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I

De R!?volutie ;in Tsjechoslov1akijc
II~t

voorjaar

stormt nog ste0ds i n Tsjechoslouakijc.
a~n ,

~a~r

du storm kondi gt

he t einde van dun lange grimmige winter . Macht i ge bomen

bezwijken onder hut gewe l d , maar hun val wordt mat gu j uich begroet .
llut oude wordt weggevaagd . Er is i ets nie uws in de lucht .

De revolutie duurt al dri e maanden mut onvGrminderde h e vighe id .

•

i1aar het is een

vr ~edzame

ten , ongebreidelde

revolutie , rnet s toutcn zingende ··demonstran-

d iscussi ~s ,

massa- meetings over erns tige dingen di e

eindigen in explosi es van vreugde over de ongekende vrijheid van spr e ken, met happenings en fla rden beatmuzi ek . " Op de heuvels van Praag
bloeien de seringeni'

(de verbijsterde Sowjetpers neet op een zeker

moment uit Tsjcchoslowaki j e

ni~t

anders te melden dan dit) .

Het lijkt vooral een revolutie van de intellectuelen , de schrij vers , de kunstenaars en de j eugd . De j e ugd steekt spandoeken op

m~t

het gee ft niet welke tekst en : 11 De man denkt dat hij e.en genie is ,
m.:tar hij is eo::n l or 11 (dat s l aat op Novotny) en het "Hake love , not
war" van de hippies of het s i mpele " de billen bloo t!" , waa rv~n elke
taal zijn eigen spreke nde vari ant schijnt tu k ennen .

•

Het eigenlijke drama van de r0volutic spee lt zi ch m<:e r i n he t
binnenste va n de staats- en partij - apparaten a f, vJaar afgerekend
wordt met do conservat i e ve apparatsjiks: Mamula, de Be ria van Tsj echo slowakije , partij - s e cre t a r is Koucki , H.:tvlicek en ilendrych , de parti j ideologen , Kudrna , de mi nister van binnenlandse zaken , Lomsky , de minis ter van defensie, Ploj har , de mini ster van volksgezondheid , Dvoruk , de
~inister

van kunsten en wet~nschappen , vice - premie r Simunck , Baruska ,

de procureur- generaal , Pastyrik , voor zitter van de centrale vakbondsr aad , Zav.:tdil , voorzitte r van de communistische jeugdbond , en tientallen anderen .
Generaal Se jna , die Novotny in januari met inzet va n het leger
heeft pogen te redde n , vlucht naar het buitenland en ontketent daarmee
een rel die de voorma lige partijleider zijn presidentschap kost en nog
weer anderen noodlot t ig wordt . Janko , de onderminist er van de fens i e,
pleegt zelfmoord . Br estanski, de vic e - president V'ln he t hooggere c htshof ,

VEl1TfWU~> ELIJ K

V Ji~THO U .

- 2 -

vcrh<:~ngt
ni~t

zich (of wordt hij vermoord?).

D~

ELIJh

laa tste.: H\,ho ' s 'Jho?n is

meer geldig . Dàt is revolutie .
Er wordt een niDuwe

pr esid~nt

gekozen , generaal Svoboda , een

nationale held die er ook in de Sowjet- Unie goed
nen van

d~

opst~at .

DD

toporg~ 

partij - het presidium en het secretariaat - worden

gcr~ 

organiscerd . Onder leiding van Cernik wordt ee n nieuwe regering
geforme e rd . De partij ontwerpt een democrati sch a ctioprogram : 11 De weg
van 'l's j echoslowaki j e naar het socialisme·'.
Toch heeft ook die revo l uti e zijn minder zonnige kanten .
,
Tsjechoslowaki j e is tensl otte een va n de belangrijkere bloklanden ,
militair gein tcgrE.!erd in het Warschau - pact, economi sch verstrikt in het
Comecon- net,

politiek gebonden

a~n

vcrdragen met alle omringende

socialistische landen, een belangrijke steun van Ulbrichts DDR . In de

4a

Sowjet - Unie , in Polen en de DDR vooral heeft men de ontwikkelingen
met stijgende onrust en ergernis gevolgd . In de gemanipuleerde pers
heeft men ze zoveel mogelijk doodgezwegen. Moskou heeft het niet
gewaagd te

intcrveni~ren

- a l heeft men Dubeek wel verantwoording

gevraagd op een spoedconferentie in Dresden - maar , aldus een scherpe
I

opme rking in de Joegoslavische pers: "zwijgen is in dit geval óók interveni~ren11 .

Een meer directe confrontatie lijkt wel onvermijdelijk .

Trouwens, ook in Ts j echoslowakije zelf zijn in de ontwikkeling
schaduwplekken aan te wijzen. Twintig jaren dictatuur blijken politieke
reflexen in de massa van de arbeiders te hebben gegrift die een gevaar
vormen voor de democrati sche r e volutie . De " bevoorrechte klassen
schijnt zich voor een deel bedreigd te vo elen door de nieuwlichters •
Niet wetend hoe te kiezen tussen " conservati e ven " en "progressieven"
schijnt ze reeds - hier en daa r - toe t0 geven aan anarcho- syndicalistische neigingen . En bepaalde groepen arbeiders althans zullen zich
misschien solidair verklaren met de conservatieve , apparatsjiks in de
lagere echelons van de partij, die zo moeilijk zijn uit

t~

roeien .

Als de roes van de revolutie voorbij zal zijn en ze npermanent 11
wordt, zal de leninse vraag

11

\'lie zal winnen?" waarschijnlijk nog lang

blijven klemmen . Zeker wanneer de regimes in Polen en de DDR zich
zullen weten te handha ven en bovendien de economische moeilijkheden
ook door Novotny ' s opvolgers niet op korte termijn kunnen worden opge lost (waardoor de conservatieven een a rgument in handen kri j een tegen
de nieuwlichterij) ,
Er hebben zich in Ts j echo~lowakije hoopvolle perspectieve n
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gaop~nd .

Maar er zijn (nog) ga~n institutionelu gar~ntics , dat du

dcmocr~tisering

zal kunnen

word~n

voorwaarden moeten scheppen voor de vcrvulling

Het

~s

d~

voltooid. Vooral do economio ZQl
erv~n .

begrijpelijk , dat vele arbeiders in

Tsjechos lo wakij~

- bewerkt door Novotny's agitators - de gebeurtenissen van do afgelopen maandon met een zeker wantrouwen volgen . Journalist~n hebben
v~n

uit hun mond opgetekend: "Die h ele <J.ff<J.ir (:.' is alleen h0t werk
schrijvcrs

11

-

"De radio en de televisie laten maar één :;Jartij

het woord'' - Die twintig j aar hun mond niet hebben

•

hot ineens alléén voor het zeggen 11

-

de

a:J.!l

op~ng~daan ,

hebben

"Censuur? Daar hebbon nij nooit

iets van g0merkt • 11 Inderdaad is de revolutie hc:t werk v.:tn de

;•sc~lrij 

vers": van de intellicentsia, de studvnten en de jeugd . En terecht
vcrwachten de arbei ders, dat de intelligentsia - van de professoren
tot de technici in de bedrijven - in de nieunc situ~tie een voldoening
zullen eisen die meer dan voorheen in overecnst~mming zal zijn met hun
m<J.atschappelijke functies. De lonen zullen worden gedenivelleerd. Dat
is reeds aangekondi gd . De arbaiders zullen relatief neer lager worden
gewaardeerd .
BovendL:m heeft de revoluti e de identificatie van het "partijbeL:mg11 en hot

11

arbeidersbelang 11 doorbroken en do bevoorrechte positie

van de Tsjechen aangetast . Agitators uit het conservatieve kamp trach-

•

ten de arbeiders ervan te overtuigen dat de Slowaken en de

11

witte boor-

den" de macht hebben overgenomen . Dio ideeën schijnen wel weerklank
te vinden.
In elk geval is de eerste stoot tot de revolutie niet van de
partij uitgegaan . Niet de vert egenwoordigers v~n de arbeidersklasse,
maar de intellectuelen hebben de doorbraak geforceerd . Het zijn de
schrijvers geweest die zich openlijk v~n de partij hebben gedistancieerd,
die er op hun congres in juli van hot vorig jaar een vernietigend oordcel over hebben uitgesproken . Het zijn de economen geweest die het
échec van het regime Novotny hebben becijferd en later de studenten
die hun volle gewicht tegen de wankele p::trtij - kolos hebben gegooi d .
Pas te elfde r ure hebben meer liberale topfiguren in de CP zich
- onder sterke i mpulsen uit Slowakij e -

t~gcn

de Novotny- klick ver-

zameld . De part ij heeft zich s l echts staunde wetvn te houden door aan
de dwingende eis tot vernieuwing gehoor te geven en ze heeft - n og
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steeds - de grootste moeite de ontwikkelingen de baa s te worden .
In zijn rede tot het Centraal Comité va n de partij op 1 april
heeft partijleider Dubeek deze situatie ni-:!t g ehee l weten t e v er sluieren .

11

De ontwikkelingen sinds het januari- plenum 11 , zei hij , ;;heb -

ben zich •••• • • ook gekenmerkt door een weergalo ze activiteit va..'l'l onze
burgers" (waarmee de niet -communisten worden a a ngeduid) ••• "Ve l en zijn
bang geweest dat de partij aan de druk zou toeg even , dat ze haar po sities zou prijsgeven , dat ze zou afdrijven in de storm en niet in
staat zou zijn zich te verzetten tegen kwalijke ontwikkelingen en schadelijke eisen 11 • • •

11

:Iij zijn ons ervan bewust geweest , dat de besluit en

van het januari- plenum ( de afze t ting van partijleider Novotny) de politieke activiteit v an de burgers in hoge mat e zou stimuleren en een
volledig nieuwe politieke atmosfeer zou sch e ppen , · waarin in een onge-

•

kend tempo reeksen nieuwe eisen zouden worden gesteld die overigens
veelal gerechtvaardigd zijn 11 •
breken

11 • • •

11

• •

nMaar wij kunnen geen ijzer met handen

0ns Centr aal Comité werkt al beter dan in .j anuari, inaar

dat wordt dan ook hoog tijd . 11
Dat Dubeek tegelijkertijd tracht de indruk te vestigen dat de
belangrijkste impulsen tot de nieuwe ontwikkelingen van de partij zijn
uitgegaan is begrijpe lijk, maar hij doet er de waarheid wel geweld mee
aan . ·'Dit hele ontwikkelingsproc es is voornamelij I< bepaald door de
creatieve en spontane activit eit van de massa , ~eleid dooE_i~~~mu~
nisten" , zegt hij met e nige overdrijving e n hij gaat zel fs nog verde r
wanneer hi j poneert 11da t

deze beweging door onze communistische par t ij

in gang is gezet •• • dat de partij bewezen heeft in staat te zi jn de
sociale ontwikkelingen nieuw leven in t e blazen ."
He t is eerder zo , dat de part ij buiten adem bij de ontwikkelingen is ten achte r gebleven, zoals het Centraal Comité ook in zijn re solutie (van 5 april) toegeeft :

11

De communisten zijn in verwarring ge-

r aakt . Zij hebben zich i n hun verschillende organisaties te weinig onafhankelijk getoond in het politieke werk en gewacht op gedetailleerde
aanwijzingen van bovenaf . In sommige pl aats en staan de communisten e r
hulpeloos en passief bij , wanneer bepaalde ontwikkelingen een anticommunistisch karakter aannemen , hetgeen e e n mee r voorkomend randver schijnsel is van in de aard gezonde kritische processen van socialistische opbouw , en dit terwijl de communisten toch sterke posities innemen en een grote invloed kunnen uitoefenen . Zij laten zich onnodig
in het de f e nsi e f dringen , terwijl zij alle reden hebben de voorho ede
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te vormen in deze strijd om vernieuwing • 11
De storm moet dus beteugeld worden . De partij moet zijn greep op
de massa hervatten en de beweging onder contrSle krijgen . Het is Dubcek3
conclusie

11

dat het de taak is van de partij de betekenis te doorgroncien

van de sociale be\teging die gaande is, die betekenis nader vorm te
~'

11,:;;:.

te verdiepen , accenten te l eggen in het progressieve denken ·Naar

deze er beho r en te zijn , onjuiste opvattingen te

bestrijde ~ •••

de sociale beweging naar een ho&er plan t e voeren

11

e n zo

•

Dat daarb ij volgens de nieuwe partijleiders de marxistische
ideeën over de verhouding tussen de "massa " en de

11

partij; 1 zod.?,nig g~ 

realiseerd zullen moeten worden dat inderdaad de nmassa11 het x·ccht van

•

spreken krijgt dat haar zo lang onthouden is , vormt de eigen lijke inhoud van het democ r atiseringsproces dat hier op gang is gebracht . Maar
het blijft - zolang de partij het helpen kan - een democratiseringsproces van ;•socialistisc he " signatuur : 11 Het gaat (volgens Dubcek) niet
om democratie, maar om een ' socialistische' democratie. De partij blijft
haar leidende rol behouden • •• Neningen en belangen zullen vrij tot uiting mogen komen .

~aar

ze zullen onvermijdelijk botsen en soms met de

sociale realiteit in conflict komen . Het zal dus noodzakelijk zijn in!titutionele vobrgaarden te scheppen voor een objectieve evaluatie en
zulke conflicten • • • 11

oplossin~n

Naar een socialistische democratie

•

vlanneer het dus niet waar is dat nde partij 11
t ieprogram -

11

-

volgens haar ac -

in staat is gebleken leiding te geven aan deze maatschap -

pij door het initiatief t e nemen tot dit democratiseringsproces '', ze
heeft wel , in ditzel fd e ac ti eprogram dat door het Centraal Comité in
april is bekendgemaakt , een verregaande reorganisatie van de po litieke,
sociale en economische structuren in meer democratische zin ontworpen .
\leliswaar legt zij daarin de breuk vast met de toestanden zoals die
heersten onder het regime Novotny , anderzijds echter - en ook dit is
niet meer dan natuurlijk - tracht zij de continuiteit aan te tonen van
de ontwikkelingen in de socialistische maatschappij die , een tijd lang
gehinderd door kwade machten , in deze nieuwe situatie zijn uitgemond .
In de vijftiger jaren zijn deze ontwikkelingen afgeremd - aldus
de analyse van het actieprogram - door een mechanische co~iëring van
politieke conc epties , ideeën en praktijken in een sfeer die nog besmet
was door de persoonscultus . In de zestiger jaren is daarin een keer
VERTROU\iiELI JK
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get<omen in zoverre toen de voorwaarden werden gesetapen voor een r:1eer
creatieve ontplooiing van alle maatschcppelijke krachten , die niet
langer met elkaar in antaûonistische tcgenGtelling

stonde~,

en vooT

een nieu•.!e aanpak van de economische er. technische revolutie. i·iaar ook
toen is men \'leer teruggevallen in de praktijken van de klassenstrijd
- al heeft het XIIIe partijcongres het einde van de dictatuur van het
proletariaat verkondigd - en hebben lieden die op de een of andere
wijze hun eigen belangen meenden te moeten dienen, de socialistische
opbouw afgeremd .
De diepere oorzaken van de kramptoostand die toen in onze economie is opgetrede:1 - zo nog steeds de analyse van het actieprogram zijn gelegen in de deformaties in ons politieke systeem. Er heeft zich
geen socialistische democratie kunnen onh:ikkelen . De revolutionaire

•

dictatuur is overgelopen in een bureaucratische dictatuur, die tot een
obstakel is geworden voor een verdere ontplooiing van onze samenleving
op elk gebied . Zo hebben politieke fouten geleid tot economische mis slagen en omgekeerd en zijn we hulpeloos tussen de raderen geraakt van
een mechanisme waarin de theorie en de praktijk tegengesteld werkten.
De voornaamste fout is gelegen geweest in de monopolisering van de bureaucratische macht door de partij, in de
terreur over de geest, in de onderdrukking van elke kritiek, in de ongebreidelde bemoeizucht van de partij . De
partij meende a l le taken van de economische en staatsorganen en van de sociale organisaties te kunnen en moeten
overnemen . De besluitvorming werd tot het uiterste gecentrali seer d i n de handen van enkelingen - en met name in
de handen van kameraad Novotny • •• ••
Uiertegenover stelt het actieprogram de wenselijkheid en de mo gelijkheid van een effectiev e decentralisatie .
In de eerste pl aats dient een strikte scheiding te worden door gevoerd in de verantwoor delijkheden van de staat, de partij, de eco nomische organen en de sociale organisaties. 1-'artijbeslissingen blij··
ven uiteraard bindend voor de communisten in deze
dit mag de onafhankelijkheid ,

~e

organisaties~

~~ar

beslissingsbevoegdheden en de eigen

verantwoordelijkheden va.11. deze organisaties zelf nimmer aantastE:n .
Vervolgens dient de functie van de partij nader te worden omschreven. nHet is in de eerste plaats haar opdracht socialistische
initiatieven aan te moedigen , de weg en de mogelijkheden te 'Jij zen
naar een communist i sche toekomst en door overtuiging en door het persoonlijke voorbeeld van de communi sten alle burgers voor haar ideeën
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"Toch mag de partij nieL verworden tot een organisatie

die slechts programma ' s ontwerpt en schone idealen propagee rt. Zij rnoet
wel degel ijk door haar organen , haar per s en de 'lCtiviteit van haar le den een coÖrdinerende e n organise rende politieke macht blijven in de
maatschappi j . "
De partij behoudt dus haar l eide nde rol . ~i j zal zelfs op gelijke voet geen andere partij en naast zich dulden . (i'liaar aan de andere
kant wenst zi j toch ook - blijkenG h e t a ctiepres ram - dat die
lie t - parti j en en

satel-

organisaties die sam e n met ha<.u he t ;•nationale fro n t"

vormen , politiek nader geactiveerd zullen worden . )
Ee n belangrijk onderdeel van het (;lCtiej>rogram vormt uiteraard de

•

paragraaf over de burgerlijke vrijheden . Vrij he id van meningsuiting
wordt daarin tot de hoogste menselijke waarden gerekend . He t recht op
voll edige informatie vormt daarvan de noodzakelijke pendant . Alle
grondwettelijk vastgelegde politieke en persoonlijke rechten van de
burgers dienen voortaan onvoorwaardelijk te worden gegarandeerd . In
dat opzicht - aldus het program - zal het socialisme moeten tonen
gunstiger voorwaarden te kunnen scheppen voor de volledige ontplooiing
van de mens dan de burgerlijke democratie .
Het program verheelt overigens niet dat het op dit stuk wel be gint met een ontzaggelijke achterstand: de hel e kwestie van de rehabilitatie van communisten en niet - communisten die in twintig jaar het
slach~o ffer

•

zijn geworden van macht swillekeur, zal nog mo eten worden

geregeld (en wat een onderneming dat noc zal zijn , kan men leren uit
de nu practisch ongecensureerde pers die de deuren van de Augiasstal
wijd heeft opengezet . *)

In dit verband zal trouwens ook de positie

van de veilieheidsorganen opni e uw moe ten worden bezien . (In het actie program \10rdt een tweedeling voorgesteld: een staatsveiligheidsdienst
die zich zal beperken tot de bestrijding van spionage en subversieve
activiteiten vanuit het buitenland en medewerking aan zulke activitei ten , en een dienst voor openbare veiligheid die tot taak krijgt strafbare feiten op te sporen en de openbare orde te handhaven; de politieke
bewaking van het publiek zal dus uit het schema ve rvallen.)
In de economische paragraaf stipuleert het program , dat h erstel
*) Naar schatting zouden 70 . 000 Tsjechen en Slowaken moeten ~orden gerehabiliteerd . Het smartegeld dat de staat aan de slachto·fîers van
het voormalige bewind (of hun nabestaanden) verschuldigd zou zijn ,
wordt becijferd op meer dan 2 miljard gulden .

- 8 -
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van de nationale economie niet denkbaar is langs de traditionele ·:e;
of via parti~le herzieningen maar slechts door 0en fundamentel~ ~~r 
vormii~G

van het economisch mechanisme . In het Nieuwe

Econor.~ische

Sys-

teem (dat overigens al enkele jaren terug is ontworpen, maar halfslachtig doorgevoerd) zal de nadruk moeten komen te liggen op de "po sitieve functies van.de socialistische markt', op ondernemingszin ,
eigen verantwoordelijkheid van lagere economische

eenh~den ,

het belang

van de consument en in het algemeen de verbetering van he t levenspeil .
Het economisch plan zal ni et langer meeten worden

b~'schouwd

nls een

systeem van (subj8·..::tief vastgest elde ) produktic-opdrac!1tcn , maar zal
het instrument moeten Dorden met behulp waarvan :'de maatschappij op
\letenschappelijke wi jze de meest produktieve ont\likkclingstendenzen op
langere termijn zal kunnen vaststellen" .
Een effectieve decentral isatie dus , ook op dit terrein . Het pro -

•

gram is gematigd optimistisch voor wat de toekomstmogelijkheden betreft .
Dat getuigt in elk geval van zin voor de realiteit (die verre van roos kleurig is), zoals het ook van werkelijkheidszin getuigt, dat men de
feitelijkheid van de Comecon- relaties tot uitgangspunt neemt voor het
plan tot sanering van de-posi tie van Tsjechoslowakije in het internationale economische vlak . De samenwerking in Comecon-verband - maar op
basis van wederzijds profi j t - wil men intensiveren , hetgeen Moskou :
voor het ogenblik althans , ger ust zal stellen. Maar tegelijkertijd v e rheelt men niet dat men een openi ng zoekt naar de wereldmarkt .
En daar zul l en t och wel moeilijkheden van komen .

Met dit democratisch a c t i eprogram hopen de nieune par tijleiders
in Praag de onstuimige volksbeweging te kunnen indammen. Het is inder daad een veelbelovend program, al suggereert het, dat geen wonderen
mogen worden vcrwacht en dat de vervulling van vele wensen en eisen
getemporiseerd zal moeten uorden . Niettemin is de partij er de ontwikkelingen niet mee gelijk gekomen . 11 1/ij willen democratie , geen democratisering0 , is het commentaar van de filosoof Svitak geweest , en dat
is een rake formulering van de eis tot

politiek~ ,

economische en cul -

turele liberalisering die in de vrij e discussies steeds duidelijkere
vormen begint aan te nemen , maar waaraan de partij - als partij vooralsnog niet kan en wil voldoen. D& idee zelfs - voorheen i n een
communistisch geregee r d land vanzelfsprekend - dat het de partij moe t
VERTROUV/ELIJK
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zijn dil) een program ontwerpt, op basis vnarvan alle ::maatsc!1appeli jke
kracht~n"

zich hebben te verenigen, schijnt

ni~t

meer aan te slaan .

!!et reent van de p;;;rtij een exclusief program te ontwerpen qordt betwist. Het politieke monopolie van de CF
•:socialistische partiY

1

,

~ordt

rtiscutabel gesteld . De

die tot nu toe in h(;t "nationale frontn in de

schaduw van de CP een weiniz interessant e satellietenrol h0eft gespeeld
(volgens strikte richtlijnen en met een officieel beperkt ledental) ,
is uit haar lethargie opgestaan met de aankondiging , dat zij zich zal
gaan inzetten voor wijziging van het grondwetsartikel dat aan de CP
de leidende rol toexent. Een meer - partijenstelsel is voor velen een
aantrekkelijk idee , waarteg en de partij zelf zich , uiteraard , met hand

•

•

en tand verweert. iiBepaalde anarchistische tendenzen•: , zegt ze , nmoe ten worden onderdrukt. •;
Trouwens , ook in Hoskou worden dit soort zaken met bezorgdheid
gesignaleerd . Schrijft de

11

PrawdaH :

"De CPSU volgt met grote aandacht en diep respect de er varingen van haar zusterpartijen .
Elke communistische partij is onafhankelijk en vrij haar
politiek te bepalen in overeenstemming met de historische
situatie zoals die in elk land is gegroeid . De bijzonderheden die zich in zulk een situatie kunnen voordoen , kunnen nimmer afbreuk doen aan het belang van de fundamentele
principes van het marxisme - leninisme . Zij onderstrepen
echter wel de noodzaak van de leidende rol van de CP , want
a ll een een parti j die haar kracltt put uit haar revolutio naire en progressieve theorieën , is in staat de juiste oplossingen te vinden voor alle problemen die zich bij de
opbouw van een socialistisc he maatschappij voordoen . :~
En om duidelijk te maken dat alle undersdenkenden tot het vijandelijke kamp behoren ( het gevaar komt immers altijd van buiten , van de
kant van het int ernationale zionisme of het imperialisme!) voegt ze
daar niet zonder dreiging aan toe:
11
He t imperi alisme verdubbelt heden ten dage z~Jn inspanningen , die erop gericht zijn onze socialistische maat schappij te ondermijnen en te subverteren . Daartoe maakt
het gebruik van de nationalistische en revisionistische
stromingen die de revolutie hebben overleefd . De hevigste
aanvallen van onze vijanden zijn dan ook juist gericht
tegen onze ste l ling, dat de rol van de partij als de lei dende kracht in de socialistische maatschappij dient te
worden versterkt . "

De Tsjechoslowaakse CP bevindt zich derhalve in een precaire
situatie .

~e

heeft zich ontdaan van de belangrijkste conservatieve
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alcmantun , maar deze zijn nog st e rk in het parti j- apparaat
I'r t •G als in verschill ende provinci e s. •)

Vcrr.!Omd ills

11

zo~el

in

pcssimister. :·

zij onrust met hun somb er e voorspe llingen over econonischc cri-

~~aien

se s en komende chaos .

~e

wordt tegelijk e rtijd op de huid gdzeten door

e.;n int ellig entsia die haar verder wil drijven dan ze tot nu toe is
g egaan . Dat ze tegen deze partisane n van de democratie op de ötcun
rekenen van de CPSU en a11dere blok- partijen accentu f·e rt c.<::htc1·

•:1~e.--:·

he t feit , dat ze ook in een wij der verband onderworpen is aan de
king van krachten di e haar

bewegingsvri j hei~

Y~~

~e~ 

belemmeren .

In verschi l lende buurlanden - met name in dP Sowjet - Unie :

~o l en

en de DDR - wor den de on t v;ikkelingen in •rsjechoslowakije met zeer ge-mengde gevoelens ge volgd . Dat er in de pers met grote t erughoudendheid
over geschreven wo r dt i s daar mi sschien wel het duidelijkste tel-::en van .

•

Het échec van een communist i sch bewind , :.oals dat in Praag au.n de dag
komt , is voor elk ander communistisch r egime een onaanvaardbare zaak .
Het dreigt bovendien de samenhang van het blok te zullen
~e lis~ aa r

vers~oren .

hebben de nieuwe lei ders in Pr aag verklaard dat zij zich

zullen houden aan de geldende principes van de gemeenschappelijke buitenlandse politiek, maar wat bedoelen zij precies met hun aankondiging
van een

11

meer actieve" en ,;\'Jaar dige 11 politiek ten opzichte van het

~a sten?

En zullen zij niet in Comecon- en Warschaupact - verband de les-

sen in prakti j k gaan brengen die zij van de Roemenen hebben gel eerd?
Na de afzetting

yan

Novotny ook nls staatspresident is he t de

buurlanden kennel ij k een ogenbli k te machtig geworden en hebben zij
de nieuwe Tsjecho s l owaaks e

bewi ndhebbe~s

in Dresden om uitleg gevraagd .

Enige voldoening hebben zij er v:el gekregen , hocv1el niet e lk wantrouwen blijkt te zijn weggenome n: in de DDR tenminste is juist na Dresden
het felst e commentaar op de toestand in Tsjechoslowakije gepubliceerd ,
dat overigens in Praag met zoveel verontwaardiging is ontvangen , dat
er tussen beide landen nu een gespannen vcrhouding he e rst .
Terecht vreest het regime van Ulbricht , dat de Tsjechoslowaken
in hun internationale economische relaties het accent zullen gaan verschuiven ten gunste van de Bondsrepubliek , in feite hun natuurli jke
handelspartner . In de grotere wederzijdse waar dering die recentelijk

* ) Geschat wor dt , dat de conser vatiev e vleugel van het Centr aal Com i t ~

nog 40 à 60 leden s t e r k is . Er ger ni s over de contacten tussen de
Russisc he Ambassade en deze Novotny- gezinde groep zou .Dubcek r eeds
aanleiding hebben gege ven t ot een pe rsoonlijk protest bij de Sowjet ambassadeur .
VERTROUWELIJK
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in Bonn en Praag tot uitdrukking is gekomen, zien zij daarvan he:t
voort~kcn .

Een verdér

isolem~nt

van de DDR zal er het onontkoombare

resultaat van zijn .
Niettemin , wanneer Tsjechoslowakije een meer onafhankelijke po sitie beoogt binnen het blok - en dat is

wa~rschijnlijk

het

g~val ,

on-

danks alle beweringen van het tegendeel - zal zulks slechts het resultaat kunnen zijn van een gedu l dig wrikken en bewegen . De onh1ikk0ling
van de situat ie binnenslands zal voorlopig van een doorslaggeve:nd be lang blijven .
het regime Dubeek zal zich niet in avonturen wensen te storten
die zijn eigen voortbestaan op hot spel zouden kunnen zetten. Het zoekt

•

het begrip ;;soc i alisme 1' een nieuwe inhoud t..:: geve:n. Het zal ook zijn
bijdraee leveren aan de herziening van het b0grip "socialistisch in ternationalisme1' . Maar het zal geworteld blijven in de zich wi j zigen de

11

socialistische r ealiteit" , waarin trouwens ook Ulbricht en Gomoelka

zichzelf niet gelijk zullen kunnen blijven •

•
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D.:: ACTIVITEIT:CN VAN DE C011i·iUNISTISCt!E FARTIJ t:SDSRLk tW
======================================================
~e

CFN en.de andere communistische partijen
Ofschoon wel uitgenodigd , heeft de CPN

opnieu~

geweigerd een

communistische conferentie bij te wonen en wel de op 24 april j . l . te
Boedapest begonnen

11

voorbe rei dende bijeenkomst 11 voor de in r.ovember/

december van dit jaar geplande conferentie van alle communistische
partijen .
De CPN was overigens niet de enige CP die daar verstek ljet gaan.
Alleen al van de veertien reger ende CP ' en waren er immers niet minder
dan zeven afwezig, o . w. de Joegoslavische en de Hoemeense , tcn'iijl van

•

de Tsjechoslowaakse CP verwacht mocht worden dat deze partij zich , na
de recente interne ontwikkelingen, kritischer t.a . v . i'loskou zou opstellen dan voorheen . Het ligt voor de hand dat de CPN- leiding, zich
gestijfd voelend irr

ha~r

autonomie - politiek, de contacten met beide

laatstgenoemde CP ' en heeft willen verstevigen . (Aan een herstel van de
relaties met de veel gesmade

01

revisionistische" Joegoslavische CP is

de CFN blijkbaar nog niet toe . )
Zoals eerder gemeld wer d, verbleef :n:raarheid 11 - redacteur J oop
Morrië n vanaf 21 maart j .l . in Praag om een speciale berichtge ving
te verzorgen. Ook na zijn terugkeer in Nederland op 5 apri l j . l . gi ng
het CPN - dagblad voort met zijn lezers uitvoerig te informeren omtrent
de gebeur tenissen in Tsjechoslowaki j e , waarbij een duidelijke waar dering voor het ni euwe regiem naar voren werd gebracht . Merkwaardig is
overigens dat de pol itieke koers van de afgezette parti jle i der Novot ny
in " De i 1aarheid 11 met ';revisionistisch" werd bestempeld , terw i j l deze
i n feite een exponent was van het stalinisme! Kennelijk heeft het
woord "revisioni stischn (he t aanbrengen van Vlezenlijke veranderingen
~arx

in de leer van

en Lenin en daarnaar handelen) in de mond van de

CPN - leiders (evenals bi j de Chinezen) de betekenis gekregen van een
scheldwoord.
De banden me t
haald doordat

11

R oemeni~

werden deze maand weer wat nauwer aange -

VIaarheid'.!.journal i st Berend Jan de Boo, in opdr acht van

de partijleiding op 16 a pril j.l. naar Boekarest vertrok, om daar,ten
behoeve van de berichtgeving in de CPY- krant, uit de eerste hanC de
vi sie van de Roemenen te ver nemen betr e f fende de voorbereidende confe re nt ie in Boedapest en t.a.v. de gebeurtenissen in Ts j echo s lowakij e .
VERTROU\,ELIJK
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lcnde -

CF ' en relaties

onderhoud e~ ,

tc;~nover

het meren-

deel der Euro}ese CF ' en neemt zij nor a l tijd een zeer kritische hou ding

aa~ .

Een voorbeeld biervan is de opmerkelijke publicatie in "De

··aarheid'; van 6 april j . l . over de Belcische CF . Cesu:ld
11

":~ rd

dat

De Rode Vaan" , het maandblad van de Belrische CP , !Jet verlies va!: de

Belgische communisten in de recent gehouden ver ie zin gen , ''zoveel
mo gelij k (hee ft) verdonkeremaand in ei ndeloze c ijferreeksen , die moei lijk voor gewone lezers te voleen

~ijn .

Door een openlijke analyse

van de uitslag achterwege te late n en een dergelijke

t~ijfelachtigc

vindingrijkheid toe te passen, werd de we rkelijk e toestand voor vel e
lezers van het blad ge camoufl eerd 1 '

•

11

Pravda

11

,

aldus ;,De llaarheidn . Ook de

kreeg een veeg uit de pan. Het Russische partijdagblad had

namelijk , naar de mening van de CFN- krant, e veneens he t verlie s van
de Belgische CF in haar berichtgeving "weggewerkt". ':De

i~."aarheid''

achtte dit "valse voorlichting". Gezwegen over het f eit dat de CPHleiding zelf ook altijd zeer bedreven i s geweest in dergel ijke sub jectieve interpretaties , dient in elk geval \lel te worden vastgesteld
dat he t hoogst ongebruikelijk is dat CF ' en elkaar onderling over
soort kwesties - waarin ze allemaal boter op het hoo fd
tiseren.

·;~aarschi'jnlijk

hebb~n

d~t

- kri-

moet deze publicatie in 1'De iaarheid'' dan ook

gezien worden als een soort

11

wr aakoefening" te gen de leiding van de

• Belgische CP , die immers enige tijd geleden in een door haar uit gege ven periodiek , het ::Vlaams Marxistisch Tijdschrift 11 , de uit de CPN
gcstoten oud - partijbestuurd er Friedl Baruch aan h e t woord liet over
de betekenis van de Oktoberrevolutie .

P~ -~~~~~~~~E~!~!~~~-~~~-~~-~~~
Sinds jaren zegt de CPN een

11

eenheidspolitiek 11 na te st r even ,

gericht op samenwerking met "ande rsdenkende n", met name met de Partij
van de Arbeid en met de arbeiders die in het NVV georganiseerd zijn .
Ondanks de grote waarde die de partij aan deze samenwerking zegt te
hechten , gaf zij veelal nauwelijks blijk van de bereidheid , ter be reiking van dit doel enige concessies te doen . Me n streefde welis waar "eenheid van optreden 11 na, doch die eenheid kon in CPN- ogen
sle chts tot stand komen op de voorwaarden die door de CPN werden ge steld. Het mag dan ook niet verwonderen dat de "eenhe idspolit iek 1:
weinig of geen resultaat opleverde . Dit is uiteraard de CPN- leiding
ook niet ontgaan en het schijnt dat men zich thans soepeler en p osi tie ve r wil gaan opstellen .
VERTROUWELIJK
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v1ijzc

r~aarop

~crd

reeds melding gemaakt van de
l~omcn

men van CPN - zijde tracht t e

de vakbewegingi;, namelijk door van

CP~-leden

r'VV :üjn, te verlangen da.t zij zich als

11

tot een neenheid v::ln

die tevens lid van het

gocde NVV - ers;; gedrar;en en

geen "celvorming ; of obstructie plegen.
Door haar minder starre houding is do CPN e r de afgelopen maand
1

reeds in geslaagd een zekere samenwerking m<'t andere organisaties tot
stand , .. brengen in het Comité :;Hulp Bevrijdingsfront Vi•~tl'lamn, (Zie
hoofdstuk IV.)
In genoemd Comit6 hebben - naact o . m. do communistische j~ugd organisatie

A~JV - ook zittin~ d ~ Socialiotischo Jeugd

tsj) en de

Studenten Vakbéweging (SVB) ; groepcringe n die geheel of gedeeltelijk
uit studenten bestaan .
Tot dusver is de CPN altijd nogal huiverig geweest voor samenwerking met deze bevolkingsgroep.

~o

deed de partij alle moeite om

de Groningse studenten , die meeliepen in de demonstratic

tege~ dP

sluiting van twee Groningse strokartonfabrieken (zie MO 3), i n toox
te houden en om wanordelijk optreden te voorkomen, e.e.a . op uitd~uk 
kelijk bevel van part ijbestuurder (verantwoordelijk voor het b~drijf~
werk) Freek Meis . Partijvoorzitter Henk Hoekstra echter liet kort
daarna een radicaler geluid horen. Hij vond genoemde demonstratie ~el
erg t am en was van mening dat nwe; ' met waardige en rustige betogingen
deze regering en de ondernemers niet tegenhouden. "He'.: is helemaal
niet zo erg als het wat ruig toegaat", aldus Hoekstra.
De CPN verkeer t t.a . v. de samenwerking met linkse (radi cale)
studenten en jongeren duidelijk in een dilemma . Ene rzijds is er het
vcrlangen tot contact met deze jonperengroeperingen , anderzijds is
men bang dat een dergelijk samengaan de

image van de CPN als ''nette';

partij zal schaden. Enerzijds is er een recente uitlating van Hoekstra,
dat de CPN deze jeugdgroeperingen moet steunen en aan hun verzet een
ideologische ondergrond moet geven. De door de justitie gewraakte
kreet "Johnson - moordenaar" was volgens hem niet zomaar een leuze ,
doch betekende in feite een zekere aant,sting van het prestige van de
huidige regering; een zaak die naar Hoekstra's mening de steun van de
CPN verdient. Anderzijds werd uit de mond van Joop

~olff

- hoofdre -

dacteur van "De 11 aarhe i d" en één van de meest vooraanstaande partij bestuurders - vernomen, dat de CPN eigenlijk bang is voor de onrust
onder de studenten . De CPN kan zich volgens Wolff niet veroorloven
zich met de studentenac ties te vereenzelvigen , maar ze kan zich
eigenlijk evenmin vero orl oven de s t udenten

11

links ;r te laten liggen .
VERTROUWELIJK
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me~rderr

steden hostaande

'·studcntenonrust 11 , docf1 zij realiseert zich wel dat zich onder de
stude~ten

maar heel we inig echte communisten bevinden en

nig kans is om met succes op kortü termijn
ten op

t~

con~nctcn

bouwen. Zou de CPN demonstraties gaan

~at

er ·,ei -

onncr de stvden -

org~nisor~n

in de

stijl van Boetos - die veel meer in de belangstelling staat dan de
communisten - dan zou er een

11

kreet van veront•,'Jaardiging 11 opklü!ken

en zouden de communisten van de weg geslaaen worden , aldus v·ol ff. De
CPN kan zich niet ve roorloven agressi ever op te treden , want dat zou
de

::image'; dat de partij aan het opbouwen is , veel schade toebrengen .
Op het punt van de samenwerking t . b.v. Vietcong heeft de CPN

haar aarzeling kennelijk

•

over~onnen 1

maar dat deze samenwerking weinig

diep gaat en waarschijnlijk slechts r:od hoc" tot stand is gekomen ,
kan worden afgele i d uit het f0it dat de CPN de 1 mei - dag alleen viert ,
terwijl haar partners i n het Comité Hulp Bevrijdingsfront Vietnam
(voorzover geen ~antelorganisaties) de le ~ei tezamen met de PvdA
en PSP vieren ,

n~et

alleen in Amsterdam , maar ook elders in den lande .

~~ -~~~~~-~E-~~~~~~-~~!~~~-~~~~
De moord op dominee Kinr, op donderdag 4 april j.l., nas voor
de CPN en haar mantelorganisaties aanleiding een demonstratie te organiseren als protest tegen deze aanslag. In "De l'laarheid:' van vrijdag

5 april riepen het Amsterdamse districtsbcstuur van de CPN en Ferikles
OPSJ , ANJV , NVB en

AB ~B

op tot deelname aan d0ze demonstratie, div op

zaterdagmiddag om 2 uur op he t Fr ederikspl ein zou beginnen. Nadien
publiceerde ' 1De :;'aarheid" de complete route van de optocht - van
Frederiksple in via de Dam naar de Destormarkt - en bovendien de l euzen
die meegevoerd zouden worden : "Solidair met de strijdende negerbevol king in de USA" ; "Rassisme i s moord" en 'CIA- moordenaarsn.
Aan de

11

machtige demonstratie" namen volgens het partijblad van

8 april';enkele duizenden;; deel , die hierdoor uiting gaven aan de in
ons land levende laaiende verontwaardiging over r;de door de heersende
klieken in Amerika georganiseerde moordpartijen" . Tijdens de meeting
op de ··:estermarkt , tot besluit van de demonstratie , voerde i/im van
het Schip (voorzitter van het CFN- district Amsterdam) het woord . De
CIA , zo ze i Van het Schi p o. m., keert zich tegen ieder die niet danst
naar het pijpen van

~!ash in gt on.

Dat zijn allereerst de negers; eeuwen-

lang onderdrukt mogen zij creperen in de krotten en sneuvelen in
Vietnam . De ne gers , het zwart e prol etar i aat , zi jn i n beweging gekomen ,
VERTROmlELIJK
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zo stelde Vnn het Schip, die aandrong op de grootst mogelijke st0un
aan de str ijd van de negers in

~me rika.

Te vens

m~~ktc

hij van

ct~

legenheid gebruik , op te roepen tot ''solidariteit mat de volken
Vietnamn en :;strijd tegen de reactie in ons eige n land

11

geva~

•

Opportunisme sprak ook uit het redactioneel commentaar ir. :•r:·c
laarhc id 1 ' van

5 april , dat

~ing

tot een klasse nstr ijder verkl aarde.

Het blad s:::>rak over hem als "de man die tot de overtuigine; wan gekome n dat deze strijd (n.l . tegen de rassendiscriminatie) i n Amerika
alleen maar als klassenstrijd gevoerd kan worden 11 • Uit de leuzen
welke in de demonstratie werden meege voerd , uit de woorden van Van
het Schip en uit de commentaren in

11

De Waarheid 11 komt het beeld naar

voren dat de CFN hee ft van de ~m ~ rikaanse maatschappij. Tegenove r el kaar staan enerzijds nb i g business '' -

11

Vfas hington 11 en CIA , anderzi jds

het proletariaat en met name het nege rproletariaat. Gegeven deze si tuatie lag het in CPN- ogen voor de hand dat he t

11

ontwaken van

h~t

ncgerproletariaat 11 en vooral het "kl assenbewust" v:orden van Ds King
c . s . de ,.klassenvijanden 11 schrik zou aanjagen. Dat "dus" de CIA
Ds I<ing vermoordde is dan een vanzelfsprekende gevolgtrekking , waar van de CPN tijdens haar demonstratie door de leuzen : "CIA -moordenaa~s ;
getuigde.
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III

ACTIVITEITEN VAN DE COl1HutHSTISCH:C HULPORGAI'ISATIES
============== =~=============== ====================

Vereniging voor Culturele Uitwisseling (VCU) heropgericht

Op 27 januari j .l. wer d in Krasnapolsky te Amsterdam door een
algemene ledenve rgadering (ongeveer 200 personen: grotendeels exreizigers, dus in feite

•

11

papi eren" led.'?n) met meerderheid van stemmen

besloten de activiteiten van de VCU op oude vo e t voort te zetten en
zo de Vereniging nieuw leven in te blazen •
Een

11

nieuw 1' bestuur onder de

11

oude 11 top v an de VCU (voorzitter

Jan van Bork en secretaris Paul \loortman) aanvaar dde de opdracht om
de Vereniging te laten voldoen aan de statutaire taakomschrijving:
De Vereniging stelt zich ten doel het wederzijdse contact tussen de volkeren te versterken door het leggen van
vriendschapsbanden .
Zij tracht dit te bereiken door :
11

•

a . het bevorderen van de studie van levensgewoonten, tra dities, taal, volksaard , kunst e n cultuur van andere
volken;
b . het doen houden of organiseren van l ezingen , voordrachten , bij eenkomsten , tentoonstellingen , excursies en
reizen;
c. samenwer king met ander e verenigingen e n/of instel lingen i n bi nnen - en ~uitenl and , eenzel fde doel of mede
eenzel f de doel nastrevend , beogend of tengevolge' hebbende , of waarvan de werkzaamheid het doel van de Ver eniging ten goede kan komen . 11
Ten aanzien van de te ontplooien toeristische activiteiten , waar voor de Oosteuropese vakbonden a lle medewerking (vakantieverblijven
e . d . ) zouden hebben toegezegd , is samem1erking met de firma Peereboom ,
die het r ei zenpakket van de oude VCU had overgenomen en die ook over
de oude adressenkartotheek beschikt, niet mogelijk gebleken . Getracht
zal worden met ingang van het Vlinterseizoen 1968/1969 weer zelfstandig
te starten , na voor die tijd ex- deelnemers en andere Hleden 11 zoveel
mogelijk opgespoord te hebben .

Toen de CPN vorig jaar - in het kader van haar

11

autonomie - poli-
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tot cte conclusie was gekomen dat haar reizende leden in Oost -

Europa "revisionistisch" v.terden beinvlo<:!d, werd aan ue ·Vernu" en de
VCU de opdracht gegeven hun toeristische activiteiten te sta~en .
Voor de VCU, in feite een commissie van de Nederlandse Vrede;:;ro.ad (HVR) die als reisbureau fungeerde, nam penningmeester Ab Veltmo..:.
de liquidatie ter hand. Het lopende reizenpakket deed hij over aan de
autobusonderneming Peereboom te Nieuwe Niedorp .
Voorzitter Jan van Bork en secretaris Faul · ~ort~an ~o,i~r zi~~
ech ter met deze gang van zaken en in het bijzonder met de handelwijze
van Veltman niet verenigen en gingen ijveren voor h.at opnieuw :•oprich -·
ten" van de VCU . Hun motieven in deze zijn niet geheel du ide;li ji:.: vermoedelijk zijn ze v·an persoonlijke aard , terv1ijl mogelijk ool< hun relaties in de Oosteuropese landen - in casu in Tsjechoslowakije, waar mee de VCU altijd het meest zaken deed - een rol speelden. Î'tet na!lle

•

Van Bork zou in het voorbereidende stadium van de heroprichting re gelmatig contact !!let de Tsjechen hebben gehad .
Nadat hun activiteiten waren uitgemond in het bovenvermelde resultaat , werden ze, zoals te vernachten was , door de CPN geroyeerd .
Een aantal van hun medestanders is hetzelfde lot beschoren .

De VCU- 11 nieuwe stij l 11 moge dan al geboren zijn , een tweetal fac toren maakt het niettemi n onzeker of zij op de oude wijze zal kunnen
floreren:
1 . de Oosteuropese landen , in casu Tsjechoslowakije , hebben weini g
belang bij een op pol itieke leest geschoeide toeristische ui twisselingsinstell i ng

met mensen uit de periferie van de CPN . Op al-

lerlei terreinen ziet men het verschijnsel, dat deze landen hun
sympathisanten , samen met 11 marginale 11 personen en_groeperingen , op
brede basis willen organiseren . Het is daarom twijfelachtig of de
VCU inderdaad

01

alle medewerking 11 zal krijgen;

2 . de tegenwerking van zowel de CPN - mèt de in haar kielzog inslapende Nederlandse Vredesraad - als het reisbureau Peereboom - met
!
steun van Veltman - , zal de markt voor de nieuwe VCU kleiner maken
dan hij al was (ook de gewone reisbureaus gaan steeds veelvuldiger
en goedkoper in oostelijke richting). Daarbij komt nog, dat de
nieuwe VCU vermoedelij k niet meer beschikt over het in de loop der
jaren verzamelde adr essenmateriaal . Dit valt af te leiden uit een
oproep aan oud- leden ( veelal ex- deelnemers) zich te me l den .
VEHTROUi~ELIJK
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3e Praagse al - Christelijke Vredesconferentie (CVG)
Van 31 maart tot en met 5 april j .1. kwam in 1-·raag de derde al Christelijke Vredesconferentie bijcan . Aanwezig waren 600 christenen
uit 55 landen , waaronder 100 deskundigen (niet- leden) , die vergader den in een aantal plenaire zittingen en in zes nerkgroepen rond het
thema

11

Red de mens , vrede is mogelijk'' .

In de Nederlandse delegatie - onder leiding van prof . De Graaf hadden onder andere zitting prof . Rasker en prof . Strijd .

Door een initiatief van Tsjechische theologen in 1957 - maar

•

naar alle waarschijnlijkheid met de communistische Uereldvr edesraad
als

11

auctor intellectualis 11 op de achtergrond - b1am in 1958 te Praag

een internationale bijeenkomst tot stand van protestantse en orthodoxe
kerken, met het doel zich te beraden over vraagstukken van oorlog en
vrede . Deze bijeenkomst besloot tot het instellen van een werkcomité,
dat de werkzaamheden zou moeten continueren . In de volgende jaren
breidde de beweging zich uit en in 1961 kwam iP rraag de eerste

al-

Christelijke Vredesconferentie bijeen. Tijdens die conferentie besloten de vertegenwoordigers van de Oost - en Westeuropese kerken tot de
huidige organisatorische structuur van de beweging: een ''advies - com missie" als algemeen bestuur , een

11

werkcomitén als daselijks bestuur,

een "internationaal sec retar iaat:• en zes vast e studie- commissies . In
verschillende landen ontstonden nationale

•

•:afdelingen~: .

De Nederlandse

afdeling werd in 1962 opgericht en staat momenteel , na het vertrek van
prof . Rasker uit de leiding , als gevolg van een conflict in 1963 , onder voorzitterschap van prof . De Graaf . Het bestuur van de Nederlandse
afdeling is sedert 1964 goed vertegenwoordigd in de diverse internationale lichamen van de CVG .
De tweede al- Chri stelijke Vredesconferentie vond, eveneens te
Praag , in 1964 plaats; een hele gebeurtenis, waaraan 1 . 000 vertegenwoordigers uit alle delen van de wereld deelnamen; vooral ook uit de
ontwikkelingslanden , de

11

Ti ers Monde 11 •

De Praagse Christelijke Vredesbeweging stelt zich ten doel om ,
op evangelische grondslag , bruggen te slaan tussen de partijen in in-

ternationale conflict-situ aties . Tot 1964

~erden

binnen dat raam de

discussies beheerst door de problematiek vun de tegenstelling Oast Hes t en de vreedzame coëxi stentie. Op de tweede al - Christeli j ke Vre VERTROUWELIJK
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desconferentie te Praag kwamen echter vooral de onb1ikkelingslanden
en de daarmee verbonden 2roblemen (hulpverl ening , al of niet

ge ~e ld

dadige revolutie , neo- kolonialisme en -inpcrinlisme) in het brandpunt
van de belangstelling te staan .
~~~~~~~~~~~~~E~~~!~~~~

De meeste perscommentato r en brachten met betrekking tot de nu
gehouden derde Conf erentie naar voren , rlat er een verschuiving had
plaatsgevonden in de beln.ngstellingssfeer: r1e Oost - -:est problemen zouden hebben plaats gemaakt voor de ontwikkelingaproblematiek , zowel de
maatschappelijke verhoudi ngen i n de ge Î ndustri ~lis ec rd e l~ndcn betreffende, als de positie van de arme , ex- koloniule gebieden in de \'Jereld.
Gesuggereerd werd , dat deze interess~ nieuw was , maar in feite houdt
zij alleen - zoals boven al werd aangestipt - de bevestiging in

va~

een trend, die op de Conferentie van 1964 al zichtbaar was gev;orden .

•

Hetzelfde geldt voor het sanctione r en van de gewelddadige revolutiE;_
als mogelijke onbïikk~lingsstrategie in bepaalde situaties .
Ov e rigens is de discussi e hierover nog niet ten einde met de
recente Conferentie; vooral de 1;1estelijke kerken beschouwen een en
ander nog steeds al s een heet hangijzer , in het bijzonder rie k•te ati ~
van het nader omsc hrijv en van die

11

bepaalde situaties 11 bijvoorbeeld .

Enkele perscommentator en zagen in het :;propageren" van het aanwenden van gewel d tegen uitbuiting , imperialisme en neo-kolonialisme
- waarbij vooral een beschuldigende vinger naar de 'iesterse gefndus trialisec rde landen wordt geri c ht - een illustratie van de eenzi.i dig heid van de Conferentie . Hogelij k niet helemaal ten onrechte. \lant
hoewel de CVC vogels va n v el erlei pluimage in haar gelederen heeft,
waren er ook in het verleden aanwijzingen , dat de communistische lan den , die een gr oot deel van de bestuurlijke sleutelposities in handen
hebben , de CVC trachtte te gebruiken voor politieke doeleinden , mogelijk zelfs ook door sl inkse activi teiten van hun inlichtingendiensten .
Ook de hiervoor al gememoreerde binding met de \NR - o . m. tot
uitdrukking komend in bestuurli jke 11 overlappingen 11 - staat borg voor
de "moscovischeljt politieke lijn van de CVC .

Naast de ontwikkelingaproblematiek trok tijdens de Conferenti e
I'
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(en in de nabeschourtingen) de discussie ov<:r de rol v·tn de .i'-'ugd ie
dienst van de vrede sterk de aandacht . De speciale •.1erkgroep, die 7ich
hiermee bezighield, had als adviseur de bekende Rudi Dutschke

aungetroi~ 

ken , die de gesprekken het nodige ;;vuurwerk" mvccaf , dat door·.,çrkte ir.
het

eindrap~ort

over de revolutionaire taak van de jeugd

t~gcnover

de

gevestigde orde . Dit rapport nerd door de plenaire zitting goed ont vangen . De met betrekking tot de
~erd op dit punt doorgetrokken .

ontwikkelingsstr~tegie

getrokken lijn

Di versa
Enige andere resultaten van de Conferentie:

•

- in het kader van de ontnikkelingsproblematiek werd met name veel
aandacht besteed aan Afrika, waarover een resolutie werd aangenomen;
- in een resolutie over de Europese veiligheid wordt onder meer gepleit
voor het erkennen van de beide Duitslanden en de Poolse westgr er.s ,
de aanvaarding van een non- proliferatie- overeenkomst en een collectief veiligheidssysteem met atoomvrije zBnes en

~ordt

voorts veront -

rusting uitgesproken over de groei van het neo- nazisme in \Vest -Duitsland;
- de Tsjechen prof. Hromidka en dr . J . Ondra verden herkozen als ~esp.
president en algemeen secretaris van de CVC . Aan het hoofd van h;; ..;
permanente comité van 1 30 man, met een nu grotere vertegenuoo:::digi:1g
uit de ontwikkelingslanden , kwam de \'Jloskouse metropoliet Nikodim .

•

Ein der vice - voor zitters wer d de Nederlander prof . J . de Graaf •
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pntwikkelinr_;en in de kwestie Vi etnam
Na het tot standkomen van hec Nationaal Comiti Vietnam eind
december 1967 en de eerste openbare activiteit op 2 februari 1 968
in de Koopmansbeurs te Amsterdam (e en teaeh-in aan de vooravond van
de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de Tweede
Kamer), he e ft het comitê zich eigenlijk alleen maar beziggehouden
met het consolideren va n zij n positi e door regionale en plaatselijke
"ondersteunings " - comi té' s op te richten. Dat gebeurde o . a. . in A,nster dam,

Ro tt erd~m ,

Alkrno~r ,

Naastricht , Tilbur g en i n

~rioslc~d ,

•

Groningen

en Dr.::r.te .
Het zou niet verbazen, indi en deze betrekkelijk geringe act iviteit in feite te wijten is aan interne tege nstellingen . Zo zou het
kunnen zijn dat sommi ge n in het comit6, bijvoorbeeld de secretaris
Ko Dankaart (zie voor diens achtergrond

HO 1 - 1968, pag . 19) , poli -

tieke doeleinden nastreven , terwijl anderen daarentegen de nadruk
willen leggen op het voeren van humanitaire acties, zoals inzame lingen voor de aankoop van medicamenten . We llicht is deze controverse
e r (mede) de oorzaak van dat er niets terecht is gekomen van een
internationale Vietnamdemonstratie , die in april j . l . in Amsterdam
gehouden zou worden en waaromtrent Piet Nak , voorzitt e r va n het
nationaal comité , eind januari j . l . verklaar de , dat daaraan zeker
80 . 000 personen zouden deelnemen .
Zoals bekend vertegennoordigt h et comité lang niet alle stromingen van de Nederlandse samenleving . Speciaal de CPH heeft zich
er van het begin af aan afzijdi g van gehouden en de ac tiviteit en van
Piet Nak , ex- CPN ' er , genegeerd en ve roordeeld . i"ien is e r zelfs niet
voor teruggedeinsd om zijn persoon en zi jn activit eit in de bezetti ngs ti j d in een kwaad daglic ht te stellen . Kort voorda t Nak in april 1967
met zijn actie startte, begon de partij met een "eigen" activiteit
en richtte zij het landelijk comité "Hulp aan Vietnam" op , dat zich
van meet af aan heeft be ziggehouden met

g~ldinzamelingen .

De opbrengst

daarvan zou in overleg met het Nationale Bevrijdingsfront van ZuidVietnam gebruikt worden ten behoeve van de bevolking van dat land .
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tiet zou intt!ressant zijn te weten in houverre d\;)

c~- ·:

0 :;-'

clc

hoogte ia van de stand van zaken in het nationua l comit' en

gc b r~i::

maakt va n de impasse, waarin men daar

1

i~

ko.ne n te verkeren.

et

lijkt namelijk geen toeval dat Henk Hoekstra , voorzitter van d€: CHl,
op een

rcc~nte

partijb&stuurszitting herinnerand aan de solidariteits-

acties , zijn partij inzake Vietnam meedeelde dat nu het moment Gekomen
v1as

0111

de actie::; tegen de Amerika.nn.se Vietnampoli ti~k te bundelen.

Door het nemen van ni euwe ini tiatieven , aldus Hoekstra, zou men tot
ge me e nschappeli jk optreden moeten kom0n .
Deze mededeling van Hoekstra

st~~t

niet op zichzel f . Zij werd

voorafeegaan door et:n wi jzi ging in d0 berichtgevin!S in ;'De '•Jaar hc id"

•

ten aanzien van Vietnamactiviteitcn, door anderen (dan communisten)
aan de dag gelagd . Speciaal ten aanzien
met de leuze

11

v~n

de acties van studenten

Johnson moordenaar", zoals die begin maart ontketend

werd . Aanvankelijk volstond het partijdagblad met een fe itelijke
weergave van wat er gebeu rd was. Op zichzelf was dat al een hele
a voorui tgang 11 • Voorheen besteedde men van CPN- zijde immers vrijr:el
geen aandacht aan Vi etnamactiviteiten , die niet (mede) àoor hen
zelf werden georganiseerd.
De op dit punt veranderde houding van de communisten bleek ook
uit hetgeen Anni e Averink op 13 maart j . l . , naar aanleiding van de
bedoelde studentenacti es , in de

~erste

hamer naar voren bracht , nl.

dat aan de jongeren ruimt e moest worden gelatdn om zich te uiten .

•

Op 27 maart bereikte de berichtgeving terzake een climax . Toon werd
in een hoofda rtikel in het partijdagblad , onder de kop uvroemd oordeel",
naar aanleiding van de veroordeling door de
stud~nten

Utr~ch t se

rechtbank van

aldaar , het volgende geschreven :

"Het is slecht gesteld met recht en wet. Nog sluchter i s het
gesteld met Johnson, die met zijn politiek de genraakte beti teling "oorlogsmisdadiger;, voor ramen en op muren doet verschijnen , door steeds meer mensen wordt gehaat en veracht en
in Nederland zo langzame rhand de bescherming vÁn politie en
justitie nodig heeft .
Op zichzelf is dat een veroordeling. Ni~t van de houdiag van
de studenten, maar van een vele jaren volgehouden politiek ,
die niet meer geduld kan worden . Door ni dmand meer , die er
aanspraak op wil maken , dat hij menst:lijkheid , vrijheid en
recht op zelfbeschikking verdedigt" .
Wat in de berichtgeving opvalt is vooral de gelwill endhcid ten
aanzien van

stud~nten .

De belangstelling van de CPN voor deze jongeren

sluit trouwens aan bij he t eerder gesignaleerde

f·~it ,

dat ;'DG \1aarheid",

VJ!;R1'1Wm: .ë;LI JK

sinds de gunstige uitslag voor de

~tudent~nv~kbowe;ing

grondraad:::;verkiozingen in februari 1960 (zü
in teGenstelling met de

on~iddellijk

(SVB) bij do

.0 3 - 1968, pag . 27j,

daaraan voorafgaande

p~riode,

veel Gn vaak over studentenaangelegenheden schrijft.
Het behoe ft dan ook geen verwondering te wekken,
in het raam van haar Vietnam - politiek toenaderinc

toond~

de democ ratisch - socialisti sche studcnt<::morganisati-.:
d~

d~t

11

de partij

tot de SVB,

Polit0L. :• en tot

Socialistische Jeugd (SJ), waarvan ook studenten deel

uitm~ken .

Als uitvloci:;;el daarvan vormdç de CPN samen met deze orr;anic.ati es -,_n
met het communisti sche Al gemeen Nectarlands Jeugdverbond (AnJ1) en de
Algemene Bond van

~erke rs

in de Bouwnijverheid (AffiB), inmiddels een

nieuw comité, genaamd Komit ee :'Hulp BevrijdinGsfront Vietnamn . ·.rot

•

dit comité trad - op indi vi duele basis - ook nog een elftal personen
toe, onder wie 6 niet - communistische studenten . Een van hen, l·iaarten
van Dullemen, beschikt over zeer goede relaties met het Nationaal
Comité Vietnam . Hen zou zich in dit verband kunnen afvragen, of hij
wellicht een pion is van dit comité.
Het gironummer van het nieuw gevormde comité is hetzelfde als
dat van "Hulp aan Vietnam". Hot secre<;ariaat wordt gezamenlijk beheerd
door Guus Markmann , voorzitter van de SJ , en de communist Onno Bosma ,
r edacteur van het communistische blad voor studenten en intellectuelen ,
11

Kontrast". Het comité organiseerde op 20 april j . l. in Amsterdam een

inzamelingsactie , die ca f. 23 . 000, - opbracht . De organisatoren wi lle n
dit

ga~d

gebruiken voor de aankoop van medicamenten en fietsen. Het is

niet onmogelijk dat me t de rij,llielen een beperkt militair be lang ge diend wordt, temeer daar in oktober 1967 een Amvrikaanse generaal ver klaarde, dat de Vietcong de beschikking had over 5 . 000 Oostdui tse
fietsen, die ieder zeker 200 tot 300 kg bagage zouden kunnen vervoe ren.
Gezamenlijke 1 mei - viering
Aanvankelijk was het de bedoeling , dat de geldinzamelingsactie
tot 1 mei zou voortduren en dat deze op die dag zou worden afgesloten
met een demonstratieve optocht naar de Dam , waarbij o . m. de leuzen
"USA uit Vietnam" en "Steun het Nationaal Bevrijdingsfront " meege voerd zouden worden . Dat is e venwel niet doorgegaan . Het is nog niet
duidelijk of het de CPN was die retireerde , dan wel dat enige van
de andere organisaties weigerden mee te doen , indien ook de communis-
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ten

mccli~p~n .
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In ieder geval is

h~~

zo,

d~t

de

r~-

niet

werd bij het ,(omitec ;' Hulp Bevrijdin?;sfront Vietnam' ,
muni~t~n

buiten

da laatsten

d~

~~n

zov~l d~

!let i s immers

rn~edoen .

~1

v o~l

socialisten

komen , zoveel bi jvoorbeeld

Amst~rda~ ,

uongcrcngroep~n

(~JG)

ber~id

d~t

zij in hLt

varl~dcn

~JG

was daar ook zitti ng in te nemen .

Politick_ con~res

•

in

voor over hebben om tot "ecnhvid vun actien met

de provo ' s in hDt J ongeren- comi t6 Vi atnam tolereerdun zolane de

maar

voor

sinds j,lar en dag zo, dat de

communisten er
t~

de com-

~etctcnt

PvdA- fedbratic

du PvdA- Vrouwenbond als ook de lcderatic van
deze partij

t~n;ijl

gezamenlijke 1 mei - vierins staan . Dat

gemistu kans , d3ar

b0~rokken

van de SJ

Op 26 en 27 apri l j.l . organiseerde de SJ een politiek cong~çs
in nottordam . Ter gelegenhe i d daarvan werd een zgn . bcschrijvin;:;sb!'i"f
van elf

p~~ina ' s

ui tgegeven , waarin uit de doeken word gedaan om n0lkc

reden dit congres wer d gehouden .
Allere~rst
11

werd heri nnerd aan het vorig politieke congres (1966) .

Daar werd" , aldus de SJ ,

11

de f ase dat we ied<::reen Yerenigdt:n, d:.c zich

socialist noemde , maar waar we ons bijvoorbeeld niet over de NAVO uit spraken , omdat s ommi gen er vóór waren , de fini ti~f afgeslob.:nn . Bij div
gelegenhei d werd het ont werp van een politiek program besproken e n
goedgekeurd .

•

Op het in oktobe r 196 7 gehouden organi satorische congres va n de
organisa t iu wer d een voorstel aangenomen inzako het re vol ut ionairsociali s me , waar bij de nadruk werd gelegd op do toene me nde politi eke
betekenis van d.: SJ: men zag i n haar de: jongeren- organisati e van een
nieuw te for me r en r e vol u t ionair - s ocialistische beweging . ( ~ i e ook MO
10 - 1967 , pag . 27 . )
In verband daarmee s t el t de SJ thans dat zij - en met haar de
democratisch- soc i alis tische studentenorganisatie 11 Politeia 11 , waarmee
zij zoals bekend i n een federatie is verenigd - h~t feit b~treurt,
dat de Nederlandse arbei der s van hoofd 0n hand niet in één parti j zijn
verenigd , di e leidi ng
gesteld :

ge~ft

aan de klassenstrijd . Vervolgvns uordt dan

"Door haar samens t elli ng en ongebondenheid aan enige partij o f
beweging , hee f t de federatie SJ- Politeia de mogel ijkheid te
werken aan h e t ve r eni gen van ve r schillende soc i ali s t ische ~roe 
pon t ot ~ &n socia list i s c he arbeidersparti j via het tussensta dium van een socia li s tisc h centrum. Ond~::~r parti j vcr staan wi j
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niet ~un p3rlementairc kiusvercniging , maar ~~n politiuk cuntrum dat l eiding ge 0 ft aan du soc i alistisch~ strijd op alle
.ü vc.::tu ' s on aan parlementair werk c.::n a:-.nvull cndc (vooral pro pag~ndistischo) rol toekent. Voor de verdudiging v~n d~ belan gen van dcl arbeidersklassu en het verw0zenlijkun v~a socialis tische do~l~indcn zal d0 partij dienen samen tu ~~rken met
andere c.rbuiderspartije n : CPN , PvdA .... n Radicalen" .
Voorts verklaart dd f ederatiu SJ- Polituia zich bur .... id naun sanen
te w0rken m0t du

niuu~e

socialistischu partij, op grondslaa

gemeenschappelijk program en een
tij en

jcugdbe~eging .

function~le

eun

v~n

taakverdulin; tussen par-

We l zal zij dnarbij haar organisatorisch0 zelf-

standigheid handhaven en blijven openstaan voor niet - luden van de
nieuwe partij .
Ten aanzien van het Socialistisch Centrum wordt gustuld ,
zal moeten bestaan uit personen, die behoren tot

d~

d~t

dit

verschillcn~e

socialistische on communistische groepen . Het zal zowel op landelijk
als op plaatselijk niveau mouten gaan werken . Ook zou het opdracht
moeten krijgen te werken aan de vorming van een nieuwe partij en
de opst elling van een organisatie - schema en een politiek

•

a~n

progr~m .

De SJ wil voorts ijveren voor een zgn . jongarensyndicaat, dat
men wil zien als uen federatie

v~n

jongeren met

gelijkg~richte

groeps -

belangen, zoals bijvoorbeeld jonge arbeide rs, scholieren, dienstplichtigen , werklozen en cultur ele belangen - groepen .
Wat de activiteiten voor de komende tijd betreft: de SJ uil
zich vooral gaan bezighouden met de problemen van de wurkloosheid en
de democratisering van het onderwijs , en - ten aanzion van hot buit enland - vooral met de revolutionaire strijd inzake Viotnam , Griekenland
en de NAVO .
ABC- NAVO verzetsmars

1

68

De met Pasen j.l . georg~niscurde ABC - NAVO- verzctsmars
onverdeeld succes

g~worden .

1

68 is geen

Sl0chts ca 200 jongeren namen er aan deel .

Wel wisten de deelnemers - evenals in de voorafgaande jaren - door hun
gedrag de aandacht (in ieder geval va n de pers) o p zich te vestigen .
Er ontstonden o . a . moeilijkheden bij het Dui tse lcgcrkatnp in i3udel , bij
het AFCENT- hoofdkwartier in Brunssum en in Maastricht. In I3runssum <u.:rden rookbommen geworpen en werd gewerkt met spuitbussen, waarin zich
een bijtende stof bevond . Als gevolg van

d~zc

wanordelijkh~den

werd de

vergunning voor de rest van de tocht ingetrokken. Zo kon ook con g0zamenlijke activiteit
seerden , en met

m~t

Belgen die in hun land een e i gen tocht organi -

~cst auitsers

bij het Drie l .::tndenpunt in VaQls niet

doorgaan .
V.i!:RTROU\~ .!!:LIJK
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Een

~n

ander konden de jongelui konnelijk niet

a:mtal van hen
te betogen voor

:c~erde

~ ~a rderen. 2~n

op 30 april j . 1. naar l·iaastricht terus

: demonstrati~ - vrijheid 11 •
1

uit tü dvlen en een kleine optocht
organis"ren .

om

d".. r

Zij deden dat door p.:tmfl·.::tten

m~t rod~ vla gg~n ~n spanrio~:{~n

te

Paë_sm~~68

Volguns plan, zij het dat in plRats van de verwachte 10 . 000
slechts 1.100
du

jn~rlijks~,

per~onen

deelnamen , is op 13 april j . l . in Amoterdam

door het Comit& 1961 voor de

Vr~de

georganiseerde

Paasmars gehouden . De route liep vn.n do CJosturdokskade naar de Sport-

•

hal - Zuid (Oude l~AI ), wao.r een slotbijeenkomst werd b~legd •
Het voornaamste thema , na<1r voren komend in de meegevoerde leuzen
on in de gehouden toespraken, was de oorlog in Vietncm . D<:: strekking
van de demonstratie was voor hot overgrote deel anti - Amcrikc..ans en
ilnti - NAVO.
Voor de betoging was eon vcrgunning aangevraagd . Het enige (~lei 
ne) incidunt vormde het ongedisciplineerde optreden van een groepje
jeugdige deelnemers onder leiding van d~ bekende Alex Mulder.
De organisatie van het gehedl was in handen van de bekende
PSP ' er A.J . Bruggeman en van
t1icn Klute .
Als sprekers op de slotbijeenkomst traden o . a . op Ds . A. A. Spi jkerbo~r ,
ASVA - voorzi tter Pe t e r Cohen en oud- 11 Links 11 redacteur The·o van 'l'i jn.

•

De actie - groep Vietnam va n Otto Boetes steunde de betoging met
een oproep tot deelname . Van de zijde van het Comité 1961 had men
- geschrokken door de e rvaringen met Bovtos in 1967 - ditmaal met opzet geen contact met betrokkene gezocht in de voorboreidingsperiode .
Van NVR- kant toonde men , zoals ver~ucht mocht worden, geen
enkele belangstelling voor het spelen van een rol bij voorbereiding
of uitvooring van het traditionele Paas - evenement .
De anti - NAVO- mars van de hRI gaat niet door
In het maandoverzicht no . 2 over f ebruari •68 werd gemeld, dat
de ·.\lar Resisters International (lrlRI) voornemens was in het voorjaar
een anti - NAVO- mars te organiseren . Vanuit België zou men via Nederland
en Duitsland (langs diverse NAVCJ- bases) n.:J.ar Praag 0n :iarschau gaan .
Naar thans bokend is geworden heeft de WRI - leiding dit pl an laten
varen , nadat do werkgroep , die de voorb ereidingen zou treffen, tot de
VENTROmlELIJK
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was gekomen dat

conclusi~

e~n

hen ove r weegt thans om

11

wn ander niet

t~ realis~r~n

li nks

uit t .... nodige:n 0!:: mot

~uropa

11

u~s .

5 i 10 . 000 pcrson~n deel t~ nem~n -tan ~~n in oktob.~ •63 hij C~st~au
(B..:lgi~,

SHAP::.:::) te houde n

11

sit - i nn , die d:m h<:t verlei..:..:!' 36 uur zal

blokk~r..:n .

Evencçns in voorbe r ei ding i s hvt organisçren van oen actie
met Hstill e VJ.::tchtcn;',
ga.::tn

di~

bij dt. USA - ;;trnb.:.ssn.d..:s pa!:Jfl..: tt t;n zullen

uitd~len .

D..:monstratios
--..-·- ...

Ter

te >;:<; n

het Gri ekse ba;•1ind

gol eg e nh~id

van h0t

~6njnrig

bcst.::tnn

v~n

h~t

huidige r egi e m

in Gri&konland, uard i n ons l a nd op zaturdag 20 april j . l . door vcrschill..:nde organisaties blijk gegcv0n van verontrusting over de i n
Griekenland bestaande politieke situatie.
Zo werd een landelijk coÖrdinatie- en actie - comité

•

"Eleft~1Cria. 11

in het leven geroepen , naarin o.a . de volgende groeperingen samennerkten : SVB 1 SJ, Poli t eia , PSJ\i , Cor.Ji té ' 61 voor de Vrede en de dri t.
HGriekenland- comité •sa.
Door

11

'

El e ftheria;' werden , in samenwerking met de Studcntcnra.:1d

van de Vrij e Universiteit t e Amsterdam , affiches verspreid , waarin
werd opgeroepen tot deelneming aan demonstratieve protestmarsen , di e
op 20 april zouden pl aats vinden in

Alkma~r ,

Groningen, Den Haag ,

Hengelo , Maastricht , Til burg en Utrecht, a l smede tot een

2~

uur durende

11

sit - irr'-ac tie voor het Griekse Consulaa t t e Amsterdam .
Dat de verspr ei de oproepen bij het publi ek vee l weerklank onde r - •

vonden kan echter nauwe lijks gezegd wordon , want, met uitzondering van
Don Haag , waar ± 200 pe rsonen aan de oproep tot demonstreren gehoor
hebben gegeven , was de belangste l ling in de overige st eden zee r mi niem .
In Maastricht en Groningen ontbrak deze zelfs geheel , zodAt de demonstratics daar geen doorga ng vonden .
In Tilburg , Alkmaar e n Hengelo gaven sl0chts een 30- tot 40- t a l
personen aan de oproep tot demonstreren gehoor en ook in Utr echt , waar
toch de grootst e conc entra tic <± 500)

v~n

Gri ekse arbe i de rs i s ,

li~p~n

slec hts een 25 (meest jongere) personen in de protestmars mee .
Ook de 11si t-in11 - demonstrati e in Amsterdam was geen succes.
Hoewel aanva nkelijk ± 200 jongeren de 11 sit - in'-.3.cti .:: begonnen , verli ep
dit aantal later tot enkele t i entallen , di e - naar

achter~f

bleek -

totaal voor niets de hardheid de r stenen ha dde n getrotseerd , want
he t Griekse Consulaat is niet l anger in Amst erdam go vo s tigd.
V.8HT;.{QU\,ELIJK
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~- -

D<t vooral de PSP met deze demonstraties

grot~

be(JOeienis

he~ft

geh<d , moge blijken ui t het fe i t , dnt het telefoonnummer - vcrmeld op
de door

11

Eleftheria 11 ver spr e i de affiches -

afgeg~ven

is ::nn mevrouw

D. I . Eringa - een vooraanstaand PSP- lid - , dat de demonstratieve tocht
in

Alkma~r

voor afgegaan

~erd

door de heer en mevroun 0 . Boe t e s e3 dat

do protest - mars in Til burg pe r auto begeleid werd door een plnatsel'jk
bokende PSP- func t ionaris .
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Bedrijf

Bouwmaatschappij BAM.

Object

Wilhelminagasthuis Amsterdam .

Aanle i ding

arbeiders eisten maximale toepas s ing CAO .

Resultaat

verbeterde loonregeling .

Aantal werknemers
Duur staking

25 à 30
25 à 30
15 februari t ot 10 april 1968 .

De drijf

Bouwbedrijf Vikopa .

Object
Aanleiding

Peyl bouw Ams terdam .
arbeiders eisten loonsverhoging volgens "Amsterdams •
tarief".

Resultaat

loonsverhoging van

Aantal werknemers

onbekend .

Aantal stakers
Duur staking

18
18 maart tot 8 april 1968 .

Bedrijf

Aannemingsbedrijf Fluor Nederland.

Object
Aanleiding

Esse- Europoort .
eis tot loonsverhoging en arbeidstijdverkorti ng.

Resultaat

eis ingewilligd •

Aantal werknemers

.±. 1300

Aantal s t akers

800 - 1300

Duur staking

2 apr il tot 4 april 1968 .

Bedrijf

Braats machinefabriek te Rotterdam .

Object

Braats machinefabriek te Rotterdam .

Aanleiding

eis

Resultaat

toezegging overleg met ANMB.

Aantal werknemers

300

Aantal stakers

300
12 april tot 23 april 1968, met tussenpozen.

Aantal stakers

Duur staking
Bedrijf
Objec t

5%

4%.

•

winstdelingsuitkeri ng .

Papierverdelingsbedrijf v/h Gebr . Krebelberg te
Roe r mond .
Papier verdelingsbedrij f v/h Gebr . Krebelberg te
Roerm ond .
VERTROUWELIJK
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Aanle iding

ontslag 2
di rectie .

hesultaat

r . k . bond St . Willibrordus stelde zich achter de
stakers .

A~n tal

25

werknemers

werk~emers

Aantal stake rs

18

Duur staking

v . a . 23 april 1968 .

n . a . v . meningsverschil met de
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Datum :

Bijeenkomst:

Plaats:

Organisatie:

mei 1968

2e Afro- Aziatische conf .
van Journalisten .

Peking

Afro - Aziatische Jour .
nalisten Associatie.

Dodenherdenking.

Malen te

Land . Org . Invaliden
Tocht<m (LOIT) .

28 mei 1968

Stortoch t.

Rotterdam

Ned . Vrouwen Beweging
(NVB) .

1 t / m 3 juni
1968

3e Europees Congres v .
anarchi stische j ongeren.

Dordrecht

Anarchistische jongeren .

1 t/m 3 juni
1968

Pinkstertocht.

AFCENT

Alg . Ned.Jcugd Vcrbond
(ANJV) .

juni 1968

Conf . v . soli dari tei t met
de Portugese kol . , ZuidWest- Afr ika en Z- Afr ika .

Tanzania

Wereldvredesr aad ( \WPè

Conf . over de plaats v . d .
vrouw in het ec on . , soc .,
cult. en pol . leven .

Chili

Intern . Dem . Vrounen federatie (IDVF) .

28 juli 1 aug .1968

Congres Lat- Am . Journaten.

Havanna

Intern . Org . v . Journalisten . (IOJ) .

28 juli 6 aug . 1968

9e Wer eldjeugdfes tivaL

Sofia

Wereldfed . v . Dem.Jeugd
(UFDJ) en Intern.Unie
van Studenten (IUS) .

Wereldcongr es synd . s t ud .
org . i n ~es t e uropa .

Turijn

Synd . ,studentenorganisati es.

zomer 1968

Bijeenkoms t van j eugd uit
NAVO- e n \"lar s cha upactl anden .

Helsinki

8ereldfed . v . Dom.
Jeugd (ViFDJ ) .

1e week van
sept .1 968

Interna t i onaal c ongr es .

CarrÇtra
(Itali ë)

Anar chisten .

+ half sept .

1 968

Internat . Colloqui um van
Europese en Ame rikaanse
J uristen .

l ' Abbaye de
Royaumont

Int . Verb.v . Dem .
Juri sten ( IVDJ) .

sept . 1968

Algemene Vergader ing

Helsinki

''

* 5 mei 1968

*

* juni 1968

* medio élug .
1968

\!FV.f '! .

•

1
ereldfed . v . Wetenschappelijke ï 1erker s ( l.'!F~"' ! ) .

18- 21 sept .
1968

5e Medische Congres
FIR .

Harscha u

Internat . Federatie van
Verzetsstr ijders (FIR) .

22- 27 sept .
1968

3e Int . meeting BITEJ .

Praag

Bureau voor Internationaal Tourisme en Jeugó
(\IFDJ) .

* najaar 1968

24- 28 nov .
1968

Invali den t ocht.
VIe \: ereldcongr e s over
" De rol van de vrouw i n
de wer e l d van vandaag".

?

Helsinki

L. O. I. T .
Int ernat. Democ.
Vrouwen Federati e(IDVF).
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- 33 Datum :

Bij ee nkomst :

nov . - dcc .
1968

I nt . Conf . var- CP- en .

e ind 1968

Symposium Europ . Veilighei d .

*he rfst of dec . Conf . over Europese Vei1968
ligheid .
de c . 1968

Intcrn . stude nte ncongr es
( a naloog aan Vie tnammanifestat i e in ~ -Be r lijn in
fcbr .1 968) •

Plaats :
----

Or p;an i satie:

~loskou

Communistische Partij en .

Pr aag

Czcch . Comm . of the
Defendcr of ~eace (CCDP) .

?

~ereldvr ed es raad

?

Europese syndicalistische
studentenor gani saties .

••

nieuw , c . q . aangevuld •

•
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