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COHMUNISHE INTERNATIOI.JAAL
====================~====

De consultatieve conferentie van Boedapest
De in de ideologie vergrijsde secretaris van de CPSU , Soeslow ,
moet in de conferentie van Boedapest een bijzondere voldoening hebben
gesmaakt. Deze schriftgeleerde in het marxisme - leninisme die zo lang

•

en zo vergeefs de kreuken uit de Moskouse Verklaring van Alle

Partij~m

heeft pogen te strijken , moet bij het vooruitzicht, dat tenminste een
aantal zaken weer letterlijk en woordelijk ger egeld zullen worden , een
diepe persoonlijke bevrediging hebben gevo eld . Het siert hem , dat hij
daarbij bescheiden in het midden wil laten welke inspanningen hi j zichzel f getroost heeft om zover te komen . "Reeds twee of drie j aar" - zo
merkt hij op in zijn rede tot de in Boedapest vergaderde partijen "is de conferentie van CP - en in de discussies voorbereid . 11 i'iaar is hij
zelf ni et de eerste geweest die in een dest ijds nogal geruchtmakende
"geheime" rede om een nieuw communistisch concilie heeft gevraagd in februari 1964, dus la.11ger dan drie jaar geleden? Of zelfs kan men
nog verder teruggaan , maar men heet geen Soesl ew als men daaraan her innerd wil worden .
De discussie over de communistische wereldconferentie is een

~

spel ganzenbord geweest , me t de put en de dood, beurten oversl aan en
opn i eu~

beginnen , en het duurt al geen drie maar zes jaar . Partijen

die tenslotte niet naar Boedapest zijn gekomen, deden (in januari 1962)
de eerste gooi: die van Vietnam, Indonesië, Nieuv1- Zeeland en Zweden .
De CP - China, van alle kanten onder zware druk, volgde met een formeel
voorstel in april , waarmee de CPSU na

~nig

aarzelen inst emde , echter

onder zove e l voorbehoud , dat het duideli j k was dat ze niet wilde . Enke l e minder be t ekenende par ti j en speelden nog even door met de gedachte ,
dat een scheuring in de communistische wereld wellicht te voorkomen
was , tot de CPSU - Chroestsjow op het SED- congres in januari 1963 - t ~
kennen gaf dat een "haastig bijeengeroepen conferentie 11 de moeilijkhe den slechts zou vergroten en dus geen zin had . Dat was de put voor de
CP - China.
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Een jaar later, na een ronde van
Chinezen en de Russen als
g~nstanders

f~lle

onv~rzoenlijke

polemieken caaruit de

politieke en ideologische tc -

te voorschijn kwamen , was het Soeslew die (in febr~ari

1964) 0cn nieuw voorstel tot het bijeenroepen van een coMrunis t isch
concilie lanceerde . Het ging toen echter r eeds niet meer om eer. po0ing
de vrede te herstellen , maar om een veroordeling van de Chinese scheurmakers , zoals de CPSU trouwens in een geheime brief aan een aantal
CP- en verduidelijkte . De CP- China scheen de uitdaging aan te willen
nemen . Ze kwam althans met het verrass ende voor stel van bilaterale be sprekingen - in Peking ! - gevolgd door een conferentie van 17 partijen
ter voorbereiding van een tenslotte te houden algemene conferent i e .
Niets was echter minder naar de zin van Chroestsjow, die er slechts op
uit was de Chinezen

va~

het bord te vegen, zoals bleek uit de manier

waarop hij het Chinese voorstel aanvaardde, met de precisering namelijk, dat de bilaterale besprekingen in mei zouden worden gehouden
(het was reeds maart), de voorbereidingsconfe r entie in juni of juli en

•

de algemene conferentie in oktober . Dat was onmogelijk te organiseren!
De CP- China trok zich dan ook

11

v1aardig 11 uit het geharrewar terug met

de mededeling , dat een algemene conferentie integendeel een voorberei··
ding van vier of vijf jaar of langer zou vergen , en weigerde kort daarop , toen de CPSU bleek te willen doorzetten ,

11

voor altijd 11 haar medf' -

werking aan een dergelijk concilie . De CP- China was uitgespeeld,
Chroestsjow echter , bel u s t op onmiddellijke winst , vergooide zi~h toeu
danig met de bi j eenro epi ng va n de voor bereidingsconferentie: ze werd
- na zij n afzetting trouwens

een schamele vertoning (maar t 1965 ) ,

waarna van het voor nemen t ot het houden van een algemeen conc ilie nog
slechts een vage wens over blee f. En dat was dan voor enige tijd de put
voor de CPSU!
Terwijl de situatie in de wereld zich in de volgende jaren aanzienlijk begon te wijzigen - onder Brezjnew en Kosygin von de Sowjet Unie meer en meer aan prestige , China raakte in het isolement , de oorlog in Vietnam werd een brandpunt van de internationale politiek, het
;;progressieve kamp'' leed gevoelige verliezen in Indonesië en het t-hdden- Oosten - verzamelden de partijen van het Moskouse kamp moed voor
het eindspel . De teerling werd opnieuw geworpen door Brezjnev op het
XXIIIe congres van de CPSU ( i n het voorjaar van 1966) . De inzet werd
echter nogmaals gewijzi gd . Na het herstel van de eenheid in de communistische beweging en de excommunicatie van de CP- China w~rd nu. ''het
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- 3 een he i dafren t t egen het imperiali s me '•, doe l van de voor ces t e l de com ~ u ni~tische

conferentie.

~ eli swa ar

kostte het

~1 o sk o u

no; twe e j acr

vóór een meerderheid va n Ge CP- en daa rm ee i ns t emde , maar Boedapest
wer d te nsl ot t e toch een feit .
De CPSU nam er een ruim voorschot op de winst die ha ar niet

~eer

l eL k te kunnen ontgaa n.

Van het begin af aan is de campagne vóór en tegen de incernationule communistische conferentie tegelijkertijd een strijd ger1eest om
de v erduidelijking van de verhoudingen tussen de CP- en . Met de afbrokkeling van het poli t ieke en i deologische machtscen trum Noskou als een
•

niet meer te keren ontw i kkeling werd rond 1960 de conferentie zelf een
tijdl a ng gepropageerd als een instituut tot vaststelling en

bew~kinG

van de Halgemene lijn;• van de beneging - het resultaa t van discussies
na de opheffing van het Cominform ge~ntameerd om te komen tot een nieuw
communistisch "orgaan" , een "nieuwe vorm van overleg en samenr1er kingn .
De conferentie van gelijkberechtigde pa rtijen was echter slechts een
schijnoplossing voor het pr obleem van de centrifugale beweging in de
communistische wereld . Immers , de programmatische Verklaring van de
Conferentie van 1960 bleek voor twee radicaal verschillende uitleggi ngen vatbaar . En toen d e CP- China haar gelij kberechtigdbe id in háár in terpretatie van dit pr ogram begon waar te maken , was de CPSU er niet
voor te vinden het " orgaan van overle g en samenwe rking 11

•

-

de conferen-

tie - inderdaad te doen herleven om over de hete kwesties t e discus si~ren

(1962) .
Het Sine- Sowjet- conflict ontaa rdde in een profane machtsstri jd,

tegen de achtergrond waarvan alle andere CP- en hun tot dan toe en i gszins imaginaire autonomie trachtten te versterken . Juist vannege deze
autonomie - gedachte weigerden dan ook tal van partijen de CPSU te steunen toen deze wèl een nieuw communistisch concilie begon te propageren ,
e chter met het doel de CP- China plechtig t e doen veroordelen (1964) .
Vele CP- en voelden bitter weinig voor nieuwe programmatische verklar i ngen en organisatoris c he dl'langmaatregelen . Niettemin ,

11

organisatie 11

was sinds de dagen van Lenin het fundament van het communisme gev;eest ~
vijftig jaar l a ng . De idee , dat er een mogelijkheid tot bundeling van
krachten moest zijn met behoud van de autonomie van de CP- en , bleef
in de comm unistisc he hoofden sp oken .
VERTROUWELIJK
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Brezjnew zag het licht . Kort na de overname van de

~acht ~&~

Chroestsjow on twikkelde hij de gedachte van het ;verenigd front

tege~

het ir.1perialisme 11 (1965) . Hoe gevaarlijk die idee was v oor de po::;it ie
van

Fckin~

bleek al dra uit de heftigheid waarmee de Chinezen er

t ~ge~

tekeer gingen . Zij beschul digden Brezjnew en Kosygin van dubbel zinL igbeid in hun houding tegenover Vietnam en collaboratie met de hmerikanec
en cisten in plaa.ts van het "ve r enigd f:-:-ont" een

i' politieke

en ergani-

sa torische demarcatielijn, tussen de warxi::;ten- leninis ten en ue

~-t os -

kouse revisionisten . En inderdaad bekenden verschillende partijen die
tot dan toe Peking welgezind war en geweest , da t zij zich tot de idee
van het verenigd front wel aangetrokken voelden.
Desondanks hadden de Russen vanaf dat punt nog een lange weg te
gaan tot Boedapest . Afgezien van een aantal belangrijke Oos t az i atische
CP- en , die , hoewel niet langer onverdeeld

ant i-~oskou ,

toch niet in

een positie waren aan een meer a l gemene conferentie deel te nemen , ble -

•

ven ook verschillende ander e partijen terughoudend . Beduchtheid voor
hun autonome positie speelde daarbij een belangrijke rol .
De CPSU zelf , maa r vooral de organiserende partij - de Hongaarse
CP - deden in de laatste maanden vóór Boedapest hun uiterste best
argwaan van zulke CP- en als de Roemeense , de Italiaanse en de

ct~

z~eedse

weg te nemen met gerustst ellende verklaringen .
" He t is volstr ekt ni et nodi g - schr nef het hoofd van he~
bureau buitenl and van de Hongaarse CP in december vor i ~
j aar - dat in de int e rnat ionale communis t is c he benegi ng
nog weer kwesti e s van s trategie worden besproken , aange z i en i mme r s de be l engrij kste beslui t en van de con feren ties
va n 195 7 e n 1960 nog s t eeds geldig zi j n . Naar onze mening
z ou de k omende conferentie van een meer bescheiden opze t
kunnen zijn en t ot doe l moeten hebben eenheid van acti e te
bereiken i n de tacti ek van de strijd tegen het i Dperial is me en ee n standpunt te formuleren ten aanzien van enke l e
belangrijke kwesties die de laatste tijd aan de orde zijn
gekomen . ;r
En Moskou bezwoer , dat

11

de conferentie nimmer ten doel kon hebben

zich te mengen in de aangelegenheden van een z usterpartij of zelfs de
een of andere partij uit de communisti sche be\leging te stotenn ,
Haar wie kon daar zeker van zijn? De Roeme nen zouden het ander s
ervaren .

Het doel dat de organi satoren van de conferentie van Boedapest
zich gesteld hadden , we r d z onder veel st r ubbelingen bereikt . Had men
VZRTROU\'JELI JK
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- 5 er in de aankondiGing van de conferentie nog v&n gesproken dat men zich
er over zou beraden of en wanneer een algemeen communistisch concilie
::.ou kut.ncn \'lOrden bijeengeroepen, het
de baan te zijn , en over het

11

11

of 11 bleek al van de aa.nvang van

wanneer 11 waren reeds de ee rste s preker:::

het eens : tegen het eind van het jaar in Moskou . Die
zo glad opge lost, dat de Roemenen - die zelf minder

werd

k~esti e

zel~s

te W·:) rk

ho. ...~s ti g

wilden gaan - nijdig constateerden dat Moskou zijn vazallen weer goed
h~d

ge instrueerd .
Niettemin bewogen de kameraden in Boedapes t zich op ge vaarlijk

drijfzand . Zij waren het er niet over eens of de Verklarin3en van i.os kou van 1957 en 1960 nog onverkort golden . Zij wa ren het er niet ov&r
eens of de volgende algemene conferentie als een ve rvolg moest worden
•

beschouvJd op de confe rentie van 1960 . Zij ve rschilden van Mening over
de vraag of de conferentie een totale analyse van de wereldsituatie
zou moeten opstellen met eert daaruit voortvloeiend bindend program dan
wel voornamelijk een propagandistische en tactische lijn

zo~

uitzetten . En kon men over ade strijd tegen het imperialisme

moeten
11

wel één

woord zeggen zonder de CP- China te bekritiseren? Haar hoe moest men
zich dan houden aan de regel dat men zich niet zou mengen in de a a nge legenheden van de individuele partijen?
Er v1aren er , die de Verklaring van de Conferentie van 1960 i n het
algemeen nog geldi g achtten - de Russen , Oostduitsers , Polen en Bul gar en - en er op zouden willen voortbouwen . Anderen echter wenste n hun
oorde el erover op te schor ten en achtten de tijd ook niet ri j p voor

•

een nadere analyse . De Hongaren bij voorb eeld hadden kort voor de conferentie nog verklaard , dat zij het hun plicht achtten de Verklaring
van 1960 tegen alle aanvallen te verdedige n , omdat een meer aanvaar dbare principiële analyse

no~

niet beschikbaar was en ook in lange tijd

niet mogelijk zou zijn , een merkwaardige uitspraak die in de Russische
vertaling ( 11 Prawdan) luidde: fiomdat deze Verklaring een correcte analyse bevat van het t;.;genwoordige tijdsgewricht en van de taak van de
communisten in de gehele wereld,;(!) . teer ancleren wensten
tegen het imperialisme

11

11

de s trijd

als een los onderwerp te zien , uiteraard in

verband met de Verklaring van 1960 , zonder dat daar nader over gesproken behoefde te worden . Van hen né!-men de Roemenen het meest principiële
standpunt. in . Hun woordvoerder in Boedapes t , Niculescu- Mizil , verklaarde tenminste:
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"r!ij wensen dat e.:n ni e u•::e i r. t e r nati onal e conferentie ni e t
over de Conferenti e van 1960 zal spr e ke n of hadr Verklaring op de een of ande r e wijze zal a nalyse r e n of er de
juisthe i d van bevestige n . 1 lkc ~ ntc rn ation a l e conferentie
is een afzonderlijke rnarifL:::tatie . " ann eer men de indruk
zou nekken , dat in zulke conf e r e nties ee n zek ~ re opeenvolging kan ~orden gezien en e en zeker geregeld lidmaatschap ,
zou dit betekenen dat men ze het karak ~er toekent van zittingen van een georganise e rd licha am , waardoor in de relaties tussen de communistischv partijen weer elementen van
een bepaal de organisat:i.e - str:lct •• ur worden binnengesmokkeld . 11
Geen conf-;;rentie dus i n de ge -:: st va n dj Q van 1960 en slechts be raad over de act uele s tr i j d tegen het imperialisme? Soeslew gaf aan wat
dit zou inhouden:
;'De str i jd tegen het imperialisme moet niet slechtn gericht
worden tegen be,aalde agressieve acties , maar tegen het im perialist i sche systeem a ls geheel , te c en de overhee r sing
van het monopoliekapitaal . ~ anneer we onze aandacht r i chten op actuele problemen , mogen we de uiteindeli jke doel stellingen van onze beweging niet uit het oog verliezen en
moeten we onze onmiddellijke taken in verband brengen me t
onze taken op lange termijn . Slechts op basis van een diepgaande marxistisch- leninistische analyse van de gebeurte nissen van de afgelopen tijd kunnen we de kwestie van de
eenheid van alle revolutionaire en democratische krachten
opl ossen . Dit vr aagt van ons een evaluatie van de revolutionai re mogelij kheden van alle anti- imperialisti sche bewegingen .
In de eer s t e pl aat s i s het daartoe van belang de kwestie
van de eenheid va n de socialistische landen onde r ogen t e
zien . Vervo l ge-ns is het noodzakelijk ons t e bezinnen o p de
rol van he t prol etari aat , de voorhoede va n a lle anti- monop ol i stis c he krac hten , in verband met de ve r anderingen in
de sociale structuur van de ontwikkelde kapi t ali s tische
maats c happij die het ge volg zijn van de veten s c happel i jke
en technische revolutie en andere factoren . De moge l ijkheden van eenheid van actie van communisten en l inks e s ocialisten en soc i aal - democraten in de strijd tegen het staat s mon opolistisch kapitalisme en het imperialisme moeten gr ondig wor~en bestudeerd. En tenslotte z~llen we moeten spr e ken over de problemen van de nationale bevrijdingsbewegingen • • • • "
Maar daarmee gaf Soeslew namens Moskou een zodanige uitbreiding
aan de idee van

11

de strijd tegen het imperialisme" dat het gehele ter-

rein van de Verklaring van 1960 er tbch door bestreken werd ! De kwestie
werd in Boedapest niet opgelost .
Ook over ander e zaken bleken de meningen verdee l d . Krit i ek op de
CP- China was volgens

~ omm i ge

partijen noodzakelijk of onvermijdelijk ,

volgens andere - ook hiervan maakten de Roemenen een princ i pe - kwestie -
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Bulgaren , bijvoorbeeld , die in vrijwel alle opzichten

een harde , orthodoxe lijn aanhielden

stonden mèt de Husscn op het

standpunt dat "marxistische kritiek op de politieke koers van de itaokliek niet beschouwd kon worden als

inmcn~ing

in de aangclegenhcóen

van de CP- China'· , terwijl de Roemenen ngecn aunvallen , · geen discrirJinatie , geen kritiek 0 wensten .
De niet - deelnemers aan de conferentie werden eveneGns door verschillende

pa~t ijen

met andere ogen gezien . De Polen bijvoorbeeld hul -

digden het stundpunt dat de houding van een partij tegenover interna tion.Jle conferenties de toetssteen was voor ham· trouw a"m het pr ol etarisch internationalisme en ::.ouden zelfs het

11

nationalisme•: als het

nieuwe hoofdgevaar voor de communistische beweging
•

~illen

bestempeld

zien . 1\ndcren , zoals de Hongaren , vroegen begrip voor de twijfels van
de afwezigen .
Er l'lerd ook lang heen en weer gepraat over de wenselijkhe id van
de oprichting van een voorlopig of permanent co~rdinerend orgaan voor
de beweging (er werd

~lechts

besloten tot een ·'voorbereidingscommis-

sie'·) , over nadere voorbereidende conferenties (de volgende werd ge convoceerd voor 24 april) , over de mogelijkheid tot deelname aan het
algemeen concilie (voor Boedapest waren 81 partijen uitgenodigd , Joegoslavi~

niet; er wer d echt e r besloten voor Moskou alle - 88 - CP- en uit

te nodigen) , over een conferentie samen met andere 1'anti-imperi a lis tische krac hten' 1 (voorstanders hi ervan waren o . a . de Italianen , Spanjaarden , Westduits e rs en Roemenen; volgens Soeslow was de tijd daar -

•

voor echter nog niet rij p ) en over hot al dan niet bindend

ka~ akte r

van de conferent i edoc umenten .
Zoveel hoofden , zoveel zinnen: Moskou kon uit de ve elhei d van
voorstellen zonder veel moeite een keuze doen die tot de gewenste conferentie zou leiden . Dat de Roemenen intussen de hele geschiedeni s de
rug toekeerden was eçn tegenslag maar anderzijds ook een opluchting:
het vergemakkelijkte in elk geval de aîwikkeling van de procedure krJesties .
Het conflict met de Roemenen
Aan de conferentie van Boedapest namen circa 65 partijen dee l .
China en

Albani~

hadden , zoala te verwachten was , de invitatie afge -

sla3en . Noch Korea , n och Vi etnam , noch Japan haddcn i hocvel zij in

VERTROUWELIJK
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vcrleden belangstelling hadden getoond voor Brezjncws i 'L

"g~meenschappe lijk

front tegen het imperialisme;•, een delE:gn.tic

willen afvaardigen . Ook Cuba , bouwend aan een eigen front tegen het
imperialisme , was afwezig. De partijbureaus (in Peking) van de CP- en
van Indonesië , Thailand , Birma en Haleisië waren ''wegens onovcrkome··
lijke moeilijkheden" niet bereikbaar gebleken. De Joegoslaven warel'.
niet uitgenodigd omdat zi j niet hadden deelgenomen aan de
van 1960. De Nederlanders en de Zweden

hadd~n

elk hun eigun

tegen Boedapes t en hadden geen afvaardi Ging wonsen te
Noren on de IJslé;.nders waren er slechts

11

Confcrcnt~&

bcJcnking~n

~end0n .

Voor de

waarn,,mers 11 aam;ez.ig , D-; Ita-

lianen daarentegen , tradi t i one l e tegenstanders van een aJ3emenc

con~c 

rentie , waren juist tegen het eind van het vorig jaar overstag gegaan ,
verm oe delijk omdat zij meenden dat er kansen vmren op uitbreiding van
de conferentie met deelnemers van niet - communistische

~'progressieve

•

11

bewegingen . En de noemenen , die hun kameraden bijna tot het ui tet·ste
in het onzekere hadden gelaten , besloten pas een dag of tien vóór de
conferentie van Boedapest begon , tot deelname .
De Roemeense delegatie kreeg nauwkeurige instructies mee : het
overleg in Boedapest zou slechts een vrijblijvende gedachtenwisseling
mogen zijn over opportuniteit , karakter en doel van een eventueel later
te houden internationale conferentie; er zou nog geen datum of plaats
v oor deze internationale conferentie mogen worden afgesproken; er z ouden geen aanva l len mogen worden gedaan op welke parti j dan ook; e r z ou
ruimte gezoc ht moeten wor den voor deelname van nie t -communistis c he ,
anti - imperial is t ische bewegingen; besl issingen zouden moe t en worden
genomen met algemene stemmen , etc. etc .
De Roemeense delegatie wàs er wel in Boedapest, maar ze was er
van het begin af aan praktisch weer weg ook . E•n verkeerd woord •• • •
Het was de Syrische heethoofd Khaled Bagclash die niet één ver keerd woord , maar een stroom van beschuldigingen en verwijten liet
neerkomen over de hoofden van de Roemenen , die hij betichtte van :;chauvinisme 11 en hulp aan het zionisme , omàat zij geweigerd hadden zoals
andere soci al istische landen , na het uitbreken van de juni- oorlog de
diplomatieke betrekkingen met Israël te verbreken en dit land als
agressor te veroordelen .
Na deze uitval eiste Ni colescu- Mizil , dat de ·Syriër zijn woorden
zou terugnemen . Na sch orsing van

~e

vergadering trachtte men de par -

tijen te verzoenen en weràen op voorstel van de Finse vertegenwoordiger
VERTROUWELIJK
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zijn beschuldiGingen uit de notulen ge .•chro.pt . r!aar toen h<n incident
gesloten leek , kwaM bericht van de Roem0unsa partijleiding in 3ockarest dat de kwestie nog

~iet

duidelijk genoeg gesteld was: immers , de

Roemenen garen naar Boedapest gegaan op de uitdrukkelijke voorwaarde
dat geen enkele partij zou worden aangevallen of bekritiseerd . Van de
versadoring werd derhalve geëist dat ze de Syrische

a~nval

formeel zou

vcroordelen en zou garanderen dat herhaling zou worden voorkomen . Toen
de vcrgadering

wcigerd~kcerde

de Roemeense delegatic stante pede naar

huis terug .

~~ - ~~~f~E~~! ~~ -~~~ -~ ~~~~~-~~~-~2§~

•

Vlak v oor hun vert r ek naar Bockarest rechtvaardigden de

Ro~rnenen

tegenover journalist en hun besluit met het argument , dat er tijdens de
vergadering zusterpartijen (en niet alleen de Roemeense ) waren aange vallen en er geen uitwisseling van gedachten mogelijk was gebleken.
Zij beschuldigden de Sowjet - Uni e van stalinistische praktijken omdat
zij niet tot werkelijk overleg bereid was , maar de vergadering een
reeds van

t evoren gefixeer de datum en plaats van de door haar v oorge-

stelde conferentie had opgedronge n .
Het was ongetwijfeld waar . De Japanse partijlcider Miyam oto had
al een paar weken v66r Boedapes t - na besprekingen met Soesl ow - dez e
plaats en t i jd we t en te melde n! Maar de Russen zagen i n elk geva l eindeli jk de confer e nti e in he t voorui tzicht gesteld , waarvoor zij z o

•

lang geij ve r d hadden:

11

over het herstel van de eenheid in he t commu-

nis ti s che kamp e n ove r de s trij d t egen het imperialisme•• , i n Mos kou,
tegen het eind van dit j aar .

VERTROUWELIJK
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ACTIVITi i TEN VAN DE

COMNUNibTISC H~

PARTIJ VAN NEDSriLAND
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De houding v :m de CPN t.a . v .
en Polen

d~:

p;ub0ur t enissen ir.

Isjecho_slo_•:~.!~:ij_~

De CPN - h:iding he.::ft dez<: maand in haar da;:,blad nDc .l..._--._rheid 11
zeer ve el aandacht
s lowaki j c .

~ij

Joop Morri~n ,

b~steed

aan do r0ccntu

ontwikk0lin~on

s tuurde zelfs op 21 maart j . l . een der

in Tejecho-

red~ct0 uren ,

naa r Praag om een sp~cinle berichtge ving t e verzorgen .

Partijvoorzitter Henk Hoekstra liet , in zijn rede

o~'

d0 i?;:-, rti j -

bc stuurszitting v an 21 en 22 maart , duidelijk uitkom0n dat de

1

gebeurtenissen in Ts jechoslowakijc positief

c~:

de

rlij stelde ,

waardu~rt.

dat onder de onttroonde partijleider Novotny een 1;vanuit Hoskou gt::lnspireerd0 revisionistische politiek 11 werd gevoerd, die
tot "wanbehee r, corruptie, baantjt:sjagerij en poli tiekc

•

aanl~ i ding g~f

onta ~1. r d i!lg 11 •

Door de ;;massabeweging" in Ts j echoslow:1kije waren deze ve rschijnse -len thans aan de orde gesteld . In dit verband wees Hookstra cok op de
vlucht van generaal Sejn:l naar Amerika, in welk gebeuren hij de hand
van de CIA meende te onderkennen. Eerder y1as in "De Waarh.:: id;: de
"affaire- Sejna 11 betiteld als "zwijnerij die JQet a rbeidersbe ·.1eging en
zeker met communisme niets te maken hecft 11 •
Het nadruk werd in het CPN - partijbl ad va n 26 maa rt betoogd ,
dat de huidige toestand in 'f sjechoslowakije ;;hemelsbreed ve rschilt"
met die in Hongarij e in

1956~

Pogingen tot vergelijking mot de

gebeurtenissen in Hongarije zij n op zichzelf provocati es , zo beklemtoonde de

1•aarheid11 - commentator.

11

"Alleen degenen die hopen op openlijke inmenging van buitenaf
tegen de massabeweging welke leidde tot Novotny ' s afzetting
kunnen er een dergelijke gedachtengang op nahouden. Maar de
idee va n inmenging all een al moet met alle scherpte van de
hand Vlorden geVJezen".
Blijkens publicaties in he t CPN - dagblad voerde

11

VJaarhcid 0 -

reda ct eur Joop Morriën in Praag o.m . gesprekken met de voorzitter
van de 'l's jochoslowaakse schrijversbond, prof . Goldstücker , en me t;
de weduwe van de, in 1952 wegens

11

hoogverr aad 11 terechtgestelde

partijfunctiona ris Sling . Hij memoreerde dat Sling welisoaar i n

1963, samen met de eveneens in

1 9 5~

vermoorde partijlcider Slnnsky

e . a ., posthuum juridisch was gerehabiliteerd , maar dat daarop geen

VERTRUUVI il,IJK
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politi\.jkc rehabilitatic \i;;.s o;0volgd . "De .. o.arhvicF' had
l)~.>)
1.h.·n

op volledibc r ;;habili"t'tt.i <-!
opvall"'ndc zaak dat

Tsjvc~oslowaki je

th~~ns,

aang~drongc::n
!1<:1. de V""ll

·u

~.

c:n Norriën :tcht è~ l.et

van Novotny,

~e r d~n

dergelijke geluiden

~c'.:.tc.::::-

~choord .

.'1'l

oo,:

:!..r.

( Opge~crk"t

diont ta norden, dat de CPN in dit opzicht bote r op het hoofd heeft,
want

c~n

werden

door haar in 1952

uit~ema~kt

uitgeg e v~n

brochure, waarin Slansky c . s.

voor verraders en misdaBiccrs, h0eft zij

~ooit

openlijk en "z.:üfk ritisch" teruggenomen . )
Hoezeer

d~ CPN

sympathis ee rt met dv

ontl':ikk~lin [;vn

in Tsje cho -

slowakijv , blijkt wel uit de ufkeuronde commen t r.rc n in ::oe ' 1il narhe i d 11
op de kritiek , die vnn Oostduitse en Hongaarse zijde geui t i s op de

•

I

gcb~urtenissen

in Praag en op de tendenti e uze berichtgevi ng di enaan-

gaande in de Russische pers . In het

bij~ond er

toonde het CPN-

dagblad zijn ontstemming over de uitla tingen van Kurt 'Hager , lid
van het politiek- bur eau van de Oostduitse CP ,

di~

het optredvn va n

de Tsjechoslouaakse mi ni ster Smrkovski koren op de molen van de
.lestdui tse pers noemde .
Ten aanzien van de gebeurtenisse n in Polen k ee rde Hoakstra
zich op bovenvermelde

pa r tijb~stuurszi tting

tegen de \'ïijze YliJ.arop

de huidige Poolse l0i ders reageren op de protesterende studenten
en intellectuelen . Zij schrikken er niet voor terug om gebruik t e
maken va n antisemi t i sche gevoelens, zo merkte de CPN- voorzitter
scherp op. Een uitvoer i g artikel in " De

~laarheid 11

van 28 maart

ontleedde op z ee r kritische wijze de rede , die de Poo l se part ij -

•

l eide r Gomulka uit spr a k op 19 maart n . a . v . de beroeringen i n ~arschau •
Beto ogd werd o . m. da t Gomu lko. zi onisme en anti semitisme zi et

0

als

twee kanten van dezel f de nationalistische medaille '' · Een dergeli j ke
analyse heeft ni ets met marxistische of lenini s tische opva ttingen
te maken , aldus de scribent .
ïiAntisemiti sme is geen kwestie van een overtrokken nati onalisme ,
maar een zaak van rassisme , van uiterste achterlijkh~id , immoraliteit en zelfs misdadigheid . De marxisten wijzen het zionisme af als een poli tieke theori ~ die burgerlijk van aard i s en
als zodanig ook een rem op r e volutionaire ont nikkelingen . Maar
da t is i e ts geheel anders" .
(Vermeldensuaard i s i n dit v~rband de uitla ting v 'ln Paul de Groot in
11

Dc 1/aarhcid" van 29 november 1952 : "De zionisten waren steeda de

handlangers van de anti semieten , overal e n altijd , en zij zijn het
nog!")
Het artikel besloot met de overwe ging , dat mot deze rode van
Gomulka de gebeurtenissen in \lar s chau nie t verklaard zijn on dat
VETIT110m/ELIJî(
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er op wijst dat du

~lles
l~ng

niet

vakbondswerk

~n

diu in iolen is beGonnen , noc

is.

t~neinde

Het bcdrijfs-

on~~ikkuling

ct~r

CPN

Taneinde het werk in du bedrijven en in du vakbuncging te
stimuleren en te coÖrdineren,

VJ~rd

tijdens de purt ijbesttmrszitting

van 4 februari j . l . door en uit het partijbestuur cun werkgroep
s~aat

samengesteld. Deze

onder leiding

v~n

partij voorzitt er Hovkst ra

en bcstn.n.t voorts uit F . deis , H. van Hoorn ,

j.

A. v.::tn Dijk- .Stol

badoe),.in;.~

~n

J . i1aliepaard . He t is de

Stout, G• .c;lL:rr:lan ,
cl.:tt J.'n:uk

Nois zich voorul op h~t bedrijfswerk ( een zuivere partijaangole~un 
h~id)

zal concentreren , terwij l Hoekstra zich speciaal met het vak -

bondswerk en meer speciaal met de politiek t.o . v. het NVV zal bezighouden .
Een al lang bestaand verlangen van de C.flN ,

11

de eenheid van v:J.!.:-

•

bencging11 tot stand te br engen, heeft hiermede kennelijk hoge priori teit gekregen . ûp een openbare CPN - vergadering in Zaandam , m0dio
maart , wees Hoekstra nog eens met nadruk op het standpunt v:'.n de
dat de eenheid

van

CP~•,

vakbeweging in het NVV meer dan ooit nodig is.

Het beweren dat de CPN het democratisch - centralisme ook in het

i~VV

zou willen doorvoeren , vcrwees Hoekstra naar het rijk der fabelen, al
gaf hij toe dat de CPN zi ch vroeger in de vakbeweging sectarisch
opstelde. Hoekstra weet dit aan hot feit , dat toentertijd de EVC
onder verkeerde l e i di ng stond . Thans echter wil men de zaak geheel
anders aanpakken .

CPN.~l
eden
·..

die l id zijn vnn een NVV- bond , dienen

zich <:llS goede NVV - leden te gedragen, zonder direct te strev e n naar
bestuursposten ; die komen dan vanzelf wel , aldus Hoekstra .
Om de gestelde doelei nden te verwezenlijken, aldus Hoekstra ,
is

h~t

nodig een i nzicht te krijgen in de bedoelingen van de NVV-

leiding . Hiertoe moet de gang van zaken in het vakvcrbond nauwkeurig
geobserveerd worden . Men zal moeten nagaan of er in het NVV aan
politiek \IOrdt gedaan , en zo ja, door wie en hoe. Met name toonde
Hoekstra zich ge1nter esseerd in de inspraak die de PvdA in het NFv
heeft , ook op plaatselijk niveau . Als voorbeeld van de wijze van
werken die hem voor ogen staat , noemde hij de intredepoli tiek van
de Britse communi sten in het TUC , het grote socialistische vakver bond , waarvan de le i ding van een enkele bond inderdaad in communistische handen is .

VEHTHOU\I ELIJK
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E~n

.:n ander n..:~::mt ni~::t \/Cg d~t d.: CPJf , V'<l:tr zij d'l.lrtoc !: ..r.:::

zi"'t , tr'lcht een

' ' eig~::n

g..:zicht·' te ton..:n. Dit ·.:as (vn is)

l1.:~

;evc.l

in d-. Amsterdamse bouwvakw.::r..:ld, rlaD.r de door CPN- 1-.d<::n gedor..ine::..,rcll.:
AB •. B 'r:ilde 11 stakingen

or g~ ni sv;.;rt .

Ht.:t is ook

h ~t

geval in vost -

Groningc:n , waar de CPN de sluiting van de st rokartonf.,brici<:c:ï'l ''D0
Tovkomstli en

··:~eide rl a nd"

wil

v ~...rhind crcn ,

h<;)t woord "bedrijfsbezetting" is

in vcrband

\'!:<arm:..;

zelfs

~c v ,llt•n .

Roxs:..~on t ê !2_

Tijdens de recente pa rtijbestuurszittinG (21 en 22 maart) is
~ im

•

Hulst geroyeerd a l s lid va n dJ

CP~ .

Hiermee voldeud het PB aan

eon vcrzoek van de be gi n maart Behouden

conf e r c nti~::

ZD.anstrdek . Hul st , die reeds sinds 31 maart 1967
zijn Vleigering ;;zijn" reisbureau

11

va n het district

g~::achorst

was wegens

Vernu · op t e heffen . (zie de maand1

overzichten 4 en 9 van 1967) , "volha rdde in zijn houding" , a l dus ee n
n.. aarhcid': - bc richtje, met het hierboven verm elde gevolg .
liet is moeilijk aan te nemen dat de

11

kH..:stie - Assendelfti'

(Hulst behoorde tot deze parti j-afdeling) hiermee uit de werGld is .
Naar verluidt heeft een tnaalfta l (ex- ) CPN - leden in Assendelft ,

d~t

regelmatig de brochur e van Friedl Baruc h ontvangt , mGdio maart e~r1
bijeenkomst belegd om over de inhoud van deze geschrift en to prat e n,
maar ook om zich te beraden over de situatie die in

•

~ssen~clft

zou

ontstaan na he t, toe n a l in de lucht hangende , royement van Hulst.
Behalve Huls t werd in de afgelopen m.nan d ook Paul \ioortm:~n
als lid van de CPN ge royeerd (met Honk Schagen en Johan von Bork
was dit reeds eerde r gebeurd). Alle drie waren zij betrokkan bij de
heroprichting va n de VCU , de reisvereniging van de Nede rlandse
Vredesraad, di e e venals

11

Vernu'; vorig j anr maart van de pa.::-t ij het

b e vel kreeg, zichzel f op t e heffen . Ande rs dan de
l egden

Ger~rd ~a~s

11

Vernu: 1- leiding,

(secretaris NVR ) en Ab Veltman (leider VCU) het

hoofd in de schoot en liquideerden zij de ó1VCU 01 (zie ook

i~O

1968

2) . De royementen van Von Hork e n ~oo rtmnn werden 12 m~~rt j . l .
bevestigd door het bestuur van het district Amsterdam .
Stakingen en acties bi .i Amstqrd<tmse bouv1bcdri jven
De stD.kingen va n de bouwva ka rbeiders in Amsterdam , als protest
tegen de verminde ring van hun inkomsten tengevolge

v~n

een per l - 1 -

1968 inge voe rde he rberekening va n de loonbel:Lsting e n de verhoging
van enkele s ocia le pr emi es , leken aan he:t

~ ind

va n de maand f eb rua ri
VEl-<'J'HOU\iBLIJK
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tot succes ta l~iden .
Een staking v~n 23 man v,n

1968

bc~indigd

compens~tia

toe~

de

directi~

d~ firn~ Erv~ J~nsun w~rd

zich

bcr~id

te bet~lcn . De actius bij Bnnuro

verkl~~rd~

<±

de

op 27 - 2gevr~~gde

170 man) en bij de

BA.1 (ruim 25 man) duurden toen nog voort.
Hat kostte het Amsterdams Bouwvnk Comit~ (ABC) , dot de
leidde , de crootste moeitG het geld voor
ao.n d-:: st 1.kE: rs (ongeveer f
St~unlijstcn

~en dr~gulijke

~ct i es

uitkering

35 . 000 ,- per week) bijc.::n te brengen .

werden daar t oe uitgezet en herhaaldelijk werd opse roe Inmidd~ls

pan du solidnriteit met kl inkende munt te betonen .
hot ADC e r naar de stokers zonder

g~zichtc v erlics

streefde

on het lie fst met

een duidelijk succes , weer aan het werk te krijgen.
Deze

11

klinkende overwinning" leek op 1 mnart gerealiseerd te

v1ordan .

•

~~~ -~~E!~~E- ~~~- ~~ -~!~~~~g-~~j - ~~~~E~
Nadat een bespreking op 18 februari geen overeenstemming
bracht, waardoor deze op 12- 2- 1968 begonnen staking voortduurde ,
had een gesprek van de directie met de vakbondb0stuurdcrs en enke le stakingsleiders op 1 maart wel rdsultaat. Een overeenkomst ge rd
getekend , waarin de directie zich burcid

verkl~arde

alle verslech-

teringen voor haar rekeni ng te nemen, mits de arbeiders op

4 maart

het werk zouden hervat t en en de directi e het recht kreeg om de zgn .
vertrouwenscommissi e van de arbeiders (5 man) te ontslaan. Deze
voorwaarden werden door de arbeiders geaccepteerd (hun 5 collega ' s
zouden immers gemakkelijk elders werk kunnen vinden) en ook het ABC
aanvaardde deze oplossing , omda t deze op de duur moeilijk t0 finan cieren actie hiermede toch nog tot een betrekkelijk goed e inde was
gebracht .
Het directie- lid Rozenstraten bleek zich evenwel niet aan de
schriftelijke overeenkomst te willen houden en wenste niet 5 , doch
26 man te ontslaan. Om deze uitgeslotenen inderdaad

v~n

het uerk af

te houden , had hij de hulp van de politie ingeroepen . Een eenheid van
de mobiele brigade, versterkt met enkele rechercheurs met politie honden , zette het bouwobject a f .
Uiteraard werd deze inbreuk op de overeenkomst door de arbei ders niet aanvaa rd , zodat de staking werd voortgezet . Het ging nu
echter niet meer om de compensat ie van de verslecht0ringen , maar om
een

protest tegen het rancuneuze optreden van Bane ro . Ondanks de
vr:nT:::ou~·!::::LrJK

•
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fin"ln~i:.il~ .10<-i~ijkh...,d~,;;n ,
sch.:1.~rde

zou br...,ng ... n,

Pot;ing~n

Ji<: do.;; voort~~..:ttinc.; v n d .... zt: :.\Cti~ ..t..:t .:.:..c ..

v-:.n bestuurders •r:.n

p rtij'-n wuer rond de
v~uthoudcn '1'1n h~~r

t~fel

eis

\'1-J.::.igh'-id v ~ n poli tie
vocr 30 "nnffe:rs 11

(

·~c.!~..r

het ;...BC zich v:.nzclfoprt:k..:nd

V"ln

Oi)

tu

h~..:t NJV ,

~rijgan ,

het

NI'~V

s~-.. : ... r~ .

de

en het

C~:V ~

Du dir .... cti'-

fn~ldcn.

b ~id..:

bl~~r

ontsl"lg van 25 m3n . De voortdurJndc

~~n 

het bouwobj.:;ct , tvr b0sch .. rminc v .. n dt; ong.: -

\ïe rknillig..:n), werktCJ b . . p.t 1ld nit:t kalm-...r·..:nd op de

gemo<:dcren .

H(!t ABC riC::p evn spdCicl<.:

ncommissi~

V.:"l.n Bounvuk"'rbcidcrs in

Amsturdnm Noord " i n het leven, \'!elke vvrschillende pamfletten samens l.:ld<.: c:n V<:rspreidde .

•

die omgeving

o~

DezrJ

cor:1missic riep nllv

deel te nemen

n~n

een op 13

bouwval~arbcidcrs

m~nrt

in

t0 houden demon-

stratie . Van vcrschillende zijden werd een toespitsing

v~n

de span-

ningen gevreesd , met zelfs een mogelijke explosie als in juni 1966 .
De Amsterdamse gemeenteraadsladen 1. Kuijpers (PvdA) en

~.F.H.

van het Schip (CPN) zetten zich in om de z"l~k in rustiger banen te
dirigeren . Zij bespraken de situntie o . m. m~t burgem~0ster Samkalden,
die de politie - bewaking bij Banero drastisch liet inkrimpen en de
directie van dit bedrijf duidelijk te verstaan gaf , dat het
was dat de

11

~erk

op hot

maff~rs

11

nenselij~

zich tijdens de demonstratie op 13 maart niet

zouden laten zien .

Deze demonstrc.tie , waaraan ongeve ... r 1.000 pc:rsonen de;} l n::tmen,
verliep ui t ermate rustig . Tijdens de optocht door Amsterdam - Noord en
gedurende de mee ting nab i j het bouwobject van Banero , h0erste e r een

•

goede vcrhouding tussen de

demonstrnnt~n

en do politie . Een vakbonds -

bestuurder gaf ee n ove rzicht van het verloop
hij het

gedr~g

v~n

do actie , waar bij

van de Banero- directie hekelde , die oen schriftolijke

overeenkomst niet wilde nakomen. Men besloot een telegram te sturen
naar B & h van Amsterdam, waarin stopzetting van het politie - optreden
tegen de stakers werd verlangd . Leden van hot ABC fungeerden els
11

ordecommissî.rissen' 1 , die

mî.and~n

tot een rustig en ordcll. jk optreden .

Ook de beide genoemde gemeonter3adsledan waren tor plaatse .
Zij

sl~agd0n

er in op 14- 3- 1968 nieuwe besprekingen te organiseren

tussen de directie en enige vakbondsbestuurders (waaronder Rinus
Junsen van de communistische Jl.B\1B - Algemene Bond van

<~erkers

in de

Bouwnijverheid). De directie stemde er in toe de ~1 eerdor toegezegde
looncompensatie te betalen en zou alleen drie (communistische) stakingsleiders willen uitslui ten . Deze drie nrbeiders gingen zelf met
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hun ontsl"'g a ccoord, ond <.::r vooru:::trde d·1t 0(; '1 1kbondbestuurd..:r::> h..:n ,
indi"n nodi g , zouden helpen bij hut
D"'z~

en op

vind~n

v .n ni..:u\/ ·.1o..:rk .
d~

overeenkomst we rd o p 15 m&nrt doo r

m~nndeg 18

m::t::trt ward uitdindelijk het

ct .kers

~'-'rk

go"'dgek~ urd

bij do..: Bonere her -

V;:tt.

Deze staking van ruim 25 man, di e op 15- 2- 1963 bdgon , duurt
nog onvermindard voort. Door a l lo opwinding ron dom du Banere

h~ e ft

deze a cti e slechts weinig aa nd:lcht getrokken . Op 11 maart vond er een
bespr eking plaats tussen een directie lid

v ~n

bestuurde rs en de stakingsl eiders . Er we rd

de

BA~ ,

enige v3kbonds-

ov~r 00 nstemming

bereikt

ove r de compensatie vo.n alle verslechteringen. Het directielid uilde •
echter twee (communistische) sta kingsleid e rs ni vt meer op het bouw werk toelate n , omdat zij één der directi e lede n be ledi gd h:1dden.
Beide bouwvakarbeiders gingen met dit ontslag accoord . Op 12

m~~rt

zou de bero..:ikte ov e r eenkomst aan de stakers worden voorge l ègd ter
goedkeuring , waarna het ,.1erk op 13 maart zou \lorden hervat . ...bheel
tege n de verwachtingen in accepteerden de arbeiders het ontslag
van hun l eiders niet , zoda t de staking werd voortgeze t .
Nu de staking bi j de Banere teneinde is, hebben de communistische

bouwv :~.kl\:iders

b~~indigen .

geen haa st meer om de staking bij de BM'i te

Het komt hen eigenlijk wel goed uit. Zij kunnen rustig

doorgaan mot het innen van gelden voor het stakingsfonds en zodoende
dit foóds, da t door de grote uitkeringen i . v.m. de staking bij de
Banere geheel is uitgeput , weer enigszins op peil brengen .
Op 26 - 3- 1968 meldde "De '1.an.r heid 11 da t

11

het College van wijze

mannen'' het met minister Roolvink eens was , dat een werktijdverkor ting

v~n

een half uur pe r dag in de bouw niet mag worden toegestaan.

Het dagblad reageerde hierop als volgt:
"De berichten , dat hij (minister Roolvink) de ingediende CAO
onverbindend zal verklaren, als de vakbonden weigeren in t e
stemmen met een geringe werktijdverkorting , \'lijzen erop , dat
Rooivink nog onvoldo ende begrepen heeft , da t de boU\JVaka rbei ders de op hun ledenvergaderingen en in de acties gestelde
e isen e rnstig nemen . Voor de v e rwe zenlijking va n di e eisen
zullen zij de strijd niet opgeven omdat Rooivink nu kennelijk
de steun v:1n een 'College van vJijze rn<.umen' heeft gekregen".
Het lijkt aanneme lijk - gezi en bove nstaande bedreiging - dat
(met name in Amsterdam ) de rust in de bouwwereld voorlopi g niet zal
VERTROlJIJ..:;LIJK
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terugkcr'-'n .

Reeds in februari meldde "De \'/aarheid" dat de directie en ,.an deelhouders van twee strokartonbedrijven , "De iteiderland" in ''inscho ten en ::de Toekomstn in

~!idwolde ,

het plan hadden deze fA- brieken te

sluiten . Hierdoor zouden 273 arbeiders op straat komen te staan . De
communisten in Groningen grepen uiteraard deze Belegenheid dankbaar
aan om - in overeenstemming met hun leuze '' Eenheid van actie!" - een
actiecomité te formeren , w<Aarin ook

11

andersdenkenden'' zitting hadden .

Het dagelijks bestuur werd gevormd door:

•

A. Greven - voorzitter , geen lid VRn de CPN; H. Striezenau - penning meester en E. Wiebrands - lid . Laatstgenoemden zijn vooraanstaande
communisten .
~1eis ,

Op een op 28 februari gehouden vergadering, waaraan ook Freek
partijbestuurder van de CPN en belast tnet het landelijk bedrij fG -

werk , deelnam, werd besloten op 16 maart in

~hnschoten

een grote de-

monstratie te organiseren . Gerekend werd op de deelname van

~

1 . 500

personen . Om aan deze demonstratie in brede kringen bekendheid te
geven , zou er een manifest uitgegeven worden in een oplage van 3 0 . 0;);}
exemplaren . Bovendien moest er , om de kosten van±

j

1 . 200 ,- te dek-

ken , met steunli j sten gewerkt worden en wel in Groningen , Beerta,
Finsterwelde, NiewNeschans , Oude Pekela , Scheemda en 1Jinschoten . 'l'e vens werden ( gelij kluidende ) brieven verstuurd naar de CPN, de PvdA

•

en het NVV , waar in gevr aagd werd een spreker te sturen om ti j dens de
slotmeeting van de demonstrat ie het woord te voeren .
Alleen de CPN reageerde op deze brief en Henk Hoekstra zelf
vertrok naar het noorden om zich van e . e.a . op de hoogte te stell en .
Tijdens een vergadering van het actiecomité werd nog e ven met de
idee gespeeld om de f abrieY.en door de arbeiders te laten bezetten,
zoals enige tijd geleden in Belgi ~ was gebeurd, dit om ''een schrikeffect in Den Haag te veroorzaken'' · Voorwaarde was natuurlijk dat
alle arbeiders zich hiervoor zouden inzetten ; iets gat het comit&
evenv:el geen haalbare kaart vond . De communistische leden van het
actiecomité onderling , dachten tevens aan de mogelijkheid om alle
niet - communisten uit het actiecomité te zetten en in een op 14
maart te plaatsen advertentie in de

11

\iinschoter Courant 11 duidelijk

naar voren te laten komen , dat de hel e demonstratie door de CPN op

VERTROU'iJELIJK
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w~s g~z0t .

Hierin

~ou ,

voord0cl kunnon zitt0n . Henk
De

t~ruçsl'1g

b~volking

tcecn

n~~r

hun

Hockstr~

~cning ,

z~k~r

n~s ~icr

prop~~~ndiatisch

ccht~r

f~l

t0gan .

in d .... werkgelegenheid in Groningen werd door d0 g0helc

gevoeld en het

~ce0rd~ .

omst:mdic.sheden
~rb~ide r s

J t;., ,\OU .. .::LIJ 1<

Ho ~ kstr ~
~.?n

w~s 'l~n

groot bclnng

d~t

men

~lgcoecn

hiur-

was v'n meninc, d1t zich ondor de huidige

gc: l egenheid tot snm<:nw<;:rking m<:t onder adenkende

voordee d , wAarop men allnne had

c~w~cht;

dez~

samenuer-

king was a l eon soort propaganda voor de CPN , al dus Hoekstra .
11

0.; \/.:tnrhcid 11 besteedde rt.:la tief v1einig annd.1cht a<>.n de a ctie rondom

sluitine van deze bedrijven. We l we rd verme ld

d ~t

ll.' Hoekstra aan de

ministe rs va n ec onomische en sociale zaken vragen hnd geste ld
de voorge nomen slui ting
Aan

d~

v~n

n . ~.v .

de twee bedrijve n .

op 16 maart gehoude n demonstr,tic werd deelgenomen

•

door ruim 300 personen . De actie verliep uiterst rusti g . Op de slot meeting werd het woord gevoerd door

~en

lid

v ~n

het actiecomité en

door Henk Hoekstra .
Ondnnks deze demonstrati e besloten de aandee lhouders op 20
ma~rt

beide fabri e ken per 1 april 1968 te sluiten . Op 21 maart ver d

dit veron t wnardigd door "De iinarhe id" g emeld:

11

\iij hebben op 16 m::1art

gedemonstreerd, maar al s het nodig mocht blijken , zullen we verder
gaan " , a ldus he t part i jdagblad . Tot op heden is van een lïverder gaan"
echter nog niets gebleken .

•
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ACTIVI î'EITEN

VAN DE COH!-!UNISTISCHE HULPORGANISAriES
====================================================

Jeugdbewep;ing

Toen kort na de staatsgreep in Algerije bleek, dat het bew i nd
van kolone l Boumedienne de Algerijnse organisatoren van het daar te
houden IXe Wereldjeugdfestival niet gunstig gezind was - bijna alle
leden van het nationaal festiva l comité zouden zijn gearre st·ee rd - ,

•

werd op 8 juli 1965 in Helsinki , op een vergadering van het Internationale Voorbereidinga Comité (IPC) , besloten het festival een jaar uit
te stellen .
Het jaar 1966 bleek echter evenmin gunstige perspectieven vooT
het welslagen van het festival te bieden , want in Ghana , dat als gast land zou fungeren , vond toen de staatsgreep tegen president N'krumah
plaats .
Hierop zocht men voor 1967 Havanna uit als plaats voor het te
houden festival , doch waarschijnlijk uit angst voor moeilijkheden met
de Chinezen en met Castra is het ook toen niet doorgegaan.
He t IPC heeft daarna , in een van 25 - 27 januari 1967

~e ~enen

belegde vergadering , unaniem besloten het nwereldfestival van Jeugd en
Studenten voor Solidariteit, Vrede en Vriendschap" dit jaar i n Sofia
•

te houden en wel van 28 juli tot 6 augus t us .
Bedrich Baroch ( Ts jechoslowakije) verklaarde in een i ntervi ew
in

11

Mlada Frontan , dat de keus zich had bewogen tussen Sofia en Havan-

na , doch dat men de eerste plaats had gekozen , omdat deze stad technisch en organisatori s ch (hoofdzakelijk m. b . t . de reismogelijkheden)
het gunstigst gelegen was .
Of dit echter ook in werkelijkheid de belangrijkste overweging
was , staat te bezien, vooral ook als

m~~

in_aanmerking neemt , dat de

Cubanen niet aanwezig waren op de !PC- vergadering en bericht hadden
gestuurd , hun beslissing omtrent deelname te zullen herzien , indien
Havanna niet gekozen zou

~orden

tot plaats van het festival .

Naar verluidt heeft Cuba daarna inderdaad afgezien van deelname
en is het zelfs nog verder gegaan door aan te kondigen zelf

in juli/

augustus jongerenkampen te gaan organiseren , waardoor men een groot
VERTROUVmLIJK
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aantal ( Luropese) jongeren naar Cuba wil tr e kke n. Dit ged rag acc e ntueert he t ideologisch gesc hil tussen Cuba en Moskou wel weer he el duide lijk .

Todor Zhi kov, a l gemeen secretari s van h€ t centrale comité van de
Bulgaarse Communisti sche Parti j en Presiden t va n de Ministerraad , ve r klaarde in april - namens zijn par t ij - de beslissing van het IFC om
het volge nd Wereldjeugdfesti val i n Bul gari j e te houden, toe t e j ui chen
en aprak de ho op ui t , dat het I Xe Wereldjeugdfestival een suc ces z ou
worden . "Dit " , zei hi j , Hz ou he t welslagen betekenen van vrede en
vri e ndschap , van het begri p en de. samenwerking tussen alle volkeren en
de jeugd van de hele were l d" .

•

Inmiddels heeft het Bu lgaarse Nationale Voorbereidings Comité
met kracht zijn vele t a ken ter hand genomen . De voorbereidingen verkeren
reeds in een vergevor derd stadi um .
Gedurende de t i jd van het Festival V/orden in Sofia .:!: 20 . 000 afge vaardigden uit 110 landen , alsmede 7000 tauristen verwacht , voor wie
behalve 50 hotels nog twee studentendorpen in de pas gebouwde Iztoken Durvenitsa- distric ten te r beschikking staan . Tevens zou een

'~est i 

valstad" voor 7000 inwoners gebouwd worden met een zwembad en sportvelden. Een deel van he t we r k z ou door stude 1ten worden verricht .

Een groot gede el te van h e t Festivalprogramma zal gevul d worden
me t meetings waar men zal discussi ëren over de ïnternationale p ol itiek ,
de solidariteit onder de j ongeren , de solidariteit met de volkeren van
het Midden Oosten , de ·Ame r ikaanse i nterventie

i n de interne aangele -

genheden van de Latijns- Ame r i kaanse staten en over de Europese veiligheid .
De eerste dag zal gewijd zijn aan ''het heroi sche Vietnam" , i n
verband waarmee de de l egati es geschenken zullen overhandigen aan de
Vietnamese afvaardigi ng .
De tweede dag zal gewijd z i jn aan manifestaties van solidari teit
met de jeugd in landen , di e voor na ti onale onafhankelijkheid , vrede en
sociale vooruitgang stri jden .
Andere dagen zul len gewij d zijn aan ''de rechten van de mens n
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aan de strijd voor de vrede , aan de nucleaire bedreiging en aan de
slachtoffers van Hiroshina en Nagasaki .
Dat de "soli dariteit" :net alle onderdruktvn een belangrijk politiek thema op het fest i val zal zijn , komt ook tot uitdrukking in de
slogan ervan , di e luidt : "Het \lereldfestival van Jeugd en Studenten
voor Soli tiarite it, Vr erie e n Vriendschap . "
Nederlandse deelname
Hoewel het Bulgaarse voor bereidi ngscomit6 een oproep zond aan alle jongeren van de he l e wereld om deel t e nemen aan he t Festival ,

•

i~

er nog niets be kend omtr ent een eve n t uele deelname van Nederlandse
jongeren •
Dat het ANJV een afvaardi ging naar Sofia zal sturen is op dit
ogenblik in elk geval zeer onwaarschijnlijk .
Dat de verhouding tussen het ANJV en de DFDY bijzonder sle c ht
is , kwam o.a. zeer scherp tot uitdrukking in de weigering van het ANJV
om deel te nemen aan de i n juni 1967 door de OFDY in Berlijn belegde
spoedvergadering n . a . v . het conflict in het Nidden- Oosten (zie MO
no . 9 - 1967) .
Het ANJV heeft zi j n voorbereidingen tot deelname aan he t Festi val t ot nu toe dan ook op de lange baan ges c hoven . Op een onlangs t e
Utrecht ge houden ledenverga dering van het ANJV dee l de he t dage l ij ks
bestuurslid Dick de Boe f ze lfs mede , dat het v oor hoof dbes tuur s leden
van het ANJV ve r boden is om tijde ns he t I Xe Were l d j eugdf es t iva l naar

•

Sof i a te gaan . In dit l i c ht I'Jordt ook de dee l name aan he t f e s t iva l
van het gewone ANJV- l i d bi jzonde r onwaarschijnlijk .
De ANJV- Pinkste r t oc ht
Meer acti viteit zal he t ANJV ook dit jaar weer tijdens de Pi nksterdagen ontplooi en . Evenals i n 1967 zal deze geheel in het teken
staan van een demonstr ati eve tocht , gericht tegen de Westdui tse atoombewapening , het non- pr olife rati e - verdrag en het NAVO- hoofdkwartier.
In januari j . l . ne r d ti jdens een hoofdbestuursvergaderi ng t ot
het houden van de tocht besloten . ANJV- secretaris Har~y Homma bracht
toen vooral kritiek ui t op de gemeenschappelijke belangenbehartiging
van Ameri ka en Rusland , die e r op neerkomt , dat er

w~l

contr5le op de

nie t- atoomm ogendheden, maar géén con t role op de kernmogendheden i s .
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VERTRC\J',:ELIJ::

- 22 -

Hij memoreerde voorts , dat de reGering in Bonn liet blijk en positi e f te genover het genoemde verdrag te staan , wat z.i. op

zichz c l~ ~ ~

wantrounon wekte . In dit verband bracht Homma ook de rol van de
in ·:est - Dui tsland ter sprake. Naar zijn mening s tij fdc deze

~ fD

or ,.~anisa -

tie de regaring van Bonn in haar halsstarrige houding tegenover

d~

DDR en haar grenzen.
Ook in de " Not s tandsgesetz e " zag hi,j een ry:np ';oorn v ...r
cratische houding der r eger ing
Tegen deze

a~hte r g ronden

"i.0

.-~ _<--. r., ..

..

~iesinger-Brandt.

achtte Homma hrt be sliet nocdzakclijk

om tijdens de Pinksterdagen een tocht te orGaniseren , die als leuzen
o.a. zou moeten hebben: TEGEN HET NAVO-HOOFD!<\'IARl'IER ~ GE.CN \~ES'!'DUI'rSI:
OFFICIEREN OP NAVO- POSTEN , TEGEN DE DUITSE ATOOI1BEWAP.i!.: N7i·IG .
De tocht zal ool< dit jaar weer vanuit diverse plaatsen in Heder-land starten , terwijl men in Hilv ersum , Amersfoort ,
Breda , Tilburg , Zwolle , Deventer , Volkel, Bu del en

Utrcch~ ,

Dord~ ·

•

cDt ,

~ indho~en de~ onst~a 

ties en meetings nil organiseren.
narde~

De tweede dag (zondag) zal een sportmanifestatie

gehouden .

Op de derde dag Hil r.1en door Limburg trekken , v:aa!'na de tocht met een
demonstratie langs het NAVO- hoofdkwartier in Brunssum

e~

een meeting

in Heerlen zal norden besloten.
Op de verschi llende vergaderplaatsen zal worden
amateurartisten , wat er tevens toe moe:;

opget~0den

ei."' bcvulki:1g

b.ij~:c.geh

door

öl .... ~!'

è~

meeting te doen komen .
Het ligt in de bedoeling twee nachten op een kampeerterrein bij
Heel in de Pee l door te brengen e De tweede dag - do sportdag rluo wil men besluiten met een fakke l optocht .door Eindhoven .
Verwacht wordt , dat vanuit ANJV-kringen minimaal 400 personen
aan de tocht deel zullen nemen ! terwijl men

v . ~ .b.

d0 l natste dag ook

zoveel mogelijk andere mensen wil opwekken naar Brunssum en Hè'ërlen
te gaan. Hiertoe zullen ook de partijgenoten geactiveerd

~orden.

Men

hoopt dan ook ruim 1000 man bijeen te kunnen brengen.
Vredesbeweging

~~-~~-!~~~-~~-~~~~=~~~~-~~~~~!~~
De Wereld Vredesraad ( WVR) en de International Confcderation
for Disarmamant and Peace (ICDP) zijn voornemens om aansluitend op de
verschillende dit jaar te houden Paasmarsen · een

11

seminar 11 te
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met als thema ·;de NAVO uit Europa" . (Vgl. t10 no . 1 - 196o , pag . 20 .)
Hoewel voor de

~VR

een dergelijke vorm van samenwerki ng zeke r

!lie t nie uw is en rnet name de relatie met de IC D..."' al be staat va naf ue
oprichting daarvan in 1963, wordt naar aanl e i ding van dit i ni tiati e f
van de zijde van de WVR gesteld , dat hij in de toekomst in veel mindere
mate zelfstandig activi teiten zal ontplooien, doch in overeenstemming
met ;,de geest van Stoc kholm" *) zoveel mogelijk het gezelschap zal zoe ken van vredeskrachten van uiteenlopende pluimage . Inderdaad begi nnen
ook andere samenwerkingsrelaties steeds meer van de grond te komen .
Het thema ';de NAVO uit Europa'; op zichzelf is niet verbaz ing-

•

tokke nd: herhaaldelijk zien we het opduiken en al meermalen l'lerd be toogd dat het dit jaar in allerlei gedaanten in diverse kringen als
thema voor activiteiten zal fungeren . Het heeft hier - als elders kennelijk weer een funct i e als bindmiddel .
Een bindmiddel echter , dat toch blijkbaar weer niet sterk genoeg
is om de zieltogende Nederlandse Vredesraad bij deze en dergelijke
activiteiten te betrek..l<en. Uit niets blijkt na'Ilelijk , dat ne i!Vn
voornemens , laat staan doende zou zijn , zijn politieke koers van
" splendid i s olation 11 te verlaten en , bijvoorbeeld in het kader van de
momenteel actuele thema ' s, opnie uw aansluiting te zoeken bij zijn
moeder- organi satie , de

~ VR .

Evenmin legt de NVR , voorzover bekend ,

belangste l l i ng aan de dag voor de in Nederland op stapel staande ac -

•

tiviteiten rond Pasen , di e ook voornamelijk de NAVO a ls i nzet zull en
hebben .
Zo blijft de NVR nationaal (voornamelijk door geldgebrek , sedert
het op last van de CPN afstoten van haar winstgevende reisdienst VCU)
en internationaal , (voorname lijk door de politiek van nonthoudi ng"
tegenover WVR- initiatieven , ook r1eer onder druk van de CPN) een ilsl apende" organisatie .

*) Bedoeld wordt de sfeer van samenwerking , die zich manifesteerde

tijdens de Vietnam - bij eenkomst te Stockholm van 6 - 9 juli 1967 ,
waar diverse organi saties , w. o . de WVR en de ICDP , vertegenwoordigd
waren .
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De 14 . 000 deelnemers aan de televi$ie - cursus Russisch

v ~n

de

stichting TELEAC (Gestart in september 1967) nerdcn eind februar i 196u
verr ast met een hun van TELEAC - zijde toegezonden
reizen NV , het reisbureau van de vereniging
11

11

11

folder 11 van''Vernu"-

Nederland- U.'3SH 11 •

Voor allen", valt daarin te lezen , "die begonnen zijn aan de

studie van de Russische taal, door middel van de t elevisie , avond~ij ,

cursussen, privélessen enz . en hun huisgenot en organiseren

in

samenwerking met nrnto.:?ris t 11 te Moskou , in de zomer van 1968 enige
speciale vli3greizen naar de steden Moskou en Leningrad'' ·
Er is een keuze uit vijf reizen van 10 dagen naar Hoskou (prijs:

•

f 654 ,- ) en vier reizen van 13 dagen naar Moskou en Leningrad (prijs:
j

759 ,- ) .
Merkwaardig is , dat in de ·1 folders 11 niet wordt volstaan r.1et het

Geven van bijzonderheden over de speciale vakantiereizen voor aankomende Slavisten , doch dat apart nog even wGrdt vermeld ,

dat

11

Vernuu ook

andere "gespecialiseerde" vliegreizen organiseert , en wel voor : landbourldcskundigen , chirurgen en gynaecologen 1 schaakliefhebbers , thea eerdeskundigen , studenten , congresgangers en'zakenlieden . Men wordt hier
geconfronteerd met een stukje werk- tech.ni ek van de vercnigir.g "Ncd.erland- USSR" . In de c ultur e l e overeenkomst , op basis waarvan NU samenwerkt met de Unie van Sowj et - vereni gingen voor vri endschap en c u lturele
betrekkingen met he t bui ten l and en de vereniging "USSR-Nedarl and" in
Moskou , is een bij zonde r e pl aa t s ingeruimd voor door
niseren

11

11

Vernu 11 te orga-

specialisten- reizen" , die erop gericht zijn Nederlanders uit

hoofde van hun beroep of Hhobby 11 te interesseren voor specialisti sche
reizen naar de Sowjet- Uni e .
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~1a ni_festatie 11 voorhoede 11 -

jeugdorganisaties in il est - Be rli.i!:_!:

Zoals reeds in een vorig overzicht werd ar::tngekondigd (zie •;o

1 - 1968 , pag . 19) , organiseerden de zbn .
februari j.l . in

~ est - Berlijn

o~voo.L·hoede'; - jon geren

half

een grote , tegen de Amerikaanse poli -

tiek inzake Vietnam en tegen de NAVO gerichte actie , Deze bestond
uit een conferentie in de Technische Universiteit, waaraan3n00 per-

••

sonen deelnamen en die 14 uur duurde in een demonstratie met 12.000
deelnemers •
De belangrijkste redevoering was onget11ijfeld die van "1udi
Dutschke .

~ijn

toespraak volgde op de mededeling, dat de voor zondag

18 februari geplande betoging, die door het Berlijnse stadsbestuur
was verboden , na interventie van de rechter toch kon doorgaan .
Volgens Dutschke zullen de steeds opnieuw optredende tee enstrijdigheden in het kapitalisme van deze tijd, de massa 1 s

dwinge~

om revolutie te bedrijven . Voordien dient het Duitse leger vermin derd te wprden, moet opgeroepen worden tot desertie, moet de NAVO
bestreden worden , revolutionaire kringen en actie - comitê's worden
gevormd en internationale conferentie s worden gehouden. Iedereen ,

•

aldus Dutschke, moet zich meer dan ooit op de directe strijd voorbereiden .
Deze oproep i s ook terug te vinden in een aan he t slo t van de
conferentie aangenomen re solutie . Daarin worden o . m. de volgende
acties aangekondigd .
In Westeuropese landen, waar Amerikaanse bases zijn g evestigd,
- alsook in de Verenigde Staten zelf - zullen voorlichtingaactivi teiten onder de militairen ontwikkeld worden , met het doel de weerbaarheid van het Amerikaanse leger te ondermijnen en de soldaten te
overtuigen van de noodzaak van verzet, sabotage en desertie . Voorts
is het de bedoeling door middel van acties en demonstraties een
campagne tegen NAVO- bases in
het motto

11

~esteuropese

landen te voeren, onder

Vernietig de NAV011 • Ook 11il men in die Heateuropese

landen , die via hun havens militair materiaal verzenden ten dienste
van - wat genoemd wordt - de Amerikaanse agressie in Vietnam , probe ren om stakingen van havenarbeiders te bewerkstellicen . Tenslotte
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- 26 zal in

hest - ~uropa

een actie worden

voorb~rcid

om de b&volking voor

te lichten inzake concerns , die als toeleveringsbedrijven fungeren
voor de fabricage var.

vernietigin cswapc n ~ .

Deze activiteit

~al ~è 

voled v•orden door demonstrat ie s en blokkades, bijvoorbeeld tcc;en de
produc ent van napalm, Dow Chemical . *)
Onder de buitenlandse deelnemers waren ook Nede rlandse jongeren , voornamelijk leden van de Socialistische Jeugd ( Su) , van de
st udentenvereniging llPoliteia •; c:n van de Studentenvë<kbeweging (SVB) .
Q~!:1.?hl~j._n

Amsterdam
Deze organisaties waren met tien andere ( w. o . de PSP ) ook de

organisatoren van een , op 21 februari j.l . in Amsterdam gehouden
solidariteitsb ijeenkomst , onder het motto " Steun aan het bevrijdi ngsfront in de Derde

~• ereld'' ·

Daaraan gi ng een fakkeloptocht met 500

deelnemers vooraf . Aan de meeting zelf namen 1.200 personen deel .

•

Rudi Dutschke v1as ook daar de belangrijkste spreker .
Hij bracht o.m. naar voren dat "wij" de plicht hebben de kapi talistische heerschappij in onze landen eindelijk te vernietigen en
er naar toe te werken, dat het imperiali sme van de Verenigde Staten
op alle mogelijke plaatsen wordt verslagen en wel met

all~_Eliddelen,

die ons ter beschikking staan . \Jij moeten, aldus riep Dutschke zijn
toehoorders toe, ons inprenten dat wij niet alleen abstract - moreel ,
maar ook concreet naar vormen van verzet moeten zoeken om ons zwakke,
lauwe protest van hedenavond op straat, te veranderen in concrete en
effectieve sol idaritei t .
11

\!i j moeten ons i n de komende periode concentreren op concrete

ondersteuning van de sociaal - revolutionaire beweging in de Derde
Wereld , van Vietnam tot Zuid- Afrika , van Peru tot

Zuid- ~orea .

Deze ondersteuning wordt direct bewerkstelligd , indien wij in \I estEuropa ertoe overgaan de campagne tegen de NAVO- bases door te voeren 11 1
aldus Dutschke •. Hij vervolgde :

11

\/ij hebben vandaag voor onze anti -

imperialistische en anti - kapitalistische strijd een
combinatie nodig van individuele acties van

per~anente

anarchistisch- subversi~ve

aard en concrete massa- acties" .
Ove r de campagne "Vernietig de NAV0 11 , waarvan ook sprake is
in de resolutie van de Vi etnamconferentie in vJest - Berlijn (zie boven),
•) In dit verband is int eressant, dat volg~ns persberichten op zaterdag 30 maart j . l. bij de vestiging van "Do w Chemical 11 in Rome een
bom werd geplaatst .

•
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zei Dutscnke , dat een voortdurende voorlichting noodzakelijk is, die
steeds neer moet culmineren in massale straatdemonstraties. Deze
activiteiten moeten gecombineerd worden

me~

subversieve acties ,

waarmee Dutschke , naar hij mededeelde , concreet bedoelde: ht!t ve r nietigen van de oorlogsmachinerie , zoals: NhVO- bases, vliegvelden,
en schepen die materiaal en munitie naar Vietnam brengen . Het is niet
uitgesloten , dat Dutschke , die in zijn

re~e

ook

a~ n

1e provo's een

demonstratieve rol toebedeelde , tijdens zijn bezoek ann Amsterdam ,
con tr.~. ct

file t

hen heeft gehad . Wellicht is het resultaat'daarvan

terug te vinden in een r edact i oneel artikeltje in het provo - bl ad
11

De di tte KranV' , van eind febr uari 1968 . Daarin rwrdt gesteld dat

dit nummer nogal wat revolutie - theorieën bevat , zoals een artikel

•

Van de hand van pr of . Herhert Mar cuse, die de ideoloog achter de
Berlijnse studentenacties wordt genoemd . Aangekondi gd wordt , dat in
de volgende nummers gr ote artikelen zullen verschijnen van o . m.
Regis Debray (Revolutie binnen de revolutie) , "zodat iedereen nu
weet waar het om gaat , als deze zomer de image van de Derde Qereld
de inzet wordt van ongekend grote conflicten op straat".
Uitslag grondraadsverkiezingen 1968
Bij de in februari j . l . gehouden verkiezingen voor de grondraden
(studentenvertegenwo ordi gingen) van de Nederlandse universiteiten en
hogescholen , kwam de Studente nvakbeweging (SVB ) als de (grote) wi nnares uit . de bus . Vas het v66r de verkiezingen zo , dat de s yndic ali s ten

•

alleen in de grondraad va n de Universiteit van Amsterdam ( aldaar genoemd ledenraad van de Algemene Stu dentenvereniging Amsterdam - ASVA ),
de meerderhe i d hadden , thans is dat ook het geval in de s tudentenr aad
van de Vrije Uni versitei t , van de universiteit van Nij megen en van de
economische hogescho ol in Ti lburg . Op Eindhoven na (een achterui tgang
met 4, 7%) , steeg het aantal stemmen van de SVB overal vrij ster k; in
Tilburg zelfs met 27%, in Nijmegen en aan de VU resp . met 20 en 19%.
Tenslotte verwier f de SVB in de g;-ondraden 34 zetels meer dan in 1967.
Bij dit alles moet niet vergeten worden , dat het percentage studenten,
dat aan de verkiezingen deelnam , daalde van 42 tot 30% ~
De ze stemmen- en zetelwinst heeft ook invloed op de afvaardiging
naar en de samenstelli ng van de (overkoepelende) Nederlandse Studenten raad (NSR) . Van dit 50 leden tellende college zijn er thans 22 SVB 1 ers
(vorig jaar 18) . Daar mee wer d de SVB de grootste 11 studcntenpartij 11 •
Doordat de progr amma ' s van de SVB en de andere grote studentengr oepe ring , het Nederl ands St udenten Accoord (NSA)

(18 zetel s)

te
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uit elkaar liggen, vas he t van het begin a f aan duidelijk 1 dat

ha t

onmog~lijk ~as

de SVa om

m~t

om samen een

N~d - bestuur

te vormen .

Da~ro~

de groeperi ng Stud ' 75 (3 zetels) in zee t e

rlat stuit t e op

moeilijkh~den .

basloo;

ga~n .

Ook

Volgens de laatst_ berichten i s er nu

een bestuur gevormd dat uitsluitend uit SVD ' ers bestaat . Voor hvt
eerst in de geschiedenis van de
zitting en wel als algemeen

~SH,

heeft

b~stuurslid.

tie Paul Vcrbey aan , zoon va n de

da~rin

een

com~uniat

De SVB zocht voor die func -

co~munistische

vlethouder van Ar.tster -

dam • .:!:en sterk stéJ.altje , als men bed•..; nkt, dat v.::m de ca 2 . 500 leden
tellende SVB en van d e 70

~

80 . 000 studenten in Nederland,

slec~ts

een 60- tal communist of communistisch georiënte e rd is . Bvenzo, als
men zich realiseert, dat het in november 1967 o . a . de commnnisten
in de SVB waren , die zich verzetten tegvn. het plan va n de zgn .
!Critische Universiteit (zi e NO 11 - 1967 , pag. 24) . He t ziet er
naa r uit dat z ij, nu bij de uitslag van de vcrkiezingen is gebleken ,

•

dat de SVB ondanks (misschien dank zij) dit plan een grote over\'!inning boekte , alle zeilen zullen bijzetten om de verloren gegane in -vloed in de studentenvakbeueging te herwinnen.
1 Hei - groep

Door de bomaanslagen op de in.Den Haag gevestigde ambassades
van Spanje , Griekenland en Portugal in de nacht vqn 2 op 3

m~~~~

j , l.,

werden de meeste Nederlanders voor het eerst geconfronteerd met een
nieuwe extremis ti sche organisat i e , t.w. de 1 Mei - groep . Toch Ras het
niet de eerste maal, dat deze gr oeperinc; van zich deed horen . Haar
eerste actie , waar aan z ij v1aar schijnlijk ook haar naam ontleent ,
bestond uit de ontvoering op 1 mei 1966 van mgr. o1arcos Ussia. Urruti Coechea , adviseur voor kerkelijke zaken van de Spaanse di plomatieke
vertegengoordiging bij het Vaticaan . In eon brief nerd toen medege deeld dat de
r · ~ . kerk

kerkelijk~

adviseur zou

word~n

vrijgelaten, zodra de

zich voor vrijlating van de politieke gevangenen va n het

Franco- bewind zou uitspreken . Korte tijd later werd hij , zonder dat
een dergelijke verklari ng

\'IBS

uitgegeven , echter toch in vrijheid

gesteld .
Sindsdien heo::ft de 1 Hei - groep diverse activiteiten , zoals
b eschietingen en bomaanslagen op haar naam ge bracht , laatstelijk dus
de bomaanslagen in Den Haag , Londen en Turijn . Dat men het daarbij
niet wil l a ten , blijkt uit een onlangs aan het in Den llaag gevestigd~

Franse persbureau ger icht schrijven , afkomstig van deze groep ,
V L:RT!WU./ELIJK
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- 29 H.:tarin ct" bevolking wordt g..:\'l aarschuwd nL. t i n de
sad~ ~

v1n dictatoriaal

landen of

gcreg~~rd d

O •.lG'-' vin ~; VJ. . •

v~n ct~

Ve r niedc

::::-:o:..::-

3~ ~t · ~

t,. komen . De brit:f eindigt met d ... woorde n nonz..: n. volutiol'l : :. irv ac -.;i._

gtlat door:; .
Inmiddels werd bekend , dat de 1 110i- groep b.:sta<.< t uit

aanl-~an 

gers van de Spaanse anarchistische ver\:niging °Fcderación Ibcrica
de Juventudes Libertari as': (FIJL) . Deze ?IJL
en

h~eft

haar zetel in

F r ~nkrijk

i~

in

Spanj ~

vcrboden

of Belgii.

In het Nede rlandse anarchisten- blad :'De;, Vrije:' , v.:m 10 februa ri j.l ., werd een bericht opgenomen over hot werk van de 1

~o i - groep

en de houding va n de FIJL. Volguns dit bericht verklaarde do l l1e i grocp , dat de reeds gepleegde aanslagen op Griekse , Spaanse , Boli-

•

vi~anso ,

Venezu<:laanse en Amerikaanse

ambassad~s

Europese landen , het werk zijn van deze groep

~n

in verschillende
dat deze aanslagen

doel uitmaken van een grote revolutionaire solidarit"'its- campagne,
die door geweld het "wettelijk" geweld van diverse dictaturan en
van het kapitalistische i mperialisme aan de kaak uil stellen.

Ha~enu

de FIJL nerd hier nog aan toegevoegd, dat deze organisatie het als
haar taak is gaan zien, door een ueroldwijde strijd tegen dictatul'r
en imperialisme steun te verlenen aan degenen die , met gevaar

voo~

eigen leven en veiligheid, strijden voor betere toestanden in eigGn
land .
Reeds ee rde r had " D..:: lfrij e" blijk gegeven

v.<:~.n

huar sympathie

met de door de FIJL ontpl ooide activiteiten. Zo werd door de Vrije -

•

anarchisten een financi~le campagne gevoerd t . b.v . FIJL- acties en
werd op 23 juli 1966 in Haarlem een demonstratie gehouden tegen het
Spnanse regiem , terwijl ge lijktijdig een ..,punje- fold0r van :;De Vrije;'
en ee n fold er van de FIJL tegun het tourisme naar Spanje en voor
vrijlating van de politieke

gev~ngenen

in Spanje , werden uitgedca l d .

In HDe Vrije:'; van januari 1967 v1erd tenslott e opgeroepen om bij de
Spaanse Ambassade te prot esteren tegen do gevangenneming van een
5- tal anarchisten in Spanje . Ook maakte "De Vrije" bekend , dat nog
vorig jaar een Spaanse

vertegenwoordig~r

van de FIJL de gast 'ïas

geweest van een "Vrij e 11 - anarchist .
Hoenel er dus contact en geestverwantschap bestaat tussen
de FIJL/1 Mei - groep en Nederlandse unarchisten rond "De Vrije;' ,
is het niet zeker ,

d~t

laatstgenoemden betrokken zijn geweest bij

de gewelddadige ac ti e s van de 1 Mei - groep . De meeste anarchisten
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in Hcdcrland , ten

del~

gegroepucrd in de

V.ü,:'f ,Oû ..:.Liv ' ·

--------·

11

F0dcr~ti~

listt:n" (FVS) en voor een ando:>r dt:cl rondom hut
vcr~erp~..n

v~n Vrij~

m.:J.andblu~

·'De

nl . het gebruik van Reweld als strijdmethodc .
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Bedrijf

:aanero .

Object

Buiksloot - Nieuwendam .

Aanleiding

Jirectie weigerde compensatie voor verhoorie
sociale lasten;
directie wilde 26 stakers ontslaan .

Resultaat

Looneisen ingewilligd; 3 stakers ontsl agen .

Aantal werkneme rs

.:.!: 170.

Aantal sta kers

+ 170.

Duur staking

25/2 tot 18/3 .

Bedrijf

B:\M .

Object

Jilhelminagasthuis .

Aanleiding

Arbeiders eisen volledige toepassing CAO .

Resultaat

Nihil .

Aantal werknemers
Juur staking

25 á 30 .
25 á 30 .
VA.naf 15/2 .

Bedrijf

Vikopa .

Object

Peylbouw , Amsterdam .

Aanleiding

Hetse l aar s eisen toepassing "Amste r dam tarief"
( hoger dan CAO-loon ).

nesultaat

Nihil.

Aantal

Onbekend .

Aantal stakers

•

Vc;RT!"?OU .1ELIJK

~erknemers

Aantal stake rs

18 .

Duur staking

Vanaf 18/3 .
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Plaats :

Or,r,anisatie :

Datum :

Bijeenkomst :

8- 10 april
1968

Buitengew one vergadering Moskou
Al~.Raad
VV over hulpverlening aan Viet nam.

12 t/m 15
april 1968

ABC/NAVO - verzetsmars.

o . a.naar
Budel ,
Brunssum
( !.FCE'IT ) en
Vaals .

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

april 1968

Conf. over Vietnam.

Parijs

Intern. Dem . Vrouwen
Fed . ( IDVF ).

voor jaar
1968

Conf. voor ophe ffi ng
v. h. analphabetisme .

Ulan Bat or

'e reldfed . Dem. Jeugd
( \.FDJ ).

16- 19 april
1 968

Conf. i.z . ~ etensch .
Samenwerking .

·· ereldvakvcrbond ( •VV ).

..ereldfed. van ',/etenschappe lijke ·.. erkers
( 1

*

CP- en .

24 april

2e Voorbereidingsconf.
Comm . Conciiie.

mei 1968

2e Afro - Aziatische conf . Peking
v. journalisten.
Rotterdam
Stertocht.

Afro-Aziatische
Jour nal isten Assoc iatie .

juni

Conf . van sol i dariteit
met de Portugese kol .
Z. W. Afrika en Z.Afrika.

Tanzania

· ereldvredesraad( WVR ).

1-2- 3- juni
1968

Pinkstertocht .

AFCEJ!T

ANJV.

28 juli 1 aug . l968

Congres Lat .-Am .
Journalisten.

Havanna

Internat. Organisatie
v.Journalisten (IOJ).

28 juli 6 aug . 1968

9e Vlere ldjeugdfestival.

Sofi a

We reldfed . v . Dem .Jeugd
( HFDJ ) en Int . Unie v •
Studenten (IUS).

zomer 1968

Bijeenkomst van jeugd
uit NAVO- en ~arschau 
pactlanden .

Helsinki

\lereldfed . v . Dem .
Jeugd ( VIFDJ) .

18- 21 sept .
1968

5e Medische Congres
FIR .

Warschau

Internat . Federat ie van
Verzetsstrijders (FI3) .

22- 27 sept .
1968

3e Int . meeting BITEJ.

Praag

Bur eau voor Internati onaal Touri sme en Jeugd
( WFDJ )

sept. 1968

Algemene Vergadering

Helsinki

l., ereldfed . van ·:etenschappelijke ~erker s

28 mei 1968
*

Boedapest

'F'1'. ;) •

\>::W'.i •

NVB .

( ViFWW ).

le week van
sept . l968

Internationaal congres .

Carara
(Italië)

•

Anarchisten.
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*

Datum :

Bi.iee nkomst:

Pla'lts :

On,.nnisatie:

+ half sept .

Internat . Colloquium v .
Europese en Amer i kaanse
Juristen.

l 1 1\bbaye de
Royaumont

Int . Verb.v.Dem .
Juristen (IVDJ).

herfst 1968

Conf . over Europese
Veiligheid.

?

Vereld Vredesr aad(!VE) .

24- 28 nov.
1968

VIe ~~ reldcongres over
"De rol van de vrouw in
de wereld van vandaag':.

Helsinki

Internat . Democ .
Vrouwen Feèeratie(IDVF).

nov .-dec .

Int. Conf. van CP- en .

Noskou

C6mmunistische Partijen .

Ï968

1968
eind 1968

•

Symposium Europ . Veil i g- Praag
he id •

Czech. Comm . of the
Defender of Peace ( CCDP ) .

• Nieuw c . q. aangevula •

•

VERTROU\VEL IJK

VE.1T•WUI.. ELIJK

OVERZIC~T

BUirENLANDSE REIZEN

Tot + 31 maart 1968

:Ja t urn:

Naam :

68
15- 1- 68

MORR I~N ,

31 - 1-• 68

ABELN , 14 . I\ . M.

î 0- 1-

1

J.

Geb .datum:

Reisdoel :

4-5- 1 28

Hedacteur
Praag .

1

10- 2 - 1 46

7-2- 68

21 - 3-' 68

De ':.aarheid 11 •

Voorz . comm i ss ie buitenland

SVB en secretaris CESE .

1

8- 3-' 68

11

Pro.ag , IU S?

ABELN,

Ric hting Duitsland . Doel
onbekend .

t-1 . A. i'1 .

t-10RRIËN , J .

4- 5-' 28

Redac teur :•ne \'!aarheid " ,
naar Praag als vers l aggever .

•

•
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