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Ts ,j echoslowaki,ie: einde van het tijdperk Novotny
Antonin Novotny , de eers te secretaris van de Communistische Par tij van

Tsjechoslowa~ije

en president van de republiek , is van zijn

partijfunctie ontheven . Stalins voormalige stroman heeft zich niet langer staande weten te houden in de storm van protest die opgestoken i s
tegen zijn onzalig bureaucratisch bewind. De geheime telefoont j es uit

•

Stalins graf - om met de Russische protestdichter Jewtoesjenko te spreken - worden in Praag niet meer opgenomen •
De afzetting van Novotny betekent voor Tsjechoslowakije het einde
van een tijdperk , al is het niet zeker wat erop zal volgen. Voor het
Oostblok als gehéel betekent zijn val een moment in een crisis die stel lig nog zal verergeren . *)

Er is enige opluchting gekomen . Maar de

strijd tussen de partijbureaucratie en de intelligentsia, tussen conservatieven en progressieven , tussen de oudere en de jongere generaties gaat voort .

Novotny , een beroepspartijman sinds zijn jonge jaren heeft zijn

•

carrière vooral te danken gehad aan zijn blinde ~ehoo rzaamheid aan
Moskou. Hij miste de voor een politiek leider noodzakelijke inspir eren de kwaliteiten . Hij was een staatsman zonder visie . Met geleend gezag
zetelde deze gemelijke en humorloze man aan de top van een loodzwaar
en alles onderdrukkend apparaat . Zijn machtsinstrument was de partij bureaucratie . Hij was een geslaagde apparatsjik .
Na de Tv1eede .iereldoorlog uit het concentratiekamp Hauthausen bevrijd , vterd hij in het Centraal Comité van de partij opgenomen en bereikte hij in enkele jaren de hoogste post in het belangrijke partij district Praag . Hij was betrokken bij de voorbereiding van de zuiveringen in de jaren rond 1950 , \ïaaraan onder anderen zijn directe chef ,
de secretaris- generaal Slansky ten off er viel . Over diens lijk heen
greep hij de hoogste macht . In 1953

~~erd

hij eerste partijsecretaris

*) Zie MO no . 10, 1967 : ''Spanning tussen bureaucratie en i nteiligentsia

in de Satellieten''•
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t!n in 1957 , n;:. de dood van

pre:sid~&nt

Zapotocki , tevens stantshoofd .

Hij regeerde met harde hand , zoals vooral de Slowaken moeGten
ervaren dia als protesterende minderheid hot zwi jgen werd opgelegd .
Na Stalins dood stelde ook Novotny zijn koers bij . Mnar hij nam
in het destalinisatie:proces vrijwel nimmer zelf een initiuli... f . Hij
gnf slechts met tegenzir: toe aan de druk die van onderop ''l<; rd ui tgeoefend , vertraagde , saboteerde, stelde uit en nam terug wat hem v1as
afgedwongen . Pas in 1962 wer d het monstrueuze 6. 000 ton wegende standbeeld van St alin in Fraag omvergehaald . ll.e t

lï.::tS

karwei . Bijna even moeilijk bleek het stalinisme

een bijna onmogelijk
z~lf

in

h~t

Tsjechische

systeem uitro eibaar . Barak , een vrij populaire minister van binnenlandse zaken, moest dat ondervinden toen hij , belast met he t onderzoek naar fouten begaan in het tijdperk Jtalin , zijn taak al te let terlijk opvatte en tot conclusies dre igde te komen met betre kking tot
Novotny ' s aandeel in de bloedige zuiveringen vap de vijftiger jaren .
Hij werd in 1961 ijlings van zijn ministerschap

onthev~n

•

en een jaar

l ater tot vijftien jaar gevangenisstraf v.c roordeeld ''wegens verduistering van overheidsgelden''·
De economische stilstand in d~ jaren 1962- 1964 betekende voor
het regime Novotny een absoluut dieptepunt . Er bleef nog slechts één
ui h1eg: een grondige hervorming van het economisch systeem . Er werd
een Ni euw Economisch Model ontworpen, progressiever dan dat van de
andere socialistische landen. Maar weer waren het Novotny en zi jn aanhangers die de invoering vertraagden en saboteerden , zodat de economie
blee f stagne ren. De kritische int elligentsia begon intu ssen te prot esteren , maar bleek in zichzelf verdeeld : in de

Tsjechisch~

creatieve

en intellectuele milieus werde~ idee~n ontwikkeld gericht op de demo cratisering en liberalisering van de maatschappij binnen het gegeven
staatsbestel; de Slowaakse intelligentsia begeerde in de eerste plaats
autonomie voor d'e Slowaken in een federatief verban·d met de Tsjechen .
Novotny rekende erop , dat hij zijn positie zou kunnen handhaven
zol ang zi j n t egenstanders a l dus verdeeld bleven. Het was een ijdele
speculatie . In de tweede h el ft van 1967 nam de r ebelli e dreigende vormen aan .
Het vernietigende oordeel dat Vaculik in juni op het Vierde
Schrijverscongres over het bewind van· Novotny had uitgesproken was
bliJVe.n nagalmen :
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';.4llës wat in onze cultuur is bereikt , ullcs \ï<lt ons vo::'..k
goed heeft gedaan , alles wat het heeft sebound en voort gebr acht en gerealiseerd in zijn labor atoria en zijn instituten , is bereikt ondanks onze regeerders . i.lles uat
goed gedaan is, is letterlijk ondanks en zonder hen ge daan •••• Er is bij ons de laatste twintig j aar geen enke:
menselijk probl eem opgelost •••• \/ij hebben onze naam in
de uercld verspeeld."
De partij had weliswuar haar maatregelen genomen - do Schri jversbond werd gezuiverd , haar orgaan nLiterarni No viny 0 r1erd eneter
toezicht van de onpopulair e minister Hoffmann van cultuur geplaatst
( 011

prompt a ls ';Hoffma nns Vort elli ns cn" betitt;ld!) , Vaculik en :::.ijn

medest a nd ers werden uit de partij gezet - maar het prot est

~a s

niet

meer te smoren . Nadat "Li t e r a rni NovinyH aan banden was gelegd, nam

•

met name het blad van de Slowaakse schrijver sbond " Kulturny Zi vot"
het vaand0l over .
Eind oktober, begin november verergerde de s ituatie plotsel ing,
toen enkel e duizenden studenten in Praag met brandende

f ~kkels

en

kaarsen de stad in trokken om te protesteren tegen de miserabele wo ontoestanden in het studentenk\1artier . Hun kreet: "wij willen licht ! 11
had ongetwijfeld niet alleen betrekking op het electrisch li c ht dat
uitgevallen was . De poli t i e joeg de demonstran t en uiteen e n er vi e l en
enkele tientallen gewonden .
Hoewel van regeringswege achteraf begrip getoond werd voor het
misnoegen onder de studen t en en er toegezegd werd dat - er·in hun omstandigheden verbeter ing zou worden gebracht , bleef het onbehagen

•

voortduren . De regering zel f bleek e r bovendien door verontrust t e
zi j n , dat zich ook arbeiders bi j de studentenbetoging hadden aange sloten . Hongarije 1956 leek plotseling niet zo l ang meer geleden .
Novotny bl ee f intuss en echter hardnekkig bij de enige politiek
r~ao.rvan

hij de kunst verstond : repressie , verstrakking van de i deolo-

gische lijn en opvoering van de partijpropaganda . En zoal s de discussies over de libe ralisati e van de economie de discussie over de liberalisering van het politieke en maatschappelijke systeem op gang hadden
gebr acht , zo dreigden nu omgekeerd de represailles tegen de protesterende intelligentsia ook door te gaan wer ken in de pl anni ng van de
economi e . De diehards onder de economische bureaucraten die zich r~eds
een aantal j a ren ve rgee f s t egen de invoering van het Ni euwe Economische
Model hadden verzet , kregen plotseling het getij weer mee . De hervor mingen hadden trouwens - onde r druk en tegendruk - nog to t weini g
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resultat e n geleid .

moest partijs ecre t a ris Stroughal

Tij d~ ns
d~n

ook

c0n CC-zitting in s cpt c mbe =
to~g~ v e~ d~t

lijkhe de n, voornamelijk veroorzaakt door een vee l
de

g rooth ~ ndclsprijzen

dan was voorzien en het

'lcr ns tigL moei -

s~~l l e r e

van

st i jç i ~ g

ef-

d a~rui t r e sul ~~ r c nd

fect op de l~ost.:n van he.t levensonderhoud, kr ;:-c ~t :1.:3dden bij~ czc t aan
de bezwn r e n van diege nen di e een t erugke e r t o t h.: t vr'"> 0t; t:r e s yst cc:n
als de enige uitweg zagenn .
De naa ld op het politi eke kompas begon dol te dranien.
naar het oude systeem of verder met de economische

Te r~g

hervormin~ on?

On-

derdrukking van het protest of aan vaarding van het feit van de kritiek?
Handhaving van de centrali st i sche discipline of ca pitulatie voor

d~

drang naar pluriformit eit? Herziening van de politi cl;:c , eco.JOrr:isc:-..(o on
culturele verhoudingen tussen de Tsjechische en Slowo.ul<r.e

vol~;:sJP~en·?

Het was - tegen het eind van het jaar- duidelijk da t me0r

•

d~ -

fini tieve beslissing en niet langer ontweken konden vJo::-de nBij een deel van de partijleiding rijpte de ov e rtuigin[ , 't •-': dEman die deze beslissingen in de weg stond - Novotny -

t erzijd~ ~ a~dl ~

moest worden .

Tegenst ellingen in de topl eidir:.g vnn d() p·'.r

~ij

o'· c;:· :h··,Jt:·-.) ' ..:

positie spits ten zich waarschijnli j k reeds toe tijden s ee n
da t op 30 en 31 oktober plaatsvond. *)

CC -pl e~ um

Op deze zitting droeg Novotny

een r eeks thesen voor , hande l end over lfde functie van de pa:ï.· tij i n
het huidige stadium van de socialistische maatschappij 11 , die zo strens
orthodox klonken , dat ze de verni euwin3sgezinden tot verze t prikkel ·den . ne Slowaak Dubcek, t enminste·, gr eep

~.e

gelegenheid aan om r•ovot -

ny over zijn beleid te interpelleren en zijn hart te luchten over de
hulfslachtige democratisering van het land . Er volgde een onverknikke·lijk incident toen Novotny dat niet nam en zijn opposant beschuldigde
van ;'burgerli jk nationalisme" , een afwijking die voor zovele Slo·::ake:l
in de vijftiger j aren dodelij ke gevolgen had gehad . Kennelijk ,as

di ~

*) Rond de a fz ett ing van Novotny Z1Jn uit offici~le bronnen vrijwe l

geen bijzonderheden bekend geworden . Het volgende relnes is dan
ook voor een goed dee l gebaseerd op journalistieke verslagen .

•

- 5 de druppel di e-de maat voor Novotny's
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W<.!k0n 1 die op dit plenum volgd en werd de

v~rv'1nging

vol

~anktv .

In de

v;m ll ovotny in de

meer intieme kring van de partijleiding onomwonden aan de orde gesteld .
In de eerste helft van december was het partijpresidium bijna
onafgebroken in vergadering bij een . Aanvankelijk zouden acht van de
tien l eden Novotny ' s af treden h ebben geëist . Do aanva l zou geopend
zijn door drie Slowaakse l eden , die de

p~rtijchc f

onder meer di sc ri-

minatie van het Slowaakse volksdeel verweten . Zij kregen later steun
van enkele Tsjechische leden, die zich k ant t en

t og~ n

Novotny 's bi j na

st a linistische partijconceptie, zijn tegenwerking van de economische
h e rvormingen en zijn st a rre houding ton opzichte van de intellectuelen .

•

No votny's positie bleek onhoudbaar . Brezjnow verscheen op het
toneel •
Achteraf werd het nie t duidelijk of Novotny zelf contact had gezocht met Moskou om steun te vinden dan wel toestemming te vcrkrijgen
om zijn ontslag in te dienen , of dat zijn t egenstanders aan Moskou

g~ 

meld hadden , dat zij op het punt stonden hun chef te laten vallen.
Ook kan het zijn , dat de Oostduitse partijleider Ulbricht, repercussies vrezend voor zijn eigen positie , in Moskou op bemiddeling aad
aangedrongen . (De Oostduitse Ambassadeur Florin was elke dag aanwezig
in het gebouw waar het presidium vergaderde . )
Hoe di t ook zij, Br ez jnew arriveerde in Praag op 8 december waar
hij deelnam aan de besprekingen van het presidium en l ange gesprekken
had onder vier ogen , met name met Dubcek .
Do Russische part ijl eider slaagde er niet in Novotny t e redden,

•

hetgeen kennelijk wel zijn bedoeling was geweest . AlthAns , zi jn optreden bewoog drie pr.esidiumleden er toe hun standpunt ten gunste van
No votny te h erzien . *)

De stemming gas derhalv e - op 10 december -

vijf v66r en vijf tegen , waarmee de beraa dslaging in een impasse r aakte . Zen voor 13 december aangekondigde CC - zitting, wanrop het presi dium zijn conclusies met betrekking tot de positi e van Novotny zou be kend ma ken , moest dan ook worden uitgesteld .
Brezjnew , die de zaak van de oppositie"aldus had verknoeid , ver trok naar Moskou onder de vcrzekering dat hij zich niet wenste te mengen in de interne aangelegenheden van een zusterpartij , hetgeen een
•) Met name zouden enkele Slowaken gezwicht Z1Jn voor de belofte , dat
de posit i e van de Slowaakse minderheid zou worden herzien .

VERTROUVJELIJK
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commèntotor later de opme rking ontlokt e , dot 'deze

gçdacht'" de Russische partijleide r op
h~lc

c~n eerd~r

ti j dst i p

nob~le

ZLl~s

de

r eis had kunnen besparen ••• •
De CC - zitting ging toch door, op 19 deccrrber . "•ar het volk on-

kundig werd gehouden vnn wat er zich intuss e n afspeelde , begonnen er
echter - uit e raard - allerl ei oncontroleerbare gerucht en t e circuleren .
Ook de naam van Barak werd daarbij weer genoemd , volg e ns sommigen een
goede kanshebbe r onder de opvolg ingsc andidaccn .
Maar wat was e r me t Barak?
Geruchten rond Barak
Op 14 december meldde Radio Praag dat

Gr~af

Ra zumovsky , de cor-

respondent van de "Frankfurter Allgemeine Zeitungll , de aanzegging hèl.d

•

gekregen Tsjechoslowakije bi nnen 48 uur te verlaten , omdat ''zijn optreden niet in overeenstemming was met zijn taak als journalist 11 • Hem
werd verweten dat hij de thnister van Volksgezondhei.d Plojhar , bele-digd ha d in een a rtikel dat hij op •••• 27 mei 1966 in de "Frankfurter Allgemeine Zeitung 11 had gepubliceerd !
Uit er aard was dit een gezocht motief en lag de zaak a nders , pijnlijker . Razumovsky , die in Praag over uitstekende contacten beschikte
en tot de best gei nformeerde correspondenten in Tsj.echoslowakije be hoorde , was de groep Novotny kennelijk t0 lastig geworden , en dit
- zo mocht men veronderstell en - niet vanwcg_e zijn reportages over de
conflicten tu ssen de part i j en de schrijvers en over de demonstratie s
van de ontevreden student en, die immers ook door ande re buitenlan dse
correspondenten vrijelijk waren beschr even . Klaarblijkelijk had hij
zi ch nog mot andere zaken bezi ggehouden , waar.m ee hij zich volgens de
a utorit eiten niet had te bemoei en . En waarschijnlijk ging het daarbij
om kwesties ro.n d de figuur van Barak . Althans , kort na zijn uitwij zi ng
publiceerde hij in de "FAZ;; , 11 goed geinformeerde pcrsonen 11 citerend,
een artikel waarin de volgende passage voorkwam :
11
RQcds in de afgelopen zomer begonn en geruchten te circuleren over een sensationele terugkeer van Barak in het
politieke leven . Volgens het plan van een bepaalde groep
in de partijleiding, zo kon nog in november vernomen wor ..
den , zou hij zich op het decemberplenum onverwacht present eren om een rede tegen Novotny te houden . Dit plenum werd
echter van 13 tot 19 december uitgesteld . En juist in di e
tussenliggende week wer d Barak uit de villa , waarin hij
sinds ruim een j aar onder huisarrest stond , 1 wegens een
ni e rkwaal ' plots eling naar het militaire hospitaal ov erge bracht, waar hij aan de gevolgen van een operat ie over leed . 11
VERTROm'JELI JK

•

- 7 Als het ·; 1aar v1as , zou Barak op een voor zijn

tegcns'~ande!'s

( i'. o-

votny c . s . ) wel zeer gelukkig moment zijn gestorven. Zij zou r'.:m er dan
echter zeker belang bi j hebben gehad het feit t&

verhei~elijkec

ge de verdenkingen die er onvermijdelijk door werden

opgcroe~en .

feite echter werd het beric ht drie weken later door een

va~~e 

In

regerings~oord 

voerder gedemen teerd .
Hadden sommigen van Novotny' s

t~genstanders

inderdaad heimelijk

aan een come - back van Barak ge\'Jerkt '! ..:.r waren geen l·egel_·echtf) aanwij zingen in die richting . Dubeek - nota bene een Slowaak - al s Novo tny 1 s
opvolger was wel een onvoorstelba r e ·verrassing . En zeker is i n i eder
geval , dat er i e ts was met Barak - een duistere gesc hiedeni E· , die nog

•

wel eens opgehelderd zal moet en wor den •

Op 19 december kwam het Centraal Comit6

eind~lijk

bi j een . De

spanning in het land had intussen een hoogtepunt bereikt . Het leger en
de volksmilitie varen in een staat van verhoogde paraathe i d

gebrac~t

en Novotny had alle partij - afdelingen gemobiliseerd die hem trouw waren gebleven . Zijn tegenstanders voelden zich bespied en bedreigd.
Nog scheen Novotny het te zullen winnen .

iel moest hij de be-

schuldi ging terugnemen die hij Dubeek in het gezicht had geslil'lge:!'d,
moest hij zelfkritiek oefenen en verloo1 hij intu3cen een

be~anL~ijxa

medestander (namelijk de cu l tuurpot ent aat Hendrych, die weigerde

•

a ntwoordelijk te worden gesteld voor de maatregelen tegen do

'Ie-r: -·

sc hrij~ ero)

maar de stemverhouding 5 : 5 in het presidium blol;:ke erde de besluit vorming , waa rdoor Novotny enkele weken r espi jt kr eeg tot de volgende
CC - zitting , die begin januari zou worden gehoud en. In een co:nmuxi.qu;j
dat na de besprekingen v1er d uitgegeven, \'/erd dan ook met geen nco.rd
over zijn precaire positie gerept.
Hij greep zijn kans. In zijn nieuwjaarsrede deed hij , om óe orposi tie tegemoet te komen en misschien ook om een belofte aétn

:ö:~zJ!1e••

in te lossen , ver- gaande concessies aan de Slowaakse minder heid en
stelde hij de recalcitra nte intellectuelen een grotere vrijheid in

he ~

vooruitzicht . Hij beloofde dat in 1968 voorrang zou wor den verleend
aan de economische ontwikkeling in Slowaki j e , " dat nog niet het peil
had bereikt van de Boheemse (Tsj e c hische) gebiedsdelen'' en verzekerde
de intellectuelen , dat ·vooruitstrevende ideeën , ~"; elfs .:<::steu;,;e l deeën

VZR1'ROU .JELIJK

- 8 -

V ;RTROU !SlIJK

voortaan zouden worden getol e r eerd , mits ze positief en nuttig waren .
Een commissie van 12 CC- leden , ingesteld

o~

een doorslaggevende

stem te leveren aan het vastgelopen presi dium , bleek echter niet onder
de indruk . Tijdens de CC- zitting van 3 tot 5 januari viel de beslissing : Novotny werd als eerste partijsecretaris vervangen doo r de Slo waakse par tijl eider Dubcek ,
11

11

op eigen ve r zoek" en met erkenning van

zijn grote ve rdienst en voor de partij 11 , hoewel hem de erefunctie van

staatshoofd - voorlopig - gelat en werd .
he t dit besluit kwam er een eind aan 14 jaar au toritair en weinig ge r nspir eerd l eiderschap .
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AC'l'IVI.i'..::IT...!:H VAN D"" CO:-lHUNIS'. rUCHE PARTIJ VAN NBD.:.=1L..t!!D

===~======= ~== == == ======= =========~~~==-==~===========~= ==

_l!_c_t__niem;e d.:--geli.ikse bestuur van de CPN
Z.n .terdag 13 januari j . 1 . kwam het prtrtijbe.stuur v1.n de CPN voor
de eerste maal in zijn nieuwe

samenste~ling

doel van deze partijbestuurszitting

w~s

wel het kiezen van een nieuwe

dagelijkse leiding en van een opvoleer voor

•

bijeen . Het voorpaamste
De

Groot . Voorts was het

p<'.rtijbestuur va n mening (zoals werd ui teen~~ezet in ''De '. îa?.rheidn van

18

j ~nuari) dat de strijd tegen de politiek van de regering- De Jong een

veranderde aanpak - en daarmee een andere formá tie van de partijleiding
noodzakelijk maakte .
In een communiqué in HDe .laarheid '' v.:tn 15- 1-1968 , >le rden de be sluiten, genomen op deze eerste partijbestuurs zitting,

bekend gemaakt .

In een inleidend woord werd gewezen op de ''toenemende activiteit van de
reactie;r, die een krachtiger optreden 'la n CPN- zijde noodzakelijk maakt .
Dit maakt het nodig de wijze waarop de partijleiding functioneerde onder
de loupe te nemen en af te stappen van een werkwijze die
resultaat

11

11

onvoldoende

opleverde . Hie r mee werd gedoeld op het beproefde systePm ,

naar Russisch voorbeeld, waarbij uit het partijbestuur een dage li jks
bestuur werd gekozen, waarui t vervolgens het secretariaat werd gevormd

•

da t in fei t e de poli t i e ke beslissingen nam . In het secr etari aat was
De Groot als voorzi t te r , daarv66r als algemeen secretaris, onbetwist
de leidende figuur .
In de nieuwe const ellatie zal het partijbestuur de politieke beslissingen nemen , waarmee recht wordt gedaan aan de statuten van de
CPN , die stipuleren dat in de tijd tussen t\'Jee congressen het pc:~rt ij··
bestuur het hoogste orgaan va n de partij is. Dit zal tot gevolg hebben
dat het partijbestuur vaker bijeen zal komen, terwijl nerkgroepen uit
het partijbestuur tot een doelmatig leidinggeven

moeten

Hierop toe te zien wordt de taak van het dagelijks

bijdra~en.

bestuur, welks

leden ieder een dergelijke gespecialiseerde werkgroep zullen leiden.
Deze werkwijze maakt , naar de inzichten van het partijbestuur , een
(politiek)secretariaat overbodig .

VERTlWU v!ELIJK
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liet d·q;elijkc bestuur

~iet

e r in dez..: ni\.)u;·;c

S;:tl,lcnst~:!.li~g

1.ls

volgt uit :

:-1 . :ockstr:>.
/alrnven

R.
t·t .

- voorzitt e r
-

organ is ~t i e - secretaris

- fract i evoorzitt er Tweede

B.'1.1cker

K~mer

Joop ,/olff

- hoofdr edacteur nDe 1'/aarheid;'

A.

- plv .

v <~n

•r urnhout

hoofdr~dact eur

"De

/;1.arheid' ;

C. IJmkers

- gemèenteraadswerk

J . van Esch

- administratief secretaris .

Vernomen werd dat h et in de bedoelin5 li gt dat Joop ~olff (die
zich in de Tweede Kamer minder goed thuisvoelt) zich van zijn parle mentr~i.re

werk enigszi ns losmaakt om meer

aand<~.cht

aan noe

laarheidil

•

te kunnen geven . Van Turnhout zal in het dagelijks bestuur dan plaats
kunnen maken voor een deskundige voor het bedrijfswerk.
Voor de belangrijke functie van propaganda - secretaris (die geen
lid van het dagelijks bestuur zal zijn) zal men naar verluidt trn chten ,
de jonge onder\'lijzer Yisberg aan te trekken . Voorts zal de nieuu te
benoemen

~~

.•'aarheid 11 - werflei der, Carel van Dillen , evenmin deel ui t:naken

van het dagelijks bestuur.
Het ziet e r naar uit datf zolang Puul de Groot als erelid toegnng
heeft tot de vergaderingen van het par·tijbestuur f er weinig verande ring
in de CPN - koers zal komen . Het gee ft t e denken dat het college , waarin
hij geen zitting heeft (het dage l ijks best~ur) in feite een soort uit voerend orgaan is geworden van het partijbestuur , waarin De Groot wel
degelijk naar believen zijn stem kan verheffen .

•

De CPN gaat ni et naar Boedapest
In zijn zitting van 13- 1 - 1968

bespr~k

het partijbestuur tevens rle

brief d . d . 15 december 1967 van Janos Kadar , eerste secretaris

v~n

het

Centraal Comité van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij, waar in deze een CPN- delegat i e van 2 à 3 man uitnodigde deel te nemen aan
een

11

consultatieve bijeenkomst over de bijeenroeping van een brede

internationale beraadslaging van de communistische en arbeiderspar tijen". Deze consultatieve vergaderi ng zul op 26 februari a . s . in
Boedapest begi nnen .
Gezien de uitspraken in de di scussi egrondslag voor het 22ste
CPN- congres en in de congresr ede van Hoeks tra, wns he t niet t e ver -

VERTROU1JELIJK
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wnchten dat men van CfN- zijde positief op de invitatie zou reager0n .
In het "nt\loord -:an de Hongaarse partij \'lorden de bezv1-J.ren tegc:: de
voorgestelde bijeenkomst nog eens opgesomd . In de eerste plaats ·::orr1 t
uit de bewoordingen van Kadars uitnodiging geconcludeerd ,

het ter

d~t

conferentie wel degelijk te doen is om te komen tot het nemen

v~n

bin-

dende oesluiten , zodat de benaming "consultatie ve bijeenkomst•= dubbel zinnig is . Vcrvol gens tekent de CPN protest

~•n

tege n het feit , dat te

Boedapest genomen besluiten pas achteraf aun de eigen partij ter goed keuring kunnen gorden voorgelegd. Een dergelijke procedure acht de CPN lèiding in strij d met ''de onontbeerlijke normen van de leninistische
democn'.tie en au tonomie " . Voorts best;u'\t er volgens de CPN-inzichten
ceen vooruitzicht dat alle partij en die in 1960 in Moskou bijeen kwa-

•

men , ook nu aan de uitnodiging tot een internationale bijeenkomst van
communistische partijen gehoor zullen geven . Z·onder het bij name te
noemen duidt de brief van het

CPN - p~rtijbestuur

hier duidelijk op China ,

dat in Boedapest zonder t\'1ijfel verst ek Z'll la·t·en gaan . Tenslotte maakt
men uit de tekst van Kadars uitnodiging op , dat reeds bij voorbaat de
uitslag van de consultatie, n . l. het besluit een internationale conferentie te houden , vaststaat. Deze vier redenen bleken voor de CPN vol doende , ni et op de uitnodiging voor de bijeenkomst van Boedapest in te
gaan. Zo we 1 de uitnodiging a l s het antwoord van de _CPN daarop . werden
in °De \laarheid 11 van 19- 1 -1968 integraal afgedrukt.
Dat de besluiten, die het par tijbestuur nam, in de communistische
wereld niet gehee l onopgemerkt zijn gebleven , blijkt uit een

•

11

~1aarheid 11 -

berichtje vqn 26 januari j. l. Hierin wordt n . l . een publicatie in he t
Ts j echische partijdagblad "Rude Pravo" gesignal eerd , dat een

11

zakelijke

informatie" bevatt e over deze partijbesluiten van de CPN . Uit het feit
dat "De \1aarheid, 11 de publicatie "zakelijk" noemt, mag men afleiden dat
een aanval op het CPN- standpunt t . a . v . de conferentie van Boedapest
achterwege is gebleven .
Steun voor de CPN
In "Kol Haam 11 , dagblad van de CP- Israël (I1ikoenis), werden aan
de CPN begin december van het vorig ja<r enige

schoud~rklopjes

uitge-

deeld n . a .v . de discussiegrondslag voor het 22e CPN- congres , die aan
o.m.

N~koenis

was to egezonden . De discussiegrondslag wordt een ''opmer -

kelijke theoretische prestatie 11 genoemd , die getui gt van "aanzienlijke
moed" . dat ''Kol Haam11 daarin vooral wanrdeert , is het eigen standpunt
t . a . v . de vraag wat het "algemeen belang" is vnn de socialistische
VEliTHOU .'l,ë;LIJ K
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l and"'n en vJ.n de i nt c rnc.tion-:tl e communisti sch..: bel';cging . •.ct bl:.ld i s
het ~:•.:ns rn..:~ ck di s cus si egrondsl :.g , d::\ t t::-.n ,~ alg<?m<:vn
ont br eek t, zodo. t het nie t e ~ g zinvol i s éé:n

11

"H.. l'.!!g;'

in Ï<: it e

".l gem\:!n.: lijna voor a ll e

CP ' 0n vast te s t elle n . ::>at er va n een ":, l ge m c~n bc l rmg" , E;c ldcnd ''oor
de

g~he l o

communistische beueging , ge e n sprake m0e r i s , ad strueert

·'Kol Haam " ail.n de hund van voorbeelden nls

d~

controverse n t . a . v . he t

1•1idde n- Oost •m , rlo.l2isië , Indonesië en dr,) zgn . "De rde ./c r ül d 11 •
De stelling , dat degene di e niet geheel achte r

11

Hoskou; 1 sta'lt

dus v66r China is , is s implistisc h en misl eidend eeblek en , ~ldus ;'Kol
Haam 11 , d::..t crn : m to evoegt do.t de di sc u ss i egrondsl<l~ va n de

C L"'iJ

daarvan

duidelijk getuigenis a f legt . Het instemming cite e rt het blad een gedeelte uit dit parti jdocument, v;aaruit een "afwijking va n of ze lfs ee n
kritiek op de Russische stellingname i n de wereld e n in Europa in
het bijzonder' ' blijkt , een kritiek di e met name de wa ardering voor
De Gaulle betreft .
De passage van de discussiegrondsla g waa rin sprake is

•

v ~ n st e u~

aan Mikoenis c . s ., wordt i n'~ol Haam'' uiter:.ard met instemming geci te e rd . Ook t e n aanzien van het non - ~roliferati e v e rdag neem t he t bla d
eenzelfde afwijzend standpunt in als d o CPH , daarbij zich

eve n ~ens

uit sprekend voor een "algemene a toom-ont\'lapening" .
De CPN en de nieuwe CAO ' s

-------------~-----------

Zoals ve r wacht mocht worden heeft de CPN zich ook in 1968 weer
in h et stri jdgew oel om de loonsverhogingen gestort , als de grote voor ve cht s t er van de Ned e rlandse a rbeiders tegen de "versle chteringen en
de a f br.aakpoliti ek van de rechtse regering- De Jong" .

vp 2- 1- 1968

werd door de (communisti sche ) Algemene Bond van

Transportarbeiders (ABT) onder de Amsterdamse havenarbeiders een pamflet verspreid , waarin zij werden opgeroepen om , samen met de vakbonden , "tot actie over t e gaan om ge l d op tafel te krijgen en werkti j d verkorting af te dwingen". Het werd de arbeiders duidelijk gemaakt
dat : "De havenondernemers niet goedschiks bereid zijn uan de minimumeisen va n de vakbeweging te voldoen", en dat de havenarbeiders daa rom
nu terecht stelden : " Als ze niet over de brug komen, wor.dt het knokken
geblazen" .
Ook in " De ./aarhe id" VJerd aan de situatie in de havens ruime
aandacht besteed . Keer op keer werd gehamerd op het feit , dnt de onder nemers me t een loonaanbod voor 1968 war en gekomen , dat niet ee ns de
VERTROUWELIJK
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stijGende kosten van het levensonderhoud zou dekken ,

m. ~.~.

d~t

d!

havenondernemers in feit e aanstuurden op een feitolijke verlaging

v~~

de reële lonen. Zoals bekend stel len de vakbonden hiertegenover cvn
loonsverhoging van 8%, een verkorting van de werktijd tot 37i uur pJr
week en verlenging van de V3.kanties . "De •faarheid 11 noemde dit "mir.ir• l•)
eison; 1 •
In :::en pamflet dd . 12- 1 - 1968 rakelde de ABT h ... t vuur~je nogc0ns
op door erop te wijzen d.:lt: "tiet noodzakelijk is voor de bonden ·· ook
om druk uit te oefenen op de onderhande lingen - nu reeds

voorbcreidingu~

voor de st<:tking te treffen . Dat door zó op te treden , do havenbo.ronnun
wel zullen moeten zwicht en en d..:: e isen inwilligen! ,;

•

Het CPN- district Amsterdam zond betrekkelijk snel ·.:c hterccm tn:e
bedrijfskrantjes 0De Stuwe~0 de havenwereld in, waarin - naast de beken de eisen - o . m. gesteld werd: "dut de havenarbeiders een sterke positie
i nnemen, omdat zij voor meer dan 70% georganiseerd zijn , waarvan moer
dan do helft in het NVV, en da t de havendirecties door do

knie~n

moeten

gaan 11 •
Op 23- 1- 1968 stelde "De 1harheidil ten aanzien van de situatie in
de haven:

11

De havenondernemers kunnen hoog of laag springen , maar werk-

tijdverkorting moet er komen . De ervaring leert trouwens dat de ondernemers zich wel meer verrekend hebben en d3.n hun trekken thuis kregen'' .
"De 'faarhcid 11 constateerde tevreden , dat de havenarbeiders in de afge lopen weken in elk geval blijk hadden gegeven vast te willen houden aan
hun rechtv a~ rdige e isen .

•

Op 26- 1- 1968 nam het partijblad - zonder enig commentaar een gedeelte over uit een publicatie in "het NKV- blad de Volkskrant 11 ,
waarin werd vermeld dat er tussen de vakbondsonderhandelaars en de
havenondernemers een ontwerp- overeenkomst voor de nieuwe CAO was opgesteld, inhoudende een loonsverhoging van

4i% en

een verkorting van de

r.rerktijd tot 40 uur per week , ingaande 1- 10-1968 .
Nadien kwam "De

~laarheid"

met he t bericht dat er in bondsleden -

vergaderingen felle kritiek was geuit op deze overeenkomst . Het blad
gaf als enig commentaar het vreemd te vinden, dat de vakbondsbestuurders ineens va n de eis van een

~erktijdverkorting

tot 37i uur per week

waren afgestapt .
In de bouwwereld begon het overleg pas op 11 januari ; reden waarom "De \/aarheid" hierover (nog) bijna niets gepubliceerd heeft . Alleen
V.C:HTROU ,,EL IJK
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V..i:ll'i'.WU

..:;LIJ!~

werd gcw~g g~~n~kt van een (korte) staking op ucn tnectnl A~sterdams~
bouwobjecten ,

n~~r d~

gevolg van vc rhoging
Op 29 - 1 volgde
st~king v~n

onder nemers weigerden de vurslechtcringen
v~n

premies en

hi~rop

loonbel~sting

~ ls

te cor.:Jcnscren .

in het partijblad een berichtje over een

arbeiders , werkzaam bij de Amsterd am sche Ballast Maatschap-

pij , die uen compensatie ven f . 5.- per weck eisten .
Ook de beperkte verhoging van de
aandacht . Op 19- 1 publi cee r de

11

ambten~rcn - snlarissen

De -~n :lrheid" oen ort ik el

11

kreeg alle

Bent U tevre -

den?" v::m de.: hand van Henk Clerx, districtsbestuurder vnn het CPN district Amsterdam . Op ni e t - zachtzinnige
dat en hoo "het trio
aan de

ondernem~rs

wijz~

werd duidelijk gemaakt ,

Roolvink - ~/itteveen - .8cernink

openlijk steun geeft

en hun plannen om de lonen , met een beroep op de

vrije loonpolitiek , zo laag mogelijk te houden 11 • Ook de Amsterdamse
\lethoudcr voor personeelszaken, J . Tabak , werd bekritiseerd als

•

"trouue n.:J.volge:r van de Haagse loonbeperkers" .
Het CPN- district Amsterdam verspreidde een pamflet onder het
overheidspersoneel , waarin de eisen va n de ABVA werden onderschreven
en de bekende volzinnen werden herhaald tegen de politiek van de recht se regering De Jong

waarteg~n

het overheidspersoneel , samen met de

ABVA , eensgezin acti e moest voeren . Ook in de vurtegenwoordigende lichamen zat de CPN ni ut stil. De CPN- afgevaardigden dienden op verschillende plaatsen met succes een motie i n tegen het regeringsbeleid inzake
de loonpolitiek . Zo namen o.m. de Provinciale Staten vr.m Noord - Holland
een motie aan van CPN- l id A. Korlaar , waarin de voorgestelde verhoging
van de amtenarensalarissen onvoldoende werd genoemd . Ook in de gemeente raad van Zaandam diende de CPN samen met de PvdA een dorgelijke motie
in , die met ruime meerderheid werd aangenom0n .

VE1iTlWU ~·lELIJK
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ACTIVIT:IT~f VAN ~E COM~~NISTISCHE HULPORGAriSA~IES
==========================;========================

Vietnamwee k ANJV
Tijdens de op 28 en 29 nover·ber 1967 te Rotter da;' ~e houden lan de lijke conferentie van het ANJV werd besloten in januEri 1968 een
"Vietna.mweek" te houden . Het doel hiervan zou zijn een bedrag van
j

8400 , - bijeen te brengen, bestemd voor de aankoop van kinine en

filmcam e ra ' s ten behoeve van he t
De Amsterdamse

•

~oord- )

ANJV - bestuur ~e r

Vietnamese volk .

Fr ans de Boef verklaarde tijdens

de genoemde conferentie, da t zijn afdeling voor dat d oel f 500,- bij een zou brengen en riep de aanwezi gen op om a fdelin gsgewijs een ;'so ciale wed ijver" te beginnen , opdat een zo hoog mogelijk bedrag zou
worden opgehaald . Hij daagde de ande re a fdelingsbestuurders dan ook
uit om voor hun afdeling het bedrag hoger te (durven) s"tellen , dan
de door hem beloofde som. Velen der

aan~ezige

afdelingsbestuurders

namen de ha ndschoen op en stelden hun afdeling garant voor een bedrag
dat dat van De Boef overtrof.
De Vietnamweek, die van 13-20 januari j.l . werd gehouden had
voor het ANJV een alleszins gunstig result aat . Het beoogde doel,
j

8400 , - in te zamelen , werd niet alleen bereikt, doch zelfs ruim -

schoots voorbij gestreefd. Het totaal bedrag, dat in die week inge -

•

zameld werd , bedroeg ( volgens '•De lïaarheid 11 dd. 22 januari 1968) namelijk

J

10 . 071 , 66, terwijl nog steeds geld zou binnenkomen •

De geldinzamelingsacties werden door de verschillende a fdelingen ieder op eigen wijze aangepakt. Zo werden in diverse plaa tsen
(foto - ~entoonstellingen georganiseerd over de strijd van het Viet -

namese volk tegen de Ame rikaanse agressie , ter v•ijl ook wel cabaret voorstellingen, dansavonden en openluchtbijeenkomsten werden gehou de n . Een propagandist isc h novum

was in dit ve rband wel het houden

van enkele '; paint - ins';, r·aar jongeren zich met alle hun ten di e nste
staande middelen creatief konden uitle ven ; de aldus vervaardigde
schilderstukken we rden later ten bate van de act i e verkocht . Ook wer den wandtegels en brochures verkoc ht , terwijl sand\ïichoptochten, bakf ietsoptochten en huis- aan- huis collectes werden gehouden .

VERTROUWELIJK

De Vi etnamwe e k ,. erd o;- 2 0 januar i 1 1 . in

mPt een demonstratiP ve op tocht, waar aan circa 200
~aa r

bf:sl ot en

Ar..~tcrda!"

pe r ~onen

deel namen .

vc r l uid t was dit voor de or gani sa tor e n wel een tegenva l le r, daar

men eigenl ijk

~el

300 deelnemers had verwacht .

Ts .i echische " Vredesdelegatie 1• in Nederland
Van 6 tot ll januari j.l. werd ons land bez ocht door drie afge vaa rd i gden , prof . Lukas, prof. Thurzo en een secr e t a re s se , van het
"Czechoslova k Committee of Defenders of Peacen (CCDP ).
Al s referentie op de visum - aanvragen f unge erd e mej. Kohlbrugge
van de Ne derlandse afdeling van de Praagse Christ elijke Vr ed esconfe rentie , he tgeen deed vermoeden , dat het bezoek moe st leiden tot het
. l eggen van contacten in de kringen die een ndia loog' · tussen Oost en
\ est voorstaan. Opmerkelijk was het, dat de Tsj eche n he t tijde ns de
voorbereiding van hun komst deden voorkomen a l s of zij de

11

•

CPC'· ( Chris -

tian Peace Confe r e nce) zouden vertegenwoordige n, wa a rschijnlijk in
de ver onderstelling dat dit een betere entré zou ver schaffe n dan hun
10

CCDP 11 •
Eenmaal in ons land bleek de delegati e we i nig behoeft e te he b-

ben aan contacten met ''dialoog" - kringen . De drie Tsjechen namen hun
intrek in een Amsterdams hotel en toonden voornamelijk belangstelling
. voor gesprekken met vertegenwoordigers van progressieve partijen en
'

jongerenoiganisaties. Er vonden voorzover bekend geen ontmoetingen
plaats met communist en , bijvoorbeeld uit de kringen van de Nederland se Vredesraad .
Eén van de gesprekspartners der Tsjechen, drs. Fries de Vries
van de PSP , schreef naar aanleiding van het bezoe k , in ;;Radikaal;' van

17- 1-' 68 , onder meer dat het verheugend is, dat ook in Tsjecho - Slowakije s prake is van een heroriintatie me t betrekking tot het Westen en
dat - nu de Nederlandse Vredesraad , waarover de contacten meestal
liepen , duidelijk op z ' n retour is -

(o s t~uropese

groeperingen in

ons land op zoek zijn naar personen en groepen waarmee ze zich kunnen
verstaan .
In hetzelfde artikel gewaagt De Vries ook van de verbondenheid
van Tsjecho - Slowakije met Polen en de DDR in een relatief starre opstelling - vergeleken met Roemenië bijvoorbee ld - t e ge nover de nieuwe
Oost0uropc sc

politiek van Bonn .

VERTROU'~JELIJK
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- 17 ie hebben al enige tijd kunnen zien dat dit laatste - in saren hanG m0t de knestic van de Europese veiligheid en het expireren van
het fAVO - verdrag in 1969 - voor de DDR in elk geval reeds aanleiding
is

ge~eest

om het politieke

laten werken .

E~n

propaganda - a~paraat

op volle toeren te

van de punten , die daarbij sterk de aandacht heeft

voor wat betreft Nederland , is de eventuele heroprichting van· de ver eniging Nederland- DDR. Het is namelijk zeker - de doelstelling van
soortgelij ke , i n de l oop van 1967 in Luxemburg en Italië opger i chte
verenigingen i s e r om dat te illustreren - dat de DDR- autorite i ten ,
in het kader va n haar be i nvl oeding van het t>esten ter ve r kri jging va~
politieke erkenning

e~

aanvaar di ng van de status - qu o , een be l a ngrijke

rol toekennen aan der geli jke vriendschapsverenigingen •

•

Het is niet ondenkbaar , dat Tsjecho - Slogakije een over eenkom stige lijn gaat vol ge n en dat de bedoelde CCDP- delegatie naar Neder land is gekomen met o . m. het oogmerk om belengstell i ng te wekken voor
de Tsjechische vi sie op het Duitse vraagstuk en de kwesti e van de
Europese veiligheid en voor de verschillende op handen zijnde commu nistisch ge i nspi reerde conferenties daarover. Daarnaast zal het ver moedelijk in de bedoe l ing hebben gelegen in

Neder~andse

ni et - c ommuni s -

tische , pr ogr essieve kringen de interesse te peilen voor het doe n her leven van de ,op de rand va n volkomen passiviteit verkerende , vereni ging Nede rland - Ts j e cho - Sl owakije. Naar verluidt voe l t Praag veel vo or
di t laatste.
Fr i es de Vrie s s pr eekt naar aanleid i ng van een en a nder van een ,

•

''cult uree l of f e ns i e f 11 va nuit Pr aag . Zo <'it j u ist i s , moet daarbi j we l
bedacht wor den - he tge en De Vries achterwege laat - dat cul turele
uitwisseling en aanve r wante acti v i teiten dan geen doe l in z ic hze l f
zullen zij n!

VERTROU'i'El,IJK
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Oprichtin~

Nationaal Comité Vietnam

Zoals bekend werd op 21 oktober 1967 in Amsterdam door he t Vietnamcomité van PietNaken de Actiegroep Vietnam (Boetes c . s . ) ! gezamenlijk gedemonstreerd . Bi j de voor bereiding van deze demonstratie zou
reeds gepoogd 3ijn een nationaal comité te vormen , hetgeen toen evenwel op

bczware~

van de actiegroep stuitte .

Als gevolg van het verloop van de demonstratie zèlf - jongeren ,
behorend tot de Actiegroep Vietnam , kwamen met eigen leuzen en yellen
werden de tegenstellingen tussen beide groepen nog groter . Daarop
besloten Piet Nak en zijn medestanders om hun comité een landelijk
karakter te ge ven : het kreeg de naam Nationaal Comité Vietnam .

•

Dit comité wil - blijkens zijn publicati es - door het organiseren van bijeenkomsten en demonstraties en het uitgeven van manifesten en brochures , de grootst mogelijke voorlichting geven over de oorlog in Vietnam . Het eist onmiddellijke , onvoorwaardelijke en defi nitieve stopzetting van de bombardementen ; vredesonderhandelingen op
basis van de aceoorden van Genève ; terugtrekking van alle buitenlandse
troepen en zelfbeschi kki ng voor het Vietnamese volk .
Het comité wil voorts gelden bi jeenbrengen voor de aankoop en
verzending van medicamenten .
Om een en ander zo g oed mogelijk te doen verlopen heeft he t
comité richtlijnen opgeste l d voor het oprichten van plaatselijke ondersteuningscomité ' s . Voorts werden stencils uitgegeven met informaties over Vietnam en ci rculaires rondgezonden , waarin de oprichti ng
van een donatiefonds en een comité van aanbeveling \'lerd aangekondigd.
Tenslotte hebben lijsten gecirculeerd , waarop men , door het plaatsen
van zijn handtekening , te kennen kon geven zich met de doelstellingen
van het comité te verenigen . De bedoeling was de lijste n daarna aan
de Kamerleden toe t e

z~nden .

De eerste openbare activiteit van het comité was een forum bijeenkomst in de Amsterdamse Koopmansbeurs op 2 f e bruari , aan de
vooravond van de behandeling van de begroting van Buitenla ndse Zaken .
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Volgens recente

persbericht~n

i;, intussen toch nog een verzoe-

ning tot stand gekomen tussen het Comité Piêt r: ak en de hctieg!'ocp
Vietnam. Wel zou daardoor een afsplitsing dreigen te ontstaan in àe
actiegroep .
Van het nationale

comit~

is Piet NMk

voorzitte~.

~ :s

sec=ctaris

treedt op Ko Dankaart . Vóór en tijdens de Tvteeàe ···ereldoorlog maa:<:ten
zij deel ui t van de zogenaamde groep Goulooze, een illeRale comm&nistische inlichtingengroep , die ook gedurende de oorlog in contact stond
met Hoskou. Penningmeester is J . H. Davio.
Naar verluidt heeft men ook van Russische

•

~ijde

bclangst0llin~

getoond voor de actiegroep . In dit verband zij eraan herinnerd :

~a~

voorzitter Piet Nak deelnam aan de herdenking van de 50e verjaardag
van de oktoberrevoluti e i n Moskou .
Nanifestat i e

11

voorhoede"- .ieugdorR_a_!!;_saties in Wes t - Berlijn

Op 17 en 18 februari a . s . organiseren de "voorhoede 11 - jeugdorganan~f~s

nisaties (zie MO 9- 1967 , pag . 29) in West - Berlijn een grote

tatie , die als politieke basis heeft de onvoorwaardelijke steen aan
de strijd van het Vietnamese volk en strijd tegen de !iP.VO, De

r:la~üfer; ..

tatie zal bestaan ui t een conferentie over Vietnam, Latijns- Ameri ka en
de NAVO en een massarneeting ,

c:u Fr· d'>c :r.:::..::.osoo."' ..Jea:1 P<....a}_

waarv:..~or

Sartreen de Ame rikaanse negerleider St okely

•

Carmich~el

als

zp~-~~n:8

zullen worden ui t ge nodi gd . Voorts ligt het in de bedoeling om (o;
18 febr uari ) een massale betoging door de stráten van West- Be=lija
te houden .
De Socialisti sche Jeugd van Nederland (SJ) , die van plcn zou
zijn binnenkort t oe te treden tot de

11

voorhoedc 11 - jeugdorgani.sati es,

wil zich eveneens in Berlijn laten vertegenwoordigen . Naar

verluid~

zouden ook leden van de Studentenvakbeweging (SVB) aan de manifestatie
willen deelnemen . Mede i n verband daarmee lijkt het niet onmogelijl::
dat het hier gaat om een gecombineerde actie van de
ren en het Congr es van Europese syndicalistische

11

voorhoede ' 1·- jonge-

studentenorg~nisa~je~

(CESE) (zie HO 7/8 1967 , pag . 29) . Tot beide groepen behoort rle Soci~·
listische Duitse Studentenbond (SDS) , die vermoedelijk de

~ige~lij~c

organisator van de manifestat ie is . De SVB en de SJ onderhou&:·- •-· · , _
contact met de SDS .
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ABC/ NAVO ve rzetsmars •68

VERfROU , ELIJK

.

Evenals in de voorafgaande jaren wordt ook ditmaal met Pasen
weer een ABC- protestmars georganiseerd . l,erd in 1966. de nadruk gelegd
op de zgn . ABC (Atomair e ~i olog i sche en Qhemische) - wapens en stond in

1967 Vietnam in het mi dde l punt van de belangst el ling , thans zal de
mars een anti- NAVO karakter dragen ; vandaar ook de aanduiding ABC/
NAVO- ve rzetsmars •68 .
In een toelichti ng , v erschenen in het PSP- blad "Radikaal" van

17 januari j . l . , wor d t ge z egd dat - aangez i en in 1969 he t NAVO- ve rdra g
afloopt en de verdrassor ganisatie beschouwd kan worde n als de hoeksteen
van de Wes terse ideologie , met a l le kwalijke gevolgen van dien - he t
van het grootste belang is dat dit verbond nu ve rdwijnt ; 1968 zal
daarom een

11

Uit de NAV0 11 - jaar moeten worden .

•

In verband met deze opzet is de route van de mars gepland in het
zuiden van het land . He t vóorl opige programma luidt : 12 apr i l (Goede
Vrijdag) - •s avonds verzamelen in Eindhoven; 13 april - via Budel
naar \/e ert ; 14 april . :. van Weert naar Sittard (met de bus) en vandaar
via Brunssum (AFCENT) naar Heer len ; tenslotte op 15 april naar Vaals .
Het is de bedoeling , dat in Vaal s een bij eenkomst zal plaatsvinden
met groepen Duitsers en Belgen , die vanuit hun landen marsen organiseren naar het Drielandenpunt . Zou di t laatste onverhoopt niet moge l ijk
zijn , dan wordt Naastri c ht he t ei ndpun t van de Nederlandse mars .
Cen t raal contactadr es voor inl i cht ingen en opgaven is dat van
Martin van Rossum in Rotte rdam . Hij is v oorz i tter van he t SJ - di s t r i ct

•

( a f deling ) Rij nm ond .
Di sc ussie over de stellingen va n de PSP
Onder de t itel

11

0ver r e volutionai r marxisme , geweld , contacte n

met anderen en de vraag wi e eigenl ijk \lat wil met de PSP" heeft Henk
Brander horst , e indredacteur van het thans weer om de 14 dagen ve r schijnende PSP- blad

11

Radi kaal 11 , i n een artikel handelende over bepaal-

de tendenzen , welke zich voor al de laatste tijd in en orn de PSP voordeden (zie in verband hi ermde MO 12 van december 1967) , de discussie
over de stellingen en beginselen van zijn partij op gang gebracht.
Branderhorst spreekt i n di t a r t i kel zijn verontrusti ng ui t ove r
de mogelijkheid , dat een kl e i ne oppos i tionele stroming in de part ij
- en daarbij denkt hi j vanz elfsprekend aan de radicale jonge par t i j genoten en de dissident- c ommunis t ische groe p in de PSP - zi jn doe l,
VERTROUWELIJK
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d . w. z . het omvormen van de PSP tot een marxistische partij ,

~ou

kunnen

be reiken tegen de zin van de meerderheid der partijleden in.
Dat deze mogelijkheid niet denkbeeldig is, bewijst het optreden
van de Amsterdamse delegatLe tijdens het laatstgehouden congres . Doordat
tij dens partijconsressen de afdelingen evenveel stemrr;en mogen uitbrengen als zij leden tellen, kon de afdeling Am s terdam op een gegeven
ogenblik een groot aantal stemmen in de wee gschaal leggen . Verreueg
het grootste deel van de Amsterdamse leden zou , voigens ~ra nderhorst
ecbter be::;list niet achter het door de Amsterdamse delegati e voorge stelde amendemen t staan , waarvoor thans wel hun stem werd gebruikt.
He t is dan ook heel goed mogelijk, dat de actieve oppositie in

•

de PSP er binnen niet al te lange tijd in zou kunnen slagen , tijdens
een der volgende congressen , een meerderheid - dle dan geen werkelijke
meerderheid is - te behalen .
Dit zou dan zeer waarschijnlijk het einde van de PSP inluiden ,
aangezien verwacht mag worden , dat de niet zo fervente partijgangers
zich in de veranderde partij niet meer thuis zullen voelen en deze de
rug zullen toekeren. Het is voor het huidige partijbestuur dan ook een
dringende zaak om te trachten hen , die tot op dit moment minder oî in
het geheel niet actief bij het partij - leven betrokken zijn , in he t ge weer te brengen tegen de voortdurende agitatie van de oppositie . Maar
de animo daarvoor l i jkt niet al te groot .
Juist nu allerwege over parti j-vernieuwing en nauw daarmede samenhangend over een "linkse concentratie" wordt gespr,oken, is voor het

•

de PSP evenwe l van het grootste belang om. open te staan voor he t ge sprek met anderen . Zou de PSP echter op korte termijn verder naar links
schuiven en zich op marxistische leest sc hoeien , dan zou daarmede wel
bereikt worden , dat de contacten met de trotskisten en dissi dente c om munisten zouden worden vergemakkelijkt , maar een eventue l e samenwerking
met PvdA en chris ten- radikalen zou daarmede nagenoeg onmogeli jk zijn
gemaakt .

Dat men in de hoek van de·Vierde Internationale en de dissidente
communisten een :rmarxistische" PSP met open armen zou ontvangen , bleek
wel uit een van de laatste nummers van

11

De Rode Vlag" . Chris Bisc hot

schreef hierin waardering te hebben voor een aantal PSP- ers , die proberen van hun partij een waarlijk socialistische partij t e maken. In publicaties van de Vierde Internationale kan men dezelfde gelui den aantrefVERTROUWELIJK
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fen . Ook de Socialist ische Jeugd (SJ) ,>'laarvo.n een a<J.nto.l joL~:. I.:l.?led0n deel uitmaakt, sprak zich tijdens het laatste congros bij .. cno0
van hen uit voor een r.:solutie

1

waarin !:'!en zegt con r:î-;cyolut=..or.::.ir

$ocialistischc Partij" voor te staan . In

h~t

prograr~ma

zou voor het pacifisme echter geen plaats zijn en zij

v;..n
~ou

è.e~~

p;..:_-:;i,:;

zi~~ moet~n

stellen op het standpunt van de klassenstrijd.
Een 15-tal vertegenwoordigers van verschillenQb

p0lttie~~

s~~o

mingen in ons land werd om commentaar op de stellint;Gn gcvrai.c.;.:.cl.
Omdat de ervaring heeft geleerd dat do

C ~N

op dcrgolijk0

niet ingaat , is niet de mening van een

vertegcnwoordi ~c1 ·

vc~so~~an

vaL C::.c-:Z-"

parti j , maar van twee part ijloze communisten ge vraagd, aldus een

mo~c- 

deling in :•Radikaal " . Intussen werden reeds 0cn aantal reLe .;i e:.; ontvangen.

•

De '•Vrij Nederland 11 - redacteur J . Rogier meende uit de stt:llingen
een te geringe aandacht te mogen opmaken voor wat leeft onder
nieuw- linkse stromingen , zoals die in de Vcrenicdo
jonge intellectuelen aan de universiteiten ,

~n

de

Stat~n

d~

onder de

Blac~- Power-be~egin~,

in verschill ende studentenbewegingen in Europa ( Dcrlij.1); cnz. Oo:;:
wees hij op de groep

11

Ti en over Rood;; in de PvdA, die z. ~--· ir. vele

opzichten dicht b ij de PSP staat.
De voormalige redacteu1· van het blad " Links", 'l'h:Jo van Tijn,
merkte o . a . op 1 dat de stelli ngen over

GeweJ.d in de samenleving" zo-·

11

wel de geweldl oz e kool, als de revolu tiona:i.re r.;ei t sparen.
Verder zegt hij het er v.el mee eens te zijn: dat 11 !-:·:~t streven
naar een rechtvaardige maatsc happelijke orde vroeg· of laat het struc tuele geweld uitdaagt 11 (stelling 2). Hij zou ::.._· o-.:htcr ook het ant woord daarop van de PSP willen neten, t.w . bf bukken voor dat seuold
bf de uitdaging aanvaarden en

ge~eld

met gewold beantwoordene

Vanzelfsprekend heeft de CPN , zij het ongevraagd , de nodige aan-dacht aan het PSP- congres gewijd . In een
dece 1ber 1967 , getitel d
o.a .

11

11

".ïaarhei<l" 1- artikel d,::ï.

21

PSP in crisissfeer", schreef Bc..r'.; Schmidt

, dat. de crisis in de PSP zelden duidelijker aan het licht is

getr~den

dan tijdens het laatste congres.

Met betrokl:ing tot de stel-l ingen rr.erkce

h.!..~

c.:ï~.

loon en de werkgel egenheid, twee vraags t;ukken , r;ao.r het

::::.!:":

im

··~.-~"0r.1
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ga"'.t
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- 23 en waarvoor Nr de strijd
{;v~n r:oord • • • 1

georg~nis~erd

moet wordLn , rupt de

?~F

Verde r werd d0 FSP gehekuld over haar houding t.a.v . het
stc l sel . ;' De .:'SP i s bereid om -

r.~et

met
~ies

uitzondering van de drempelclausu--

le - het hui ... igc ':.'e st dui tsc kiesst e l sel met huid en haar te slikken • • • 11
Het duidelijks t meende de communistis che woordvoe rder de crisis te
kunn~n

v;aarne men in de stellingen bc,treffcndc het !;;e v1e ld i..n de

~-=r?:cn-·

luving . Hij meende da t de PSP , door de revolutionaire ontwikke lingen
in de wereld , in haar theoriein v0rstrikt was geraakt en hi j za6 het
alG oen vcrraad aan de vrijheidsstrijders om aan do ene kant zich soli dair t e ve rklaren met hun strijd , maa r aan de andere kant op te roepen

•

tot matiging van het gewe l d •
Al met al kan toch wel gezegd r1orden , dat het de PSP is ge l ukt
om met haar stellingen de discussie over de partij - verni euwing i n
haar gelederen een nieuw e impuls t e geven •

•
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UR'fROU . ..!:LI JJ,

Be drijf

~.V.

Annlc iding

ni e t ~ ccoord ga~n me t de door de directi e
voorge st e lde be t nling s - en bevorderingsregeling .

Re s u lta:lt

t qe zcggi ng v~n de dire cti e , de kwes t ie
nade r t e zulle n be stude r e n en t oel icht en .

Aa nta l werkneme r s

1 . 700

Aantal stakers

40 ijzerwerke rs op 4/l en 53 ij ze r werkers
op 4/1 - 5/1- 1968 .

Duur sta king

4- 1- 1968 va n 12 . 30 - 16 . 30 uur
4- 1 - 1968 - 5- 1 - 1968 va n 2 . 00 - 7 . 15 uur •

Vc rolme ( Rott e rda m) .

•

•
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A G E N D A

=======:;.===

Datum :
10- 11 febr . 1968

Bijeenkomst :
~es teuropese

conf .

Plaats :

Organisatie:

Parijs

~es teuro pese

conf .
amnestie Spaanse
gevange nen.

voor Span je .

* 17-18 febr . 1968

•

t•1an ifestati e 1 'Voorhoede" - Wes t - Berlijn
jeugdorg . tegen NAVO en
voor Vietnam.

Zgn . "'.'oorhoede 11 -

febr .1 968

Consultatieve Bijeenkomst CP- en .

Communistische
Partijen.

maart 1968

Politiek congres SJ

?

Socia listische
Jeugd van Nederl •

Int . Vrouwet?-dag ,

?

Intern.Dem . Vrouwen
Fed. (IDVF).

* 8 maart 1968
maart 1968

Congres Internat .
Betrekkingen Hetenschapsmensen .

\'Jenen

Uereldvredesraad
(WVR) .

31 maart 5 april1968

IIIe Chr . Vredesconferenti e .

Praag

Christelijke Vreûesconferentie (CVC),

ABC/NAVO-verze tsmars.

o . a . naar
Budel , Brunssum (AFCENT)
en Vaals

Links- social.organisaties (o . a . SJ) .

* 12 t/m 15 april
1968

•

~

Boedapest

jeug~organis atie .

voorjaar 1968

Congres i . z . Europese
Veilighe i d .

voorjaar 1968

Conf . voor opheffi ng
v . h. anal phabetisme .

april 1968

Conferentie i. z . Europese
Veilighei d en ~ etensch .
Samen\'lerking .

?

Ulan Bator
Wenen

Were l dvredesr aad
( WVR ) .
\ifere l dfed . Dem .
Jeugd (WFDJ) .
V!ereldfed . van
~ etenschappelijke

Werkers (WFrl1.; !) .

mei 1968

2e Afro- Aziatische conf .
v . journalisten .

Peking

Afro- Aziatische
Journalisten As sociatie.

28 mei 1968

Stertocht .

Rotterdam

NVB .

juli 1968

Congres Lat . Am . Journalisten .

Havanna

Internat . Organisatie v . Journ a listen
(IOJ) .
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Bij eenkomst:

Plaat s :

28 juli6 a ug . 1968

9 e Dereldjeugdfes tival.

Sofia

•:·er e l dfccL I. DemJe usd C'FD.J) en Int
Unie v. S tudenten

(rus J..

zomer 1968

Bijeenkomst van jeugd
uit NAVO- en V!arschaupactlanden .

Helsinki

18- 21 sept . 1968

5e Medische Congr0s
FIR .

'.'v ar s chau

Internat.Federatie
van Verze Lsstrij ...
ders (Fin)~

sept. 1968

Inte r nat ionaal congres .

Carara
(Italië)

Anarchisten.

1- 5 dec . 1968

VIe Were l dcongres over
De rol van de vrouw in
de wereld van vandaag" .
11

~e rel d f e d . v.Dem.

Jeu g ~

?

( \'lFDJ).

Int ernai;.Democ:- - •
Vrougen Fe deratie
(IDVF).

* Nieuw c . q . aangevuld.

•
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