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=========================
De Culturele Revolutie *)

Het historisch materialisme kent een economische onde r bouw en
een geestelijke bovenbouw . Veranderingen in de produktieverhoudingen ,
in de onderbouw dus, zullen vol gens Marx leiden tot een verandering
in de geestel ijke bovenbouw . In China heeft zich volgens het officiële partijstandpunt, in de economische onderbouw de overgang naar
het socialisme voltrokken , maar in de geestelijke bovenbouw, i n de
Chinese cultuur (het Chinese begrip cultuur is ruimer dan het onze)
handhaaft zich nog een sterke invloed van het verleden, alle socialistische opvoedingacampagnes ten s pijt . Hoewel Mao al 25 jaar geleden
de naar Jenan gekomen kunstenaars uiteen zette , door welke gezichtspunten zij zich bij

~un

creatief werk moesten laten leiden, bleken

juist zij slechte leerlingen.
Na het mislukken van de grote sprong voorwaarts in 1959 ontstond
een groeiend verzet tegen Mao ' s dogmatische en voluntaristische politiek en kregen diegene n , di e de zakez:t meer pragmatisch wilden aanpakken , de wind in de zeilen . De in artistieke vorm geklede , versluierde
kritiek , die ook door de pers i n Peking werd verspreid , betekende in
Mao ' s ogen een ernstig gevaar , daar deze kritiek de wes zou banen voor
het revisionisme , dat vol gens de Chinese leider onvermijdelijk t ot
herstel van het kapital i sme moet leiden. Veel wijst erop , dat Mao voor
hij de leiding van China aan jongeren moet overdraeen, de sociali s tische transformatie in de geestelijke bovenbouw heeft willen forcere n .
Gesteund door zijn eerzuchtige echtgenote, die als gewezen actrice
verstand meende te hebben van culturele zaken en met de medeuerking
van zijn trouwe leerling Lin Piao, wilde Mao de macht van de oude
culturele leiders breken . De ;'massa;: 1 die minder ge remd is door China' n
culturele erfenis en minder besmet met

~: esterse

ideeën dan de ontwik-

kelde bovenlaag , en hierdoor ontvankelijker voor Mao ' s gedachten ,
*) ~ en uitvoeriger beschouwing over de voorgeschiedenis van de Cul-

turele fle volutie en de pe r iode van september 1965 tot augustus 1966
is te vinden in Maandoverzicht 7/8 van 1966 .
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moest de nieuwe drac;er worden van een socialistische cultuur . let dit
doel voor ogen ontketende bij de culturele revolutie , die volledig
zou afrekenen met alle ;•ve rouderde

idee~n,

gebruiken , gewoonten en

opvattingen" en met het ;;revisionisme". Voortaan zou alle denken en
handelen in China in het teken moeten staan van de '·gedachten van
Mao Tse -t oeng'; • Slaagde deze opzet , dan zoudenMao ' s politieke tegenstanders ook

h~n

opvattingen herzien en opgaan in de massa . Zouden zij

in hun kritiek volharden dan isoleerden zij zich van de massa; waardoor
zij hun politieke invloed zouden verliezen. De culturele revolut i e was
dus van meet af aan ook een p oliti eke strijd tuss en Mao ' s utopische
en het meer pragmatische communisme van zijn politieke tegenstanders .
Terwijl de minister van defensie , Lin Piao , in 1965 het leger
voorbereidde op de opvoedende taak , die het in de culturele revolut ie
te vervullen zou hebben (waarbij hij aan

m~vrouw

Mao een belangrijke

rol toekende) , was de eigenli jke leiding van deze revolutie in handen
van een groep van vijf man , waarvan Peng Tsjen , lid van het politiekbureau en burgemeester van Peking , de belangrijkste politieke figuur
was , Deze streefde waarschijnlijk eigen politieke oogmerken na , zodat
van hem geen actie zoals Mao wenste , te verwachten viel .

~a~

Peng

Tsjen wilde , was feitelijk een voortzetting van de socialistische
opvoedingscampagnes; hij wilde de schrijvers opvoeden en kritiseren ,
maar aan de kritiek geen poli t i eke gevolgen verbinden . Peng wenste dus
geen hervatting van de klassenstrijd , zulks in tegenstelli ng tot Mao,
die deze strijd juist essentieel achtte . ·
Medio me i 1966 wist Mao gedaan te krijgen, dat namens het Centraal Comi té aan alle belangrijke partij-instanties een circulaire
werd gezonden , waarin de opvattinge n van Peng Tsjen werden ·verwor pen.
Peng werd uit al zijn functies ontslagen en de culturele revolutie
kreeg een nieuwe leiding, vtaarvan ook mevrouw !4ao deel uitmaakte .
Gernspireerd door de circulaire van het CC schreven enkele docenten
aan de universite i t van Peking een muurkrant , waarin de president van
de universiteit en enkele andere autoriteiten beschuldigd werden van
gebrek aan steun voor de culturele revolutie .
Op 1 juni 1966 gaf Mao ~pdracht om ruime publiciteit te geven
aan deze muurkrant . Ee n golf van kri tiek op de culturele ;•establishment" volgde . Parti jleiders, met Lioe Sjao- tsji , president van de
Chinese Volksrepubliek , aan het hoofd , trachtten zonder succes t e
vo orkomen dat deze kri t i ek ernst i ge politieke gevolgen zou hebben .
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In augustus werd een

11

Beslissing betreffende de grote proletarische

culturele revolutie;r gepubliceerd die in 16 punten aangaf, hoc deze
revolutie gemaakt moest oorden . Enkele dugen later bleak uit een kort
communi~ué,

dat het Centraal Comité , voor deze

met hao- aanhanGers, in plenaire

zit~ing

gcl~g~nheid

aangevuld

bijeen was geweest . Mao had

een , zij het niet voll edige , overwinning behaald . Zi jn grote teeenstander Lioe Sjao-tsji was van de tweede plaats in de
. chie vcrdronge n door

11

pnrt ij- ~ ierar-

t4ao ' s naaste v1apenbroeder", Lin Piao, en moest

genoc3en nemen met de 8e plaats. Tal van· sleutelposities in partijen massa- organisaties , in provinciale en stedelijke partijcomit& 1 s
en in het staatsapparaat , waren echter nog in handen · van f unction3rissen , die weinig sympathi e koesterden voor de culturele revoluti e. Om
hen van het volk te i sol eren begon medio augustus 1966 een terreuractie van de Rode Garde . Deze organisatie, die cle volle steun kreee van
het leger, heette spontaan gevormd te zijn door revolutionaire studenten en scholieren.

De jongelui 1 die plotseling geroepen waren om he.t land te zuiveren van onjuiste. opvattingen, begonnen hun onderwijze rs en leraren
te vernederen. Daarna volgdGn de plaatselijke partij leiders. Niemand
was meer veilig voor hen . Het maakt e geen verschil of men verkeersAgent of minister was , dorpsonderwijzer of president van China 1 s
grootste universi teit. Elke gezagsdra8or liep de kans het slachtoffer
te worden van hoon , spot en. valse aantijgingen .
Mao wenste, dat aan de Rode Garde niets in de weg werd gelegd.
De Rode Gardisten citeerden bij voorkeur zijn uitspraak

11

Hcbe llie is

gerechtvaardigd i' . Een oproep om revolutionaire ervaring'e n ui t te v:ü:: selen , maal:te het eensklaps mogelijk om te reizen . Vele

jonger~n ,

die

hiervoor nooit de kans hadden gekregen werden nu in staat gesteld oe
op staatskosten Peki ng te bezoeken , waar Mao zich keer op

~ee r

door

miljoenen liet toejuichen , of reizen te maken naar Mao 's geboorteplaats of naar een "model commune ;; , teneinde daar nieuwe rcvol;.4tionaire kracht op te doen . Deze chaotische periode , die het

s~oorneg

verkeer ontwrichtte, duurde vrijwel de gehele tv1eede helft van 1966.
Officieel heette het de tijd van de "extensi eve democratie onder de
dictatuur van het prol etari aat" . Er werd nu niet meer gesproken ovc::de socialistische culturele revolutie , maar over de grote proletari sche
VERTROUVJE~~
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rcvoluti~ ,

~aarin
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het proletariaat de macht zou

ontncm~n

aan de bourgeoisie, die nog steeds invloedrijk zou zijn .

Een slecht

~corgan iseerde

oppositie begon zich echter af te

tekenen; de bevolking schaarde zich om plaatselijke leiders . ln een
artikel ter gelogenbe id van de 17e vcrjaardag van de Chinese Volks republick op 1 oktober , schreef het Volksdagblad, dat de culturele
revolutie wanhopige tegenstand ondervond van de vijanden vun het promaar dat ook weerstand van andere zijde werd ondervonden .

l~tariaat,
11 Sommig~n"

,

aldus het blad ,

,;sprel~en

over de 16 punten van het Centraal

Comit& , maar handelen er niet naar . Bewust of onbegust bevorderen zi j
fractievorming . Op sommige plaatsen strijden arbeiders en boeren teeen
revolutionaire studenten , stri jdt ' de massa ' tegen ' de massa ' en strij den studenten tegen studenton .

~ ij

spreken de hoop uit dat de betrokke -

nen hun fouten zullen inzien ; doen zij dit. niet dan zullen zij los
komen te staan van het vol k , met het onvermijdelijke BOValg dat zij
in kapitalistische richting zullen afdrijven . "
Di e 1e oktober werd ook kritiek geuit op Lioe X-X , waarmee duidelijk Lioe Sjao- tsji , de president van de Chinese Volksrepubliek
bedoeld werd . De volgende dag waarsc.mwde "Rode Vlag" , dat de tegenstelling tussen de juiste en foute politieke lij n zich tot een antagonistische tegenstelling zou kunnen ontwikkelen . Kameraden , die de
verkeerde lijn volgden , werden daarom aangespoord , hun houding te
herzien voor he t te laat zou zi j n .
Als dit artikel bedoeld was als een advies aan Lioc Sjao- ts ji
om schul d te bekennen en z i ch t ot do opvattingen van Mao te beke r en ,
dan miste het zi j n doe l. Tijde ns de werkconferentie , die de voornaamste partijleiders eind ok t obe r hi el den , werd Lioe gedwongen tot zelfkritiek . aij erkende , dat zijn optreden in het begin van de culture l e
revolutie fout was .:::;eweest , maar verwierp het vor\'/ijt , dat hij een
kapitalistische politiek had gevolgd . t:en krijgt niet de indruk dat
de werkconferentie , die waarschijnlijk bedoeld was om aan de oppositie in de hoogste regionen een einde te maken , oen succes was .
Hocwe l muurkranten geëist hadden: ;INecm de tijdbom (Lioe) weg ,
die naast Mao ligt 11 was men waarschijnlijk niet v crder gekomen dan de
opvatting , neergelegd in een artikel in

11

Rode Vlag" van 2 november:

''Zij die een foute politieke lijn volgen moet en een scherpe waarschuwing ontvangen en moJten de moed opbrengen , hun fouten toe te geven
en de massal ijn te volgen 11 •
VERTROUI.IELIJK
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De scherpslijpers waren mut d0zc
Op 3 november dreigde Lin Piao , dat

fo~mulericg ~einig

ni~t

ingenomen .

alleen partij-instanties,

maar ook overheidsinstellingen zonodi g onder vuur genomen zouden worden . Tegelijkertijd verdedigde hij de exte nsieve democratie , die de
democratische rLchten van het volk volledi g tot hun recht had doen
komen, geheel overeenkomstig de idee~n van de Parijse Commune va~

1871 . '-!aarschijnlijk achtte Lin Pia·o het de hoogste tijd om ernst te
maken met het gestelde in punt 9 van de

••,"eslissinso~

van ht:t 11 ~

plenum van august us 1966 , welk punt een systeem van alu0mene verkiezingen eiste voor de leden van de culturele revolutie-groepen en de
gedele geerden naar de cu lturele rcvolutiecongressen , die een nieuwe
bestuursvorm z0uden moeten voorber eiden .
De veronderstelling lijkt gevettigd dat door het

h&rdnek~ig

verzet van belangrijke partijorganen en de vakbeneging de behoefte
aan daze nieuwe organen , ook in de bedrijven , zich sterk deed gevoe l en . 1-ledio december werd dan ook het besluit genomen o:n de culturele
r e volutie uit te breiden tot de indust rie. Het Volksdagblaq schreef :
'~at betreft de pol i tieke ideologie , organisatie on leidi~g , zijn

vele industriile - en mijnbouwondernemingen i~ China bern~loed door
kapitalisme en zelfs feodalisme ! Dit zet

~e n

domper op het revolu-

t ionaire enthousiasme van de arbeiders , hetgeen een ongunstige

~n

vl<>ed heeft op de produktie" . De nieuwe leuze v1erd dus : Maak revolutie
om de produktie te bevorderen !
Voor het eerst werd de arbeidersklasse de l eidende kracht .

~n

de

mees t actieve factor in de culturele revoluti e genoemd . Naast de Rode
Gardisten begonnen nu

11

r e volutiona irc rebell en" , behorend tot het

industrie - proletariaat , op te treden . Tegeli jkertijd kregen de vakverenigingen opdracht hun activ1teiten te staken , zoals ook de Chinese
Jeugd Liga uitgeschakeld

r~as ,

toen de Rode Garde verscheen .

Intussen nam de aanval op de "machthebbers" toe . De gerr.oederen
werden steeds meer opge zweept en de toestánd maakte een chaotische
indruk.
Na een felle rede van mevrouw Mao we r d Peng Tsjen

~earresteerd.

Tao Chu , snel opgeklommen tot no . 4 in de par tij-hierarchie , beschuldigde president Lioe Sjao- tsji en secretaris-generaal Tong 'Siao Ping
ervan , dat zij de laatste zeven maanden 0en bourgeois-reactionaire
lijn hadden gevolgd en propagandisten waren voor de opvattingen van
Chroests jow . Twee weken· later zou rao Chu zelf voor bourgeois- el ement
v:~RTROU\'!J.:::LI JK
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worden uitgemaakt on volledig van het politieke toneel

verd~ijnen.

Op ~ao's verjaardag (26 december) reden luidspreker- auto'a rond , die
:erkondigden dat mevrouw Mao de onmiddellijke arr estatie van alle
tegenstanders van haar man'eiste en dat zij het Bureau voor de Open bare Veiligheid in Peking gebrek aan revolutionaire geest ~erwe e t.
Op 3 januari 1967 ontstonden bloedige botsingen in Nanking en werd de

toestand in Sjanghai kritiek .
Tegen het optreden van de "revolutionaire rebellen 11 ke erden zich
niet alleen bedrijfsleiders en plaatselijke partij - autoriteiten, maar
ook een groot deel van de arbeiders, die weinig voelden voor de door
de " rebellen " gepredikte u i terste soberhe id , di e onder meer afsc haffing van de produktie - premies (een belangrijk deel van het loon) inhield. Stakingen, sabotage en looneisen waren het gevolg. Um de arbei ders aan zich te binden zegden sommige autoriteiten hogere beloningen
toe en maakten zich hierdoor schuldig aan

11

economi:; mo 11 •

Enkele dagen

later slaagden de "revolutionaire rebellen" eri n de macht in Sjanghai
in handen te krijgen . Zi j vormden een voorlopi g revolutionair stadscomi té , best'aande uit arbe i ders en boeren , be ne vens een aantal kader leden, die vroeger reeds l ei dende func ties hadden bekleed. Deze machtsovername en de oproepen , di e het vooTlopig stadscomité uitzond, kregen
de goedkeuring van de regering en partij in Peking: het Centraal Comité riep alle arbeiders , boeren, revolutionaire studenten, intellec tuelen en

~aderled en

op , de ervaringen van de ·rebellerende arbeiders

in Sjanghai te bestuderen . Na deze oproep ontstonden overal

11

revolu-

tiona ir e rebellen- comi t é ' s 11 die poogden de•macht in handen t e kri j gen.
Hoewel Tsjoe En- lai een beroep op'de rebellen deed om ernstige uit spattingen te voorkomen ( 11 Voor zitter Mao wenst niet dat U zich buitensporig gedraagtn), meenden buitenlandse waarnemers, dat China aan de
r~d

van een burgeroorlog stond.
Op 21 januari 1967 nam Mao het besluit het leger in t~ zetten om

de revol utionaire massa , daar waar nodig , te steunen , teneinde aan het
verze t en de anarchie een eind te-maken. Tegelijkertijd kregen de
revo l u ti onaire rebellen· opdracht om een

11

grote a l liantien te vormen ,

een alliantie van revolutionaire kaderleden, studenten, arbeiders en
boeren, voor de uitoefeni ng van de dictatuur van het proletariaat.
Het Volksdagblad schreef : aDe grote culturele revolutie is een nieuwe
fase ingegaan , een fase waarin de macht ontrukt zal worden aan het
handjevol partij - autoriteiten, dat de kapitalist i sche we g volgt".
Kort daarop waarschuwde het blad, dat een haas t ige poging om de
VERTROU ,/EL IJK
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macht te gri jpen niet zou slagen; nodig was een grote. proletarische
gevechtsklare macht , steunend op een grote alliantie van alle revolu tionairen .
Begin februari ri c htte een gezaghebbend artikel i n het theor e tisch orgaan "Rode Vlag 0 zich tegen ultra - democratie, anarchisme ,
liberalisme en kliekjesgeest , een. bewijs , dat de Chinese leiders zich
zorgen

maa~ten

ov er de voortdurende touwtrekkerijen en

scher mutselin g~n .

Het blad noemde als f undamentele taak vau de culturele revolut i e het
onder de dictatuur van het proletariaat mobiliseren van honderden miljoenen mensen , met het doel van onder af de macht te ontrukken aan het
handjevol autoriteiten , dat de kapi talist i sche weg vo l bt . Het bl ad riep
de r evolutionaire massa daarom op, voorlopi g gezagsorganen te sti chten
en zo een nieuwe vorm van politieke macht te scheppen , die beter aangepast zou zijn aan de sociaal- economi sche onderbouw . Prompt werd op

5 feb r uari de "Commune van Sjanghai " geproc l ameerd. Reeds vi e r dagen
later werd erkend, dat "Rode Vlag'' met zijn oproep het staatsapparaat
te verbrijzelen , wat te hard van stapel was gelopen en wat te weinig
aandacht had geschonken aa-n de be l angrijke vraag, hoe de oude func tionarissen moesten worden behandeld . De f ungere nde chef van het ·r opaganda- apparaat uitte derhalve zelfkritiek en onthulde , dat Mao cor re cties had moeten aanbr engen! Zo was het niet juist , iedereen uit zijn
fu nc t i e te ontslaan; e r zouden dan a l leen s t empels en l ege gebouPen
ove r blij ven !
Hiermede was een belangrijke accent - verschuiving in de politieke
l i jn

aangekondi gd ~

Van nu af aan moest worden gestreefd naar een drie -

voudige a lliantie van par tijkaders, militaire bevelhebber s en re volu tionaire rebe l len . Nt e t meer de Commune van Sjanghai was het voorbeeld ,
maar de machtsovername in de provi ncie Heilungkiang, waarbij het leger
een belangrijke rol had gespeeld . Het lijkt alsof ook de leiders van
de c ult ure l e r evolu ti e tot de c onclusie waren gekomen , dat het land
onbestuurbaar zou worden als alle vroegere kaderle de n en regerings functionarissen uit hun functies zoude n worden gezet, of zich voort durend bedreigd zouden voelen . De gr ote meerderh eid van de oude kaderleden werd ge~chikt geac ht om i n f uncti e te blijven. Dit bracht wil
mee , dat een comité werd opgericht voor de zuivering van het ambtelijk
apparaat, nu men deze taak niet meer aan de rebGll en wi lde overlaten .
~1e vro uw

Mao werd voorzi tstcr van dit comité,

ma ~ r

Tsjoe En- lai werd

haar adviseur.
Aan de agressieve houding t.o.v . de Sowjet - Unie kRam plotseling
een einde en de boeren we r den krachtig aangespoord het l andbouwwerk
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he rvatt e n . Gema tigd va n toon war e n de

zitter Ma o
v a~g

11

,

11

Ti t. n i nst ruct ic s v ï n voor -

diu op 15 februari we rden gepublic ee rd.

~ij

Aa r e n uit e r s t

e n moralis erend, drongen a a n op disci pline en çe rbie d voor de

meer der e e n l egde n nadruk op de ve rplicnt ing , e lkaar t <.. hel pen ,

11

vooral

v1anneer me n me t politi e ke moe ilijkhede n t e ka mpen hl..: f t;; .
l e~ er

Het lijk t ni e t onmogelijk, dat · de onwil van he t

om in te

grij pen de doorsla g bij deze gematigdh ei d hee ft gegev en . i'sjoe
tra d in deze tijd ste e ds meer op de voorgrond. Hij is

h~t

~n - lai

eens met

de grondgedachte van de culturele revolutie, maa r trachtte zich t e gen
de uitwassen te verzetten; als premier had hij twe e zorgen: het op
ga ng br e ngen van de voorjaarswerkzaamheden in de landbouw en de bestrijding va n de anarchie .

Met de belangrijke rol , die in het kader van de drievoudige
alliantie aan het leger toevie l, waren de r e bellen weinig gelukkig,
daar voor het leger handhaving van de orde - hetgee n in ve le ge vallen
herstel van he t gezag van vroegere leiders betek ende - voorop scheen
t e staan . De officiile pers trachtte de spanningen wat te verminderen ,
door ene rzijds te waarschuwen tegen anarchie e n a nderzijds het leger
voor te houden: geef steun aan links ! Het l eger s tond e chter voor de
moeilijke vraag, wie van links gesteund moest worde n , wa nt all e rlei
revolutionaire groeperingen lagen onderling overhoop e n erkende n
slechts de autorite it van Mao , van wie echter in practische kwesties
weinig of geen leiding uit gi ng .
Het schijnt , dat op het hoogste partij - niveau me dio maart scherpe discussies plaatsvonden ove r de te volgen weg , zonder dat het ech t er
tot een duidelijke ui tspraak kwam , waardoor de conclusie gewe ttigd lijkt,
dat Mao niet de steun kreeg di e hij

verl~ngde .

Mao besloot aa n het ver -

zet en de onderlinge v erdeeldheid van zijn aanhang een einde te maken
door middel vnn een geconc entre erde aanval op de

11

hoogste partijleider,

die de kapitalistische weg volgt" . Deze werd een va mpiert een parasiet
en Quisling genoemd, tegen v1ie alle haat, alle kritiek zich moest richten . Hoewel ieder begreep , dat de president va n de Chinese Volksrepubliek , Lioe Sjao- tsji werd bedoeld, werd deze niet met name genoemd .
·~a rschijnlijk

meende Mao , dat de invloed van Lioe, hoe ze e r die ns feit e -

lijke ma cht reeds beknot was , veel vroegere kaderle de n ve rhinderde tot
de drie - voudige alliantie , waartoe reeds in februari werd opgeroepen ,
toe te tre den. Na veel voorbereiding gelukte het op 20 april om een
Revolutionair Comit' voor de stad Peking op te richten,

g eb~s ee rd

VEH'fHOU .Jl!:Lij"K

op

- 9 h~t

principe vnn

d~

triple- u lli ::tntie . Vio.:r provincies e1, de st.::.d :,jo.ng-

hai waren Peki ng reeds voorgega~n , 22 provincies mo~sten nog volgen
voordat geheel China op ''revolutionairu' wijze bestuurd zou zijn.
Voor hot eer s t sinds 1959 woonde Mao de 1 Mei - viering in_Feking
bij , vergezeld door vele partij - autoriteiten . Sommigen van hen waren
ma~r

nog kort tevoren ern stig be kriti see rd,

zij waren blijkbaar nog

niet afge schreven. Ondanks dit. vertoon va n eenhe id namen de tegenstel lingen toe; begin mei werden uit

v~rschillend e

del e n van China bloedige

onlust en gemeld , die aanhielden in juni en juli, hoewel de Chinese lei ders he rhaaldelijk tegen het gebruik van geweld hadden gewaa rschuwd.
Uit do verwarde , i n sommi ge geval len waaruchijnlijk me t opzet door de
Rode Garde ov e rdreven bericht e n, is hut moeilijk op te maken waar i n de
v e r schill ~nde

provincies de werkelijke macht ligt. Vermoedelijk is dit

in een groot deel van China bij he t leger 1 maar hocver de

l~yaliteit

van de bevelhebbers gaat, is niet duidelijk . In de tweede helft van
juni werd e rke nd, dnt de culturele r e voluti e zich onevenwichtig ont wikkeld had en werd veel aanda cht geschonken aan het toen juist 10
j aar oude geschrift van Mao: "Over de tegenstellingen onde r het volk".
Van een diepgaande bestudering van dit geschrift e n toepassing va n het
geleerde, we rd een oplossi ng verwacht yoor de moeilijkheden , die de
dri e - voudige alliantie nog

ste~ds i ~

de weg stonden .

Toen e chter , ter gelegenheid van de 46o ve rj aardag van de Chinese
communistische partij op 1 juli, pl otselin g werd verklaard,

d~t

de ,

"hoogst e partij - a utori te i t , die de kapitalistische weg volgt" ten val
gebracht en ontmaskerd was _ hetgeen de Jcsterse pers ten onrechte
deed melden , da t Li oe S j ao- tsji a +s presid e nt vnn de Chinese Volksrepubliek was afgezet - had de drie - voudige alliantie nog steeds geen
verde re vorderingen gemaakt .
Terwijl de aanval op Lioe en zijn aanhangers o p een breed front
werd voortgezet, nam de onrust in China toe . Ernstig werd de situatie
in het belangrijke industriële ce ntrum en ve rkeersknooppunt
waar pa r a chutisten en kanonneerboten de
komen .

Mao - ~anhang

~o ehan ,

te hulp moesten

Ter herdenking van het 40- jarig bestaan van het Chinese Volksl ege r (1 a ugustus) werd aan de hand va n citatvn van Mao de :~rot e bete kenis va n het

l~ger

duidelijk in hot licht gesteld; zonder de steun

va n.het l eger zou het proletariaat de

~t na t s mach t v er li ~ zen

en zou

alles , "at de arbeidersbevolking bereikt heeft , verloren gaan , aldus
V;ï;RTHOU ·1ELIJK
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werd gewaarschuwd . Lin Piao werd gep.rezen als Nuo 1 s nau1·1st ..
der en

b~stu

w~penbroe 

leerling .

B:.tlans
TDec jaar g0leden

w~s

de

g~ngbare

opvatting nog 1 dat de Chine se

luide rs door achtergrond en gemeenschappelijke

erv~ring

een

g~sloten

groep vormden, YJ'l.:trin onder de dominorende l;:;iding v;n ··lao over d;-;
grote politieke lijnen geen VGrschil van opvatti ng bestond . Lioc Sjaotsji1 die gedurende 35 j aar tezamen met Mao deel ui tmaakte

v~n

het

politi ek bureau en die: als nuchtero org.'lnisator , de r evolutiona ire dichter - profeet Mao zo goed scheen

a~n

te

v~llen ,

werd als de aangewezen

opvolger van Mao beschouDd . Grote zuiveringen en liquidaties zoals de
Sol'! jet- Unie die onder Stalin heeft g(;.kend , l'laren geen kenm .. rk van !•1ao 1 s
politiek . Dit
grondig

bc~ld

vcrni~tigd;

v~Q

eenheid is door de culturele revolutie wel

~s jo e

En- lai vcrklaarde zelfs , dat er vanQf het

begin van de Volksrepubliek ernstige tegenstelli ngen hebben bestaan .
Als wij de cul t urele revolutie zien a l s een poging van Mao om in
China'een utopi sch communisme te vestigen , gebasee r d op de breedst mogelijke democratie , samengehouden door een gcme enschappelijke code en
ethi ek (de gedachten van ~~ o), dan moeten wij constateren, dat deze
revolutie tot dusver niet is geslaagd . Hao gaf dit feitelijk zelf toe ,
toen hij verklaarde , dat er nog meer culturele

r~volutius

zouden moeten

vól gen .
Een groot deel van de b e volking blijkt de kat uit de boom te
kijke n, bereid om zich bij de overwinnaar aan t o sluit en , De rest is
verdeeld i n voor- en tegenstanders , maar ze l fs Mao 1 s aanhangers hande len ni et steeds in zijn geest . Veel'tegenstanders heeft Hao weten ui t
te schakelen, maar dit geschi edde ten koste van de communistische partij .
Daar i n het grootste deel van China nob geen nieuwe revolutionaire be stuursorganen konden

wo~den

gevormd ,

is.~ao

geheel 0fhankclijk gewor den

van het l eger , waarin pl aatselijke commandant en een st0cds grotere r ol
schij nen t e gaan spelen . Gebr ek aan b0trouwbare gegevens maakt,het onmoge lijk te voorspellen , hoe lang de huidige toestand nog zal kunnen
voortduren e n hoe hieraan

c~n

einde ·zal komen .

I n internationaal verband vormt China met zijn H- bom , zijn groot
superi oriteitsgevoel, zijn vreemdelingenhaat en gebrek aan realiteits beseÏ 1 e0n gevaarlijk element . China is

~en

land met

e~n

zending , dat
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ni0t op vo.:t vc:.n gelijkhe id m~t andere landen kan ome·:'l~n . Het Dagblad
v~n

het Bevrijdingsleger s chr eef kortgeleden: "Allc~n de gedachten van

M~o kunnen in h0t huidige tijdsbestel de vraagstukken oplossen , waar -

voor de wereld zich ziet geplaatst ~n alleen Mao ' s gedachten kunnen de
wereld redden 1' .
Mao ' s aanhangers will en , dat de wereld zich door middel va n Mao' s
l o0r bevrijdt, zowel va n kapitalisme en imperiali sme a ls v~n revisio nism e , waarna het China van Nao Tse - to e ng weer het
dus het middelpunt van de wereld za l zijn .

11

Ri jk vc-..n het ·l'1iddon 11 ,
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H 0 0 F D S T U K II

ACTIVITZITEN VAl'! DE CO!•!hUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND

======== ====~ ======================================

De CPN en de communistische wereldbeweging
Na de communistische conferentie te Karlovy Vary (24- 26 april
j . l . ), waaraan de CPN weigerde deel te nemen, heeft de Nederlandse CP
eigenlijk alleen nog maar. serieuze betrekkingen onderhouden met de

~Oe 

meense CP , die eveneens niet op deze conferentie vertegenwoordigd wilde
zijn . Er dient echter vastgesteld te worden , dat het initiatief tot de
versteviging van deze betrekkingen in belangrijke mate is uitgegaan van
de Roemenen . 6o werd een CPN - delegatie , bestaande uit Paul de Groot ,
Henk Hoekstra en Joop

~ olff ,

op 20 juli j . l . uitgenodigd tot een ge -

sprek met de Roemeense Premier Maurer en diens Mi nister van Buitenlandse Zaken Hanescu , beiden li d van het Centraal Comité van de Roe meense CP , die in die week een officieel regeringsbezoek aan Nederland
brachten. Hoewel er over de inhoud van dit gesprek weinig is uitgelekt,
kan toch wel worde.n aangenomen dat Paul de Groot met de Roemenen o . m.
van gedachten zal hebben gewisseld over zijn oude ambitie een soort
bemiddelaarsrol te spelen in het internationale communistische conflict .
Naar vernomen werd , vond he t onderhoud in een prettige sfeer plaats ,
hetgeen echter niet wil zeggen dat de CPN het thans in alle opzichten
eens is met de politiek van de Roemeense CP . "De \•laar he id" gaf bijvoorbeeld slechts zeer weinig publ ici teit aan de verklaringen over de buitenlandse po li tiek van Roemen ië, die door de Roemeense partij - en re geringsleider s werden afge l egd t . g . v . de opening van het Roemeense parlementaire jaar (24- 26 juli j . l . ) . Een evenement waarvoor het CPN- dagblad toc h speciaal een verslaggever (Gerard Pothoven) naar Boekarest
had gezonden ! Paul de Groot c.s. zouden echter van mening zijn dat de
Roeme nen zich bij deze gelegenheid "te voorzichtign hebben uitgedrukt ,
in het bijzonder t . a .v. hun relatie tot de Sow jet - Unie. Ee n dergelijke
voorzichtigheid acht de CPN- l ei ding (die een kritischer houding tegenover i'loskou had ver wac ht) een aanloop tot "verwer pelijke ideologische
compromissen , die de autonomie aantasten" . Deze stellingname , waaruit
overigens weinig begrip blijkt voor de realitei t van de Roemeense
staatsbelangen , weerhoudt de leiders van de Nederlandse CP op het ogen blik echter nog niet om de betrekkingen met Boekarest op goede voet
VE:i.iTROUWELIJK
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voort te zetten . Naar verluidt is er zelfs een Roemeense partijdelegatie uitgenodigd het aanstaande

11

\laarheid"-festival (10 september) bij

te wonen .
Het mag als bekend worden beschouwd, dat niet alle :Zuropese
CP ' en het zo goed kunnen vinden met de CPi1 als de Roemeense . Slechts
zelden echter komt er iets van deze situatie tot uitdrukking in de
buitenlandse communistische pers .
De uitvoerige brief aan de Franse CP (afgedrukt in

11

De rJaarhe id"

van 21 maart j.l. en ter kennisname toegestuurd aan alle Europese
CP ' en) , waarin de CPN-l eiding haar weigering de communistische conferentie van Karlovy Vary bi j te wonen motiveerde , blijkt evenwel de
~estduitse

CP dermate ge~rgerd te hebben, dat deze partij openlijk

heeft teruggeslagen . I n het juninummer ·van haar illegaal verschijnende
maandblad

11

Freies Vo lk ", publiceerde de KP:::l namelijk een "open brief"

aan de CPN , waarin zij de Nederlandse CP (en met name Paul de Groot)
verweet, in haar schrijven aan de Franse CP een onjuiste voorstelling
te hebben gegeven van de politiek en de activiteiten van de Westduitse
communisten . En dat nog wel - aldus algemeen-secretaris Hax Re imann,
die de brief ondertekende - nadat een delegatie van de Jiestquitqe CP
in de herfst van 1965 de CPN te Amsterdam uitvoerig terzake had geinformeerd. De toon van de brief was bitter en de KPD meende hiertoe al le reden te hebben :
"want wij kennen geen voorbeeld in de geschiedenis van de
communi stische - en arbeidersbeweging , waarbij de zware ,
opofferende en ondanks alles succesvolle strijd van een
verboden ·en vervolgde partij , door de CP van een buurland
met 'volkomen passiviteit van de communisten in ~ est - Duits 
land' werd betiteld."
Hoewel Reimann de CPN dus duidelijk van kwade trouw beschuldig de , eindigde hij de brief toch met het uitspreken van de overtuiging ,
dat de bilaterale contacten tussen beide partijen dienden te worden
voortgezet .
Het "Algemeen Handelsblad" wijdde begin augustus j . l. .enige aan dacht aan deze

affair~ ,

waarbij - niet geheel ten onrechte - gesteld

werd dat de Oostduitse CP en de CPSU wel hun goedkeuring aan deze KPDpublicatie zullen hebben gegeven . Zo beschouwd zouden Reimanns verwij ten min of meer het karakter hebben van een terechtwijzing uit Moskou
aan het adres van de CPN .

11

De '.iaarheid'' reageerde op 8 augustus j . 1 .

met de opmerking dat het "Algemeen Handelsblad" weer eens een deel had
VERTROUWELIJK
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zijn "anti-communistisch lasterfeuilleton" . Het betrok-

ken nummer (van "Freies Volk 11 ) is door ons nog niet ontvangen , aldus
de nauwelijks geloofwaardige bewering van het CFN -·dagblad , dat vervolgde :
11

Indien het juist is dat in ' ?reies Volk ' een aan het CPn bestuur gerichte brief is gepubliceerd, dan is dit in
strijd met de opvatting dat geen openbare polemieken die
de wederzijdse betrekkingen tussen de communistische par tijen kunnen schaden, dienen te worden gevoerd . 11
Een verbazingwekke nde redenering, in aanmerking genomen dat de
CPN deze "openbare po l emiek 11 zèlf is begonnen met haar

e~rdergenoemde

brief aan de Franse CP! Er moet welhaast worden aangenomen , dat de CPN
het

re~ht

van kritiekuitoefening in de communistische wereldbeweg ing

exclusief voor zich opeist .
Twee illegaal

opere~ende

Aziatische partijen hebben zich de af-

gelopen maanden mogen verheugen in de solidariieit van de CPN , t . w.
het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront (Vietcong) en de Indonesische CP
(PKI) .
Het communistische

11

Comité Hulp aan Vietnam 11 , dat reeds eerder

f . 25 . 000,- voor de Vietcong bijeenzamelde, verkreeg van het Amsterdamse gemeentebestuur· toestemming op 29 juli j . l . voor dit doel in de
hoofdstad een straatcollecte te houden, die bijna f . 16 . 000 ,- oplever de . Zoals Marcus Bakke r tijdens het Vietnamdebat in de Tweede Kamer op
25 augustus j.l . met voldoening meedeelde , heeft de CPN - l~iding uit de
telling der muntstukke n geconcludeer d dat ruim 50 . 000 Nederlanders door
een gift van hun s olidariteit met de Vietcong hebben blijk gegeven . Het
·lijkt echter

waar~ch ijnli j k,

dat velen van de milde gevers zi ch ni e t

hebben gerealiseerd dat de opbrengst bestemd was voor het Vietcongleger en niet - zoals de CPN - propaganda wel suggereerde - voor de no den van de Vietnamese burge rb evolking .
Op 17 augustus j . l . hield de CPN in Krasnapolsky te Amsterdam
een openbare vergadering t.g.v . het feit dat 22 jaar geleden de Indonesische Republiek werd uitgeroepen . Voor circa 250 belangstellenden
sprak partijbestuurder Jaap Wolff over de huidige situatie in Indonesii , wa~r~ij hij scherpe kritiek uitoefende op de regering (''het gene raalsbewind'') die hij onwettig , reaction air en fascistisch noemde .
~o lff

eiste dat de Nederlan dse regering haar steun aan Indonesi i zou

stopzetten e n dat "het gener aalsbewind" alle politieke gevangenen zou

VERTROUï•JELI JK

- 15 vrijlaten . De indertijd , wegens desertie uit het ~cderlandse leger ,
veroordeelde Piet van ~taveren gaf een kort overzicht van de activiteiten van de PKI tussen 1945 en 1965 . Bertus ~.eest er , lid van het
~rnst erdamse CFN- districtsbestuur , herinnerde aan de solidariteitsac-

ties van de CPN eet de PKI sinds de twintiger jaren ~
Ook in

11

)e .,aarheid" bracht de CPN haar solidariteit met de FKI

meermalen tot uitdrukking . Zij ~ees op het h . i. verheugende feit dat
in recente "P.r:awda'' - artikelen de geslaagde machtsovername der I·ndo:nesische generaals in 1965 niet meer zou worden toegeschreven ~an een
falen van de PKI ,
De CPN en de PSP
De PSP blijft voor de CPN het zwarte schaap . De houding van deze
partij, zowel inzake de loonstrijd alsook t . a .v. de kwestie-Vietnam ,
kan in CPN- ogen geen genade vinden. In een fel artikel reageerde Freek
Neis - ver moedelijk in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor
het landelijk bedrijfswerk van de CPN - begin au~ustus in "De

1

'aarheid"

dan ook op een tweetal artikelen in het PSP- weekblad ''Radikaal" , waarin deze punten ter sprake kwamen . Hij verweet het blad , dat het de
Amsterdamse taxichauffeurs (die actie voerden tegen een wijziging in
hun salarisregeling) opzette tegen de communisten en de Algemene Bedrijfsbond Transport en steun verleende aan "een ex- OVB- scheurmakcr,
een zekere Bronkhorst '' , die een j aar geleden een onafhankelijke bond
van taxichauffeurs oprichtte , de Onafhankelijke Bedrijfsorganisati e
voor Amsterdamse Taxic hauffeurs .
In krachtige t ermen l aakte Meis een ander "Radikaal 11 - artikel,
dat over de loonstrijd i n het algemeen handelde . Met enkele uit hun
verband gerukte citaten "bewees 11 hij , dat de PSP een regelrechte aanval had gelanceerd op arbeiders die opkomen voor ho~e.Fe lonen ~ -Eéh ·der
gewraakte passages : nje hebt er·weinig aan als dit jaar de loonei sen
worden ingewilligd , en volgend jaar sta je o.p straat" , kwalificeerde
Meis als één van

de argumenten die ook door de ondernemers te berde

worden gebracht . Anderzijds signaleerde 11eis "de oude anarchistische
onzin", verkondigd in

11

3adikaal 11 , als zou er eerst nog meer werkloos-

heid, stijging van prijzen e . d . moeten 'komen, voordat het tot vervanging van het kapitalist isc h stelsel komt . De in ;1Radikaal 11 • aangevoerde
argumenten: de positie van de arbeiders is thans zwakker dan enige jaren geleden ; men moet op lange termijn denken ; het kapi't'alis'me hee ft
VERTROU'VELI JK
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domweg zijn grenzen , ook voor looneisen, slougen bij tieis duidelijk
ni et aan . Naar zi jn mening

~oopt

de PSP de arbeiders telkens weer voor

de voeten wannee r het gaat om de_ strijd voor hogere lonen en sociale
vcrbeturingen , wat ''slechts de ondernemers een welgevallige glimlach
kan ontlokken " .
Over de Vietnam-politiek van de P$P , zoals die ge vo e rd wor dt door
de :Actiegroep- Vietnam", onder leiding van Eerste Kamer - lid O. i1 . Boe tes , .lerden eveneens fiolE:n van CPN - toorn uitgeg ot en . Boetes 1 verze ke ring , dat de maandelijkse stille tochten van de MCti egroep niet als
anti- Ame rikaa ns beschouwd moeten v1orden , werd , volge ns

11

De •·/aarheid 11

van begin augustus , doo r Mi nister Luns met genoegen aangehqord . Het
komt , aldus het blad , altijd goed te pas de aandacht af te leiden van
de ::werkelijke en allerminst tandeloze anti - Amerikaanse protestberte ging , die bezig i~ zich in Amsterdam , maar ook elders in het land te
ontwikkelen 11 (gedoeld 110rdt op ·het communistisch e "Comit~ Hulp aan
Vietnam") . Een en ander zou illustreren 11 ho e mijlenver een man als
Boetes ve rwij de rd is van de werkelijke s trijd tegen de Amerikaanse
agressie in Vietnam" .
Tenslotte werd medio augustus in een artikelenserie in ''De 1aarheid11 nog eens aan de hand van de geschiedenis ;'aangetoond 11 , hoe heilloos al tijd al het anarchisme is geweest voor de strijd van de arbei dersklasse . De serie mondde uit in een sche rpe aanval op "pseudo - l i nkse
krachten 11 als de provo ' s en de PSP , die door hun provocatarische ac ties de re-actie een •1kvles ti e - Amster dam 11 in handen hadden gespeeld en
de i-Jinister va n Binnenlandse Zaken aanleiding hadden gegeven tot Hingrijpen in de hoofds t a dn en t ot

11

een aanval op de democrati sche r ech-

ten" .
De CPN en de middengroepen
Nadrukkelijk bl::ef de CPN haar aandacht richten op de

;~midden 

groepen:' (zie ook MOno . 6) . Zo vroeg medio juli het CP~-~aadsl i d Roel
tialraven aan de AmstE:rdamse gemeent<:raad de kolenhandelaren te hulp te
komen, die door de omschakeling op aardgas nin grote moeilijkheden
dreigden te geraken" . In het

bijzond~r .

bepleitte valraven hulp-aan die

br andstoffenhandelaren, die gedwongen zijn op andere branches over te
schak ele n .
Ook h~t lot van boeren en tuinder s bleef de CPN t e r harte gaan .
"De 1r/aarheid 11 signaleerde de plannen van de 1'-hnister van Landbouw geen
VERTROUh'ELIJK
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nieuve subsidie - aanvragen voor de m oderni s~ rin e van b~drijvan en
, ~be unen m~e r in behandeling te nem&n . Volgens het blad wordt ge vr eesd , dat deze bezuinigingsmaa tregelon de modernisering van de
l... ndbourJ ste rk zullen vertragen . :·' ijzond op de grote subsidü:s aan de

lo.ndboun in het bui tenland , met name '1es t- Dui tsland 1 sprnk ··De ··:aar hei di' de mening uit , dat de plannen van de minister voor de ontwikke ling van de Nederlandse l andbouw niet zonder go volgun zullen blijven.
Voor de drie Noorde lijke provincies zou d~t kunnen betekenen , da t de
plannen voor de stichti ng van een "tuinbouwfonds" (voor uitbreiding,
concentratie en sticht i ng van nieuwe bedrijven) geen doorgang zullen
vinden .
Met de acties van de Amsterdamse en Rotterdamse binnenschi ppers
tegen de ".relatiev.a art" en tegen de verhoging van de brandstof- (i , c .
gasolie -) prijzen , trachtte de CPN zich op diverse wijzen te vereenzelvigen . De schippers hadden door twee 24 uurs- stakingen en een
.b oycot- actie bereikt , dat het systeem van de "relatievaar t" (vaste
binding tussen schipper en opdrachtgever) door een grote onderneming
verd losgelaten , waardoor diens vracht voortaan via de schippersbeurs
zou worden aangeboden . Een procedure waarvoor i•Onderling Verband" ,
de schippersorganisatie, steeds had gepleit . Dit succes van ~e schippers was voor de CPN aa;1le i ding , begin augustus een pamflet , "De
Belboei 11 , uit t~ geven en onder de binnenschippers te vers preiden .
Hierin werd er op geweze.rt , dat de succesvolle actie ''het g,esloten
front van de. ondernemers had doorbroken" en daarmee de grondslag had
gelegd voor het i nwil l i gen door de ondern emers van andere ei sen , zoa l s
verhoging van de vracht t ari even en beter onderwijs voor schi pperskinderen .
Vooral de verhoging van. de vrachttarieven noemde

11

De Belboe i il

van grote betekeni s , omdat de Minister van Econom ische Zaken had
geweigerd de gasoli etarieven voor de binnenva~rt te verlagen , terwijl
hij daarentegen wel bij . de verhoging van de benzineprijs voor het
wegvervoer een uitzondering had

gem~akt .

Genoemde we i gering nas ver-

vat in h~t antwoord van Minister De Block op eind juni in de Tweede
Kamer door f4arcus Bakker gestelde vragen .. "De Belboei" besloot met de
stelling 1 dat door het behaalde succes grotere activi tei:t ;1meer dan
ooit noodzakelijk en mogeli jk is voor het volledig binnenhalen van
de nog bestaande verlangens" .
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Werkloosheid en loonstrij d
rtan

d~

werkloosheid en met name aan de

jeugdwerkloos-

to~ncrnende

heid , besteedde nDe l.'aarhe.id" ruine aandacht . Pogingen om

j~ugdigen

als ·'kort verband- vrijwilligersa voor het leger t e werven en orn van
de LTS komende leerlingen te pla,atsen bij bouwvakpatroons-die niet
bij het leerlingenstelsel zijn aangesloten , werden door het blad
"ontmaskerd" als pogingen van l eger en ondernemers , te "profiteren van
de jeugdwerkloosheid" .
In de bestaande werkloosheid zag de CPN geen aanleiding haar
looneisen te matigen . Inte gendeel , begin augustus wees :;De Waarhe i d ' 1 1
aan de hand van CBS-cijfer s over 1964 , op de "ongelooflijk hoge winsten'' van de grootste Nederlandse bedrijven, waardoor volgens het bl&d
eens te meer werd onderstreept , "hoe belachelijk het is te spreken
van gebrek aan ruimte

v~or

een loonsverhoging in 1968 11 (de mening

van Minister Roolvink) . Medio augustus eiste de CPN ·in

ee~

door haar

uitgegeven manifest dan ook "een reële loonsverhoging, contant in de
hand", zonodig af te dwingen "door gebruik .te maken van het ·stakingswapen11 .
Ten aanzien van de ontslagen in de Rottordamsc haven liet de
CPN , openlijk althans , geen eigen geluid horen (de CPN- aanhang onder
de Rotterdamse
met

~nstemming

haven~rbeiders

is gering) . VIel citeerde

11

De

~aarheid 11

het mani fest van een· actiecomité in de Rott erdamse

haven , gevormd ui t "arbeiders van verschillende bedrijven en van
verschillende richti ngen" . Dat dit

11

havenactiecomité" bestond uit

leden van het CPN - district Rotterdam , vermeldde het blad ni e t.
Het manifest riep de arbe i ders op , geen ontslag· te aanvaarden maar
er t egen te protesteren , aanvoerende dat er bij werktijdverkorting
voor allen voldoende werk zou zijn. Het eiste een verkorting van de
werkweek tot 37i uur, volwaardige ploegensterkte en pensionering op
60- jarigc leeftijd.
Dat

11

De Waarheid 11 de plannen van 1 . van Os , bestuurder van de

afdeling Verkeer van het OVB: eventueel bezetting van de bedrijven
en het eisen van socialisering van het havenbedrijf , als utopistisch
en anarchistisch van de hand wees , was te verwachten (zie ook : CPN
en PSP) . Van de Bedr ijf~groep Haven , aangesloten bij de Nederlandse
Bond van Vervoerspersoneel (NVV) lijkt men van communistische zijde
nog het meest te

~erwachten,

zij het dat men het optreden van deze

bond niet radicaal genoeg acht .
VERTROUVIELIJK
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Hoewel het onderstaande gcLn butrekking h~cft op activiteiten V<ln de CPN, lijkt hbt b~Jl.::.mg\'t.;;kkend gC;noeg om het
in dit MO op te nemen.
De :'ederlandse kiezers en de CPN
In het laatste nummer van

11

Acta Politica" (tijdschrift voor

politi- cologie) doet dr . A. Hoogerwerf verslag van een onderzoek naar
"de Nederlandse kiezers en het part ij enstelscl 11 • Doel van dit onderzoek was o . m. na te gaan , in hocverre do kiezers zich va rbonde n voe l en met de partij waarop zij

g~stemd

hebben , mot welke and0re dan de

gekozen partij zij z i ch verbonden voelen en t egen welke part i j zij
de meoste weerstanden hebben . Om op deze vragen een (voorlopig) antwoord te kunnen geven , we r d na de verkiez ingen van 15 februar i 1967
onder 4300 kiesgerechtigden een enqu6te ge houden . Daar ons hi er met
name de CPN interesseert , blijven de andere partijen met opzet buiten
bcsc hourting .
Uit de antwoorden op de vraag : "m e t welke partij voelt U zich
het meest verbonden?" , bleek dat slechts 63% van de CPN - kiezers zich
met die partij ook het meest verbonden voelde . De CPN nam in dit opzicht ten opzichte van de andere partijen de op één na laatste plaats
in : de Boerenparti j behaalde 57% . Ter vergeli jking: bij de ARP- ki ezers
lag dit pe rcentage het hoogst, namelijk 93% .
Het

percent~ge

stemmer s dat zich met geen enkele partij ver-

bonden voelde , was he t hoogs t e bij de CPN: 17% (Boerenparti j
bij de grote partijen was dit percentage 5% of

15~~) ;

minder ~

Naast de omvang van de verbondenheid , werd ook de s t erkt e daarvan onderzocht . Ui t dit onde rzoek bl eek , dat bij de CPN de intensitoi t van de verbondenhe i d r;ui tzonde rlijk laag" genoemd kan wor den .
In percentages: 41~5 van de CPN- kiezers voelde zich

11

zeer sterk of

sterk" met de partij verbonden . Ter vergelijking: van de GPV- kiezers
\'IBS

dit 85% (het hoogst e percentage) ; van de 11 onderzochte partijen

behaalde de CPN het laegste percentage .
Uit het bovenstaande mag dus geconcludee rd narden , dat bij de
CPN - kiezers zonel het gevoel van verbondenheid met de CPN , alsook de
sterkte van die

verbondenh~id

zeer gering zijn .

Interessant bleken de antwoorden op de vraag: :'als Uv; partij
niet bestond , met welke par tij z ou U zich dan het

mc~st

verbonden

voelen?". 25% der CPN -ki ezers zou in dat geval aan de Pvd •\ de voorVZRTROUWELIJK
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kc.ur gegeven hebben , 11% noemde D' 66 als ·tVJecde kcus 11 en 10/.i zou
bij gebrek a:\n bt:tcr de PSP verkozen hebben. De Bo0renpartij mocht
zich in de gunst van Y;0 der CPN - kiezers verheugen , de CHU en VVD beh'"'o.lden elk 2% , tornijl de .. RP voor slechts 1% als :tweede keus" ve:rr.!ocht te fungeren . KVP, SGP en·GPV krlamen-ér bïj "dcr ··CPN-kiczêrs in
het gch~~l niet aan te pas .
Overigens bleek de liefde van de CPN - kiezers voor de Pvdè uel
zeer van één kant te komen: slechts
CPN als ='second best
percentage) .
Ook de vraag :

11

11

;

3% van de PvdA- kiezers noemde de

van de PSP-kiezers was dit ·8% (hut hoogste

t(~gen

welke purtij heeft U de meeste bczv;arcn? 11 ,

leverde enige interessante gezichtspunten op. Er bleek nameli jk , dat
de CPN de meest verwerpe l ijke partij werd gevonden , en wel door 48%
van het totaal aantal ge~nquêtcerden . De Boerenpartij knam in dit opzicht na de CPN (36%); tegen de CHU bl-eken de minst0 beznaren ~ 2%) .
De mate van weerstand tegen de CPN bleek per partij uiteen te
lopen: zij was het hoogst bij de GPV - kiezers

(74~; ) ,

het lo.2.gst bij

de PSP- kiezers (19~; ) . In het algemeen bleek de afkeer van de CPN het
grootst bij de confessionela partijen : CHU 70% , SGP en .RP beide 65% ,
KVP 59% . Daarnà volgden VVD (50%) , BP (41%), D' 66 (40%) en PvdA (35;.D .
Voor de CPN - kiezers bleek de KVP veruit het nbête noire": 4%
van hen had tegen die part.ij de meeste bezwaren. De CPN- afkeer van
PvdA , BP en VVD ontli epen el kaar weinig: resp . 27b , 26% en 25% van
de CPN - kiezers hadden tegen deze partijen de meeste bezwaren . Tegen
CHU (10%) ., . ARP (7";6) , SGP ( 6% ) en GPV (4% ) bestond bij hen e.anz i enlijk
min der weerstand . De mins t e weerstand bleken bij de CPN- kieze r s de
PSP en D' 66 te ontmoe ten : sle c hts 2% verklaa rde t egen deze partijen
de m0cste bezwaren te hebben .
Pikant is tenslotte het antwoord van de CPN - kiezers op de vraag :
"in \'IClke politieke leiders stelt U het meeste vertrouv1en?" , 29% noemde in dit verband

t~arcus

Bakker , terwijl zowel Luns als Cals 5% kre -

gen . De Groot en Hoekstra werden niet genoemd .
Al met al komt uit deze enquête voor de CPN geen opnekkend beeld
te voorschijn . Er blijkt bij de

CPN - kiez~rs

een geringe en znakke bin-

ding aan de partij te zi jn ; bij de kiezers van de andere partijen
blijkt tegen de CPN de grootste weerstand te bestaan , en waar een
kwart van de CPN - kiezers de PvdA als tweede keus noemt , blijkt bij de
kiezers van die partij de bereidheid om de CPN als zodanig te be schouvlen , teleurs t el lend gering (slechts 3%) . De 11 regering van de a r beidersklasse i! blij ft voor de CPN een ver ideaal .
VERTROUWELIJK
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Cultuur

Oe verderg.ande ontw i kkeling in het conflict tussen de leidine

van de CPN en de Vereniging

11

Nederland- USSH 11 heeft-zich in de af;:;e l o-

pen vakant i emaanden bi jna geheel en al onttr?kken aan het oog der publiciteit . De bij het confl ict betrokken partijen hadden hierbij oneetwijfeld alle · be l ang .
De leiding de r CPN

kree ~

niet alleen de gelegenheid in districts-

en afdelingsvergaderi ngen van de partij nadere uitleg te geven aan de
met betrekking tot het reisbureau
om in een niet al te ove r haast

11

Vernu11 genomen besluiten, doch ook

~empo

voorbereidingen te treffen voor

het doorvoeren van di sc i plinaire maatregelen tegen de halsstarrig gebleven leiding van de Vereniging !.'Nederland- USSR" •
. De verenigingsleiding hield zich van haar kant intussen bezig
met het treffen van voorbereidingen voor enkele festiviteiten i n oktober en november van di t jaar t er herdenking van de Oktobe r- revol utie
en het 50- jari g bestaan van de Sowjet - Unie , van . het 20- jarig be s taan
van de verenigi ng e n van

he t .25 - jari~

bestaan van dipl omat i eke betr e k-

kingen t ussen Nederla nd en de USSR .
De zome rmaanden stonden voor de Vereniging
h~t

~ :Ne~e rl an d - U:~.?RP

en

re i sbureau nvernu 11 bovendi e n i n het teken van toe ri sten- e n s t u-

diereizen naar de Sowje t- Unie en andere Oosteuropese landen . Wat de
vakantiereizen be t ref t mocht men zich vooral verheugen in een vrij
grote belangstelling voor groepsreizen naar Mamaia in Roemeni ë ; toe valligerwijs. een land , waartegen CPN- leider Paul de Groot mi nder be zwaren kan hebben dan tegen andere Oosteuropese .
De CPN - leden , di e bi j deze nvernu" - reizen zijn opgetreden als
reisleider ,

he~ben

z i ch daardoor niettemin schuldig gemaakt aan over-

treding van de op dit punt geldende partijregels . In no·g ernstige! mate geldt dit uiteraard voor di egenen onder hen, die van hun ve!blijf
in de Sowjet - Unie en

Oost- Europ~

gebruik hebben gemaakt voor het voe-

ren van besprekingen ove r a c tivi teiten van "Ve rnu" e n de Vereniging
"Nederland- USSR: •.
VER'rROU\IIELI J K
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Tot de functionarissen ,

't het

di~

bchoren Onfetwijfcld nim Hulst -

hebben te verduren ,

zwaa~st

Rinds jaren

algam0en-secrctaris van

de vereni ging en directeur van het reisbureau "Vernu' - wellicht
binne nkort voorzitter der ve reni ging - en 1-lenk Goudkuil, in mei aangesteld als tweede secretaris van de verenicing .
Hulst is, zoals bekend, reeds per

1

april ' 67 door de partij-

leiding geschorst als lid van de CPN . In zijn woonpldats Assendelft ,
waar Hulst sinds jaur en dag in de plaatselijke
populariteit geniet als lid van d0

CP~ - afdelinc

~cmeenteraad ,

een zekere

zijn daarna ornsti gc

moeilijkheden ontstaan. Het bestuur van de CPN -afdeling Assendelft
heeft namelijk geweigerd zic h bij de schorsing van Hulst neer te leggen.
tt.en hoe f t hem zelfs nadrukkelijk verzocht zijn· zetel in de t;emeentc raad niet ter beschikking te stellen . Hulst is inderdaad tot eind
au~ust us

aange bleven als gemeenteraadslid . Kenne lijk ter vcrmijding

van ongewenste publiciteit heeft hij zich echter·onthoudcn van het bij wonen van vergaderingen van de raad. Commissievergade ringen vcrden echter wel door hom bijeewoond. Eind august us l i dt Hulst ni ettemin ~eten
- volge ns een rec.ent persbe richt - " uit redenen van poli tiek fa tsocnn
zijn gemeenteraadszetel toch ter beschikking te zullen stellen .
Goudkuil is pas in de loop van juni door het bestuur van het
CPN - district Rotterdam geschorst als lid der CPN . Zijn schorsing kreeg
dus pas haar beslag , nadat hij was aan1;esteld als vrij gesteld secretaris van de Vereniging

11

Nede rland- USSR 11 •

2~~!~~~~!-~~:~:~~-!~~~~~-~~ ~~:!~~~- ~~ -~~~j~!=~~~~
~p

14 juli

de cultur ele

1

67 is in Den Haag een overeenkomst ondertekend inzake

sa~enwerking

tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de

Unie van Socialistische Sowjet- Republieken . Het verdrag - waarover de
onderhandelingen zich hebben uitgestrekt over een periode van enkele
jaren - is gericht op een dui delijk omlijnde uitwisseling op culturee l
gebied in de ruimste zin van het woord . Het voorziet in de uitwisseling
van docenten en wetenschappelijke medewerkers aan universiteiten en
hogeschol en , van
nische
kundig~n

deskundig~n op

het terrein van het middelbare en tech-

onderwijs en van de vorming buiten schoolverband en van des op het terrein van de geneeskunde en de gezondheidszorg . Voorts

worden over en weer

st~diebeurzen

in het vooruitzicht gesteld . Op het

gebied van de kunst is het verdrag gericht op de bevordering van reizen
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~ev e n

van sche ppend0 en uitvoerende kunstenaars, he t

toneel- en balletvoorstellingen, het organi se ren van

van concerte n,
ten t oonstellin g~ n,

het ve rtalen van literaire werken en de uitwisseling van boeken, tijdschri f t e n, films en gramofoonplat0n . Te nslotte is voorzien in de bevorderi ng van de uitwisseling op het gebied van de sport .
Me rkwaa rdig na alle voorafgaande propaganda is, dat noch in het
juli-augustusnummer van het NU - bulletin , noch in het informatiebulletin van de Sowjet- Russische Ambassade van deze maanden commentaar
op de ondertekening van de overeenkomst is gel e verd .
Vredesbewep;ing

Medio vorig jaar lanceerde een
tie , de

11

~weedse

pacifistische organi sa-

Peace and Arbitration Society" , het plan voor een Vietnam-

conferentie op mondi aal niveau . Het idee vond onmiddellijk weerklank ;
de :'International Confederation for Disarmame nt and Peace" ( ICDP), de
11

\lar Resisters International" (\'IRI) , de "International Fe llowship of

Reconciliation11 (IFOR) en het iiinternational Peace Bureau" (IPB ,
Wenen) - alle pacifistische organisaties - namen , samen met de communistische

1 ~ ere ldvr edesraad 11

( '

VR) en de sterk communistisch

heinvloe-

de "Praagse Christelijke Vredesconf c rcntie 11 (CVC), het beschermheerschap van de conferentie op zich . In de praktijk waren het echte r de
ICDP en de WVR - voor dien o.m. al samenwerkend bij do uitgave van het
blad .:Vietnam International" :... · die de Zweedse
Socicty

11

11

Peace and Arbi trat i en

het meeste werk bij de v6orbcreidingen · voor de conferentie

uit handen namen . Vooral de v/VR buitte hierbij al haar propagandamogelijkheden uit : z.o werden opwekkende artikelen in zijn blad li Pe rspektieven·: afs edruk t en werden alle nationale vredescomité ' s opgeroe pen tot deelname aan de geplande
~ VR

zich van

con~erentie .

Gp deze wijze wist de

het begin af te verzakeren van e en stevige vinger in

de confe rentie - pap . Dit kwam o . m. tot uiting toe n (vóór de bijeenkomst)
eon beslissing moest worden r,enomen ove r de deelname uit Vietnam zelf .
Naar verluidt zou het vooral aan de communisten te wijten zijn dat ,ondanks fel verzet van enkele pacifistische organisati es ,

alleen ver-

te gcnvJoordigers van Noord- Vietnam e n van he t Zuidvietnamese Bevrijdingsfront verden uit gen odigd en niet bijvoorbeeld de Boeddhi sten .

VERTROU\'I ELIJK
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Ruim 400 gedelegee rden en enkele tientallen uaarnemers kwamen
tenslotte van 6 tot 9 juli j . l. te Stockholm bi jeen voor, wat in de
pers wel genoemd werd
i nternationale

"de meest representat i eve bi j ee nkomst van de

vre des b~woging

sedert de Tweede Wereldoorlog'' • Inder-

daad waren hier a lle mom e nteel belangrijke (communistische en nie t communistische) vredesorganisaties vertegenwoordi gd . Vooral de com~u 
nistische deelname was relatief groot : vrijwel alle

int~rnationale

communistische frontorganisaties hadden een afvaardiging gezonden , hetgee n ui teraard een stempel op he t vcrloop van de

con fer~ntie

drukte .

Ook uit Nederland namen enkele personen aan de confe r ent i e deel ,
onder wi e de b ekende dr . S . J . Bosgra , secre t ari s van de Subgroep_ Inte rnationale Be tre kkingen van de PSP, en P. Verdoer en ,· politiek -secretaris van de PSP , speciaal belast met de buitenlands e politiek . Opmerke lijk is , dat de communistische "Nederlandse Vredesraad 11 (NVR) op het
appèl ontbrak, hetgeen nog eens duideli jk illustreert in welk internationaal (doch ook nationaal!) isol ement de

~ederlandse

communisti sche

vredesstr i jders zich momenteel door eigen toedoen bevind en .
Reeds v óór de aanvang van de conferentie vi el i n de persartikelen
en spr eekbeurten van promi nent e leden der organi serende vredesbewegin·.

gen te beluiste ren , dat de conferen tie een ste r k anti- Amerikaans karakter zou krijgen . Alleen a l hierom lag de belangstelling van de communisten voor de bijeenkomst dan ook voor de hand: het was bij voorbaat dui delijk dat er voor hen politi e ke winst

~e

behalen viel . Sec r e-

tari s - generaal Romesh Cha n dr a va n de V/VR l i et i n di t opzicht \ïeini g
t wi j fel aan de communi s tisc he oogmerken bes t aan . In het WVR - or gaan
aperspe ktieven 11 schree f hij bi jvoorbeeld :
'' ••••• • een dergeli jke v a rbeterde co~r d i natie (van de ve r schillende gr oepen die t egen de oorl·og in Vietnam ageren)
zou het ve r gemakkelijken de Vietnam - politiek van Johnson
moreel en politiek t e isole ren en ni euwe gr oepen te betrekken
bij het front dat tegen deze politiek opp ositie voert . n
Hi j werd niet t eleurgesteld . De con feren tie leverde in ve l e rlei opz ic ht wi nst voor het communi sme op : de Ame rikaanse politiek wer d s c herp
ver oordeeld ; de aanwez i ge vertegenwoordigers Van
Zuid vie t namese

N~o r d - Vietnam

en he t

Bevrijdingsfront werden lui d be jubeld. Hun aanwezig-

heid werd van Oosteuropese z i jde t rouwe ns op a l le mogelijke wijzen
uitgebuit. Zo nerd hun t i jdens de confe rentie door de Oostduitse
l1inister van Volksgez ondhei d , Max Sefrin, plechtig oen gift van vi jf
miljoen mark overhandigd. De conferentie resulteer de

t~nslotte

VEHTROWBLIJK
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-
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"oproep 11 , di0 :lanvangt met de woorden:
"De Am<Jrikaanse escalatie in Vietnam i s niets minder dan senocide ( = volkerenmoord ) gewor d,en •••••• 11 • Verder wordt in het stuk gü sproken van i'het Zui dvietnamese Bevrijdi ngsfront, dat de fundamentele
aspiraties van het volk van Zuid - Vietnam representeert :; •• • •••

~e ~

kQn

zich indenken dat een dergelijk resultaat i n Oost-Europa met groot Ge noege n ontvange n is . De "Prawda" constateerde op 10 juli dan ook te vreden:
:tDe pessim i stische prognoses van bepaalde 'leste rse kri ngen, die meenden dat bij een dergelijke breed op8ezette
conferenti e geen gemeenschappelijk gezichtspunt t.a.v .
de veroordeling der .merikaanse agressie in Vietnam be reikt zou kunnen worden , zijn niet ui t gekomen 11 •
Het communisme, i.c . de WVR, heeft op deze conferentie echter
nog méér winst weten te boeken. Immers, het streven van de ïVR om tot
samenwerking met internationale pacifistische bewegingen te komen
- een streven dat al van enkele jaren geleden stamt , doch slechts
moe i zaam tot resultaten l ei dde

~

is op deze conferentie in één klap

gereal iseerd, In een tweede (en laatste ) resol utie werd nameli jk be sloten t ot de oprichting van een

11

con tinuing c om mi t tee" (een soort

contactorgaan , zonder directe beslissingsbevoegdheid) , waarin a ll e
organiserende vredesorganisaties vertegenwoordigd zijn en dat in de
toekomst plannen tot r:,ezamenlijke Vietnam - activi teiten zal uitwerken .
De BVR heeft van meet af aan hierop aangestuurd, getuige o . a. de ui tlat i ng - vóór de conferenti e - van eerdergen oemde Romeh Chandra, dat
11
de conferentie onge twijfeld van besliss ende invloed zal
zijn op de ve r dere samenwerking tussen de verschil lende
(vre des - ) oreani sa ties ••.
In z i jn speech op de slotbijeenkomst kon hij dan ook met tevredenheid

opme r ken , dat
de resultaten van de conferentie misschien het begin be tekenden van het einde van de koude oorlog binnen de vre desbe\•seging11 1

11

een opmerking die - volgens Radio Moskou althans - met applaus werd
begroet . WRI - bestuurslid M. Randle gebruikt e in dit verband de term
11

t urning point in the i nternational peace mov ement 11 1 waarb ij hi j wel

de restrictie maakte , dat eerst na zes tot twaalf maanden in dit opzicht concrete conclusies getrokken zouden kunnen worden ,
Of de hier geciteerde verwachtingen bewaarheid zullen worden
is momenteel inderdaad nog niet te voorspellen, doch het ziet er in
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ieder g0val wel n.:<ar uit , dat de ;;Wereldconferentie inzake Vi ctnam 11
van grote invloed zal blijken t e zijn op de
van de

int~rnationale

toekomstig~

activiteiten

vredesbeweging .
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AND~RE GROEP~RING~N

==========:========

Provo - be11egin~

Hoe11el de provo- beweging op 13 mei 1967 in Amsterd.:1m officieel
werd opgeheven en daarmee

na~r

het schijnt ook een eind is gekomen aan

de demonstrat{eve en pr ovocerende activiteiten v1n die groep, is de
provo - gedachte nog allermi nst verdvtenen. Dat blijkt o . m. uit een voorVIoord van de
kort

11

geestelijke vader" van de provo ' s , Roel van Duyn 1 i n een

.elede n bi j de uitgeveri j " De Bezige Bi j" verschenen boekwerkje

"Het beste (slechtste) uit Provo 11 , Daarin komt o . m. deze zinsnede voor:
''hou er rekening mee dat we subversieve methodes zullen zoeken en vinden ,

waarbij alle happenings en demonstraties verb l eken 11 •

Ook schrijft Van' Duyn daarin , dat Minister- President De Jong niet ver baasd moet zijn als

11

na een tijd van afwezigheid uit de publiciteit ,

de ex- provo ' s weer zul len opduiken temidden van de woelingen van de
lieve revolutie, die in .iest- Europa binnen afzienbare tijd op komst is".
Een feit is, dat bi nnen 14 dagen na de opheffing van provo (en
li maand nadat het laatste nummer van het gelijknamige blad uitkwam),
er een nieuw periodiek verscheen, onder de titel "De Papieren Tijger" ,
witte krant .
Volgens een mede deling van de redactie , die ~oornamelijk uit
studenten bestaat, was het de bedoeling een papi eren guerilla in te
luiden , gericht tegen de on we t ende Nederlandse pers , die door b eulen
met rechts en koketteren met links , het werkelij ke nie uws zou verzwijgen :" 'De Papieren Tijger ' bestaat dank zij de corruptie van de Nede rlandse pers" .
In een tijdsbestek van drie maanden volgden nog vier nummers ,
waarvan het laatste zel f s in ~ijf-kleurendruk werd uitgevoerd . He t
periodiek , dat typografisch goed - zij het excentriek - verzorgd is ,
·..·ordt voor 50 ct aan de man gebracht .
Aanvankelijk leek het er op, dat het nieu•.1e blad zich voornamelijk beijverde met het doorgeven van berichten over de zgn . hippies ,
love- in ' s , psychedelische effecten en be\/ustzijnsverruimende middelen .
Later kwamen evenwel ook politieke zaken aan de orde.

~o

bleek dat de

redactie , daartoe uitgenodigd , deelnam aan het van 15 tot 30 juli j.l .
in Londen gehouden congr es ov er de "dialectiek van de bevri jding;' .
Dnder de deelnemers ~e~ond zich o . a . de bekende Black Powe r-leider,
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Rm~rika~n

d~

organi s ator (The Institute of ?henomenologic~l Studies), d~ ''demysti -

Stokeley

Carrnichi~l.

Het doel

v~n

het congres wa s volg9ns

ficatie" van geueldàadig gedr:lg in al zijn vormen en het onderzoek naar
nieuw& vormen va n actie .
In een redactioneel verslag over dit congres wordt gesteld,

d~t

t11ee 11cken lang werd gesproken over alle mogelijke vormen van openlijk
en

verk~pt

ceweld in de pol itiek , de rechtspraak , de cen0eskunde en de

opvoeding, over het misbruik van de technologie en over de'bnleefbaarhoid11 in. o'nze steden . De aanwezigen stelden daar de noodzaak v::m
(contra - ) geweld tegenover . Een ,zekere Paul Goedman - een anarchis tisch schrijver - kwam zelfu met hat idee een beperkte bio - chemi sche
oorlog te gaan voeren , di e bi nnen enkele dagen oen enorme chaos t e weeg zou kunnen brengen . Ook het toevougen van LSD en/of bacteri~n
aan het leidingwater was z . i . een mogelijkheid.
Hot congres had volgens "De Papieren 'rijgera aangetoond, dat er
vele vormen van gev1eld bestaan en dat even zovele vo,rmen van tegen actie broodnodig zijn: de guerilla ' s in de derde wereld en in de neger ghetto ' s tegenover het bloedige .lesterse imperialisme en racisme; de
provocerende speldeprik tegenover de marihuana verbiedende autoriteiten in de parlementaire hypocratie; bloemen en liefde tegenover de
agressie en frustaties van de grijze pakkenwereld .
Tenslotte werd vernomen , dat een van de belangrijkste opgaven
die het congres zi ch had gesteld , v1as: "het kweken van solidariteit
tussen
de h i ppi es , dem on stranten en gue rilla ' s''·
,.
Interessant i n verband met de laatste zi nsnede is , dat i n he t zelfde nummer van de nieuwe provokrant , de redactie verzoekt om gege vens over politi onele a c t i es, die de "grenzen van de welgevoego l i jkheid te buiten zi j n gegaan" . Informatieve verslagen worden i ngewacht
inzake

inv~llen ,

schermutse l i ngen , arrestaties, feuilleringen enz .

Misschien probeert de redactie op deze wijze dan ook in de gunst te
komen van en aansluiting te zoeken bij de Nederlandse

11

hippies 11 •

Van hen , evenals trouwens van soortgenoten in het buitenland ,
is bekend dat zij over het algemeen weinig of geen interesse i n poli tieke zaken hebben . Dat bleek ook tijdens de love - in , die op zondag
6 augustus j . l. i n het Vondelpark in Amsterdam werd gehouden . Deze

viel samen met de Hiroshi ma - herdenking van de Amsterdamse afdeling
van de PSP . "Hippe 11 ve rt egenv1oordigers k\1amen daar na afloop van een
toespraak van het PSP- gemeenteraadslid A. J . Bruggeman verte l len , dat
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zij noch in kr~esties rond de kernbe11apening, noch inzake Vietnam
waren gernteresseerd .
Deze t;eda chte leeft ook bij de redactie v "'n iiDe .'a pieren ·rijger·' , althans voorzover het de love - in ' s betreft: ,;g ee n geurmom
Vietna m, g een gejengel rond Israël, laten we de he e rlijk ~t e da g va n
de ueek clea n houden; politi ek bestaa t niet , ten z ij a l s een
stank, waar ied ereen door be s met \'/Ordt ·' .

~alc el ijk c

Onder de jongeren , die tot nu toe i n 'De Fa pi.e rcn 1'ij ;;er 11
schreven bevinden zic h t enmin s te 6 (voormalige) provo ' s o f provo gezin.d.en . On der hen zijn er e nkele va n het ilee r s te uur ·;, . zoals
Olaf Stoop en Hans Me tz . Ook de anarc his t Rudolf de Jong schri j ft
zo nu en dan in het nieuwe blad, evenals destijds in "Provo:• .
Studentenvakbeweging
Ook de Studentenvakbeweging (SVB) gaat zich in Europees verband bezighouden met het gezag .
Het besluit daartoe was een van de vele , die genomen werden
t i jdens het van l tot l l august us j. l. in Jest - Eerlijn gehouden
congres van Eu ropese syndica.listi.sche studentenorganisaties (CE.:iB) .
Daar werd overeengekomen om een samenwe rkingsorgaan te vormen met
een secretariaat in Amsterdam . Dit secretariaat , dat onder lei di ng
zal staan van Maart en Abeln , thans nog landelijk- voorzitter van de
SVB, krijgt tot taak. de activiteiten van de Europese syndicalis t i sche studenten te coÖrdi neren . Voorts zal het docum entat i emateriaal
moeten v erzame len over de oor zaken van - wat genoemd wordt - de
toenemende aut oritaire neigingen van he t gezag.
Al eens ee r der vond een soortgelijk congres plaats, name lijk
van 3 tot en met 5 maart 1967 in Brussel . Daar werd toen een act i e program opgesteld, volgens hetwelk de syndic a li stische studentenorganisaties zich moesten gaan bezighouden met harde acties voor de
structurele v erbetering van de spciale en juridische posi t ie van de
student .
Zowel op het congres in Brussel als op dat in Ber lijn , werd
'gest e l d dat de internationale studentenorganisati es , als de (pro Westerse) International Student Conferenc e (ISC) en de (communistische) Internationale Unie van Studenten (lUS), te weinig representatief zijn voor
omgaat .

~at

in (syndicalistische) studentenkringen
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in 1:ezen

is niet ondenkbaar , dat de
ca~ouflage

met de in de

stellingn~me

tegenover de IliS

is, aangezien juist deze orranisatie

C~6~ sa~enDerkende

verenicingen het

l~atste

~~ar

banden

halfjaar

aanzienlijk heeft verscerkt • .~s het begin maart 1967 no~ zo , dat
slechts drie

v~n

de 10 deelnemende organisaties, bindingen

met de

IU~ ,

9e IUS

con~res_van

ha~den

na het eind maart-begin april in Ulan Bator gehouden
deze organisatie , bleek dit aantal verdubbeld

te zijn . Bovendien .kreeg de Delgische Vereniging van Vlaamse
Studenten (VV3), in plaats van een functie in het Executief CoQit&
(al sinds het vori ge congres van december 1964) , er iin in het v eel
belangrijker secretariaat van de organisatie .

_

Gelet op het bovenstaande, moet er rekening mee v:orden geh6-l:fden, dat de·IUS op de achtergrond van de aaneensluit ing van Europese
studentenvakbonden eveneens een rol speelt .
De SJ en de IU.... Y
Begin juli 1967

beslo~t

het bestuur van de bonafide Interna -

tionale Unie van Soc ialistische Jeugd (IU~Y) tot royement van de
:3ocialistische Jeugd _(S_J ) . Dit , omdat deze organisatie (geassocieerd
lid van de IUSY) ook lid wilde worden van de communistische ./ereldfederatie van Democratische Jeugd ( :FDJ) . De IUSY achtte het lidmaatschap van háár organisatie evenwel onverenigbaar met dat van
enige comm,un.i stische wereldorganisatie .
Men beraadt zich bi j de IUSY nog over de positi e van de
democratisch- soc i alistische s~udentenvereniging

11

Po li te i a", di e ook

tot de .IFDJ zou willen toetreden. Al s "Politeia 11 zich niet bereid
toont alle t?enaderingspogingen tot de communistische organisatie
te staken , zal ook deze vereniging worden geroyeerd .
Het is met de toelating van de SJ tot dusver overigens ni et
van een leien dakje gegaan . Blijkbaar waren niet alle bij de \!FDJ

-

aangesloten organisaties enthousiast . Dat zal zeker niet het geval
zijn met het Algemeen Nederlandse Jeugdverbond (ANJV), dat zelîs
een uitgesproken hekel heeft aan de (provocerende) 3J.
Het ziet er evenwel naar uit,dat de kansen voor de 3J st ij gen .
Naar verluidt wordt de verstandhouding tussen deze socialisti sche
jongeren en de Russische Komsomol steeds beter .
Ter gelegenheid van de 50ste herdenking van de Russische
01ctoberrevolut ie zal de SJ een openbare bijeenkomst en een foto VER'fHOUdELIJK
''
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tentoonstelling organiseren . Daarvan werd melding gemaakt in het
.Ji.i'DJ-informatiebulletir: var. 15 juli j . 1.; ui teraard een opmerkelijke
zaak .
Vietnam
Ho~wel

s inds september 1965 h . t . l . door parti j en en organisa-

ties van uiteenlopende poli tieke richtingen ve r schillende activitei t en tegen de

~merikaanse

politiek inzake Vietnam werde n ontwikkeld,

slaagde tot nu toe gee n enkele groepering er in om deze activiteiten te bundelen teneinde tot ·missale

acti~

te komen . Het ziet er

naar uit dat ook de pogi ng daartoe van de in april j . l . opgerichte
Vi e tnam - Steun- Teams (VST) (zie ook M. O. 5 - 1967 pag . 28 ) schipbreuk zal leiden . Dit
de

~PN

~s

dan niet alleen. gevolg van het feit , dat

er zich van distancieerde en dat andere organisa ties zich er

niet bij aansloten, maar wellicht ook van het afwijzende standpunt
van het hoofd va n de vertegenvoordiging in Oout - Berlijn van het
Nationale Vietnamese Bevrijdings front , Duong Dinh Thao . (Aan Duong
Dinh Thao werd in december 1966 een visum voor Nederland gewe i gerd .
Hij wilde toen het llde ANJV- congres bijwonen . )
Volgens het laatst verschenen nummer (juli 1967) van het SJperiodiek " Voorwaartsn bracht de trotskist Huj_b

~i ethof,

tot nu toe

v·o orzitter van het Jongerencomité Vietnam en mede - oprichter van de
VST, kortgeleden tweemaal een bezoek aan Thao . Bén erva.n vond vermoedelijk begin juni plaats toen Riethof samen met zijn mede - oprichters van de VST, Jan Blok en Irene Donner - van de Weete ring , - tuee
dagen in Be rli jn verble€f.
Tijdens het interview met Ri ethof sprak Thao over

~er schillen

de van de tot nu toe in Nederland aan de dag gelegde activiteiten .
Daarbij viel op dat hi j i n feite geen enkele actie boven een andere
prefereerde . Zolang de verschillende

solidariteits ~

en steunacties,

zoals die van het Jongerencomité Vietnam, de CPN , de Quakers, de
Steun- teams en de Actiegroepen eea positieve functie vervullen
- zowel voor de buitenwacht als voor de eigen achterban - moeten ze
doorgaan en versterkt worden, aldus de Vietnamees . Elke concrete
steun uit Nederland wordt in de eerste plaats in dat licht bezien.
Volgens Thao zijn de ge ld zendingen en de levering van plastic
van grote betekenis geweest . Hij voegde daar aan toe , dat het goed
zou zijn om de beperkte krachten die in Nederland voor steunacti es
beschikbaar zijn , vooral in te zetten voor het verwerven van die goe VEHTHOU I/ELIJK
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in Oost - Zuropa of China konden krij -

Vi~tnamezen ni~t

gen . Grote aandacht

mo~t

_LIJK

volgenG Thao daarnaast worden besteed aan

het politieke effect , dat een dergelijke ac tie binnen
frontî' in Nederland zou hebben .

lat

h~t

h~t

,;Vi etnam -

initiatief van Pü:t Nak

betreft.verklaarde Thao , dat het een grote fout zou zijn om mensen
als hij aan te vallen om hun "Oe- Thantismen (Zoals bekend ondersteunde de groep Nak de oproep van de secretaris- generaal van de Verenigde
Naties om de bombardementen op Noord - Viecnam te staken . ) zonder hen
te begroeten aan het"Vietnam - front 11 en zonder met hen samen te wer:_
ken en

e~n

geduldige discussie met hen te voeren. Aan de andere kant

zou he.t .volf)ens hem fout zi jn, om de a ctie van politi ek -b ewustere •...•.
groepen .tor wille va n de eenheid van actie tot beneden het i'Piet · - Nak- peil" terug te draaien .
Studieconferentie van de ".lar Resisters International"
Van 19 tot 22 juli belegde de pacifistische
International

11

;r

.lar Resisters

( .au ) te. Jessheim (bij Oslo) een studieconferentie

over de NAVO, waaraan door circa 40 afgevaardigden uit verschillende landen werd ,deelgenomen . Ook uit Nederland namen enkele personen
aan de bijeenkomst deel , onder wie Mr . H. van Jijk, lid van de Eerste
Kamer. voor de PSP, tevens voorzitter van de bij de /Hl aangesl oten
"Algemene Nederlandse Vredesactie 0 (ANVA) en de PSP- leden Dr .
Bosgra en D:ts . F . de Vries . De laatste hield een

inleidi~g

s.

onder de

titel "de NAVO en de klei ne staten" . Andere sprekers ·waren o . m.
~ro.f

R. Bierzanek uit Polen en Si l as

c.

Cerqueira, een in balling-

schap levende Portugese communist •. De conferentie had - zoals gewoonlijk bij dit soort conferenties , waaraan men voornamelijk deelneemt om
contacten te leggen en te onderhouden - een weinig interessant verloop . Voor zover bekend, werden geen nieuwe acties in het vooruit zicht gesteld en ook m.b.t. de ·lopende

h'l<I - actie~?

ten b<:hoeve van

Amerikaanse deserteurs (zie vorig Maandoverzicht) kwam niets nieuws

---

naar voren .

Ove r het studi e onderwerp van de conferentie werd door.de dee lnemers uiteenlopend gedacht . Het Engelse bl ad "Peace News" (18 aug .

1967) sprak in dit verband zelfs van "aanzienlijke meningsverschil len11 . Ongetwijfeld is dit er de oorzaak van geworden , dat de confe rentie geen slotverklaring of

en~gerlei

"aanbeveling" opleverde .
Vi!:RTROU ,/EL IJK
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Tenslotte dient nog gewezen te worden op de aanwezigheid v~n
tV~ee

verteg.:nvioordigers van de communiGtische "·.ereldvredesrae.d;;

(INR), Yves Cholière en echtgenote, een uitvloeisel van het streven

vpn d~ ~VR naar meer contact en , zo mogelijk , samenwerking met.p~ci . fistische organisaties . In het verledèn heeft dit al eens geleid tot
een

geza~enlijke

studieconferentie van .NR en ,ffii .
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Datum :

Bijeenkoms t :

Plaats :

Organ isati e :

Bijeenkomst Execut i e f conité IOJ .

Ulan Bator

Intern . org . v .
Journalisten .

10 sept . 1967

Waarheidfestival .

Amsterdam

CPN .

23 sept. 1967

Nor dmarktre ff en .

Ro ndsburg

HIAG (oud-nazis tisc h) •.

se pt . / okt .1 967

Intern . conf . over
toerisme va n j e ugden s tudcn tenorg .

Boedapest

Intcrn.Bureau v.
Toeri sme en Jeugduitwisseling ( BITEJ) .

sept./ okt . 1967

Conf .v. j e ugd en studenten over Europese
v eili gheid .

Tsjec hoSlowakije

Wereldfed . Dem . Je ugd
( WFDJ ) en Intern .
Unie van studenten
(IUS) .

oktober 1967

Conf . v . Europese
Vredescomité ' s .

0 .-Berlijn

(WVR)
raad.

oktober 1967

Conf . over Europese
veiligheid .

Wenen

Wereldfed . v . We tenschappelijke ~e r
kers .

november 1967

Bij eenkomst van jeugd
uit NAVO- en 7 arschaupact - landen.

Finland

Wereldfed.v . Dem .
Jeugd ( \1/FDJ) .

1 , 2 dec . 1967

Bijeenkoms t Alg.Raad
FIR .

0 .-Berlijn

(FIR) Internat . Fed .
van Verzetsstrijders .

22- 24 dec.1967

22e CPN- congres .

Amsterdam

CPN .

7- 9

*

*

s~pt . 1967

eind 1967

Zitting Pre sidium

?

~e reldvredes 

We r e ldvrede sraad.

VJVR .

1968

IIIe Chr.Vr edesconfe r en tie .

Praag

Christelijke Vredes confe rentie .

*

april 1968

Conferenti e i . z . Europese ve iligheid en
We tensch . s amenwerking .

V/enen

( WFSW) We reldfederatie van lïe tenschappelijke gerkers .

*

voorjaar 1968

Congres i . z . Zuropese
Veiligheid .

*

28 juli 1968

9e Wereldj e ugdfestival .

?

Wereldvredesraad
( \, VR) .

Sofia

'iJ ere ldfcd . v. Dem .

Jeugd ( WFDJ) en
Internat . Uni e van
Studenten (IUS) .

* ni e uw c.q. aangevuld .
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