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Onlusten en machtsstrijd in Polen
Eind j anuari onderbrak de Poolse censuur een re eks opvoeringen
van het ton ee lstuk

11

De Voorvaderen" van de 19e eeuwse schrijver

Nickie wicz wegens ongewenste bijvalsbetuigingen van het publi ek bij
enkele clausen vun een - historisch - anti - Russische strekking. Op
last van hogerhand werd ook verder in de toneelrepertoires gesneden .
Het stuk "1-ioeilijke Tijden 11 rond een thema uit het begin van deze

4t

eeuw moest van titel veranderen omdat daarin een toespeling op de
huidige toestand zou kunnen worden gezien. De censors bleken weer
uit e rmate prikkelbaar.
Eind februari nam de Warschause sectie van de Poolse Schrij vers Unie in een bewogen vergadering een resolutie aan , waarin deze
excessieve censuur scherp werd afgekeurd .
Een week later vloog de deksel van het kruitvat . Drie dagen
van hevige gevechten tussen studenten en de politie in Warschau
vormden de inleiding tot massale uitingen van onlustgevoelens in
heel Polen. Maar de reacties van de machthebbers en de politieke
v erschuivingen die daarop volgden gingen in een verder anti democratische richting. Polen was Tsjechoslowakije niet . De protest beweging werd gesmoord. Niet de liberale en reformistische fractie

•

sloeg haar vleugel s uit over het machtscentrum - zoals i n Ts j echo slowakije - maar de fractie die een hardere, orthodoxe lijn v ertegenwoordigde. De a f wi kkeli ng v an de moeilijkheden met de campus en de
straat was onthullend voor de gedemoralisee rde toestand van het
machtsapparaat .
Het spande al lang in Polen en niet alleen in de studentenwereld en in de culturele sfeer . Begin 1967 had Gomoelka beloofd
dat de productie van consumptiegoederen zou worden opgevoerd en dat
het distributiesysteem zou worden verbeterd . Maar 1967 was econo misch een slecht jaar geworden . De prijze n vlogen harder omhoog dan
de lonen - anderhalf arbei dersweekloon voor een paar schoenen - en
ook tegen die prijzen was er een dagelijks tekort aan gewone dingen:
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kleding, groenten en vlees. Tegen het eind van het jaar stegen de
vleespri j zen nog eens met 30%, na prijsverhogingen voor kolen, gas ,
el ectricit eit , melk, vis e n sigaretten. Het volk r aakte in een
grimmige stemmi ng. De apparatsjiks trokken he t land in om de situatie
te verklaren, kennelijk met weinig succes . Gomoelka kreeg van de
a rbeiders van een automobie lfabriek in Warschau de bitterste verwijten naar het hoofd gesli ngerd . De minister van defensie, Spychalski ,
werd honend ontvangen in een fabriek in Poznan:
functionarissen van onze a rmoe i n een Mercedes? 11

11

Waarom rijden parti j -

11

Ziet U ons dan

liever i n tanks?n v ergiste Spychalski zich.
De o ffici ële verklari ng van de schaarste en de prijsverhogingen
was

11

de toegenomen vraag , als gevolg van een te veel toegenomen koop-

kracht, a ls gevolg van een onbedoeld grotere absorptie van arbeiders
in het pro ductieproces 11 • Dit betekende, dat e r in het "Plan 11 een
groter percentage werklozen was voorzi en, een geringer totaal be st eedbaar inkomen uit arbeid, een grotere armoede, een geringere

•

vraag ••• •
Ui t eraard mankeerde er ni ets aan het

11

Planï 1 • Wanneer de zaken

misliepen was dat - volgens de aanhangers van de harde lijn - de
schuld van de liberalen, de Joden, de incompetenten.
Het studentenoproer in maart gaf hen de gezochte gelegenheid
met deze figur en af te rekenen .
~~ -~~~~!~ -~~~~!~~ 2-~E-~~- ~!~~~~!~~~~!~~! ~~

Op 8 maart kwamen 4000 stude nt e n van de Warschause univ ersit eit in opst and tegen de uitsluiting van twee van hun kameraden die
hadden deel genomen aan een eerdere protestactie tegen het verbod van
het toneelstuk

11

De Voorvaderen". Zij werden echter in een algemeen

gevecht met de politie verslagen . De volgende dag kregen zij steun
van de studenten van de Polytechnische School . Onder de leuzen
"Vrijheid", en

11

Leve Tsjechoslowakij e " trokken zij gezamenlijk op

tegen de politie die ook de ze slag won. Op 11 maart br ak de hel los.
Tienduizenden studenten en arbeiders raa kten met de militia slaags
rond het standb eeld van Mickiewicz in het centrum van de stad en
voor het hoofdgebouw van de Partij. Zij sloopten de gevel van een
theater, barricadeerden de straten en plunderden het ministerie van
cultuur.
Het gevecht li ep pas a f toen de duist e rnis i nviel. Honderden rebellen
werden gearresteerd .
VERTROUHELIJK.
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De dag

da~rop

bleef het in

studenten in

and~r e

st eden de straat op. Toen

Warsch~u

rustig, maar trokken de
h~d

het r egi me zijn

antwoord a l lat e n weten .
up

8 maart schreef de Poolse pers, ' 1 dat de betreur E:nS\'/:::t:-trdige

gebeurt e niss e n rond de Warscha use Univ e rsit eit wD.ren uitgelokt door
kleine groepen losgeslagen en wel!5estclde (! ) st u den ten met politi e ke
ambi ties 11 • Het part ij blad ''Try bun a Ludu 01 publi ceerde daarop - zeer
ong e bruikelijk

- een l ange lijst me t namen v a n de voornaamst e

onruststoke rs, onder wi e de zoon van de hoofdr eda ct e ur van een
Jiddisch maandblad , de zoon van de directeur-gene r aal van he t

•

minist er ie van financiën, de zoon va n een c e nsor ve rbonde n aan het
bureau voor persc ontrole, de dochter va n een voormalige voorzitter
van de \Jarschause Raad , de dochter van een voormal i ge hoofdr edacteur
van een aant a l part ijbladen en zo vele andere n .
He t partijblad wees daarbij op het verbazingvlekkende f eit dat
juist kinderen van ouders die veranh10ord elijke functi es bekl eedden,
een l eide nde rol hadden gespeeld in de r ellen, waarbij sommige
11

avonturiers 11 zover waren gegaan dat zij de Constituti e van de

Poolse Volksrepubliek in het openbaar hadden ve rscheurd .
Wat echter in de namenlijst het meest opvi el was dat er vooral
zoons en dochters van meer liberaal gezinde en Joodse functionar is sen
in figureerden , h etgeen e r een overduidelijk t eken van was dat het
oproer zou worden aangegr epen als voorwendsel voor een zuive ring van

•

de partij - en staatsappar a t en van bepaalde gecl a ssi fi c eerde groepen •
Deze verwachting werd bevest i gd door een aanval in het blad
Powszechne

11

(va n de

11

Slowo

kat holi eke, maar aan het regime getrouwe

11

Pa x' 1-

groep) op de vaders van studenten- aanvoerders , die gro fweg werden
ingede eld in de categorieën ··zionist en , v e rlopen politici , reactionairen en revisionisten 11 • Net zoveel woorden v erkondigde trouwens
ook de ee r ste secretaris van de •larschause partijafdeling , Josef
Kepa , dat de zonden van de zonen op de oude rs zouden worden ge wroken .
De ve rkl.?.ring van Kepa was , afgezien van de persc ommentaren ,
de eerste officiële reacti e van de partij op de dri e daagse veldsl ag
in de Poolse hoofdstad . ltle liswaar behoorde Kepa niet duidelijk tot
de extr eem harde groep in de CP die zich reeds opmaakte om de
stemming tegen de

11

vade rs 11 verder te bepal en, maar zi jn v er klaring
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was niettemin uiterst scherp van toon . (Lntcr sb~lde hij zich op het
meer gematigde meerd e rheidssta ndpunt , hetgeen gron d gaf

~an

de

speculatie, dat deze eerste reacti e slechts tactisch bedoeld was om
een overrompeling door de harde groep te voorkomen . Als dit het geval
~as ,

mislukte de opzet volkomen . De ha r de g roep

n ~m

de uQnval on-

middellijk over.)
De aanvoerders van de studenten, zei Kepa , waren voorname lijk
van Joodse afkomst. Zij hadden, om zich op voorhand teg0n represailles te dekken, pamfl etten uitgedeeld, waarin zij de regering
van anti - semitisme beschuldigden, maa r dit zou de autoriteiten er
niet van weerhouden maatregelen tegen hen te nemen. Zij hadde n om
Zambrowski geroepen (een voormalig li d van het politbureau en leider
va n een eertijds belangrijke liberale fr a ctie in de pa rtij , de
Pulawy- groep, waarvan een groot aantal Joden deel uitmuë!kten).
Achter de studentenbeweging stonden dan ook zulke verlopen politici

•

a ls Staszewski (een voormalige eerste secreta ris van de Warschause
partij - a fdeling en eveneens een leider van de Pulawy- groep) . De
autorit eiten, aldus Kepa, waren tegen deze dissidenten in het ver leden veel te zachtmoedig opgetreden . Het was dan ook hoog tijd dat
strengere maatregelen werden genomen .
Het politbureau- lid Gierek, evenmin als Kepa gelieerd aan de
extr eem harde groep, uitte zich - vermoedelijk in dezelfde tactische
lijn - al even fors toen hij de aanstichters van de ongeregeldheden
qualificeerde als nvuil schuim dat met de oktobergebeurtenissen in

1956 is opgespat en ons nog steeds is bli jven aankleven".
Nog voordat de aanhangers van de harde lijn - gec onc entreerd
rond de "Partisanen" - tot de aanval overgingen waren daarmee de
zondebokken voldoende geidentificeerd . Het wa ren de revisionisten ,
de liberalen, de Joden, kortom: de "Pulawisten".
De eindeloze interne partijstrijd in de Poolse CP tussen twee
dynamische uitersten, in balans gehouden door een steeds meer verstarrende meerderheidsgroep ging een nieuwe episode in .

~~~~~~~~ -~~~ -~~ - ~~~~~~~ -E~~~ ~~~~~!~ ~
De Poolse CP is v anaf haar heroprichting in 1942 een innerlijk
st erk gedifferentieerde en verde elde pa rtij geweest. Reeds aan haar
begin stonden twee rivali serende groepen tegenov e r elkaa r, de
11

partisanen" - de ondergrondse CP-ers in bezet Polen - en de
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Foolse communisten die met lastbrivven v1.n Loskou

de Sowjat-Uni e in Polen war en gcpnrnchutoerd , of

~ode
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Lege r mee knamcn.*) Beide groepen

samunstelling , hetgeen naarschijnlijk

e~: n

n3r~n

van

l1.t~r

~~t

~en hetcro~cne

van de redenen n1.s wa1rom

dtl pnrt i j na de oorlog over lange r e perio den een zekere inne rlijké
vr ede wist te bewaren e n ni e t permanent door vij andschappen ve r scheurd we rd . ', !ie in de partij solidair was met de e ne of met dt:
a nde r e groep was vaak niet duidelijk . De loyalit e iten lag en veelal
ve r dee ld naargelang de kwesties die zich voordeden. In bei de groepen
deden zich bovendien ontwikkelingen voor die hun

uonhang~rs

elkaa r deden overlopen. In perioden van st a biliteit kon

•

~en

soms tot
va n

buitenaf meestal slechts raden naar de bew egingen die gaande

w~ren.

Maar op de beslissende momenten in de ge schiedenis van de CF trokken
de v e rschillende stromingen zich telkens weer samen in dui delijk te
he rke nnen fracties met een eigen menta liteit, eigen bedoelinge n en
sentimenten en eigen loyaliteiten, waarin de oorspronkelijke tegen stelling een rol bleef spelen.
Gomoelka behoorde in de oorlogsjaren met Zenon Kliszko,
l·•arian Spychalski, Wladislaw Bie nkowski en anderen tot de communist en
van het thuisfront, de partisanen. De meesten van hen war en nooit in
de Sowjet- Unie geweest en onderscheidden zich trouwens door een diep
wantrouwen jegens Noskou na hetgeen zij v66r de oorlog uit die richting erva r en hadden. Zij waren dan ook weinig ingenomen met de zes
infiltranten die Stalin hun

4t

~egin

1942) letterlijk op het dak zond

met de opdracht een nieu\'le partij te formeren en het commando over
het Poolse communistische v e r zet over te nemen . Nowotko en Finder
hadden de leiding over deze missie . Zij werden echter door de
Gest apo uitgeschakeld, waar na Gomoelka ( eind 1943) toch tot secre t a ris - generaal van de CP werd aangesteld. Hij ging zoveel mogelijl<.
zijn eigen weg , legde contacten met de nutionale verzetsbeweging en
zocht aansluiting met illegale, burgerlijke organisa ties .

• ) In 1938 was de CPP door de leiding van de Gomintern ontbonden.
De partij wa s in die dagen illegaal . Haar leiders bevonden zich
de els in Poo lse gevangenissen (Gomoelka), deels in Moskou. De
l aatsten werden na de opheffing van de partij geliquideerd, de
eersten kwamen vrij bij de Duitse inval in Polen. V~n dezen
bleef een deel in Polen (de partisanen) , een deel vluchtte bi j de
Duits e aanval op de Sowjet - Unie voor de Duitse legers uit naa r
Moskou (de moskovieten).

- 6 -
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Ze n nieuwe afgezant uit Moskou, Bierut, die de Moskouse vl eugel v tn de
Poolse CP vertegenwoordigde (met Eerman, Ochab , Zambrowski, '!inc ,
Zawadski, Jedrichowski en anderen) hield deze ontwikkeling echter t egen .
Conflicten met de nationale verzetsbewe ging liepen ui t op ee n l e gelrechte vijandschap toen i n juli 1944 onder bescherming va n het Ro de
Le ger te Lublin het Poolse Nationale Bevrijdinga Comit6 nerd opc ericht
waarin "partisanen' 1 en amoskovieten 11 overigens gelijkelijk participeerden . De door de Russen toegelaten nederlaag va n de verzetsbeweging
tijdens de opstand van Warschau (augustus 1944) betekende het einde
van Gomcelka's il lusies over samenwerking met het nationale verzet,
maar doordrenkte vele
voor goed

v~n

11

partisanen 11 , thuiscommunü;ten , t egelijkertij d en

een diepe afschuw van de Russen .

Een aantal jaren, van 1945 tot 1949, wisten de partisanen (met
Gomoelka) en de moskeviet en (met Berman) een zekere modus van samenwerking te vinden, niet in het minst dank zij Bierut , die een ver-

•

zoenende tussenpositie innam. Het conflict tussen Stalin en Tito (1948),
de uitstoting van Joegoslavië uit het communistische blok en de daarop
volgende Titoistenjacht werden evenwel ook Gomoelka noodlottig .
Door de moskevieten aangewezen als de Poolse Titoist werd hij
op beschuldiging van "rechts- nationalisme" (een verwijzing ook naa r
zijn oorlogsverleden) uit de partij gezet en gearresteerd (1949) samen
met zijn voornaamste partisaanse medestanders Kliszko , Spychalski en
Bienkowski . De moskevi eten hi elden de partij in handen tot het get ij
zich in oktober 1956 tegen hen zou keren. Zij vertegenwoordigden echter
in bepaalde opzichten een minder hard stalinisme dan hun collega's in
verschillende andere socialistische landen. De scherpe scheids lijn
tussen de fracties van de partisanen eti de moskevieten was reeds ver flauwd . Vele moskevieten hadden in meer of minder vergaande mate het
nationalisme van de partisanen overgenomen zoals sommige partisanen
zich ook hadden geconformeerd aan de hardere lijn van de moskovi eten .
Zowel onder de moskevieten als

onde~

partisanen had Gomoelka dan ook

in de jaren van zijn gevangenschap sympathisanten.
In de tweedeling van de partij - activisten die tegen 1956 gestalte
be gon te krijgen in de zogenaamde Pulawy- groep , voornamelijk van revisionisten en liberalen , tegenover de Natolin- groep van conservatieve
stalinisten liepen de oorspronkelijke tegenstellingen gedeeltelijk
door elkaar . De Pulawy- groep absorbeerde grote aa ntallen Joden , 6ók
moskovieten. In de Natelin- groep huisden stalinistische moskevieten

VBHTIWUHELIJK
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naast partisanen die

nelis~aar

~en

nationale maar toch hardu lijn voor -

stonden . Het waren de partisanen onder

d~

Natolinisten,

m~sr

vooral de

Pula\'/istcn die in oktober 1956 Gomoelka ' s terugkeer be\·:erkten . Goi ..oelica
vestigde zijn r egime voornamelijk op de revisionistische , libvrale
Pulavty- groep die imme rs het politieke getij in Polen rnee had , en nam
wraak op de

stalin ist~ sche

moskovieten , waarvan er verschillenden

(onder wie He rman) voorgoed van het politi eke tone el verdwe nen . Maar
hij ging zoals v66r zijn geva ngenschap zi j n eigen neg . Hij was r ealist
genoeg om te bese ffen, dat een Poo l se vorm van nationaal communisme
slechts kon be staan bi j de gratie va n i'l oskou . Hij hield zich angDtvalli e op de middenweg tuss en revi sionisme e n cloe;matismc . Toen de PulaVIisten be gonnen te beseffen , dat Gomo elka geenszins een van de hunnen
was en gekant tegen hun meer extreem revisionisme, keerden zij zich
tegen hem (1957) . Maar daarna liep hi j ook niet met de Natolinisten
weg , al had hij in toenemende mate hun steun nodig . Integendeel , toen
zij hem te machtig we rden brak hij ook hun fractie af (1958 ) . Zijn
streven bleek er op geric ht te zijn , een zo hecht mogelijk meerderheictsblok te formeren, waarin ook ruimt e zou zijn voor de minder extre me figuren van z owe l de linkse

~ls

de r echtse fracties, waardoor de

stabiliteit van de par ti j gewaarborgd zou zijn .
Een aantal jaren manoeuvreerde hij aldus ni e t zonder succes,
waarbij het hem zeer van pas kwam, dat de Pulawisten zich met een r eeks
t akt ische blunders compromitt eerden. Vanaf 1962 e venwel r aakte h e t
evenwicht weer verstoor d door de opkoms t van een ni e uVIe fractie van
een weliswaar gemengde samenstelling, maar waarvan een belangrijke

4t

groep al dan ni et via de Natolinisten afkom s tig was va n de oude par tisanen- fr actie . Ze we r d dan ook weer met deze laat s t e naam aangeduid .
Generaal Moczar, een verzetsheld va n de "thuiscommuni sten" was er de
voorman van .
In 1962 begonnen de partisanen een grootscheepse propagandacampagne met de publicatie van tientallen boeken over de strijd van
de nthuiscommunisten" tegen de Duitse bezetters . Titels als

11

De parti -

saoen marcheren", "Herinneringen van een partisaan" en " t-iet de partisaoen op weg'' lieten aan duidelijkheid ni et te wensen over . Generaal
Moczar wist door te zetten , dat zi jn verzetsmemoires verplichte school literatuur werden . In oktobe r 1964 sloeg hij bove ndi en een grote slag
toen hij gekozen wer d tot voorzitter van de tweehonderdduizend leden
t ellende bond va n oudstri j ders en verzetsme nsen ( in het Pools a fg ekort

VEHT HOUV1EL IJK
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uaa rmde hij voor zijn

fr ac ti ~ ~un

basi s vond in

~en

ma ssa-

organi satie va n communisten en ni e t - c ommuni s t e n . In novembe r van

~. t

j anr we r d hij bovendien benoemd tot minist e r va n bi nne nla ndse za ke n .
Va n toen a f wa ren de partisant:: n inde rdaad op mars,n:lür de mi;l.cht . Zij
we kt en z elfs soms de indruk , dat zij ee n uitge werkt politi 0k a lt e rnatie f beoogden te cre ëren naast en tege n de CP • •~n Gomo(;!lka r;a f h e n
bewegingsvrijhe id omdat hij hen juist we e r nodig had te gen de revisionisten e n de liberalen .
Het program van Moczars partisanenfractie was nationalistisc h ,
met a nti - Russische , maar ook met sterk anti - Duitse trekken . (In het
conflict tussen de Kerk en de Staat kozen Moczar , de ZBowiD en de Pax groep partij tegen de Kerk vanwege het

11

vredesaanbod 1; van de Poolse

bisschoppen aan de VIestduitse clerus . *)

•

De partisanenfracti e verheimelijkte ook ha ar anti- Joodse instel lin ~

niet . Met haar harde, orthodox- communistische lijn bracht haar

dit in een open conflict met al die groeperingen die zich vroeger in
en rond de Pulawy- fractie verzameld hadden en zich nu manifesteerden
in de liberale beweging waarvan de rebellerende schrijvers en studenten
de meest actieve exponenten vormden .

Noczars partisanen vormen dus duidelijk de meest extreme frac ti e
van de harde groep bi nnen het machtsapparaat . Als een aan hen gelieerde
fracti e wordt de appar aat-groep van CC - secretaris Strzelecki beschouwd
( Strzelecki is belast met de organisati e van het partijkader) . Afgezien
van het feit , dat deze groep meer conservatief is ingesteld - in tegenstelling tot de meer dynamische partisanenfractie , staat ze de groep
van Moczar inderdaad zeer na, zowel in haar streven naar het herstel
*) "Pax 11 ,

opgezet als politiek- kerkelijk partij - instrument tegen de
Poolse clericale establishment (Piasecki , haar oprichter en ~~id~ ge
leider , ontsnapte in 1944 als gevangene van de Mussen aan executie
door de KGB zijn diensten aan te bieden), heeft in politieke za~en
altijd de harde communistische lijn gevolgd , zulks in tegenstelling
tot de onafhankelijke liberaal- katholieke ZNAK- groep die er da n
ook recentelijk van beschuldigd i s " zich te hebben verbonden met
de pro- Israëlische Joden e n r evisionisten".

VEH'l'ROU\IELIJK
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- 9 van ""'P. do6m'ltisc!-'!a orthodoxi e o.ls in haar vij·J.ndsch lP j '-g'"n:; de voo r malig.:: I uJ ·n'!ist ... n 1 libera le inte llectuelen 1 J od~.-n en ' · ~sters - gezir.d..:n .
vok Gomcelka ' s
voor

d~ ze

ligg~n

~ee rd~rheidsgroep

echt er

d~.-monstroert

grotcru

harde g roepen dan voor de revisioni sten . Hun

in hetzelfde vlak, o.l stellen

sy~~3t ~ ie

doulstullinc~~

aanhangers van Gomoelkn zich

d~

t aktisch gematigder op .
Niettemin , het is duidelijk dat Gomoelka nimmvr zal kunnen tole reren dat Moczar en

~trzelecki

hem de macht uit handen nemen . Vandaar

zi jn pogingen hun aanvall en op de revisioni stische en liberale

vleu~el

af te remmen en hun extreme politieke formulvs te corrigeren .

Op 19 maart, toen de perscampagne
al

~.-vn

tcg~n

liburalen

~n

de Joden

wcok op volle toeren had gedr aaid e n ook Kopa en Gi erek hun

dubieuze verklaringen hadden afge legd, verscheen Gomoclka voor de tele •

visie mot een rede waarin hij wel de studentenleide rs en de intelL; c tuelen scherp becritiseerde, maar verder trachtte de aandacht af te
leide n v::tn "verlopen politici 11 binnen de partij naar

11

reactionairen; 1

in het algemeen buiten de partij en waarin hij bovendien de antiJoodse hetze mitigeerde door er op te nijzen dat er ook vaderlandgetrouwe Joden v1aren die geen enkele blaam trof , en da t het verschil
tussen anti- zionisme en anti - semitisme niet uit het oog moest nordon
verloren . Bleek uit zijn rede, dat hij geen ongecontroleerde partij strijd en geen wilde zuiveringen wenste , even duidelijk gaf hij toe
dat de campagne tegen liberale intellectuelen , studenten , zionisten
en Joden- met - sympathi e - voor- Israël moest worden voortgezet. Maar in
plaats van matiging van de hetze ber eikte hij daarmee eigenli jk dat de

•

campagne nog met grotere hevigheid werd voortgezet •
Het Gomcelka - blok stelde zich zwak op . Pas op 10 april hield de
medestander van de partijleider, premier Cyrankiewicz, een toespraak
tot de volksvertegenwoordiging (de obligate

11

regerincsverklaring" a ls

tegenhanger van Gomcelka ' s "Pa rtijverklaring"), wa:trin hij eveneens
aan de rede appelleerde maar in

f~ite

de sentimenten verder

prik~elde .

De regering, zei hij , zou systematisch al haar organen zuiveren van
alle inefficiënte, onbetrouwbare en buitenlandse (dus cosmopolitische
en zionistische) figuren en klieken , en van alle zielloze bureaucraten .
Evenwel zou elk geval diepgaand worden onderzocht en zou e lke maatregel
volledig moeten norden gemotiveerd . Evenals Gpmoelka drong hij aan op
een genuanceerde benadering van het zionisme . 'eliswaar eiste hij dat
allv Poolse Joden in opënbare functies

e~n

loyalitei tsverklaring zou-

V.t::ITHUUiiELIJK
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~en

~fgcv~n ,

maar caf daarbij te kennen dat disloyaliteit

a- priori moust worden aangenomen .
Ev~nals Kliszko , die na hem

spr~k

en zich overigens

ni~t

sch~r:er

anti - Joods uitliet, ve rdedigde hij de politieke lijn van het
rcgim~

tegen de

a~nvallen

in de pers . Beiden

g~ven

Go~o~l~~ 

toe, Jat ur op eco -

nomisch gebied fo~ten waren gemaakt , en dat hut bure~ucratischc ~ppa
raat diende te worden gereorganiseerd , maar

m~t

domagogie van ond0rop,

zo constateerden zij , was de publieke zaak niet gebaat .
De leider van de partisanenfractie Mocznr had zich intussen
zoveel mo geli jk achter de schermen opgesteld en kwa m pus voor h e t
voetlicht vlak v66r de vergadering van de volksvcrte ee nwoordiging,
waarin premier Cyrankiewic z zijn visie uiteon zette . Toen het studentenoproer was neergeslagen trachtt e hij voor de televisie aannemelijk
te maken dat niet hij verantwoordelijk was voor de gewelddaden die
hadden plaatsgevonden (als minister van binnenlandse zaken was hij
dat wel!) en dat hij integendeel gepoogd had
en

h.~rtelijke

11

•

in uiterst openhartige

gesprekkenöl met de studentenleiders tot een oplossing v.:m

hun kwesties te komen . (Dit paste kennelijk in zijn streven zijn aaL hang onder het publiek uit te breiden . ) Enkele dagen later gaf hij vervolgens een belangrijke verklaring uit , waarin hij pre ci seerde welke
positie hij innam in de machtscrisis. Hij haalde uit naar de oude
11

moskovieten 11 van de groep Berman di e hij

kwalificet~rdc

als Hpoli ti ei

in officiersuniform'' en bespeelde de patriottische sentimenten van
zijn gehoor door herinneringen op te halen aan de verz0tsdaden van de
partisaned t ege n de Duitse bezetters en de h Jldha ftige strij d van het
Poolse leger (in 1945 ee n ha lf miljoen man sterk) in de s l ag om Berl ijn .
Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij do huidige partijstri jd
zag als een vervolg - en het einde - van de oude controverse tussen de
"partisanenn en de

11

moskovi eten" .

Ongeveer tezelfdertijd gaven ook 3trzelecki en andere voorstanders van een harde politiek verklaringen af , waarin zij een diepgaande
zuivering van het partij - en staatsapparaat eisten . • )
*) Aan deze zuivering waren reeds vele tientallen hooggeplaatste func -

tionarissen , professoren en kunstenaars - vel~n van Joods~ afkomst ten offer gevallen . Er u~ren daarbij echter (nog) geen topfiguren
in het part ijapparaat betrokken .
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ln do t\J.,.,.d<; h... lft v;m ·1.pril
zich vcrdû r toe,
ct~

ruG -

to~n d~

h~fti[er v~n

bloot Rtfals

b~gon

11

~~~rt

dat de

in

du~d~!ij:: .r

rivaal .

t~rugkv1am

~nti - zioni stisch~

e n ontaa rd was in een smerige:

~-arscr.auso part:.. ~ 

van zijn geharnaste vcrklaring va n

en rle gematigde lijn van Gomoelka (19

v~st,

stelde

v~n ~~ skou

te slaan en h oczar zich

Voor da Gomcelka- groep sprak (op 17 april) de
s"cretÁris Kepa, die

m~ c htsst•·.·. j_

in mei spitstt; d"

Gomcelka- groep - met de steun

zich af

Gomo~lka's

~..n

h~tze

m~art)

campagne uit

d~

ov ~ rn Q,~ .

J:..j

hnnd was celopen

ook t0gcn onschuldigen. lfij had

het daarbi j over "een politieke tegenstander " (i'loczar) die l angp de
weg va n sociale demagogi e en door misbruik te maken van

d~

juiste poli -

tieke en ideologische strijd tegen het zionisme , doeleinden nastreefde

•

die in strijd waren met de standpunten van de parti j . Hij Raarschuude in
dat verband tegen elke inbreuk op h0t democratisch centralisme en tegen
elke aantasting van het gezag va n de partijleiding, van hot centraal
comité en het politbureau - derhalve tegen Moczars pogingen tot frac tievorming in de lagere afdelingen van de partij .
Moczar vocht in~ussen door via de door hem gecontrol eerde pers
en openlijke kritiek op het regime van Gomoelka ,
fulminc~rde

tegen het

international~

w~'rbij

zionisme, tegen het

hi j vooral
11

duivels ver-

bond11 tussen de Bondsrepubliek Dui tsland en IsraÖl en tegen vijanden
in eigen huis. Er km:tm hem geen enk e l go-=d \"/OOrd voor d& po.rtijleiding
of voor Gomoclka zelf meer ove r de lippen .

•

Besluit
Na drie maanden interne part ijstrijd ( eind mei) moet worden ge concludeerd , dat hot bewind van Gomoelka in een uit erst labi ele situa tie is geraakt . De vertegenwoordigers van de gematigde meerderheid
bezetten noG steeds de voornaamst e sleutelposities in de regering en
de partij , maar zijn kennelijk onmachtig zich tegen de aanvallen van
de partisanen en hun verbonder.en ie verdedigen . Hun pakt met de duivel
(Moczar) tegen de liberale int ellectuelen , de ravisionisten en de
Joden is hun duur te staan gekomen . Het initiatief is hen uit handen
genomen . Hoczar heeft zich openlijk tegen henzelf gekee rd in een
poging de macht over te nemen . Of het daarbij van veel betekenis is
dat de partisnan een functie in het topapparaat van de partij mist
- weliswaar is zijn bondgenoot Strzelccki lid va n het parti j secretariaat , maa r zelf is hij slechts lid van het Centraal Comité - zal nog
VERTRuU\!ELIJK
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moutûn blijken . Als mi ni s t e r
elK geval

o v •~r h~t

v~n bi nndnl~n1se

z~ken

poli ti e - appo. r 'l:ü en voo r ts ile·.)ft hij ec.:n r.i•.:t onb•.:: -

tckenendc massa- :lanhung in de lBo1 i D. .. annc~:r hi j
( ~nti - Du i tse ,

bcsclikt hij in

d~.::

nation·tlisti sc!1e

a nti - Rus sische en anti - J oodse) sen timenten

h~ndig

evnoeg

moe r a s

z~ l

bespee l t zal hi j het nog ve r kunne n br Lngen .
Maar e r i s geen ui tzicht op , da t hij Pole n ui t

h~t

kunnen hnl en . Int ege ndee l , zijn idec~n go.an in de rich ti ng van een
stra ff e r r <:gime , da t het sociale e n

e conomi s ch ~

uxpe rimen t i n een

mee r libc r nl c richting geen kans za l gcv0n en de cultur<:lc vrijheden
verde r za l beknotten . Polen wacht nog op i emand

~nd e r s

da n Gomoe lka

of 11oc z1.r , i e ma nd di e de wa cht v..1n de verslete n Gomo elka kan ove rnemen
e n Mocza r ka n

t ~genhouden ,

die in stunt za l zijn ee n ni e uw blok te

vorme n uit dyna mische figuren van hat huidi ge mi dde n en de liberal e

•

vle ugel die nu verpletterd dre i gt t e worde n .
Hij s chijnt e r nog niet t e zijn .

•
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l h ei
---;'Eenheid voor democratie , hoger loon en volledige we rkgelegenhei d 11 ;

"Voor verkorting van de werktijd";"regen aantasting va n het kiesstelsel 11
- dat waren de voornaamste leuzen , in het teken waarvan de CPN dit j aar
11

de eerste mei vierde 11 • net name de ee rste l euze werd in het CPN- propa-

ganclablad

11

De Rod~ Amsterdammer'' (dat in een oplage van 80 . 000 exempl a -

ren vóór de le mei werd verspreid) door Paul de Groot uit 6e werkt. Onder
de kop "Arbeiders, verenigt U" beschrijft het ere - partijbestuurslid de
•

"gestadige achteruitgang van de Partij van de Arb eida, die hi j toe schrijft aan het feit

dat'~e

sociaaldemocratie' 1 haar heil verwachtte

van NAVG , EEG e n Amerika . Nu blijkt dat de PvdA- leiding op het verkeerde
paard heeft gewed, gaat die l eiding "de weg van kwaad tot erger" op
door een nlinkse concentrati eil met D' 66 , de PPR ( Bogaers) en de PSP te
ambi ëren, wat voor De Groot betekent " eenheid met de ondernemers 11 •
Nodig is volgens De Groot echter een "concentratie van de arbeidersklasse en allen die daar wegens hun sociale positie toe behoren;' · Dat
betekent in de visie van De Groot dat de PvdA naar links zal moeten ,
"naar vereniging van de arbeiders, op grondslag van de klassestrijd ,
bij definitieve verwerping van het reformisme 1' .
Ook partijvoorzitter Henk Hoekstra beklemtoonde in zijn 1 mei-

•

rede in de nieuwe .UI de noodzaak van eenhe i d i n de arbeidersbeweging
en met name in de vakbeweging . Deze eenheid beweerde hij te zien groeien
"door het steeds meer samen optreden va n communi sten, socialisten en
ge lovigen". Dit is de weg die, naa r de mening van de CPH - V'oorzitter,
leiden kan tot eenheid van de vakbeweging " die het beste in het NVV
gerealiseerd kan worden" en die uiteindelijk moet voeren tot

11

de hereni -

ging van de arbeiderspartij".
Eerder in zijn rede had Hoekstra reeds een aanval gedaan op de
huidige regeringspolitiek , toegespitst op felle kritiek op het beleid
van de mini ster van sociale zaken , Roolvink . Hoekstra eiste dat de rege ring een einde maakt aan "de epidemie van bedrijfssluitingen in sommige
delen van ons land", die hij een gevolg noemde van het ·.ïanbeleid van de
regeri ng en van de ondernemers . De r edenering dat de arbeiders zouden

VEHTROU'.iELIJK
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moeten kiezen tussen lage lonen en werkloosheid , noemde Hoekstra oen
leugen , die de regering zelf aantoonde door loonsverhoging af

t~

\üjz ..m

t;)n tevens \/erkloosheid te kweken . "De harde waarheid , d!lt het kapi talizme geen oplossing meer kan bieden voor de problemen van deze tijd ,
blijkt steeds duidelijkerH , aldus de voorzitt er van de CPN, die tegen
deze achtergrond wees op "de noodzaak van strijd voor het socialisme in
ons land", een socialisme dat hi j "een zaak van de arbeidersklasse,
maar ook va n de middenstand en de boeren , van de intellectuelen en de
we t;enschappeli jke bedrij fskaders 11 noemde .
Sprekend over de inte r nati onale

communi~tisch e

beweging , wees

Hoekstra op de noodzaak met alle kracht het revisionisme binnen de
communistische wereldbewegi ng te bestrijden , "dat zijn inspiratiebron
vindt bij de huidige leiders van de Sowjet - Unicll en dat aal jarenlang
een smet op het communi sme werpt ''·
dat de tijd van

11

~et

voldoening constateerde Hoekstra

schijnconferent i es zoals in l3oedapestn voorbi j is.

•

Daar tegenover stelde hij dat , naar de mening van de CPN , de tijd sunstig is voor ;;een nieuw i ni tiatief voor een nieuwe eenheid, d.w . z . van
een marxistisch- leninistische eenheid van optreden tegen het imperialismeil .
Behalve in Amsterdam belegde de CPN 1 mei - bijeenkomsten in diverse
plaatoen in ons land, waar als sprekers o . m. Marcus Bakke r (Rotterdam) ,
Joop Wolff (Den Haag) , Ab van Turnhout ( Utrecht) , Jaap Wolff (Zaandam)
en W. Kremer ( Deventer ) optraden .
Ter gelegenheid van de eerste mei ontving " De Waarheid " een begroe tingstelegram van " Scint e i a 11 , het dagb;Lad van de Roemeense CP. Hierin
sprak dit blad z i jn beste wensen uit voor nieuwe successen van

01

De

\i/aarhcid 11 •
Verzet tegen het sociaal- economisch beleid van de regering
De aanvallen van de CPN tegen het beleid van de regering in de
sociaal- economische sector, richten zich voor een niet gering deel op
de president van de Nederlandse Bank , dr . J . Zijlstra . Achter de loonnota Yan de minister van sociale zaken , Roolvink, zag ;;De \·:aarheid" de
hand van Zijlstra , die in zijn jaarverslag "de werkers sommeerde" hun
looneisen en bestedingen te mati gen . Voor het communistische dagblad
was het een duidelijke zaak dat het Kabinet "maar al te gretig bereidll
was Zijlstra' s adviezen op te volgen . "t-1aar ", zo dreigde "De \iaar hei dn,
VETITROU\1 ELIJK
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'idc kruik

g1~t

zo

la~c

te water tot hij breukt . br is geen enkele reden

om voor chantagemiddelen van bankpresidenten un rechtse ministers terug
t~ ~ijken .

Integend=~l,

all~

voorwaarden en allu krachten zijn aanuezig

om hen hun plannen tot matiging van de lonen , het beperken
ding0n en het afkeuren van overeengekomen

v~n

IJ~rktijdverkortingen

de beste te doen

inslikken" . Het mag dan ook niet verwonderen , dat de CPN opriep tot mas sale deelname aan de demonstratie van de grote vakcentrales (op 25 mei
j . l . ), tceen het voorstel van minister Roolvink volgend jaar de CAO ' s
met een half j aar te verlengen en op deze wijze ee n loonstop in te voe ren .
In haar onverzoenlijke houding tegenover d0 ragering voelde de CPN

•

zich gcruggesteund door de

gebeurt~nissen

demonstraties in Vlest - Dui tsland tegen de

in het buitenland . Uit de
11

uit de in omvang en intensiteit toenemende
li'rankrijk , kunnen , aldus

11

Notstandsgesetze 11 , maar vooral
deMonstrati~s

en stakingen in

De \taarheid 11 , "alle vooruitstrevende mensen,

ook in ons land , kracht en inspiratie putten 11 •
Zo sterk identificeerde zich de CPN met het revolutionaire gebeuren
in Frankrijk , dat "De ,·:aarheid" 1 op duidelijk ge:l.:rriteerde toon , melding
maakte van het feit dat haar "zusterpartij" , de PCF , zich (althans aanvankelijk) distanc i~erde van de oproerige studenten . (Zoals bekend tracht
de CPN , zij het nog voorzichti g , een to enadering tot stand te brengen
tot de 11 linkse il studenten i n Nederland .) Geen wonder dun ook, dat het
blad in een hoogges temd commentaar het feit begroette , dat de Franse
communisten in de PCF en voora l in de CGT besloten van de wanordelijke
•

situatie gebruik te maken om hun eigen verlangens op straat te brengen .
Net de staking van mil joenen Fransen bewees, aldus " De \laarheid 11 1 11 de
arbeidersklasse van Frankrijk haar grote politieke rijpheid" . Ook

11

het

Franse intellect , als deel van de werkende bevolking en tot i n alle
vezels daarmee verbonden" kreeg van het blad een pluim voor de ';geeste lijke en daadHerkeli jke stoutmoedigheid" die het aan de dag legde .
Paul de Groot deed e . e . a . in een artikel "Vive la France;' not; eens
dunnetjes over , waarbij ook hij nadrukkelijk wees op het inspirerend
voorbeeld van " het universitaire intellect 11 •

D~;;

Groot concludeerde , dat

uit de gebeurt.,ni ssen i n Frankrijk twee gewichtige lessen getrokken
kunnen worden . In de ee rst e plaats dat " de eenheid van alle democraten"
ook voor Nederl and een noodzaak is . Vcrvolgens (en de dreigende toon i s
onmiskenbaar) Vlees De Groot op "de waarschuwing aan de reactie die uit
VERTROffi!ELIJK
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Frankrijk opklinkt''· In

e~n waar]~~k

VZ.1Tl<0U , .GLIJK

dra ma ti s che s tijl rie p h i j

die ;;rl.!actie:a toe :
"Vertrouw n i et op de almacht van Uw gewt:ldoq:;anisati ' .
Laat a f van Uvr p og i ngen om een sluipend fascis.·.1.:: in te v0e:r c . •
Poog niet de a r bei der , d~ baar , d~ student en de l ~ ~~ar of
amb t enaar te k ort te doen , de consument en du bçlastingbctaler te brand s c hatt en , en i nt u ssen de winst van hut grootkapi ta~::.l tot i n he t fa b E: l achtige op te VO(:.;rcn. ·.. ant .e::.an al l e
mooie d inge n k omt ee n e in d . :frankri j k bewi j st het:; .

•

•
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Perikles en de recente studentenactiviteiten
---------·-----------------------· .oals reeds enige

::-~.'iand<;n

de communisten , sinrts de voor de

geleden blt.:ek (zie :·1 . G . 3- 1963) , hebben
St udentenvakbe~eging

(3V il ) zo cunstige

uitslag van de grondraadsverkiezingen in februari 1968 , hun afwijzende
houdins ten aanzien van de zgn. Kritische Univcrsitoi t - zi j hot om opportunisti~chc

r edenen - l aten varen . Jit onJanks hun beduchtheid voor

een toenemende i nvloed van l inks- socialistische un anarchistische jon•

geren daarin . De gebeurtenissen van de laatste weken in de stud,;ntcnwerald (zie lioofdstuk I V) hebben l aten zie n, Jat de communisten op de
ingaslasen

~eg

voortgaan en pogingen onde rnemen om temidden van dit

radicalisme een eigen geluid te laten horen.
J-t bleek allereers t uit de op 8 mei j . l . in Amsterdam Johoude n
demonstratie van de communistisch georiënteerde studentenv9reniging
11

Perikles" en het ,-,. l gemeen Nede rlands Jeugdv.n bond (ANJV) . Daarbij

werden leuzen gehanteerd als ''Solidair mot de Franse studentenacties:
en ' 1 .•cg met het gau llisme ·' . Vervolgens organiseerde Pc ri kles or 17 mei ,
eveneens in de hoofdstad , een v ergadering over de studentenact i es in
.~e st - Duitsland

en Frankrijk. Be ha lv e e nig e communistische sprekers, zo-

als André Roelofs (t ijde l i jk ve rslaggeve r van "De ':J aarhoid · in Parij s) ,

•

de student Rudi v.d.V Glde èn enige links-socialistis che student0n(Ton
Rogti~n

on Jan Blok), hadden de Periklieten ook 0en bestuurslid van de

Socialistische Ouitse Jtudent enbo nd (SDS ) -

:olfgang

Lcf~vre

- als

spreker uitgenodigd . Lefèvre i s - naast Rudi Dutschke - leider van de
S D.S .
.Jat de communisten mogelijk niet geryeten hebben is, dat Lcf6vrc be-

hoort tot de radicale , anarchistische vleugel van de SD3 . Naar vcrlu idt
zou hij

bov~ndien

over goede relaties mat Oostduits0 communisten be-

schikken . *) Zouden de Perikliaten daarvan op de hoogte geweest zijn,
*)Opm .: Uit deze relaties mag overigens in geen goval worden afgelei d
dat dv huidige activiteiten van links - radicale jongor en in .0stEuropa op instigatie van Oosteuropese communiste n zouden plaats vinden . Wel kan worden aangenomen dat zij de ontwikkelingen van
de laatste maanden met belangstelling volgen en eventuee l ni et
zullen nalaten ee n en ander ten eigen nutte aan te wenden .
.~RTROU'IELIJK
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dan zoudon zij ''JC llicht nag elat e n hebben om hem uit t ... nodi g"n.

D~.:

CE:

maakt ur imne rs geen gdhe im van dat zij weinig op hedft m4t d4 OoEtduit ...
comtunisti~cho

part ij •

.th. t nieu\<e ;;standpunta van

d~

com::1 Un.isten blijkt ook uit een r c_ -

tu circulaire van Pe rikles aan haar leden. Daarin wordt

g~zcgd ,

d~t

bij

ac Li vit" i ten van de laatste dagen in het bui t e nla nd , do stude nt-Jn <tik:wijl s ;O n katalyserende ro l vervullen. Ve rvolgens wordt aangekondigd,
dat in

N~Jer l and

Je kome nde tij d grootscheepse acties zullen

vinion en dat de SVB een aantal massa- dobatt e n

~ l ~ats 

voorb ero ~t . Na

herinner d

to hab hc n aan de mee ting van de bonafide vakbon1len op 25 m0i j .1. in
Utrecht , nordt gesteld , dat het voor Perikle s va n h0t grootstu belang
is de

~ rb e i de rsbe~cging

zo v eel mogelijk te ond e rst e une n.

Oit l aatste komt ook tot uiting in he t ve rschijnen van 0e n discussiekra nt, di e

h~ t

CPN-orgaan voor studenten e n intellectuelen

- ;' Kontrast·; - in samenwerking met Fe rikles is gaan ui tgevcn . In het

•

eerste nummer van dit orgaan komt ·'de gezamenlijke strij d van studenten
en arbeiders tegen de concerns" aan de orde . Medegedeeld \'tordt voorts ,
dat discussic - bijdragen daa rove r of ov er andere

politi~ke

onderoerpen

voor een van de volge nde nummers, kunnen worden ove r handigd aan de colport eur s of
door de

kunnen worden aan de r edactie. De ze wordt gevormd

opg~stuurd

co ~munist e n

Andr& de Leeuw, Rob Milikowski (voorzitter Perikles)

en Rudi van d0r Velde .
Do

com~unistische

studenten ne ten zich in hun streven go ruggestound

door de partij en haar dagblad "De ;laarhe id " . Opmerkelijk groot is de
uandacht , die deze krant de laatste weken besteedde aan de studentena ct ics in '!e st - Europa . Naar Frankrijk zonden
verslaggeve r, Andri

~ ij

zelfs een speciale

Ro~lofs.

In een hoofdartikel in het partijdagblad van 14

~e i

j . l . wordt t on

a a nzien van de gebeurtenissen in Frankrijk ge steld, dat daarbij vooral
de jonge genoratie ee n zeer

~oedige

en van ve e l inzicht getuigende rol

speelt e n sterk op de voorgrond treedt . Dit is volgens

11

Do .i aarh <:: i d;'

geen zwakke, maar e en van de uitge sproken sterke kanten va n do

nieu~e

ont 1 Jikkc ling . Het artikel concludeert, dat alle vooruitstreve nde mensen - ook in ons land - daaruit
•Olff, rodacteur van

11

kr~h~

en inspira ti e kunne n putten . Jaap

PolitL:k en Cultuur ·' , kwam in een radio - uitzendin2,

van de CPN op 14 moi eveneens tot die conclusie . Hi j ooes er op ,

d~t

de r evolutionaire inhoud van het marxisme van groot be l a ng is en da t
arbeiders , zowel als studenten , de negers in Amerika zowel als de gueril-
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uit

in Via tnam of Latijns- hme rika , e r

vo o rt d ur ~ nd

ins ~i r at i ~

u tt~ n .

~t ~ llJ.niina m e

van het ANJV t . a . v . het ler ..üd.je~df... stival

De prognose ,

d~t

deelname van

h~t

ANJJ

~an

hot van 28 juli

to~

6 augustus 1 ~ 68_in Jofia te houdan IA~ iercldjeugdfc stival ui t~e slotcn
we rd r;cacht (zie 1<10 no.3 - 1?68) 11ordt bevestigd door een ::u~ tik.:: l v.>.n cc
hand van
numm c :..~

~NJV - socrctaresse

van

h~t

Leni Schmidt,

v~rsch0ncn

h ~ t npril/m ~ i ·

in

ANJV - orgaan •'J e ugd" .

'· ,ij st:lt daarin o . m. , dat meningsverschillen, die zich lünncn
do intcrnationala communistische beweging
de :FvJ en
•

d~ar

ook

door~orken

in

hun uit ne rking niet hebben gemist: conta cten tus sen

~antal de~arbij

ee n

afspcl~n ,

a'lng.;sloten jeugdorg'lnisa ties

~·"rdcn

<..rdc.or

vr;r-

broken of verslechterd . Dat dit - voor wat het hNJV betreft - de schul{
is

v~n

de slechte

verhoudin~

tussen de CPN en d.; CPSU wordt in dit vc r-

band uiteraard niet vermeld .
Voorts zegt de scribente , dat de politieke lijn, die het bureau
van de •. FDJ op dit ogenblik volgt en in haar activit eiten doortrekt ,
er enerzijds

e ~n

is van een volledig nalopen van een aantal Oosteuro -

pese jeugdorganisaties en anderzijds van het

1

l a ka hebben aan grote

delen van de jeugd in de wer eld . Niet alleen vcroordeelt zij de houding

v~m

h<..t Internationaal lfoo!bereidings Komitce (IVK) en van he t

festivalcomit6 van Al g i ers va nwege de uitsluiting van

Isr a~l

van deel-

neming aan hut in 1965 in Algiers voorziene, maar niet gehouden festi •

val , doch tovens hekelt zij di e instanties , omdat het hun vo lkomen koud
liet ,

dat de arbeidersjeugd uit de kapitalistische landen, die met vee l

moeite en hard ve rke n het deelnamegeld bij elkaar had gespaa r d, een belangrijk deel daarvan in het

~ ater

zag vallen .

Fin a nci~le

schadever-

goeding uerd niet eens overwogen .
Ook memoreert Leni Schmidt het feit , dat het hoogtepunt op voorgaande festiv a ls voor de Nederlandse delegatie en het ANJV altijd de
ontmoeting met de Indonesische jeugd (d e Pemuda Rakjat) was; daar werd
de onve rbre kelijke solidari teit tussen Nederla ndse en Indonesische
jongere n in de stri jd tegen het Nederlandse koliniulisme beklonken.

VERTROUWELIJK

- 20 -

r . ~.v.

~ct

vermoordan van du izande n

comnunist~n

en

lu~un v~n a~

Pe .•lUJo. ~.lkjat •tijdens de door buit .:.:n l andsa impcrL. . listvn gl::ii'ls:ür~ t. :::
f3scistiscne machtsgreep van de Indon&sische

g~nv raalskli~k ~ ~chltv ~~

AJJV - l~iding o~n niau~~ sol i d~ r it ei tsbetuiging dring~nd nooAZ~.cliJ·- .

Daarow vroeg het ANJV in een brie f aan het IVK , of voor
Pemuu.a

l.a~<jat

van .e

de mogelijkheid geschapen kon Vlorden om op h;)t lcom-:ni.lc

f~stival aanry~zig

te zijn . Jeza vr aag werd door h~t IVK niet bc~nt~oord .

Hoc~Jl solid~rite i t

val, nordt dRar
want

l od~n

solid~ritei t

een bestanddeel is va n de hoofdl c uz0 van hot f ost i -

ardi g de hand mee gel i cht - a l du s de
met de Indones ische j e ugd

~omt

sch rijfst ~ r

in he t

-

aa ngenom ~n

1

international e f estival pro gramma, zulfs op de · int e r national o coli darit~itsda~

; ' niet voor . Ook aan solidarit e i t mat het voor zi jn vrij-

heid vechtende Gri~k s c vo lk word t trou wens na uwe lijks aandacht geschonke n.
uij eindigt haar betoog dan ook me t de vraag , of dit o p lo sse
schroeven staande f es tival in Sofia ooit nog wat kan wor·'en:

;;h~t

•

is

nièt i e:ts om hard voor in je handen te kl appen·' .

!iederl~ndse_.3ach~~nhau~en_yri~!!denkring

0p
ster d~ m ,

26 mei 1968 is, in het Maagdenhuis van de Universite i t van

~ill 

door de Leidse ho ogl e r aar Mr . J . H. Nagel ( a ls s chr i jver bckand

onder het pseudoni em J . D. Charles) een nieuw e a nti- f ascistische tentoonst e l ling ge opend va n de Neder l a nds e Sachsenhausen Vrie ndenkring .
lnkcle jaren geleden kr eeg de Sachsenhauson Vri0 nde nkring _ een
geslaagd mantelcomité va n Ver eni gd Ve r zet 1940-1 945 - v ee l publiciteit
me t een s oortge lijke ant ifasc i stische t e ntoonst cllin6 , die ,

oor s~ronke -

lijk onder do naam ;Onderdrukk i ng en verzet:' e n lat er onder de t it e l
11

Homo riomini Lupus 11 , in verschillende stt:den van ons l and vie l te be-

zichtigen . De organi satoren

m~akt e n

destijds handig

g~ bruik v ~n

de om-

standighoid , dat de e xpositie onde r meer matvriaal omvatte , ter beschikking

g~ste ld

doo r het Rijksinstituut voor Oorlogsdoc umentatie; zij

maakten 00k steeds

be~end ,

da t een en ande r wer J georganiseer d ;mot

medewerking van·: het Rijksinstituut . ·'!{omo homini lupus" \"l,_ r d dest ij ds,
net ·üs de ni.:lur1e tentoonstell ing , v·• or het eerst ve rto ond in het Amkaagdenhuis.
Do nieuwe expositie omva t, naast oen gedeelte van

sterda~su

h~t

oude mctc -
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ri~ a l

ov ~ r

ond~rdrukking

en verzGt tijdens

verschijnse l en van on erdrukking

n~o0~lo g s-

ond ~ r ~ -~ r g~rangs chikt:

d ~ V - r v nis d ~

oorlog ,

d~
~n

mat~ri t~ l

ov ;r

f3scismu . Hi e ronde r zi j:
Zui ~ - --frika,

de oorlog in Vietnam , rassisme in

Stat0n , Enge l and en Rhodesië , f ascisme in

e n Griek..:nl.J.nd , kolonialisme in Angola .:n l uid- A.merik . . ,

S ~;nj~ ,

:ortu ~ ~~

r~v-<nchis .r~ e

en

herL::ving van f asc isme in de Bondsrepubliek Duitsland , honger in •. ?,i(; , ont ho..:c ..Jcling in het .'!idde n- Oost .;n

~n

- een novum voor .·en .nantelco,ni té van

Verze t! - dictatoriale ve r sc hijnselen in

Vcroni~d

i1et hanteren va n het begrip

11

Oost - ~uro pa .

dict atoriaal 11 ten aanzien van Oost -

Euro pa is rye l ee n forse s c hred e ve rd e r op de weg , die de leiding van
Vervnigd Vcrze t 1940- 1945 in nove mbe r 1967 insloeg , to on zi j - in
hoorzo.c.mheid aan de 'autonom e"

•

~~ 

CPN - in haar veren igingsergaan .; l..lc

stom van het verzet'' st e lling nam t egun buit enl andse , in he t bijzond0r
Oostduit ~ ~.~ ,

pogingen tot inme nging in zaken van de Nederlandse ver-

zetsbcï1cging .
Op de dag voora fgaande aan de opening va n de nieuwe

t~nt o onstcl 

ling , k•·ra,nen l eden van de Nede rlandse Sachsenhauscn Vri e ndenkring in
Amsterct. m bijeen ter gel egenheid van hun jaarlijkse re~nie.

Conferentie

~~r e rk~_g~ng

van de OOH

in_He];~~~~

Op 8 en 9 juni a . s . wordt in Helsinki een int e rna tional e confe ~cn 
tie gehouden ove r het thema

De e r kenning van de D.tN in r elati.:: tot de

v eili ghe i d" . De voorzitt e r van de

Europc~e

tt

11

~weedse

Rijksdag zal ctc zc

pre s i der en . Ve r wacht worden ongeveer 150 parlcmentari~rs en ander e
vooraanst aande persone n uit alle Euro pese lande n .
H~t

b..:gin de c embe r 1967 gevo r mde int e rna tionale voorbereidings-

comité (onde r leiding van de Zweedse parle me nt a riër St0llan Arvidson)
stelt in zijn uitnodigingsschrijven , dat het van belang is, dat vooraanstaande politici uit alle Zuropese l anden
over de

b~tckenis

DDR en van de

v~n

gedachten

~iss~ len

voor de Europes e veiligheid van de erkenning van de

norm~lise r ing

van de betrekkingen met de Bondsrepubliek ,

a l smede over do mogelijkheden voor snelle verwezenlijking van dit doel .
Hoewel de Jare initi at i e fneme rs zich aan vankelijk op de achter grond ni s ten te houden , kwamen e r ste eds me e r f eiten in de ope nbaarheid, die
wezon in de richting van de Oostduitse ·'Li ga

f~r

VÖlkerfreundschaft:;

a ls motor van de onderne ming . Prof . Geerdts , voorzitte r va n de Oost duitse nnoutsch- Nordische Ges e l lscha ft 11 stelde l o.tc r zelfs expl iciet,
dat

zijn~ r eni ging

de confe r e ntie organiseerde in samenwe rking me t

deze J...i._;.J. .
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Du
voor

Lig~

fÜr VÖlkcrfreundschaft is een

~ iiv~rs~

overkoup~lèndc org~nis~ti~

bilaterale vriendschapsve rcnigingen van d~ JJR ~~t ~~t

buitunland en heeft d~n belangrijke taak in h~t kader v~n :~ o_ hot
lustun gorichto Oostduitse politieke be{nvlocd1ng 0n nropagand~ . ~~n
b~vestiging

van de rol van de Liga werd onlangs verkregen , toen

bek~nd

,.,erd , d~t naast h et Oostduitse parl Gme ntslid Rudolf .\.gsten ( voorzi ttcr
van ct~ idcolo~ische commissi e van de Libcral- Demokratischc Par tei),
de
het

pro~idu nt
~unocmdo

en de plv . secretaris- gena r aal van de wiga zitting hebben in
voorbereidingscomit& : respectievelijk Jr.rau l

mej.I.Xunz . Du eerstge noe mde i s een vooraanstaand

!andc l en

communist , die nn

1945 vorachillcndc hoge partij - en overheiJsfunctius bekl eedde. Voor
de oorlog

v~.:rbleef

hij o . a . 10 j aar in de Sowj et - Unie , waar hi j l i d ·.1o.s

van de C. . SU .
Ven ~~derlandsa zijde wordt deelneming aan de confer entie ver•vacht van polit ici e n/of journalisten uit kringen van 0' 66 , PSP en

•

Nieuw Links/PvdA .

•
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ANDEHE GROEPiRINGEN

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

Ontwikkelingen in de studentenwereld

Het studentenradi calisme, zoals dat zich , in na volging van
Wes t - Duitsland en Frankrijk, ook i n Nederland seJert enige maanden
manifesteert , kenmerkt zich - behalve door z ijn revolutionair- anarchistische methodi ek - voornamelijk hierdoor , dat het z ich niet bepaalt tot het eisen van structurele verbeterinr,en op het gebied van

•

het hoger ondernijs , maar dat het de fouten in de bestaande constel latie toeschrijft aan het karakter van de z gn . laat-kapitalistische
maatschappij en dat het zich derhalve ook tegen deze maatschappi j,
tegen de gevestigde orde - de "establis hment" - keer t .
Deze gedachte vindt men ook terug in de SVB-conc eptie van de
"Kritische Universiteit" , die - zoals Paul Brill het in het blad
anemokrater" uitdrukte - "permanente ma atschappijkri tiek 1; binnen de
Universiteit wil brengen .
De situatie in de ons omringende landen , maar ook die in Nederland , heeft overigens dui delijk gemaakt , dat de mees t e student en
\'Jelisnaar - doorgaans vage - gevoelens van onbehagen hebben over de

•

gang van zaken bij de universi taire opleiding , maar dat algemene
maatschappijkritiek

- l aat staan een politiek alternat ief voor de

bestaande maatschappij - bij hen niet van de aanvang van hun radicale
optreden af aanwezig i s .
Het is veeleer zo , dat ;;anarcho- communistische" ideologen
- men denke aan het optreden van de SDS onder leiding van Dutschke,
''

1

olff en Lefèvre in Heat- Duitsland , aan de activiteiten van Gohn-

Eendit in Frankrijk en "last but not least " aan het ageren van vers chill ende van deze lieden in ons eigen land (vgl. t-iO no . 3-1968 )
- de onder de studenten bestaande ontevredenhe i d hebben aangegrepen
om ze te mobiliseren achter een door hen ontworpen

po~itiek

concept .

Daarbij was het hun in feite onverschillig , of de kritiek der
studenten nu misstanden aan de universiteit, het bestaa n van de NAVO ,
Vietnam , of de "Notstandsgesetze " gold : alle kritiek werd door deze
VJ!:RTHOUWELIJK
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ideologen gebundeld tot kritiek op de Westerse democratische staats en maatschappijvorm, wil men: op de kapitalistische welvaartsstaat .
De geschiedenis van de SDS in ïlest - Dui tsland is wat dit betreft
bepaald verhelderend . *)
Interessant is verder , dat men in de geschriften van deze ide ologen (met name in die van Rudi Dutschke en van zijn geestelijke
vader Herbert Mar cuse, Amerikaans hoogleraar van Duitse afkomst)
duidelijk dezelfde beginselen terug vindt, die aan de rond 1960 in
de Verenigde Staten gebo ren en vandaar naar

~ uropa

overgewaaide

"Ncw Left"-beweging (vgl. MO no. 12- 1965) ten grondslag l agen: de
door bureaucratie en gezapigheid verlamde welvaartsstaat i s voor geen
enkel ideaal meer in beweging te krijgen; zelfs de arbeidersbeweging
is - zoals "Pr-ovo" het eens uitdrukte - "inBedommeld achter de tele-

•

visietoestellen"; alleen langs de weg van ;'directe actie", onafhanke lijk van alle kanalen der "representatieve democratie " (het parlement!),
is nog politieke invloed uit te oefenen en zijn nog soc iale veranderingen te bewerkstelligen.
Herhert Narcuse geeft trouvens zelf toe , dat zijn theorie der
maatschappij - kritiek in dit onbehagen, in dit verzet zijn empirische
bodem vond . • *)
Rudi Dutschke maakt hiervan op zijn beurt gewag als hij - verwijzend naar een dit jaar verschenen opstel van Harcuse in "Kritik
der rein en Toleranz" - opmerkt, dat Harcuse "unser Unbehagen Über die
Permanenz der Diskussion, di e keine praktische Konsequenzen hatte 1;
tot uitdrukking bracht .
Mèt Narcuse is Dutschke overigens van mening , dat de traditionele protestbeweging - een binnen de "status quo · inpasbare, d . w. z.
door de heersende klasse aanvaarde vorm van oppositie - geen uitweg
uit de maatschappelijke impasse, uit het labyrinth van de totalitaire
VIelvaartastaat , biedt : niet in de richting van "abstrakt- moralische
Proteste" , maar in die van "Einzelaktionen anarchistisch- subversiver
*)

Vgl. : "Die politische Konzeption des Sozialistische Deutschen Studentenbundes" , door dr. René Ahl berg; 1968 , uitgave "Bundeszentra le fÜr poli tische Bildung'', Bonn .

**) Herhert Harcuse: noe r eindimensionale Hensch" - 1964
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Ar t und konkreten t·iassenaktionen " moet die \'/Orden
com~uni~tcn

Is de terughoudendheid van de
èn in Dui tsland, èn in Nederland

gezocht . '~')

- èn i n

tegenover deze

Fra~kr ijk,

anarcho-co~~ un is

tische aanpak al te begrijpen, met name is dit ook het geval, waar
de ideologe n in kwest i e zich niet de

arbcidersbc~eging

a l s motor voor

de revolutie denke n , maar de revolutionaire inte lligentsia , al geeft
Marcuse toe , dat deze natuurlijk niet alliin de revolutie ka~ realise ren.
De recepten voor de revolutie van hem en de zi jnen werden onge twijfeld uitgeschreven door Mao en Castro: dit steken zij dan ook

•

niet onder sto élen of banken •
Bijzondere kenmerken: een grote dosis anti-Amerikanisme en
enthousiasme voor de

11

Derde Werel d" .

Activiteit in Nederland
Ongetwijfe ld mede als gevolg van de jongste studentenrellen
in Frankr,ijk en V!est- Dui tsland , hebben gelijkgezinden in Nederland
getracht om ook hier een dergelijke situatie te doen ontstaan . Daarbij kwam het hun goed van pas , dat de Nederlandse Studentenraad (NSR)
sinds 30 april 1968 definitief een bestuur hee ft , dat vrijwel geheel
uit leden van de Studentenvakbeweging (SV B) bes taat : n egen van de 10
bestuurders; bovendien is een van die negen communist. Geven de SVB-

•

leiders richting aan de activiteiten van een deel van hun leden
(landel ijk telt de SVB 2100 leden ), he t NSR- (lees SVB/ ) bestuur doet
hetzelfde ten aanz ien van de 70 . 000 à 80 . 000 studen ten, die in de
Raad van Vijftig ( NSR ) vertegenwoordigd zijn .
Uit de situatie, zoals die zich tot nu toe ontwikkeld heeft ,
valt enerzijds af te leiden dat de grote massa der studenten h . t . l .
niet bereid is gebl eken om tot gelijksoortige acties als in Frankrijk
ove r te gaan . Anderzi jds lijkt het er op , dat ook andere progressief
georganiseerde studenten (gedacht wordt aan Stud ' 75) wel accoord willen gaan met datgene wat de SVB ten aanzien van de herstructuering
van het wetenschappelijk en hoger onderwijs voorstaat . Zij lopen ds.ar~)

aldus. Dutschke op 21 f ebruari in Amsterdam .
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bij e venwel het gevaar - ove rigens zonder dat z0lf te willen of t e
weten - op deze wijze medewerking t e v e rlenen

aa~

de politi0ke act i -

vit eiten van de SVB , die voor een buite nstaander moeilijk te onde r scheiden zijn van die voor onderwijshervormingen .
In verband hiermee is vooral ook het toenemen va n de contacten
met het buitenland, speciaal gedurende de afge lopen maand , opmerke lijk . Dat begon op 11 mei, toen in Host - Duitsla nd een grote demons tratie werd gehouden gericht tegen de zgn . 11Notstandsgesetzo".Hct bestuur van de NSR organiseerde met bussen een toc ht naar Donn, om
Nederlandse studenten mee te l a ten deoonstreren mot de Duitse studentenorganisaties . De Neder l anders werden echter voor he t grootste
deel bij de grens aangehou den en teruggezonden .
Enigen van hen , onder wie de bekende Maarten Abeln , slaagden
er toch in om Bonn te bereiken .

•

Op 10 mei werd aangekondigd , dat Karl-Dietrich Wolff , uit Frankfort a.d . Main , op 22 mei d.a . v., samen met de I taliaanse studente n leider Luca Codignola , naar Amsterdam zou komen om informatie te
geven over de studentenacties in Duitsland en om op te roepen ook
in Nederland het protest te mobiliseren . Wolff is landelijk voorzitter van de Socialistische Duitse Studentenbond (SDS) en behoort
tot de anarchistische groep i n deze organisatie . De

bijeenkomst
werd georganiseerd door de dem ocratisch- socialistische studentenorganisatie

11

Poli tcia 11 en het bla d

11

De Rode Tribuneli van het Marxistis c h-

Leninistisch Centrum Nede rland (MLCN) . Naderhand werd nog bekend , dat
ook de Cineclub Ams terdam mede - organi sator was. Het was n . l . de be doeling een film te vertonen van de recente studentenrellen in Italië ,
die niet in het openbaar vertoond mocht worden . De bijeenkomst vond
plaats in het Capitol theater in Amsterdam , naar deze Cineclub steeds
haar voorstellingen organiseert .
De Cineclub stelt zich ten doel om documentair gerichte films,
die op grond. van hun strekking of van de aard van het onderwerp niet
in normale roulati e worden gebracht, of zelfs voor openbare vertoning
worden verboden , aan bij de club ingeschrevenen te vertonen. In deze
club zitten ook vooraanstaande SVB ' ers .
Op 17 mei (zie ook hoofdstuk III) belegde de communi stisch georiëntee r de studentenver e nigi ng

11

Perikl os 11 , eveneens in Amsterdam ,
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een openbare bijeenkomst gewijd aan de studentenacties in '.es t - Duitsland en f rankrijk . Daar voerde een andere SOS- bestuurder ,
Lef~ vre,

~o lf gang

e venee ns anarchistisch ee ori~nt ee r d , het woord .

Inmiddels had het NSR- bestuur zich lat en informeren over de
achtergrond van de situatie in Frankrijk. Op basis hiervan en van de
ve rdere ontwikkelin3en , aldus werd me dege deeld , zou onderzocht worden,
welk0 activiteiten naar aanleiding hi ervan in Nederland ontplooid
zouden kunnen worden , gezien ook de parallellen v.w.b . de nage s treefde
onderwijshervormi ngGn .
He t is niet ui tgesloten dat deze a c hter grondskennis o . a . verstrekt werd door de Ni jmeegse studente Anneke Nolct , secretaresse van

•

het NSR-bestuur , de enige die geen lid is van de SVB. Zij was omstr ~e ks

12 mei in de Franse hoofdstad en schreef daarover in noe

Nieuwe Linie'' van 18 mei j . l . Ook andere Nede rlandse studenten be zochten recentelijk Parijs, zoals bijvoorbeeld Paul Brill , oud-lande lijk bestuurder van de SVB en Herman Hoeneveld , die enige jaren geleden een belangrijke plaats in de Socialistische Jeugd (SJ) innam .
Kort voor 22 mei werd bekend, dat op de bijeenkomst van die
dag in Amsterdam ook de l ranse studentenleider Dani el Cohn- Bendi t zou
spreken . Deze , in 1945 uit Joodse ouders in Frankrijk geboren jonge
Duitser , die filosofie en soc i ologi e

studeer~

in Parijs , spee l de een

belangrijke rol bi j de s tudentenrellen in die stad . Hij is een der
oprichters van de zgn. 22 maart- beweging , die haar naam ontl een t aan
•

het bezetten van de gebouwen van de universit ei t van Nant e rre in de
nacht van 22 op 23 maart . Dat was het begin van de huidige moeilijkheden met studenten in Frankrijk. Cohn- Bendit , aan wie de toegang tot
Belgii ontzegd werd , noemt zich anarcho - communist en is een geestverwant van Rudi Dutschke en de andere huidi ge SOS - leiders .
De indruk bestaat , dat de bijeenkomst van 22 mei een mislukki ng
i s geweest . De drie aanwezige buitenlanders hielden gezapige redevoeringen . Een poging om de aanwezigen desondanks de straat op te krijgen
en Carré - net als het Odéontheater in Parijs ~ door studenten te laten bezetten , had geen succ es .

~ el

werd besloten om in de aula van

de universiteit van Amsterdam (met toestemming overigens van de rectormagnificus) te gaan discussiëren ove r unive rsitaire probleme n .
'
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Ook een ande re kwestie ontnam a an de

SVB - p rom i n~ nt en

het r e vo-

lutionair e élan . Op 21 mei j .l. we rd n.l. bij de ;\m.·te r da:-::.se bed rij ve n een door de

~VB

en de SJ onde rtekend pam fl e t ve r spr e i d , waarin

de arbeide rs werde n opg eroepen zich solidair te vc rkla r e n me t de
student e n en deel te nemen aan een op 22 mei ( ~e lijktijdig met de
vcrgade ring in het Capitol - theater) bij de Vrije Unive rsite it in
Buitenveldart te houden bijeenkomst . Deze zou gericht zijn t egen de
ontslagen van studen t-ass i stenten aan deze unive rsiteit . In het pam flet werd

mede ~ede e ld,

dat zij ontslagen zouden worden als gevolg

van de bezuinigingspoli tiek van de regering en dat diezelfde p ol iti ek
in de bedrijven leidde tot werkloosh ei d onder de bouwvakkers , de textielarbeiders , de metaalarbeiders enz .
Nog afgezien van het f eit , dat de arbeiders gee n gehoor aan
de oproep gaven , \Vijzigden zi ch inmidde l s ook de omstandigheden .
Diezelfde dag werd namens de

uni versite~t

immers medegedeeld , dat de

•

ontslagen va n de student- assistenten niet zouden doorgaa n .
Ook een "bezetting" van de unive rsit eitsbibliotheek op 29 mei
en een beleg van het gebouw van de Academisc he Raad op 31 mei j . l .,
le~erden

onge twijfeld niet datgene op wat de organisatoren zich ervan

hadden voorgesteld . Afgewacht dient te worden wat er t e recht komt
van de protestactie , waart oe de SVB op zijn landelijk congres , op
23 , 24 en 25 mei j . l . i n Ni j megen gehouden , besloot . De SVB wil pogen in elke fac ulte i t bij eenkoms t en te be l eggen , waar studenten en
docenten de gelegenheid krij ge n t e kiezen v oor een nieuwe universi taire structuur . Ui t de ze ve r gade r ingen zal öp 21 juni a . s . i n Utre cht
een massameeting resul teren , waar de leden van de Academi sche Raad
om verantwoording zal worden verzoc ht . Op 22 juni zou deze raad over
het rapport Maris i nzake de he rstruc t urering van het hoger ender viijs
beslissen . Korte tijd nadat di t rapport was gepubliceerd deed de SVB
een tegenrapport het l icht zien onder de titel "Universiteit en
Onderneming" . Aangezien - naar het oordeel van de SVB - in het rapport Maris ook de bevoegdheden van de professoren worden beperkt ,
hoopt de SVB ook van hen , overeenkomstig de situatie in Frankrijk ,
steun te verkrijgen .
Inmiddels i s de SVB er in geslaagd de NSR aan de minister van
onderwijs te doen verzoe ke n alsnog in te stemmen met een openbaar
debat tussen vertegenwoordigers van de regering en de studenten .
VERTR OU\'/ELI JK
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Zoals bekend , nodigde minister Vcringa de NSR uit voor een bcslot_r.
cosyrek
wlll~n

~c t v erte~enw oordi be rs

uit de studentenwereld . ne

stud~r.t0n

nu echter een voor iedere student toe Gankelijk openba&r debat .

Een door Stud ' 75(de vroegere Progressie ve Studenten Organisatie - .~c)
op de NSR- v e r r adering van 1 juni j . l . in Utrecht daartoe
motie , werd aangenomen .

ingedi~nde

Het zou int eressant zi j n te weten of de SVB ook afgevaardigden
stuurt naar het op 4 en 5 juni in Den ~m arken te houden congres over
de "strategi e" voor de revol utie in Europa . Daaraan zou door ca 300
studenten worden deel$enomen . Onder hen zouden zich studentenleiders
uit Parijs , Rome en Berli jn bevinden . Volgens de organisatoren (w.o .

•

de Deense socialisti sche studentenorganisatie) zou deze bijeenkomst
een congres van nog groter a l lure moeten voorbereiden , dat zal lij ken op de conferentie van Havana , de Latijns - Amerikaanse Solidari teit s conferentie , di e in augustus 1967 plaatsvond.
Comité van solidariteit met Cuba
Zonder dat daaraan veel aandacht is besteed door de Nede r landse
dagbladpers , is i n april 1968 in Amsterdam de oprichting bekend ge maakt van een

11

Comité van solidariteit met Cuba" .

De leden van het comité stellen zich ten doel ten behoeve van
Cuba geld in te zame l en voor de aanschaf val't medicamen ten en van handbocken en tijdschriften op medisc h en t echnisch gebied . Voorts wil

•

me n Nederlandse deskundigen interesseren in het verlenen van bij stand op agrarisch terre in.
Het comité bestaat uit: schrij ver Hurry Mulisch (voorz itter) ,
journalist drs

~ out er

Gortzak (secr etaris - penningmeester ) , schaak-

meester Jan Hein Donner , journalist Han Lammers , componist Pe ter
Schat , journalist Theo Stibbe , econoom prof . Louis Zimmerman . *)

*) Gortzak en Lammers ZlJn lid van de redactie van "De Groene Amsterdammer" (onafhankelijk links weekblad) . Gortzak is oud- lid van de
Communistische Partij Nederland en oud-lid van de voormalige Socialistische Werkerspartij . Lammers is een der aanvoerders van de
groepering 01 Nieuw Links" in de Partij van de Arbeid .
Stibbe schrijft als " frce l ance" journalist voor "Vrij Nede rland"
(links - socialistisch weekblad) .
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he t de oprichting van dit solidariteits- of vricndschapscomité is een reeds lang gekoesterd plan verwezenlijkt . In 1965 werd
hierover al gesproken in de kring van de in 1961 opgerichte Werkgroep
Informatie Cuba . Deze werkgroep stelt zich ten doel , door de uitgav~

van een bulletin , informatie over Cuba te verschaffen en vindt

haar aanhangers voornamelijk onder trotskisten , links - sociali sten en
pacifisten.
Tot nog toe stond aan de ui t voering van het plan i n de weg ,
dat Cubaanse relaties van de werkgroep weinig of niets voelden voor
een Nederlands-Cubaanse vri onds chapsvcreniging waar do

CP~

bui ten

zou staan , torwijl noch de leiding van de werkgroep , noch de leiding
van de CPN ware n te vinden voor onderlinge samenwerking .
Tegen samenwerki ng van de 1'/erkgroep Informatie Cuba met het
thans gevormd comit& li jken voorshands evenwel g&6n bezwaren te
bestaan.
De leden van het nieuwe

11

•

Comité ve.n solidariteit met Cuban

hebbe n - met uitzondering van Donner en Stibbe - in januari 1968
deelgenomen aan een door 400- 500 gedelegeerden uit 70 landen bezocht
"cul tureel 11 congres in Havana . Dit congres kan worden beschouwd als
een poging van Cuba het isolement te doorbreken , waarin het land
op

het Amerikaanse continent zou z ijn geraakt door de politiek van

de Verenigde Staten . De organi satoren gingen er bij de opzet van het
congres vanuit , dat bi j wetenschapsmensen , technici en intellectuelen
in het alge~een kan worden geappe lleerd aan een toenemende ver ontrusting over de culturele be invloeding door de Verenigde Staten va n
de onderontwikkelde landen in Afrika , Azi~ en Latijns- Amerika .
De l eden van de Nederlandse delegatie keerden over het algemeen vrij enthousiast van het congres terug . " ••• • Cuba een dictatuur?
\'! aanzin ! Het is een soc i a listi sche volksdemocratie, 11 vond Han Larurne rs .

Harry Nulisch l egde er de nadruk op , dat Cuba , in economisch opzicht
"gewurgd" door de Verenigde Staten , vooral behoef t e heeft aan de
" good\'lill" van de publieke opinie buiten en in de Verenigde Staten .
V/outer Gortzak stelde in een artikel , gepubliceerd in

11

De Groe -

ne " van 16 maart , het geloof i n de schepping van "een nieuv1e mens " ,
waarmee hij in Cuba werd geconfronteerd , centraal.
''De nieuwe mens" , schri jft Gortzak ,

11

waarvo.n mem op Cuba hart

en mond zozeer vol heeft , vertegenwoordigt een oud- soc i alistisch
V.lliR·riWU\'IELIJK
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ideaal . 11 In de .SOI'Jjvt- Unic en dc Oosteuropose l<:!ndcn i:1 ii t geloof
in de rncns ,:div geeft naar bekwéiamheid en ontvangt naar bchoc.fte: ,
volg ens
11

Gortz~k st0~ds

meer op do

ac~tergrond

geraakt .

Hoc sceptisch de meestal v;at vcrmoe i de en teluurgestelde

\:este uropcaan ••••

uanvank~l ijk

ook tegen over het Cubaanse vooruit -

e;.-.ngsoptimisme staat", aldus Gortzak , "het is her.1 bij een contact
van enige duur onmogelijk om niet gefascinee rd te raken door het
onverhuld- krachtige geloof in de mens en zijn mogelijkheden , dat
Fi del Castro en de zijnen bezielt . Het Cubaanse optimisme is vooral z o aangrijpend , omdat het i n zo .flagrante stri jd lijkt met Cuba's
werkelijkheid V<l.n a lle dag .; :

•

Prof • ..:..immerman sprak ter g\:leganheid van de oprichting van
het "comité van solidariteit met Cuba" de verwachting _uit , dat vooral
onder studenten belangstellinB zal bestaan voor de activiteiten daarvan . Hij baseerde deze verwachting op het feit , dat van de 6000
Gr oningse studenten ruim 1300 op 28 maart een d oor de Student envakbewe gi ng i n Groningen bel egde forum- bijeenkomst over Cuba bijw oonden .
Ook zonder van dit laatste op de hoogte te zijn kan men deze
verwachting vel delen : i n de radicale stu dentenkringen van vandaag
treedt nu eenmaal veel sympathie aan de dag - nog gevoed door the oretic i als Marcuse , Regis Debray en Dutcchke - voor Cuba en de Derde
Wereld .

•

Inte r nationaal anarchistisch
Op 1 , 2 en

con~res

3 juni werd i n de jeugdherberg

o~.ue

Meerpaal" t e

Dordrecht het derde Europese congres voor anarchis tische jongeren
gehouden . Het eerste congres vond in 1966 te Par ij s plaats , terwijl
het tweede tijdens de kers tdagen van datzelfde j aar te Carrara i n
Italii nerd gehouden . Laatstgenoemd congres werd door 40 personen
bijgewoond , onder wie 3 Nederlandse provo ' s.
Jonge anarchisten uit verschil lende Europe se l anden ontmoe t ten
elkaar t e Dordre cht , om hun standpunten en posities t e bespreke n,
alsmede de mogelijkl:leden van samenwerking .
Ook voor Nederlandse jongeJ;ez:l !;>leek dee lname mogelijk . Zij , die
zijn aangesloten bij de anarchistische "Federati e van Vrije Soc i alisten" (FVS) konden zich opge ven bij het landelijk secretariaat van
hun organisatie , tcrwijl .abonnees op het anarc histische maandblad
VERTROU\'JELIJK
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11

De Vrije" , do.1; ge:vn groepsv_-;r band k..:n t, zich bij de administratie

v~n

dit blad di enden te melden .
Hoewel er aanvankelijk rekening mee t;J0rd gehouden , 1at het cor.-

gres door de "1 mei- groep " zou \'lOrden georeanise e rd , i s thans geblt! ken , dat dit niet he t g e val was . Voorzover
ber~idingscommissie ,

b~kcnd

bestond de voor-

waarvan de juiste samenstelling tot nu toe

ni ~t

bekend werd , uit enkele personen, be horende Lot de groep rond het
blad "De Vrije· ' , mogelijk aangevuld met enkele FVS- uctivisten . He t
is nog niet bekend of ook een delegatic van de Spaanse anarchistische
vereniging ''Federación Ibe rica de J uventudcs L:j.bertarias 11 ( FIJL) aan
het congres heeft deelgenomen . De door de in maart j.l . geploegde
bomaanslagen beruc ht geworden " 1 mei- groep" bes taat , zoals men zich
zal herinneren, ui t aanhangers van laatstgenoemde organisatie (vgl •
tiO 3- 1968) .

In een artikel in ::oe Vrije 11 , gewijd aan de

11

•

1 mei- groepH ,

schreef de bekende anarchist Rudolf Ides , alias Arthur Nende s - Georges
onlangs , dat in verband met de bomaanslagen t e recht de naam van deze
11

1 mei- groep" werd genoemd , maar dat daarnaast ook enige twijfel-

achtige figuren waren opgedoken met bijzonder gecharge erde verhalen .
Figuren als de heer "B" van ' 1Het vrije Volk" en de intervier1- gever
van de VARA noemde hij huiskamer- r e volutionairen , die pogen over de
rug van ande ren he t a ureool van revolutionair e gewelden aar te verwerven. Enke le dagen nadat dit arti kel in ''De Vrije ' 1 was verschenen
werd door de Haagse

recherc~ Armand

Perrenet gearresteerd , die be -

kende zov1el voor het interview in "Het Vrije Volk" als voor dat van
de VARA ve rantwoordelijk

te zi jn . Perrenet (inmiddels weer vrijge -

laten) kreeg eerder plaatselijke bekendheid door zijn werk als a rtis tiek mede\'lerker aan manifestaties van de stichting "Laat honderd
bloemen bloeien 11 en als redacteur van het maandblad "Iets" , dat i. v . m.
zijn somtijds pornografische inhoud bij de zedenpolitie in een kwaad
daglicht staat .
Hoe\'lel het n i et onmogel ijk is , da t de

11

1 mei- grocp 11 inderdaad

géén rela ties met Perrenet heeft onderhouden, moet aan de andere
kant grootspraak van Ides v . w. b . zijn bekendheid met de rol van de
11

1 mei- groep" in deze affaire evenmin uitgcsloten worden geacht .

Dit n eemt niet weg , dat Ides de voll edi ge tekst publiceerde van t wee
brieven , afkomstig van de

11

1 mei- groep" , welke nog niet eerde r aan
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zouden zi jn prij sge ven .

opc n bn~ rhe i d

oen bij daze

b ri ~ ven g~ voegde

Den Haag en Londen

Vc r d~ r

schri jft hi j , dut i n

vcrKla r inG wordt r steld ,

J~t

een ps yc hol ogi sc h

gep l ~cgde aa n s la;~n

i~

in

ka r ~kte r

hadden .
Het doel van de activiteiten z ou

t~ cc l cd i g

zij n genee st:

a ) door tus senkomst van de pe rsage ntscha ppen t. ·kc ndhe i d t e ;o;c ven a a n
de e i se n, die a an àe acties t e n grondsl ag l agen;
b) duide lijk te mak.:m , dat de
va n de VS wel ee n

11

eskaln ti e van t c rr c ur 11 onder leiding

·=kon tra-eska la ti c' '

va n de r c vol t e moet uitlokken .

Hocwol een der door Ides gepublice e rde bri e ven op
r .::e ds

•

vo l l ~.. dig

in de ;:'Iimcs

11

5 maart j . l.

werd afgedruk t , lijkt het er inderdaad

op , da t hij de tekst van beide brieve n e n de vc rklaring van een i ns idor uit de kring van de FIJL/ 11 1 me i-groe p'' hee ft gek r e gen . De tr1eede
brief we rd n . l . voor zover be ke nd in derdaad nie t ee rde r ge publiceerd ,
terwijl omtrent bedoe lde bi jgevoegde ve rkla ring t ot nu toe evenm i n
iets be kend v1as . Dat de groep rond he t bla d

11

De Vrije'' r eeds lange

tijd in contact stond met de FIJL was ove rigens wel b e kend .
Vervalsing van

11

The Northlander"

Voordat op 27 april j . l . in Delft de Willem de Zwijgerherdenking
plaatsvond , werd door vcrschillende

red~cti os

vnn

N cdo~ l~nd~ 0 ?J~i o

dieken een e xtra-numme r van het door de rassistische

•

11

Nort hern League 11

uitgege ven en door de oud- NSB- e r Jan Kruls geredigeerde orgaan
Northlander 11 ontvangen •

11

The

Dat de extra editie van "The Northlandcr 11 opriep tot bijwoning
van de Will em de Zwijgerherdenking was niet verrassend. Méér aandacht
trok - vanwege de provocati eve bewoordingen - de zinsnede , waari n
werd gesteld , dat "now the resistance of the Nordie Folks is growing ,
the so- called ' Dr ' Marti n Luther King , that black communist rebel
leader , deser ved what happened to him 0

•

Kruls , terzake door de "Haagse Post" - een van de geadresseerden om comme ntaar gevraagd , antnoordde helemaal geen extra nummer van
11

The Northlander" gemaakt te hebben . Hij vond de stijl vrij goed na -

gebootst , maar noemde de passage over King een ze er geva arli jke provocatie , die hem aanleidi ng gaf de politi e in de zaak te

mengen~
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Vurkcerde ;'De H.:..agse Post " dus kenn<.:lijk in onzekerheid omtrent de authentic ite it van het genoemde extra- nummer
~~orthl·mdcr 11 ,

ctat

nvrij Nederland" van

hoogstw~arschijnlijk

l~

v~n

i'Thc

mei j . 1. stelde in eer.

afkomstig is van de

h~nd

a~'tikél ,

van Martin v&n

Amerongen , reeds positief, dat het hier een "practical joke" bt.t"'of;
wat vreemd , als men bedenkt dat dit extra nummer ook door inccDijdcn
nauwelijks of ni et van ec ht te onderscheiden was.
De journal ist Martin van Ame rongen - blijkens zijn artikelen een
specialist op het gebied va n extreem- r ec htse orBanisaties - had
blijkbaar een fijn e ne us gehad .
Ondanks z ijn bewe ringen deed Kruls overigens nog steeds geen
aangifte van de gepleegde falsificatie . Zou hij het er dan toc h mee
eens zijn geweest?

•

•
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Drüu '!:

Bijeenkomst :

l juü 1968

Internat.d~g

1 juni 1968

Conf.v . solidariteit met
de ? ortugese kol . , Zuid !est- Afrika en ~ - Afrika.

Conakry

1ercldvredesTaad
( WVR) .

1 t/n 3 juni
19S8

3e Zuropees Congres v.
anarchist i sche j ongeren .

Dordrecht

..v1archistiscl1e
jongeren.

1 t/u1 3 juni
1968

Pi nkster t ocht .

5- 6 juni

II Ie Bi j eenkomst Ber l ijnse
Con f eren ti e.

O.Berli j n

Be rlijnse Confe r en ti e et c.

6 - 8 juni
1968

Presidi um bi j eenkomst .

Nicosia

iereldvr edesr aad ( :IVR ).

8 en 9 juni
1968

Conferentie over ~uropese
Ve i l i gheid en erkenninG
van de DDR.

Helsinki

DDR Liga f Ür
VÖlkerfr eundschaft .

7- 13 juli 1968

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

Santiago

1968

*

•
*

+

*

•
+

Plaats:
voor het kind .

erel:Ued •., . :::e-:: .
Jeugd ( ?DJ) .

A.lg . tled . Jeugd
Verbond (ANJV ) .

I ntern . Dem . Vrou~e n 

federatie (IDVF) .

15- 21 juli
19ó8

Seminar ove r de Verdediging i·iexico
van de r echten van de
City
vrou·.v .

Int . Democ . frougen
Fed . (IDV7) .

28 juli l aug. 1968
28 juli 6 aug . 1968

Congres Lat - Am.Journali s t en .

Havana

Intern . Org . '' ·
Journalisten(ICJ) .

9e Je r eld j eugdf e s t iva l.

Sofia

!ereldfed . v . De!o .
Jeugd ( iFDJ) en
Intern . Unie van
:Jtudenten (I ûS ) .

medio aug .
1968

J e r eldcongr e s s yn d. stu d.
org . i n Jeste uropa .

Turij n

Synd . studentenorgan i sat i e s •

zomer 1968

Bij eenkomst van j e ugd ui t
NAVO - en dars chaupact l anden .

Helsinki

./ereldf ed . v . De m.
Je ugd ( .llDJ ) .

le week van
sept . 1968

Internationaal congr es .

Carrara
(Italië)

Anarchisten .

half sept.
1968

Internat . Colloquium van
Europese en ffir.erikaanse
Juristen.

l ' Abbaye de Int . Verb . v . Dem .
~oyaumont
Juristen (IVDJ) .

sept . 1968

~lgemene

18- 21 sept .
1968

5e 1-iedische Congres FIR .

Vergadering

JFI~ .

Helsinki

lereldfed . v . /etenschappelijke Ier kers UF U) .

.larschau

Internat . Feder at i e
van Verzetsstri j ders (FIR) .
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Plaats:

:.li.ieenkomst:
)e

Int.meeting BITEJ.

25 - 29 sept •.
1968

9e

Alge~ene

najaar 1968

Invaliden toch t.

24- 28 nov .
1 968

Vle •/ere l dc ongr es ove r

nov., - dec .
1968

Int . Conf .van CP- en .

eind 1968

Sympos ium Europ . Ve ilighe i d . Praag

herfst of dec .
1968

Conf . ove r Europese Veiligheid.

?

dec. 1968

Intern.studentencongr es
(analoog aan Vie t nammanifestatie i n W- Berlijn
in febr . l968) .

?

~2 - 27

cept .

Jureau voor Internationaal Tou riSiile en Jeugd .
( •·~DJ) .

!~raag

1 ,68 .

*

*

Conferentie .

Saint Cergue :ereldfed. ietenschapp . 'erkers
( .3wi tser-( /.i.!./) .
land)
L. O. I.T .

?

Helsinki

Internat. Democ .
Vrouwen Feder atie
( IDV.t<') .
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