
, .ndheid te geven aan de standpunten en mo-·'
tieven aclt.er hun strijd •... ;i
Internationaal Vietnam-Tribunaal
In juni 1966 publiceerde Lord Bertrand Russell een plan tot het
organiseren van een internationaal tribunaal, teneinde tot een

11

ge

rechtelijke'1 uitspraak te komen over de door president Johnson en an
dere Amerikaanse leiders gepleegde '1mièdaden tegen het Vietnamese volkii.
Lord Russell, bekend als een der hervormers van het filosofische
denken van de twintigste eeuw, trok in het verleden reeds vaker de
aandacht door zijn vrij radicale politieke activiteiten en propaganda
voor een totaal pacifisme en een internationale socialistische wereld
eenheid. Hij nam daarbij in de loop der jaren echter een steeds feller
anti-Amerikaans standpunt i��
De doelstellingen van het.Russel�t�ibunaal�werderi formeel bekend
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gemaakt tijdens een vergadering op 13 november 1966 te Londen, die onder
meer tot de uitspraak leidde, dat het onderzoek naar de door de Aoeri
kanen gepleegde oorlogsmisdaden in laatste instantie Heen bijdrage
zou kunnen loveren tot het hersfel �an de vrede en tot de bevrijding
van de onderdrukte volkeren i 1 •
De_objectiviteit_van_het_tribunaal
Vanaf het begin was het duidelijk, dat het tribunaal zeer voorin
genomen �as tegen Amerika. De f�l anti-Amerikaanse gezindheid der ·'rna
gistraten ii gaf weinig vertrouwen in hun objectiviteit. Dat zij het go
vaar liepen in een schertsproces hun internationale naam te verliezen
scheen hen overigens weinig te deren.
In dit verband was het opmerkelijk, dat zelfs de communistische
.

.

11

Internationale Vereniging van Democratische Juristen;' ( IVW) 1 die ten

behoeve van het tribunaal een ;'commissie van onderzoek n naar Vietnam
had gezonden, haar �edewerking al spoedig afzegde, om te voorkomen
dat een échec van het -tribunaal ook op haarzelf zou terugslaan.
Ook Jesterse vredesorganisaties als de

1

(ICDP) en de

11

tion for Disarrnament and Peace;
nal i '

1

Internati6nal Confedera
\Var Resisters Internatio

(.JllI) trokken de objectiviteit van het tribunaal ernstig in twij

fel. Zij had�en onder meer bezwaar tegen het feit, dat de onderzoekingen
van het tribunaal zich alleen uitstrekten over de eventuele Amerikaanse
oorlogsmisdaden en niet over het optreden van de Vietcong en de Noord
Vietnamezen.
Activiteiten van het tribunaal
Vier internationale "commissies van onderzoek i 1 brachten - op
kosten van de vredesstichting van Lord Russell - in Vietnam en Cambodja
het materiaal voor het tribunaal bijeen. Het eerste team bezocht Noord
Vietnam en de zogenaamde ;'Ho Tsji Minh route" in Cambodja; een tweede
missie stelde een onderzoek in naar de gebombard�erde streken in Zuid
Vietnam, het derde team maakte zelf een bombardement op een Zuid-Viet
namees dorp mee. Deze commissie bestond uit Zweedse artsen en geleer
den. Het vierde team bestond uit fysiologen en biologen.
Het lag aanvankelijk in de �edoeling, de eerste zitting van het
tribunaal te Parijs te doen plaatsvinden. President De Gaulle verbood
dit echter op het allerlaatste moment, omdat hij het - zoals hij in een

___________
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persoonlijke brief aan Lord Russell schr�ef - niet juist achtte, dat
11
een staat waarmee Frankrijk traditioneel vriendschapsbanden heeft,
het onderwerp wordt van een buitenissige

rechtzaak op Frans grondgebied 1 �

Hij trok bovendien de legitimiteit van het tribunaal in twijfel, door
te stellen dat zijns inziens het recht tot het houden van een gerechte
lijk onderzoek alleen aan een staat toekomt. Hij zag in het tribunaal
de.n ook meer een stuk propaganda van een aantal 'Jersonen, die ; 1 om aan
hun vermaningen meer gewicht te geven, een toga dragen die zij voor
die gelegenheid gelèend hebben".
Na het veto van President De Gaulle zocht het tribunaal zijn toe
vlucht in Zweden, waar - tegen de zin van de Zweedse autoriteiten, die
kennelijk geen juridische mogelijkheden tot een verbod zagen - op 2
mei j.l. de eerste zitting te Stockholm geopend werd.
Als voorzitter trad de Franse schrijver J.P.Sartre op; Lord
Bertrand Russell zelf kon wegens zijn slechte gezondheidstoestand niet
aanwezig zijn. Als leden van het tribunaal traden op: Simone de Beau
voir; de Joegoslavische historicus prof. �ladimir Dedijer; Wolfgang
Abendroth, de schrijver Gunther Anders; de hoogleraar in de sociologie
in Rome Lelio Basso; de voormalige president van Mexico Lazaro Cardanas;
de hoogleraar in de wiskunde in Parijs Laurent Schwarz; de Japanse hoog
leraar in de natuurkunde en Nobelprijswinnaar .Shoi-chi Sakota; de Ame
rikaanse toneelschrijver Peter Weiss; de Amerikaanse negerauteur James
Baldwin; het Turkse parlementslidMehmed Ali Aybar; de Amerikaanse
pacifist David Dellinger; de Philippijnse dichter Amado Hernandez;
de rechter van het Pakistaanse hoogger�chtshof Mahmoed Ali Kasoeri;
de Japanse advocaat Kinjoe Morikawa; de vertegenwoordiger van de Ameri
kaanse negerleider Stokeley Carmichael, Courtland Ko; de Amerikaanse
toneelschrijver Carl Oglesby en de Cubaan Melbe Hernandez. De histori
cus Isaac Deutscher en de Schotse vakbondsleider Lawrence Daly ontbraken
op de eerste zitting.
De eveneens a-rwezige Russell had op de band een toespraak laten
o-pnemen waarin hij fel van lBer trok tegen de politiek van de Verenig
de ,Staten. De "getuigenverhoren" verliepen eveneens gche'èl in de sfe8r
van deze anti-Amerikaanse gB�indheid. Het eindoordeel kon dan ook niet
anders uitvallen: op 10 mei werd het Vietnam-tribunaar besloten mat
een unanieme veroordeting van het optreden van de Verenigde Staten in
VERTROU:JJELIJK

- 33 -

-----------

ViRTROUWELIJK

Vietnam. De Verenigde Staten werden schuldig bevonden aan agressie naar
de maatstaven van hot internationaal recht en aan het bombarderen van
doelen van een zuivor burgerlijk karakter.
riet tribunaal verklaarde zich bereid, het ; 1 bewijsmateriaal 1 ' van
de eerste zitting voor te leggen aan een commissie van het Amerikaanse
Congres of een officiële Amerikaanse regeringsinstantie. Op haar tweede
zitting (plaats en datum nog onbekend) zal het tribunaal de chemisch
biologische oorlogsvoer.ing aan de kaak stellen.
Tenslotte werd nog bekend, dat van alle tribunaal-zittingen rap
porten zullen verschijnen, terwijl de·�ind-conclusies; 1 verwerkt zullen
worden in een soort witboek. Het is de bedoeling t.z.t. de publicatie
van dit witboek te doen vergezellen van een oproep tot demonstratieve
acties en het inzamelen van handtekeningen.
In_Nederland:_Werkgroep_Vietnam-Tribunaal
De activiteiten van het Internationaal Vietnam-Tribunaal hebben
in verschiJJende landen tot adhaesiebetuigingen geleid. In Nederl2nd
kwam hot tot de oprichting van een ·,,erk.ei:roe.E._Vietnnm-Tribunaal, voort
gekomen uit de : 1 Acticgroep Vietnam 11 en het ; 1 Jongerencomité VTede en
Zelfbeschikking voor Vi-::tnam 11 • Zij stelt zich ten doel in ons land zo
veel mogelijk belangstelling te wekken voor de activiteiten van het
Internationaal Tribunaal. Voorzitter van de Áerkgroep is Ton Regtien,
de oprichter van de ;;.Studenten Vakbeweging". (SVB) en redacteur van het
nvietno.m-bulletin ° . Hij woonde, samen met nog een Amsterdamse stud<:mt,
ook de eerste zitting van het Russell-Tribunaal te Stockholm bij. Tot
degenen die hun adhaesie met de Nederlandse îerkgroep betuigden� behoren
o.a. Ds.Buskes, Prof.Dr.J.Presser., Prof.Dr.B.Delfgaauw, Prof.Dr.A.
Rasker, Prof.Dr.�.F.Wertheim en Pater J.van Kilsdonk. De Werkgroep is
van plan op 6 juni in Amsterdam een bijeenkomst te beL--ggen, waar de re
sultaten van het Internationaal Tribunaal besproken zullen worden. Ook
denkt men daar een film van de Fransman Roger Pic te vertonen, die te
Stockholm op de eerste zitting als bewijsmateriaal is gebruikt.

VJERTROUViELIJK

- 34 -

VERTROUVJELIJK

A G E N D A
Datum:

Bijeenkomst:

Plaats:

Organisatie:

eind juni
begin juli

Conf. over Europese
veiligheid.

Wenen

Wereldfed, v.
Wetensch. Werkers.

6-9 juli 1967

Conferentie over
Vietnam en NAVO.

Stockholm

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

10 sept. 1967

Waarheidfestival.

Amsterdam

CPN.

Nordmarktreffen.

Rendsburg

HIAG (oudnazistisch).

oktober 1967

Conf. over Europese
veiligheid.

Wenen

Wereldfed. v. Weten
schappelijke Werkers.

*

22-24 dec.1967

22e CPN-congres.

Amsterdam

CPN.

*

eind 1967

Zitting Presidium WVR.

?

:1

1968

IIIe Chr. Vredesconferentie.

Praag

Christelijke Vredes
conferentie.

*

* 23 sept, 1967

,iereld Vredesraad .

* nieuw c.q. aangevuld,
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