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Strijd om de Derde
.~ en

~ ereld

dui delijk teken va n slechte verhoudingen tussen communis -

tische part ij en is een kennelijk gewilde

d~bbelzinnig~eid

in hun po-

litieke of ideologische verklaringen die schijnbaar tot de propagandistische routine behoren , maar in feite boodschappen aan een te óen partij bevatten . In het eerste stadium van een conflict is deze dubbelzinnigheid zo subtie l, dat ze de niet - ingewijden veelal ontgaat ,
zoals dit aanvankelijk het geval is

~eweest

in het conflict tussen

Moskou en Peki ng . Gaandeweg echter wordt ze grover en hatelijker,
tot tenslotte de bittere waarheid wordt gezegd .
Vooral de Chinezen zijn meesters geweest in het tioen en doseren van hun kwaadaardigheden aan het adres van de Russen, waarbij
zij met een fijn ge voel voor associaties altijd de meest pi jnlijke
aanleidi ngen voor hun boutades hebben wete 1 te vinden . Zij hebben
in hun polemiek met Moskou een nieuw genre partijliteratuur eec reëerd ,
waarin de gele ideli jke decodering van "geheime boodschappen" tot
ondubbelzinnig scheldproza prachtig te volgen is . Aan de hand van
het Chinese "schema" kan men in he t v e rvolg zelfs ten naaste bi j be palen in welke fase een conflict van andere partijen met Hoskou zich
be vindt .
De Cubanen z ij n volgens dit schema nu onge veer zover a l s de
Chinez en toen z ij de Joegoslaven verketterden a ls :tmoderne revi sionisten" maar in fe i te de Russen op het oog hadden , en hun befaam de pamflet "lang leve het lenini sme"

publ~ceerden

(in 1960) waarin

zij de Russen zijdeli ngs verweten , dat zij Lenins revolutionaire
ideeën verraden hadden. Zo hebben ook de Cubanen hun scheldcanonnades op de Venezolaanse communisten gericht - het zijn "rechtsen,
economisten , weifelaars en pseudorevolutionairen" - met de be doeling
dat de echo ' s daarvan tot in Moskou te horen zijn , en hebben zij ter
gel egenheid van de vijftigste verjaardag van de Oktoberrevolutie besloten een herdenkingaboek uit te geven, dat de verslagen zal be vatten van de partijbestuursvergaderingen van de bolsjewieken uit
de tijd van vlak vóór en vlak na "oktober 1917°:daaruit moet blij ken , dat de bolsjewieken toendertijd wel geweten hebben hoe zij
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revolutie moesten maken , maar dat hun zonen de lust daartoe
De voor de hand liggende moraal is deze, dat een

communi~tische

no:; steeds behoort te zijn •'een partij die revolutie :n at.:t
v~le

verg~an

1,

is.

partij

wat voor

CP- en - met name de CPSU - een afgedane zaak is, maar voor som -

mige andere - met name de Cubaanse partij - nog steeds niet .
De uitwisseling van reeds niet meer zo geheime boodschappen tus sen Havanna en
kou en

Pe~ing ,

~oskou

volgt het patroon van het conflict tussen Hos -

maar dit betekent ni et noodzakelijk, (al was het maar

vanwege de economiache binding van Cuba aan de Sowjet -Unie) dat de afloop dezelfde zal zijn . De inhoud van de boodschappen vertoont ook
een opmerkelijke overeenkomst met die van de boodschappen tussen de
Russen en de Chinezen in het

be~in

van de zestiger jaren , maar ook

dit betekent niet , dat de Cubanen en de Chinezen het eens zouden zijn.
Integendee l, ook met Peking kunnen de Cubanen het niet vinden, en dit
te minder, waar zij zich bewegen i n gebieden die de Chinezen tot hun
invloedssfeer rekenen . De revolutionaire beweging , waarvan Havanna
zich als het middelpunt ziet , dekt de revolutionaire beweging <!aarvan
de Chinezen spreken noch naar de partijen die er deel van uitmaken,
noch naar de gepropageerde strijdmethoden, noch - tenzij in de meest
algemene termen - naar het beoogde doe l.
V/e zijn in de polemieken tussen i:avanna en Moskou (en Pel,inr; ) en
in de feitelijke politiek die de Cubanen in Latijns - Amerika bedrij ven
getuigen van een nieuw afscheuringaproces in de marxistisch-leninistische beweging. Zoals de Russen en de Chinezen gaan de Cubanen in
de Derde We reld een e i gen weg.

~~~-~~~~~~~~-!~~- ~~:~~~~
Vanaf het midden van de vijftiger jaren is de solidariteit met
de volkeren van de Derde Wereld een van de belangrijkste punten geweest van het communistisch program . Enerzijds heeft daarbij

van het

begin af aan de bedoeling voorgezeten ue staatsrelaties tussen de
bloklanden en de "burgeTlijk- nationalistische" of

11

nationaal-democra-

tische•' - maar in elk geval neutralistische of anti - 1,!esterse - landen
in de gekleurde wereld uit te breiden of te versterken om zodoende een
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hechter ant i - impe rialistis c h blok op te bouwen•) . Ande r zijds i s de
morelij~heid tot beÏnvloeding of annexatie van bc vrij dingsre volu tics

in deze wereld een meer ide~el motief gewees t . Uiteraard heobcn de
communistische mogendheden daarbij vooral hun e i gen be langen goed ge zien : ee r s t Joegoslavii, toe n de Sowjet - Un ie, ve rvolgens China en
tenalotte Cuba hebben met hun campagnes in de De rde l!ereld in de eer ste plaats hun eigen internationale positie pogen te ver s t e rken . De
winst is echter niet altijd groot geweest .

~e l

is - juist op dit punt -

de eenheid van de communi stische bewe e ing gebroken.
De gekle urde wereld heeft voor het eerst een ei gen gezicht gezet
op de befaamde conferentie van
afvaardigingen van
b ~sp raken

~ ziatische

~and o eng

in april 1955 , waar 29 hoge

en Afrikaanse landen de mogeli jkheden

om te komen tot betere onderlinge vcrhoudingen en verhoging

van hun welvaart . Er namen slechts twee communistische delegaties aan
deel , een van China en een van Noord- Vietnam . (De Sowjet- Uni e werd
door waarnemers vertegenwoordigd . ) De v e rklaringen die de conferentie
na afloop uitgaf waren zeer gematigd van toon en parafraseerden hoofdzakelijk de principes van het Charter van de Verenigde Naties . In
zoverre was de conferentie dan ook in communistische ogen geen onve r deeld succes . t4oskou zag echter niettemin kans

11

de geest van Bandoeng"

- een geest van verzoening en vreedzame samenwerking - enige tij d t e
exploiteren i n een poging het eigen prestige in Afrika en Azië te
verbeteren . (l''len herionere zich he t ·•glimlachoffens i cf; 1 van Boelganin
en Chroestsjow met hun reis naar India , Birma en Afghanistan i n november en decem ber van hetzelfde jaar.) De Chinezen slaagden er eveneens in, met verschillende buurlanden tot betere betrekkingen te komen op basis van ·' de vijf punten van vreedzame coëxistentie;; (die
overi gens r eeds in 1954 voor het eerst geformuleerd naren) .
Grotere kansen tot uitbuiting van de gees t van Bandeeng zagen de
communisten echter in de uitnerking van een eigen lijn , waarvan het
beginpunt lag in een Afro - /ziatische Soli darit eitsconferentie , in
dezelfde maand als de Bandeengconferentie gehouden in Ni e uw Delhi ,
die zij name lijk geheel in eigen hand hadden weten t e houden . Het ter
conferentie opgerichte Afro- Aziatische Solidariteitscomi té was een
*) De Russ en Z1Jn wat dit betreft altijd voortvarender en minder

kritisch geweest dan de Chinezen . Door de Cubanen wordt deze lijn
echt~r afgewezen .
VERTROU\ifELIJK
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voorloper van vele soortgelijke
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comi~~

die

t~zamen

nistische frontorganisatie zouden gaan vormen ter

een losse commu-

bevord~ring

van de

cot.. munistische dot.lstellin,·;E.n in de Derde .. ereld: de opbouv1 van eer.
anti-im p(.;rialistisch blok, de \' er betering van de betrekkingen tussen
bloklanden en gekleurde landen en de steunverlening aan

national~

bevrijdingsb~weg ingcn .

De e6rste grote Afro- Aziatische Solidarit citsconferenti0 (een
vervolg op de conferentie van Nieuw De lhi) werd in dcce rber 1957 te
Cairo gehouden . De Sowjet- Uni e was er verte genwoordiGd op do later
door de Chinezen bestreden grond , dat zij weGens de Sowjet-republieken
in centraal Az i~ als een Aziatische mogendheid moest worden beschouwd .
De delegaties uit de niet- communistische landen heetten hun
te vertegenwoordigen . Sommigen hadden eon

offici~le

11

volkcn 11

status , de meesten

verte genwoordigden echter slechts linkse minderheden van hun land , anderen hadden als politieke ballingen of vluchtelingen nauwelijks contact met de organisaties of partijen
optraden.

~aarvoor

zij als woordvoerder

Het belangrijkste besluit van de conferentie betrof de oprichting van een Permanent Secretariaat van de

11

Solidariteitsorganisatie

van Afro- Aziatische Volkeren•• (AAPSO*) , waarin de Sowjet- Unie en Chi na
de belangrijkste plaatsen bezetten .
De tweede AAPSO- conferenti e werd in 1960 gehouden te Conakry
(Guinea) , waar voor het eerst ook de Latijns - Amerikaanse communi sten
als

11

bondgenoten in de stri jd t egen het Amerikaans imperialisme;• wer-

den genoemd . De verhouding tussen de Russen en de Chinezen begon toen
echter reeds gespannen te raken , hetgeen in februari 1963 op de derde
AAPSO- confercntic , gehouden te Moshi in Tanganyika , tot ernstige botsingen leidde . De Chinezen verkondigden er hun harde , agressieve denkbeelden over de strijd tegen het imperialisme , insinuorend dat de
11

blanke 11 Ru.ssen nauwelijks als goede vrienden van de Afrikaanse en

Aziatische volkeren te beschouwen waren . De Russen van hun kant sneerden over het achterlijke en chauvinistische China, dat niet in staat
vtas de volkeren van de De rde

'flereld materiële steun te bieden . De

twisten liepen zo hoog , dat vele delegaties zich van de affaires distantieerden en zich beraadden over de vraag hoe herhaling van deze
*) In het vervolg zal deze afkor t i ng van de Engelse ben.aming: HAfro-

Asian Peoples 1 Solidarity Organisation 11 gebruikt worden .
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voorkomen kon worden . (In 196h nam de AAPSO-

Raad te .lgi e rs , tot ongenoegen van Chinezen en

Russ~n

de

m~tic

aan ,

dat van het Sina - Sowje t - conflict niet meer in AAPSO- ve rgaderingen
:r.ocht blijken .)
De conferent i e te Moshi was overigens in z overre nog i nteressant , dat een Cubaanse ;;waarnemer" e0n opgewonden toespraak h i eld ter
verheerlijking van premier Castra waarvoor hij oen dave r end applaus
kreeg en er bove ndien met grote eonstemmigheid een spe ciale resolutie
werd aangenomen , waarin Castra wer d uitgenodigd te Havannaoon drie continenton- conferent i e t e or gan iseren waaraan derhalve naast delegaties uit Az i~ en Afrika voor het eers t ook vcrtegenwo ordige rs uit
Latijns - Amerikaanse l anden zoud en deelnemen .
Zoals men echter ten tijde van de oprichting van de AAPSO niet
kon ve rmoeden dat de conferenties van deze organisatie het strijdtoneel zouden worden va n zulke verbitterde tegenstanders als de Russen
en de Chinezen , zo kon men in 1963

ev~nmin

voorzien dat deze drie -

continenten- conferentie zulk een kwalijk effect zou hebben voor de solidariteitsbe'legin g . In deze tijd - in 1963 - verdeelde Sastra zijn
sympathie nog tussen ;:oskou en ::-eking . Zowel de Chinezen als de Russen hoopten hem met zijn aanhang en zijn morele invloed in Latijns Amerika voor z ich te kunnen winnen . In 1966 echte r , toen de confe rentie tenslott e plaatsvond , was Castro reeds voor beide partij en verlor en .
Onder de communis ten in Latijns- Amerika bere ikte
het Si n o- S owjet-conflict zijn hoogtepunt in de jaren 1963/
1964 , toen de Chinezen en hun aanha nge rs de desillusi e
ove r de afloop van de Cuba- crisis (1962) trachtten te exploit e ren en erin s l aagden een aantal pro- Chi nese parti j en
en splintergroepen op t e richten . Maar de Chi nezen werde n
te l e urges teld in hun verwachting , dat z ij ook de Cubanen
~elf voor zich zouden kunnen winnen gezien hun gemeenschappelijke voorkeur voor gewelddadige strijd . Castra kon de
Russische mili taire en economische steun niet missen en
bleef derhalve in het Sina - Sowjet- conflict neutraal . Bovendi en ontging het her:1 niet dat de 11militant e 11 pro- Chine se groepen in v c r schill~.:;nde Latijns- Amerikaanse landen
weiger den zich solidair te verklaren met allerlei extre mistische organisaties die zijn sympathie hadden .
Een conferentie van Latijns - Amerikaanse CP- en te
Havanna in 1964, waarvoor geen pro- Chinese partijen waren
ui tgenodi gd en de Cub~ansc d~elname aan de zogenaamde
"consultatieve bijeenkomst" van CP- :m t0 Noskou in maart
1965 schenen erop t e wijzen , dat de Russen en Cubanen weer
dichter bij elkaar kwamen . In elk geval verspeelde Castra
VEliTP.OU':.'ELIJK

- 6 er wel het laatste r0stje vhin0se sympathie me • K~esties
over distributie van propasanda - rnateri&al door de Chin0se
Ambassade in Havanna en over Chinese rijstleverant]es aa~
Cuba koelden de rel aties tenslotte te gen eind 19~5 , begi"
1966 tot het nul punt af .
De drie - continenten-conferentie betekende ccht~r
eveneens het begin van een versnelde afbraak v~n d0 vcr houdingen tussen Cuba en Moskou • .
De

conf~rentie

vond plaats te navanna in de e rEte h ' lft

januari 1966 . Er namen 82 delegatics aan deel . Russen en

~~ n

Ch~n : z c n

krJamen er weer even fel tegenov er elkaar te sto.:::.n als drie jaar te voren i n Moshi. De Russe n l eden een aMnzienlijko nederlaag; Je Chinezen boekten weinig winst , maar heinvloedden wel - met do Cuba~en in hoge mate do stemming van de conferentie.
De Sowjet - delegatie trachtte te bereiken dat de
gebreid met alle daarvoor in aanmerking

A~P30

werd uit -

organisaties uit

kom~nde

Latijns- Amerikaanse landen en haar hoofdkwartier in Cairo zou behouden . He t effect daarva n zou namelijk zijn dat het grote aantal proRussiache organisatie3 uit Latijns- Amerika de Sowjet - invloed in de
a lsdan te noemen AALAPSO*) zou versterken , waardoor waarschijnlijk
mede voorkomen kon \"/Orden dat de volgende conferentie van cl.c organisatie - zoals toen nog het plan was - in

eking zou worden gehouden.

De Chinezen en Cubanen Histen echter ieder met hun
ven te beverken dat er naast de AAPSO een

A ~~:2:c ~ou

eigc~

Ju~de1

motie -

o~ge 

richt me t haar hoofdkwartier in Havanna .
De conferenti e ademde een fel anti - Ame rikaans e geest, zoals de
Chinezen en Cubanon het z i ch hadden voorgeste l d en propageerde ge\Japende subversie in de Latijns- Amerikaanse landen. Daarmee waren de
Russen zeer ongelukkig vanwege de diplomatieke consequenties die het
onderschrijven van deze politiek voor Moskou zou

kun~en

hebbe n . De

staatsrelaties met vcrschillende van deze landen (die Noskou juist
begon te cultiveren) werden er direct door bedreigd .
De s i tuatie werd e c hter nog meer gecompliceerd , doordat de Latijns- Amerikaanse delegaties die aan de

drie - continent~n - conferentie

deelnamen tijdens een afzonde rli jke ver5adering besloten tot oprichting van een nog weer afzonderli jke Latijns- Amerikaanse Solidariteitaorganisatie (LASO) met Havanna als hoofdkv;artier . Daarmee zonderè.e
*) Afro- Asian Latin Amcrican Solidarity Organisation.
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Fidel Castra namelijk een interessant deel van de Jcrde 'ere ld af ala
zijn eigen pol i t i e ke a r ena .
Rat dit be t eke nde zou spoedig duide li jk worden .
De

e~rste

LASO- confarentie

Het doel van LASO was de
~mcrikaanse imperi~lis~c

in

co~rdinatie

Latijns - Am~ rika

van de strijd tesen
en

h~ t

h~t

Carai bische gebied ,

voornam el ijk door het stimuleren en orRani seren van gewape nde opstanden t egen de

R0Vest i ~dc

re ge ringen . Een conf erentie over de

uit~er 

kinG van con gezamenlij ke strategie wer d r eeds direct in 1966 voorber e i d door een comité bestaande uit ver t egenweerd.i.gers uit Cuba , Brazilië, Colombia , Guyana , Guatemala , he xico , Peru , Uruguay en Venezuela .
Het comité stelde een agenda op en deed een oproep uitgaan tot het
formeren van nationale LASO- comité •s die de delegaties naar de confe r entie z ouden moeten samenstellen .
Dit l aatste Ras voor de meeste CP- en (immers op Moskou georiënt eerd ) een pijnli jke zaak . De Cas tre- lijn klopte namelij k vols trekt
niet met hun e igen p olitieke programma ' s . De CP-en van Ar ge ntinië ,
Br az ili ë , Ve nezuela enEquador weigerden hun medewerking , daarmee
het terrein overlatend aan de concurrerende extremistische pro- Castro
organisaties . Ande re pro- Russische CP- en besloten wel afvaardi gingen
te zenden , maar gaven deze de opdracht tot passieve deelname .
Aan de conferentie die in de eerste helft van augustus van dit
j aar (1 967 ) we rd ge houden , namen t enslotte een 120-t al vertegenwoordigers van CP- en , extreem- l inkse organisati es en

r ebc ll en~ roep e n

uit

27 landen deel (waaronder 3 Suriname rs) tezamen met waarneme rs ui t
alle Oostblok- landen (met uitzondering van Joegoslavië) , de VAR ,
Syrië , Noord - l(or ea en Noord- en Zuid- Vietnam . Slechts één vertegen woordiger van de

Lat ij ns - Am ~ rikaanse

CP- en , n . l . Rodnoy Arismendi van

Uruguay , spee lde een rol van enige betekenis . Voor het overige traden
i n Castre ' s show alleen de e x tremisten en r ebell envertegenw oordigers
op .
Het ve rloop van het c ongres - waarove r naa r buiten niet veel
bekend nerd - was daar mee wel te voorspellen . De orthodoxe CP- en en
Moskou k\'/amen er slecht van af . In één r esolutie werd de Venezolaanse
CP ve roordeeld vanwege haar .:vreedzame poli tiek 11 • Deze veroordeling
trof echter te ge lijkertij d alle andere pro- Russische part ijen èn de
CPSU . In een ande re r es olutie werd de politi ek van "bepaalde soc i a VERTTIOU 1.CLIJK

- 8 listische landen'' ve roordee ld
den aan
sloeg

di~

kredieten en

t ~ ch~ischc

hulp lever-

Latijns - .~.merikaan se

r~chtstreeks

"dictaturen ·' en ''oligarchie;.:n" . .Sn
op de Sowjet- Uni e en andere Oosteuropese l anden

die hun economische en diplomatieke act ivi teiten in Latijns - Am0rika
i n 1966/1967 juis t aanzienlijk hadden opeevocrd.
Geen van beide r e soluties werd gepublic ee rd. In de verklaringen
die de conferent i e uitgaf werd zelfs met enige wa3rdering ov er de
orthodoxe CP- en gesproken . Maar dit had uite indelijk weini g t e bete ke n en . De strategie··die onder leiding van Castro persoonlijk werd
ontworpen , was een strategie . van re~olutionair c st rij d , van gue rillaactics in all e Latijns - Amerikaanse l anden (de sn oods , zoals bijvoorbeeld in Venezuel a , bui t e n de orthodoxe CP om) .
In een pathetische slotrede onderstreepte Cas tro ;
11
Laat niemand denken dat hij langs vreedzame r~eg aan de
macht kan komen in ongeac ht welk land van dit con tinent .
Laat niemand prob eren de massa te vcrzekeren dat hij
dit ka n, want dan misleidt hij het volk op een afschu~c 
lijkc manier . Er is all een maar de weg van de gewapende
strijd en al het ande re is daaraan onderschikt ••.•• "

Hij kwam ook terug op de steunverlening van de Sowjet - Unie aan
de r egcringen van Lati jns- Amerika :
"Wat een v1a.anzin , dollars te lenen aan een regering die
de guerilla ' s be strijdt , vervolgt en ve rmoordt ! Als er
internationalisme bestaat , als solidariteit een woord i s
dat wa ard i s om t e worden uit gesproken , dan is t och ~ e l
het mi nste wat wi j van een land uit het socialistische
kamp mogen ve rwachten , dat · ze financi~l e en technische
hulp we i ge rt aan zo ' n r egering !"
gat kon Moskou anders doen , dan zich van deze conferentie distanti~rcn . In de Sowjet- pers werd er maar flauw op gereageerd , en dan

meestal n og in algemene termen waarmee - in tegenstelling tot een gewelddadige politiek - een eenheidsfront - politiek van CP- en en

alle

i1

progressieve kracht en" werd aanbevolen, derhalve toch de vreedzame
weg .
En de Chinezen hadden juist de andere kant op gekeken •• : ••
Polemieken
De

LASO - conf~rcntie

had de Latijns - Am erikaanse

comm unist ~n

diep

geschokt . Na afl·oop zochten de CP- en die eraan hadden deelgenomen
- en z ich uit e raa rd he ftig hadden verzet tegen alle incriminerende
VER'I'ROU: 1ELIJK
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rcovlutics - onmiddellijk contact met de partijen die zich afzijji g
hadden gehouden , om rapport uit te brengen en zich over de situatie
te beraden . De Venezolaanse CP, het mikpunt van Castra ' s

uitvall~n

sp ... elde een belangrijke rol in dit overleg, waarvan weinig meer beke;:1d
werd, dan dat de mening overheerste dat de verhoudingen met rlavanna
nu wel kapot waren en het waarschijnlijk niet veel zin had nog aan
volgende LASO- conferenties deel te nemén .
De orthodoxe CP- en schenen voor wat hun kritiek op Castre ' s
revolutionaire strategi e betrof in zoverre het gelijk
hebben ~

a~n

hun kant te

dat de guerilla -b ewegi ng in verschill ende Latijns- Amerikaanse

landen juist zware tegenslagen te verdura lt

kregen ~

.l;o:; tgo.m dramat i sch
Ch~

geaccen tueerd werd door de dood van de veel6ezochte

Guevara tijdens

een actie in Bolivia i n begin oktober. Guevara was de man gewees t die
no6 enkele m&anden tevoren "ergens ter wereld" (offici eel was niet
bekend waar hij zich ophield) de volkeren van Latijns.,-Ameri.ka in een
befaam de boodschap had opgeroepen

11

vele Vietnams '' te creëren: door

guerilla- acties te ontplooi en moesten zij hun regeringen dwingen Amerikaans~

militaire nadviseurs'' te hulp te roepen , _zodat in kort(; tijd

een hele r eeks oorlogen met de Amerikaanse

imperi~iston

zou _kunnen

worden gevoerd en het imperialisme zou worden uitgeput . Geweld en oorlog waren ook volgens hem de eni ge middelen waarmee de revolutionaire
ontwikkelingen van Latijns - Amerika kon worden bespoedigd .
De Latijns - Amerikaanse

CP-e~

r dageerden in ui te rst voorzichtige

bewoordingen op de dood va n deze beroepsrevolutionair. He t polLtiekbureau van de CPSU zond een formele condoleance-boodschap aan de Cubaanse partij waarin Guevara geprezen werd om zijn bijdrage tot de
opbouw van het communisme in Cuba en - ·in de

m~cst

algemene termen

om zijn actief aandoel in de bevrijdingsstrijd van de volkeren van
Latijns- Amerika.• Verder dan deze weinig emotionele verklaring meenden
de Russen niet te kunnen gaan . Andere partijen, zoals de Franse CP ,
tekenden bij do dood var. Guevara e c hte r ondubbelzinnig aan , dat z i j
het met zijn opvattingen vaak nidt eens waren geweest .
De discussies over Guevara's vcrdieuiten leid~cn welhaast onvermijdelijk tot polemische uitvallen over en weer, die de verhoudingen
tussen "revolutionaire;, en ;•orthodoxe" CP- en snel naar een dieptepunt
voerden . Op 25 oktober schr eef Hudolfo Ghioldi , een secretaris van de
.'\.rgentijnse

C~

1

in

over het Maoisme en

t-:0.1
11

ar tikel in de :1f'.cawdû 11 Op

Cüll

ZOdani 0 ..; m<"nier

soor.tgelijke stromingen" 1 do.t h0t goen tv'.ijfcl
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lee d of hij had voornamelijk de Cuba anse richting op het oog . Door de
aanhange rs va n deze stromingen werd ee n e xtreem avonturisme gepredikt ,
schreef hij , in de veronderstel ling dat rev olutie - togen alle ervaringan in - van buitenaf in een land kon worden germporteerd of kunstmati g venuit het buit e nland kon werden opgewe kt. Hij beschuldigd e er
de " kl e in - burgerlijke national isten" eveneens van , de rol van de communistische partijen te onderschatten ,

sa~enwerkin g

met de CP- en te

weigeren of de CP- en zelfs t ege n t e \'/erken . Deze "zogenaamde linkse
nationale bewegingen '' zagen met minachting neer op he t marxisme- lenini sme, omdat in deze doctrine geen r e chtvaardiging voor hun avon turen
te vinden was •••••
Twee dagen l a t e r liet de "Prawda" de secreta ris - generaal van de
Chileense CP aan het woord om te ve rklare n dat de Russische Oktoberrevolutie de ontwikkeling van proletarische communis tische partijen in
Lati jns- Amerika had mogelijk gemaakt , partijen di e door "bepaalde
avonturisten" dan we l dikwijls voor "laf en orthodox en traditionalistis ch " werden uitgekreten, maar wier doel tr effendheid boven elke twijf el

verh~ v cn

was . De meest solide revoluti onaire organisat i es in La-

tijns- Amerika , zo onderstr eepte hij , waren niet de guerilla- bendes ,
maar de

Ar~entijnse ,

Braziliaanse, Mexicaanse, Uruguese en Chileense

CP- en .
Castra ontving deze boodschappen luid en duidelijk en zond er
soortgelijke antwoorden op t e rug . Zijn minachting voor het "revisioni s tische11 en "vreedzame" communisme toonde hij t enslotte onve rholen
door een belachelijke del egatie af te vuard i gen naar de novemberfeesten in de Sowjet- Unie en zijn ambassadeur in Noskou opdracht te
geven zich buite n de officiile plechtigheden te houde n •••••
Sn de komende

int ~ rnationale

confe rentie

Ook voor de internationale

com~unistische

conferentie die thans

i n voorber eiding is , had de ge schiedenis rond de LASO nauwelijks nog
t e peil e n cohsequenties. De Cubanen zu llen er zich wel van afz ij di g
houden : zij behoorden althans niet tot degenen die tot de i n Boedapest
t e houden voorbereidende besprekingen besloten , hoewel dit in de lijn
van de gevolgde procedure zou h e bben gelegen .
Opme rkelijk nas wel (en in een vorige beschouwing werd hi e rop
reeds gewezen ) , dat zowel in de oproep tot het houden van de confe rentie als in verschillende begel eidende commentaren e nke l e duistere
VERTROUWELIJK
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voork~amen di~
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duid~n ,

erop schenen te

dat ook do

inter0ss~n

van de niet -communistische anti-imperialistiochc bc\'/C'_ing of
Je

int~resscn

van de communisten in deze

beuc~ing

Lcn teken wellicht dat men het vcrlor0n cegane
Wdrcld zal willen pogen terug te ~inn0n?
Aan de talloze problemen rond de

in hJt geding waren .

t~rr~in

int~rnationalc

dLn er door Castr a in elk geval weer enkele

alt~wrs

i n de

gekleurd~

confvrcntie war-

to~gcvocgd,

31 ~as het

maur hierdoor , dat de CPSU en vel e andere CP- en de LASC- confcrentie
1

1et liefst zouden negeren , mac.r sommige partijen - de It<.'. liaanse bij -

voorbLeld - met een meer r ealistische kijk op de ontwikkeli ngen in
het communisme , de fc i t Glijkheid van Castre ' s beweging wel zouden willen erkennen .
In een artikel in het partijblad Rinasciti (oktober) noemde
partijleider Longo ook de Lt.SO- conferentie in een opsor.1ming van r cgio·nale conferenties die de communistische en in het algemeen de revolutionaire problematiek hadden helpen verduidelijken .
Haar of dergelijke optimistische gcluidc:n de wereldconferentie
- wanneer ze ooit wordt gehouden - zullen kunnen opvrolijken zal nog
moeten blijken .
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Bij na vier jaar

~eleden

( maart 1964)

~0rd tij~e ns

hPt 21J

~on 

gres van d e CPN de ' nieuPe ori~ntering ' geintroduceerd , d . ~ . ~. dat ~e
1

CP& zich van toen a f ging presenteren als een echt Nede rlandse ,artij,
die

o~komt

voor de belangen van de Nederlandse werkers .

~ede

met het

oog hierop en om te voorkomen dat er een scheuring in de partij zou
gaan optreden als gevolg van het Sino - 3owjetconflict, meende de CPNleiding zich tevens autonoom en kritisch te moeten opstellen t . a.v .
de andere communistische partijen, i n h e t bijzonder de CPSU . Het afge lopen 22e Congres (22- 24 december j . l . ) bejubPlde de successen van de ze politiek en bevestigde de ze koers voor de komende jaren .
Heeft de CPN we rkelijk reden tot enthousiasme en optimisme?
Internationaal gezien zeker niet . De autonomie- politiek heeft de vormin6 van een pro - Chinese én een pro - Russische oppositie niet kunnen verhinderen en binnen de comaunistische we reldbeweging is de positie van
de CPN thans meer ge i soleer d dan ooit te voren . Dèze ontwikkeling heeît
een niet ge ringe terugslag gehad op het élan en de activiteit en van
de leden der Nede rlandse CP . Je we rfkracht is verminderd, het l edenbestand loopt terug en het aantal abonnees op ''Je

~ aarheid'

daalt

dusdanig , dat deze krant - door de grote financiële teko rten ·- een
molensteen om de hals van de CPN- leiding is geworden .
tle rkwaardigerwijs kan echte r niet gesteld worden dat de invloed
van de

co m~uni s tische

parti j in Nederl and in de laa ts te jaren vermin-

derd is . Integendeel , door een complex van factoren , waarvan ;e noewd
moeten worden: de op ontspanning in

~uropa

ge richte qussische politiek ,

de dialoog- houding van het .esten , de radicalisering van het Nederlandse kiezerscorps, de teruggang in de economische situatie en inderdaad
ook in zekere mate de ·'nieuwe oriëntering " van de C::?N, is het "image·=
van deze partij in de Nederlandse samenleving verbeterd . )e communisten
worden thans meer en meer geaccepteerd als volwaardige Nederlaneers ,
hetóeen o. m. t ot uiting is gekomen in het verlenen van zendti jd aan de
CPN , het opnemen van communisten in de KamercommissiES •to or Buitenlandse
~aken

en Defensie , het verkiezen van communistische we thouders (bij ViRTTI ...1U.: ~LIJK
--·--·----·-·
.... ··--- - ..
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voorbeeld in "'msterdam), de opheffing van het z . g .
l egarpla0tsen en de vele

.:SLIJ.:

:lectuurver:bo:l · voor

aan de C?N - leiding (m et name

uitnodi gin~en

van conf0ssionele zijde) orn deel te nemen aan di scussieb ijeenkomsten .
Duidelijk blijkt de gegroeide invloed van de communistische part ij in
Nederland uit rle verkiezingsc ijfers van de l aatste jaren, die een afgetek~nde

uinst te zien geven in de

6

emeentera en en de Tweede

~a~3r .

ïet is een verontrustend verschijnsel dat in deze tijd een toene~enà

aantal Nederlanders heil blijkt te verwacht en van een

tische partij . Een partij die in haar beginselpro gram opkomt voor ue
dictatuur van de arbeidersklasse, we lke dic tatuur zij verwe3enlijkt
wil zien - vole;ens het in 1964 door apegasus ·; te Arnsterdam uitgegeven
scholin ~sboek

:J~t

is historisch

materia li s~e?

1

-

'in overeenstemming

de eisen van de situatie·' door 'demonstraties , politieke
kiezinL-s- en parlementaire strijd ,

.~ot

sta~in~en,

de ge ...;a.E~l}?e ~stand toe

1

ver-

•

In het afge lopen j aar zette de CPN haar .;autonome koers·: niet
alleen voort , maar versche r p t e die ze l fs nog . •)e maatregelen tegen
:•vernu" (reisbureau van de vereniging

11

Nederl and- USS'R 11 )

("Vereniging voor Culturele Uitwisseling

01

,

,

tegen de IICU

reisbureau van de Nederlandse

Vr eelesraad) en tegen (inmiddels ex- ) ·'Pegasus 11 - directeur J . van Seggelen
waren er om te bewijzen , dat het de partijleiding ernst was met

~aar

on-

afhankelij ke opstelling tegenover anJe re communistische partijen, met
nama de CP3U . Deze besluiten van

h~t

partijbestuur maakten de nodice

r eacties los . Op ve l e l eden - en bestuursvergaderingen werd kritiek ge ui t

o~

de partij l eiding en op de persoo n van De üroot , o.a . in meer-

dere llotterdamse en Amsterdamse afde l ingen . Het sterkst was de weerstand echter in de Zaanstreek , waar een complete afdeling (Assendelft ,
de \70onplaa.ts van de ·'Vernu '' - directeur

~/ im

Hulst) een protestbrief aan

het partijbestuur en aan a l le CPN- distric ten zond . Van partijbestuurszijde werd alles i n het we rk ges teld deze r ebelse afdeling weer in het
gareel te krijge n , maar zelfs

se cr etaris Hoekstra kreeg op een leden -

vergadering geen voet aan de grond . Het resultaat was tenslotte dat de
afdeling in twee delen uiteen viel , waarbij de groep die zich achter
Hulst schaarde de formele banden met de CPN verbrak. Ruim 40 leden bco i ndigd~n

hun lidmaatschap van de partij , terwijl ongèveer 50 abonne -

menten op ,;De .laarheid ;' werden opgezegd .

V.ERTROU .. EL I JK
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Je verkiezingsu itslagen in 1967 konde n de C?1l -lciding clcchts
,~nsuoren

o

de

in ~e slagen ~eg

voort te gaan: het

z ~t~lqanta l

in le Tweede Kamer steeg van

spanninGen,

v ~ roorzaakt

mie _:>o liti ,,:~ ,
politi~~e

4 tot 5. Ondan' s de in&crne
toepa~ s ing v~n

loor de verscherpte

slaagde de CPi-i er ald us in haar

levdn te handhaven en zelfs

co 1~unistis che

pVr:~.ts

eniger~ate

te

in

h~ t

.a~to~~ 

de

.kJ.e rl a.;_~~...;~

v ~ rst c vi gen .

Bij de v0rkiezingen voor de Tweede Kamer, in februa ri 1?67 ,
wi st de CFN bijna een kwart miljoen stemmen op zich to verenigen, zijn-

3 . 61% van het totale aantal uitgebracht e stemmen. Dit betekende
een vlinst van bijna één proc en t t.o.v. 1963 , toen de CPN t!.. 76:~ n.n

de

de ste,;l..tan

ver~iierf.

Deze winst gaf de partij recht op een extra

waardoor de

Ci?t~-fractie

wordt thans

g~vormd

~ct el,

in de Tvtcede h.ame r op 5 zetels ln:am . Dez-..:

door Marcus Bakker, Henk

Hoe~stra ,

. ~reMer,

.v.h.

3chip en Joop .,olff . Ook in het parlementaire jaar 1967- 1968 zijn de
co~muni sten

van

~e

in alle commissies van de Tweede Kamer , met uitzondering

co~missib

voor de inlichtingen- en

veili gheidsdi~nsten,

verte-

gen\/oordigd .
De relatief grootste vooruitgang boekte de

C~N

in de provinci=G

Noord- 3rabLn t en Liraburg , ' . 3-ar zij haar stemmenao.ntal verdrievoudigd-e,
resp . verdubbelde. De grootste winst in absolute

cijf~~s

behaalde de

partij in Noord- ijolland, waar haar stemmen- aandeel met ruim 25 . 000
tot ver boven de 100 .000 steeg . Hoewe l Amsterdam hie r aan een winst
van ruim 15 . 000 stemmen bijdroeg, werd de positie van 'e stad a ls ·' rood
bolwerk'' bij uitstek enigszins aangetast ,

da~r

hot Amst e r damse aandeel

in het land elijk stemmentotaal van 35% (1963) tot 3076 daalde .

De tussentijdse ge meenteraadsverkiezing -in juni 1967, noodzakolijk
geworde n door de opheffing van de gemeente

Zwollerk~rspel

en de incor -

porrtie van het ov e rgrote deel van de bevolking daarvan in de gemeente

~_!_<2.._1)~ ,

b r acht de CPN geen winst . De CPH sl:1agde er niet in, zich

in de ,J\ïolse r aad te laten vertegent'loordigen .
t.ocr succ e s boekte de CPN bij de gemeenteraadsverkiezingen
Helmond , op 1 decomber j . l ., die eveneens door wijziging van de
me entogrcns noodzake l ijk geworden waren . Van de bijna 30 . 000
V ~H L'ROU . EL IJK

v~n
~e

s ~ emmen
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- 15 wist de

c~N

or ruim 2 . 000 op zich te

zijnde 6,7

vcr~nigcn ,

hat toEal en voldoende voor 2 zetels in de nieuge
d~

m0e trok
delmond

van

~emeentcraad .

jar~n

C;N de stijgende lijn door, die zich de laatste

manifesta~rde:

-:i~r 

bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1967

in

ha~

zij

ruiril 1 . 000 sternr.ren ( 4%) behaald, bij de raadsverkiezingen in 1906 ruim

(3 , 3% ) . Het stemmenpercentage voor de Helmondse raad is dus i n

800

&&n jaar meer dan verdubbeld. Bl ij kens ee n verkiezingso nderzoel: boe~ 
C~N

tc de

haar winst voo r a l i n de l eeft ijdsgroep van 2 1- 30 jaar , Jic

40fo vnn de total e winst va n deza pa r tij uitmaakte . !Iet bestuur v :.n cl.e

afdeling Helmond van de CPN zag in de ve rki ezingsuit slag , bli jkens oen
arm "De ,aarheid,; ge richte brie f , een weûrspi-3~cl in~ van ·'het groei<;mde
vertrou\/cn van de bevolking i n de C:N , die op basis van haar autonome
polit~ck

optre0dt voor de be l angen van de 11e r kende be volking van ons

land·; .

1957 stond voor de CPN voor een niet onbelangrijk

de~ l in het

teken van de :;ve rdediging van de democratie''; in Gr iekenl 3.nd was er
de ;;onverhulde fascistische macht sgr eep" waartegen de CPN en het par tijblad ,;De './aarheid 11 zich keerden; in Nede rl and k ee rden de coraomnisten
zich tegen het :•g eknoei met het kiesrecht" . Bij de a l gemene beschouni ngen in de Tweede Kamer f ul mineerde Marcus Bakke r tegen de

1

kie srecht -

fo efjes:1 e n het :;:ciesrec htgeknutsel" van de ve rschill e nd e po l i ticke
partijen , daa rbij doelend op de voorst e lle n van o . m.

~ 1 66 ,

om t ot 0en

vol ledig of ged ee ltelijk distri ct e nst e ls el t e komen . Hier tegenover
wenst de

CP~

het stelsel van ev enredige

v~r t ege nwoordig ing

t e handhaven . Bakker pleitte voor een "eenheid van links;
thema in

~e

onve r kort
(een centl"aal

i n~aat

CPN- pro paganda) , die volgens hem als eni ge

democratie te verdedigen . In zijn boekje

1

of .{noeien

.~ Kiezen

1

i s de

W3r kte

Bakker deze gedacht en v erde r uit , waarbij hij niet schroomde , 'lé:ar
nodig de histo r ische fei ten geweld aan te doen . Deson(anks is het boekje
in CP.l- kringcn uitbundi g ontvangen en uitvcrkoren als

scholin~ smateriaal

bij uitstek .
De C.i:"N _____
en de ileenhei
links
_____
.. - -- d- -van-----,.,.

11

Bij haar pogingen te komen tot een

' 1 ..:~:nhcid

van l inks· 1 , sluit

de CPN de PdP kenne li jk bij voor baat uit . Aan valle n op de politiek van
V.~RTROU
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- 16 deze partij worden regelmatig
lij1~c

v::_1T?.:.iU

gel~nc0urd,

evenals vaak

:..::~IJl\

h~fti,c

·crs?o~

aanti,jgin.,cn tegen op de voorgrond tredende P.SP- functiona.rissc!'l .

In het <:>.fgelop0n jaar was het de houding van de P3P inz.:tkc de: lo:mstrijd , maar vooral t . a . v . de kwcstie - Vietnam waartegen de CPN zich
kc.:Jrdc. In een fel bc toog in ·'D-.) .narheid ' heke l de Fr.::ck t·tcic - la:ldclijk leider
PS~ - blad
cncrzij~s

v~n

het CPN- bedrijfsnerk - een aantal

.;aPJikaal' over de loonstrijd . Mcis
een

ur~.-gclrcchte

artikel~n

in het

dat de P3?

conclude~rdu

a:mval;' had gelancee r d op arbeirh:r3 die op-

komen voor hogere lvnen , anderzijds "de oude a narchistische onzin;;
verkondigt als zou de eco no mi sche toastand eerst nog meer moeten ve r slechteren , voordat het kap i tali stisch stelse l varvangen kan worden.
Dat hot anarchisme a l tijd al een heilloze invl oed op de

arbeid~rsbc -

we .:.ing heeft g;ehad , •·1erd in een artikelenserie in ''Je ;aarhcid·; nog
eens aan de hand van de geschi edenis aangetoond . De serie menGde uit
in een scherpe aanval op 'pseudo - linkse krachten;; als de provo's en
de PSP , die door hun provocat arische acties de r eact i e

een 1 ~nestie

Amster dam·; in handen hadden gespee l d , die had ge l e i d tot

11

ingrijpcn in

de hoofdstad ;' .
Het i n de PSP gegispte p r ovocatieve element kwam naar
zicht
11

C~N - in

naar voren in de maandelijkse st i lle tochten van

~ct na~e

Actiegr oep Vietnam•' en in de dem:mstraties van Piet Nak .

over stelde de CPN de daadwerkelijke hulp via het

Boct0~

Hiert~·;en 

communistisch~

té :;Hulp aan Vü:tnam·' , dat i n de loop van 1967 een kleine

Comi-

50 . 0 0 iüj -

;)enbi·.::cht voor h· . t Zui dvie tn'lmCö·-1 Bevri jdings front ( Vietcong) •
. i lde de .C:t>N van eni ge

11

eenh eid van ::1c t ia·; me t de PSP totaal

niets ueten , ande r zi j ds b l ee f zi j gespits t o p ge zamenl ijk optreden
met de PvdA . Zo deed het Amsterdamse districtsbestuur aan

h~t

federa-

tiebestuur van de PvdA in de hoofdstad het voor stel tezamen een Vietnam-~emonstratic

te organiseren , onder de leuze

11

Amerika

mo~t

zich

uit Vietnam terugtrekken" . Hie r op' 0rd evenwel volstrekt afwijzend ge reageerd .

Desondanks bleef de CPN vasthouden aan het denkbeeld dat
d~

(afgezien van

CPN - stand~untun

rechtse l cidd r s) de

vdA zi c h i n de r ichting van de

bewoog . Het r ecente PvdA- congres ( waar een grote min-

derheid terugtrekking van de Amerikaanse t r oepe n uit Vietnam v ~rlangde)
werd daarbij

dankb~ar

aangegrepen . Hoe illusoir dit alles is , werd

nog eens onderstreept door een uitspraak van

11

en lid van het

Lammers, lat er met de

CPN

ni~t

~nrtijbest uur

van d0 PvdA

H~n

Nieun Links ;- voorüJan

valt samen te werken en dat hij deze partij dan ook niet

als een mogelijke partne r in een progressieve politieke federatie .
V.~RTROU ."!~LIJK
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D~

vormi~

V~

reeds in de laatste ma3nden van

{i'RJU . .:::LIJK

1~66 toene~ende ~~rkloosh~id

in 1967 voor de CP~ con der voorn~amst~ ~git.ti~ - objccton .
cor:1~.1Uniston

Rt.Jvds in de eerste maand van hc:t afgelopen ja:lr na ..h:n de
dri.~

d0cl .:u:m

J..rklo z.::ndemonstrn.tie5 , ·1a:1rvnn zij vr één (in GroninGen)

zelf haJden Je organisoerd. O. M. bij die selegenhcid spraken vooraansta~ndo

CPN - ledon a l s F . Jeis (la ndelijk

l~idur

van het

en . • ~rome r (Drants 3 t atcnlid en lid van de Tn0ude

C~N - b~drijfs~crk;

~amcr)

zich uit

t,:gcn .;werkverschaffing" en vvrkondigde n zij de com:!lunistischc visie,
als zou de v1er!cloosheid "georganiseerd" zijn door de monopolies om Je
lonen te drukken. Voor de we rkloosheid stelde dQ CPJ, op
en in ;'De

aarhe id ·; , de regering dan ook v ·rantwoord0lijk.

~edio

ten
nal~

v~rgndcringen

C~~ - distric 

1967 vond in Assen een conf •runtid plaats van de

~roninJen ,

Friesland en

Dr~nte,

Haaro p uiteraard voor3l de r cgioc~e

•erkloosheid t.:r spr3.ke kwam . T : r bestrijding d.;.arvan eiste

CPil, bij monde van secretaris Hoekstra , opheffing van dè bestedinzsbepurking op

ovcrheidsuitgav~n

bedrijfssluiting~n .

en een verbod van

an

massa - ontslage~

0ok in de Tweede Kamer v_rkondigdd Hockstre de

mening d.:>.t het a lleen van de r egering afhing of er werk

ZOU

komen,

ter· •ijl ilarcus Bakker bij de behandeling van de Textielnot a nog eens
aandrong op e\?n verbod van massa-o ntslagen (de ontslagen in de Twentse
tcxtic l inc'.ustri e lagen nog vers in he t ,;eheugen) •
Bi j de a l gemene beschou•;ing over de rijksbegroting 1968 , kVIam
Bakker in oktobe r me t het voorst e l een "wcrkgelegenheidsfonds.; te
stichten tor bestrijd i ng van de gerkloosheid. De hiervoor benodi gde
vele honderden miljoenen guldens zouden moeten komen uit gadwongen
leningen bij de bezitters en/of door een deel van de defensie- uitgaven hiervoor te bestemmen.
In zijn betoog nam Bakke r de eis op, dat de arbeiders moeten
mee profiteren van

nieu~e ontwikkelin ~en

als mechanisatie en automa-

tisering . Langere vacanties en kortere werktijd noemde hij :Sén van de
meest deugdelijke manieren om de werkloosheid
la~t~te
krin~en ,

t~

\roorden kan men een weerspiegeling zien

bestrijden:, In deze
v~n

de vrees in CPN-

dat o . a . het toJnemende container-v ervoor in de h3vens steeds

meer arbeiders overbod i g zal maken . Om dezelfde redenen vcrzette de
CP~

zich in het afge lope n jaar meerdere malen tagen de

sluit~ng

mijnun in Limburg .
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In h ... t a f g<.:lO')(Jn
niou•. 0

Herden in diverse gro te

j.~.:'.r

ond~Jr n cmin.:;sr.:'.dcn

a.let:1~lbo.<dri,jv ... n

ge kozen , ww.rbij de door do:: CPN g, steunde

"Vrije Lij.:;t;r of ' 1.Cenh-=idslijst 11 wi 13sclend succ .,; s beh::<,üde: . In .r.tstcrdam

1.~1ist

:rvr ij e Lij st" in de OR V'ln Jonkcr - Du Croo 3 van

d~

zetels voor de ·'weeklone rs" te

bezett~n

clo

7

(vóór de fusie m t Jon!:vr h'=ld

de ::v rije Li jst·· bij !.>u Croo en Brauns 4 van de 7 b<.:schikbarc z ... t.Jls) .
Bij Dre.!<.a , c v::neens in Amsterdam , b ohicld de "V rij e Lijst'' hnar 3 ze tels in dG OR bij ee n i e ts geste;en pe rc entage . In de OR vnn •0 rkspoor/
Amstor d2m verloren de communist en een zetel en
Bij de

Au~

~ tout ,

word Joop

k~a men

op 2

z~te l s .

inmidde ls door het 22e Congr es tot

bestuurslid gekozen , met ruim 70% van de stemmen gekozen als
noordi~er

van

h~t

~a rtij 

verteg ~n

parsonee l in het bed rijfspensioenfonds .

Bij een and::r scheepsbouwbedrijf, . il ton Fij enoord in Schiede.:n,
kreeg de :;Vrij e Lijst·' 4 van de 17 voor ,;weeklon.:rs" beschikbare z.::tels, waarvan de vie rde door een ni e t - communist werd bezet . Bij de
vorige vc rki c zing\:l n had de

11

Vrije Lijst 11 3 zetels ve r worv en .

Bij de OR -verkie zingen voor het gro otste Nederlandse
de Hoogovens te Velsen , was voor het ee rst in ons l a nd het

me:taal be~rijf ,

on~e rscheid

tussen hoofd - en handarbeiders opgeheven . De "Eenheidslij st·; ( r ·urvoor
de

c ~ndidaten

door de

CPN - bedrijfsg ro ~p

waren geworven)

li~p d~~rb i j

terug van 3 zetels (van de 23) tot 2 zetels op het huidige

tota~l

van

27.

Ook in 1967 hoeft de CPN zich in haar verhouding tot de communistische \Je rcldbcweging weer l aten l eiden door haar extrûme opvatting
van do a utonomie der communistische partijen , een opvatting

di~

haar

geisol aerd h~eft van vrijwel het gehele rode kamp . 6ij geigerde deel
te

n c~cn

aan da conf e rentie van Europese CP ' en te Karlovy Vary

(24 - 26 april), we lke wei ge ring zij uitvo e rig motivee rde in eon open
brief

a~n

de Franse CP dd . 21 maart . Uit d e ze brief bl ue k, dat de CPN-

leiding vooral
ged11ongen te

b ~ducht

~orden

was om , middels deelname aan deze conferentie ,

de door haar

sch~ r p

gekritisuer de - op ontspanning

in Zuropa gerichte - Russisc he politivk te
zonder
11

kc~rde

on1e rschri jv~n .

In het bij -

zij zich tegen de mo ,e lijke afsluiting van ven zgn .

non- prolife r atieve rdrag 11 •
V.ERTR )U .J.t::LIJK

- 19 Nog een stnp diepe r in
auro:'_Jes~

isolemçnt , met name

Je

~. ~.v.

uos~ 

CP ' en deed de CPN toen zij in ·'De laar nt:id; van 1 3.pril
public ee r de, oa3rin h·t

r~solutic

tisch'-'

h~ t

"J :.!.<TROU .r.:LIJK

r~isburcaus

b~sluit

~...,n

was ndcrgelegd de comounis-

av ernu·' e n v.::;u•' te ontbinden . Vo l g.:ns de

zouden de door deze reisbureaus gco r ganis0e r dc

c:: _ : - l.:;i:!in~

vacanti e rciz ~n n~ur Q~

Oosteuropeso landen, de ;inne nging" va n de s oci alistische

st~tJn

in dG

int Grnc partijzaken van de C~N (via be invlo vdi ng van a l daar ~et v~c an 
tic

v ~ rto ~ v e nde

CPN - l e ddn) ve rgemakkelijken .
in de isol emc ntspoli tiok VQn de CPN-l eidi ng

Di~ptapunt

\Jas

dit

j aar h0t besluit om geen gevolg te ge ven aan ee n sch rif te lijke uit nodiging

v ~n

de CPSU - leiding om ee n delegatie

t~

zendon naar de fes -

tiviteit e n in Moskou , t . g . v . de 50c h e rdenking va n de Russische Oktoberr evolutie . Hiermede schaarde de CPN zich in he t ge zelschap

v~n

de

Chinese en de Albanese CP , die e ve neens vc rkoze n weg te blijven .
Opv~l l cnd

nas de uitsrmate afwijzende toon van de gepubliceard0 toe -

lichting op dit besluit . Je CP3U werd beschuldigd van verbreking van
de international e

so~idarit e it m~t

de Indonesische CP , een soli1ariteit

na3rover de CPN zich begin september no g me t de n schriftelijk voorstel tot daadwe rke lijke actie gericht had tot de CP ' e n va n Roe~eni~,
China , Cuba , Noqrd - Korea , Noord- Vietnam en Albanië . Verdor werd de
CP~u

gekritiseerd ove r haar pro - Arabische

po liti ~k

in het conflict

in het 11iddcn- Oosten , in welke kwestie de CPN een van de mee rderheid
de r communist i sche partijen afwijkend ;'ne utraal standpunt ' 1 hooft ingenomen . Tenslotte f ulminee rde de CPN- l eiding h J ftig tegen de Russische
pogingen om alle CP ' e n aan het oe rdergenoemde :'non- proliferatieverdrag::
te binden .
De enige

reële contact e n die de CPN dit j aar ond erhield met

communisten uit ande re l anden , war en die met de Roemeense CP, die
evenals do CPN zich autonoom opste lt tegenove r Moskou , zij he t om
grotondcels ande r e redenen dan de Nederlandse CP . Op uitnodiging van de
'Roemenen voerde de hoofdr<::dacteur van " De .aarheid ;' , Joo p
11 - 16 april

p~ rtijbesprekinge n

olff, van

in Boekarest . Paul de Groot, Scnk 3 oek-

stra e n Joop ; olff hadden op 20 juli een onddrhoud met de toen in Ne derl a nd verblijvende pr emi e r Maure r e n diens mi nister va n buitenlandse
zaken •'bnescu . De voormalige

11

:aarheidLcorrespo nde nt in !1oskou , Gerard

Pothoven , woonde van 24 - 26 juli in Boekarest de opening bij van
het Bocmeense par lementaire j .:J.ar e n rond het ;' ,iaar he id 11 - f e stival

- 20 -

(8 - 15 soptombar) bracht ee n Roemeen s e

~~d.rl~nd .

G. Rosu , L. L. Bsr,n) eon bezoak B3n
in

vriondschapp0lijke sfeer

~~n

druk dc t

partijen vcal

beid~

partij J ~l0gntie

v ~ rl iapen ,

nad~r

1oe~el

b~st~at

tot elkaar

~1

t~

sturen aan het

Ond~nks

afg e lop~n

cont~ct~n

deze

toch ni . t
zijn .

g~ko~en

b... tr_ft is hot typerend dat Je Roemeense CP n'"lgcV'lten
ting

( . . M~ncscu,

h~~.:ft

d~

in-

~t

dit

o : '!To ·__- -

-_.;.;n

CPN- congres .

de vaak zee r scherpe kriti0k die de CPN dit jaar

ov~r

mo0rderc (vnl. pro - Hoskou gezinde) com ,unistischc p.:\rtij en h-:J ·:ft uit gestort, is co n r eactie v•n dia zijde vrijwal

uit g~b l e v ~ n.

zondering is de scherpe ope n brief aan de CPN , di e de
(KPD)-s cc rot~ris

~~n

uit -

1~s tduitse

Max Reimann public eerde in het juninummer van he t

ill ega~l v ~rs chijn . . . nde

k::tderblad van zi jn partij, ·'Freics Volk:: .

Reiillann vcrweet do N0de rl andse CF ( e n mat name Paul de Groot) dubbelharti ~he id

in do cont3ctcn met de KPJ .
Ook vanuit de DD:c werd enige tijd ge l oden in ee n

ding (19

ok tob~ r)

r adio - u i ts~n 

kritiek gebracht op de politiek van de CPN -l eiding .

Opmerkelijk is ov &rigens dat de Russische CP , die het f e lst door de
CPN is aangeva llen, een tegemoetkomende houding jege ns de

NGd~rland so

CP blijft innemen . Het in vriendschappelijke termen geste l de begroe tingstelegram aan het CFN- cangres getuigt diarvan .
Hat

b e l ~ id

haar rela tie s met

van de CPN - l eiding in de eerstkomendG tijd t . a .v.
and~ re

CP ' e n is vast ge l egd in de door het 22c Con-

gres goedgekeurde discussi egrondslag. Daarin wordt opgemerkt .dat de
CPN v66r same nwa rking is met alle communistische en a rbeiderspartijen
in dv wereld, op

voorv~.c1.arde ~l at

zi j

'ni" t me t fr a ses, maar i n de prak-

tijk, de a utonomie van de Nederlandse CP respe cteren;'· Van de CPSU
wordt bovendi e n geëist dat deze partij h.'la r "inmenging;' in interne
aangclegonheden va n de CPN staakt e n de aanstichters crvah openlijk
v e roordeelt . De Chinese CP dient af te zien van steunvvrl ening

a~n

de

groepen in N~de rl an~, die de CPN bestrijden ('' De Rode Vlag:s en l'i1C!'-!) .
De C? ' en van Cuba , Israël (MAKI), Noord- Vietnam, Noord- Koraa , Indo nasi~

en Roemenië wordvn genoemd a ls partijen die ve r want zijn aan de

CPN( - po litiek ).
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rkt ·'t•"lrx istisch - L:::nini~tisch ~...:n.!_~!!!_!:!_~~!_;nd ' (...LCN) h0..: ît

b·.gln 19 7 zijn !ll<'3.ndblé1d •:{ode Tribune" oen moderner ...:n o.Rntr ... kk"lij:: .. ~·
n~nzi.n g~~._ von,
jon&~r0n

in

hctge~n

A~st~rd,m ,

de

he~ft

var~op, m~t no.~~

~ud~

g._stimulecrd .

lin~s - r:0ic~l~

onder

hi~rdoor kr0~g

h_t

lfLCN 0ni,:;0 invlo-:::d i n .\:nstt.:r··:Lmsc: stuucntcnkring .. n (A3Vrd, in d'" ,jong-::rvnorg .'nis:ü ic ".:;oci::üistischc Jeugd' (dLCN-lcid.zr

vchr~.:v~l ti.·~.c:

in dit milieu enkel e mal0n op als scholingsl~ider), en in nnriwrc linkse
,~ro...:pcringcn

·:crk~ ro ~p

o.ls de ''Poli ti0ke

Cin0club: . S.:1.mc::n met de

J.\tllStvr<lam·' en d0 'Amstcrd.::,,,,s,::

·•,.o o l iti vk~ .Jcrkgro~:~p

Amsterd::>.m' f.:tb ric -::crde

hut h.L<.;;i in de maanden rn0i - juni vnn !it j anr ..:on :l ri ,.tal ·' muur!G·<tntvn:: ,
wJ~rin gop rot ~stec rd

werd

t0H~n

de communistenvervolging i n

en diu in enka l e grot e steden van ons lo.nd hi e r 0n
pl "\kt. 11vdio mei br a c ht het

.-~LCN ,

J~ar

In?onesi~

ucrdcn

aang~ 

in samcn'·terking met ,;Hvt Int--rno?.tio -

n~lu Bocka (uit gcv~rij van de ~clgischv pro- Chinese C?) en g0fi n2ncic r rl

door de Chinvzcn, het bekende ' 1 Rode Boekje
in Nederlandse

vertaling~;

1

(citaten

v~n

Mao

tsc - To~ng)

1 . 95 op do m3rkt . In de maand juli lieten

Jchr.vol c . s . oen ~ieuu tweemaandelijks orgaan verschijnen , gvt i tcld
' ' De Kommunist:; , "laarin vraagstukken vnn de C.)mmunistische ideologie

zullen v:ordcn beh-::mdcld . !:>it hangt sarnon mt1t de govrij zigde opzet v2.n de
1

Rod~

Tribuno' 1 , die l angzamerhand tn8Cr een populair links - r ad ic a~l dan

een principiee l communistisch blad was geworden . In de 'Rode Tribune ·:
van september ging de r edac t i e (Nico

Schr~vcl,

Han Mo ijer,

J~ra rd

Hubcrs

en de voorm'?.ligc .:Rode Vlag" - aanhanger Ad vnn Pr aag ) no.dor in op deze
tr ~tnsfor m(:'.t i c .

Bet oogd we rd, dat

11

Hodc Tribune'' oen inst rum&nt zou

mo ctvn vordc n om h0t ~ocialistisch pcrsn0cticf voor de Nederlandse samenleving terug

t~

vinden . Daartoe zou het blad een derde deel van de

pl·atsruimt c reserveren voor een discussic over de vraag hoe men in
Ncdcrl~nd

tot 'een

~ ch te

soci3listl scho beweging 1' zou kunnen

ko~cn .

Hoc1cl dvze discussie - rubriek tot nu toe oen r eiolijke belangstelling
geniet - Jan Rogi e r (red .

'Vrij

~~edcrland 11 )

en Jan Blok (red . ,;Liaks:=)

vcrleenden reeds hun medewer king - kan men ncuRolijks vcronderstellen
rl"\t

Jc~o ,

v~n

de gedachten

v~n rt~o

gcspeendu

~~npak

in de bvdoeling

heeft gelegen van de Chin:se financiers .
Ook dit jaar

b ~zocht en

in ?cking un Tirana . 6o

v0rscheidcnc

br~cht

~LCN - ' crs

hun broodhvrcn

penningmccst0r Jaan Monj6 eind juli,

o p uitnodiging van de Chine ze n, l: Cn "st udicbczock" .tan de
bl ick, •tetarvan hi j i n h<; t Jkto bernummor v·'\n

~~"{ode

Vol~<sr-:: ::,m 

Tribune' ' uitvoerig
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d:ms- co

(In h-:tz"' l îà·; numm-:r v_,rh·l·üd .... d" b .... k_.,n:.i ... .{ot.t:.r-

G.... rri t

IJUni~t

roy~~vnt

'Ik vind mijn

ban Jr trots op h .... t to
bckrom.~n~r t~

St0 r k~an

v ~ rr e

van z ijn

van

r~c . . nt0

u l ~ z iu r ig' ' ,

h~bbcn o nt~angdn

aldus

denkon dan i n een ka t holieke of in de meest

v-:1 en rvdact i el i d Ad van Prgaag in j uli con
dnt

d0~u

~cti vi tc i ten

van h u t

~LCN

c~~

k~n

ovu rzi cnd,

pnrtij. Het o p do

m·

~i~

s-r0fcr~a2 r 

vuc~ntivruis n ~a r

v ~ lr cep

Al

gu c onc ludu~ rd
ju~ r

•ani ~ .

•ro rdon

:1nar nandach t

l inks - r ~di c -lc

hac ft ge r icht dan op ( j onge )

c o m~ unistis c h0

s __ .

s~cr~tnris ~ico Sc h r~ 

van o or s prong p ro- Chine s e o ppo s iti egro ep dit

mlndor o , do
buit.n de

St"rkm~n ,

d~

muns"n die blijk .... n noG

v~n

de 3·: rta- kousc nkdrk o ok 't ) VJ r du r m~akte n o.m .
Je

roycm .... nt uit

element en

varsc hon0n dccom-

b-. r nu"Jmcr v::-.n ·Do Kommunist " , waarin e::m we li swaar kri t ische:: , mac.r
z

~r

thao r ctischc ontl e ding werd gega van

v ~n

d

d i sc u ssi egr ondsl ag

van het Crtl- co ng r es , be vestig t de ze c onc lus i e s l echts •
.J0

hot

p r o - Chin.:se O":)positi egroep r o nd h e t bl.ld ;De ::o 1_v__V_l~..Ei.; hc;::ft

..

~r& lon~n

j aar

~e n v ~e l

minde r s puctaculaira , zij het n0or p r inci -

p i: le stem l at0n ho ren d~n h~t MLC~ . Bi schot c . s . hebben een groter~
mar~istisch - l ~nin i st isc he

bagag e dan de groep van Schr evel ,

hv t g0~n

t ot ui ting kv1am in de loodz•.;r.:1r e i de olog ische a r t i k0 l cn i n ;De Roc\a

VJ.~g·'

e n in het se c t.:1ris che optreden va n de g ro ep , d i e z ich - in tegenste lling
tot he t NLCN - voort dure nd blijft a fz e tt dn t egen de CPN .
Medio me i deden zich meningsve rschi ll e n voor binne n de gro ep ,
di e gele i d h ebben tot h e t u ittr eden va n e nka l e mindo r s t a r dogma ti s che
ingest e l de jonger e n , o . w. !J i l l e m Oska m, Joost va n

e n Ad van

~ t ee nis

Praag . De l aat s t d s l oot zic h aan bij he t MLCN . Os kam on St eenis for meerdon mot enkele p rovo-a chtige fig ur e n een jonge r un•.ro e pj c dat hu t
s l vcht G'-'stenci ldc bl aadje ;'Rode J e ugd 11 ging ui tgcvcn .

;D-:

~o de Vla~; :

murktc o ver dit bl aad j e in haar juninummer op : ·• •••.• de inhoud is
g r otvnd ... als r.mti - marxist i s c h - l eninist i sch en heme l t hat anar chisne
e n d.., provo-bc•·cgi ng met haar l e i der s der matt! op , d:lt 1·1 i j ons vol h:lig
van het blad distnnci;,; r e n" .
Bchalv~

eniee co ntacten met

an:~ r a

r adicale g roepc r ingen (v . o .

trotskistvn) beperkten de acti vi t.: i ten v.:1n ·' Dv Rode Vlag·' - g r ocp - di e
aanzi~nlijk
~LCN

minder fi nanciële s t eun van de Ch inezen ontvangt d<n

h~t

- zich in 1967 g r o t endeals t o t h e t ui tgeven van h o t maandeli jks

orgaan . In het no vembe r nu mmer nam Bischo t do disc ussieg rondsl ag voo r
het 22u Congres van de CrN ond e r he t mes . Ande r s dan het

N~Crl
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meende
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c~.:n

voor

th.lir;· ··.:._\r opportunistisch'"', ma .r toch

h~t

~llas

J.::RTROU .;..:.IJ,\

c.,vduldigc werk v:1n

,,n te

do~n

dat de CPN op

stundpuntcn

l~n inistisch~..

v<~ lo hondc:rd~ n
goed~

t~Jrugkc ... rt,

'lOOpt;~.:v-..nd...,

ko..:rs 1cn -

binn..1n 0n bui t~.-n

r~volutionair ...

ü1.: 'C~~ ..

o ·.1 ..:r

, mnrxisti ch -

of g-..duclto lijk ·' , aldus

gchc~l

de ·.!ode Vl.,g - leider .

E0n aantal commun isten die in do loo p der jaren buiten d0

CP~

zijn t-.:rn î.kt - vee lal door conflicten met Paul de G:coot - trad be 0 in
a~ r il j.l. in d"' ope nb ,a rh~id mut ~en open lij ke solidaritcitsbctuiging
aan

d~ v-..rt~.:g~.:n1oordigcrs v~n

april in Karlovy

V~ ry

~uropcsc

de

v~n

CP ' cn, die

24 - 25

bij een Rar0n . Gest0ld w•rd d3t het bestuur

de CPM trolisoaar gemeend had geen
komst te moet.::n zenden , maar Jat

vcrtegenwoordi;~r

; rv~le

v ~n

na3r dez..: bijcon-

cor.Faun i .t0n in en bui ten de

CPN·; het r.10t dit be sluit nie t eens war en e n de conf;;rcntie alle succes
toewensten. Uit dit initiatief ontstond medio 1967 ~.:e n pro - Russi sch0
oppostie~rocp,

die zich in de ee rste plaats ten doel stelde , door

gesprekken met (kadcr)lcden
spreidan van geschrif ten

v ~n

waar~n

de CPN en door het in die kringen verhet beleid van de partijleiding kri -

t i sch onder de loupe werd genomen , de politiek van do
ori~nteren .

kou te doen

~ a ren

deze groep

c~~

meer op M)s-

De meest op de voorgr0nd tredende figuren in

de oud- Kominternagent Ko Dankaart do huidige PSP - ar -

tijbestuurdcr dr . Ge r Har mscn , de oud- voorzitt e r van de EVC, Frits
Reuter en

d~

ge royeerde

schrijve r va n oen in het

Fri edl Baruch . De

C ~ N - partijbestuur der

voorj~ar

vcrschenen polemisch bock

Cr'N- polit iek, getite ld "Links- af - naar R<:chts", Vlas de
medenerker aan het ge st encilde blad :'Het Socialisti s ch
in Nederland", dat de groep
e x empl~rc~

~nkele

deed verspre i den onder

ln~tsto,

ov~r

àc

belangrij l~stc

P~ rs p0 cti ef

mal e n in een oplage van circa 1500
com~unisten

in on rond de CPN .

Gaandewog gro eide n er echter meningsve r schi l len binnen de eroop
ove r de doelstellingen. Een stroming o.l.v . Baruch en Reuter wil de zich
conse quent blijven richt en op oen beinvloeding van de CPN- aanhang ,
nijl Dankaart en Harmsen c . s .
vorming V'm oen .;linkse

1Bngz~me rh3nd

c~nc~ntra tie 1 '

meer heil zagen in

t~.:r 

~c

met andere r adica le groepcringen

bui ten de CPN . Deze meningsverschillen leidden in oktober tot h0t uitVE'1TlOU' . tLIJK
---·-.
.------4--
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ö''ruch , R-::uter v . <. uit d" '.;ro..:p- \h.nk:'\·rt ', di"

11

~-t ni~uns K

nog in

dL

ticsc!Jrijv~n a~n

•am

m~t

"'on

h•n ~ tdkenin ~un~cti~

voor Lcn

i . v . m. de

v~rj ~ari•g

~ovjct - laiders ,

50~

rn·~

cl.·.

f~licit~ 

V"\n

j~

Oktob~rrvvolutiv.

6aruch , • iu v3n div0rse zijdun
fin ~ncicl0

st~un

~ 1 /..:vt::ü go~d

0cn
Ben

turugk0rcnd

B~~uch

o r g~an

bülooft te word<:n . In dit

publ ic e~ rt

:;nruch

vorochenen boek over het
h~uft

l ~v~n

v~n

~it hoofistu~).

de CPN . Zijn in mei van dit

van de

l~ominturna ;o nt D~an

stof doen opwo.aian , niet in

v ~e l

tisch .. lering . :1De
v~n d~

zull~n 3u~n

ook dr . Ger Harmscn t'Cg<:lm:\tig b-::schou\:in[;on

over de poli tiek en de ge schiedenis
looz0

bl~d d~c l

in april 19G6 uitg ~ sproken royement . ~o"\ls b~~cnd h~0ft hot

GonGrus dit bvroep inmidde ls vorworpcn (zid oldors in

ja ~r

j~ ~ r

de laatste , ;'Communistisch,! Notiti(.s; :;o;,otcn ,

m.l.; bij het 22e Congres van dv C1N in buroap te

t~ ti~n ~~jn

Bch.üv~

CFJ - krin~~n

v.::rzorgdu po l etnische brochures v ... rsch i_j ncn ( onla~..:

w~arvan

dc

buit~n

ontv3ngt , liGt in de l•atstu ma"\nJon v"\n het

ca . L'OOO vx . ),
rvgvlm~tig

en

binn~n

:~a rh eidn

h~ t

Gou-

minst in communis-

achtte het boc::k .,<;:,;;n duidolijk

bur3erlijke en r eac tionaire campagne die tugen du

on-4~rdeel

CP~

en

h~ar

au tono •.le politiek wordt gevoer d . ;,
So.ltlenvatt\.:nd kan gesteld worden , dat de dit jo.ar bui ten de C:!iï
ontstnno - van betrekke li jk geringe omva ng zijnde - pro - gussi schc
oppositie ,

actief is gewee st , maar geen aanwijsbare invloed

~e l

h~vft

kunnon uitoefenen op de politiek van de CPN -leiding . Indien e c hter
deze grocr{en ) en de oppo sante n binnen de CPN (met name in de ;;V,: reniginc Ncdcrland - U33R' ' ) e lkaar kunnen vinden, is oen succesvoll e r

opt~c 

dcn niut denkbeeldig.
Partijpubliciteit

'

Ook

h~t

afge lo p~n

jaar

v~rgde

van de pa rtij een zeer-grote

krachtsinspanning ''De .. aarhe id" als dagblad te handhaven . .::;o nu en d.:-.n
w~s

de fin~nci~le situatie zelfs zo moeilijk , dat or vurschil tunde

mal0n ovvr
e~n

gcd~cht

nc0kbl~d

te

is om in het uite r ste geval va n

m~ken .

1

0e

·~~ rhcid';

maar

Ondanks de voortdurende werfacties is men er

niot in g;slangd in 1967 een netto abonnee - winst te boeken .
"De '!aD.r heid,; tel t momenteel ongev0er 20 . 000 abonnees .

D~

in-

kom tun ui t adv.:J r tant ies blijv '"n ook gc r lng : deze mo.kcn bij ·· )c .o.:n···
heid·; ont;;vveor 10% van het totao.l uit; bij de Nederlandse fJvr s in hvt
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D~ '~ rtij

uch~tsta

de positie

v ~n

p~rtijkr

dv

h~t

,t op

zo juist

g..:houclcn ·.;"\rt ijcongres 'üs rno ..) ilijk, Wl'1r nchttc d .. z .... toch ni_ t; ho:rh.l0o1;,
a..:t ·G;;:kort op de exploi ti"\ ti.:.: v1.n ' :Je nnrheid ·; wc r1 voor 1 )68 ···Gsch::J.t
op o~ .... v~~r

1 40 . 000 .- en moL t voor hlt · root a tu 1.~1 nor~~n b~~trudcn

J

uit d~ opbr~n~st v2n de fin 1.nc i~l e nct i es (h ~t b~~c1d~ Jon~tiefon~s) .
JO"It::l in -ie ' zakelij ke · , o.ls in d;:.- redactionele l..,iding v<>.n
!?.:lrhcid;', vond .::n .:1udio 1967 vrij
Joop tolff kreog

hun vcrki e zing tot lid

~~n p l n, tsv .:: rven~ er.

~~ngcste ld

.Je blo.dcn

.nut \ti ... s pl:::.nt s . ·. _:.:-.rhci:l·-

1

Ao.nloiding hicrtou lias

de Tryeodo Ka mer. Joop GoJrligs - vro agcr

v~n

a l c.:Jns in deze functi e uit ó(:; r a ngeerd - ;1e rd
r act .... ur

0"

he t Schip ward v1.n zijn functi e enthove n en hoofclr0 -

v~n

dact~ur

bel"'1ngr ijk ~

1

opnieu 1<~

tot

.l:.:t:\rh~ ü~- ·1i 

.

1-olitie k

L.c

Cultuur" (oplage 2150)

\:!D ".l.o nt

rast·' (opl . ,.

1200) vord .... n prcktisch 6C fin a ncie rd doo r de u i tgev~rij ~ ega sus, H.... t

maanc1.bl.::-.cl. ::vr::to.gstukken voor Vrede en Socialismcn ( o pl .~go 550) 'Io:;.·dt
uitgcgovun voor rekening va n de in Praag

zet ~ l cndo

uit-

inturn~tio nalc

gever.
V~n

de zgn. streekbl aden vc r scheen het

Qfg~ l open j ~~ r

allc0n

nog ==uns NoorderkHartier ·' .

vo l eidi nG
van

v~n

Pegasus is, no. het ontslag van de

un zijn naaste

So ~g el o n

m~dowerkers,

in handen

dir~ct~ur

~e komen

van

J: n

essol

~artog. Hie r do or is de g ree p van de part i j op Pego.sus ~e l to egenomen,

.naar d.::ar stn:1t tagenovc:r do.t ibr tog een volkomen
biod van bockhanda l en uitgcv0rij . Hij is
van enkele

v~kbekwame

trouv

gebl<::von .

zij~

De opza t

v~n

l ~e k

is op h ot g.:; -

d~a r door gohc~ l a fhanku l ij~

krachtûn, die Pegasus ook na de ingr cc) v2n D.)ril

de partijl eiding om het uitgave - programma van Pega-

sus t e '' vernederlandsen:', moet in zekere z i n echter nog beginnen . ln
feit e

~ordt

thnns s l 0chts uit gege ve n (c . q . voorbe reid) wat stroo kt .ac t

de ;>olitick<:: zienswijze va n Paul de Groot, di e, door da a:lnstcll ing
Harto ~
o~

tot dirocteur, e rin

Pegasus

t~

gesl~~gd

is een meer persoonlijk

drukke n . De door V!ln Seggelen

b e~ee rde

lij k bcnutt.J zelfsb.ndighe id - zij h_,.t ht hij in

en ook

V['.l1

st~mpcl
zov~cl moJe~

prbcl.pi ~le k•":::s-

ti os altijd ovurleg met dd partij pleegde - stre e ft Ho.rtog ni e t
VEnTR·'U l:LIJïC

n~ .
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;), Z•.

0it vlociL niet 1llcon voort uit de

onzclfst~ndi~h-ii

-li:l'.r houd\; ook v ... rb .nd .nvt h.:t

o•t hij lid is v m

f..~it

t~r

discuz.si_ .

v~n ~~rtog,
h~t

J''

,vl:i._:'.s

do C W.

B~stuur v~n

lh:t tot dusv _r nog gunst i gL commc rci ëlu r(;.sul t:J.:lt v:-.n ~ -~-:su:::

is in

't-1,:)-..:

r.ntc het go.; volg v'ln h-.:t beleid v1.n

di'"ns

govl~

n~~~ h~d

Pe6asus in brede kring

bestond.;:.n vr uits takende r e latie s,
3 l s m'"L
met

:hincs0 Volksr-..:publidk . Al s

d~

P.:5~sus

a1.n d'-

vtst~

m0t dd

vorb~nd

~an

~0 vol g v~n

en Vdrkil de de

Scz-r.;cl n . J.:mk zij
voet

r ol~tic

<lu

posit ie

l ~ndun ,

~art ij bcmoviing

l~ndon

s1ndsdi\,.n

0nigszins .

met deze ontwikkeling lijkt het niet

do~incrcnde

_n

gakr'-~;n

Oost~.;urop~sc

in april 1967 , namen do communisti sche

een af·1 :chtvndc ho uding
In

zo w~l

1/~n

van Pegasus Qls slï.vischc

uit g~slotcn ,
bookh~nde l

d~t

in

Nederland oen einde zal komen .

Bij

d~

vcrsla;sen ove r hat partijc ongres Hor d in ii)e .aarhe:id:'

van 30- 12- 1967 0cn overzicht gegeven

v~n d~ p~rtijkas ,

~en ovdr ~ icht

vQn het Donati~fonds over de l aatst e vier verenigingsj.1rcn (lopen
van 1- 9 tot 0n

~ct

di~

31 - 8) alsmede ee n opsomming van de bedragen

tot.::\al ". 'D de l aats te clri.a a l gemene verkiezin!Jen Herden besteed
(

I

360 • 000 , - ) .

NB:
De purtij is s t o. tut ~ ir vc r p licht het financieel ve rslag in de
orGanen v ~ n de partij te publ ic e r en , ma~r li e t dit na 1953 na
:rom de vij .:m d niet in de kaart t e spel<3n 11 •
N~ n'\ 15 ja1.r , uer d ee n deel va n de stukken op instig3tic van
Paul de Groot bekend g emaa kt . Volgens he m is het n . l. gven schande
~~n • r me partij te zijn . Niet ve r geten rnQg worden d~t het opcnb~a r
mnken v~n kasove r zi chten past in de na tionale ko0rs van de CPN
~n kennelijk moet publica tie van de cijf~rs d0 idee v~n fin~n 
ci~lc stvun vanuit het buiten l and verder afz1akken . ~en zou ook
kunnen stel l en dat het publiceren van cijfers aen gevo l g is van
het todgenomen zelfbewustzijn v~n de Ned~ rl ~nise communisten .

Op het congres trad het Tueede Kamerlid tillam Kremer op
woordvoerder v,n de
cij fers
h~id·;

d~elde

~un

Financ i~l e Com~issie .

~ls

In zijn toelichting op de

hij o . a . mede , dat de jn1rlijksc

tekort~n v~n

stijgende lij n vertonen . De partijleden dienen d-.:zc

··Je

\:ï.~r 

t~ kor ton

door vo ortdur ende l edenwe rving en door opvo 0ring vnn do contri but i e
(en verbetering van de inning en a f dr a cht d~a rv an)op te vangen .

- 27 Gulukki 0
der~

~ldus ~r~mar,

,

~sou l H~rt o g

M~rcn i~

~ fdr~ch t~n v ~n P~ ~s us ~~ n d~

d: r de scaptcr

ZA~nit ,

sturk

:: ' , s· -

v~rbetcr1 c~~t ~J~

b.:si;..:-cn) . S::;h:-.lve boekh 1ndcl ~n uitg~ v .... rij Pcgn.sus
hcic Lrulckarij J.hj:nan winst .

;t3.ïki.e:

ook ( .:-.::'.r-

-)c pc.rtijbegroting voor 1968 , gebnsaord o p ... en don0.tic- inl:o:.1st"
v ~n J

30n . JOO .- , vertoont een tukort v1.n ; 8 . 000 .- . Volgens
d::tt ..: vcm<cl door intensi ef w~rken gunnkkelijk t.: dekken.
Do c onclusie

lij ~ t

g_wett i gd

J~ t

du

CP~

..:rin

.u sla~gd

Kr~~~r

is

is het

,;Bockj c.ar ·; 1967 nog be tre kke l ijk gunstig af te sluitun . V..;;sond:J.nks is
de finnnci~ l e t oe ko ms t a l lurminst r ooskleur ig . VLel inspanning vo r~t
van de

pïrtijgc not~n gc vr a~gd

om du benodigde

gold~n

op t3fcl te bren-

gen . Dat de CFN zic h d •.o.rn ~-~ st nog b..,zig houdt met he t inzame l en v:·1
gelden t un behoeve van het

Zuidvietn:lm~sa

Bevrijdingsfront (reeds

50 . 000 , - ), is een nctivituit die de e igen ga l dmiddelenvoor zioning praktisch niet sch~~dt . De me~ste giften komen n.l . uit de
z::tkken van andersdenk~nden .
meer d3n

J

Medio november j.l . zond de administrati0f- sdcretar is van het
partijbestuur ,

~ax

Me i jer , aan de districtsl eidingan een c i rculai re

1

mut · technischo aanwij zi nge n' i nzake de voo r bereid i ng van hat 22e
Partijcon3rc s . Hi e rin wa s voor elk distric t hut door het PB bepaal de
aantal
m~t

~ fgcva~rd i gdc n

vc st gestald , onddrverdocld in ••part i jgenoten

baslissonde en met be r aadslagende stem 11 •
Vrijdagochtend 22 decem be r dienden de d . üee;1tics zich i n,;J-ic.rc<:>.nti1 •1

bij de conJ resadministrat i e te

m~lden

vangst te nemen . Een en ande r diende
van uitnodiging , ingevuld
nodiginGen en

om

d~

congresbaseheiden i n ont -

t ~ g~schieden

maand~atfo r muliGr

mand~atforoulic ren w~ren

en

onder overlegging

p~rtijbockjc .

op de voorafgaa nde districts-

conforcntic door een PB- lid aan de districtssccrotaris
die ze r9

~ijn

De uit-

beurt verder di stribu0orde .

ov~rhandigè ,

~en v~r~amel l 1jst

mot de na-

men , adress0n en (event .) logeeradressen in Amsterdam , nl smedc de namen van de

voor~itte r

e n de secrataris

zo sn0l moge li jk aan he t

v~n

par tijsoc retnri~at

de districtsdel egntic ,

~o ~st

teugozonden worden en wel
Vi: ~~TiWU

1.ELIJK

- 28 pvr ko-.:ricr .
Om de
tv

11

drong

dvkk~n ,

t'"n 1:1.n·wzig
sto

d ~ scn

worct ... n

grote fin.:!ncië l e
.t~ ij e r

··~r~n

uit gîv~ nu,

verbond,:)n 'lan h.:::t

e r op :1un d:\t nllo geldon die in dC; distric-

snel w.:? rd<!n afg.;;d r agen . Ook het geld dc.t de 1:-. .t-

v66r het Congres zou binnenkome n

m..: ..: gonom~ n ,

Con.:;r~s,

d i ~nde n~'lr

hmstGra1m t.:::

zulks ·•mede om uitbot :lling van onl<:ostvn

zek~r

t.:

financ i~le situ~tic

stellvn·: . Evn en a nde r illustreert wel de slechte
waarin de CPN zich bevindt .

De lijn van he t 21e

~o ngrcs

( maar t 1964 ) doortrekkend , wijdde

het 22c Congres zijn aandac ht vrijwe l gehee l

a~ n

de binncnl a ndoc pro -

bl cmct i ek . Nicuwv gezi chtspunten kwamen daarbij , in ve rge lijking
de discussiegrondslag, i n

fe i t~

niet naar vore n. Zo werd grote

m~t

a~ n

dacht .:;eschonke n "l.an de "hereni ging vnn d e a rbeidersparti j en::, i. c .
me t de PvdA , aan de "eenheid va n a ctie'' in het NVV en

s~m cmu rking
a~n

uniek genoemde positie v"n 'vc .aîrheid '. Ook de door De

d._

Groot gelo.nc.::-.: r de a:tnval op ·'radic a len a van dive rse oorspron"5, bevatte geen l'lc ze nlijk

nieurye elementen .

De betrekkelijk gro te
morktc, werd

~ v c neens

openb ~arheid

die het vorige Congres ken-

gecont inueerd . Evenals toen vond h ot congr e s

in .:tlarc a nti ; plaats , t e r wi jl ook nu de r-edevo e ringe n van De Groot en
Hoekstra, ,naar eveneens de b elangri jkste discussic bijdragen in ::Do
.aarhcid· : werden g-.!public ee r d . I n

11

De

;~etn rheid; '

van 27 decembe r t ensl otte

word de samenstell ing van he t ni euwe partij b estuur gcpub l icecrd , evenals
de vier r esoluti es di e door het congr es zijn aangeno men .
Door de . ele ctie V3n afga vaardigden - eerst in de a fd ol ingsv ~ rg~dcringen ,

daarna op de d i strictsconferentie s - vi e len ten congrosse

geen oppositionele gelui den te
dat de 436

gedeleg~erden

b e l uist ~ r c n .

H e lQ~rs ,

de

h et mogelijk

~e rd h ~t

beleid van

h~t partijb ~st uur

ie l nerd enige zelfkritiek ten beste gogove n ,

v c r ~nt~ oordelijke

Ook tijdens dit 22c Congres
het g0hccl

\~a s

een grote eensge zindh eid ten toon spreidden .

Door geen der 41 discussi anten
gekritise~rd .

ijierdoor

d r~a ide ,

man voor het bedrijfswe rk in

~~s

Paul de Groot onbetwist de

de leider n aar

~ie

o.~.

door

4ns t c rd~m .
s~il v·~. rom

a llen opzagen .

VEHTROU'"ELIJK
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JL Groot begon zijn openingsrede met

~ra~n

t~ h~ri~neron

tussvn hot vorige Congres en dit 22e Congres

L~n

d~n

j ~ar).

in

d~

statut en is

voorg as chr 0v~n

d0 l ri c opeenvolgende l a nde li jke

(n . l. 2

w0~t

Hij

vvrki e zin 33 c ampag n~s,

.~t

di t

di e de

~~n

-~~n~~cht

van de p~r tij h ~dje n opg c~ist . Niettvmin bood 0o Gr 0ot voor dit uitst ~ l

zijn ve rontschuldigingen

du~r v ~n c~0 n

0~

g ~Roontc

gcma~kt

cont~esse n

de

d,crbij

a~n ,

d~

vun nnde rc partij en , a ldus De Groot, is vee l

zitter, blijkt
oen

Door

d~ t

~utor it c ir

h~t

men

v ~ rmin king

ki~sstclscl

van hut

bewind na stre a ft,

d~t

be:t ~ke nt:

Vursiaren van do oude progr ams met

nicu~~

vn invvcr ing

r adic ale
frasen

;.! r ov.Jnr;ün i et s a ls door de "verjongingskuur;' v:m de
m~t

':<a t me:n

naga;:~ t

radic nlisme e i genlijk bedo e lt , zo meende de sche idende voor-

d~ t

v~n

e n - pro -

p~ rtijb os tur c n

g rams . .m over vc rjong ing v-m he t k:>.dcr . · innneor men
me t

d~t

za l worden .

ov or r ad icalisme , ve rnieuwing v,n

gusprok~n

vu rzeko r ing geve nd

r c~cti~ .

veran~crt

po rtijleid~_ngen

j e ugdige figuren, die dez0lfde politiek zullen voortzetten.

:_ht

wordt dan jong lood van oud ijzer", a l dus Je Groot •
.jprckend ove r de discussiegrondsl ag zei Ju Groot dat in d0 voor~fgl~ndc

princi ~ i~l ~

discussie s (in afdelingen e n dist rict en ) daar aan

goedkeuring vms gehecht, wat bete kent da t de ·'nieuwe oriënte ring:• ,
vostge steld door he t 21e Congres ,
Dit

b o uijs~

con seq u ~ nt

zal worden voortgezet .

o l dus De Groot, dat onze partijpolitiek geen ve rjongings-

kuur no dig h.:. -..ft . Hij was z vlfs van

m ~ nin g

d ""l t de CPN ·'de jeugdig ntc

van a ll e pa rtijen '' i s , di e zich stueds weer richt op

~llcs

wat nieuu

i s . .• • • Dat vc rklaart ook de aantre kkingskracht op de j eugd, die de
pur ti j volgens De Groot bezit . Tor verst e rking vnn da dynnmisc hc a cti vite it

v~n

he t

p~ rtijb ~ stuur,

z~l

de uitvo e ring va n de pol itiek in

bcl ..ngrijkc m:tt .:: e.an de jonge gener :ttie
. J.:

de

to~vv rtrou r1d

moe ten narden •

Groot ri0p tens lotte o p tot ·'onwrikba re st""tndvnstigheid·: bi j

bcsch~rming

van de partij tege n opportunisme en

s~ctA ris me

·' naar

binn0n .:n na:.r bui ten'' .
!~a

De Groot sprak

part ijs ecrct~ris

Henk Hockstr:. , die

vc rsl ~g

uit -

bra:::ht Vt\n de •1crkzaamhede n va n het p\rtijbdstuu r in de pe riode sinds
he t 21e Congres. Hi j hvrinnc r de aan de

loon d~mo nstr :ttics

in

Rott~ rdam

on .llîlst c rdaln in resp . 1965 e n 1966 e n aan de vooral in h"t afgc lo :;_:>on
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- 30 ja~r gc v o~rd0

st r ijd tege n ontslage n en

p l ~~ts on:~ r ct~ nct ivi t~ it e n

men

.~v~n~ls Oe Groo t 3as

do

v ~n

a0 so lidari tv itsactic s

do~r

V.=.HT .~OU. BLIJ,(

-----,·-- -·---··

m~ t

''~ r klooshuid .

a l dus

C~N ,

h 3t

c~

pnrtij is aangetoond dat de pol i tiek

d~t

~r

spr:k0 i s ven

om

r0dcn en omdat

~ io

d0

v~ n

'de t egenstande rs;• zo sche r p

ct~

su c c~sacn

j ui st is

C~l

vortrou•1cn i n Jo

toeg~no ma n

i ngeno -

~urd

volk •

va n mening dat 1oor

~ o ~k s t r a

van

e ~n

io~kst r ~ ,

V i u t n~mcs0

bijzonder e

~un

~,

Hut i s

u~ r t i j .

zij n ,

v ~rioe l ~

a l dus •Io.:::ks tro. , da t zich thans de ka ns e n voor uC:! n s ucc esvol le stri jd
voor d0

C~N

o ff Jna i .::: f
he t
dige

aft c kc n0n .

v ~n

con~r~s

'nncht

9~

de monopolies •' in , waar door

do a cti u i s ·' voor

ue rkg~ lc sc nh c id ,

voor

luidC0 con 'v0r s che rpt

v~n ~ch me l ze r• :

nati ~ nal0

d e mocr ~ ti e

1

h~t

vraagstuk voor

c c ntr ~ l u

o na fh ~ n kc li j~h e i d ,

voor voll0 -

•

VJ r h~ uge n d noemde Hoekst ra. hot f •J i t , dat veel va n h CJt

olo n c~c r 

l i nBc want rouwen tussen socialiste n, communis t on on

g~ lovi gc

is weggenomen ·' . Volg ens hem is dit in he t bijzondu r

~e n

communi s ti s c he ::; te llingname inz<ike de

v -,.k bo"l~g int; ,

p é\gv r cn v-:tn de intr ede va n communistische
Ho c ks t r ~

ga f a ls zijn mening ta

~ rb c i dc r s

d't

k e nn e ~

v~n

de vo rkloosheid eist e hij

d~

d i .: nd~

di ge \ï._ rkgeleg e nh ei d e n loonsve rhoging vo orop
strij ding

te

gevolg

•.1~ten

v~ n

do

h-.. t p :co -

in he t NVV .
strij J voor volle t v s t :l":n . Te r be -

de r 0gc r i ng de

v~n

arbvidcrs

o ph c f f in~

van de ·" bepe rkingen op 11ogen- e n '.'IOning bouw· e n ste.king va n d _ '1fbouu
1

van eo Li mburgso mijnen .
van do

11

pl ei tte hij voor de s ocia l o bolangcn

Dac r na~ st

arbc id .arsklasse in haar bree dst e s a rnuns t c lling .~nno 1967- 1<)63=: ,

wr1arto o hij, bc halve de industrie- arbeide rs, ook de be j aar den , :l0 s tuden te n, de bee l dende kunstanaa r s on d u l c r nren r e k e nde
Spr e kend ovc r het a f t r eden va n voorzitt e r De Groot , onder s tr ee pt e
Ho ek s tra nog ee ns ,

dit geen wijziging

d~ t

de politie k va n do CPN

v ~n

zo.l brengen . De Gr oot zal zich ter onde rst e uning vnn het nie uvc par tij bestuur aan i deol ogische zake n
sch<.: i d·· 0ccn s pr a ke z.:ü
N~a r aa nl ~ i d ing

g ~~n

wij den ,

w~ar door

~r

va n

zijn .

va n de

pl~ nn c n

tot wijziging van de Ki - s wct r io?

de CF-1:- ..;ecrctaris op t ot v.:o- rze t t .::g en "at hij de ·'kieszue ndc l ·1
d0 conc ... r ns

gus ti mul o~ rd

zag hij

noodzaak ee n conc e nt r a tie V'1n de

~l s

=~ f

e n ge richt

con t r ~

;J ce;m'-~e,

~ rb e i d~rsba~c&in~.

de

~rb 0idc r sbcrycging ,

ètoor

~i_ r t~
:i ~

mo0t lv i den tot ...;~ n " here niging tot é é n a rb ci 1 c r s1)ar t i j · • do..:ks tl· :-.
g i ng e r hi erbij va nuit d~t er aan he t p~ rtij e n s t e l sa l indc r d'1~d i ~ts
ma nku0r t; 0en blusti e die de CPN echt e r ni e t me t t.:: chnischc :'fo e fjes ·'
~l s

kiuswetwi jziging wil oplossen, doch va nuit

kl asscs t ~ ndp unt
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- 31 t~ ban,do r ~n .

rug~ring - De

sin0 . .

0!":1

Jong .:1::m het hoofd mo..::tun

d~ zc t~2.k

b~st ... cd

st rij ~ t~gon

Deze parti j zal Jan ook in de

v.:1n r.k
?...:n

V ... aT.::WU iLIJK
----·- ·- ·-

v'- ul kriti ... k is

. rot ~

te kunnen volbrc nc.;cn dient

c.2.n het

;b~ d rij

g~ l c v e rd .

v·,n

gu."lD

po li ti~k

de
1

! ,

;?Jc.ss--.bc'!.- -

.-..::mr.::-...:ht t..:

fs c rk '' , W"l.:l r op , nldus Ho_kstrc.,

Ook

h~t

'.'01' -

t-: r(. c:~t

t e kort sch iotun van het ·org •. ni~~tic 

w .rk ·: v"'.n de p-:-,rtij we rd door Hoekst r a r;ec; ispt, vr'.ar bij hij t.... vcns

wcus o~ do s l J c ht c fin anci~l c posi tie va n d e p~rtij .
~~n

h..:t slot vnn zijn bijn , twee uur
d~ t de CPN

Ho okstrn ,

zich

h ~ t v u r t r ou~cn

durund~

r ~du

v ... rzck~ rd~
~c. t

wnnrdi g zal tonen

z ij zich

h c ... ft vcrHorv"n :: doo r ho.,,r po l iti0k en doo r h'"\~r du id ..:lijk op'- r (;èun

in d" sro t c vraagstukke n va n dcz

tij d '.

Partijs"crctnr is Henk Hoekstra bokl emto <Jnde in zijn
het ijvuron va n

d~

CPN voor •n,t i onal"

on'"\fh~nke lijkhc i d::

land , d . u . z . een Nede rl a nd l os v3n :cstduitsa
den .

~ls

cong r ~ srcdc

van

00 Amu ri k~ans0

~0d~ r

invl oe -

:: :r..:alis tisch pe rspec t i ef·' zag hij in dit vc rbo.nd een polit i ek

die gericht is op staatkundige ncutr '1lit ei t . Een a llcr ... c r s te vereiste
dao.rtoc a chtte hij de uitba nning vo.n ' vreemde bases ' in Nederlc.nd ,
zo.:1ls do legdring va n 0estduitse militairen in Budel en va n Amerikanen
in

So~st~r b c rg.

zou,

v ol~ons

Uiteindelijk

rcs ult ~~t v ~n

zo'n neutral i teit apoli t i ek

Hockstra, he t uittreden van Nederl a nd uit de

NAVO mo~tcn

zijn . In de 0c rste va n de vie r congr es-r esoluti es we r d gesteld Cnt een
nc utr.ao.l Ncdo rlund , vrij va n
buit onl n~d so ~toom v~ n

a toomwa p·~ ns

e n a nd e r e milit •ire

de Nede rla ndse be l a ngen zal zij n en

in Juropa en de wer0ld . De dri e
rit ~ it

tot uiting

v~n

de

CFi~

mot

~ n dc r e

on

g~e n

b ~ses ,
z~ l

pln:lts biede nd 3.o.n

de bes te beschorffiing

bijdra gen tot do vrede

r esoluties

r c sp e cti~v o lijk

br ~ chten

de solidn-

hè t Gri ekse volk Gat

1

strijd voor h e rst e l va n de democratie:' , 'de Indonesische CP ( PKI) on
de

an d~ r c n~t ion a lc

strijden

t ~~c n

vi etname se

en democratische kra cht en in

Indonesi~,

di e moadig

h0t onwettige e n wrede gener.:1.:llsbewind ' , en nh.:; t Zuid-

B~ vrij d ings front

&n de Noordvictnam0se socialistische re -

publiek , d i e heldhaft i g strijden tegen de Am..:r ik.:l"l.nse
werden do vrijlating van de politieke

gc v.:1n ~e nen

~grcs sie · : .

Gc0i st

in Griekenland e n

Indon..:si0 vn de t0rugt r ekking v~n de Amerikn~ n so troepen uit Vietnam .
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De p l a.::>.ts v '"\n d0 CPN in d e: communist.1sch.: ,., _, r vl db--v·...:." Ln::; "'1
b~

h .. r
in

h~t

trekkinc;on met :-tn i ,1rc CP ' ,; n, zijn tijde ns dit con ;r .;S
bijzond~r

diende te

~orucn

g~houdc n.

ivnk

v~n

h ~t

n~tion~le k ~ r ~ktar

- doo r do partijl aiding
H~~kstra

l eninisti sche

21c Conr.;r,:.,s (mc..:- rt

O?

slotrcd~

Cr~

die door de

tot

CP~

~elbewust

h0rinncrdc in zijn

'utono~ ie',

10

v ~n

.ïT'.rop

uitJruh·~1ng

i~

- cht~rg r0nd

a~n

1~

: ~~ liti~k

J~volgd

wordt

-

s1n!s h0t

1964) . o;:9E::ze politi e k', 'l ldus de P'1rtijSl'cr.c'"'.ris

·:,·;o_~;

ven posi tivb0p1.ling v·.n de pi'1rtij in do in t.:: rnation:'llc communi.3tisc:he
•::n t ,_ v..:ns

b~w..:ging

h~ t

platîo r m V<ln W:l'\rnf d.:- N"d0 rlo.nds ... co ü1ti1unist '-'n

a'\n clo intv rna tiona l o disc ussic hc bbv n dee lgenomen' .

~o ~ ls

deze :d.::'-' lna.nc va n de CPN aan d e int c rnation:;tlc d iscus sü:" in de
stc

j~rcn

niet zo heel veel meer

ge~cest d~ n

o c foning op de Moskou- gezinde CP' en ,

cxtrom~

van

w~a rdoor

l :t~t -

kriti"kuit-

Ned~ rl ~nd~0

da

is

b~t.0nJ

CP zich

vrij nel isole e rde v,n de communistische wercldbewcging . Op h ... t

con~rcs

kna.m dit isolcment duidelijk tot uiting in he t volledig ontbroken va.n
delegaties va n zusterpartijen (op h e t vorige congres waren er nog ufgcvaa.rdigdcn vc:n 12 CP' on, w. o . de CPSU) en i n h e t geringe aantal .;bc (in 1964 zonden 27

g ro etingstcl0gr~mmcn"

ti0s ,

'.I . o .

Isra~l

sl ~ chts

(~AKI) .

con~ ros

pr.: scncv ::
Hon~~rije

Zelfs de Roemeense communisten - met wi e de CPN
be trekkingen onderhield - lieten mot het
ni e u w j ~arsgroct

vcrstek gaan en stuurdan a ll eon ee n

partijbl~d

d~.-

gegeven door de CP'3n v:;tn de Sowj0t - Un1c,

~fgclo~cn ja ~r re~le

in h0t

schriftelijke fclicitn -

de Chinese c; ·) . Een dergelijke papieren Hac t e

w0rd ditmaal
en

CP ' ~n

"Scint e ia:1 o.:1n de

rcdnctie van

11

via hun

Dc '•h:lrh eida . Ook he t Bul -

g"l.arsc partij <lt\gblad :•Rnbotnitsjesko Delo'; deed

11

0() './a.::1.rh0iu·' àe beste

wensen voor 1968 to e komen .

Het begroetingstelegram van de CPSU

gewa~gde

van

' 1 b ct rckking~n

va n vriendschap en samenwerki ng'', die "gedurende vele j -.ren'' bcsto.::-.n
hebben tussen de CP ' en van Nederland en de Sowjet- Uni c , " op
va n de principe s va n he t ma rxisme -l eninisme en h e t

grondsl~g

prolet ~ risch0

intc r-

n::ltionnli smc :: . · !ij spreken het vertrouwen uit!', aldus de Russen, .:dat
1

1ez0 principes in de

b~tr e kkingcn

/e liswaar ligt in deze

l ~ststc

tussen onze partij en

zulL~n

z...-gcv!crcn j'

zin ee n subtiele terechtwijzind bcslot0n

aan het adres v• n de CPN - leiding, m'lar e r kan toch
den van scherpe kritiek , zoals edn vanuit

~osko u

ni ~t

vi-. h 0t

gcsprok~n

nor-

~ersbu r~o.u
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Pr-.:ss

V..;rminkL~

~JT~CiJ '.:::LIJl~

i/
-----------

.•c..:r,··w..: v m hvt t :1-- ·;r'\iil in •.L.:

N..)d.::rl-:-.--·, l~ ..:;,_.

pers (~2 december) aanv'\nkelijk wilde doen geloven. Opmerkelij~ is hat,
d<t niet
dit

~lleen partijsecret~ris Hoekstr~

· ' st~~ ltje

zich in zijn congresrcQe ovDr

e.nti - communisme '' ernstig boos mn:lkte, maar

~ussische ~mbassade

in Jen

Ha~g

d~-:t

ook de

deze kwestie dermate belangrijk v nd ,

dat zij aan de toonaangevende Nederlandse

d~gbladen

een door de

~~b:.ssa 

deraad c ~o rokhof) ondertekende schriftelijke rechtzetting zond •
.~venals de ande re sprekers onthield Hoekstra zich in zijn rede vocrin;cn o

het congres van kritiek op andere co lmunisti3che P'rtijen,

:!:en enkel woord wijdde hij _.. _. ,_ n de verdeeldheid in de communistisc 'le
wereldbevte~in:::, ,

een vraagstuk w'lnrover de C N g"\:n·ne een ,iopenb::>.re

wetensch,ppelijke discussie'' zou zien

pl~"\tsvinden .

De strijd tegen

revisionisme en dogmatisme (dus tegen de interne pro - Jussische en pro Chinese oppositie) achtte hij echter een zaak v3n elke partij afzonderlijk , die niet door middel
kunnen lorden vastgelegd .
me·', zo

betoo~de

Hoekstra ,

'~en

v~n

een internationale conferentie zou

nieuwe

o~bloei

van hat marxisme - l3ninis -

kan n:l'lr onze mening uitsluitend bereikt

1

worJen 1 .ngs de weg van evolutie binnen de communistische partijen
die zijn voortgekomen uit de Communistische Internationale, uit de
verzetsbueging tegen het 2)uitse en J<lpanse fascisme
koloni~le

en ui t de nnti-

strijd . Daarom willen wij geen breuk , met wie dan ook bi nnen

de internationale communistische

bewegin~'

Het is dus du ide lijk dat de CPN ~een der o p Moskou o f Peking
gerichte dissidente CP ' en we nst te erkennen , zoals die er zijn in
b.v . Japan , IsrÁël, België en Fr~nkr ijk en dat zij zich keert tegen de
opvatting d3t verwijdering van partijleiders ( Mao t se- Toe ng, Breznj ew ,
Paul de Groot) een ande r e partij po l itiek zal brenge n .

Het nieuwe partijbestuur , gekozen op de huishoudelijke zitting
op 24 decembe r, telt 33 leden en 4 plaatsvervangende leden . Uit het
oude bestuur ( äat 37 l eden en pla~tsvervangende leden telde) verduenen 15 namen:
Paul de Groot (die e r e lid van het partijbestuur 7erd) ,
(wiens beroep op

h~t

~r i edl

Baruch

congres vergeefs bleek en die derhalve geroyeerd

bleef) , J . de Boer ( i s o p het gebied van het bedrijfswerk tekort ge VEJTROU
.iELIJK
-------___..

- 34 scho ... cn), C. l3orst ,
V'ln

J., .. s),

;:t"'tiucndc

C . !brin~:l,

~.. Ho·::rn,

houdin.~

Vr..•ff!\VU .:.c.LIJ 1\.

-- -·-----~ ---·

.• "br tsk(;:erl(

~1/.ct - m~~n,

·g..:est vvr·,:-.n'!: ·

Tj . Jn:5er, •·i . r:e:~.jer (•reel l<ritiek o

'), C. t.ulder , 0 . v:m vosterum ,

.

r: . .;)mits,

zijn ·. nii . T.;·t;U'.''::!a,

Vries 2n Theun de Vries .
_!;ieu~.E~E!;Ube~~uur

In het

pl~~tsv rv~n3ende

ni euw~

vcrschenen 10

leJen in het oude bestuur: F . Aarts,

eziclH.!~l

( 'l.~

J . v~n E~ch,

~.

Nie,ileij er en .'1 . lo.l r -".ve n wer den i n het nieuwe p:1rtijbastuur <.lls geL·onc
l eie~

op3enomcn), di e met name

~e catego r ie~n v~n

de bcdrijfsarbeiders

en v;:.>l "de jeugd" ve r tegen•ïooTd i ge n: C. v:ln Dillen , H. va.n Toorn ,
Leeu'' • . Nieu~enhuyse , G.Ou t , J . IJ i sberg en J . Stout 1ls gewone
J . de Doo , L . Bosch en J . ille r man 'll s pl ..,_ats v erv~ngende leden .
".l)c .la,;,rhe i d: 1, di e de

~l . ~eijer,

G. de Vries

en Theun de Vries a l s p3r tijbestuursleden die niet terugkeren .
11 nerd

d~nk br~cht

~een

le~en;

samenstelling vnn het p'lr ti j bestuur

nieu~'le

op 27 december publ icee r de , ve r me l dde C. Borst ,
overi~c

de

ü ,

{~n ~e

me l ding gemaakt, zij het dat het congres ·hen

voor het werk dat zij binnen het p•rtijbestuur hebben

~llen
ver ~

r icht:: .
~an h~t 2~e

vr.n\
gaf

• let

.011 •

::.")~

ConJres namen 436 'lfgevaa r digden deel ,

feit d:lt

40;~

w~~rv~n

van de deelnemers beneden de V.)ertió

59

j ~.::.r

,,J .

.:\".rheid" 1.anl e i ding t ot de conclusie dat de leeftijdsopbou·.1

van hot conbres gunst i g genoemd kon worden .

Het lijkt
een of

€'-n~.erc

w~ ' r s ch i jnl i j k,

dege nen in de

dat

~

rede n oneens zi jn met de pol itieke koers

~

die het om

v·~n

de par ti j -

l eiding , een moeili j ke ti j d tegemoet gann . Hoewel zi j ze l f niat
het

~oord ~eko~en

zij n - de afgevaar digden

o p g etr ouwheid a a n de
t~~ l ~espro k en .

~arcus

p ~rti j li jn

~~ren

a~n

zorgvu l dig geselecteerd

- is e r over hun positie dui deli jke

Bakke r dreigde met een 'onverzoenlijk optreden:;

tegen .:dl'larsligge rs i n de par t :. j

1

11

•

Je krijgt geen raket de luc ht in

als je er een mestkar aanbindt•' , aldus de

CPN - parlement~ri ~r .

Henk

Hoekstra betoogde dat er in de :1fge l open tijd "enkele scheurm<J..kers;;
waren opgetreden , di e zi ch
Russen of

~ls

a

o fwe l voor deden als voorst.:mders van de

voorstanders van de Chinezen'' ·

0~

pnrtijsecret~ris

•ilde

echter onde r strepen dat zi j ·'noch met de Sowjet - Unie, noch met de
Chineae Volksrepublie k i et s goeds voor
makers·: dnn ook een pl a::>.t s toe op

11

h~dden' .

Hi j dacht deze :•s cheur-

de mestv.::J.alt V"\11 de o.rbeidersbcl'fe -

V..--:RTR')U _;,_,rJ;<

- 35 ging· in gezelschap

v~n

uit 0 estoten , door

p~rtij

muniaten

v~n

·'een heel
r~ncunc

p~nopticum v~n

en giftige

h~~t

het slag V3n Javesteijn , Goedhart,

dit soort

~oor

v~rtcerde

nnti - co8 -

J~n

de
~-~n

Het 1eve tot

Baruch toe·; . ••et deze l'lu"tste k•"llific?..tie liep Hoekstrn. reeds vooruit
op de

uitspra~k

van het congres over het beroep , d3t da

partljbe~tuurder ~rs .

F . Baruch statutair

h~d

voor~~li~c

<~nget0kend

tegen zijn

in ,pril 1966 uitges~roken royement . Ben ~d hoc ~cvormde ·•commissie
van onderzoek·' , bestaande uit Drs . A . de Leeuw, B. Meester, J . Niemeijcr
en

Ja~p

.o lff, r apporteerde op de lnatste dag

B·1ruch

s~n:~s

met de

org~nisatiebeginse l en

m~rlct

het conBres, dat

het 21e Co ngres ''hardnekkig in strij,t gehande ld heeft

110rd door

(uitero.~rd)

v~n

11

van de partij'' en

d~t

zijn optreden geken -

.:;ystematische fr0.ctievorming ' . De comrr1issie kHo.m

tot de conclus i e , ct0.t het royement van B~ruch indertijd

·'volkoï:len terecht 11 was uitgesproken en het congres, zo ·,1eldde .;De
::'1.-.tr!leid·; , keurde dit rapport met algemene stemmen goed.
Blijkens een interviev/ in "Het Vrije Volk·' v:m 30 decer:lber j.l.,
weigert Baruch dit congr:sbesluit te

erk~nnen

en blijft hij zichzelf

als lid van de CPN beschouwen . Het lQat zich echter denken,

d~t

deze

welhaast bovenmensel ijke solidariteit met de CPN, noch door zijn mcdn stQnders , noch door zijn tegenstanders zal worden

Jewa~rdeerd .
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Si parva li0et componerd magnis ••• ••
("Indien het vrijstaat het !~leine met het
grote te vergelijken")
·- ·v·e.cgilius

.dl men de ontwikkeling , di e de Nederlandse communistische hulporganisaties in het voorbije kalenderjaar doormaakte1 , in enkele woor den samenvatten , dan is dit de balans : extern - verdere vervreemding
van de internationale en buitenlandse frontorganisaties (onder druk van
de

11

autonome" CPN) èn , mede onder invloed daarvan, intern - voortgaande

vervreemding van de massa en ineenschrompelins van de activiteit .
De enige uitzondering daarop vormt de Vereniging Nederland- USSR ;
maar daar ziet men dan ook de

ke~rzijde

van dit kenmerk geillustreerd :

verzet tegen de starre partijkoers, een succesvol vereni gingsjaar.
Achtereenvolgens worden hieronder thans de hoofdzaken in de ont wikkeling van de jeugdbeweging, de

vrouwenbewegin~,

de

vredesbew~ging ,

de verzetsbeweging en van de vriendschapsorganisatie Nederland- USSR
gememoreerd .
Ontwikkelin~

in de

~ugdbeweging

ANJV
Hoewel enke l e ANJV- leden zich niet geheel achter de

p~rti jlijn

schaarden , volgde de communisti sche jeugdbeweging h . t . l . alo zodanig
in 1967 , evenaiR in de voorgaand ~ jare~, toch de door d~ CPN gepropagoerdo autonome politiek .
Gezien de nog steeds voortdurende verkoeling tussen de CPN en de
CPSU is het niet verwonderlijk, dat het ook tussen het ANJV en de van uit 1-Ioskou gedirigeerde ,/FDY nog steeds niet botert . Dit kwam vooral
tot uitdrukking in de weigering van het ANJV een afvaardiging te sturen
naar de in juni 1967 te Berlij n gehouden spoedzitting van de RFDY ,
belegd om een actieprogramma ter onderst euning van het Arabische volk
in haar strijd tegen de " agressi e ·' van Israel op te stellen .
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Het AHJV meende hieraan ni et te moeten deelnemen , daar ret::ds tc voren vaststond dat het een pro- Arabische conferent i e zou

~orden ,

bc.ogcnd weer wat pres;;ige te versch;:i'ffen aan de 1-loskousc ' r evi :;;ionis 1

tcn" , die mét de Arabische landen een nocterlaag hadden gelede~ .
Behalve ten opzichte van Moskou en de internationale

î~ontorga 

nisaties verkeert het ANJV ook met betrekking tot zi jn buitenlandse
zusterorganisaties in een ge isol~ e r de positie . Zo verklaarde voorzitter
.~lra ven ,

tijdens een belangrijke kad erbi j eenkomst i n augustus 1967 ,

dat de relaties van de Nederlandse communist en mot Oost - Europa en wel
speciaal met Oost - Duitsland en Tsjcchoslowakij e op dat moment
moeilijk lagen'' of soms zelfs geheel ontbraken.

11

zeer

In deze s ituatie i s

sindsdien nog geen verbetering ge treden en de ve rwachting voor 1968 is,
dat de verkoeling wel zal voortduren . Het moet dan ook worden betwij feld
of het ANJV aan het I Xe Jereld Jeugd Festival , dat van

28 juli tot

6 a ugustus 1968 in Sofia zal plaatsvinden , zal deelnemen .
ue voornaamste , door het ANJV in 1967 ontplooide activiteiten
waren die ten gunste van het Zuidvietnamese "Be vrijdingsfront". Zo r;erden diverse materiële ondersteuningsacti es georganiseerd, i . c . inzame lingsacties van gelden voor de aankoop van plastic , bandrecorders en
schrijfmachines. In het begin van 1967 werd door het Jongerencomité
voor Vrede en Zelfbeschikking in Vietnam , waarin ook het ANJV verte genwoordigd was , het geld voor 10 . 000 met e r plastic (ter bescherming
tegen napalm) ingezameld en aan vertege nwoordige rs van het-Bevrijdings front in Berlijn overhandigd .
In de loop van het jaar werd wederom ee n geldinzamelingsactie
gehouden , waardoor het moge li jk vJerrl op 15 december j . l . in Pari js
f . 24 . 000 .- aan vertegenwoordigers van het Bevrijdingsfront af te
drage n . De ANJV- delegatie keerde , naar verluidt , echter zeer gedesillusioneerd uit Parij s terug: van enige dankbaarheid van de zijde van
het Bevrijdingsfront was niets gebleken .
Op de in oktober j . l . te Rotterdam gehouden landelijke ANJVconfere ntie betoogde secretaris Homma , dat de dissident - communist
Piet Nak , die zoals bekend in oktobe r een grot e Vietnamdemonstratie
organise e rde , helemaal ni e t vóór terugtrekkin g van de Amerikaanse
troepen uit Zuid - Vietnam i s . Deze demonstratie was in feite dan ook
t en gunste van het Ame rikaanse kapitalisme/impe rialisme. De enige échte
solidariteit met het Vietnamese volk betoonden : volgens Homma , de CPN
~n

het ANJV , en derhalve zou deze st e un weer tot uiting moeten komen

in ee n j a nuari of februari 1968 in Amsterdam te organiseren

11
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e~n
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bedrag van f. 8 . 400 .- bijeengebracht zal moe ten
h~t

worde n voor daadwurkc lijke hulp aan
bestemd voor de aankoop van

Vietnamese volk. Dit ge ld is

film ~ amera ' s

~ozc

en kinine , Of

inzame -

ling met hetze lfd e e nthousiasme zal plaatsvinden als voorh een , staat
- de hierboven gemelde ervaring in Pari js in aanmerking genomen - t e
bezien .
Vie ~na m

Behoudens de voor

te houden actie kwam tijdens de boven -

vcrmelde confcrantie aan de orde ,

d~t

mon ir. de toekomst

ac~ics

onder

de militaire n zou moeten uitbreiden .
Gez i en de opheffing van het zg .
mede te danken aan
om in het blad

11

doo~

J eugd

11

11

l ec tuurve rbod 11

-

volgens Homma

het ANJV gevoerde acties - was nu de tijd rijp

actie te voeren voor ve rhoging van de soldij der

dienstplichtigen , alsmede voor democratisering van het leger door a f schaffing van de groetplicht , vernieuwing van het militair stra fr echt
etc . Bij de kazernes moet gecolporteerd worden met

11

Jeugd 11 en er moeten

gesprekken worden aangeknoopt met dienstplichtige militairen.
ANJV- l ede n die in militaire dienst worden opgeroepen , moeten lid
worden v:an: de "Vereniging voor Dienstplichtige Mi litairen " en daarbij de
lijn volger. , di.e .door

de communisten ook t e n opzichte van het NVV wordt

toegepast , n.l . lid worden en dan proberen in het bestuur door te
dringen . Voorts moeten dienstplichtige ANJV- e rs zich , volgens Homma,
opwerpen als actieve belangenbehartigers van en voor de andere dienst plichtigen .
Contacten, die in militaire dienst worden gelegd , moeten

~orden

overgegeven aan het ANJV- afdelingsbestuur of aan het hoofdb estuur van
het verbond.
OPSJ
Hoewel het zich na september 1966 aanvankelij k liet aanzi en dat
de OPSJ (de zusterorganisatie van het ANJV) mede door de nieur1e opmaak
van haar orgaan " Spektakel" , een kleine opleving doormaakte, is da.::.rvan
nu geen sprake meer ; zij is volkomen in het isolement geraakt .
Di t kwam wel heel ste rk tot uiting tijdens een belangrijke ANJV.
bijeenkomst in augustus j . l ., toen

~~alraven steld~

dat de OPSJ verworden

was tot een ve rkoop- organisatie , die zich geheel concentre erde rond een
kle in groepje, dat zich nog slechts bemoeide met de uit gave on v~rkoop
van het blad "Spe ktakel " . Daar "Spektakel" bovendi en gedurende de laatst e
drie maanden niet mee r was verschenen, was f eitelijk ook do gehele
OPSJ

in het niet

verdwenen .
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Het A!!JV moes t zich, vol gens '/nl r a vvn , dan ook bci j ve r ;;n zijn
leden - we rfa c t ivit êi tc n ni e t

a l l~e n

ui t

t~

s tr ~kken

tot de

a r b~ i ders -

en bedrijfs j e ugd , d och ook tot de scholier en van HULO , LTS , UTS e tc.
Door deze ui tspr aak laat he t zich dan ook aanzi en , dat -

~at

nog va n de

OPS J r es t ee r de aan l e de n - gehee l zal worde n opgenomen i n het ANJ V.
Onti'J i kk elin .r, i n de

Vrouw e nbew e~

NVB
De Ne de rlandse Vrouwenbc weging blee f in he t nfgelopen jaar een
loya l e ne ve norganisati e van de CPN . Zij l eende een ge willig oor aan de
waarschuwingen van de partijleiding t e ge n h e t ge vaar van buitenlandse
cont a ct e n e n poginge n tot be f nvloe di ng van de Nederl a nds e vrouwenorganisa tie va nuit Oost - Europa .
Toe n in maart 1967 een t wee tal vrouwen uit de PSP , op uitnodiging
va n het Russische Vrouwencomité ( een zus t e rorgani sati e va n de HVB) en
door tussenkomst va n de Russische Am bass ade in Den Haag , naar Moskou
ve rtrok t e r bijwoning van feest elijkheden t e r ge l egenheid va n de
Int e rnationale Vrouwendag , zag de NV B- l ei ding hie rin maar al t e graag
een r e chtvaardiging van haar wantrouwe n t e n aanzi e n va n de bedoelingen
der Russ e n . He t CPN- dagblad " De iJaarh eid 11 gaf op de ze uitnodiging e en
bits commentaar : ;'Al eerder zijn anti - communistische figuren uit de PSP
door de Sowjet - ambassade voor bezoeken uitgcnodigd 71 •
Ook ten aanzien van de bedoelingen va n de Internationale Democratische Vrouwenfederat i e - waarvan het hoofdkwa rtier in Oost - Berlijn i s
gevestigd en waarin de Russische en Oostduitse vrouwen een overheer s ~nde

positie

~nnemen

- bleef bij de NVB een ge reed wantrouwen bestaan .

In nov embe r 1967, een maand voor het K~rstcongres van de CPN , wer d di t
opnie uw onde rstreept door een besluit van h e t hoofdbestuur van de

NV~

geen gehoor t e geven aan een uitnodiging tot bijwoning van een IDFconfe r ontie . Als reden voor de afwijzing van de uitnodiging werd ,
gehee l in CPN- stijl , opgegeven dat uit de de elneming aan de rgelijke
confere nties wordt afgeleid , dat me n h e t ee ns is met daar genomen poli tie ke beslissingen.
De activiteiten van de Nederlandse Vrouwe nbeweging in Nederland
waren in 1967 weini g spectacula ir . De NVB werd , in overeenstemming me t
haar wezen van neven- en hulporganisati e de r CPN , ingezet op punt en
waar de CPN wat activit eit op straat en in buurt e n nodig heeft :
de duurte , he t bejaardenpr obleem, de r ecreatie .
VERTROUI'/ELIJK
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NVR
In de loop van 1967
NedcrlandsP

Vredasra~d

h~eft

het

intarnation~lc isol~ment v~n

zich bevestigi . Met

n~m~

is het zich

dista~c j~ 

ren van de overkoepelende internationalu frontorganisatia, Je
Vr~dcsraad ,

nagenoeg volledig geworden . Dit

op&nh~nrt

de

kreld

zich ook

i~ h~t

uiteenlopen der opvattingen ten aanzien van enkele belangrijke politie ke kwesties . ~o verklaarde de NVR zich (uit eindelijk) tegen h~t door
de SU en de VS voorgestelde nonprolife rati e -verdrag en

onthi ~ ld

hi j

zich tijdens de crisis in het Midden- Oosten - evenals de CPN - van
duidelijke uitspraken . Zelfs leverde de NVR impliciet enige kritiek
op de onversneden pro- Arabische propaganda van de iNR , door in het
blad "Vrede " de secretaris van de "Joodse " CP in Israël, Hikounis ,
het standpunt te laten verdedigen dat ook de Arabieren schuld hadden
aan het uitbreken van de oorlog en dat een oplossing van beide kanten
moest komen .
De NVR liep dit jaar dan ook keurig in de pas met de CPN : ondanks do zelfvernietigende gevolgen daarvan . Internationaal heeft de
Raad niets meer te betekenen en ook zijn Nederlandse bestaansrecht
wankelt , omdat hot op last van de CPN stakon van de toeristische acti viteiten , i . c . het opheffen va n de VCU- reisdienst, de· inkomsten dusdanig deed t eruglopen, dat er nauwelijks nog middelen waren om de
meest nodige activiteiten te bekost i gen .
Naast het opheffen van de VCU - reisdienst is er een andere duide lijke illustratie van het zich conformeren aan de CPN . Gerard !•laas ,
lid van· het CPN - partijbestuur ,

secretaris van de NVR en verantwoorde -

lijk voor het maandblad "Vrede" , ondervond aan den lïjve hoe scherp het
toezicht van de partij is . Hij werd namelijk bekritiseerd en ter ver antwoording geroepen , o . a . in een zitting van het partijbestuur, omdat
hij in "Vrede " niet duidelijk genoeg stelling genomen zou hebben tegen
het door de Verenigde Staten en de Sowjet - Unie ingediende ontwerpnonproliferatieverdrag . Het ging daarbij om een op het

o~

nogal

verschil: in het juni - nummer had hij geschreven dat , zolang de

subci~l

~est 

duitse aanspraken op kernwapens niet onmoge lijk worden gemaakt, een non proliferatieverdrag een illusi e zal blijven . In augustus schreef hij
dat ten aanzien van de nonprolife r ati e - besprekingen du grootste waak VEHTROU viELIJK
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zaamhaid geboden

~as ,

kstduits~ a~nsprak~n

gezien Je

diging van atoomvapens . Het

s_pt~mbar - numm~r

op

~stduitse

st~ldc

ma~eri~

hij,dat de tela

aanspraken

z~~r

vervaar-

bevatte varvolgens tw6e
nonprol iferati ~ 

artikelen van Maas , Raarin hij zich uitspreekt v66r oen
vurdrag , omdat dat de

d~

o~mogelij~

zal maken . Tevens

moeilijk ligt en dat hij ,

gezi~n

het Jastduitse streven , de kansen op het sluiten van eon ve rdrag zeer
klGin acht . Vcrde r li et hij in dat numme r , naast tegenstanders , en kele
voorstanders van het ontwe r p aan het woord : v olgens prof . dr . H. A.
Tolhoek e n prof , dr . A. J . Rasker ov e rwogen de positieve kan t~n.
Tenslotte openbaarde het oktober - nummer , na de vergadering van
het pnrti jbestuur, de

11

ommezwaain van de - naar vt:rluidt - goschokt e 1

in zi j n positie aangetaste
!faas :

11

en op zijn

dwaalw eg~n

terugkerende Gerard

wij staan afwijzend t eg.:-nover h et huidige , door de SU en de
VS ingedi ende ontv1erpverdrag -- 11 • En in november : ;, __ in de praktijk
--

blijkt steeds meer , dat het ontwerpv erdrag t egemoet komt aan het streven
van Bonn naar at oomwapens __ ni zijn conclusie luidt dan:
baar11 .

11

onaanvaard-

Het ge r eleveerde isolement van de NVR in internationaal verband ,
alsmede de nauwe verbondenheid met de CPN - die zulks verklaart, maar
tevens leidde tot ophe ffing va n de

lucratiev ~

VCU- reisdienst - vormen

de a cht e rgrond van het feit, dat de Nederlandse Vre desraad in 1967,
buiten he t uitgev e n va n he t maandbl ad " Vrede ", dat zichzel f kan bedrui pe n, in geen enkel opzicht activit eit e n hee ft ontplooi d , die he t v e rmelden waard zijn . Bij verschill ende gelegenheden bleek , dat zelfs
bestuursleden de mening waren to egedaan dat de NVR niets meer voorstelt .
Ontwikkeling in de Verzetsbewe ging

~~~~~~~~-~~~~~~ -~2~~=~2~2
De l eiding van Verenigd Verzet 1940- 1945 hield zich in het a fge lopen jaa r nauwkeurig-aan de aanwijzingen van de CPN . Men liet zich ,
evenals in 1966 , ve r gaande beperkingen opleggen ten aanzien van het
onderhouden van buitenlandse contacten (in het bijzonder dus t en aanzie n van contacten in de wereld van de Fédération Internationale des
Résistants). De traditionele uitze nding va n enkele oud- verzetsstrijders
naa r va ca ntie - e n herstel lingsoorden in he t buitenland blee f in 196( ·V ERTROU,:ELIJK
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~erd
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de uitzending van kinderen van oud -

verzetsstri jders naar het buitenland beperkt . Terwijl Vereni gd
de zomer van 1966 nog in totaal vijftig
Bondsrepubliek,

d~

kinder~n

DDR , Tsje choslowakije en

V ~ rzct

in

uitzond naa r de Duitse

~oemeni~,

alleen nog maar vijftien kinde r en uit gezonden naar

word en in 1967

~ngcland ~n

zeven

naar België. Uitnodigingen aan buitenlandse kinderen voor een vc rblijf
in Nederland , bleven dit jaar geheel en al achterwege .
Een en ander voerde er onvermijdelijk toe, dat Verenigd Vcrzet
zich t . o . v . haar relaties in de Fédération Internationale des

~1és istants

volledig isoleerde . Na hierover - zo lang als maar enigzins mogoli jk
leek - tegenover de buitenwacht een zorgvuldig stilzwijgen t e hebben
betracht, zag de l eiding van Verenigd Verzet zich tenslotte , tegen het
einde van 1967, gedwongen enige gegevens ten aanzien van haar positie
prijs te geven . In november publiceerde zij in het verenigingsergaan
"De stem van het verzet" een uitvoerige beschouwing onder het hoofd
''Vereni gd Verzet en de geschillen in de internationale arbeidersbewe ging" .
In deze beschouwing werd aan de orde gesteld , dat binnen de internationale communi stische beweging verschillen van mening waren ontstaan
en werd gewaarschuwd tegen buitenlandse pogingen tot inmenging in zaken
van de Nederlandse verzetsbeweging en tegen pogingen tot beinvloeding
via de internationale organisaties en haar affiliaties • .~t dit laatste
betreft werd in het bijzonder gewaarschuwd tegen

ac~ivit eiten ,

geleid

vanuit de DDR , Het stuk eindigde met een stellingname van het bestuur van
Vereni gd Verzet , die inhield, dat de organisatie niet zou

deeln~men

aan

bijeenkomsten e.d ., waarbij ui t deelneming zou worden afgeleid , dat men
zou instemmen met bepaalde politieke beslissingen en dat Verenigd Verzet
zich in de eerste plaats zou toeleggen op haar taak in Nederland .
Met deze stellingname heeft de leiding van Verenigd Verzet derhalve getuigd van haar loyalit eit ten aanzien van de (•.\iutonome") CPN;
van haar vastbeslotenheid vrijheid van handelen te behouden ten aanzien van besluit en en acti vit eiten van de Fédéra tion Internationale des
R6sistants (waarvan het lidmaatschap niet i s be~indig~) en van haar
waakzaamheid ten aanzien va n pogi ngen tot be i nvloeding vanuit de DDR .
Ontwikkeling op cultureel gebied
Nederland- USSR
De vereni ging " Nederland- USSR" , welke in 1967 haar 20- j arig
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beataan
lnnc

vi~r~e,

kg~m gehe~l

lat~ntc controv~rse

st~ndigh~id koersend~

los tu ut1an

tussen de op

CPN en de

o~

v~n ~~

CE' . De

r~-i~ j~rc~ 

autono~iL c~ ~~tion~lo

70lf-

sum~n~crking ~n vri~ndsctap ~~t

de Sonjct - Jnie toagcspitste vricndsctapsvuroni~in:, k~a~ in h~~ voo~
jnar van 1~67 tot uitbarsting in eon open corflict, ~~~~van t~t doo~
de vereniging geëxploiteerde r.,;isbur<.Jau :;vern•t n d'" ::.t:ze-c ·.~<..rd. .o~
leiding van ei<: vereniging "Iied..:rland-tJ.SSii" neig.)rd..: m..:" t:. :;erken
aan de uitvoering van het

b~sluit

v.;~.n

hvt partijl)escuur der c.:.:.-·,• van

maart 1967 , dat het CPTI - lid~aatschap ~ls onvurPniGbaar ~~t ~~t van
de

ver~niging 11 Nederland -- U.SSH 0 mo~.;;t=;t

wo.cdc,n bcschou·:•d.
de~

Als reden voor dit besluit word door het partijbostuur

CPN opgegeven , dat was gebleken , dat door duzu organisa~ie ?~can-ci~ 
rllizen nao.r

11

socialistische 11 landen , door elementen in deze l'1n:!.::n

garden misbruikt voor pogingen om

l~d~n v~n

koers te \': innen en de autonomie van de
11

van
de

i·lede rland- UStiR

v~roniging

11

CP!~

de CPN voor nun

aóln t..:: t.:lstcn. H.:t b..:r;t•.!'ll'

stelde hiertegenover, d:..t d.:

- de bevordering

v~n

~~ch~c ~

culturele en

dot)lstell~_r:c

u.:d·:

vri0nds~n<ppel~2~c

betrekkingen tussen het Nederlandse en het Russische volk -- a -_9oli "ti·.:k
is en dat men daaraan zou vasthouden .
De vereniging

0

\·iar:~::.nt.::

Ned.erland- USS.K'' heeft zich door haar

weigering uitvoering te geven aan een besluit van het partijbcst•tur
der C~N, in het conflict tussen de CPN ~n Moskou orenlij~ ann d0
zijde der Russen gesteld . Ten aanzien v::m de praktijk van het werk
der vereniging zal dit we i ni g uitmaken. liet beleid van ''Nederl andUSSR '' werd s inds het begin van haa:r- bestaan stc<:ds L1 Noskou bepaald,
Door het ontbroken van een int e rnationale overkoepelende organi satie
op cultureel gebied is er ook al spoedig een vrij straffe direktc
gezagsverhouding tussen Hoskou en de vereniging "Nederla:1d- USSP."
ontstaan .
Ondanks de moeilijkheden met het

rartijb~stuur

der CPN , diE

vooral in de eerste helft van 1967 een verlammende invloed op de
vereniging hebben uitgeoefend , was de belangstelling voor
US3R

11

in 1967 niet onbevredigend . Het reisbureau "Ve:::"nu 11

een groter aantal reizen dan ooit tevoren en in de maand
gas de vereniging alweer in

zove~ro

;~ederland··

organ::.see~rl~
novemb~~

bekomen van de ellende van

flict met de CPN, dat men zi.cl: zonder al teveel hoofdbrekens
geven aan de f eeste lijke viering van het eigen

~~on

20 - j~r~~ho~~~~~

het 50- jarig bestaan van de Sov; j et - Unie.
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ANDERE G.RO...;F.::UNG_-_ ::

====================
0 temoora! U ~ores
(iiC Üjden! 0 zecl.en ')
Cicero
De "anderen ill__!967
Hoewe l de "andere groeperingen" - verz<:J.rnelnaam voor alle niet communistische ''extrem ismen" - we l aan hun onderbrenging in hoofd stuk IV gewend zijn geraakt , zouden hun pl uriforme en radicale acti viteiten in de laatste j are n - en ook weer in 1967 - iir dan die van
de

01

nette" communistische hulporganisaties ve rmelding verdienen.
Naast oude (Vietnam) bepaalden vooral een reeks nieuNe facetten

(Kritische Universiteit , Linkse Concentratie, Griekenland) het veel kleurige denk- en actiepatroon van de

11

anderen ' ·

Het onderstaande is daaruit toch nog - noodgedwongen - een be perkte keuze .
Ont~ikKeling

in het jongeren- radicalisme

Hoewel de provo- beweging in mei 1967 officieel nerd

opg~heven

en al eerder een eind was Gekomen aan de veelvuldige demonstratieve
en provocerende activiteiten van die groep, is de pro vo - gedachte a l l erminst verdwenen . Dat bleek behalve uit een voorwoord van Roel van
Duyn - de

11

geestelijke vader' ' van de provo ' s - in een bundel ''Het bes--

te(slechtste) uit Provo" , ook uit nadien versc henen provo - en provo - achtige periodieken. Genoemd kunnen worden: "De wi t te krant ( Papieren
Tijger)" , :'Psy- in 11 (of

11

.3py- in: 1 ) en illets" .

In het voorwoord van Van Duyn komen o.a . de volgende zinsneden
voor :
"hou er rekening mee, dat ,1e subversieve methodes zullen zoeken
en vinden, waa rbij alle happenings en demonstraties verble '<en." ,
en :
".lees niet verbaS sd, minister- president de Jong , als na een tijd
van afwezigheid uit de publiciteit de ex-provo's weer zullen opduiken temidden van de woe lingen van de lieve revolutie, die in
Iest - Europa binnen afzienbare tijd op komst is 11 •
De indruk bestaat dat deze uitlatingen voor een deel stoelen op
' de wens, die de vader van de gedachte is , zeker van een anarchis-
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VERTluUi.-:LIJK
tisch

d~nk~nd

'vorige
all~

1

jongmens , dat

maar

)rovo - act ivit 3 it ~n ~ n~e~ig~
~ .a. a.

~nrurzi j ds

nummer van hé. t

lijkt

ge noemd ~

oo~t

~~t

mo~ilijk

v0 r 0~rK_n

kan

1~rd v~rwdz~nlijkt .

liu va r0volutic ni ut

beoordeling van

zgn .

h~~

~palulc~ent

:ordçn
ook

1

~~n

h~t

in vrij ;..:1

factor , di e bij

vwrcalcul~urd .

ni~t

,:::;py-in

is

Ook

dat zijn

to0valliG dat in hdt l aatst e

een aJ.·fiche is

g~v oeg d

in zak ~

de

'Kriti sc he Uni ver si te i t" . Deze batrEdt v..:n plan vun de 3tuden-

t envakouw~ ing (SVB), die in di t

va n h3ar

~e rd~r geformuld~rde

~ roj ~c t aun verwezen lijking zi~t

gudachtcn over nut maatschappeli jk en -

gagument , waarmee dezu syndic alistische
sede rt ln.:tr o,,>richting in 1963

h~ e ft

st ud ün tenorganisati~

z i ch

bezigge houdc n . Ui . :: ook d . O .

11 - 1966 , pag . 23.) In d ·.:: r edacti e van "Jpy-in 11 zittun o . m. studen ten . Gok het laatst e: numme r van 'De •.1 itte kra nt" (begin januari 1968)
o0steoJdt aandacht aan dit ,tJlan . Dat gebuurt in a ..m ar tik ..ü
j an v . d .

van Har -

/aals , lid van de ldrkgrovp Kritisch3 Universiteit van de

Algemene Stude ntenve reniging lmsturdam (~SVA ) 1 in welke organisatie,
zoals b~kend , de SVB de lake ns uitdeelt .
Het Plan

in zake d~ · Kritische Univ~rsiteit:is afkomstig uit

hut buitenland, voornamelijk van de New Left - studentenbe.·1eging in
B~rkdley c~merika) en van de grondraHd van de

Jastberlijnse Freie

Univorsität . In laatstgenoemde stad 1e rd re e ds tot het oprichten
van een derge lijke universiteit

ov ~ rg egaan .

De cigunl ijke

~anlciding

daartoa werd gevormd door de moeilijkhede n tusse n studen ten en auto rit e iten tijdens het bezoek van de Sjah va n
bij welke
vond .

gol~genhe id

Perz i~

o p 2 j uni 1967 ,

de student Benno Ohnosorg uit Hannover de dood

De initiatiefnemer van de

Hestb e rlijnso :'Kritische Uni versi -

teit11 is Rudi Dutschke , de geest elijke l oid<:r van de Soz i alist ische
De utsche Studentenbund (SDS) , die

d~:

bijnaam ;1D<: r rote Rudi" draagt

en volgvn.s persberichten in 1961 uit de DDR naar .Vos t - .B e rlijn vlucht t e . In Oost - Duitsland zou hij lid zijn ge3cest van de Fre i e Deutsche
Juge nd (FDJ) . In 1963 zou hij zich in .est- Berlijn hebben aa~geslo 
t e n bij , wat genoemd wordt; de

:•subversiev~

acti-: 11 • De daarbij b.: -

trokke n figurvn noemen zich anarcho - communist e n on vormen sinds 1964
de l eiding van de Berl ijnse

afd~ling

van de SDS . Tot 1966 nam

Dutschke evenwel ni e t aan de activit e it en da 1rvan d~ol. Pas s ede rt
november van dat jaar trekken zijn ideeën en ac.ties de aandacht .
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1

1/olgvns -.:e:n intvrview in
is

Dutsch ~..?

maatschap~ij

dering van wezenlijk belang in de
d~mocratis~ring.~aast
~nige

linJ , de
de
d~

~en

z . i . derhalve om

mog~lijkh~id

parlem~ntair~

~ d-::co:::.n'J~r
g...,~n

~ogolijk

is .

î9G7 ,

•~o.:ran

R~dicale

buiten~~rlementa~re

om tot de ge•3nst" verandering tJ

opstel -

~o~en ;

structuren zijn gecorrumpeerd, doordat zij zich

hebben aan de bestaande

aang~pust

v·~:l

Vri.j i'lcd-=rland:'

van ::1.ning , dat zonder r\?volutio:-tc.iro..: actio..:

1

ma~tschappelijko

vorhoudin5cn. In

hooggc r ndustrialiseorde , geurbanis~ord'-' JnuntschapJij di~nt rle rc -

volutionaira

.:te tic

de

vorm aan te ne.nen van d<:1 astadsEu.::rrilla 11 , v2r-

gdlijkbaar mGt de guerrilla van de

~uidancr i kaanac

s i nJen. N.:t

ald us

OO.Z0

voortdur.~nd~

·:stadsguerr i l la

l'

DutGchk~~ '

stri jd - guerr i l l a dus - tegen de

b0vrijdingsboNe bodo.ü~n

gorill~ ' s ,

Vlij .:en

die nu

nog aAn de macht zijn . Deze strijd is meestal ille3aal , in zoverr0
bui tenparlementair en tot op zekere hoogte
ill~gaal geno~md

e0nmaal
sief

optr~don

tegen

h~t

kent van elke vorm van
1c

de

overh~id

attaqueren waar dat

g~Nalddadig ,

wordt . Je zijn

d~

stra~t

opg~an ,

11

betvken~n ,

maar he.

dat

~etaken~

en haar politie en andere machtsmiddelen

~ogal i jk

i s , aldus Dutschke .

nationaal Instituut voor Sociale
zi j n ;

omdat een pas-

Dit behoeft niet t0

op~osit i ~ .

Hi j is van plan om in februari 1968 in
gens hem kan de

nu

gèweld van de autorityiten het vinde bete -

we direct met g0weren en napalm
wel , dat

g.J.i.alddad~g o_:tn~dcn

r e~ olutie

in

.mstcrdam

Gcschied~nis

~ur opa

niet

o~

:t-l.n

i1et Int..:;:--

te komen studeren. Vol -

één plaats geconcen treerd

hoptm contac t en t e legcçen met de progresf>iove krachten in

\IC

Amsterdam om a c tie te vo er en . Met name denkun u0 aan d0 Amsterdamse
hav-3narbeiders en bouwvakkers".
On t uikkeling in de PSP
Beziet m-:n t!e vol i ti0k·.:

1967

t~..;g._.n

men niut

onb'likk~lingen

do achtergrond van

and·~.-rs

di~

in de j1ren ' 65 en '66 , dan kan

dan continul:teit constate:rcn , d . w.z . de teneur naar

3en radicaler , eer sociali>tiscr.
waarte~..:n

d~pacifistisch

b~l~id ;

con belei d

de pure pacir'iste!'l zich overig..:ns stevds m.J~.:r b-Jgir.210n

schrap t.:: zetten . Dit "radica l i s me " \?n
uc~r t~rug

binnen de PSP in hot jaar

11

socialiamc 11 vindt men ook

in de stellingen voor het medio december in Utrecht ge -

houden f5ndaags poli tiek c ongr e s van de partij . Ze vormen een be l angrijk ondcrde.::l van de PSP- bi jdrage aan d..: discussi0 ov.::r partij vernieu·.ving . Nog vóór j an ua r i zouden ze aan een groot aan tal personen
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~t0lling

dit

v~rband

no. 1,

V..... ;rHuU :...::LIJK

t~v~ns uitg~ngspunt v~n

rl~

19

and~r..: ,

is in

v~rhelder~nd :

PSP handhaaft voll~dig de sam<:nv l tting v,:u d.; b... langrijk b~ginsvlcn van de pacifistisch socialistisch~ .artij, zoals
vastgest~ld door dç alg~meno vvrgadèrinó v~n do ~artij in 1962.
De PSP stelt daarbij v~st dat d~ snall~ vurandcring.;n op ~oli 
tivk, sociaal en economisch t~rr~in, wolku h~t Jesteuropvs~
kapitalisme in zijn huidi gu fas0 kvnmcrkcn , da formul.;rin~ van
a~n ~rogram v~n structuurharvor~ing~n , gericht op ~~n radicale ,
socialist ische omvorming van de ma,;;.tschappij hoog st urgÓnt maken ~.:n dat zij hut tot ha,,r voorn:.. ·mstc tak~:.:n rvk.::.11.t op zo
kort mog~lijke t ermijn dit tdn uitvoor te brvng~n . Zo di t mog~l ijk is , st~l t zi j er Jrijs op dit tazamen met andarc soc i a listische gro0p0ringon 0n ~J~r son .; n te do~n 11 •
11

0.:

St0

.~r,.ldicali t<= i t"

1ua
de

·tOrdt h.;t

P:3~' -b ... lvid m...:t n..lme

gcvo.:d door

de jongere partijaanhang lçvcndc, vooral in 1965 en 1966

ond~r

naar buitèn g<:blcken voorkeur voor ndir:.:cto actie" .
Sinds oktober 1965 besteedde de 'Commiss i ~ vorming en scholing:r
van de partij hieraan 3eliswaar enige aandacht , maar in de loop van

1967 - onder invloed ook van de roep om

~artijverni~u~ing en meer

politieke inspraak van de g.:·.vone burger - vond de P.SP- leiding het
nodig

~en

studiecot.lmissi e in

h~t

leven t-: ro..:pcn , die moest nagaan

hoe d0 PSP als partij de directe , d . w. z . extra- parlementaire actie
tot een

vast ~

component in haar optreden naar buiten zou kunnen ma-

ken , (zi e: MO no . 6 - 1967). In de praktijk kwam van diezel f de direc te act i e in het a fgelopen jaar ove ri gens mind0r terecht dan in ' 65
e n ' 66 , althans indien men het o pt r ~d~n van do Acti0group Vietnam waarin radicaal pacifistische naast links- socialist i sche f i guren de
boventoon voeren - als maatstaf hanteçrt .
Dat het radicale element in de PSP zich met name in Amsterdam
manifesteert is, mat de ervaring van
ni~t zo v0r~ondc rlijk .
H0t v..:rzet van de ideële

d~

voorbij~

jaren in gedachten ,

pacifistan in de PSP tegèn deze stro-

ming trad op het congrèS duidelijk aan de dag bij de b..:nandeling van
het

ond~r.;rerp
ro~n

'geweld in de sam.:mlc:ving'' (stellingen 2 t/m 5) .

de desbetreffende congrcscoJmissie du formulering voor-

st..:lde: "ongeacht onze solidariteit m'- t de onderdrukten

\laa r

ook ter

wcrvld , dienen wij ons bewust tu zijn van dè g..:var..:n , ·die ook het revolutionaire geweld in z i c h draagt·' ,

roago~rdc

de

mo0rde rh~id
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der
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dru':k ... lijk ·.1...rd g-.:dti!)ul..,...,rd, dat d ... P..->,' .:ich .:cht-r ... lk·~
Olir ...

b-~~ging

H.t

st~lt,

ong'-'acht d0

am~ndemvnt w~rd

..::on bosli.JoinG

~v0 n3ol

~idd ... l~n,

door

d~

;;;..:rd nL:tt_l,lin

hi~rov\Jr

di~

r~'ïolutio 

~ord~n G~h~nt.._"'rd .

congrwsloiding

uitgost~ld

ont~ad~n •

o::n (;C:n am3t"'rdams

voorstel om dv k~~stie in 1168 o ~ ven voorjaarseengrus nogrouals op
d ... digord ... r te

plaats~n ,

~~rd aanva~rd •

./at in de stclline;_n ) 0n 4 voorlopig

ê:Ü::>

1

'cons~nsus"

ov...:r -

luidd0:

blv~Jf ,

( 3) "Poli ti"k _Jac~r~sch: houdt in , dat m.... n ..:>tr-.~oft n :~.ar minimalis...:rinp, van h <:t ccw.;;ld ook bij .naa~r;cilappvlijkc rc-volu-:-

ticsil, vn:
( L~) Hut is van groot belang, dat a,.nducht l'lordt r;•:;g.)V;Jn a&n
h~t

in~roducarGn

an de ontwik celing van

g~v~ldlozc

strijd -

mvthod-.:n .
lat dit laatste b..:treft:

h~t

ligt in

1~

lijn dur vo::rwachting , dat

er voor de in ' 63 m0t PSP- steun opgericht.: ·'Jtichting lle;·h.lè.lozc
/.::vrbaarhvid " thans u.::rk aan de \ánkel is!
lua

1

socialism~"

wordt het PSP- b.)l.)id - bèhalve door de links-

socialistische aanhang van h.:;t eerste uur - b"invloed door de dissi dent - communistische groep en wel in een matG , die
de numerieke st erkta daarvan .
onderschdidt
l and .

E~n

Ams t ~rda m

.

lat

.

on0vcnL~dig

is met

dv ·socialistische" teneur betreft

zich ovvrigcns

even~ons

van de rest van het

onvvrsnodon marxistisch geluid was b . v . t0

b~luisto ren

i n het

'Amste rdamse

VOOr ste l om t . a . V. het hoofdstuk economische d0m'ocra-

ti c o.m.

formulering te aanvaarden:

d0z~

11
De PSP gaat er bij haar politieke stellingname van uit , dat ook
de JOlit i eke bovenbouw in la atst~ instantie wordt bupaald door
de fundamentele economi sche tegenstelling tussen de b~zittendo
en de niet - b..::zittende klasse 11 •

Dit voorstel werd - op u dringend" advies van het hoofdbes·t.uur evenmin aanvaard; het partijbostuur

echt~r

mc..::nd~ ,

dat

d~zo

pass~ge

én vanwege de nspecifieke denktrant" én vanwege h ... t n•IOordg.::b!_'uik"
moeilijk te verteren zou kunnen zijn voor mens.m in d0 PSP (;n d?A.r buiten .
D~

Amst~rdamm0 rs

zull.::n bi j hun

formul~ring

1ol voor&l GoJacht

hebben aan h...:t ~egberd iden van toekJmstigo sa~en~0rking mat ;rocporingen t0r linkerzijde van de PvdA. Zij war0n hdt ook , rtio - in de
beHoordingen van de aangenome n stolling no. 1 - het ui tg.:mgspunt van
V..!:RTROU.JJi:LIJK

- 49 de PSP bij sam.::n.1vrking r!'l -: t

VEdT i~v U

:mèi. -J r~n

~ rd~rh~irt v ~n

hc bb0n g_dacht , d0 a

nivt: zij - o . w. zich de

-!ocht .n zij ook

formul '"'c rd~n .

dààrbij primair aan -.. -.:n ·:li!'!kse conc..:'1tr'1tiv
mu..:rd : rh ~ id

(buit..:n de P•TdA om)

1

vó6rst~n " ..:rs

du

v~ n

!.uLIJK

dc ..:d d1t stullig

pa rtijlLiding

d~

-

b~vindt

opt'-'rcn voor e.:.n ;;zinvoll(: sam0n·1.... rking ·' m-.:t d .. PvdA. '.foorzitt..:r
.1ieb-..nga z.:\g in dit opz icnt
0ud- communist 3.::nk
g~dachtcngan[

.;~1

p~r_t) ...: ctL::v"n

bct..:r ...

Gortz~k

o~

was

in zijn groep? - vuul

dit )Unt -

socialistische partij opgaat in

sy~ptoom

ifooral

critisch ~ r .

l.:ltics v.::rwierp hij m·...:t f.... lhuid: ;'dnt zou r..;r

d,10 vr ovger .
van de

fusie - sp~cu 

n .... vrkom..;n , dat een

O}J

•• • .• • • • •• • ;'•

v~n ni~t - socialistische

Het blad :'Radikaal " - om f inanciÜlc rc:denvn Vctn W0.:? kblad tot
Vvvrti..:nd. <gs org9.an ged0gr:!d..;_rd - .;:·ü in d'"' komende maanden de
reacties op de thans
Daar

in

P - st~llingr..;n

publiceren .

nij dan maar op

~achten

Ontwikk~lingen

cir cul~rende

h~t

Nederlandsa t rotskisme

Do •'Ïedcrlandsc aannangers van d'-' in 1940 v<..rmoorde i'rotsky
or~anisatorisch

zijn thans , voor zover zij in

verband

optr~den ,

in
d~

drie sro0pan onder te verdelen. Bedroeg hun aantal n3 afloop van
oorlog in 1945 nog circa 300 ,

sed y rtdi~n

dia acti0f zijn , tot

25 .

ongave~r

slonk het gètal van h en ,

zijn

D~zc

hoofdzak~lijk

in

A~ster 

dam en Rott0rdam geconcentrd0rd .
H~t

kleinste gro ep j e Ncde rlandsu trotskiston (in

concr~to

3

man) wordt aange dui d met de o! grocp rondom het blad Links ". D~ze lio dan

d~dcn

reeds

~drda r

van zich horen door hun actie ve werk zaamheden

<m l0idènd0 po si ties in h e t voormalig
in de Parti j van de
het

~nrtijbust uur

~beid ,

der PvdA ,

11

Sociaal Democrat isch Centrum' 1

wolk Centrum zich in 1960 , op last van
ontbond . Als motivering voor dcza maat -

rcgC:l •.10rd aangavo-:: r d , dat het SDC ·Jol i tick
n~n de Partij;; .

bedr~èf

·'als part ij bin -

Ideologisch conîormaert de brocp ·'Links·' , die sad"rt 1965 het
14- daags orgaan ;'Links '' uitg..:.çft , zich ::1an
laiding der i n Parijs

z~tclende

Dit in tegenstelling tot
aangvsloten bij de

d~.;

opvattingen van de

Vi erde Intcrnltional0 .
d~

ocid~

ander~ groëpj~s ,

" r evolutionair - marxistisch~

Internationale·'. Dez0 zgn. Pabloistischc

w0lke zijn

t.;ndcns dor Vierde

fr~ctio

trad in novembe r

1965 uit de ·( Pari j se ) Vi-1rdc Internat i onnl~.; en stac,t sindsdi en onde r

- 50 l~idinr;
g~no~mdc

van d.:

b~!<'-!nd"'
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tro;;s.t<ist Lichul .:aptis , :·lias

is bukend door zijn arr"'stnti c un

N<:d..:rland,

t~r::.akv

middel van vals0

Laat s t -

J?~'tblo .

in 1961 in

v~roor(~ling

ill..:gale hulpv.:rh:nint; nan itut _'LN ( \lg,_rije) door

munt~rij .

Tot c~ . 1960 warun de acticv~ Nvddrlandsc trotskistun uunsg0zind ge form0crd in de
gcmom"'n

fJ.~d·Jrlandse

congr~.:sb~slui t

sectie . l·l.::n

voerc~u,

ing.;volge -..;_n in 1951

, de me-t '' intred;"; - poli tiek ' 1 nangduide

uit , die in de Nederlandse verhoudingen neerkwam op

tacti~k

n~t vorm~n

ucn links.: oppositie binnèn bvide massa-organisaties , te

wct~n

van
de

PvdA en het NVV .
v~ul

Aang0zien men hi.!r ni.et

succes mvc had (ontbinding SDC !),

besloot het 0 rootste deel der Nod~rlands~ s~cti~ tot v~.:rlobging van
het "·..,erktcrrein 11 na .r kleiner~ politi.::lc0 formaties, YJaa.r de kans op
succes gunstiger

le~k .

Zo ging men

~ctiviteit~n

ontplooien in de

CPN (vrijwel zondar resultaat) , in de PSP (plaatselijk , met name in
Rotterdam ,

ni~t

zonder

uit~ar!cing)

en in

verschillend~

jeugd-

cn/o ~

studcntune;ro..:p..:ringcn . In sommige gevallen wist"n tro tskistische
jongerGn

~~n

b~langrijke

functi~

in een organisatie te

invloed op

ties kon nimmor worden

h~t

vurov~r~n,

doch van ven

beleid of dd signatuur van deze organisa-

g~spr okon .

Begin 1965 w0rd overeenkomstig do politiuke visie van Rapti s
h et Wlrkgebied

opni~uw verl~gd .

st,:!ld te ·:Jordon om de CPN te

11

Voortaan diende

destalini:;s~ren

all~s

in

h~t

wurk Ge -

tuneinde d<: vormi ng

11
1

van éSn grote revolutionair - marxistische partij mogelijk te maken .
De hefboom daartoe zou een linkse concentratic van min of moer radicale marxistische figuren buiten de CPN moeten zijn .

~~n b~langrijk

duel (~ 15 leden!) van de zich Nederlandse sectic noem.!ndc groep
geloofde voorhands niet aan de mogelijkheid tot
do CPN en bleef de

intrede - ~ol i ti~k

11

d..:mocratisoring" ·..ran

in de PSP voortzetten. Niette -

ganstaande bemiddelingspogingen van de zijde van Raptis c . s. k1am
het na enige tijd , mede onder invloed van hot

autoritair~

van enkele leidende figuren , tot een breuk , met

~ls

optreden

gevolg, dat er

thans twee vcrschillende groepjas Nederlandse trotskisten zijn, die
nau•·10 ideologische banden on de rhoud(,;!n met Pa blo , t . w. een

11

mcerdcr--
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- 51 h-ids- gro._p; 1 onder leiding
in

d~

PS?

voortz~t

v:m

W·~lku

H. Riuthof ,

... n d ... uitgifte van o ... n

~ntredc - poli tü:~:

d•.:

~ig~n bl~d ov0rs~cgt
1.1e:..k~

uun ·'r.lindvrh.:ids- grocpa ond.:r leiding v:.m h . F.::r<rcs,
door

}~blo

gJgeven

richtlijn ~n

volgt . DiL laatste

un

§;roep uv

groapj~ bescho~vt

zich , zo·üs ook blijkt uit h.1ar maanàb lad ·'De In t(;rn~tion::;;.le•'. ills r1 ._,
Ncd0rl~ndse

sectie. Het kl ... ine groo..:pjc trotskiGtun, d.1t de

int~~dé 

politiok in de PvdA bl-ef voortzçtten , grocpu0rde zich - zoals opfu merkt - ro11dom hot blud "L.i.nks· •
c~aarin

PvdA,
kL1g

r7l~t

D<.:lZO

trotsk~sto..:n

:Jlcv .. '1 lid v:..m do

zij door middel v::m hun orgc1un un door

1u:tu.~c sam~,.n"; . r

-

:'Ni .::m1 Links;' druk naar links .)ogen uit te ovf•mcn . H·.:t

1

blad ' Links '; - dat ca. 850 abonné ' s t;,,lt - zou mom.:ntvc l :::u:::

.-.1cti~.,

;.! .•

redactionele moe i lijkheden tu kamp~n hebbon tJngo..:volgc van hut uittraden van do trotskistische rudlctiJluden fiulomun, van Tijn ~n
Drunth . lclfs

opheffin~

V3n hut blad zou

ni~t

zijn uitgva lot cn .

In hvt pol itieke luvcn in N.:dorland spalon de trotskisten ove rig~ns

g<.1un e nkel0 rol. Hun

van de zi jde der

b"'tok~nis

v~iligheidsdi~nst ... n

en d- belangstelling voor hen
ligt

voornam~lijk

in hun revo -

lutionaire gezindheid en hun ber~ih~id om, ongeacht oet ~~lk middel,
de ont\ïikkeling van revolutionair.) situ;.1tio::s o;
te b~vord;)r..:n .
Als illustr aties van hun

ber~idheid

t.; br . mgen -.:n

gang

tot rcvolutionairG activi-

teit kunnen dienen de ;'?nkele malen in ·'Dv Internationale" varschonen
opro~pen

tot steunve rlening , o.o . door rniddi.!l vo.n het zenden vun vrij-

willigers , aan Noord- Vietna1n un het Zuid- Viutnamcsu Bevrijdingsfront.
Hierbij moot men e r w~l op b~dacht zijn , dat de trotskist an met deze
oproepen primair beinvlocding van de publiek0 opinio nas treven . Het
warven van

vrij~ill i ge r s

moet vooral

gozi~n

~ordon

als 0cn symbolische

daad. Daarenboven dient men te bedenken , dat Noord- Vietnam ni mmer
om deze vrijwill i gers heeft gevraagd (Zie o.m. MOno . 5 - 1967).
Ont.tikkeling in de act ivi teit rond de kwestie

Vietna~

Ofschoon in 1967 opn::.~.;u .: poging0n \'J..:rdo.:n ::;cd ,~\.'1 '"'~. '!;~.: !co:.:sn

-1

tot een bundeling van da h . t.l. tegen de Amcn-ikaanse Vietnam- poli tiek gerichte activiteiten , slaagde men daarin ook ditmo.al niet .
~oals

ge vo ~rd

bekend , werden in de voorga1ndu jarun de

door het in

s~ptember

1965 opgerichtv

m~este

Jongcrcncomit~

acti es
Vietnam

en de in april 1966 gevormde Actiegroep Vietnam . Ucewel hot Jongeren-

V.:.<:RTROU .ELI JK
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comité danv3nkalijk

tcc~lijk

vaJk van zich lidt horun, ging

het van de grond komdn van de acties van de
bergafn&arts .
h~t

Vdn tot

Daza

inactivit~it

n~t

door

int~rne

jongarencomiti,

mo~ilijkh~d0n

tig.

~ij

in 1967
w~drbij

jon gcr~n

als

g~vol;

b~hoord~n n~m~lijk

rendeel pacifist i sc he , trotskistische,
munistisch~

ns

t~purkt

ble -

een "Vietn.rr.'-k.·:\nt (f ... bruari) .

Tot het comitf

sam~nstelling .

~-t

vrij snul

m. 0r

v~el

zijn 'lang.?slotcn d.::\n bij d..: ,cti3groop , ·.1erd

vuroorza~kt

rogan~

van

van

Actiogro~p

3Ctivit~itun

snal zelfs, dat de

...... nr.nlig ui!:geven

organis::~.ti0s

lijk

~6

11LIJK

voornam~ 

van de hatc -

links - socialistisch~

me -

h~t

voor

en com -

en studenten. Vooral de communistdn war0n las -

;robeerden van meet af aan de mede-led0n naar hun (communis -

tische) hand t0 zettun. Deze acc&pt0~ rd en dat niet , temeer toen bleek ,
d.?~t

d.: communisten plannen roet

steeds maar weer

torpedc~rden,

~"'n

min of

zulks

teg~n

m~.:.H

provoc~r0nde

inslag

de zin van links- socia-

listische, extreme jongeren.
M~dc
Acti~groep

om die reden hadden deze laatsten rueds in april 1966 de
Vietnam opg0richt. Zij

ver~eten h~t

jongercncomité, dat

het t\: weinig activite it en ontplooide , g_,cn aél!lsluiting zocht -net
jong~rvn

buiten de kring der

samenwerkend~

organisaties en ook de

ouderen niet bij de act i es wilde betrekken. Tot de

~ctivitciten

van

de actiegroep b~hoord~n de i edere 3c zaterdag (naderhand 3c zondag)
v~n

de maand

g~organ isèèrde

zgn. stille ?rotesttochten .

Aanvankel ijk b0stond daarvoor vrij veel animo ,

v~rmoodelijk

niet in de laatste pl aats , omdat de organisatoron provocer0nd optra den , bijv. door gaen demonstratie - vargunning aan te vrag0n , waardoor
zij in confl ict
vergunningen

k~amen

met de autorit0iten . Nad0rhand werden wé l

aangc vr~ agd ,

alhoew ~ l

men ble0f weigeren om de leuzen

aan een goedkeuring te onderwerpen . In de eerst~ helft van 1967 nam
ook de belangstelling voor deze vorm van protest af . De deelnemers
liepen blijkb.:tar m",;er mee uit sleur, dan uit werkelijk verzet .
Inmiddels waren de commun i stische jongeren, buiten het Jonge rencomité Vietnam om, met e igen acties begonnen . Gedacht wordt daar bij aan geldinzamelingen voor bandrecorders voor de Vietcong (eind

1966 begin 1967) en schrijfmachines (in de loop van 1967).
In de loop van 1967 werden overigens wel enkele pogingen onddr nomen om de an ti - Amerikaanse activit..:iten te bundelen en nieuw l e ven
in te blazen.
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- 53 All~r~~rst ~as ~r d~ door ~un ni-UJ Viutn,rncomit~ , ondJr lui -

ding v•n da ?SP ' v r Pi 0t Nak , op 20 ~~i 1967 in ~mat~rdam g~oreani 
s .... rd"' still-: ~;rotusttocnt , .m~r ;:"'n door en. . 10 . 000 :n.:"'st jçugdig.::
~~rd de~lgeno~~n .

pursonun

d~z0 dvmonstr~ti~

De
guschaard .

,cti~&roep

Viutnam had zich

ac~t-r

Op 21 oktobe r volr1~ vun tw~~1~ du~onstr~tia; ditmaal war~n Jr
Zvlfs 15 . 000 dvèlr-vm~rs. Daz0 b0toging v0rlicp ni~t g~hu~ l zondar
incid~nt--n .
V i otn~m
d0z~

Groepen j ong-.r.., n , K..,nn..,lijk b.... 110r.:nd tot d~ Acti egroap

kwamvn met eigu n leuz~n un :y~llun ~ N~~r vvrluidt ging a~~

damonst r at i0 ven

or d in ~ti~

~ i slukt~

poging vooraf om to t landelijke co -

va n Vi atnama ctiv itd it vn te kom un . CPN ' ~rs ~0rd0n dar ec h-

t ur ni ~t bij betrokken. ~i j im~~rs h .... bbJn van

hvt

bugin 3 f aan af -

wijzend g0staan t0genov.:r do activitditvn van hun ~x - lid Piat Nak . OV0rig.:ms gaf het vc rloo p van d0 d..:monstr:tti0 vm 21 o:<.tob.:r j . l . Nak
aanleiding om t u vcrklardn voorlopig ni .... t ~0ar t0 willen sam-:nw0rken
m~t d.:; .kt{..:groep Vietn-ar.J . ;:;ijn vc rklaring :;--rd bc;:;i n dec,.mber go -

volgd door zijn bedanken als lid van de

~SP .

:en t~~0de poging tot bundeling kwsm v~n de zijde van d~ zogen 1amd<) ·;Vietnam- St .:;un - To..:ams" ( VST) ,

di~

in de loop van me i 1967

Jurden opgericht en di~ bado~ld warvn om du sol i da rit ~ its bevegin g
mut d0 strijdende Vietnamez~n t~ organis~rcn. Ook bij de V~T he eft
aanvankeli jk de gedachta voorgaza t en om tot 00n co~rdin a tie te ko men van alle h . t . l .

ont p looid~

ifiutnamactivs, z ij

h~t

met uitzond e -

ring van cl.iv va n de CPN . De laa t ste ma.;mden leek het e r e v 0nr.~e l op,
dat m~n ur m 0~ r o~ uit i s aan o~ n spuclaal fac~t va n de so li dar iteitacampagne aandacht te bes tede n , nl .

hulpv~rlcning

aan Amerikaan se mi-

li t ürun , die H<:: ig.; rJn ui t G'-'Z ondvn t~ word~n n.st61.r he t strijdtoneel.
Het is nog te vroe g om vast te std llvn of deze pogingen mat succ e s
war d..:n b0kroond .

Na de kolonulscoup in Gri ~kcnl~nd van 21 ~p ril 1967 wordan in
ons land divvrse comi tf 's in het 1 .. vvn g,_,ro .... p~n , \v.:1.1r van hivron de r
e nke l e nade r ~orden belicht .
ills b-:!langrijks t c comi t& ont stond h0t

11

Comi té Vrij Griokenland 11 ,

dat - onder voorzitt vrschap va n pro f . mr . ~ . u . G . KaptJyn ui t Bi lthoven gurd samengesteld ui t een groot aantal vooraans t aandd pe rsone n va n
V~ RTRO U
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uiteenlopende )Olit i eke overtuiging .
De

~:>J

OJ.J haar beurt richtte .1et "Kommi tee Grieken.L.md" or , da-';

op 28 o~<to'Jer 1967, ter 2:elegenheid v3.n de zgn . ''ochidag 11 (de jaJ.rlijkse nerdenking van het feit , dat de Griekse reGering op 28- 10- 1940
:•ochi'' zei (ochi =nee) tegen het ultimatum v:m Italië , een d.?mons-rra·
tie op de Jam in Amsterdam organiseerde .
Verder 1erd een ·'Anti Dictatoriaal Front van Jrieken in

~eder 

l and1 ' in het leven ge roe per- dat het "Informatiebulletin Grieke!1land:'
uitgeeft en da'\rbij gehol.Jen wordt door een zgn .

11

.!e.ckgroep Gri3ken··

land·' . Deze werkgroep staat onder auspiciën van de .\.)V; . Het ''Informatiebulletin Griekenland·' bevat ho of dzakelijk nieuws over het verzet
in Griekenland en geeft

daarna~st

summiere informatie over de acti -

viteit van de Nederlandse vakbonden, over de

Nederl~ndse

wetge ving

t. a .v. gastarbeiders etc . Het is gedrukt in net Nederlands en in het
Grieks .
De voornaamste activiteit van de genoemde comité ' s is wel het
organiseren van teaeh - ins en_protestdemonGtraties tegen het huidige
Griekse regime .

rijdens de op 3 en 4 september j.l . te Parijs sehouden bijeenkomst van de revolutionaire - marxi st i sche tendens van de IVe Internationale , hield men zich eveneens bezig met de situatie in Griekealand .
Gesproken werd over het onlangs gevormde front tegen de di ctatuur en de monarchie , waarvan voora l in

Itali~,

Frankrijk en Duits-

land vcrbli jve nde studenten , en in het algemeen trotskisten , communisten en s ocial i sten deel zouden uitmaken . Aangezien dit front
Michel Raptis ( Pablo ) erkent als een van de belangrijkste vertegen woordigers van het Griekse proletariaat , ligt een nauwe samenwerking
tu ssen het front en de Pabloi sten i n het verschiet . De zetel van he t
front zal ,,aarschijnlijk worden

~evestigd

Pablo heeft de Franse en Italiaanse

in

Itali~

gedelegee~den

of Frankri jk.

verzocht mede te

delen , welke hulp zij aan net front kunnen verlenen . Het Internationale öecretariaat

v~n

de Pabloisten zal het front mogelijk volgen

en van twitse rland naar Rome of Parijs norden overgeplaatst.
Op 29 november 1967 we rd in Nijmegen een "Griekse avondn öo;)houden , georganiseerd door de Unie van Studenten te Utrecht , waarbi j
als spreker dezelfde Raptis was aangekondigd . Hij moest echter verV;~HTRüU
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- 55 st~k l~t-n g · ~n ,

da~r

hij zijn

papi~r~n

niot tijdie in orde kon krij -

g._,n .
V.m r;",rkz:..<.nh-.:d-.:n van h-.:t g ..mot.md~ front in N.:dvrl.:!nd is tot
du~v~rr~

nog vrij,Ll ni-ts g~blok~n , doch voor
r:h. d-.: .1,.1 r .:'<vning g..;houd.:n .
D~t ond~ r

Utrecht veibl ij v._, n

de hi"r t"

l and~

s~rkznme

h~t

Call~0n

Griek0n

al in

1~1

g ... J:llustr-..:..:rd door h.:t .•.'vit, dat

hi-rvoo"· g,:noumd-. 'Anti- Dict :.l tori ..üw front van Gri.::k\.:n i n

,\1-:d~rland' ;
~...:n

to~ko~st ~ordt hi~r 

i. 500) ook v...:rdt....:ldh~id b-..:stnlt ..:n dat dë'Z<: zelfs

.::r

kunst..1atig .tordt oJ..:>g-w:::kt , ,JOrdt
doo.r

ct~

tvr .r;ulvg·-.!nh-.:iè van "ochidug" in ol<tob-.:r j .J.. t...: Utrecht

protostdamonst r a ti l..)

tvrwijl d.)

11

t~c..:n

h...:t huidiGu

Td~i~.m

organi~~"rde,

Joud.::~b0rg

0vn

r ~ ...:stjo

tou~

:"rkn~mors"

itichting oijst<nd ,:3uit-nlmdsc

op dvz Llfdu dag in

op

l"lS

goz..:t ,

in Utrecht

voor d" GrièkS..:

~ rbuid-.:rs

noor -.:-.:n r"'d" v~n dv Gri..:ksv consul . Aan
lo.!tst.:: bijvonkJmst nam -vn hond..:rdt1l Gri'-k..:n d(;~l .

da~~

o~go l uisterd

R-.:t ~~b~urc:n in !oud~nb~rg braent d0 Griuks~ v_rt"gon1oordiging

in hot
had

bLstu~r v~n gano~~d0 ~tichting ,

afgarad~n ,

orto~

en bloc

~tichtingsd i rect0ur

Gri~ksv

organisati e

g~ld

u i g.n

gratis
r~kuni ng

~aa ,

k on

h0~ft

ni'-tt.min v

ontk~ndv n~drukk~lijk,

in

11

hvdft h0t b0vrc...:mdi ne gewekt , dat
g~hv0l

hot houden van dit feest

tv trodan .

v.d.rol

stichting a - polit i ak is . Hi j
0-.:n

~f

di

zijni 1 f.;;s.::;tj...: .had
d~~lnam.;

380

te r wij l m0n di t in andvru

rkla~rd,

dat

g~stok..:n .

h~t r~..:st

jar~n

~0n

d~t

de

Gr i0k of
r och

deze k eer

uitslui ten d voor

do ~n .
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1967

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

Bedrijf

Vcrolme (Alblasserdam) .

Aanleiding

invoering nieuw waarderingssystoem,
van week- op maandloon .

Inmenging vrucbondcn

mtt de vakbonden

R"sulta at

to ezegging dat uit de maatregelen voor de a rbe iders
geen n ad~lcn zull vn voortvlo~ien .

A~ntal

nerknem"rs

a f wiss ~ l en d

ove r sc~akcling

OVtirlcg gepleegd .

w~rd

200 - 600

100

Aantal stakers

+

Duur staking

halve dag; 21-12- 1967.

Blijkens een overzicht in het SER- bulletin van 4-1-1968 was he t aantal
stakingen in 1967 zeer gering . Tot en met oktober van het a f gelopen jaar bedroeg
het totaal aantal arbeidsgeschill en niet meer dan 8. In de overeenkomstige pe riode van 1965 en 1966 deden zich r espectievelij k 54 en 20 geschillen voor . I n
de genoemde periode van 1967 gingen door stakingen ruim 6 . 000 arbeidsdagcn verloren (in de overeenkomstige periode van 1965 en 1966 respectievelijk 54 . 000 en

12. 650) .
De stijging van de loonsom per >:1erknemer

in b(:drijven bedro eg i n 1967 89~

in vergelijking me t 1966 . He t mi nimumloon voor vol wassen a rbeiders werd medio

1967 vastgest eld op f . 128,-- per week .
Door de ( r e lati e f grote) a r beidsru st in h e t afgelopen jaa r , kregen de communisten weinig ka nse n tot agi tat i e in de bedrijven . Geen wonde r dan ook , dat
geklaagd •:1erd ov e r de malaise in het CPN- bedrijfswerk ( zi e ook " De vakbandspoliti ek van de CPN" ; Hoofdstuk II , blz. 17) .
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*

*

Datum:

Bi,ieenkomst :

Plaats:

Organisatie:

jan. 1?68

Conf . v . Jeugd en Studenten
i . z . ~u ropese veilighe id .

Praag

ereldfed.Dern.Jeurd
en Int . [nie v.Studenten.

jan . 1968

Conf . voor solidariteit met Conakry?
de Fortugese kol ., Zimbawe ,
z •• Afrika en Z.Afrika .

.ereld Vreàesraad .

jan. 1960

Conf . voor democ r atisering Ierland
van het onderr:ijs •

Internat.Unie v . Stu denten.

13- 20 jan .
1968

Vietnamweek.

Alg .Ned . Jeugd Verb .

10- 11 febr.
1968

(ANJV).
~esteuropese

conf. voor

I ar ijs

Spanje,

~es teur.conf.amnestie

Spaanse gevangenen .

febr.l968

Consultat i e ve Bij eenkomst
CP- en .

Boedapest

Communist i sche Fartijen.

•

maart 1968

Politiek congres SJ.

?

Socialistische Jeugd
v . Nederland.

*

maart 1968

Congres Internat . Detrek kingen ~etenschapsmensen .

\.enen

.. ereldvredesraad

31 maart 5 april •68

IIIe Chr . Vre desconferentie .

Praag

Christelijke Vredes conferentie(CVC) .

voorjaar
1968

Congres i.z . Europese
Veiligheid.

?

Pereldvredesraad

voorj aar
1968

Conf.voor opheffing v . h •
analphabet isme.

Ulan Bator We r eldfed . Dem . Jeugd
( \IFDJ).

april 1968

Conferentie i. z . Europese
Veil i gheid en '.e tensch .
Samenwerking .

1

~ ereldfederat i e va n
Wetenschappel ijke
)"!erkers ( \.F'.''V) .

*

mei 1968

2e Afro - Aziatische conf .
v. journalisten .

Peking

Afro - Aziatische Jour nalisten Associat i e.

*

juli 1968

Congres Lat . Am . Journalisten.

Havanr.a

Internat . Organisatie
v . Journalisten(ICJ).

28 juli 6 aug . 1968

9e

Sofia

:~rel dfed.v . Dem . Jeugd

zomer 1968

Bi jeenkomst van jeugd uit
NAVO- en farschaupactlanden .

•

~e r eldj &ugdfes t i val .

('.iVR) •

( •,:vR ) •

•e nen

(WFDJ)en Int . Unie v .
Studenten (lUS).
Helsinki

Wereldfed . v.Dem.
Jeugd ( 1-!FDJ) .
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Datum:

Bijeenkomst:

Plaats:

Or12:anisa~ie:

18- 21 sept.
1968

5e Medische Congres FIR .

\'arsch1.u

Internat . Federatie
va n Ve~zetsstrijders
(FIR) .

sept. 1968

* 1-5 dec .
1968

Internationaal congres .
VIe Jereldcongres over
Li)e rol van de vrouw
in de ..'ereld van vandaag~o .

Carara
(Italië)

Anarchisten .
Internat . Democr.
Federatie

Vrou~en

( IDVF) .

* Nieuw c.q . aangevuld .
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OVSRZICHT BUITENLANDSE REI ZEN
Tot + 31 december 1967
I
Datum :

= Inreis

Namm :

Geb . datum :

Reisdoel:

6- 10-' 67
12- 10-' 67

MINNAERT- COELI NGH ,
Mevr . Dr . M. B.

17-2 - 1 06

Hoofdbestuurslid NVR . Be zocht conf . in Oost Berli j n .

3-1 1-' 67
17-11- ' 67

CORNELISSEN , I.

3- 5-' 35

Journalist , trotskist.
Moskou , viering 50- jarig
bestaan S . U.

3- 11 -' 67
17-1 1-' 67

VE~ NU - reisgroep

5- 11 -' 67
9- 11 -' 67

17- 11 -' 67
(I)

Sowjet- Unie . Viering 50jarig bestaan S . U.

HULST , W.

9- 12- 1 16

Voorz . NU , dir. VERNU .
Als lid delegatie NU naar
Moskou voor viering 50jarig bestaan S . U.

FERARES , M.

5- 1-' 22

Trotskist . Inreis uit
West - Duitsland . Reisdoel:
besprekingen .
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