"aR I=JH1:tA\' ELIJ K

I

26 OKT. 2001
Deze rvbricerfng •s

beëindigd na .;~ Jr.

MAANDOVERZICHT

No .... . . JL . .. . . . .... . 1967

BINNENLANDSE

VEILIGHEIDSDIENST

I" I i'! !• -; P L .~. rJ D 3 ;:;

V ::

L I G 1! ~: J D

s

D I E .,

r,

T

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

V

~

n

~

R 0 U'

~

16.

L I J K

(Jijdvak 1 - 9- 1967 t(_m_30 - 9 - 1967)
I N i! 0 U D
l~o. 883 . 986

I.

Communisme
--·-

Blz.
In t ernationaa l

De Sowjet - Unie vi j ftig jaa r na de 0ktoberrevolut i e
Spanningen i n de Sowjetmaatschappi j
Het conflic t tussen bureaucratie e n intellige ntsi a

De "autonome koersn van de CPN
De CPN en de Roemeense CP
De CP~ en de oorlog in Vietnam
De kwest i e Hulst
Leen Seegers , Fiet huiper en Jan Houtman
He t 11 \/aarheid :·- festival
III.

4
7

12

13
14
15
16

18

Activ iteiten van de communistische hulporganisaties
De frontorganisa ties en het conflict in he t MiddenOosten
NVB-steun aan Vi etnam
De Vereniging 11 Nederland - US SR 11 en ;;Vernu·:

IV

1

20
25
25

Andere Groeperingen
De PSP en he t Mi dden - Oosten
Reis van Boe t es naar Noor d - Vietnam
Conferenti e van 1'voorhoede "- jeugd organisaties
SJ- ac tivite i ten

-Overz
- -i cht
-

bui tenlandse reizen

27

28
29
31
33

34

VZRl'ROU ZLIJK

H0 0 F DS T UK I

CONNONISME INTERN ATI ONAt.L

=========================

De Sowjet - Unie vijftig ,iaar na de Oktoberr evolutie
In de Sowjet- Uni e staan deze maanden in het teken van de vijf't i gste va rjaardaci van de ·1Grote Socialistiscne Oktoberrevolutie !i ,
Lenins greep naar de macht in hot chaot i sche Rusland van november
1917, gevierd - nu al een halve ee uw - als de eerste en besli ssende
overwinning van het socialisme op het tot sterven gedoemde kapitalisme .
Dat deel van de communistische were ld dat het "linkse avonturis me" nu zo verfoeit, maakt zich op voor

11

het festival van de overwin-

ningen van het communisme, van het marxisme - leninisme, van de door
' het leven ' bewaarheid geworden inzichten van Lenin , de leider van de
Oktoberrevolutie"-- de geslaagde linkse avç>nturist .
Het

11

leven 11

-

de historie van vijftig jaar Sowjetbewind - mag,

dan al een machtige staa t hebben opge l everd , het heeft (behalve voor
de communisten zelf) nimmer "ex post 11 Lenins marxistische gelij k kunken bewijzen . De bol sjewistische machtsgreep is een hachelijk avontuur

~ eweest ,

socialisme

waarin het door de meesters van het wetenschappelijke

eewe ~ en

patroon voor de revolutie nauwelijks te herkennen

is en waarin de inspiratie van generaties Russische revolutionairen
het tekort aan marxistis2he

11

wetenschappe lijke'" zekerheden heeft moe -

ten .compenseren .
Ook Lenin zel f heeft dan ook soms aan het welslagen van zijn
;'experiment" getwijfeld , zoals bleek uit zijn constatering op het
congres van de Sowjets in januari 1918 , dat de bolsjewieken op dat
moment al vijf dagen langer aan de macht waren dan destijds (in 1871)
de Parijse communards - een feit dat hem kennelijk evenzeer verheugde
a l s verbaasde - en bleef voortdurend voorbereid op de mogelijkheid van
i llegaliteit en vlucht .
Bracht echter enerzijds het

avont uu~

.van Lenins bolsjewieken

een abrupte wending in de ontwikkeling van het marxisme , anderzijds
volgde de latere ontwikkeling van het soc i alisme in de So\'/jet- Unie ook
niet continu uit het l eni nisme - integendeel - zodat een beroep op het
attest van "het leven;; in verband met de juistheid van Lenins inzichten

kenne~ijk

tot we inig anders dient dan tot zelfrechtvaardiging van
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de

kaste .
Niet de vijftiGj a rige duurzaamheid van de Oktoberrevolutie maar

h~crsondc

vijftig jaar partijmacnt, vijftig jaar heerschappij van een van
proletariaat vcrvreemde partij - olichargie zal op
zijn van ;;he t festival van de overwinningen van

h~ t

7 november de titel
h~.:t

communisme;· . De

Oktoberre volutie z elf duurde even kort als de revolutie va n de communards .
In de maandon v66r hun greep naar de mac h t hadden Lenin en zijn
bolsj e wieken be loofd oen totaal nieuwe staat te zull e n stichten . Le nin sprak daarbij van een federalistisch systeem van autonome communes , ge leid door bij vrije en

~eheimc

stemming gekoz e n

vert c~~ nwoor 

dige rs, die afzetbaar zouden zijn en gesal arieerd zouden wordo n als
11

goed e arbeid.:rs 11 • De sowjets, raden van arbeidl3rs, boer e n en solda-

t e n, zouden van de laagste tot de hoogste niveaus he t bestuursapparaat va n dit systeem vormen . Het l ege r zou worde n
volksmilitia.

D~

v e rv~nge n

door een

·'s taat" in de traditionele zin , maar dan gezien als

he t onderdrukkingsapparaat in handen van de voormalig e heersende klas se, zou beginnen af te sterven onmiddellijk na de vest i ging van de
heerschappij va n he t proletariaat .
Lenin stelde de bijeenroeping van een GrondwetgQvende Vergade ring in he t vooruitzicht , kondigde aan dat de

sowjetm~cht

alle naties

binnen de Russische grenzen hun onvervreemdbaar zelfbeschikkingsrecht
zou garanderen- hetgeen wil de zeggen ;'het onmiddellijke en volledige
herstel in vrijbeid van Fi nl a nd , de OekraÏne , Wit Rusland , de Mohammedaanse naties etc • • • to t en met de vrijheid tot

~fscheidingö! ,

Hij

stelde de nationalisatie van de grond in het vooruitzicht , waarbij
de lokale sawjets in afwachting van een definitieve be slissing van de
Grondwetgevende Vergadering ,de bezitsrechten en het vruchtgebruik
zouden regelen . Hij beloofde de beslissingen van de massaw zul len
respe cteren zelfs wanneer deze niet in overeenstemming zouden zijn
met zijn eigen inzichten, zelfs wanneer de boeren aan de (toenmalige)
Revolutionair Socialistische Partij de

voor~eur

zouden

~e ven

boven de

bolsjcnistische partij •••• en zelfs wanneer zij deze revolutionairsocialiste n een meerderheid in de Grondwetge vende Vergadering zouden
geven .
Lenin kondigde

11

vrijheid en gelijkheid 11 aan voor alle in de

sowjets vertegenwoordigde partijen , die in vreedzame en democratische
wedijver hun inzichten tot gelding zouden kunnen brengen. Hij be l oofde
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a l ge he l e en onbepe r kt e pe rsvrijhei d - kortom een war e dem ocra ti e .
"All e macht aan de

sow j ~ ts ·• ,

d~.;

l e uze van de Ok tobe rre volutie ,

hee tt e a l d0 z c be loften same n t e va tte n . Maar nauwe lijks wa s de r e volu t i e gewonn e n of de l e uz e ze lf bl eek een lozu f rase te zijn gewee st
en de meeste be lofte n werde n in hun

t egv n dç~ l in $~ lost •••

•

De ge sc hi edenis is be ke nd . Sinds vij f tig j aar h ee ft de communisti s che propaganda waan en werke lijkhe i d dooreengc haald . De werkelijkhe id Vcln ee n ongehoorde politi e ke e n economi s che machtsvorming en de
wa an van de onve rmijdelijkh eid van de ove rwinning va n he t soc i alisme
in ~ enstort e nde

op he t

1"JClvaart" en een

11

kapitalisme; de werkelijkheid van een 1'eenheids-

massacul tuur 11 en de waan van sociale be vrijding ,

cul t urele r e volutie en de ge boorte van e en ni e uwe mens ; de werkelijkhe id va n ee n autocratisch en totalitair be wind en de waan van een
socia listische democratie (met theori eën ove r de rol van de a r beidersklasse , geleid door de communistische partij, in de revolutionai re
strijd e n de opbouw van een nie uwe maatschappij;over de dictatuur van he t
prole tariaat; over de sowjets als organen van de werkelijke macht van
he t volk en over het bondgenootschap tuss en de arbeidersklasse, de
boe r e n en de andere lagen van het werkende volk als een beslissende
factor in de strijd voor nvolksdemocratie 11 )
In deze maanden vooral werkt de

.

propa~ anda

op volle toeren om

de continuiteit van de revolutie en de e e nhe id van haar theori e en
praktijk te demonstre r en .
"Voor het eerst i n de ge schi edenis - heet het - heeft de Ok toberre volutie een e i nd gemaakt aan de heerschappij van fe edalen en
kapitalisten en de ' rechtsorde ' van de uitbuite rs vernietigd . Onder
de l e uze ' alle macht aan de sowjets ' hebbe n arbeiders , boeren en soldaten de oude wereld neergehaald en de dicta tuur van he t proletariaat
ge vestigd , een nieuw soort staat - de socialistische Senjetstaat waarm ee he t tijdperk van de heerschappij van h e t werkende volk werd
ingeluid" .
11

De Oktoberrevolutie he eft de

e conomisch~

en sociaal- politi eke

emancipatie van de massa , hun bevrijding van elke onderdrukking en
hun ve rde re ontwikkeling tot doel ge had . Daarin ligt dan ook de diepste
be t e ke nis van haar revolut i onair humanism e : z e hee ft de mogelijkheid
geope nd voor een radicale oplossing van alle proble me n die in de loop
van .de geschiedenis der mensheid zijn ontstaan - het probleem van de
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problo~~

het

maatschappij,

h~t

probl eem van de soc i ale vooruitgang ,

van oorlog :n vrede en dat van het lot van dü werel d-

beschaving" .
:In vijftig jaar is he t :,owjetvolk de we: ccgaa .• van ..:en L.:odaL
en

kapit~listischc

sch~ppij,

maatschappij naar een radicaal socialistische maat-

van pol iti eke r&chteloosheid naar socialistische democrati e ,

van de nationale onde rdrukking van. de verschillende volkeren naar hun
vrijheid on. gelijkheid , van technisch.:: en 0conomi s che a c l1tc rlijkheid
naar een mode rne

g~ industrialiseerde

en gecollectiviseerde

m ~a tschap 

pij, van onwet e ndheid naar wet<mschap en cultuur ••• 11
Do koste n van dit a ll es worden daarbij uite r aa rd niet gerekend ,
nie t de kosten in ge ld en niet d0 kosten in bloed , in slachtoffers van
een meedogeploos bewind - de tien miljoen boeren die ook Chroes tsjow
:·vergat" in zijn destalinisatierede , de dood ingc je.agd in

11

een van de

meest glorieuze perioden i ri de geschiedenis van de Sowjet - Unie: : , die
van de collectivisatie , en de ongetelde slechtoffers van het Stalinistische schrikbewind - maar ook niet de economisch misschien nog hoge re
kosten aan :1 forlorn alternatives n , aan wat had kunnen zijn als de
part ij-olichargie niet zoveel decennia lang de dynamiek en de creativit eit van de wet e nschappelijke, technologische, economische en culturel e intelligentsia in kluisters gehouden had .
· Want in de lofzangen op de verworvenheden van hat zo democratische en humanistische soc ial i sme passen, de woorden slecht bij de
wijs . Het moesten lofzangen zijn op de

geprivil~gieerde

nie uwe kaste

(uit eraard niet zonder verdi e nsten) die erin geslaagd is vijftig jaar
lang de mythe van een·

11

0ktoberrevolutie 1; in stand te houden , evenzo-

lang h e t Rus.sische volk eronde r te drukken en t ege lijkertijd een ont zagwekkende

wereldmac~1t

Maar zullen de
nog

pr~scntcren

op te bouwen.

ni~t

geschatte kost en zich misschien niet toch

en tot een bankroet leiden?

~~ -~~~~~~~~~!~~~~~~~j

Naar haar physiek potenti eel gerekend is de Sowjet- Unie de
twe ede \'ICreldmacht . Militaïr- technisch gc;eft zij de Verenigde Staten
weinig of niets toe . Haar uithoudingsvermogen in de be \'lapeningswedloop en in de strijd om de suprematie in de ruimte hang t e chte r af van
de ontwikkelingamogelijkheden en de spankracht van haar ec onomie.
VERTROUWELIJK
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industr i ~le

basis , betrekkelijk hoog ontwikkeld , is can

sa1enstel van primit i eve en (vooral in technologisch opzicht) zeer
moderne component en . Haar agrarische bas i s is

ineffici~nt ge or~_ni

secrd, lijdend - nog steeds -aan de rampzalige gevolgen van de coll ectivisaLie , met sen opbr engst per hoofd van de bevolking
maar juist

h~t

niveau van vóór de

De drang tot

r~volutic

di~

nog

haalt .

hervorming van de economische orbanisatie ,

r~solute

sinds 1962 gc ori~ntcerd op de verwezenlijking van de id~e~n van Liberman , wordt gefrustreerd - moer dan in verschillende Sate l lietlanden door de bchoudzucht van de topappar.atsjiks , die een statusbelang hebben bij de handhaving van de meer

orthodox~ socialistische

principes

in de economische productie .
'l'erwijl de kloof wijder wordt tussen de zich in een hoog tempo
ontwikkelende technologi& en het verouderde i-1arxistische economische
systeem, dringt zich de achterlijkheid in de organisatie van de productie en de distributi e van econ omische g oederen met de daaruit
r esulterende ongelijkmatigheden in de consumptieve sfeer steeds meer
op . Het ~robleem van de onvoorste lbare i neffici~ntie e n verspi llingen
in de Sowjet - ec onomie wordt groter

na~rma t e

(vooral door de invoering

van de automatie) de efficiën tie van de produktie in de hoogst ontwi kkelde kapitalistische landen sneller toeneemt .
Het is een probl eem dat nie t wordt opGelost met correcties i n
de eeest van Liberman of met opvoering van de aantallen technische en
economische deskundi gen . Het i s slechts oplosbaar door herschepping
van he t

11

economisch model", waarin over en weer op elkaar bet rokken

vrijheden en v erantwoord elijkheden , informati em ogelij kheden en beslissingsbevoegdheden , markt-,

competitie~,

loon- en prijsfact oren in een

samenhangend en zelf - werkend gehee l gevat worden .
De ideologie - het schild waaracht e r de apparatsjiks hun gevestigde belangen verdedige n tegen de technologi sche en ec onomische i ntelligents i a - i s echter een obstakel geworden v oor de vooruitgang . Cons equent Libermanisme zo~ een uitweg kunnen openen uit de impasse;
maar een consequent Libermanisme is onverenigbaar met de tradi t ionel e
conc eptie van

11

s ocia lisme 11 , De stagnatie in de landbouw kan worden

doorbroken door een îundamentele structur el e hervorming , door de verwerping van h._t zo gekoesterde ideologische dogma van de k olchos e ;
maar de apparatsjiks weigeren de mogel i jkheid van een dercelijke , voor
hen l evcnsccvaarli jke vorm van destalinisati e , zelfs maar in ove rwc -
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vorm van destalinisatie, zelfs
De
Unic is

b~klemdheid
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m-..ar

in overweging te nemen .

van de sociologische

structuur van de

wel zo ernstig als die van huar

bov ~ ndien

Sonj~t 

economisch~

struc -

tuur . De bocrenbevolking wordt , zowel door afremming van het urba nisatieproces als door de handhaving van het collectivisatiebeGinsel ,
Gcdnonvcn zich te schikken in omstandigheden die in economisch opzich weinig zinvol zijn*) , Geen wonder , dat zij cynisch staat tegenover het regime .

11

Zi jne majesteit het prolctariaatn (Hoorden van

Chroestsjon) is onmondig , mist het recht van organisatie (buiten par tijverband) en de middelen het a r beidersbelang tot GCldi ne te brengen .
Stakingen zijn onwettig . De vakbewecingen zijn contr5le - organen van
het apparaat.
De

technolo ~ ische

en economische

intelli~cntsia

weet zich onmis-

baar en voegt zich slecht onder het patronaat van de apparatsjiks .
De wetenschappelijke en cul turele i ntelligentsia vervreemdt in toenemende mate van de orthodoxie , maar wordt vleugellam gehouden . Het
militaire apparaat leeft in een voortdurende hachelijke coëxistentie
met het partij - apparaat , permanent bedreigd in zijn typisch eigGn
institutionele en ideol ogi sche belangen .
Het "apparaatn - de par t i j - en staatsbureaucratie - bcheer st en
controleert de Sowjet maatschappi j in al haar geledingen. De bur eaucratische elite bezi t alle mac ht. De

sow j e~

, de vertegenwoor di gende

l i chamen en de massa- organi sa ties vcrvullen slechts formele en r i t uele
func ties . De bureaucrat i s che e li te houdt de maatschappi j i n een permanente kramptoestand en vc rhinde r t de zel f expressie van de i n t e l l igentsi a , wi er natuurlijke taak het i s ( zoals in de l:!csterse dem ocratieën) het volksgevoelen te: catalyseren en

publieke opinie

te v or -

men . Ze heeft zich ook moedwillig afgesloten voor de sociologisc he en
psychologische ontwikkelingen die i n deze maatschappij gaande zijn .

Ze heeft zelfs de mi ddelen verwor pen om die ontwikkelingen te peilen
door de sociologische en psychologische research systematisch tegen
te gaan . Kortom , de bureaucratische elite is

vervr~emd

van de intel-

ligentsia en van de massa .
Dat wordt ook zo ervar en . De bureaucratische elite wordt gezien
*) In vcrba nd met het töunder empl oyment 11 - problcem hebben de au t ori t e i-

ten de kolchose - arbeiders onlangs toestemming gegeven tot vrije
ncvcnarbcid .
VERTROm/ELI JK
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als ee n

lichaarn in de structuur van deze

ge industrialisccrd~,

technisch en academisch ontwikkelde ma atschappij, waarin managers ,
t ~ chnologen,

van

d~

economen , wetenschapsbe oe f e naars en vcrteg enwoordi gers

culturele intelligentsia in de uitoe f e ning van hun sociale en

economische functies belemmerd worden en nie t in staat zijn di e waa r den te realiseren waarvoor zij· zich , louter door hun

b~staan ,

5 ~st e ld

zi0n . De bureaucrati sche elite wordt ook ervaren als een profi terende
kaste , die ten nadele van alle andere sociale groepen een groot

d~el

van het ;;sociaal product" ope i s t ter bekostiging van haar l'oli ticke
zelfhandhaving en de e xpansie van haar machtssfeer .
Het resul t aa t i s een broeiend conflict tussen de

hoogst~

bureau-

cratische kaste 8ri de intelligentsia .
De uitkomst van dat confli ct is onvoorspelbaar . De sowjetalogen
aarzelen nog zich uit te spreken - er is sinds twee jaar een intensieve discussie over gaande - hoewel sommigen reeds weinig meer vcrwachten van een vreedzame evolutie van het Sowjetsysteem en een ineenstorting van de part i jbureaucratie onder druk van de andere elitegroepen practisch onvermijdelijk achten .
Hoc of wanneer dat· zal gebeuren - lls het gebeurt - zal waarschijnlijk afhangen van de een of andere onverwachte speling van de
geschiedenis die zich voor af i n geen enkele analyse laat vinden . Zen
vonk zal de opgehoopte energie tot ontlading moeten brengen .
Maar het hee ft z i n , de mogelijkheden vooraf onder ogen te zien
om te

kunn~ n

vatten wat er gebeurt als de vonk wel - ·of niet - weg-

springt .

P! ~!~~!~~ ~~!~! -~~~!!~~~!~! !-~~-~~ - ~~!~5- ~ 9~ _!!E!~~!~!~&
Het verzet tegen de totalitaire bureaucratie komt voornameli jk
uit de milieus van de andere elites. De massa van de industri e- arbe i ders en de boeren is inert . (In ~overre is de leninistische revol utietheorie met de nadruk op de avant- garde rol van de partij wel realis tisch geweest . ) Het conflict spitst zich dan ook toe in de verhouding
tussen de bureaucrat i sche eli te - vooral de partijelite -

cner~~-~ds

en de technologisc he/e c onomische intelligentsia en de wetenschappelij ke/culturele intelli gentsia anderzijds . (De militaire elite speelt
een bijzondere rol . )
De breukl ijn t us sen de bureaucratische elite en de inte l l i gen t s i a

VERTROUWELIJK
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uit~raard

~apping

van

niet scherp te trekken.
d~

n~cl opzic~t .

t~lli B cntsia

cratie is

v·~RTRCU'IELIJK

~r

is sprake van

~~n

zekere ovcr-

beide groepen deels in ideolocisch, deels in functio Cok e0n deel van de technologische en economische in-

is conservatief ingesteld*) en met name de staatsbureeu-

op ~ubouvd

uit figuren die uit de technologische en econo-

mischu intolliQentsia afkomsti g zijn .
~en

scherpere breuklijn bestaat er dan ook tussen de

partijbureaucratie en

d~

e~gen li jkc

intell i gentsi a .

De disproport iona liteit tussen de aantallen en de invloedsmacht
van deze groepen laat z ic h als volgt becijferen .
De bureaucratische elite bes taat uit naar schattin~ 400 . 000
personen , waarvan er 200 . 000 tot de hoogste partijbur8aucrat i c behoren en 200 . 000 tot de hoogstq stnat sbureaucratie .
De technologische en economische intelligentsia (inclusief de
managers) omvat echter naar schatting

7 miljoen personen , waarvan e r

2 , 3 miljoen lid zijn van de partij. De we tenschappelijke en culturele
intelligentsia omvat 5 , 3 miljoen personen waarvan er 1 miljoen l i d
zijn van de partij .
De partijbureaucratische elite vormt onvcveer 2% van het totale
CPSU- lidmaatschap, de technologische en economische intelligentsia
(voorzover partijlid) ongeveer 24% en de wetenschappelijke en culturele intelligentsia (voorzover partijlid) ongeveer 1 ~b .
Maar op het XXIIIe CPSU- Congres (1966) - en dit is belangrijk
voor de bepaling van de invloedsmacht van de onderscheiden groepen werd de hoogste par ti jbureaucratie (~6) vertege nwoordigd door 46%
van de gedelegoerd.:m en i n het ni e uwgekozen Centraal Comité door 8~6
van de CC -leden . De t echnologische en econom i sche intelligent s i a (2L~~6)
daarentegen bracht s l echts 14% van de gedelegeerden in de congreszaal
en 2% in het Centraal Comité, terwijl de we.tenschappelijke ·en. ci.ll turele intelligentsia ( 1 ()9i) door 4 ,5% van de gedelegeerden vertegenwoordigd was en door iets meer dan 4,5% van de leden van het ni eUI.ïe Centraal Comité (maar dan nog voornamelijk als assistenten van de officiële cultuurfuncti onari ssen van de partij.)

"') Tijdens een E.ind 1965 onder auspiciën van de oiEkonomitsjeskaja
Gazeta' 1 gehouden conferentie waaraan een duizendtal industri~le
managers , economen en a c ademici deelnamen , bekritiseerde Agi tpropleider Stcpakow een deel van de 11 economische kaders:. vannege hun
verzet tegen de economis che hervormingen .
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(::ordt echter het partij - dcel van de secundaire elites al zo
door du partijbureaucratische elite wuggcdrukt het v~cl grotere ni~t
partij - dcel h~eft een nog
p~rkt~r& invloadssfcer).

slecht~re

sociale status en een nog bc-

Het XXIIIe CPSU - Congrcs l~ert echter nog meer. Volgens de opRaven van

Br~zjneu

in zijn verslag over de werkzaamheden van het CC

zijn m~.ecr dan 50?~ van de leden van de CPSU j enger dan 40 je.ar en zijn
eveneens ongevce~ 5q; van de leden (voor he t grootste deel dezelfden)
eerst lid va n de p·a·rti j geworden na do dood van Stalin in 1953 . Deze
grote groep butrckka l ijk jonge partijlEden lovcrt verreweg h~t grootste continge nt van de 30% leden met een middelbare schoolopl eiding
en de 187~ loden met een universitaire opleiding . (Het zijn d,::ze laat sten die de intelli gentsia in de partij vert 0genwoordigen),
Van de 195 leden van het Centraal Comité echter zijn er s l echts
13 jonger dan 45 en 105 in elk go val beduidend ouder (90 ten naaste
bij 60 en 15 ten naaste bij 70 jaar) . Onder de CC - leden zijn er
- afgezien van ongeveer 20 leden van wie het gegeven niet bekend is ,
maar die voor het ~erendeel tot de oudere garde zullen behoren slechts 4 die sinds de dood van Stalin partijlid zijn geworden .
Dit alles illustreert dat het conflict tussen de bureaucratische elite en de andere eli tes vcrschillende uiterst belangrijke as pecten heef t . Het is i n de eerste plaats een machtsconfli ct , een
strijd tussen oen botr ekkelijk kleino heersende kaste die v ooral
beoogt de posities t e handhaven van waaruit zij de maatschappi j in
haar tontakels houdt , en een aantal veel er oterc.intclligen t siagro~pen

die beogen de funct i as uit te oefenen die hen in de maat schap-

pij natuurlijkerwijs toekomen en vqoral ook het daaraan vcrbonden
prestige te verwerven . Het is in de tweede plaats eon conflict tussen
oen

~leinc

1

machtige groep met betrekkelijk \Jeinig educati e , die in

wezen afkerig en wantrouwend staat tegenover de moderne wetenschappen en cultuurvormen en de hoger ontwikkelde intelli gentsia . Het is
een conflict tuss.en de "voorhoede van het proletariaatn en de opkomende niCU\'/C "middenklasse" . En het is tenslotte een generatieconfli ct .
In de afgelopen paar jar en is de kloof

tuss~n

de bureaucratische

elite en de a·ndere el i tes (en de jeugd) verdiept en vc.rwijd .
VER'.rROUl·{..ELIJ K
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Je m~na~crs on

ccono~isc ha hervorming~n ~n

ondoordachte

h~~n h~bbon moct~n
grot~

van de
dat

do tachnocratcn die eerst

contra - hervormingen ove r zich

laten gaan , moeten htt nu ook nog aanzi0n , dat e r

drukte rond hot Libermanisme weer zo weinig overblijft
roconstructie

v«~ e~n

j~ruhl~ng Chro~stsjows

butiesysteem

g0~n

van

h ~t

pl anning-, productie - en di stri-

sprake is. He t e conomische

syst~cm

barst uit zijn

oude vorm en en zij mogen slechts de scheuren dichten .
De wetenschappelijke en culturele intelli gentsia is onder het
juk doorgegaan van Stal i n (bagin derti[cr j aren) , Zjdanow (rond 1946) ,
Chroestsjow (begin 1963) en di&ns opvolge rs (vbbr het XXIII0-C PSUCongres , in 1966) - om slechts de dieptepunten in

c~n

lange periode

van ondcrdrukkinb op t e sommen - maar de drang zich tot gulding te
doen brengen wordt .do l aatste tijd all een maar

sterk~r .

De. schrijvers l aten zich st(;eds mindor dwinge n en de boocîe:n~ars

van de geesteswetenschappan ( e en botrekkelijk nie uwe lichting in het
protestlccer) beginnen steeds dringender de cis van vrij e studi e e n
research t e stellen. Tot zelfs in de Komsomolskaja

11

Praïlda'' verschij -

nen a rtikel en waarin er tegen geprotesteerd wordt , dat de Soujetsociologen zich niet met de werkelijké socia le problemen

mog~n

bozig-

houd.en en waarin een grotere invloed van de intellectuelen op de politi ek , oen belangrijkdra rol in structuurvernie uwing van de maatschappij

gc~ist

wordt . Hun

res~ ar ch

moet door het r egime nie t gebruikt

worden als een middel om de maatschappij te controleren , maar om haar
te hervormen .
En de jeugd - de j eugd dia· deel wil hebben aan de vcrboden
wereldcultuur en di e in Oost (zoals in \le st ) in opst a nd komt ~ogen de
oudere generati es ••.••

~: - ~~s~~~~! ~-~~:: _~~~~!~j~~~~:~ ·
Deze dingen overdenkend heeft een beken~e sowje toloog onlangs
ironisch opgemerkt , dat de Sowjet- Unie al bij a l tot nu ~oe w~lge 
varen is - na de laatste 45 jaar vijf jaar geregeerd te zijn geweest
door

11

vè rraders 11 , twintig jaar door een waanzinnige massamoordenaar

met een middelmati g verstand van de meest esscntiäle zaken , tien jaar
· door een

,..

11

dolzinni ge plannenrnaker n en sindsdien weer door de meest

fatasicloze bureaucraten .
H~ t valt , punt voor punt , niet tegen te sproken . De situatie is
echter érnst i ger da n deze ironie doet verm oeden . Sommige sowjetalogen
VERTROUWELIJK
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er reeds van, dat de Sowjûtmaatschappij , uitKcput door de

koorts van het Chrocstsjonisme , nu in een dodelijke
coma is g ... raakt .

bureaucratisch~

In dit verband dringt z ich de h... rinn~rin g op acn de

th~oric

van Marx over de onvermijdelijkh0id van een sociale revolutie in een
kri ticke p'"riode, waarin dG krachtvn die; c0rtijds de ont1ïikkcling bvbben b... gunstigd tot een b0lommering voor verdere ontwikkeling z i jn
geworden . Eeh

re~olut i ona ir a

verandering in de basisstructuren zou

op dit punt niet~~eer zijn t egen te houden en de hele ontzaglijk~ bovenbouw in elkaar doen storten ••• ••
Sommigen

z~1

de ontwikkelingon in de Sow j e tm .atschappij een

dergelijke crisis re0ds naderen en spreken van een vóórr evolutio naire s i tuatie . Zij menen, dat het conflict tussen het verstarrende
regime, dat geen enkele grond tot z6lfr0chtvaardiging meer heeft dan
het persoonl ijk ~ bolang van degenen die ervan profiteren

en de jonge ,

dynamische krachten van het volk dat begint te entnaken uit een lange
verdoving , tot een revolutionaire uitbarsting moet komen , een uitbarsting di e des té heviger zal zijn naarmate de verstarde bureaucratie lang~r in staat zal·zijn met haar machtsmiddelen het noodlot af
te wenden .
Anderen achten een compromis tussen het regime en de andere
georganiseerde elites nog ni et uitgesloten en menen , dat bet regime
zich nog bijtijds en j uist in die mate als noodzake li jk i s naar de
eisen van de ontwikke l ing zal voegen .
De vraag is of he t daartoe inderdaad nog de tijd zal hebben ,
omdat he t juist karak t e risti ek i s voor een bureaucratie dat ze ni e t
sne l reagvert .
Het alternatief

blij~t

voorlopig staan: revolutie of een zeer

vcrsnelde evolutie van he t systeem , met een goede kans , dat de geschiedenis zal kiezen voor een zo dramatische evolutie dat ze iïrevolutionair11 zal bJ..i.(jken te zijn
.
.

......

Een sterkeman die de ontnikkelingen naar zijn hand zal kunnen
zetten is in elk geval - daarover zijn de sow jetalogen het wel eens niet in zicht , hoenel het mogelijk is dat hij zich nog schuil houdt in
de elite die in deze beschouwing nagenoeg onbesproken is gebleven: de
militaire kaste .
Voor noodgevallen i mmers houdt de historie Bonapartes in r eserve • • • • •
VERTROU\IELIJK
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De "autonome kocrs 11 van de C?N
In do afgelopen maanden heeft do CPtJ in h1.ar d'lgblad "De .ia.etrheid 11
me e rd~r c

malen de aandacht gevesti gd op haar onafha r.kelijkheid binnen de

communistische wcreldboweging, in het bijzond0r t . a . v. het Russische
kamp , Opmerkelijk is het dat . 11 De ./aarheid" vovlal aansloot bij een publi catie uit buit enlandse communist i sche bron die
situntie in do Chinese Volksrcpubliok,

of

of

kritiek

bcerip toonde voor de
uito ef~n d e

op toes t an -

den in de Sow j et - Unie . Zo gaf het CPN- dagblad medio a ugus tus j . l . een
grote publicit ei t aan het niéuwe boe k van de Franse communist Roger
Garaudy: "Le problème Chinois" . In ee n bcspr.aking van het werk betoogde
de r edactie :
" In dit boek wordt op s eri euze en belangwekkende w~ Jz e inge gaan op de ontwi kkeling van de communistische beweging in
China . Daarbij keert Garaudy zich tegen de bekrompen ver kettering van all es wat Chinees is . Het werk is aldus een
veroordeling van de beginselloze en haatdragende houding ,
die in de Sowj e t - Unie door Chroostsjow en andere leiders
en in Frankrijk door de topleiders van de PCF i s inge nome n
t en 3.anzi en va n de Chinese kwestie . a
En zij voegde daaraan toe :
" Do standpunten die Gara udy in zijn bo ek heeft uiteengezet ,
stemmen op een aantal bela ngrijke punten overeen me t de
mening die de CPN daarove r reeds sinds geruime tijd heeft
ingenome n en in het openb aar heeft ke nbaar gcmaakt . H
Ee n ande r voorb ee l d is he t commentaar, da t "De Waarhei d" ei nd
august us j . l . a fdrukte bij he t beri cht over de s t e llingna me van h e t dagblad van de Oostenrijkse CP ,

11

Volksstimme 11 , tegen de opva tting van som-

mige Ru ssische publicisten dat het athe i sme een der voorwaarde n voor
progressief hande l e n z ou zijn:
11

1/i j herinneren eraan , dat de CPN tijdens haar congres in
maart 1964 r ee ds vastst elde , dat er in de Sowj et - Unie in
de propaganda voor het athei sme een strekking merkbaar was
om de succ esvolle opbouw van de communistische samenleving
afhankelijk te ste llen van het verwerven van een bewust
maatschappelijke , d . w. z . ongodsdi enstige levensbeschouRing
door het gehele volk . Er we rd to en duidelijk gemaakt dat e r
geen t wijfe l ove r mag bestaan dat ongelovigen en gelovigen
samen kunne n en moe t on ~e rk en , ni et al~cen voor de vr~d e ,
maar ook voor het socialisme en communisme ."
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h-Jrkwa<:rdig is voorts dnt de red:1ctic v::tn "De :/aarhvid 11 "''m arti kel

v~n

de Jocgoslnvischc ( !) journalist Bogunovitsj over de nchtergron-

d..,n van de: culturele revolutie in China
zij op 23
b~trof

s~ptember

11

d~.;rmate

int..,ressant'' vond d::tt

j . l . er een samenvatting van publiceerde . Mogolijk

die interesse vooral de conclusie van Bogunovitsj·dat Eao Tse -

tung·in de ogon van het Chin ese volk do verpersoonlijking en
is vnn het nieuwe China en dat hij daarom
bchalen in de culturele revolutie . Een

ong~twijfeld

~ang~legcnhcid

sische leiders zich bepaal d anders hebben

h~t

symbool

de ovurginning zal
\1aarovcr de Rus-

uit g~ l aten!

Op persberichten , volgens welke de CPSU - leiding gebruik zou willen
maken van de komende hordenking der Oktoberrevolutie in Moskou om een
internationale

conf~r entie

seren, heeft de CPN in

11

van alle communistische partijen te organi-

Dc ;:lä.::trhcid " van ·26 sopt.::mber j.l. scherp afwij-

zend gereageerd:
"De CPN en tal van andere partijen hebben het bijeenroepen
van een inte rnationale conferentie onder de huidige omstandigheden al eerder van de hand gewezen .
Bij voortgaande principeloze scheldpartijen tussen de CPSU
en de CP van -China kan een internationale conferentie
slechts leiden tot een scheuring in de internationale communistische beweging en schade toebrengen aan a fzonderlijk e
partijen . " .
In hetzelfde arti kel kritiseerde het CPN- dagb lad ui tlatingen van
Kadar, de secretaris van .de Hongaarse CP, en Koucky , een der secretarissen van de Tsjechische CP , die zich onlangs gekeerd hebben tegen de
_autonome opstelling van

sommig~

CP ' en , zonde r deze overigens met name

te noemen .
De CPN en de Roumeense CP
Op uitnodiging van de CPN- leiding heeft een delegatie van de Roe mccn~e

CP, bestaande uit Manea Manesc u (lid van het secretariaat),

Gheorghe Rosu (lid van het centraal comité) , Alexandru Ionescu en Lei
Lupu Baran (tolk), van 8- 15 september j . l . een bezoek gebracht aan
Nederland . De Roemenen werden op het

11

.iaarheid 11 - festival (10 september)

begroet door CPN- voorzitter Paul de Groot, die een dag teyoren van een
vakantie in Bretagne in Amsterdam was teruggekeerd. Tussen 12 en 14 september voerde de Roemeense delegatic partijbesprekingen met de CPNleiders

~au],

de Groot , Henk Hoekstra , Marcus. Bakker , Joop .-iolîf en

Wessel Hartog, allen leden van het dagelijks bestuur . Over de inhoud
van deze besprekingen

i~

weinig bekend geworden , t e meer bmdat . er geen
VERTROUWELIJK
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officieel communiqu.') is uitgegeven • .le l publicL:.;rdc nD.:: /J<:1arhvid 11 op
16 scptembar j . l . ee n <lrtikcl over h e t

vcrmeld werd dat d0

de

dclog~tic

Don H:J.ctg bez ocht on daar een

11

b~zoek

van de

CPN - district~n

Amsterdam ,

warme un vri0ndsqhappe lij kc

ondervonden. Over de partijbesprekingen stond in h_,t
t.::
v~n

Ro~mcn~n,

11

munistische- en

arbcidcrsbcweging

11

~

Rotterd~m
ontv<:~.nc.;st'

1

en
had

.iaarht)id 11 - ,.~ rtikel

lezen d'l.t er ''een brode re eks actuele problemenn werd
het internationale politieke l0vvn als van de

wanrin

b~.;zit.:n ,

intcrn ~ tion ~l~

' 1zor:"'l
com-

Deze uitwisseling van meningen

- tildus het dagblad van dv CPN - werd als zc;.ar nuttig en posi ticf beoordeeld door beide delegaties , di e de wens tot uitdrukking brachten der gelijke consultati cs voort te zetten on tu ontwikkelen. Aangenomen kan
worden , dat er vcrschillende onderwerpen aan de ord e zijn eewcust die
de CPN- lei ding op het ogenblik bezig houden , zoals de situatie van de
to~s~~nd

PKI , de

in Vietnam , en het non- proliferatievcrdrag . Uit het ont -

breken van een door beide partijen ondertekend communiqué zou geconcludeerd kunnen worden

d~t

het overleg tussen de CPN en de Roomenen niet

tot voldoehde overeenstemming heeft geleid . Mogelijk is echter ook , dat
de CPN- leiding iich in een vlaag van autonomi e niet hee f t willen vast leggen op een gemeensch<lppe'lij_k communiqu é . De - e veneens autonoom ingestelde - Roemenen tonen zich evenwe l op dit punt heel wat minder behoedzc.am, blijkens de gezamenlijke verklaring die 'werd uitgegeven na partijbesprekingen tussen de Noorse en de Roemeense CP , ei nd augustus j . l • •
De CPN en de

oorl~in

Vietnam

Het sucèes van de ei nd ju:li j.l. to Amste rdam door het communistische

11

Comi té Hulp ao.n Vic'tnam 11 l georganiseerde straatcoll·ecte t e n bate

van het Zuidvi e tnamese Bevrij di ngsfront (Vietcong) - er werd bijna
f . 16 . 000 ,-

opg~haald

- heeft de CPN b0wogen om pogingen in hot \lerk te

stoll.an dergelijk0 openbare inzamcling~n ook in andere gemeonten (w . o .
Utrecht) te houden. In een CPN- brochure over "Strijdend Vit)tnamH , die
begin september verscheun, geeft samenstcll0r Marcus Bakker hoog op van
bovengenoemd succes, dat ge oogst werd ''zonder dat de initiati e fnemers
voor do televisie wordon gehaal d, in de stoelen vnn Mi es Bouman of
Willem Duys , zonder aanbevelingen van Brandpunt of Achter het Nie'uws' 1 •
Het was dan ook geen a ctie, aldus Bakker , vo.n het soort, waarbij men
de slachtoffers tegelijk uitscheldt met de aanvallers , om toch vooral
maar "eerlijk" te · lijken . Neen , het was een partijdige a ctie , die ten
doel had de t egenstanders van de Amerikanen te steunen: het Bevrijdingsfront va n Vietnam! En. dat nu aan deze parti j dige act i e door zoveel menVERTROU •JE LIJK
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sen is bijgedragen , dat toonde volgens

Bakk~r

toch wel aRn

11

~at

h..::t v,:;rand--r ... n is in Nederland 11 • Voortbouw.:nd .op d.:zt:: g"dachte ,
het CPN- district Amsterdam in de derde weck van

sopto~ber

er aan
k.n.r.~

tot h et ini-

tiati e f zich in 8en brief te richten tot het bestuur van de federatie
Amst~rdam

van de PvdA , met hvt voorstel een gezamenlijke demonstrativ

te organiseren .t egen de oorlog in Vietnam onder de leuze: "On·.roorHa:::.r dclijke stopzett ing van de bombardementen en terugtrekking van de Amcri k.:\anse troepen uit Vi etnam" . Het
verheugd te zijn

11

districtsb~stuur

van de CPN vGrkla<.>,rdo

da t onder · de Amsterdamse bevolking en haar organis0.ties

stcedo mee r stemmen opgaan dio aandringen op gemucnschappe lijk optreden
··met name van de twee grootste politieke partijen in Amsterdam ,

ct~

PvdA

en de CPN , om oen bijdrage te leveren tor buiindiging van do oorlog in
Vietnam'' , on stelde voor om op korte termijn besprekingen te openen .
J?at do moeite die de CPN zich g ... troost om t e getuigen van haar
solidariteit met de Vietnamese communisten do waardering van laatstge noemden heeft, bleek ui t een op hë:t ".laarhcid 11 - festival door Paul de
Groot voorgelezen telegram van het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront ,
waarin dank nerd uitgesproken voor de gegeven steun .
De kv1cstie Hulst
Na dë schorsing van ~/im Hulst , directeur van het reisbureau "Vernu 11 ,
als lid van dt: CPN , is het in de CPN- afdeling Assendelft (woonplaat s van
~ulst) onrustig gebl even (zie M.O.

4 en 7/8) . Hulst, die van de aanvang

van deze kwe,stie a f aan nzijnn reisb.ur eau meer waarde bloe;k t e h echt en
dan aan z_ijn verbondenheid m<:::t de CPN , heeft daaruit echter niet de
conseqtJ.entie getrokken , ook voor hot lidmaatsc.hap van do parti j t e be danken . Het gevolg van deze

g~hel~

ontwikkeling is echter we l, dat de

afdeling Assendelft in twee delen uiteen dreigt t e vallen . Aan de ene
zijde

~olgon

de partijgetrouwe communisten al dan ni0t morrend de auto -

nome lijn van de CPN- leiding; anderzijds hebben thans reeds ruim veertig
Assendelfts~

CPN- leden hun lidmaatschap beëindigd, terwijl ongeveer

vijftig abonnementen op "De .Jaarheid 11 zijn opgezegd . Deze laatste groep
blijkt de solidariteit met het populaire (thans ex- ) raadslid uit Assen delft hoger te stellen dan trouw aan de partij . Of zich uit deze laatste
groep een pro - Russische "anti- partijgrocp" zal entwikkolen met de Vereniging "Nederland- USSR" (waarmee het

r~.-isburaau

"Vernu" nauw is ver-

bonden) als orgenisatorische basis moot wordon afgewacht .
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Se~..gcrs

Op 6 s~pt~mbcr j . l. nam Leen Secgers a fsch~id van ct~ Amsterdamse
Gom ....~nt~.. r aad , \'Ja"'lrin hij 40
di~

Sc ... gers,

j~ar

lan·g de CPN had vc rtcg ... nwoordigd.

van a f 1916 lid was van de Sociaal

Democr~tischc. P~rtij

(lat .::r CPH, sinds 1935 CPN) , werd direct na de tweede wcr .. ldoorlog
ne thouder

v ~n

Amsterdam, eerst voor

g~meuntdbodrijvcn ,

l a ter voor publi e-

ke worken en volkshuisvesting . Na de communistische: st"'latsgr ... cp in Tsjc cho- Slowakijc in 1948 kwam hi uraan oen einde , doordat Secgors gedwongen
w0rd het wethouderschap neer t e l eggen . Sindsdien

ma~ktc

hij als gewoon

lid deel uit van de raad . Secgers verwi erf zich eun reputatie door zijn
konnis van

z~kcn,

m0t name op het gebied van de gemeentelijke

financi~n .

Van 1957 tot 1960 wns hij bovendi on li d van de Eerste Kamer .
S~cgers
~ocwel

is er steeds in geslaagd de lijn van do par~ij te volgen,

hij bepaald geen vriend van Qe Groot genoemd kan worden . Zo ston-

den De Groot en Secgers reeds in 1930 tegenover elkaar , waarbij de laat ste De Groot van "opportunistische politiek" beschuldigde en de eis
stelde , dat mensen met· dergelijke zwakheden

11

uitgesnedcn 11 moesten worden .

Ondanks zijn trouw aan de partij heeft Secgers er altijd eigen
meningen op na gehouden. Een voorbeeld daarvan vormen zijn uitspraken
in een vraaggesprek in iiHet Vri je Volk" v.:m 4 september j . l. Op de
vraag , of de huidige autonome koers van de CPN de solidariteit met de
Sartjet- Unie niet aantast , antwoordde Secgors d~t dit inderdaad het ge val is , er aan toevoegend "maar dat is dan ook een· onjuiste politi cka .
Eveneens onjuist acht Secgers het, blijkens dit int0rview , dat de CPN
ni et op de conferentie van Karl ovy Vary was vertegenwoordigd.
Bij zijn afscheid , tijdens een buit engewone ra~dsvergader i ng ,
kwam Secgers op dit interview terug . Vol gens höt verslag in

11

De \laarheid 11

van 7 september , merkte Secgers bij die gelegenheid met vcrontwaardi ging op

"duidelijk doelend op het geschrijf in H0t Vrije Volk" t dat

de afgelopen d~gen artikelen waren verschenen

11

die geprobeerd hebben

tegenstellingen tussen hem en de partijlijn te suggoreren 11 •
Het heeft Seegers bij zijn afscheid van de raa~ niet aan blijken
van waardering ont.broken . B. en W. van Amsterdam zullen zijn portret
laton schilderen (hdt zal een pl aats krijge n in het Stedelijk Museum) ,
de Dienst van Sociale Zaken zal zijn kop in brons laten vereeuwigen en
eon Jubileumcomité bood Seegers een som geld aan , bestemd voor een r eis
naar zijn dochter in Californië . Bovendien overhandigde burgemeester
Bamkalden het jubilerend raadsli d tijdens de buitengewone zitting de
gouden medaille van de stad Amsterdam .
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eig~n

kring werd

"Fulix t-l..;ritisH

Sueg~rs

~:.mg.::bod.::n .
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op 25
Hi..;r

scpt~rnbur
vo~rd.;

!~n ~fschuidsrccoptio

:usse:l H1.rtog n·un..,ns h.:t Dage -

lijks Bestuur v:1n de CPN h.;t woord , 1'1<\:lrbij hij
hvt

r.:-.~ds•:;~_;rk

d~t

wc~s

op hvt bchmg van

:tls onderd.::el van du strijd die; de CPN voert . 1/in van hvt

Schip sprvkend namens het
~o.n ,

in

Amstcrd~rnsc

Sc"gers behalve 40 j.:1.:1r

districtsbvstuur , h0rinnerdv er

r~qdslid,

ook ruim 50 jaar

p~rtijlid

is . Secgers dankte in zijn antwoord du partij , die hum a l di e tijd het
v0rtrouv1 .. n schonk om lid .van de raadsfractiv te zijn .
mijn leidsman bij al
hi~rmco

h~ t

11

De partij \'las

we rk dat ik heb vurricht'' , aldus Secger s ,

tevens aun verklaring g0vcnd voor. het gum1.k waarmee hi j al l e

kovrswijziging~n v~n

de pnrtij heLft kunn0n volgen . Tekenend in dit vcr -

band is ook Seogcrs '

uitspra~k

doch slvchts

k~meraden

muvr zijn dan ook

in

ct~

kamera~d - ~f

in een interview, dat hij geen vrienden ,

partij heeft , die zo gauw ze geen lid
zijn .

De plaats in de CPN- fractie die door h~t vcrtrek van Secgers is
opengev ... llen , zal ingenomen wordén door H(;nk Clcrx , lid
tricsbest~ur

mut~tic

V<l.ll

het dis-

van Amsterdam en van het partijbestuur . Nog een andere

vond er plaat s in de CPN- fractie vqn de Amsterdamse Gemoente -

raad . Bcrtus Meester die door zijn partij is ingezet bij het bedrijfswerk in Amsterdam , werd vervangen door }JevroU\'1 van Di j k - Stol, lid van
het Auoterdamse districtsbcstuur en lid van het partijbestuur .
Piet Kuiper:

'

Seegcrs is niet de enige communist mvt oen 40- j a rige sta~t van

di enst als gemeenteraadslid . In

\~rmerv ee r

zal 3 oktober a . s. de 75-

jarige Pie t Kuipe r dit jubi l e um vi eren . Tevens zal hij dan 26 j aar l i d
van de Provinciale Staten van Noord - Holland .zi jn , e n 50 j aar l i d van
de communistische partij . Kuiper , die thans nog lid i s va n het distrietsbestuur van de Zaans treek , behoorde in 1930 tot het Dagelijks Bestuur
van de CPN , met. Cees Schalker en Paul de Groot . Evenals Seegers was
Kuiper na de tweede wereldoorlog wethouder. tot 1948 . Na zijn a fsch eid
blijft Kuiper als adviseur aan de communistische fractie verbondec .
Jar. Houtman
Op

7 september j . l . ontving het CPN- lid van de gemeentBrzad van

.1ormer , Jan Houtr.tan , de erepenning van deze gemuente , Ook hij heeft
th~ns 40 jaar als communistisch gemeenteraadslid achter de rug . Hoewel

vanaf het bvgin van de jaren twintig lid van de conmunistische par t ij
VBRTROU .:ELIJK
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ook

b~.;'JOgcn

bcstuursfuncti~s

vervuld.

op v-:tkbondsgebied . De 67- jo.rig.e

voorn<.;,~ns d~

r-:to.d te verlaten; hij

~il

Hout.~nn

kl h .. vft hij zich
is voorlopig nivt

de rustcrvndv zittingsperiode

v'tn 3 jaar. nog "uitdienen 11 •
•iaarhcidfesti val
Op 10

scpt~mbcr

dit jao.r voor het

vond het traditionele

c~rst

Jaarhcidfostivo.l plaats ,

in de nieuwe "RAI" . Dozu kruising vo.n kc:rmis en

politieke mo.nifest0tie trok minder belangstelling dan vorig

j a~ r,

toen

het aantal bezoekers op 15.000 d 20 . 000 word geschat . De r0cent c ''wapenschouw vo.n de partij" trok naar hoogs t e schatting 14 . 000 mensen ,
ongeveer het aantal dat in 1965 het festival bezocht.
In de grote Europa- hal hadden NVB, ANJV, NVR en - nat uurlijk Pegasus ieder een eigen stand . Buitenlandqe stands ontbraken gèheel .
Op één der galerijen.was een tentoonstelling van schilderijen
gressieve"

kunstc~aars

als Jan ;/olkers en Ans ,'lortc l

y~n

;;pro -

in~ericht.

Om 1 uur n •.m. vond de grote politieke meeting plaats . Het pr esi dium , o . l . v . partijvoorzitter De Groot , had op het podium plaatsgenomen onder de metershoge leuze "Eenheid van Links'! . De Groot werd. geflan keerd door Harcus

Bakke ~

.en Henk Hoekstra . Geruchten als zou

uit het

f eit dat Hoekstra de grote rede hield afgeleid kunnen worden dat Bakker
"uit de gratie is" , werden weerspr oken door het kenne lijk geanimee r de
overleg tussen Bakker en De Gr oot tij den s Hoekstra's rede.
In zijn openingstoespr aak h ee tt e De Groot alle aanwezigen ,
'.' a lle n qie. niet behoren tot een kleine groep van kapitaalbezitters " ,
·van harte welkom . Hi j wees op .het bel ang va n "Do \Jaarheid" als krant
van en voor de arbe iders , de " eni ge krant die onafhankelijk i s va n
welke macht ook 11 • Spec i aal he ett e
Communistische Partij van

Ro emeni~

De

Groot

~clkom

de delagati e van de

(vori g jaar .wQs er op he t Jaar hei ct-

festival geen enke l e 'Quitenlandse deleg<1.tic aanwezig) . Tot slot van
zijn toespraak lQs De Groot een telegram voor van het Viotnamcsv
Bevrijdingsfront , .waarin ·dank werd gebracht voor de hulp van

·~et

Nederlandse volk" ondervonden .
Hoekstra werkte i n zijn r ede alle bekende CPN- standpunten en
ei sen af ,

waarb~j

weinig nieuws te beluisteren viel: v66r hogere lonen,

t egen de EEG , tegen ato omwapens voor West - Duitsland , t egen de ngcne r aalskliok" in Indonesië, soli dariteit met Vietnam , t egen het rac i sme
in met name de VS .
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- 19 d~

Sprekend over
stelde Hovkstra
r~n vi~l,

d•~r

d~t

Vii.U'l10U liLIJK

tegenstellingen in de communistische
controvLrs~n ~~n lichtpuntj~

er in die

stevds mcçr communistische

p~rtijcn

zich ,

~arcld,

te bespcu-

cvcn~ls

de

CPN, op het st~ndpunt v~n de autonomie g<an st~llon . Vcrheugend no0rnde
ook

Ho~kstra

verb~nd d~

in dit

nanwLzighoid

ivanals De Groot wees ook Hoekstra op
kr<nt, d:to.rbij de

11

campagn<:

11

v~n d~

Roemeense delegatie.

h~t bcl~ng

van een ei gen

van "H<..t Vrije Volk" togen de CPN ann de

ka <k stellend . Toppunt van lcugcnachtighvid

no~md~

Hoekst r a hot (overi -

gens juiste ) bericht a l s zou de CPN in Amsterdam in ledental achteruit
zijn augaan .
Naar

a~nleiding

van do ont0ikkclingcn in de KVP stelde Hoekstra

d::tt dv ClJN geen s.:>.mcnwerking wenste met "zogenaamde r:ldicalen" als
Cnls on Bogaors. Ook de vakbonden - en Hoekstra noemde mot name hot
NVV - hebbon zich naar zijn m~ning ontpopt als knechten van de monopolies en van de regering . Wat de CPN echter voor ogen staat i s een
progressieve formatie van communisten, socialisten en gelovigen , die
zich nu reeds kunnen verenigen op concrete eisen , Loonsverhoging moet
daarvan de voornaamste zijn .
Na beëindiging van Hoekstra's rede riep Frits Dragstra de aanwezigen op tot het geven van

11

veel, heel ve-.:1 geld 11 voor versterking

van partij en krant .
Al met al vormde di t festival een bevestiging van de reeds bekende CPN- standpunten . Ook het chronische geldg0brok van de partij kwam
op dit 27stc Waarheid f estival met nadruk naar voren .
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H 0 0 F D 3 T U K III

ACTIVIT,t;IT..:N VAN DE COHliUNISTISCHE HULPORGANbATIE.3
====~===:===~======================================

De

frontor~nisaties

en het conflict in het Nidden -Oosten

In het voetspoor van Moskou - en schier even snel en ongenuanceerd als de Kreml politicologen

~

maakten de internationale

tische frontorganisaties in de l.oop van juni hun

11

standpunt

11

communi~ 

in het

Israëlisch- Arabische conflict openbaar .
Zo wedijverden WR., 1VVV , IDVF , IQ,J en IUS in het bijeenroepen
van speciale bestuursvergaderingen , het uitgev en van secretariaatsver klaringen en het zenden van telegrammen of boodschappen aan UNO en
Oe Thant , waarin de communistische solidariteit me t de Arabische zaak
werd geëtaleerd: kennelijk stuk voor stuk centraal - gestimuleerde pogingen om de Sowjet - Unie goedko?e prestige - successen bij de Arabieren
te ver schaffen dan wel om het door haar geleden prest ige - verlies goed
te maken .
Alleen de FIR reageerde - blijkbaar onder invloed van zijn uit eenlopend ledenassortiment - wat later en daardoor waarschijnlijk ook
nat genuanceerder .
Toch deden zich ook in andere internationale frontorganisaties
en zeker binnen een aantal national e affi liaties daarvan wel spannin gen i . v.m . het

So~jet - standpunt

voor . Met name de Nederlandse hulp-

organisaties waren wat dit betreft weer geheel

11

in stijl 11 , hetgeen in

het voetspoor van de ook hier weer Hautonome 11 CPN niet zo vcn;ond erl 'jk is .
Daar de oppositionele geluiden van buiten en binnen Nederland
eerst in de afge lopen 11eken doorkwamen , kon daaraan niet eerder aandacht worden besteed . Achtereenvolgens treden nu de vrouwenbeweging ,
de vredesbeweging , de jeugdbeweging en de verzetsbeweging voor het voet licht.

~~ -~E~~~~~~~~~~~~~
De Internationale Democratische Vrouwenfederatie (IDVF) heeft
zich van meet af aan op uiterst felle wijze gekeerd tegen Israël. Op

31 mei - dus nog vóór het uitbreken van de oorlog - zond het secretari aat van de IDVF een telegram aan de Secretaris- Generaal van de Verenigde
Naties , waarin werd gesteld dat in het Midden-Oosten door Israëlische
VERTROU'viEL IJK
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d~

conflict

w~rd uitg~lokt op instig~tie v ~n

Verenigde Staten, Engeland en ~nder~ r eactionaire krachten .
In aansluiting hivrop wcrd~~dio juni door h~t Bur0au van d~ IDVF

eon

vcrkl~ring

land~n .

van solidariteit afg_lcgd

~ct ct~

vrouwan dor

Ar~bischc

In ean t~legra~ ~an deze vrouwon we rd nogmaals gesteld , d~t de

agressie va n de Israilische troepon, w,3r~an de Arabische landen ten
sla chtoffer waren gevallen , w~s ge in spiruerd on ondersteund door AngloAmcrikaanse regeringskringen.
In con tweede t e l egram aan de secrot~ris gener aal der Verenigde
Naties we rd hct voorst e l van do S~wjot-Unic tot bijeenroeping van de
Algemene Vcrgadering de r Verenigde Nati0s en veroordoling van Israël
ondersteund.
De Nederlandse Vrouwenbeweging .(NVB) conformeerde zich daarentegen geheel en al m0t het standpunt van de CPN , zoals dit in de Tweede
Kamer werd vertolkt door Marcus Bakker . Het conflict in het MiddenOosten werd derhalve door ~e NVB afgedaan als een conflict tussen i~pe 
rialistische en feodale machthebbers en als een strijd om oliebelangen ,
waarvoor geen druppel arbeidersbloed mocht vloeien . Van een puur pro Arabisch standpunt k on derhalve geen sprake zijn .

~~ -~E~~~~~~~~g~~6
De - alle structurele veranderinge n ten spijt - nog alt i jd door
Moskou gedirigeerde communistisch e "wereldvrcdcsr aad" (i'IVR) koos , evenals do IDVF duide l i j k ste l l i ng t egen Israël en vóór de Arab i sche were l d .
Zo werd in oen op 12 j uli uitgogo ven verklaring van de WVR b . v . gest e ld ,
dat dè door de impe rialistische machten - in hot bijzonder de Ver eni gde
Staten - gesteunde Israilische ~gressie tot een wereldoorlog had kunnen
leiden. Om de vrede in het Hidden - Oosten te herstellen , werd onvoor \•iaardelijke terugtrekking van de Israëlische strijdkrac ht en op de
posities , welke voor het uitbr~ken van de vijandelijkheden werden ingenomen , noodzakelijk geacht. ·
Uiteraard r e~gee rd e het bij de JVR aangesloten Iéraëlisch Vredescomité fel op deze verklaring . Bij monde van Esther Vilenska, lid van
het dagelijks bestuur van de Israëlische communistische partiJ en van
het Israëlische Vrcdescómité, werd scherpe kritiek geleverd op de houding vo.n de i/erc ldvredesr aad .
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De Duitse
rium t e r

Vrèdesr~ad

b ~ studering

1]E~T .-WU

iELIJK

nam onlangs h0t initiati e f tot

c~n s~~ina 

van de problematiek in hot Midden- Oosten . Gok het

Internationaal Tribunaal van Lord B. Russcll b0sloot tot nadere bestudering van het conflict en kondigde aan dat een onderzookingscommissi e
naar Israël

zo~

gaan .

Dit voornemen ontving echter een

~einig

gunstig onthaal in

Isra~l ,

omdat reeds voor het vertrek "een-gedetailleerd rapport over de Israëlische aanval op de Arabische landen'' in het vooruitzicht was gesteld .
De Ne~~rlaugse V~desr~-~VR) heeft zich - geheel in de pas met
de CPN - van duidelijke uitspraken inzake de kwestie Israël onthouden .
Indirect oefende de NVR echter wel kriti ek uit op hot standpunt van de
.!VP., door in "Vrede" een artikel op te nemen van de Secretaris van de

"Joodse" CP in Israël , Mikounis, die de sabotagedaden van Arabische
terreurorganisaties op . Israëli sche bodem

~en

van de bronnen noemde ,

die tot hot conflict hebben geleid . Volgens hem kon de vrede slechts
worden bereikt op basis van wederkerige erkenning van de nationale rechten van beide partijen .
De sterk door.de vNR heinvloede Praagse Christelijke Vredescon ferentie (CVC) koos , traditi egetrouw , voor de lijn van Moskou . In een
verklaring van het Internati onaal Bestuur, in juli j . l . -~e - Z~g ors~
afgelegd , veroordeelde
de CVG-leiding
het Israëlisch optreden . Naar
.
.
onlangs bleek, stuitte deze verklaring bij enkele prominente f i gur en
van de Wes tduit se ÇVC- afdeling op verzet. Zij menen , dat de verkl aring
op onto ereikende en verkee rde informatie berust , de poli tieke feiten
niet verdisconteert en ook in theologisch opzicht tekortschiet . Voor
een blijvende vrede vinden zij het absoluut noodzakelijk , dat de Arabische landen eindelijk het bestaan van Israël erkennen .
Ook de Franse CVG- afde ling nam een wat gematigder houding aan .
De Nederlandse CVG - afdeling liet , blijkens een rondschrijven van
augustus 1967 , eveneens een kritisch geluid horen . In een bri ef aan het
Internationaal CVG- bestuur te Praag werd verzocht de crisis in het
Mi dden- Oosten niet meer in discussi e t& brengen , totdat de Isra~l 
commissie meer klaarhe i d zou hebben gebracht .
~~-j~~~~~~~~~~~g

N. a . v . het echec , dat de Arabische volkeren in hun stri j d tegen
VERTROU ' J~LIJK
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~alr ~ven zich in leidunde A~JV-kringen laat -

dunk<)nd uit over de politie k van J.ioskou : om het prcsti.geve rli<:s v::tn de
So~jet - Unie

de vredes -

t e compenseren moestdn blijkbaar allerlei conferenties v~n
~n

vrouwenbeweging en ook van de .tFDY bijeen worden gerocp0n .

Het A~JV weigerde dan ook deel te nemen aan a~n in juni door het Uitvoe r end Comité van de 1JFDY in Oost - Berlijn. geh ouden spoedzitting, belegd om
t e komen tot een actieprogramma ter ondersteuning van het Arab i sche volk
in zijn strijd tegen

11

de agressie" van IsraÖl.

Het ANJV motiveerde haar wcigering."officicel" door te stel l en,
dat de voorbere idingstijd voor deze bij ee nkomst t okort was e n dat het
op die vc rgade ring zijn s t andpunt niat cp vruchtbare wijze uit oen zou
kunne n ze tten .
Voorts was het ANJV vari mening, dat de UNO in dit "olie- conflict"
moest optrede n en dwingende maatregelen moest treffen om er langs vreedzame weg een einde aan te maken .
Jalraven maakte verder duidelijk dat he t ANJV er geen behoeft e aan
had om ongenua nceerd steun te geven aan de
Nasser.

11

bourgeois - rege ring 11 van

~~ -~~E~~~~~~~~~~~g
De Fédération Internationale des Résistants (FIR) , een vrij\·Jel

Europese frontorganisatie waarbij overigens ook Israëlische verenigingen
van oud- strijders en - verze tsstrijders zijn aange sloten, ga f dui delijke
tekenen van onzekerheid en innerli jke verdeeldheid . De communisti sche
leiding , di e de FIR a ltij d adverteert als een " brede" organisatie van
anti - fascisten, waari n communistische oud- verzetsstrijders en - concentratickampgevangenen onder meer sarnonwerken met Franse kameraden ui t de
kring der Gaullisten; kon zi ch niet ve roorloven Israël zonder meer als
agressor aan de kaak te stellen . HGt was onvermijdelijk , dat het in een
uitge breide secretariaatszi tting va n de ~IR op 4 juni in Sofi a tot moei lijkheden kwam . Eerst later kon men het - met moeite - eens worden over
een compromis - standpunt , waarin werd gewezen op de noodzaak van vrede in
het Midden- Oosten en het bestaansrecht van Israël evenzeer werd erkend
als het r echt op terugkeer van de Arabische vluchtelingen . Hoeveel voe t en
het vinde n va n deze compromis-oplossing in de aarde heeft gehad , mag
onder mee r ~orden afge l eid uit het feit da t in hot juni-nummer van he t
FII~ - orgaan "Résistan·ce Unie" wel een kort v.:rslag werd gepubl.ic eord ove r

de secretariaatszitting in Sofi a, doch met geen woord is

ge r ep~
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bespr eking aldaar ov er he t conflict in het 11idden- Oost e n. Pas in h..:t
nummer va n juli- a u gustus wer d een s t andpunt gef ormulee r d . Daari n ve r d
- onde r vc r wijzing naa r een gemee nschappelijke verklaring va n
e n It a l i aanse oud - verze tsstrijders - gepl eit voor het

hv t bestaansrecht van alle bij
schuldvraag

~~rd

h~ t

confli ct betrokken

ni..:t geste ld, een veroorde ling ni a t

F r ~nse

r cspoctcr~n

volk~r~n .

van

Zén

uitg0sprok~n .

Verenigd Vcrzet 1940- 1945, oven nauw verbonden aan d~ CPN als de
Nederla ndse Vrouw enbeweging , liep

h e l emA~ l

vas t. Voor de enge kring van

ei gen leden had men we l kunnen volstaa n mot he t uitdra gen van het CPNstandpunt .

D~

l ei ding van Ve r eni gd Verzet moes t e r echter ook r ekening

mee houden , dat tot de periferie van dv verzetsorganisatie onder mee r
behoren : he t Nederlands

Auschwi~z Comit~

(NAC) en he t Protestcomité

Vrijlating Oorlogsmisdadigers (PVO) - mantelcomité ' s met een brede
aanhang van niet -communist0n , die vooral waardering genieten in Joodse
kringen .
De redactie va n

11

de stem van het verzet" sprak derhalve in haar

numme r van juni- juli '67 met twê& tongen: enerzijds trachtte zij de
indruk te wekken zich te stellen achter de van gr ot e sympathie voor
Israël getuigende motie , aangenomen in de Tweede Kamer; anderzijds
haastte zij zich te verklaren , dat

11

de hele tragi ek van wat • • • is ge -

be urd, te wijten· i s aan imperialistische en zelfzuchtige belangen ••• n .
In dezelfde adem volgde daarop: "He t is bekend ,- dat de Verenigde Staten
een sterke invloed. uitoefenen op de politiek van Israël en zijn rege ring11 . Het Janus - ach tige beto og eindigde (uit e raard) met een slag om de
arm: nongetwi jfeld zal de eerstvolge nde tijd nog · heel wat stof bi cden
om op dit ernstige probleem van het Midden- Oosten terug te komen . n
Tegen de tijd , dat het nummer va n

a ugustus ~ sept ember

uitkwam ,

had de r edact i e haar standpunt wat bijgeschaa fd . Ditmaal werd een
heel wat strakke r betoog geleverd ,

~aarin

zowel gewag werd gemaakt van

r e chtse groepen in Israë l , als van oorlogszuchtige groepe n bij de Arabische s t aten , voorts h e t belang van de oliemagnaten bij he t voortbe staan van tegenst e llinge n tussen Ara bi eren en Joden werd onde rstree pt en
t e nslotte d e nadruk werd gelegd op het belang van vrede in het MiddenOosten en van onderhande lingen op basis va n gelijkheid en erkenning va n
e lkanders r e cht en .
He t Nederl~nds Ausch~itz Comitê (NAC) l egde , in een redactionele
beschouwi ng in zijn orgaan van juni 1967 de nadruk op het belang van
vrede in h e t Midden- Oosten en het bestaansrecht van Israël. In ee n op
VEHT110U dELIJK

V.o!.,n.wu 1..:.LIJK

- 25 -

8 juni ann do

V~iligheid~rc~d v0rzonddn tal~gr~m w~rd ~~ng0drongen op

bemiddeling ten eunste van

~~n wnpenstilst~nd ~n ~vn

duurzame vrede .

In hvt num~vr van juli- augustus zag d0 voorzitter van het NAC
zich gvnoodzaakt redactie en comitt
lvz~rs,

die de stellingname van juni

t~
11

verdcdigvn togen bezwaren

v~n

kiln hadden genoemd . Voorzitt<.:r

Slagt0r legdv er daarbij de nadruk op , dnt de sympathie v~n het NAC
voor Israël niet mag betekenen, dat m0n zich achter een oorloü stelt .
Tunslotte veroorzaakte de crisis in hut Midden- Oosten ook nog eniGe

wrijving in de communistische Vl/orld ·-~e_der_~t~ _o_~ _S_c_i_-:.ntifi c ._:~<?Fke r..2

~FSJl . Zo zou, naar verluidt , da Utrechtse communistische professor
dr . de Jage r hubb0n bedankt a l s lid van deze organisati e , omdat hi j
het niet 00ns was mat een verklaring van hot regional e AFSW- centrum te
Cairo .
Hulp voor Vietnam
In het september - nummer van het verenigingsergaan van de Neder landse Vrouwenbeweging is een verslag opgenomen van de ervaringen van
de Nederlandse delegati e , di e in juni van dit jaar in Pari j s aan de
Noordvietnamese legatie - secretaris Huynh- Tieng de gelden a f droeg , di e
in Nederland door het Comit6 Hulp aan Vietnam en de NVB waren ingezameld ten behoeve vnn h et Zui dvietnamc=se Bevrijdingsfront .
mese ve rtegenwoor digern, lui dt he t verslag ,

11

11

De Vietna-

bevest i gde onze meni ng ,

dat naast de solidariteit voora l de politieke ka nt v~n de inzame ling
van grote waarde is 11 •
Op grond van deze uitspraak wordt thans in de NVB de opvat ting
gehuldigd , dat het Vietnamese Bevrijdingsfront op demonstraties i n hot
buitenland en druk op met de Amerikanen verbonden regeringen meer prijs
stelt dan op financië l e hulp .
Cultuur

P2 _~~!~~~g!~g-~~~~~!!~~~=~~~~~- ~~ - ~~~ -!~~~~~!~~~-~ ~~r~~~
Door de Vereniging HNederland- USSR 11 is in het kader van de festi viteiten ter gelegenheid van de 50ste herdenking va n de Oktobe r - r evolu tic onder meer een "Vernu 11 - reis naar do Sowjet - Unie voorbereid . Het
gaat hi e r om een vakantiereis van 15 dagen naar Moskou e n Leningrad ,
mot gc:logenhcid tot het bijwonen op 7 november van de feestel ijkheden
op het Rode Plein . "Vernu 11 berekent ao.n treinreis- en vcrbli jfkos t en
VERTROUVJ.l!;LIJK

- 26 in de
oog

to~rist~nklasse

v~n P~ul
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fl . 665 .- per persoon . Een nieuwe doorn in het

dv Groot !

In hót sept~mbc r - nummer van h ~ t v0r enigi ngsorgaan van
USSR11 i s 0indelijk ee n - tamelijk

forme~:l g~s t èld

11

Naderland-

- commentaar versche -

ne n op de onde rt ckvning van het cul t ur ele verdrag tuss0n Neder l a nd e n
de Sowjet - Unie op 14 juli 1967 . De redacti e van hvt blad legt daa r i n de
nadruk op de taak , die de Vereni gi ng "Ne de rland- USSR 11 tot nos t oe
hevft vervuld op h&:t t e rr ein va n '' dè cult urele uitwi sseling tussen
Nederland en de Sowjet - Unie .
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De PSP e n he t Midden- Oosten .
De PbP tracht met be trekking tot het conflict in het Mi ddenOost e n ee n onpart=!j_d2:..g standpunt in t e neme n. Dit ne.e mt ni e t
da t het bestaa n van de

sta ~ t

r~eg ,

Israël voor deze pacifist i sche partij

een onbetwistbaar uitgangspunt is. l ij is dan ook van mening, dat
de Arabische landen Israël ~ullen moe t e n erkennen . Daartegenover
zou Israël ge e n geb i eds.e i sen mogen stellen , een oplossing moeten
vind e n voor het vraagstuk

va~

de Arabische vluchtelingen en bereid

moeten zijn n1e f Jo'r.danië in ee n federatie t e: ·t.r e·d·en , die op haar
beurt deel zou uitmaken van een t e vorme n Arabische economische

g~ -

,.

meenschap.;
De verantwo-ordelijkheid voor het uitbreken vgn de vijandelijl< _
heden

~ ordt

door de PSP in het midde n ge laten . Een artikel in he t

partij-orgaan "Radikaal" va n juni 1967 - van de hand van de hoofdredacteur Bram van de r Lek - had ni ettemin ee n pro~I~raël ische ondertoon:
,.

" Zelfs als mocht blijken, dat militair gesproken Israël
begonnen is , dan zegt dat nog niet ve el, omdat de strateg ische positie van Israël zo beroerd is, dat dit land
zich nauwe lijks ~ermitteren kan af te wachten tot het
aangevallen wordt". '
Duidelijker
door het

11

neutraalll was de verklaring, welke op

part i jb~s t uur

2?

juni

werd uitgegeven . Daarin zei het van oordeel

t e zijn, dat hul'pa• t i es die ten doel hebben alleen· Israël te steunen ,
niet alleen e·en verde re v erscherping van de welvaartstege nstellingen
in het betrokken gebied t e n - gevolge zullen hebben , maa r ook

~et

Ara-

bische wantrouwen t en opzichte van Israël e n van de ~estelijke hulpverle nende landen zullen vergrote n. Het bestuur dee d dan oÓk een beroep op de Neder landse bevolking financiële ·steun aan alle oorlogsslachtoffe rs te geve n .
De commissie Buitènlands Beleid van de PSP heeft inmiddels omdat de voorlichting in Nederland naa r haa r mening te eenzijdig
(pro- Israël) waá - een twee tal informatie - bulle tins betref . ende het
Midden- Oosten uitgegeven . Tijdens een PSP-radio-uitzending . op 4 sept omber j . l . we r d de aa ndacht nog ee ns s pec iaa l op de ze bulletins
gevestigd .
VEi{TROUWELIJK
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Na overleg met de Utrechtse Disputorenra- d en het Landelijk Jongeren comit~

Israël (WI) nerd bovendien besloten om met dc organisatoren

van een te Le i den gehouden teaeh- in óver het Hid• en- Oosten , ge zamenl i jk ê6n bulletin uit t e geven. Het doel van dit bulletin ,
het

nummer

e~rste

inmid~els

na~ rvan

is verschenen , is het verstrekken van

informatie , tcrwijl .het ook ruimte voor discussie biedt .
De r edactielede n hebben elkaar gevonden in de fo rmule , die
J ean Paul Sartre meegaf aan de spec i aal aan de Midden-Oostenproble matiek genijde . af l e ve ring ( Le confli t isra&lo-arabe) v~n zijn tijdschrift " Les Te mps iViodernes 11 (juni 1967) . Het motto luidt :
" ······ Hoe de situatie ook is • •.•• ze lfs als er bloed
vloe i t , spreken wij de wens uit dat onze lezers zich de
tijd gunne n om over deze artikelen na te de nke n en dat
onze lezers zonde r hun voorke ur en we e rzin t e late n me e spreken , er geduldig de waarheid uithalen , hoe ingewikkeld en tegenstrijdig die ook i s 11 •

De

~e_is

van

Boe_t~~.!_oord - V:î:-_etnam

Op uitnodi ging van het Noordvietnamees Vredesc omité heeft het
·· Eers te - Kamerlid voor de

PS P~

drs .

0.~.

Bnetes , voorna: mste initiator

van. de maandelijkse pr otes J - tochten van de Actiegroep Vietnam , een
.

.

zesdaags bezoek gebracht aan Han oi. Bij zijn vertrek sprak hij de
hoop uit , dat hi j behal ve de hoofd.stad ook "de provincie:' zou kunnen bezoe ke n , tene i nde ook daa r met e igen oge n de gevolgen van de
Amerikaanse bombardemente n te

z i e~

en .de stemming onder de bevolk ing
e~ n

af te ta:sten.• Voor ts z ou h;i. j er namens. de Ame[ ikaa nse Qu_akcrs
pleidooi

ho~den

om het met med-i camenten geladen Quake r - schi p nphoe-

nix" tot Noord Vietnam toe te late n . Zoals

b el~e nd

hee ft deze activi-

t e it van de Qua kers in de Vereni gde Staten nogal wat opschudding ge wekt .
ge he~l

Ni et

voldaan i s hij op 6 september j . l . van deze r e is

in ons land teruggekeerd . Zo bleek hij teleurgesteld over de

te~ug 

houdendheid van de Noordvietnamese autoriteiten . Veel van zijn vragen waren onbeantr!oord gebleven .en ook had hij zich niet buiten de
hoofdstad mogen begeve_n •. Het is -niet onmogel ijk , dat men hem als
Qua ker of

11

.

pacif.ist 11 !f.ie t gehe s l ve rtrouwde . Na-".r verluidt
'
. . zou men

ook in PSP- kring niet geheel tevr.e den zijn met het door hem ber.eikt e
'

..

resultaat . Zo had men ve rwac h t, dat hij meer anti - Amer i kaa ns mate r i aal zou meebr enge n .
VER'rHou· .':SLIJK
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Opvalle nd vond hij he t, dat de me nse n
ken nie t erg ge nuanceerd over de oorlog

m ~t

da cht ~ n:

wie hij had gesproDe houding van de

bevolking was volge ns hem te verge lijke n me t de houding

~an

het Ne-

d <.. rla ndse volk tijdens de be ze tting , toe n me n ook hier geneigd uas
bepaa lde dingen in een te ongunstig licht t e bezie n . Deze vcrgelijking gaf het communistische dagblad

1

De Waarheid;; aanl e idi-ng tot het

volge nde venijnige commentaar :
Zoal s er toen bij ons geen enkel b0grip was voor de
nazi ' s , is er nu in Vietnam geen enke l begri p voor het
optreden van de Amerikanen . ~et tekent Boetes i n be i de
gevall en zu lk begrip wèl te kunnen opbrengen11 ,
11

Opmerkeli jk u i t de mond van een pacifist i s de ui t spraak ,
welke hij enige dagen na zijn

teru gke~r

uit Noord- Vietnam deed . Hij

st &lde toen , dat indi en volkereri ~e wapens opnemen om zidh te ver dedigen tegen buitenl andse agressie , dit niet in strijd i s met de
beginselen van de pacifisté n .
Conferentie _van " voorhoede"-

jeugdorganis_ati~

In Frankfort a . d . Main werd in de ee rste helft van september
~967

een confer entie gehouden van afgevaardigden -van een -achttal

jeugd- en studenten- organisaties uit België , FrankrijK , Italië ,
Nederland en \Ie s t - Dui tsl and. Deze organisaties , die zich de -socialistische
de

v o or h oede ~j eugd

zogena ~mde

van West- Europa noemen , zijn

ver~n i gd

in

Confe r e ntie van Bru ssel , die aldaar voor de eeis te

maal i n maart 1967 b i jeenkwam .
De be s pr 'e k i ng'e n ·in Frankf ort waren 1 · a l dus een vers l ag in
Nederl and" va n 23 s eptember j . l. , v oornamelijk aan

p o liti~ ke

Vrij

11

zaken

gewijd . In ee n na afldop uitgegeven ~ér~laring, die door de deelnemende organi sati es werd ondertekend , werden uitspraken gedaan
over Vietnam en over de -conferentie van de Latijns- Amerikaanse solidariteits - organi sati e , de OLAS .
Inzake de OLAS . verplichtten de deelnemende organisaties zich
informaties te gaan geven . a ..:n en discussies te organis.e ren met de
Europese jeugd.• Voorts werd steun toegezegd aan de Cubaax:tse revolutie en de gewapende str ijd in Latijns - Amerika .
Voqr wat Vi e t nam betreft werden de overwinningen van de afgelopen z omer v_a n he t Zuidvietnamese Bevrijdingsfront, alsmede de
heldhaftige wee r st and van het Noordvietnamese volk, toege juicht .

-·-·- ·- -

....... .._

"j ... '
·-------
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Ondanks alles , aldus de ve r klaring, braidt het imperialisme zijn
escalatie echter

verder uit: het bedreigt de volksrepubliek

ste~ds

China , provoc e .. rt de volksrepubliek Noord- Korea en infil trc c rt in
Laos en Cambodja . Het imperialisme he€ft inderdaad begrepen , dat zijn
nederlaag in Vietnam een nederlaag zou zijn voor zijn ''global-e " strat egie , die erop gericht is om de overheersing van het kapitalistisch
systeem gewapende rhand te vestigen.
"Zich ervan bewus t dat slechts een intcrnationa. l gecoÖrdineerde actie het

schaakmat zou kunnen zetten 11 , verkla2rden

imperiali~me

de deelnemende organisati es zich solidäir met die Amerikanen, die
zich vcrzetten tegen de imperialis tische agressie in Vietna m. In
navolging daarvan wekken de ondert ekvnaars de Europese jeugd op om
de 21ste en 2?ste oktober a.s. t e vieren als dagen van international e solidariteit met de Vietnamese revolutie.
Aan het slot van het perscommuniqui we rd medegedeeld , dat

b~ 

sloten was om, ter ondersteuning van deze revolutie, in januari 1968
in Berlijn, een internationale dag van de jeugd te organiseren. De
verklaring uerd voor nat Nederland
d~mocratisch - socialistische

' cialistische
11

tot de

Jeug4·~an

bet~e(t

studenten-organisatie

11

Politeia 11 • De So-

Nederland (SJ), die qua instelling zeker ook

11

voorho~de - jeugdorganisat:i,es

Eij vurklaar~e - door
in Frankfort.deel.

alleen ondertekend door de

e~n

gerekend moet worden, nam- nat-:r

misverstand niet aPn de beraadslagingen

Het is de vraag of dat in4erdaad de werkelijke reden was . Reeds
in mei j . l . had
ber, zij het
vorming van

deS~

laten weten (en zij horhaalde dit eind septem-

eni~szins afgez~~k~)
ee~

gest-Europa . Men

niet me e te willen werken aan de

secretariaat voor een aantal linkse
wa~ va~

gr~epe ringen

in

mening, dat he t niet nodig was om naast de

bestaande (bonafide) Internationale Unie van Socialistische Jeugd
(IUSY) en de

(communistische~

Wer eldfederatie van Democratische Jeugd

( '1FDJ) , nog een derde internationale jeugdorganisatie op te richten ,
zoals de Conferentie van Brussel van ma~ rt 1967 kennelijk beoogde .
Dit wil evenRel

ni~t

zeggen, dat de SJ ook afwijzend zou staan

tegenover de politieke doeleinden van de

11

voorhoede 11 -jeugdorganisatics.

Opvallend is, ·dat een gedet-il te van de inhoud van de Frankfortse vcrklaring

overe~nstemt

met een redactioneel artikel in het septembe r-

nummer van het SJ- periodiek "Voorwaarts" , dat kort vóór de conferentie in .frankfort verscheen . Daa rin wordt de relatie aangetoond tus -
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sen de OLAS en de oorlog in Vietnam , waarbij herinnerd wordt aan een
uitspraak van Ché . Guevara , de van huis uit Argentijnse socialist , die
een tijdlang Castre's r echterhand was e n thans in Zuid-Amerika de
r evolutie zou organiseren. Volgens · hem moet men, om hbt i ~perialisme
te verZ\ïakken , twee, drie of meer "V ietnam.s 11 stichte n. Da crbi j wordt
dan ni e t alleen gedacht aan Latijns - Amerika , maar ook a a n de revolutionaire beweging van de negers in Amerika zelf (Black Fower ) .
Het feit dat Ber lijn gekozen werd voor de viering van de internationa l e dag in j anuari 1968, ' houdt mogelijk verbariá met de activiteiten , die de Berl ijnse afdeling van de Socialistische Duitse Studentenbond (SDS) recentelijk aan de dag l egde, o . a . in verband met
het bezoek van de Sjah van Perzië~ Deze acties v9nden alom in de
l inks- radicale hoek (voor wat Nederland betreft o.a . bij de SJ) veel
rieerklank . De SDS was &6n der aan de conferentie in Frankfort deelnemende organisaties.
Wat .het Ame r ikaanse initia tief voor e en Vietnam - ac tie ' op 21 e n
22 ·.o ktober be treft, werd -bekend dat ·hiervoor -~·ok in·· Nederland - althans voor de

ee~s te

dag - activiteiten op stapel staan . Zo wil het

Comité Vietnam van Piet Nak (zie

M.O.

4- 1967, pag . 26) dan een grote

demonstratie organiseren (plaats nog onbekend).

~it

comité , dat zich

oorspronkelijk alleen beijverde voor stopzetting van de

Ame"r i~caanse

bombardementen op Noord- Vietnam, heeft thans een oproep doen uitgaan
waarin men verzocht wordt zich uit te spreken voor s olidariteit met
de de monstranten i n Amer i k a , onvoorwaa rdelijke stopzetting en definitieve beëindiging van de bombardementen, erkenning van het Zuidvietnamese nationale bevrijdingsfront als zelfstandige onderhandelings,

0

0

partner en zelfbeschikking voor het Vietnamese volk . Naar verluidt
zou de Actiegroep Vi etnam besloten hebben ~ om als groep aan dez e de monstratie mee te doen .
SJ-activite it e n
De SJ zal op 7 en 8 oktober a .s. in he t clubhuis aan de Haar lemmer Houttuinen 73 in Amsterdam haar 7e (jaa rlijkse ) congres houden . In verband daarmee ve rsche e n een zgn. beschrijvingsbrief, waarin de verschillende bestuursleden versl ag uitbrengen van hun activit e it en en van die der organisatie in het afge lopen vere nigingsjaar.
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Belangrijke punt Gn

da~ ri n

zijn de

r~lati&s

. LIJ!~

me t he t buitenland en

e~n

e..:rstc poging toi; samenwerking met "Poli t e ia·· .
Ook het septembernumliier van "VoorwaP- rts;, gaf nieuws ovc ;,· de
buitenlandse
j .l .

~ctrekkingen .

2~.voorzitter

Zo

Herman Hoencve ld , tot half juni

tlijk~

van de SJ , kortgeleden e J n

bracht aan Boedapest ,

wa ~~

b~zoek

te hebben ge -

hij met bestuursleden van de QFDJ de aan-

vraag van zijn organi s atie om geassociëerd lid te mogen w or den ~ be sprak . Zijn bevindinge n waren bemoedigend . Do 'TDJ had grote belangstelling voor
.toezending

SJ -activiteiten aan de dag gelegd en ve rzocht om

. ~ an

een ove rzicht daa rvan in de Franse of Eng0lse taal en

11

Voorwao?.rtsil, Eén van de VIFDJ - bestuurd e rs .had · toegezegd

va n het blad
zijn best

d~

~o zu~.len

doen om materiaa l op t e sturen over de ;Oktober-

revolutie . Hij was enthousiq.st ove r de SJ-plannen tot het organise ren
van een h~r4e nk in gs t e ntoonstellin g daarover (vide M;O . 7/8 1967, pag .
30- 31 ) . Do 'I'IFDJ zou nog dit najaar over de SJ - aanvrq.e.g beslis s en .

Voorts heeft de SJ zich - mede als .voorbere i ding op het lidmaatschap van de q FDJ - gepresenteerd aan enkele jeugdor ganisaties in
communistische landen , zoals die in Rusland , Polen , Ts j echo-Slowakije
en Joego- Slavië . Daartoe reisde o . m. de algemeen- secretaris Guus
Markm~n

naar het Oosten. Volgens -de beschrijvingsbrief wi jst alles

erop , dat

d~ze presentat~e

.de basis kan zijn voor goede

~ed~r zijdse

betrekkingen . We l schijnen er nog misverstanden t e bestaan tusze n t'.<.
Oostduitse communistische Fr eie De utsche Jugend ( ~DJ) en de SJ.
Ten aanzien van de samenwerking va n de SJ met

t

1

P oli teian we rd

beke nd , dat ~eze laatste orga nisa~ i e : ~er 1 oktobe r 1967 een ~ollec 
tief abonnement op

~e t

·SJ- peri.oqi ek

11

Voorwaa rts 11 hé'ef t genome n en

daa rmee de uit gave van· het .e.igep orgaa n he ef t stopgezet . Het ingang
van die

d~ tum

gesteld aan

zal 66n pagina van · Voorwaarts'' ter beschikking worden
Poli teiai' .
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- 33 OVERZICHT BUITEiiL/U.:OSE REIZEN
Tot + 30 sept. 1967
Datum :

Naam:

lG - 6 - ' 67 GRAAF , H. de
19- 6 - ' 67 HULST ,
26 - 6- ' 67

~.

Geb . dat. :

Reisdoel :

1 8 - 11- '10

Accountant VEJ!iU .
Roemenië , voor VERilU.

9 - 12 -' 16

Dir . reisbureau VERNU .
en Voorz. Ned . - USSR .
Moskou, voor VERNU .

19-6-' 67 PREGHTER , G. C.
1- 7 -' 67

GRAAF , H. de

Boekhouder VERNU .
Moskou , voor V~RNU .
18- 11- t 1 0

Accountant VERNU .
Praag , voor VERNU.

9 - 7 - '67 SCHREVEL, N. C. J .
25 - 7-' 67 en echtgenote

18 - 9- ' 33

10- 7 -' 67 SNELLEN , J . G. J .
4 - 8 -' 67 met echtgenote en zoon .

19- 3-' 26

Correspondent Oostduitapersbureau A. D. N.
Oost Berlijn.

14- 7 -' 67 GOUDKUIL , H.

7 - 8-' 16

Secr .

14- 7-' 67 RIETHOF , H.

1-4- 41

Vooraanstaand Nederl .
Trotskist. Alghero( It . )
reisdoel onbeKend .

16- 7-' 67 KORLAAR , A.
en echtgenote

9 - 10-' 40
9- 2-' 38

Uit Loskou t eruggekeerd
naar Neder land . Hee ft
studie in . SU b~ëind i gd.

22 - 7- ' 67 POTHOVEN , G.
29 - 7-' 67

4- 11- ' 67

19- 8-' 67 HORST , S. van der

12- 1-' 36

1

8- 9-' 67 MANESCU , M.
15- 9 -' 67 ·IONESCU , A.
LUPU- BARAN , L.
ROSU , G.
9- 9 -' 67

GOUDKUIL , H.

15 - 9- ' 67 FERARES , M.

Secretari s NLCN , hoofd . redacteur ;:De Rode Tri . bune';.
Albanië, besprekingen
en vakantie.

11

~ed. - USSR.M oskou .

iïaarheid'.i.cor respondent.
Boekar est,opening Roe meense parlementaire
jaar.
Studeert te ~ oskou. Te ruggekeerd naar SU na
vakantie in Nederland .
Roe.mee nse part ij delega tie. In Nederland voor
besprekingen met de CPN.

7- 8 -' 16

Secr . Ned . -USSR . Mamaia
(Roemeni ë), voor VERNU.

5-l-' 22

Vooraanstaand Trotskist.
Sowj et Unie (op uitnodiging Russische bond
van music i).
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Datum :

Bijeenkomst :

-Plaats:
·- - -

On;apisatie:

26 sept. 10 okt.l967

Internat.ontmoeting van
jeugdleiders.

SU

Russ. pioniersorga nisatie .

sept./okt . l967

Intern . conf . over toerisme
van jeugd- en studentenorg .

Boedapest

Intern . Bureau v.
Toerisme en Jeugduitwisseling(BITZJ).

sèpt . /okt . l967

Conf.v . jeugd en studenten
over Europese veiligheid.

Tsjecho Slowaki je

qereldfed.Dem . Jeugd
0 1FDJ ) en Intern . ·
Unie van studenten
(I US).

oktober 1967

Coni . v. Europese Vredes com ité' s.

0.-Berlijn

oktober 1967

Conf . over Europese veilig heid .

r enen

l:ereldfed. v . \1 e ten schappelijke
'·erkers ( iJFV!Vi) .

*

7 en 8 okt . l967

7e congres SJ .

Amsterdam

Socialistische
Jeugd.

*

14-1"7 okt . 1967

Bijeenkomst Alg . Raad IDVF,

Praag

Internat.Democr.
Vrouwenfederatie.

..

=:ind okt. 1967

Internat. conf. over steun
Conakry
aan de bevri jdingsstrijd in
Rh~desi~ , de Portugese kolonien en de Zd . Afr .Repu bliek .

Arab ische en Afri kaanse leden van
de ~ ereldvredesraad
Algemeen Nederlands
Jeugdverbond(ANJV).

~ ereldvredesraad

( VIVR) .

( \iVR).

*

28- 29 okt.l967

Conferentie over organisatorische kwesties .•

*

Begin nov.l967

Internat.krantente nt oonstel - Praag
ling en Presid i um-zitting
IOJ.

Internat.Org .van
Journali sten(IOJ) .

*

20- 22 nov . l967

Conf . inzake Europese Vei lighe id.

Eisenach
(DDR)

Christ.Vredescon ferentie (CVC ).

*

25 nov. 1967

Demonstratieve landelijke
bijeenkomst onder het mot to "Recht op r:erk".

Deventer

Algemeen Nederl ands
Jeugdverbond(ANJV).

november 1967

Bijeenkomst van jeugd uit
NAVO - en Warschaupact landen .

Finland

l'lereldfed. v. Dem. ·
Jeugd ( ~ïFDJ).

Den Haag

VERTR 0 UVIl<:LI JK

- 35 futum:

Bijeenkomst:

VZRTRCU'iELIJK
Flaats:

1 en 2 dec. 1967 Bijeenkomst Alg . Raad FIR.

0 .-Berlijn Internat. Fed. van
Verzetsstrijders
(FIR) .

22 - 24 dec . l967

22e CPN- congres.

Amsterdam

CPN.

Zitting Presidium

Khartoum

1

eind 1967

1· VR.

•ereld'lredesraad.

1967

Conferentie over solidariteit met de Arabische volkeren .

Algiers

L· ereldfed . Dem ,
Jeugd ( r;FDJ) •

31 maart 5 april 1968

IIIe Chr . Vredesconferentie,

Praag

Christel ijke Vredesconfe r entie
(CVC) .

a pril 1968

Conferentie i . z. Europese
veiligheid en Petensch.
samenwerking .

~ enen

\ïere ldf ede ra tie
van ~e tenschappe
lijke ':ierkers('iiF11l'i ) ,

voorjaar 1968

Congres i.z. Europese
Veiligheid.

?

'iereldvredesraad

Sofia

(VNR) .

*

28 juli 6 aug . 1968

9e ~ereldjeugdfestival .

*

Zomer 1968

Bijeenkomst van jeugd uit
Helsinki
Navo - en ·:~ar schaupactlanden .

Hereldfed. v . Dem.
Jeugd ( \'/FDJ).

*

18- 21 sept . l968

5e Me dische Congres FIR .

Internat . Federat i e
van Verzetsstrijders (FIR ).

Wereldfed. v. Dem.
Jeugd (:;!FDJ) en
Internat. Unie van
Studenten (IUS) .

Warschau

* Ni euw c . q . aangevuld .
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