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E 0 0 F D S T U K I 

COMMUNISME INTEnNATIO~AAL 
=====~====~============== 

Finland tussen Oost e:: l:cst 

In de Europese politieke situatie neemt Finland 8inda ds tn~E~e 

wereldoorlog een rllerkw<.ardige po.;;:i. L.LL; i•1" 'l\:..:t:maaJ. à.oor a.e ~.:;·,;j·?.· • . i.J r. .. i.è 

verslagen - eerst in de "win t eroor log" van 1939/19LfO 0n vervolgens :.1'. 

de "voortzettingsoorlog" van 19i+1/19'f4 - heeft het niett<?mi"l z~_jn v:::ij-· 

heid behouden . Hoewel geleGen in het Europese grensgebied vqn de Sow

jet-Unie is het een Desterse democratie g~bleven. De goede nabuurschap 

tussen Finland en de So~jet-Unie geldt in de Sowjctliterntuur zelfs a ls 

het standaardvoorbeeld van v~eedzame coëxistentie. 

De jongste geschiedenis van Fi~,and is inderdaad ee~ aaneenGchakc

ling geweest van onheilvolle episodeti met een n~nde~lij~ goeóe &::oop . 

De Finnen zelf echter, die er de ongenadig~ prijs voor hebb~n moeten 

betalen 1 zijn gewoonlijk minder lyrisch over dit ';Finse wo:1de::-11 dan hun 

vrienden in het Westen . Zij hebben moeten leren leven met hard~ feiten. 

Van de geschiedenis hebben zij soms gratie gekregen. Maar de aardrijka

kunde is onverbiddelijk: vanwege de 1300 kilometer l ant;'"l f.;j~cn::: i!1·:'.; C.e 

Sowjet-Unie z ijn zij aangewezen op een politiek van vriendschap met de 

Russen , En i n hun slechte dagen hebben z ij Moskou zonder meor ce 60hoor-

zamen . 

Volgens de Sowjet-visie is "een neutraal FinlaPdeen stabil)~eren

de factor in de situati e in Noordcuropa11 • Neutraliteit i~ in dn~~clijkc 

omstandigheden echter een betrekkelijk begrip . Hoewel de Fin~nn h un ,o
sitie tot dusverre redelijk hebben Reten te verdedigen, erv&~en zi~ toe~ 

bij voortdur~ng hun politieke e? economische afhankelijkh0id -.-3.!1 ~te -'; 

machtige buurland en hebben zij zelfs op een aantr l beslisseede oge~- · 

blikken rechtstreekse interventies vanuit Moskou moeten i;oe}_e,t~n, 

Wanneer Finland dan ook - volgens de communisten - een s;udlc ~~ 

in vreedzame coixistentie, dan kan het Westen hiervan leren. 

Het kan er met name van leren \'lat een communistisch prog~n::; ~c:-.~.z 

dat van Karlovy Vary ongeveer bedoelt met "een vreedzaam en veilis Ei..~·· 

ropa: vrij van alle mi litaire , politieke en econom~_sche bin•lü:. ·;en ~2·:~ 

de Vereni gde Staten , waarin communisten samen met socialisten : socianl·

democraten en alle progressieven zullen bouwen aan een nieuvte toekomst 11 • 
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F~ i s in het ~esten te ~einig a .• ndacht voor wat er in Finland 

6ebcurt. 

De hand van r~ oskou 

Finland is een parlementaire democratie onder een president 

m0t ver - gaande polit~c~o volmcchten. In het binnenlacd~o p0li ~~ek~ 

beeld domineren vier partij en : de Sociaal-Demo·cra.tische Partij, de 

Boerenpartij (tegenwoordig Centrumpartij), de conservatie~e Nati o-

nale Coali t:·.e en de Democratische Volksbond , een communistisch 11 front 11
• 

Vanaf 1945 hebben deze vier partijen hun leidende posities 

- zij het met eni ge fluctuaties - continu weten te behouden . Hun 

ond~rlinge tegenstellingen zijn echter van dien aard, dat regeri ngs - .. 

coalities zelden een lang leven is beschore~ (In dit vijftigste jaar 

van zijn onafhankelijkheid heeft Finland zijn vijftigste regerincl) 

De communisten zijn, uiteraard , pro- Russisch. De sociaal- democ=atcn 

daarentegen zijn bij traditie sterk op het Westen geori~ntee~d en !~ 

de ogen van de Russen de zwartste zondebokken in de Finse politiek. 

Zij hebben er een r:oord voer : 11 Tannerisme 11 
- naar de ouöe ::;vciaa].

democratische leider Vaino Tanner. De Centrumpartij is in het vla~ 

van de buitenlandse politiek altijd voorstander geweest van een e oe-

de samenwerking met de Sowjet-Unie; in de binnenlandse politiek is 

ze echter fel anti-soci alistisch, evenals trouwens de conservatieve 

Nationale Coalitie , waarmee ze het niettemin op tal van· punten slecht 

kan vinden. 

Waar de binnenlandse en buitenlandse prcblema~iek zo verweven 

zijn als in Finland noodzakelijkerwijs het geval is, leveren deze 

tegenstellingen een onwerkbare situatie op, waarin Moskou gaarne oree 

schept -· orde in overeenstemming met de thco: ioën over de ontwikke

lingen in het Uesten , uiteraard , die sinds het XXe congres van de 

CPSU de tactiek implicer en van(;) politieke blokvorming van commu

nisten en sociaal-democrate~ 7 (2) vorming van coalitieregeringen met 

decln~me van de communisten en (3) progressieve wijziging in de co

existentie- situatie ten gunste van de Sowjet- Unie . 

Juist in Finl and evenwel scheen deze tactiek in het mi dden 

van de vijftie;er .~aren, toen ze ontwikkeld werd~ •veirlic; k:>."'S r-p 'SUC

ces te beloven . De "Tanner:!stischc " soci aal- democraten koesterden 

VERTROU\ïELIJI~ 

• 



• 

1918 

1920 

1923 

1930 

1939 

1944 

1948 

1955 

Enkele feiten uit de voorafga~nde ~eschiede~is 

Het Groothertogdom .r·inland , sinds ruim honderd jm .. r eer: 
autonoom deel van het Tsaristische Rusland , verkrijgt na
tionale onafhankelijkheid . Een burgeroorlog breekt uit 
wanneer nrode gardisten" eer. Sowjetregering trachten te 
vormen . De roden, verslagen, vluchten naar Sowjet- Rusland 
en richten een CP op (Otto Kuusinen). 

De "revisionistische'' Sociaal-Democratische Partij o . l.v. 
Vaino Tanner stoot een linkse oppositiegroep uit , welke 
zich daarop aans l uit bij de Comintcrn. Door de autoritei
ten onwettig verkl aard , constitueert deze opp0sitiegroep 
zich tot de Socialistische Arbeiderspartij van Finland. 
Er zijn vanaf dit moment f e itelijk twee CP- en: de SAF in 
Finland zelf en de CPF in de Sowjet- Unie . 

Verbod van de SAF . Vele communisten gearr esteerd . Reorga
nisatie van de partij op basis van kiescomi~~s en cellen. 

Verbod v&n alle communistische activiteiten . Er wordt ech
ter een nieuw ondergronds apparaat opgebou\'/d 1 geleid vanuit 
Moskou en Stockholm . 

Aanval van de Sor;jet- Unie op Finland . Stalin beveelt de 
CPF- leiding een 11democratische regering'' te vormen in Oost
Kareli~ . De Finse arbeiders blijven de regering trouw . De 
secretaris- generaal van de CPF , Arvo Tuominen, treedt uit 
de partij en spoort de arbeiders aan , de strijd tegen de 
Sowjet- Unie voort te zetten . 

Finland trekt zich als co-belligerent van Nazi- Duitsland 
uit de oorlog terug . De CPF legaal ve r klanrd (o . l.v . Hertta 
Kuusinen) . De communisten richten samen me t socialistische 
oppositiegroepen de "Democratische Volksbond van Finland11 

op . Me t een kwart van de zetels in de Rijksdag en interes
sante posities in de eerste na- oorlogse coalitie-regeri n
gen gaan zi j een volksdemocratische toekomst tegemoet . 

Vrede van Pari js. Gebiedsafstand en herstelbetalingen aan 
de Sowjet- Unie. 

Het nverraad 11 van Tuominen herhaalt zich . Na "Praag11 waar
schuwt de communistische minister van binnenlandse zaken, 
Leino, zijn r egering in het geheim voor "komende onrust" 
ook in Finland . Hij voorkomt daarmee \'laarschijnlijk een 
communistische putsch . De communisten uit de regering . Fin
land sluit een Hvriendschapsverdrag11 met de Sowjet- Unie 
voor tien jaar . 

Het vri endschapsverdrag wordt tot 1975 verlengd . In geval 
van een aanva l op de Sowjet- Unie die niet via Fins terri
toir loopt , zal Finland zich noch bij de Russische coaliti e, 
noch bij de coalitie van haar aanvallers aansluiten • 

.. ........... ... ...... ........................................... ... ............................ ······· 
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een diep ~antrounen jegens Noskou en stonden volstrekt vijandig t~gon

over de communisten in eigen land . En communistische deelname aan e0n 

rcG~ring ~as , sinds de geheime manoeuvres van de CP in 1948 - die 

door de toenmalige communistische minister van binnenlandse zaken, 

Leino, zelf aa n zijn regering verraden waren - voor geen enkele van 

de partijen ~eer a anvaardbaar. Slechts de Centrumpartij bood Moskou 

een interessant aangrijpingspunt . 

Nu trof het toevallig zo, dat de ambtstermijn van president 

Paasikivi , die Finland de eerste tien na-oorlogse jaren had weten te 

vrijwaren voor ernstige confli cten met de Sowjet-Unie, afliep in fe 

bruari 1956 - de m~and waarin het ~Xe CPSU congres Chroestsjows con

cepties van "vreedzame coëxistentie11 en een vreedzame weg naar het 

socialisme" bekrachtigde . Er waren twee opvolgingscandidaten, de so

ciaal- democraat Fagerholm en Kekkonen van de Centrumpartij . Van de 

300 kiesmannen waren er 57 communist . Zij hielpen Kekkonen aan de 

overwinning met 151 tegen 149 stemmen . 

Hoewel er geen sprake was van een directe ingreep van Moskou 

in deze verkiezing - het was een kwestie van politieke logica dat de 

communisten hun stem aan de vertegenwoordiger van het Centrum gaven -

was de uitslag in zoverre een succes voor f·1oskou , dat daarmee de 

,roorwaa rde geschapen werd voor een nauwere politieke binding tussen 

Moskou en Helsinki . (In f eite ontplooide president Kekkonen zich in 

de volgende jaren zelfs als een zo coÖperatieve figuur , dat een poli

tieke commentator *) i n het We sten hem er eens - en , gezi en een reeks 

twijfelachtige geschiedeni ssen , niet op losse gronden - van beschul

digde een al te willig werktuig van de Sawjets te zij n) . 

Met Kekkonen als president \was het volgende doel van de commu

nisten de sociaal- democr aten murw te slaan . In 1957 viel de eerste 

slag , toen de communisten , samen met een van de Sociaal- Democratische 

Partij afgesplitste groep , de meerderheid veroverden in het belang

rijkste Finse vakverbond en een hetze ontketenden tegen de anti- infla

tiepolitiek van de regering Fagerholm (de eerste coalitie regering 

onder leiding vah een sociaal- democraat) hetgeen tot de val van het 

kabinet leidde . 

•) C.L . Sulzberger in de New York Times van 20 juni 1966 : "Tot de zo
genaamde 'agents of influence ' - personen die in dienst van Mos
kou de besli ssingen van hun regering in voor de Sowje t-Unie gun
st i ge zin trachten te be~nvloeden - behoren de pr es i dent van een 
~~~~pees land(!) , parlementariërs , ambassadeurs e tc . " 

VERTROUVJ EL IJK 
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E· :· ~·1erd de situatie echt.<Jr i:1 1958/~959 , toen d~ ha:'~.. 

va n Nosk0u voor het eerst duidelijk zichtbaar nurd. In juli 1958 ve~· 
wierf de communistische frontpartij, de Democratische Volksbond, ~~ur 

dan 23% van de stemmen in de verkiezingen voor de Rijksdag, •.'la<:.r.:: ..,·e 

ze in de volksvertegenwoordiging met 50 zetels de sterkcte part~~ 

r1crd. Het lag voor de hand , dat Kekkonen als eerste -.,-,n e en cor;;::n~

nist, Kilpi , de opdracht gaf tot het formeren van een nieune rc~~ring . 

Kilpi ' s formatie - pogingen mislukte echter , wa~rna ounicu\1 de so~iaol

democraat fcgerholm er i n slaa~de een regerinsscoalitie te vor.ne~ 1 
evenwel zonder deelname van de communisten. 

- -----------· ·--------- - - -
Zetelverdeli ng i n de Rijksdag 1945·-1966 ( to'ca<.o.l 200 zetels) 

_1945 194~ 12.5...!. ] ,95it 1958 196~ 19.~~~ 
Sociaal- Dem.Partij 50 54 53 54 48 38 56 
Centrum ?artij 49 56 51 53 48 53 49 
Conservatie·.re Partij 28 33 28 24 29 .52 25 
DeM.Vclksbond (comm.) 49 38 43 43 50 47 42 

Moskou reageerde onmi deellijk . De Sowjet- ambassadeur Lebedew verliet 

het land om eerst weer terug te keren na de va: vsn F~gerholm . De 

• 

aan de regering geëist h,9.ddsn , begonnen een lastercamp:-cne. En de Sow

j et- regering nam Fagcrholm in de economische wurggreep . De h~ndels -

besprekingen t ussen Fi nl a nd en de Sowjet -.Uni e , :iie j uis t begonnen wa·-· 

ren, we::..~den stopgezet : evenals de besprekingen over de visrechten i n • 

de Finse golf. De Ru!:lsische gron~en gingen dicht Yoor de voornaarr.ste 

Finse uitvoerproducten . Al le betalinge~ ~crden ges~aekt. Bi nnen enke-

le maanden \'IBS 10% van de Fi nse arbeiders werkloos en '.)egon de i ndus 

triële produktie angstwekkend te dalen . 

In dje situAtie e i ste de Democrntisc~e Vol~~bon~ het a~trede~ 

van Fagerholm en trok Kekkonen ' s Cent·"'tlr.lpartij zi.ch uit è.e regeri ngs-

coalitie terug . Het kabinet viel in december . 

In januari vormue SukselQinc~ van de Centr~~partij een mi nder

heidsregering die wei de goedkeur ing van Moskou kon ryegdragen , het

geen erop wees dat ni et de regeringadeelname van de communi sten het 

eerste desidera:.um vau de .Russen was , maar w ... l C:e acho:t'fer1.ng ve..n de 

sociaal-democraten~ 

VERTROUWELI JK 
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Chroestsjow gaf dit in een bespreking met Kekkonen over de regerings

crisis dan ook openlijk toe : "Het Finse volk heeft vanzèlfsprekend 

het recht een regering te kiezen die in het bela~g is van het :and; 1 

zei hij . "Maar de regeri ng van mijnheer Fagerholm verontrustte ons , 

omdat wij achter hem Tanne r en zijn soortgenoten zagen staan , Les

kioen en anderen di e ons vijandig gez i nd zijn •• • n. 

Dezelfde Leskinen , een van de belangrijkste figuren i n ~e SDP 

naast de oude parti jle i de r Tanner , zou zich later onder druk van Mos

kou ·verrassender wij ze "bekeren" , maar zover was het nu nog niet. 

De volgende slag tegen de sociaal-democr~tcn viel in 1961 tij 

dens de campagne voor de pr esidentsverkiezing in 1pril 1952 . Kekkonen 

was de favoriete kandi daat ; de enige tegenkandidaat nEs 6~ M~nisler 

van Justitie , Olavi Honka , die ho~wel geen partijpolitieke figuur, 

de steun genoot van sociaal- democraten en conservatieven . Honka meen

de de waarschuwingen in de Sowjetpers tegen zijn optreden in de nind 

te kunnen s laan, maar hij vergiste zich. Het was de Russen ernst . 

In oktober wer d het Westen opgeschrikt door een in dreigende 

termen gestelde Sowjetnota aan het adres van de Finse regering , waar

in op korte te;r:~ijn overleg geëist werd "over maatregelen ter be

scherming van .de beide landen tegen de dreiging van een militair e 

aa nval van de zij de van 1.'ifes t - Dui tsland en z~Jn bondgenoten" . I<ek·

k9nen , jui s t voor bespr ekingen in de Verenigde Staten , haastte zi ch 

naar hui s en vr oeg een onderhoud met Chroests j ow a~n . De Russische 

leider speelde zijn spel echte r gr immig ~uGsisch . Wekenlang bleef 

hij " onbereikbaar" , om de onzekerheid en de spanning in Finland de 

juiste hoogte t e doen bereiken . Toen nodigde hij Kekkonen naar Novo

sibirsk . 

Er volgde evenwel een ongelooflijke anti- climax. Chroestsjow , 

een en al goodwi ll , verzekerde zijn gast , het grootste vertrouwen 

te hebben in diens politieke bekwaamheid en er van ove~tuigd te zijn 

dat er onder di ens presi dentschap eenvoudig geen sprake zou k~nnen 

zijn van strubbeli ngen tussen Helsinki en Hoskou . En de nota kon als 

niet geschreven worden beschound . Hoewel , er was toch wel enige be

zorgdheid aan de Sow j etzijde over de activiteiten van bepaalde recht

sen en ·Tanneristen in F i nland die een gevaar vormden voor de Sowjet

Finse v~iendschap • . .• •• 

Kekkonen , als 11 over wi nnaar n teruggekeerd van Novosibirsk bracht 

VI::RTROU1.'1ELIJ:< 
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de wa~rschuwing in e en toespraak voor radio en televisie getrougelijk 

over . "De leiders van de oppositie" , zei hij , "die zich het misnoegen 

van de Senjet- Unie op de hals hadden gehaa ld , deden er goed aan zich 

uit het publieke leven terug te trekken . Alleen zo v1as elk gevaar 

voor Finlands neutr aliteit voor altijd onder alle omstandigheden ver

zekerd" . 

In de hoogconjunctuur van Kekkoneos populariteit had de oppo-

sitie geen andere keus dan zi ch aan dit vermaan te conformeren. Hen-

ka trok zich terug a l s candi daat voor het presidentschap . Niet lang 

daa rna dwong de nieuwgekozen voorzitter van de Sociaal-Democratische 

Partij , Paasio, in een poging de Russen milder te stemmen , Moskou's 

aartsvijand Leskinen , zich terug te trekken uit de leiding van de par

tij . (De SDP leed overigens bij de in 1962 gehouden Rijksdagverkie- 4t 
zingen een enorme nederlaag.) 

Kekkonen werd, vanzelfsprekend, zonder enige politieke tegen

spraak als president herkozen, hetgeen de Londense 11Financial Ti mes 11 

- en niet geheel ten onrechte - het commentaar ontlokte , dat zijn ver

kiezing eigenlijk in Novosibirsk had plaatsgevonden 

~~-~~~~~~!=~~~~~~~~~~~~~-~~~!~j-~~-~~~-~~~~~~-~~~~~ 
De Rijksdagverkiezingen van 1962 leverden, zoals te verwachten 

was , een aanmerkelijke winst op voor Kekkoneos Centrumpartij . De so

ciaal- democraten verloren echter in één slag tien van hun a chtenveer

tig zetels , een nederl aag di e zij t och wel voornamelijk aan Chroests

jow te danken hadden . Zi j begonnen hun les te leren. 

In 1963 zocht de SDP een intensief contact met de Russen die 

echter niettemin in hun afwijzende houding bleven volharden . Terwijl 

Leskine.n , de Moskou-hater, zich op de achtergrond hieLd , begon de par

tijpers bij te draaien . De tijd - tot de volgende verkiezingen - was 

echter te kort voor een zo geleidelijke aanpassing aan de eisen van 

~1oskou . Een meer resolute koerswijziging leek onontkoombaar . 

Ze kwam op 15 oktober 1964 plotseling met een opzienbar ende en 

haast onbegrijpelijke verklaring van Leskinen zelf : 

"Vlij kunnen ons niet langer vastklampen aan verouderde 
ficties . Wi j dienen onze houding ten opzichte van de 
Sowjet- Unie te herzien . Wij moeten de eenhei d V ê:l..il ue ar
bei dersklasse herstellen - met de communisten" . 

Onvermijdel ijk wekt e di t argwaan : had Leskinen op oprechte mo-

VERTROUWELIJK 
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tic ven zijn standpunt h~rzien , of had hij zich opgGof f erd voor zijn 
n 

partij , of - en de verdenking zou in de volgende jare n stee ds ster-

ker worden - was hij door Moskou ingesponnen? 

Tuee jaar later verdedigde hij zich t egen de uitgesproken en 

niet-uitgesproken beschuldigingen door t e vcrklnren : 

"Ik behoef mij nergens voor t e s chame n . Het is nooit te 
laat om iets beter te gaqn inzien . Niemand i s zo met 
verstand gezegend , dat hij nie ts meer hoeft te leren . 
Niemand is zo onbeduidend , dat hij niet een weinigje 
aan de ontwikkelingen kan bijdragen . Er zijn stellig 
id eologische t egenstellingen (met de communisten) over
gebleven , maar de grote evolutie die gaAnde i s , stemt 
ons tot nadenken . Wij moeten eerst onze practische pro
blemen oplossen . Het vcrtrouwe n komt met de tijd . Er 
zijn er onder ons en onder de communisten nog die hun 
wederzijds wantrouwen nog niet hebben kunnen overwi n
nen . Onze twee partijen zijn t e lang overtuigd geweest 
van hun eigen gelijk . Maa r niets is onveranderlijk . Ook 
in de sociali~tische landen laat men de dogma ' s los . En 
wie verhindert ons onze eigen weg te gaan en gemeenschap
pelijk een Finse vorm van socialisme tot stand t e br~n
gen? • • • • Wij vrezen de invloed van de Sowjet- Unie nie t 
meer , wij verheugen ons erover . De Sowjetleiders s pan
nen zich in voor het behoud van de vrede ; wij juichen 
dat slechts toe .••• • " . 

Les~inen werd in de Finse politiek een omstreden figuur. De 

Westerse pers begon van de !!raadselachtige affaire Leskinen" te spre

ken, en niet ten onrechte. 

Toen de Rijksdagverkiezingen van maart 1966 verlies opleverden 

zowel voor de communisten als voor de centrumpartij maar een overwel

digende wins t voor de sociaal-democraten (zij kwamen van 38 op 56 ze

t els) zagen dezen zich onverwacht voor de consequenties van hun nieu

we politiek geplaa tst . De communisten eisten deelname aan de regering 

vanwege het fe it , dat zi .j samen met de sociaa l - democraten en de dis

sident- socialisten de meerderheid in de Rijksdag hadden gewonnen. 

Daar leek geen ontkomen aan , maar SDP- voorzitter Paasio , door Kek

konen met de kabinetsformatie belast , aarzelde , niet in het minst 

vanwege de v~rdeeldheid in zijn eigen partij over een stap waarvan 

de gevolgen niet waren te overzien . 

Op dat moment dook Leskinen op in Noskou , waar hij besprekin

gen v.oerde met de CPSU- secretaris voor bui tcnlandse partij - aangele

genheden , Ponomarow , over - zoals hij later zelf verklaarde - "de 

buitenlandse politiek van de SDP , de regeringsformat i e en de situatie 

VE" TROUWELIJK 
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in de Finse arbeidersbeweging~ Er zouden hem daarbij van de kant 

van de Russen, volgens hemzelf, geen bepaalde eis~n zijn gesteld . 

Sommige Scandinavische (socialistische) bladen wisten echter te be

richten dat dit wel het geval zou zijn geweest , dat namelijk de Rus

sen hun steun aan de regering Paasio afhankelijk hadde n ~steld van 

drie voorwaarden: (1) zouden communisten in deze rege r ing moeten 

worden opgenomen, (2) zou de SDP op haar eers tvo lgende congres het 

Tannerisme volledig moeten afzweren en (3) zou de herverkiezing van 

president Kekkonen - in begin 1968 - ook door de SDP gegarandeerd 

moeten worden. Was di t missc hien niet letterlijk waar, de Russen 

kregen in elk geval wel - op elk van de drie punten - hun zin, al

thans voorzover Leskinen dat ~oor hen wist te bewerken . Het Pas Les

kinen die zijn partijleiding overtuigde van de noodzaak communisten 4t 
in de regering op te nemen. Hij waG ook op het SDP- congres de vurig

ste pleitbezorger van een betere verstandhouding met Moskou. En per

soonlijk stelde hij voor , de candidatuur van Kekkonen te steunen . 

En wat aan het effect van zijn inspanningen ontbrak - uiter

a ard was de part~j niet onverdeeld enthousiast over de bruuske koers

wijziging - werd ruimschoots gecompenseerd door ongenadige commen

taren in de Sowjetpers . 

Uiteindelijk kreeg Moskou wat het geiist had: de sociaal- demo

craten waren bm en de communisten kregen drie ministers i n de rege

ring . 

De c.ommunisten 

De Communistische Partij , gedeeltelijk schuilgaand in de Demo- tt 
cratische Volksbond , was i n al deze jaren - zoals blijkt - niet het 

voornaamste instrument waarvan Moskou zich in de Finse politi eke s i 

tuatie bediende . Presi dent Kekk0nen, de Centrumpartij en later Les

kioen en een deel van de Sociaal- Democratische Partij waren belang

rijker, èn als politieke instrumenten èn als objecten van be i nvloe

ding en manipulatie . In-deze laatste jaren waarin zij tenslotte de 

vruchten plukten van de Russische "vreedzame coixistentiepolitiek" 

kregen de communisten zelfs in verschillende opzichten met moe i l i jk

heden te kampen waarover Mosko~ zich schijnbaar minder druk maakte 

dan over de andere ontwikkelingen in de Finse politiek . Well i cht 

zag Moskou in ozekere revisionistische ontwikkelingen i n de CP een 

noodzakelijke voorwaarde voQr een later politiek verbond met de SDP. 
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Maar dan waren de Sowjet- ideologen in dit geval wel minder princi

pieel dan eigenlijk in hun aard lag . Of vreesden zij het verwijt 

van inmenging? 

In 1965 verlore~ de communisten het voorzitterschap in de De

mocratische Volksbond aan een niet-communist, Dr . Alenius . Deze te 

ge nslag trof vooral de oudere garde van de partijleiders , zoals de 

tegencandidate Hertta Kuusinen (de dochter van de oude partijleider 

en Comintern- functionar i s, Otto Kuusinen) die het niet kon ontgaan 

dat de jongere elementen in de part ij hen daarmoe feitelijk het ver

trouwen opzegden . Op het 14e partijcongres van de CPF, dat een jaar 

later plaats vond , kwam het zelfs tot een regelrechte opstand van 

de jongeren tegen de oude leiding . Hoewel Ville Pessi als secreta

ris-generaal gehandhaafd blee~ moest voorzitter Aimo Aal tonen ( in 

functie sinds 1944) het veld ruimen voor Aarne Saarinen , van sociaal

democratische komaf en vertegenwoordiger van de moderne stroming in 

de CP , terwijl bovendien de helft van de CC- leden door jongeren ver

vangen werd . Het congres e indigde weliswaar in een compromis tus -

sen de oude en de jongere garde , maar het was duidelijk dat de jon

geren het gewonnen hadden : het nieuwe partijprogram dat in oktober 

1967 werd gepubliceerd legde dan ook de nadruk op de "vreedzame'; 

overgang naar het socialisme , terwijl de conceptie van een ''dicta

tuur van het proletari aa t " werd afgewezen . Tegen die tijd l eek trou

wens een breuk in de par t i j met de groep Aaltonen reeds onvermi j 

delijk . 

Maar ook in andere opzichten geraakte de CP in een moeilijker 

positie . Na 18 jaar i n de oppositie te zijn geweest en de regering 

betweterig te hebben bekritiseerd en beleerd , werd de medeverantwoor

delijkheid voor de regeringspolitiek een pijnlijke l es i n beschei den

heid . Na anderhalf jaar ervaring moest de partijvoorzitter dan ook 

gelaten constateren : 

';De arbeiders hebben op korte termijn veranderingen ver
wacht . Maar er is niets wezenlijk veranderd , hoewel er 
toch wel positieve resultaten aan te wijzen zijn . Zij 
zijn diep teleurgesteld •••• ". 

Bovendien echter kwam de partij onder spanning te staan door 

haar binding aan de CPSU en daardoor aan de Sowjetregering enerzijds 

en haar verantwoordeli jkheid t egenover haar eigen regering ander 

zijds . In haar ijver het spel naar twee kanten goed te spelen maak

te zi j reeds een serie fou ten waarbij , onbedoeld , opnieuw de hand 
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van Moskou zich t baar wer d . 

Zo zijn de ervarin·gen van de Fi nnen met hoskou 1 s nvr eedzamc 

coëxistentiepolitiek", alle betuigingen van "niet-inmenging" van de 

kant van de Sowjet- leiders ten spijt . Er is echter geen alternatief. 

Vcrzet tege n het dirigisme van Moskou zou ongetwijfeld tot een nog 

duidelijker inmenging leiden en tot e~n verdere bekno t ting van een 

toch a l delicate onafhankelijkheid . 

De Finnen zijn de economische wurggreep nog niet vergeten . 
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ACTIVIr;~Iï'EN VAN DE COt,ir-iUNISTISCiiE r.-\~TIJ V.\N NEDEl?LAiW 
===========================~=========================== 

De ~~~~~~~ communistische conferentie_in_~~~~opes~ 

De op 26 februari 1968 begonnen com~unistische conferentie te 

Boeda,est - wa~raan de CPN geweigerd heeft deel te nemen - i s in de 

aft:;c lopen maand in '' De .aarheid .. bij voorbaat al uitvoeri. ~ bekriti

seerd . Piet alleen besteedde het CPN- dagblad bijzondere aandacht aan 

verklaringen van andere CP'en, die eveneens besloten uit Boedapest 

weg te blijven, maar tevens we rd in een reeks artikelen de ''ver>'lerpe

lijke opzet<~ van deze conferentie ••ontmaskerd'' . 

In een eerste artikel (1 februari) werJ de conferentie van Eoe-

~ dapcst vergeleken met die van april 1967 te Karlovy Vary, waar de ~u
ropese CP ' en bijeen kuamen. (Ook bij deze gelegenheid was de CPN niet 

vertegen~oordigd . ) Gesteld werd, dat de in Karlovy Vary verzamelde 

• 

CP 1 en zich indertijd \'Jel 11 in zeer algemene bewoordingen·• hadden uitge

sproken over nhet behoud van de vrede als het belangrijkste vraagstuk:: 

en over ''de betekenis van de Suropese veiligheid '' , maar dat de ~/erke 

lijk grote vraagstukken , zoals de situatie in Griekenland en in het 

Hiddcn- Oosten , "buiten het gezichtsveld van de conferentiea hadden ge

l egen. Hieruit blijkt - aldus het artikel - dat ·'formele conferenties 

van een willekeurig aantal partijen' 1 (i . c . de bijeenkomsten van Karlovy 

Vary en Boedapest) dergeli jke vr aagstukken niet kunnen opl ossen . Om het 

failliet van Kar l ovy Var y nog eens te accentueren , werd benadrukt dat de 

voorzittershamer op deze conferentie in handen was van de n . b. onlangs 

afgezette Tsjechische partijlei der Novotny! 

Op 13, 14, 17 en 18 februari publiceerde :•De 1aarheid11 een vier

tal artikelen , getiteld 11Tiondom Boedapest 11 , waarin de argumenten van 

de CPN tegen deze conferentie werden herhaald ( zie het vorig maandover

zicht) en waarin tevens ui tvoerig aandacht werd besteed aan publicaties 

in het Roemeense partijdagblad "Scinteia11
• (Zoals bekend zijn de opvat

tingen van de Roemenen t.a.v . de conferentie te Boedapest ongeveer 

gelijkluidend aan die van de CPN , zij het dat Roemenië wèl aan de bij 

eenkomst wilde deelnemen . Inmi ddels echter hebben de Roemeense vcrte

genwoordigers uit protest tegen de~ng van zaken in Boedapest voortij 

dig - 29 februari - de conferentie verlaten. ) Hoewel duidelijk nerd 

gemaakt dat de CPN de Roemeense publicaties grotendeels onderschreéf , 

veroorloofde 11 De iHaar heid11 zich t och een aantal "opmerkingen en aan-
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vulling~n" . aar ;Sc inteia0 sprak van het 'recht" van ie co:tl:.luPistische 

partijen om een ei.;en tactiek te volgen, -reende de CPi'l- krant het \!Oor·, 

" plicht;' toe te mo Pten voegen . .aar "Scinteia'' s chreef dat de o:::>richtin~ 

van ~en nieuw internationaal leidend centrum de deur ~!! openen voor 

inmentinb in de interne aangelegenheden va n andere partijen, benaGrukte 
1 Je . /a~.rhe id'' dat deze inmergi.ng al jaren aan 1e gang ~~ · Als voorbee lden 

hierv~n ·:e r den genoemd het optreden van een 1ro-Russische anti - partij 

g roe p in Cuba, welk optreden door de Sowjet-Unie niet ·'duidelijk en on

dubbelzinnig il veroordee l d werd en de uitnodiging aan de , door de CPN 

geroyeerde parti jbestuurder Friedl Baruch, om een artike l over de Okto

berrevolu t ie te schrijven in het door de Belgische CP uitgegeven ;;Vlaams 

l•1ar~:istisch Tijdschrift". 

Ook :r:ubliceerde 0 De Naarheid '' in he t kader van deze artikelenreeks. 

enkele citaten uit het theoretisch orgaan van de CPSU , "Kommunist'; 

(decelaber 1967 ), vergezeld van een zeei kritisch commentaa r . Onder meer 

werd uit het feit, dat in °Kommunist;' alleen de Franse en Italiaë,nse 

pa~tijleiders aan het woord war en gelaten over de conferentie van 

Boeda~est , geconcludeerd dat voor dit blad "blijkbaar nog steeds de 

opvatting van de Kominfor m geldt , waarbij de Italiaanse en de Franse 

CP tot alleenvertegenwoordigers van alle con~u~istcn in de kapitalis

tische landen verklaard werden" . 

Toch eindigde 11 De 1aarheid·' - publicatie met de vaststelling , dat 

de marxistisch- lenini st i sche beweging in de wereld een nieuwe grondslag 

nodig heeft waarop zi j ver enigd moet worden'' · Dit vereist echter - al

dus de CPN - een zorgvuldige voo r bereidende discussie, di e openbaa r 

moet zijn, opdat een zo groot mogeli jk aantal strijders van elkaars • 

meningen kennis kan nemen , alvorens hun partij en zich uitspreken . "Zo

l ang dit niet gebeurt, heeft het geen zin aan conferenties dee l te ne 

men." Dit alles behoeft echter de internationale solidariteit niet in 

de ueg te staan , zo stelde het CPN- dagblad , waarbij het verwees naar 

de strijd in Vietnam . 

·'De strijders in Vietnam eisen geen bijzondere conferenties, 
zij dwingen niemand , zij scheuren geen enkele communist i sche 
partij in het buitenland . Zij vechte n stoer tegen het ~nerikaansc 
imperialisme en di enen daarmee de wereldvrede, zij ondervinden 
solidariteit , omdat zij de Amerikaanse tirannie t e lijf gaan 
en voor de gehele wer eld bewijzen dat deze niet onover~innelijk 
is . l i 
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.. ls ~lle communistische partijen - i eder volgens de objectieve 

omstandigheden en mogelijkheden in haar land , ieder vol~ens haar eigen 

krachten en machtspositie - dit voorbeeld volgden, dan zouien de theo

r etische strijdvragen van de communistische we r eldbeweging niet moei 

lijk op te lossen zijn, aldus het slot van de art ikelenreeks, waarin 

duide l ijk de hand van ere- partijbestuurder Paul de Groot va l t te onder

kennen . 

{e t vcrtrek van de J~oemeense delegatic uit Boe.iapest be·toog ·'De 

Jaarhc i d:' op 1 maart tot een commentaar , waarin betoogd werd dat di t 

feit illustreert '=hoezeer onze partij er gelijk aan had niet aan de 

conferentie deel te nemen" . Tevens stelde de CPN- krant vast dat het 

• "politieke paniekvoetbal 11 in Boedapest alleen maar de kapitalistische 

pers in ~e kaart speelt . 

• 

~erd~~ti~G van de Februari- staking 

Anaers dan vorig jaar , toen zij naast de offici~la he~denking 

nog een aparte bijeenkomst belegde , heeft de CPN dit jaar geen eigen 

manifcstatie georganiseèrd ter gelegenheid van de herdenking van de 

Februari- staking van 1941. Me t niet - communisten werkten ~FN- 1eden samen 

in het "Comité Herdenking Februaristaking" , dat in een pamflet opri ep 

'' gezamenlijk en onverdeel d·' aan de herdenking en de kranslegging op 

25 februari deel te nemen . Historie en activiteit met elkaar in ver

band bren~end , stel de het pamflet : 

''Tiet gebeuren uit die tijd maant ook tot waakzaamheid in het he
den . Verschijnsel en van neo-fascisme steken op verschillende 
~laatsen in de wer eld de kop op. Het feit dat Griekenland dikta
toriaal ger egeerd wordt en de ui tingen van het fascisme i n .:est
Dui tsland , vervul len '!'elen met zorg . 1 

De CPN heeft zich ingespannen een zo groot mogelijk aantal partij 

genoten voor de herdenking te mobiliseren . Al weken van tevoren publi

c eerde ;;De .. aarheid" historische beschouwingen over de voorgeschiede

nis van de Februari- staking en over de staking zelve, waarin de rol van 

de communisten l<erd beklemtoond en waa rin 11terloops 11 het 11 zrlijgen van 

Radio Oranje'1 over de staking , aan de kaak werd gesteld . Dit zv1ijgen 1 

aldus :'De ,aarheid", 11 spreekt boekdelen over de opvattingen bij de 

l eiding van Radio Oranje , waartoe o . m. L. de Jong behoordc 11 • Zoals be

ke nd is Dr . L. de Jong , de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs

documentatie , al jarenl ang bi j de CPN persona non grata . Een medewerker 
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van Dr . de Jong, de heer 3 . ~ijes , beschreef de ~eschiedenis VQn de 

Februari-staking op zodanige wijze , dat naar CPN- opvattingen sprake 

is van ·;t;cschiedverva lsing;', omdat het boek een andere visie geeft op 

de rol van de CPN in de staking dan de CPN zelve . 

!~aast deze historische art ikelen pl aatste "De .aarhei d"' oproepen 

van buurtcomit&'s en van comit&'s van arbeiders , werkzaam bij bedrijven 

als AJt. , NDSM e tc. Deze opr oepen waren gestimul~erd door het Amster dam

se districtsbestuur van de CPN , dat tevens zorgde voor ''steunlijsten = 

o~ deze bedrij ve n , teneinde de kosten va n bloemstukken te bestrij den . 

Bovendien werden van CPN- zijde met name hoofde n van schol en benaderd, 

met h0t verzoek steun t e verlene n aan het welslagen van de herdenking. 

Op zondag ~5 f e bruari namen ve l e duizenden dee l aan het ctc filé 

langs de ·· Jokwerke r '; op he t Jonas Daniel lieijerplein. Namens de CPi'i, 

die thans voor zichzelf geen aparte plaats opeiste , legden voorzitter 

Hoekstra en oud- voorzitter De Groot een krans aan de voet van het ï.lonu -

ment . 

De situatie rond de nieuwe CAO ' s 

• 

.erd e r in januari 1968 in 'De aarheid" voornamelijk melding 

gemaakt van de gebeurtenissen rond de te vernieuwen CAO in de haven , in 

f ebruari werd het zwaartepunt verlegd naar de nieuwe CAO voor de bouw

sector . Na het aanvaarden van een ontwerp- overeenkomst door ue rkgevJrs 

en werkneme rs in de haven op 26- 1, in welke ove r eenkomst belan~rijk 

lagere percentages werden genoemd dan die we lk0 vooral de CPN- bedrijfs

groep Haven had geëïst, naru de berichtgeving in "De o~Jaarheid11 over de 

nieu11c haven- CAO reeds spoedig a f. Ook het feit , dat Minister Roolvink • de nieuwe overeenkomst voor 3 weken had opgeschort, riep we i nig reacties 

op . laarschijnlijk zag de partij wel in, dat de have narbeiders zich 

toch niet nee l ieten slepen in acties , l aat staan stakingen . Bovendi en 

vroeg de vernieuwing van de bouw- CAO a lle aandacht . Zen gunstige aan

l ei ding om a c ties te ontketenen vond de partij niet alleen in de te 

vernieu•·'cn CAO zelf , maar ook in het f eit, dat de bouwvakarbeiders ::>~r 

1- 1- 1968 eni ge guldens pe r week minder in hun loonzakje vonden, door 

een herberekening van de loonbelast ing en verhoging van eni ge soci ale 

pr emies . Vooral in en r ond Amsterdam werd deze "vers l echt ering:; dank

baar door de co mmunistische agitatie aangegrepen . In tegenstelling tot 

de h~vcn , waar de communisten bijna geen invloed (meer) kunnen uitoefenen, 

kent de Amsterdamse bouwwerel d twee goed georganiseer de organisaties , 
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die st~vig in handen Zl. Jn van de CO!~ctlunistcn . D .... AB .. B (Algemene Bond 

voor vrk~rs in je Bouwbedrijven) is aangesloc0n bij het ~~ntrum van 

Pro~aganda voor ~enheid in de Vakboueging en Klassestrijd, de opvol~cr 

van de ;vJ 1 58 . B~langrijkar nog is het Amst~rdams0 Bouwvak Coffiit~ (ABC) , 

(ook ~ol Sou~vak -~ctiecomiti genoemd) destij ds door de communi 3ten 

opgewet en nu nog nadrukke l i jk onder hun invloed verkerend, alhoc~cl 

ook anders - geor ganiseerden hierva n d ~e l uitmake n . 

Vor~udcring van het CPN- partijbestuur op 4 f e brua ri -------- .. ------------------------------------------
~lvorens in te gaan op de gebeurteni ssen in Amsterdam , dient iets 

gcze~d te varden over d e in februari gehouden partijbestuursve r gadering. 

Freck ~cis, verantwoordelijk voor he t landelijk bedr ijfsncrk, 

• stelde mvt nadruk, dat de CPN tegen i ede r e staking is zonder het NVV. 

• 

In he t stellen van looneisen moet de partij rre l een eigen geJui..d laten 

horen, maar zelf een staking organiseren is uit den boze. Door een be

tere voorlichting door de partij moet vooral het middelbare kader van 

het 1'VV strijdbaarder gemaakt worden om druk op hun hoofdbestuur te 

kunnen gaan uitoefenen . G. l llerman , lid van het ABC , was het in deze 

niet helemaal me t Meis eens . Landelijk gezien kon ~cis best gelijk 

hebben , omJat e r i mmers gebrek aan mensen en ge l d 'las , maar in Amster

dam moesten de situatie en vooral de moge lijkheden heel andere beoor

deeld norden . Uitgaande van de bewezen kracht van het ABC (noot: 

men denke slechts aan de juni-gebeurtenissen in 1966) stelde lll erman 

dat het ABC duidelijk e isen zal stel len en daarvoor ook strijd zal 
. . . 

leveren , met of zonder het NVV . 

Het ABC heeft woord gehouden . In samenwerking met de AB'.!B en gt> 

steund door :toe Jaarheid·' , heeft het begin februari een zodanige on

rus t onder de bouwvakarbe_ders weten td zaaien, dat er enige stakingen 

uit zijn voortgevloeid . De bedoeling van het ABC is geweest (en i s dat 

nog stucds) stakingen in die objecten uit te lokken, waar he t kleinst 

aantal arbeiders werkzaam is. Op 5- 2 slaagde deze opzet r eeds op het 

obj ect Rank Xerox van de firma Erve Janscn , waar alle 23 arbeiders het 

werk neerlegden . Zij eisten compensatie van alle versle chteringen per 

1 - 1-19~8 . Deze staking heeft geduurd tot 26- 2-1 968. De eisen van de 
arbeiders zijn door de directie van de Erve Janse n ingewilligd . 

Gebleken is , dat het ABC de grootste moeite h ue ft om de stakers 
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uit de stakingskas te blijven betalen • . ;elk een opportunistische poli

tiek hierbij guvoerd moet ~orden moge uit het volgende blijken. 

Cp het object .ilhel~inagasthuis van de Bataafse Aanne~ings ~ij (3A~) 

wilden alle (24) arbeiders op 14- 2 het werk neerleggen . De communis 

tische bouwvakarbeiders wisten dit met veel moeit~ ta voork0.~en en de 

voorgenor.1en staking om te buigen in e~n clemonstrati 'Ve optocht . Im:1crs 

± 170 arbeiders van het object - Buiksloot van de 8ANER0 staakten reeds 

van 12- 2 af , waardoo r de stakingskas , ondanks het uitzatten van steu~

lij stcn , al te zwaar belast was . Het ABC had deze staking in feite helo

mual niet ge~ild , omdat het aantal arbei~ers veel te groot was . De 

door het ABC op gang gebrachte actie was echter uit de hand ge l open, 

met als gevolg , dat de arbeiders in staking gingen . (V er~elJ di ent 

nog te worden, dat de bonafide bonden zich van alle act i ES en sta~üngen • 

distancicerden . ) Het ABC bevond zich dus financieel in moeilijkherlen 

en nilde wel met goed fatsoen van deze staking af . Op 14- 2 ' s midd2~s 

maakte de directie van de BANERO bekend dat zij bereid was op 15- 2 met ~ = 

ondernemingsraad over de verslechteringen te praten , indien de ~rbei-

ders weer aan het werk zouden gaan . De arbeiders reageerden hierop ~~t 

de toezegging op 15- 2 's morgens het werk te zullen hervatten. Het ; .BC 

ging er vanuit dat de staking d'armede beëindigd ~as , zond~r echter 

rekening te houden met de afloop van het gesprek . Inmiddels waren de 

arbeiders van het object :ilhelmina~asthuis van de BAM na hun demon

stratieve optocht in ve r gaderi ng bijeengekomen en hadden bes l oten de 

volgende dag (15- 2) t~ gaan st~ken . B. v . d . Kuil , voorzitter van hot ABC, 

menend , dat de staking bi j de B~NERO inderdaad teneinde was , deelde 

mede dat het ABC achter de stakers stond . Op 15- 2 bleek het gesprek 

bij de BANERO echter negat i e f uit te vallen; reden waarom alle 170 ar

beiders het werk wederom neerlegden . De voorgenomen staking bi j de 

BAM kon toen niet meer tegengehouden worden . I . p . v . 47 arbeiders (23 

Rank Xerox en 24 BAM) moest het ABC nu + 220 man uit de stakingskas 

ondersteunen. Het ABC stelt momenteel dan ook alles in het ~erk om, 

zonder gezichtsverlies en als het kan zelfs met een overwinning, de 

arbeiders van de BANERO weer aan het werk te krijgen . 

Het str~ven blijft gericht op stakingen op kleine objecten; de 

grote objecten moete n gebruikt worden voor andere vormen van acties, 

zoals ::keet.: - vergaderingen , korte werkonderbrekingen e . d . 

Via pamfl etten , "De :raarheid ' 1 en een demonstratieve bijeenkomst 

op 14- 2 in Krasnapolsky in Amste r dam, riep he t ABC alle bouwvakarbei -
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d~rs op voor e~n grote demonstratic op 22- 2, te r ondersteunins van de 

lop-.nde actil.ls . ·•De .aarheid-1 vcrmeldde dat duizenden arbeiders aan cleze 

de,onstrat i e hadden deelgenomen . In werkelijkheid nam~n 1700 ;ersonen 

aan de optocht deel, terwijl het ABC er 3000 vcrwacht had . ABC- voor

zittor B .v . d . ~uil graep de gelegenheid aan om all ~ aanwe zigen drin-

tie nd te verzo0ken de sol idariteit met Je stakende arbeiders op te 

voeren (uite raard via de steunl i j sten) . 

Ni0t al l een door activit~iten via het ABC en de AB :a (alleen voor 

de bougscctor) heeft de CPN z i ch met de strijd voor de nieuwe CAO ' s 

bemoeid . Op 12- 2 werd er door het district Amsterdam een openbare 

• dcmonstrati0ve veq:;ade ring gehouden in Krasnapolsky , me t als leuzen: 

Hoge r e lone n - Geen hogere lasten - ~eg met de regering- De J ong 

~e Qet de afbraakpol i t i ek . De vergadering werd bijgewoond door + 

900 personen . Voorzitte r J . van het Schip gaf als eerste het woord aan 

J . Stout , aanvoerder van de Vrije Lijst bij de ADN , (Amsterdamse Droog-

dok Maatschappij) die opriep tot strijd tege n de loonpolitiek van de 

rege rin.; l>.e Jong- Roolvink . Hij verklaarde zich solidair met de sta-

kers in de bouw- sector . Tweede spreker was de :•partijvet eraan·• iiar-

tinus Vlaar , die een boekj e opendeed over 11 de hopeloze toestand van de 

Am/- ers" . Na de pauze kr eeg Mar cus Bakker het woord . Hij b·~gon zijn botoog 

met het noemen va n enkel e ci j f er s m. b .t. de mil j onai rs i n Nederland , 

waarmee hij wil de aantonen dat er best een flinke loonsverhogi ng voor 

de a~beiders afkon . Ve r d er heke lde hi j het regeringsbe l e i d t. a . v. de 

• ambtenarensalarissen , Hi j stelde , dat 2?~ veel te weinig was om de ver

hoogde koqten van het levensonde r houd te dekken . Bakker dee l de mee 

vóór on.,vikkel ingshulp te zi j n , maar dan niet aan de generaal skliek in 

Indonesië , adie onze kameraden heeft vermoord" . 

De aanwezigen gaven regelmat i g door applaus te kennen de rede

voering van de communist i sche fractievoorzitter in de T~eede Kamer zeer 

t e vaar der en . Na de bijeenkomst verd nog gecollecteerd . In eerste 

instantie zou dit ge l d ter onder steuning van de stakende bouwvakarbei

ders gebruikt worden , doch men had alsnog besloten - aldus Van het 

Schip - het geld beschikbaar te stellen voor hulp aan he t Vietnamese 

Bevrijdingsfront . Op 21 - 2 i s e r tussen werkgevers en werknemer s i n de 

bouwni jvarheid over eens temmi ng ove r d~ CAO bereikt . De ve r hoging in 

deze CAO blijft - evenals i n de haven- CAO - lage r dan de gestel de eisen . 

VERTROU AELIJK 
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~e zaak Gorrit B~vdr 

Nnast de acties van de bouwvakarbeiders , maar r~chtstrc~ks v-r~a; 

houl~nd0 met het ABC , was voor d~ communisten van belang d~ rec~t~~~- 1: 

tegen hun partijgenoot bouwvakarbeider Gerrit B~ver . Deze, lid vnn ~ t 

ABC , YJas in 1965 i.v.:n . zijn aandee l in de juni- onlusten, i n :::;ta.~t v.:-.n 

bcsc'10ldiging gesteld . tüj zou een bestuurder van d.J ANB/NVV hc'Jben 

g~sla~on . In juni 1967 \ïerd 3~v~r veroordeeld tot 3 maand~n _ev~ngenio~ 

straf . BBvcr ging in hoger beroep op aanraden van zijn advocaat , d~ 

bekcn~c co~1munist Mr.Proper . Zi jn zaak diende voor het C.rechtshof t o 

Amsterdam waar hij op 23 februari werd vrij gesproken. Voordat zijn zaak 

in hoGer beroep we rd behandeld, stuurde het ~se ~en protestl~jst ren~ 

onder dt: bouvJvakarbeiders • ..:: r vterden :t 1000 hand tekenin...,vn vc rza;;;c. l d en • 

dit protest , wa .rin de ondertekenaars vrijspraak eist~n voor hun :rkamo 

raad", l'lerd aan het Gerechtshof aangeboden . 

De affibtcnarensalarissen 

Tegelijk met de berichtgeving ov~r de gebeurtenissen in de bouu

wer0ld , bracht "De .aarheid" regelmatig nieur;s over de ambtenarensala

rissen . Herhaaldelijk deed het blad scherpe aanvallen op het beleid van 

Minister Beernink. 

Ook in vcrschillende vertegenwoordigende lichamen zat de CPN 

riiet stil. .! im van he t Schip - fractievoorzit ter van de CPN in de Am

sterdamse gemeenteraad - liet felle protesten horen tijdens een ge

meenteraadsvergaderi ng . Hij besloot zijn protest m0t de ltoordcn : 
11De CPN zal niets nalaten, opdat leden en leiding van de vakbonden het 

erover c~ns norden de aanwezige krachten aan te wenden·' . In de Provin

ciale ~taten van Groningen diende Freek Hois een motie in, waari n ~r 

bij de reger i ng op aangedrongen werd de ambtenarensalarissen m~t meer 

dan 2:,~ te verhogen . 

• 
Overigens meldde de partij via "De .laarheid11 allc-::n maar prote::;t

bijcunkomstcn en - verklaringen van de ARKA en de ABVA . ~elf kwam zij niet 

vc~l v0rder dan het verspreiden van enkele pamfletten . Van enige ac 

tie of het beleggen van vergaderingen was geen s~rakc . 

VZRTROU .IELIJ'K ----------
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H 0 0 F D S T U K III 

ACTIVIT~I TI:N VAN DE Cüi',LUNISTIS<..:HE HULPO:::?Gnit i SATI ES 
=========================~========================= 

Vredesbeweging 

Al enige tijd was he t duidelijk , dat Jan van Bork en Paul Voort 

man , respectievel ijk voorzitter en secretaris van de Vereni ging Cultu

rele Uitwisseling , die binnen de Nederlandse Vredesraad fungeerde als 

reisdienst , zich niet zonder meer konden verenigen met de gang van za

ken rond de opheffing van die vereniging . Me t name stonden zij zeer 

• kritisch tegenover de wijze , waa:r;op Ab Veltman het lopende programma 

- voornamelijk reizen naar Oosteuropese landen - "overdeed" aan de 

autobusonderneming Peereboom te Alkmaar . 

• 

Als reactie op een en ander ontstond het plan om te proberen de 

VCU door middel van een ledenvergadering nieuw leven in te blazen . 

Op 28 januari j . 1 . k•.1amen in Krasnapolsky in Amsterdam inder daad 

200 leden (voornamelijk "papi eren" leden , ~amelijk ex- reizigers) bijeen 

en werd bij meerderheid van stemmen besloten de VCU her op te richten . 

Tot voorzitter werd Jan van Bork benoemd . Het ligt in de bedoeling de 

nadruk te leggen op het toer ist i sche aspect en géén politiek te bedrij 

ven. De verenigi ng zal i n principe dan ook weliswaar reizen organi se

ren naar Oost europese landen , maar ui tbreiding van he t re i sprogr amma 

tot andere landen wordt i n de t oekomst zeker niet uitgeslo t en geacht • 

Op 29 januari j .l. , een dag later dus , werd Van Bork geroyeerd 

als lid van de CPN (hij was al geschorst) . 

Aangenomen mag worden , dat men van VCU- zijde met enkel e der be

trokken landen - i . c . met Tsjechoslowakije , waarheen vele reizen in 

de afgelopen jaren gi ngen - inmiddels al zakelijke regelingen trof . 

Verzetsbeweging 

Tegen de achtergrond ook van hetgeen in verband met dit onder

werp in 1'10 no. 11-1967 ter sprake kwam , is het van belang alsnog aan

dacht te besteden aan de zit ting van de Algemene Raad van de 11Fédér a -

VERTROUVJELI J K 
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tion I nternationale des Résistants 11 (FIR), di e begin december 1967 in 

Oost - Berlijn ~erd belegd . · · 

Uit de daar aangenomen resoluties en uit de lange verslagen , die 

intus sen over deze zitting zijn gepubliceerd, kan namelijk norden af

g el ei d hoe moeilijk het uitgerekend deze communistische verzetsorga

nisatie , met haar sterke binding aan Oost - Berlijn , va lt een·rede1.ijke 

bijdrage te lever en aan propagandaoffensieven , die de Russische en 

Oostduitse opvattingen over 11 de Europese veiligheid 11 moeten ondersteu-

nen. 

In het begin van 1967 nog leek het erop , alsof de FIR zich wel 

degelijk gereed maakte voor het leveren van een positieve bijdrage . 

In januari 1967 - aan de vooravond van een bezoek aan Italië van de 

Russische parti j leider Podgorny - trok de Italiaan Maurizio Milan, 

een der secretarissen van de FIR, de aandacht met een artikel, waarin 

een analyse werd gegeven van de politieke situatie in Europa. Hij ging 

er daarbij van uit, dat zich in Europa een brede protestbeweging had 

ontwikkeld tegen herleving van fascisme en militarisme in de Bondsre-

· publiek (een stokpaard van de FIR) en tegen de oorlog in Vietnam en 

stelde , dat de tijd rijp was voor een regeling van het probleem van 

de Europese -veil i gheid . -

Milah gaf een schets van de specifieke taak , die hij hier voor 

de verzetsbeweging zag liggen. Hij ging daarbij uit van een besl uit 

van het Bureau ~an de FIR, van december 1966, tot het organiseren van 

een 11 brede 11 campagne van de Europese verzetsbeweging en het bijeenroe

pen van een conferentie van verzetsstrijders rond deze kwesti e . 

In het voorjaar van 1967 werd de idee van een conferentie van 

Europese verzetsstrijders verder uitgewerkt. Uit de bus kwam een - bi j 

voorbaat tot mislukken gedoemd - voorstel aan de anti-communistische 
11Union Internationale des Résistants et Déportés 11 (UIRD), tot bijwo

ning van een rondetafel - conferentie van het Europese verzet over het 

probleem van de Europese veiligheid . (De FIR koestert een met vurige 

liefde 11 bemantelde1
; haat voor de leiding van de UIRD, die van haar 

kant stelselmatig alle voorstellen van de FIR tot samenwerking van de 

hand wijst . ) 

Ook het plan van de FIR tot het organiseren van een rondetafel

conferentie werd door de UIRD weer afgev<ezen . In· plaats van dan· :11in 

vredesnaam" maar zelf een conferentie van Europese verzetsstrijders 

te beleggen, kwam de FIR i n het verdere verloop van 1967 niet verder 

VERTROUl'IELIJK 
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dan een vaag besluit , bekrachtigd door de zitting van de algemene raad 

v.:1n december 1967, ort 11actie te voeren voor" de Europese veilig:teid en 
11 de idee van een veiligheidsconferentie van alle ~uro~ese st~ten te on

dersteunen" . 

Voor de HF.édération Internationale des Résistantsil lijkt voorlopig 

dan ook een weinig succesrijke rol te zijn neggelegd bij het propageren 

van Russische en Oostduitse opvattingen over de Europese veiliGheid . 

De Nederlandse verzetsorganisatie Verenigd Verzet 1940-1945 komt 

er helemaal niet meer aan te pas : de leiding daarvan heeft zich immers in 

november 1967 e;edistancieerd van het overleg binnen de FIR en vooral van 

elke relatie me t de DDR , zoals ook de 11 autonome 11 leiding van de Communis

tische Partij Nederl and in het geheel niet betrokken wenst te norden i n 

het overleg binnen het internationale communistische kamp over de Euro-

.. pese veiligheid . 
De magere resultaten, die bemoeienissen van vcrschillende communis-

tische mantelorganisaties met het probleen van de Europese .veiligheid 

(volgens Russisch/Oostduits model) tot dusver hebben opgeleverd , \7ett i 

gen de vraag , of Russen·~~._ Oostduitsers niet tot de slotsom zullen komen, 

dat de publieke opinie in ïest- Europa - en heus niet alléén in Nederland, 

hoe\7el d&&r in het bijzonder - op dit punt \7ellicht gemakkelijker te be

invloeden is via niet door communisten geleide organisaties! 

In Parijs kwam op 10 en l l februari 1968 voor de vierde maal een 

11 \~esteuropese conferentie voor Span j e 11 bijeen . Nederlánd was op de bij een·

komst vertegenwoordigd met een politiek 11 brede 11
, zij het kleine , delega-

tt tie , onder leiding van de Amster damse èommuniste G: van Reemst - de Vries , 

die tijdens de'burgeroorlog a l s verpleegster in Spanje heeft geoerkt . 

De " '.Jes teuropese confer entie voor Spanje" is in de jaren 1960-1961 
voortgekomen uit een initiatief van de Spaanse communistische partij in 

ballingschap . In samenwerking met de Franse communistische partij werd 
' . 

in maart 1961 een eerste conferentie in Parijs belegd, waar namens Hest 

europese intellectuelen , politici en mensen uit de vakbeweging in de 

eerste plaats amnestie wer d geëist voor alle Spaanse politieke gevangeren 

(en een generaal p~rdon voor Spaanse ballingen) en in de tweede plaats 

herstel van de rechtszekerheid in Spanje en van de individuele vrijheid, 

in de geest van de nverklaring van de rechten van de mens" . 

In het algemeen is destijds niet duidelijk onderkend , dat hi er 

een communistisch~ mantelorgani sat i e optrad , die op vaardige \ïijze ge

bruik maakte van alom in 1/esteuropese landen levende bezwaren t egen 

VERTHOUWELIJ K 
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het regiem van Franco. Onder de adhaesiebetuigingen kwamen dan ook na

men voor van mensen van uiteenlopende politieke overtuiging . Dat de 

Spaanse socialistische parti j in ballingschap zich van meet af aan 

van het initiatief distancieerde had weliswaar vele sympathisanten te 

denken kunnen geven , maar was niet algemeen bekend . (In de Spaanse 

socialistische partij is de herinnering aan ellendige ervaringen , die 

men in de Burger oorlog met de communisten in de gezamenlijke strijd 

tegen ~ranco heeft opgedaan , zo levendig gebleven , dat elke samenner

king met communisten s i ndsdi en vierkant is afgeuezen . ) 

Als belangr ijkste besluit van de nu in Parijs gehouden vierde 
11 

•• esteuropese conferent i e voor Spanje " kan de oprichting worden ge-

zien van een permanent i nternationaal verbindingscomité , dat zal wor-

den belast met de c oÖrdinati e van Europese activiteiten ter onder 

steuning van de Spaanse oppositie . Het verbindingsc.omité zal opt r eden • 

onder de naam 11Internati onaal comité voor de rechten van de mens i n 

Spanje" . 

Rumoer rond het Nederlands Auschwitz Comité -------------------------------------------
Het Nederlands Auschwitz Comité , dat op 28 januari i n Amster dam 

zijn traditionele bijeenkomst ter herdenking van de bevrijdi ng van 

het kamp Auschwitz belegde , werd kort daarop in opspraak gebracht door 

een VPRO - televisiepr ogr a m over po~~tiek~ nchtergro~d~~ van Internat i o

naal en Nede r lands Auschwit z Comi t é , gepr esenteer d door de j ournal ist 

Di ck Ver ki j k . 

I n het program werden , onder mee r op gezag van ir . Sirnon \'!i esen

t hal en prof. dr . L. de Jong , het IAC, respectieveli jk NAC , gekenschetst . 

als comm unistische mante l organisat i es en werd gesteld , dat deze comi

té ' s de herinner ing aan de do den van Auschwitz misbruiken voor partij 

politieke doel einden . 

Het program t r ok zozeer de aandacht van de Nederlandse pers , dat 

de leiding van het Nederlands Auschwitz Comité besloot tot het geven 

van een weerwoord op een persconferentie in Den Haag . (Tevor en had 

men een aanbod van Ver kijk , om in de uitzending zèlf de eigen zi ens 

wijze van het NAC te geven , van de hand gewezen . ) 

In de publicitei t , di e op deze wijze rondom he t Nederlands 

Auschv1itz Comité onts t ond , wer den velen op navrante wij ze geconfron

teerd met de pr oblematiek , di e kan ontstaan , wanneer kritiek wor dt 

geoefend op een communi stische man t el organisat i e , die er in gesl a agd 
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is zich in brede kring sympathie te verworven. 

Het Nederlands Auschwitz Comit~ werd - zoals bekend - eind 1956 

opgericht op instigatie van Verenigd Verzet 1940- 1945 en heeft steeds 

onder strakke leiding van de communistische verzetsbeweging gestaan . 

Verenigd Verzet is er steeds op bedacht geweest dit zorgvuldig te 1'be

mantelen" . In het NAC - bestuur is van de oprichting af de communistische 

directie duidelijk te onderkennen geweest . Voor de contribua.nten van 

het NAC was echter moei l ijker vast te stellen , dat het comit& onder 

communistische leiding stond , juist doordat de communisten zelf zich 

grote moeite getroostten dit te verhullen . 

Met betrekking t~t degenen , die achter het NAC staan , zij opge

merkt, dat zij overwegend niet - communistisch georiënteerd zijn en in 

• meerderheid behoren tot het joodse volksdeel. Voorts zij erop gewezen, 

dat er naast het NAC geen algemeen , niet door comr.Junisten geleid comi

té bestaat , zoals met betrekking tot andere concentratiekampen sor~s het 

geval is • 

• 
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AND~R~ GRO~PERIN3EN =================== 

Anti-~AVO-mars van de WRI --· ... ,. ·------··-------
0~ d~ t~acde bijeenkomst van de Europese Sdcties van .ar Resis

tor~ International (VRI), te Charbonniires in Frankrijk , ~crd het ~lan 

gaboren oru in 1968 een Europese mars tegen de N~VO en h~t arsc~Ru-?act 

to organiseren . Een commissie werd ingest~ld om de c0rstc voorberci

din~on te truffen . 

In Duitsland kwam op 11 januari jl . het com1t6 bijeen, dat de 

maro definitief zal ~rganiseren. Het bestonJ uit vertegen~oordi3ers der 

bij d~ .'!U a:mgesloten of ani erszins ermee gelieerde organisati,cs uit • 

de :ost-Europese landen . 

Besloten werd de aanti- NAVO- mars" in het voorjaar te laten :;_:>laats 

vinden . Vcrtrokken zal worden van de rlAVO- bases in Bclgi~; de Belgische 

sectic zal rond de start een grote demonstratie organiseren . Vervolgens 

zal de mars via Zuid- Nederland(de NAVO-vestigingen in Limburg) en 

Duitsland - D~sseldorf , Frankfurt en Neurenberg zullen worden aan&e

daan - naar Oost - Europa gaan . Het eindpunt zal Praag of Jarschau zijn . 

Onderweg zal gedemonstreer d worden bij militaire bases en ambassades 

van bij de beide militair e blokken aangesloten landen. Die dor ~AVO

landen zullen daarbij 11 voorrangn hebben, in vcrband met de poli ti. ... kc 

situatie in lidl ande n a l s Griekenland en Portugal en een land als 

Spanje. • Nadere d6tails moeten nog uitgewerkt worden , maar beslotan is al 

om de organisatie van de varschillende activiteiten onder~~g in handen 

te leggen van de diverse betrokken lo~al~ organisaties , die of aangc

sloten zijn bij de ARI of, indien dat niet het geval is, in elk geval 

bereid zijn hun medewerking te verlenen 

Of en hoe Nederlandse organisaties reeds in dit stadium bij een 

en ander ingeschakeld zijn, of daarvoor op de nominatie staan , is nog 

niet bekend. het name uit kringen van de bij de :RI aangcsloten Algc

mene Nederlandse Vredesactie (ANVA) is hieromtrent nog niets ve rnomen . 

lel werd bekend , dat op de genoemde bijeenkomst in Charbonniires twee 

Nedorland~rs aan0ezig war en: 

P .S . Vcrmeer uit Haarlem en G. C. Feiner uit Hilversum. De laatste is 

VEH'rROU'.!ELIJK ---------



• 

• 

- 25 - VE'RTR:)U ~LIJK 

lid van d0 ?SJ , de a~ rste behoort mogelijk tot de krincun ron ~ h~t 

Co~.üt.S 1)61 . 

Het li~t ecnt~r voor de hand , dat van do zijde v~n de .ni -~ 

tracht zal narden, g0zien de route , om bij de gcpl and0 mers de ncti~v

Limbur~~e urkgroep voor de Vrede in te schak~lcn . )czc ~arkgrou~ , 

een .3e,:crt 1963 zelfstandi g operer ende afdeling van de .'i.NVA , is ac_n

gcslotcn bij de RI. 

De hele opzet vormt wGderom een illustrati~ vnn de gro te belang

stelling, di0 hot thema "NAVO- ' - en in he t a l ge me en het vraagstuk vo.n 

de :~uropese veiligheid;' - in verband me t he t expir~r~n van het NAVO

verdra~ in 1969 , i n het komende j aar niet alleen van communistische 

maar ook vnn pacifistische zijde zal krij gen als uitgane spunt voor 

tal va n demonstratieve activiteiten • 
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~ouwbedrijf 3rve Jansen. 

Hank Xerox . 

De directie weigerde de com0enGatie voor de ver 
hoogde óOciule lasten per 1- 1-1968. 

Inwilliging van de eisen der arbeiders met terug
gerkende kracht tot 1- 1-1968. 
23 à 26 . 
Alle arb:áders . 

Van 5- 2-1 968 tot 26-2-1968 . 

Buiksloot- Nieuwendam 

Als boven . 

Nihil. De ar~eiders staken nog steeds . De direc
tie zou andere werknemers aangenomen hebben op 
dit object. 

+ 170. 

• + 170 . 

Van 12- 2- 1968 tot 15-2- 1968. Van 15- 2- 1968 ' s - mid
dags tot heden . 

BAH. 

dilhelmi nagasthuis . 

Als boven. 

Nihil. Besprekingen met negatieve resul taten • 

25 à 30 . 
25 à 30 . 

Vanaf 15- 2-1 968. 

Een groot aantal acties van bour1vakarbeiders (vergaderingen op het 

bedrijf , demonstratieve optochten en korte werkonderbrekingen) op ver

schillende bouwobjecten in Amsterdam , waarvan alleen in 11 De .laarheid;; 

gewag werd gema~kt , zijn niet in dit overzicht opgenomen. 
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Jatur.1: 

8 maart 19ó8 

* 16 en 17 . 
maart 1968. 

* 20- 26 mar.\rt 
1968 

• 23- 24 maart 
1968 

* 

* 

maart 1968 

maart 1968 

30- 31 maart 
1968 

31 maart -
5 a pril 196.8 

-

8- 10 april 
1968 

12 t/m 15 april 
1968 

* april 1968 

* 

voorjaar 1958 

16-1 9 apr i l 
1968 
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Politiek congres SJ. 

Int . Vrouwendag . 

Kade r wec kend 3J en 
Politeia samen met . 
Bel g . jongeren . 

~ctting Exccutia f 
Comité rus . 

Bijeenkomst Internat. 
e n na t. comité •s en 
organisaties m. b.t . 
Vi etnam . 

Congres Internat . 
BJtr ekkingen Jeten
schapsmensen . 

Congres i . z . Europese 
Veiligheid . 

Studie- weekend . 

IIIe Chr.Vredesconfe
r entie . 

Plaat s : 

? 

? 

Dordrecht 

Social istische: 
J vugd van 1!e J,.: :·l. 

Intern. •>e.ï1. Vrou<·!en 
F0d . (IDVF) . 

F0duratie ~o~i3lis
ti sche Jeugd (3J) 
Politeia . 

Oost - Be rlijn Inte rnationale Unie 
van Studenten (IDS). 

.:itockhcilm 

I lemen 

.!enen 

Amersfoort 

Fraag 

:0rcldvredesraild 
( IVl~) . 

'<::reldvrede:sr aad 
(dVR) . 

. ·ere ld vredesre.ad 
( . VR) . 

Federat i e van Vrije 
Soc . + groep .;De 
Vrije" . 

Christelijke Vredcs
conferenti.e (CVG) .• 

Buitengewone vergadering Moskou 
Alg . Raad ~VV over hulp
vcrlening aan Viet~am . 

./o reldvakvcrbond 
OJVV) . 

ABC/NAVO- vcrzetsmars . 

Conf. over Vi etnam . 

Conf. voor opheffing 
v . h . analphabetisme . 

Conf. i . z . ~etensch . 
Samenwerking. 

o . a . naar Links- social .orga-
Budel,Bruns- nisaties (o. a . SJ) . 
sum ( AFCENT ) 
en Vaal s 

Parijs 

Ulan Bator 

IJ enen 

VERTROU IELIJK 

Intern . Dcm . VrouYen 
Fed . ( IDVF) . 

1-.:reldfed . Dem . 
Jeugd ( iFD.J) • 

•Je r eldfed . van 
lietenschappel i jke 
lle rkers ( •iF':i i· l) . 



Datum: 

mei 1968 

* 1- 2- 3 juni'68 

* 23 juli-

* 

* 

* 

* 

* 

1 aug . 1968 

28 .iuli-
6 a ug . 1968 

zomer 1968 

18- 21 sept . 
1968 

sept . 1968 

sept . 1968 

herfst 1968 

24- 28 nov . 
1968 

nov .-dec . 
1968 

eind 1.968 

- 23 -
Plaots : ------

2c Afro- Aziatischc conf . Peking 
v . journalist<Jn . 

V3 qTROUl.':ELIJK --------- - -
Organi~ti!:: 

Afro- Aziatü;che 
Journalisten .-.s
s ociatie . 

St-:rtocht . Rotterdam NVB . 

Pinkstcrtocht · 

Congre;s La t . - Am . 
Journalisten . 

9c Je r e ldjeugdfest i 
va l. 

Bij eenkoms t van 
jeugd uit NAVO - en 
\!arschau- pact l a nde n • 

5o Medische Congres 
FIR. 

Algemene Vergadering 
.~F':.! . 

AFCENT 

Havnnn:::t 

Sofia 

He l sinki 

Har schau 

Helsinki 

Internationaal congres. Carara 
(Ita lië) 

Conf . over Europese ? 
Veiligheid. 

VIe W2 reldcongre s over Helsinki 
·'De ro l van d e vrouw in 
de wer e ld van vandaag". 

Int .Conf . van CP- en . Moskou 

Symposium Zurop .Veilig- Praag 
he id . 

A1-IJV . 

Int~rnat . Organisa
tie v . Journalisten 
( IOJ). 

1 crcldfed. v . De;-,, . 
Jeugd ( ,_.<'DJ) en 
Int . Uni~ v • . Stu
denten ( IU.S ). 

Jare l dfo, . v . Dem . 
Jeugd ( ~:FDJ ) . 

Internat.Fed~ratic 

van Verzetsstrij 
ders (FIJ) . 

•:ereldfcd. van 
latenschappeli jke 
1-z:rkers ( .F,. :) • 

Anarchi sten . 

Jer el d Vr edesraad 
(WVR) . 

Intc rnat . Democ . 
Vrouwen Federatie 
( IûVF) . 

Com ;mnistischc 
Partijen. 

Czech . Comm . of the 
Oefender oî Peace 
(CCDP) . 

* Ni euw c . q . aangevuld . 

VERTROU lELIJK 

• 

• 
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