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Zware dagen voor de PCF
De ~ranse Comfuunistische Partij is in de
in , :Cé.lhkl-ijk op "'en zr1are proef gesteld . De

tumultueu~e

p~.rtij

ueidbLCD

die er ont:le}: •lc

Westeuropese CP- en wellicht nog het meest aan hecht, de omkering
van de klassenverhoudi ngen a l s

r evolutie 11 aan te duiden , heeft

e,11 revolutie moeten pas s en. De pa::-tij die zich

vo c ~

•

11

~e ef t

opc~ 

vorpen als voorvechtster van fundamentele, hervormingen van het p0litieke, economi s c he en maatschappelijke bestel, heeft geaarzel d
toen zulke he::-vormingcn in een revolutionaire context

~an

de 0rde

zijn eesteld . Ze heeft schamper gedaan over de eerste sympton:en
van onrust onder de studenten . Ze heeft de hele

be~eging

zien komen zonder cich er mee te willen inlaten. Ze
11

op gang

~s vervol~=P~

op de rijdende trein gesprongen" , zoals de voorzitter ve.n de

verweten is , maar ze heeft de hele verdere rit a a n de ncod=c m
hangen . Ze heeft gepoogd de beweging van de arbci.dcrs O;:'lëicr

CG~
- r..

o-

.:c~- 

trole te krijgen door haar te richten op looneisen, .
~c

heeft haar eigen politieke lijn te ge n de revolutie bescheTGd .

Ze heeft zich tegen het gaul l isti sche systeem verkl aaró. , maar

l!L

haar eigen t e;rmen : jaren ge led en heeft de PCF e9n . excluc;ief ·rer-

•

verkiez i~gs

bond cezocht met de Linkse Fe deratie . met het doel vin
afspraken , wederzi j dse bijstelling van programma
gezamenlijk

11

1

3

Aer

e~ tcnsl~t~!

regeringsprogram" te komen tot een poli ticke

mee:-~dor

-·

hcidsformatie voor de periode na De Gaulle . Ze _heeft zich niet V3~
dezo

~eg

af laten dringen, gil in de beroerin6en

den voor een ,,-ersnelde discussie over zulk een

arg~mentcn

lin!~s

gevo,-

:-.;ge:,·.:utgG_- _·o-

g!'am (al heeft ook :?.ij in het. gezagsvaéuum dat t_egen eind c:ei ont-stond
a~n

de

cnk~le

dagen l "ang gemeend , dat een regimc- lïisseling

de orde WG..s) . De FCF heeft zich opgeworpen e.ls een
11

orde;;. Deo:-:- sommige politieke waarnemers die haar

dir~ct

pa~· tij
o~treden

van
·n;:n

nabij hebben kunnen volgen , i s zij daarom ,zelf:::; tot de llüs-tabli::.!'!ment11 gereke nd.
Nag dat al onverdiend zijn , even onverdiend is . de verr1ijzing
van president De Gaulle naar de bedreigingen van de kant van het
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"totalitaire communisme" geweest. Ze ker heeft de PCF tot de bescherming van de establishment bijgedragen door haa r weigering
volutie aan te uakkeren; in zoverre heeft

ha ~ r

re -

~cze

de uitspraa k van de

Franse president ten onrechte getroffen . Maar zij he e ft zo gehandeld omdat zij haar eigen wapen tegen de es tablishment heeft, een
wapen dat zij pas zal hanteren als het ogenblik daar goed voor is.
In de discussie over de "communistü:ch,... bcdrciginc 11 :.'.!1.1

d~

handelwijze van de PCF in de revolutionaire situatie zoals Frankrijk die in mei he eft be l eefd , ongetwijfeld belangrijk documentatie materiaa l gaan leveren. Wie de communistische bedreiging heeft af geschreven zal er gaarne argumenten aan ontlenen ter ondersteuning
van zijn standpunt. Maar daar staat t egenover - afgezien van de
vraag welke inhoud

11

communisme" ooit in he t Westen zal kunnen heb-

•

ben - dat uellicht meer te duchten valt van een communis tische partij met het potentieel als dat van de

PCF , die voor zich een weg

naar de macht heeft gekozen waarvan ze zich niet wens t te laten afbrengen , onder welke omstandigheden ook , dan van een CP die in een
onvoorziene situatie haar strategische lijn loslaat om een avontuur
te wagen en vervolgens niet meer tot een geloof\ïaa rdig program kan
terugkeren . (De Indonesische CP van Aidit i s daarvan een voorbee:d
geweest . )
Een andere vraag is wel, of een CP die bj jna 25 j ae:.' l&ng <'ie
"vreedzame , parlementaire weg" heeft gepredikt, fysiek en mentaa l
nog geschikt is voor een revolutionair bedrijf.
In het vervolg van deze beschouwing wordt daarop nog nader ingegaan .

~~-~~~-~~~-~~ -~~~-~~~~-~~-~~~~~
Wanneer het niet waar is dat de PCF tot de establish:lC-:t moet
wordenglrekend , ze is de laatste jaren wel in toenemende mate in het
politieke systeem gerntegr eerd. Na sinds 1947 in een bijna volkomen
isolement een vrij onvruchtbare oppositie te hebben gevoerd ,

opereer~

zij vanaf 1965 in combinatie met de "Socialistische Federatie"j een
coalitie van linkse parti jen, omvattende de SFIO (de Franse socia··
listische partij) , de Radic aal- Socialistische Partij en enkele linkse "clubs", onder l eiding van François Hitterand. Men zou haar positie kunnen karakteriseren met het begrip antagonistische partici-
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pa tie , om dit Honderwoord van de Nieuw-Links- beweging t :: nmiztstc eu'.mar l te gebruiken .
Op verschillende belangrijke momenten in de politieke ont·· i kke-lingen in deze drie jaren he e ft deze combinatie

r~eds

opme rke lijke

successen geboekt . Bij de presidentsverkiezingen in de cember 1965,
dL; De Gaulle in de tneede ronde ruim 55% van de stemmen opleverden,
behaalde de candidaat van het linkse front , Mitterand , bijna 45% .
Een gezamenlijk program van de PCF en de ~ederatie leek toen nog een
onvervulbaar desidera tum. Ni ettemi n , met veel Geven en nemen ( geven
vooral van de kant van de communisten) kwam men op korte termijn opnieuw tot een accoord , nu voor de parlementsverkiezingen die in maart

•

1967 werden gehouden , en waarin de linkse combinatie haar kracht nog
overtuigender demonstree rde . D_e afspraak was , dat de PCF en de Fede ratie, die in de eerste ronde elk met hun eigen candidaten zoudon
uitkomen , in de tweede ronde over en weer hun stemmen zouden concentreren op die linkse candidaë'. t die in de eerste r .o nde ge .::n absolute
meer derheid had behaald , maar wel in de voordeligste positie was geeindigd (dus ongeacht of hij een candidaat van de PCF dan wel van
de Federatie was) . Deze tactiek had tot resultaat , dat vele linkse
candidaten over de stre ep werden geholpen die zij bij versni pperi ng
van de stemmen niet zouden hebben gehaald . Aldus won de PCF 32 zete l s
(van 41 op 73) e n de Federatie 25 (van 91 op 116) , en kreeg het
aullistis che blok in de Assembleé met 224 zetels een links blok
~egenover

•

zich me~ 189 zete ls * ).

De uitslag van de verkiez ingen opende perspectieven voor een
verdere toenade~ing . De communisten putten e r moed uit voor een i ntensievere campagne voor een :· gezamenlijk rcgcringsprogram", een
'

project dat door de Federatie nog was afgewezen •. De Fede r a tie , met
vooral de SFIO als de meest terughoudende en conservatieve partner ,
gaf zich wel gewonnen voor een meer diepgaande

11

dialoog 11 •

Er volgde een ja~r van moeizame discussies , in februari 1968
voorlopig afgesloten met een gezamenlijke verklaring van de Feder a tie en de PCF , waarin alle punten waarop men re ds tot overe e nstemming v1as gekomen werden opgesomd en de formuleringen van beide par~) Op het totale aantal van

486 zetels behaalden de gaullisten derhalve een penibele absolute meerderheid met één zetel . Door de linkse combinatie.~e rden in 4e tweede ronde tientallen gaullistis che
candidaten v er slagen die het t egen de PCF en de Federatie afzonderlijk we l hadden kunnen opnemen.
VERTROUWELIJK
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tijen over alle nog controversi~le punten ter vergelijking naast
elknar werden

opgenooen ~

Het was een merkwaardig document, beginnend met enkele paragrafen over de binnenlandse politiek

waaromtren~

de opvattingen niot

al te ver uiteen bleken te liggen (althans voor de kortere termijn) .
Beide partijen verklaa rden zich tegenstanders van "persoonlijke
macht" (De Gaulle!) i n we l ke vorm dan ook, en besloten tot samenwer,.. king '' gericht op de ves t i ging van een ware en moderne democratie , be antwoordend aan de idealen van het volk , do belangen van het land
en de eisen van de ti j dH • • • 11 Zulk een democratie , een actieve deelname van elke burger aan het publieke l even op alle niveaus en aan
de besluitvorming omtrent alle belangrijke 'politieke kwesties ,·veronderstelde ' een volledige burgerlijke vrijheid" • • • Dao.rtoe nverbonden
beide partijen zich , de continuiteit .van de regering, de realite i t
van de parlementaire controle en de zuiverheid van de wetgeving te
garanderen1 '

•••

•

De politieke , economische en sociale desiderata werden

na deze inleiding punt voor punt gespecificeerd*) .
Op het stuk van de buitenlandse politiek kwam men echter voo::-"
namelijk tot de constatering , dat er sprake was van een begin van
een zekere toenadering tussen de wederzijdse standpunten . Mogelijk
was echter zelfs dit een euphemisme, aangezien de Federatie in we zen
de communisti sche (door Moskou geinspirecrde) uitgangspunten met be trekking tot de Europe s e en

w~r e ldpolitiek

verwierp . Juist i n deze

sfeer waren de verhoudinge n tussen de beide partijen dan ook altijd
gevoelig geweest , zoal s onder andere tot uiting was gekome n t i jde ns
het laatste congres van de SFIO ( in juli 196? ), toen Guy Molle t op
een zeker moment - sprekend ove r het communistische standpunt inzake
de Israëlisch- Arabische oorlog - pathetisch uitriep: 11 Hoe kunnen de
communisten praten van een gezamenlijk programma , wanneer zij in de
int e rn~tionale

politiek opvattingen huldigen die de diepste gevoe l ens

van socialiste? en democraten krenken!'' · Hij ple itte bij die gelegenheid wel voor een verdere dialoog , maar "met open ogen''.
Hoe dan ook , de gezamenlijke verklaring - nog geen gezamenlijk
regeringsprogram -

w~s

er , en ze mocht als een stap in de goede rich-

ting beschouwd worden : beide partijen achtten het wenselijk - zoals
'-' ) De inhoud van de verkl a r ing kan in het kader van deze beschouwing
niet uitvoerig wor den behandeld . Ze is o . a . gepubliceerd in 11 Le
!-tonde" , 25/26 februar i 1968 , pp 6 en?.•
VERTROPWELIJK
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de laatste woorden lui dden - deze confronta tie van hun standpunten
voort te ·zetten , met name op het ge bied van de buitenlandse poli tiek ,
en de

mog ~ lijkheden

voor een ve rdere toenaderi ng te onderzoeken .

In dit bedrijf werden ;;beide partijen" door de revolutie
ove rvallen .
De PCF en de CGT in de revolutie
V66r mei zag ook de }ranse Communistische Partij de revolutie
niet a. nkomen. Toen op 3 me i de studenten van de universit eit van
Nantc rrc en die van de Serbonne besloten tot een gezame nlijke acti e
wa. rtc gc n de rector va n de Serbonne de hulp va n de politie i nriep ,

•

vre esde de PCF- tenminste , blijkens een v~rklaring van George Marehais - in eerste instantie , dat het ging om een van origine

11

pro-

Chinese " opzet de Amerikaans- Vietnamese onde rhande lingen te saboteren die juist·op deze dag te Parijs werden ge ope nd . Toen deze
vre es ongegrond bleek, stelde de partij zich op een tweevoudig
st~ndpunt :

t ege n de linkse provocateurs en avonturiers onder de

studenten ,

ma~r

ook tegen het brute politie geweld . Echter t egen

9 mei , toen het studentenoproer ste eds ernstiger vormen begon aan te
te nemen , konden ook de

11

stalinistische schurken" (woorden van Cohn-

Bendit ) zich moeilijk meer afzijdig houden . Het partijblad

11

l'Huma-

nité" schreef op die dag over de "gerechtvaa rdigde eisen van de studenten" en het communistische· vakverbond zegde de studenten eveneens
zijn steun toe . Di t leidde tot de grote gezamenlijke protes tdemonstratie van studenten en arbeiders op 13 mei (meer dan ee n h al f mil•

joen deelnemers) , waarin 'overi gens zulke politieke leiders als Guy
~1ollet,

Mendès - France , Ni tterand en VJaldeck Rochet door de studen-

ten een

pla~ ts

in·het midden van de stoet werden toegewezen .

Dat deze demonstratie pl a ,. ts vond twee dagen nadat premier
Pompidou voor de radio had bekend gemaakt dat de r egering voor de
studenten wenste te capituleren, was er het eerste t e ken van, dat
er een beweging op gang was gekomen die een eigen vaa rt had . Twee
dagen na de demonstratie we rd dit nog duidelijker , toen arbeiders
van tientallen bedrijven zonder overleg met de vakbonden het werk
ne e rlegden en de . fabrieken begonnen te bezetten . De PCF kwam voor
hot

dil~mma

te staan dat haa r politiek gedurende de hele maand me i

zou blijven beheersen: ene rzijds kon zij het zich niet

v ~roorloven

tegen de beweging in t e gaan - dat zou ongetwijfeld haar populari teit

VERTROu:·/ELIJK
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schaden - anderzijds schrok zij terug voor elke actie die re pressailles van de kant van de regering zou kunnen uitlokken . Hazr l eiders bleven waarschuwen tegen

11

avonturismc 11 en zochten inmiddels

contact met de Soc i alistische

1

ederatie aangezien '' verder over:!..0g

tussen de linkse partijen over een progres s ief sociaal program
(voortbouwend op de gezamenl ijke verklaring van 24 februari) ur ~e nt
was ge\'/orden' •
De staking breidde zich snel uit . Op 19 mei hadden twee miljoen arbe iders het werk neergelegd; op 21 mei waren dit er re eds
meer dan tien mil joen . De vakbonden hadden de grootste moeite deze
uitbarsting onder controle te kr ijgen . Duidelijke looneisen stellen
le ek hun daartoe de geë i gende weg . Al he t andere was

11

avontuur 11 •

De CGT , in dit opzicht kennelijk wat opportunistischer opgesteld
dan de CP ze lf, \'lees zelfs alle eiéen tot politieke en maatschappelijke hervormingen als holle frasen van de hand .

•

Aan de voorzitter van dit communistische vakverbond, Séguy,
werd in deze dagen in een intervie\"t de vra g ges teld: "De arbeiders
zeggen dat zij tot het ui terste zullen ga~ n . ~at is het uiterste? 11
En Séguy antwoor dde : 11 het uiterste is een algemene loonsverh?ging ,
verkorting van de \7erkti jd, verlaging van de pensioenleeftijd ••.• :;
11

en dat andere uiterste, de omverwerping van het kapitalisme

zoals dat beschreven staat in de statuten van clc CG'T'? "•·raR df! volgende vraag . Séguy aarzelde ."Wanneer men het ons vraagt*) •••• z al
de CGT een initiatief va n de linkse partij en om te komen tot een
democratisch alternat i ef vol l edig ste unen" .
Op 20 mei gaf de PCF een communiqué uit , waarin ze stelde dat
de weg open lag naa r een n i euwe situatie en ze de mogelijkheid
schet9te van de vorming van een 11 volksregeringn .
liDe grote massa van het volk is niet van plan genoegen
te nemen met een nieuwe p l eisterlaag over de persoon:
lijke macht . Ze wil geen revolutie. Ze vormt een grote
be\'leging geric ht op het ten val brengen van de regering
en van het g3.ullistische bewind om met alle linkse
krachten te komen tot een waarlijk republikeins regime
dat de weg opent naar het socialisme . "
*) Letterlijk zei l?éguy : " Als zij aanvaarden dat wij geraadpleegd

worden ove1· het program • • • " , hetgeen mogelijk wi jst op een controverse tus&en de CGT en de PCF over de te volgen lijn. Vermoedelijk had de PCF van de CGT- leiding me er steun v erwach~ om
de Socialistische Federatie onder druk te kunnen zetten . De CGT
bleef echte r slechts bij het fo rmuleren van loone i sen ( omdat zij
bij het overleg over het linkse progr am geweerd wer d? ) .
VERTROUWELIJK
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Toen presiden t De Gaulle op 24 mei in zijn e e rste radiotoe spra lk sinds het begin

van~

onlusten een referendum over de toe -

komstige orde van de republiek aankondigde , lokte dit bittere reac ties uit . Terwi j l in Parijs opnieuw hevige straa tgevechten uitbraken, verklaarde de voorzitter van de CGT :

11

\l ij wensen geen referen-

dum , wij wensen betere a r beidsvoor\'/a,\rden" . Ook de leiders van de
andere vakbonden gaven te kennen dat de stakingsbeweging met grotere kracht moest worden doorgezet . Mitterand , de voorzitter van
de Socialistische Fe derat i e , eiste een "dia loog" , geen van hogerhand
opgelegde volksstemming. En Waldeck Rochet van de PCF constateerde
misnoegd: "Er is slechts plaats voor een volksfrontregering , maar
het is niet de schuld van de communisten dat daar nog geen progr am

•

voor is" •
Intus . en hadden de regering en de vakbonden wel een accoord
bereikt over een loongesprek . Dit begon op 25 mei en
gebroken tot de vroege ochtend van de 27e . Aan de

du~rde

l~ant

onaf-

van de CGT

namen drie leden van het politiek bureau van de PCF aan de onderhandelingen deel (Séguy , Francbon en Krasucki) , hetgeen betekende
dat de regering practisch de Communistische Partij tegenover zich
had . Het resultaat van de onderhandelingen werd de arbeiders voorgelegd met de suggestie , dat er meer te halen zou zijn . Maar het
was de vraag of dezen in de roes van spontaniteit die ook hun revolutie kenmerkte , zo ' n influi s t ering wel nodig hadden . Het accoord
werd door de stakers hone nd van de hand gewezen .
Dit was het krit ie ke punt . Dezelfde dag , maandag 27 me i, t r ok•

ken 50 . 000 studenten e n arbeiders met de rode en zwarte v l aggen van
het marxisme en anar chi sme naa r het sportstadion van Charléty om
hun eigen leiders te horen spreken . De staking was voor het eerst
een duidelijke politieke beweging gewdrden. Voor het eerst ook was
er sprake van een ongeremde verbroedering tussen de arbeiders en
de studenten. Mendis- France werd er met gejuich begroet . Maar de
felste toejuichingen golden André Barjonet , een topadviseur van de
CGT die zijn vakbond te rug had toegekeerd omdat ze de revolutie afwees . De CGT kreeg het zwaar te verduren . Ze werd door niemand verdedigd: de communisten uaren thuisgebleven .
In het politieke vacuum van die week greep daarop Mitterand
zijn kans . Op dinsdag 28 mei presenteerde hij zichzelf als een kandidaat voor het president s c hap en stelde hij voor , dat Mendès VF.:R".i.'ROU'./E;LIJK
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Fr a nco ee n

vo ~ rlopige

s i gna tu~r

regering va n linkse

voorbere iding va n algemene verki ezinge n .

11

zou vor men te r

He t gaul l i stisc he be\':i nd

was dood '' · Ee rst na dit initiatief te hebben genome n kreeg hi j c ontact me t .dc leide r van de PCF die de eis s t -l de , dat de communiste n
aan de regering zouden deelnemen in ruil v oor hun onde r s teuning van
zijn ka ndidatuur .
Daa rme e waren de communisten echte r ve l twee s l a

~n

a chte r

geraa kt: ee rst in de demons tratie in hot s p ortstadium en ve rvolgens
in de onderhandelingen over een ni euwe re gering . Zij bes loten hun
macht te demonstreren : op woensdag 29 mei brachten zij in Pa rijs
een half miljoen a rbeiders op straat die in e en ordelijke mars de
slogans uitdroegen11 ~-1cg mei; De Gaullè'en "Volksregering'; . Zij zouden
er l a ter zwaar voor moeten boete n.
Het was bijna de l a a tste dag van de revolutie . De communisten
spee lde n , ondanks hun machtsvertoon, reeds op he t twe ede pla n . De
hele politieke beweging begon zich te concentreren rond

•

~ itte rand

en Hendis- France . Toen greep de president in met zijn rede (op 30
mei) waa rin hij het volk voor de keuze ste lde tuss en

de mocra tie

en totalita ir communisme , de burgers opriep tot zelfve rdedi ging
en alge mene vc rkiezingen aankondigde •
•
De eerste reactie van de anti- gaullisten was er ee n va n een
onbeschrijfeli jke woede en t eleurstelling. Mitte r a nd noemde de rede
van de president :"een oproep t ot burgeroorlog" , Rochet:"een oorlogsverklaring aan de arbe ide rsklas se''· De voorvechters van de stu-

denten '.
spraken van ·!chant age " "bedreiging 11 en "belediging" van het
volk en de studen ten. Zi j eisten "versterking va n de solidari teit
tussen studenten en arbe i ders voor een beslissend en massaal ant woord a an het gaullisti s c he bewind'' · De vakbondsleiders ga ven directieven uit voor een voortzetten van de stakingsbeweging .
Maar het getij begon langzàa m te keren . Na e e n grote demonstra tie van de gaullisten (een milj oen deelnemers) over de ChampsElysêes le ek de politieke crisis re eds voorbij . Geleidelijk aa n

hervatten de arbeiders hun onderhandelingen met de warkievers over
hun looneisen en keerden terug naar hun werk . De politieke partije:1
begonnen zich op te maken voor de verkiezingsstrijd, gcirrite erd en
elkaa r plukharend om wederzi jdse uitspraken . (De PCF drong bij de
Socialisti sche Federatie opnieuw en met des te mee r klem aan op
onderhandelingen over een gezamenlijk regeringsprogra m em maakte

VERTRc u· ELIJK
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zich intus s en driftig over e e n vcrklaring va n Mittc r Lnd , di e op
een ze ke r

O(.

nblik zei dat ''de enige derde we g tusGc n kapit

en communis me • ) de weg van de

~ ederntie

was '').

~c l

li s ::~c

ble ven v oor a l

de linkse studenten roerig.
Daa rmee ginge n de eerste drie weken va n juni voorbij , tot
- in de algemene verkie z ingen - het oor dce l over de r e volutie werd
ge ve ld .
Terwi jl het gaullistische blok in de Assembl6e rigoreus ver sterkt we rd ( het kwam van 244 op 358 zete ls ) verloor de Socialis tische Fede r a tie 61 zetels (van 118 op 57) en de PCF e venee ns nie t
minder dan 39 zete ls (van 73 op 34) .

•

rJat is de PCF ?
De vraag mag wel wor den gesteld hoe de PCF in het licht van
de rece nte gebeur tenissen in Fr ankrijk moot \'/Orden gekarakteris ee r d .
Is zeooo partij van de rev oluti e? Is ze eè n anti Tsysteeo parti j?
Is ze nog ee n marxistisch- leninistische partij? Vanwege haar wei gering in e e n bijna vol maakte r evolutionaire situatie een leidende
rol te spelen en vanwege haar dubieuze houding tegenover het gaullistische regi me (enerzijds heeft zij de va l van het gaullisme in
haa r vaandel , ande rzijds he e ft zij jarenlang de buite nlandse politiek van de pr esident gesteund en heef t zij tijdens de revolutie,
objectief gez i en , het gaullis tisch·e bewind voor het ergs te behoed)
aarzelt men wellicht deze vragen nog bevestigend· t e beantwoorden.
Wa t er e chter pre cies is gebeurd, i s dat de PCF teruggede insd

•

is voor ee n bewe ging die zij niet heeft voorz ien , die zij ni et zelf
heeft ontketend , die zij niet heeft ve rtrouwd omdat ze niet in haar
schema paste en die zij ook niet de baas kon worden omdat ze ni et
in haar schema·pa ste . En vervolgens is het duidelijk , dat de PCF
onvoorwaa r delijk aa n de legalite it hee ft wille n vasthouden (op he t
dieptepunt va n de crisis , toen de linkse partijen m6t de PCf ber aadslaagden over een opvol g ingaregime was er sprake van een duidelijk
gezagsvacuum·) .

T)-· In zijn rede va n 30 me i had pres i dent De Gaulle aa ngekond:i gd
een weg te zul len kiezen tus sen kapita lisme en communisme . De
PCF verweet de Fede ratie deze 11 gaullistische mys t ificatie 11 te
hebben ove rg ~ nomen en daa rbij ~e PCF buite n beschouwing te laten.
VER'I.'ROU':~EL I JK
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Inderdaad is de PCF een partij tegen het binnenlandse *) bewind van De Gaulle, een partij tegen het

kapit~list i oc he

systec~

en een partij van de revolutie, maar in deze volgorde . Ze hee ft een
eigen actie - schema , waari n de verschillende fasen van de revolutie vorming van een links meerderheidsblok en een linkse

democr ~ tisc _ . ;

regering , ontmanteling van de macht van de monopolies,

socia~l 

economische hervormingen , 11 socia l isr.JC; 1 duidelijk zijn afgeb:_kend .
Nog in het begin van de eerste fase van dit actie - schema is zij
door de revolutie overr ompe ld.

~a t

de PCF in alle beroeringen t er

bekorting van die eerste fase te pas kwam i s haa r welkom geweest .
De rest he e ft zij niet kunnen plaatsen .
De communisten hebben geen gewelddadige onverv1erping van het
gaullistische bewind gewild . Hun voornaamste doel in deze crisis ,
die zij niet hebben veroorzaakt, is geweest , de ae nval van meer
extreem links te pareren en vastere grond onder de voeten te krijgen

•

voor een greep naar de macht , later , langs wettige en min of meer
parlementaire weg . Dat zi j da\:rbij grote \'!Oorden hebben gebruikt en
soms gebluft hebben valt in die situatie te verklaren .
De partij is ook in eigenlijke zin geen revolutionair instrument , geen instrument dat bruikbaar en hanteerbaar is voor een ge welddadige omverwerping van het regime . De vreedzame strategie is
gcinstitutionaliseerd in haa r organisatie - structuur , haar program ,
de S::lmenstelling ••. • •• van haar aanhang , het sys t eem va n loyali te i ten
dat zij heeft opgebouwd in het lokale bestuursappara. t en in het e lectoraat, ge institutionalise e r d ook in haar bewerking van de ideologie,
in haar propaganda en haar t aal , kor t ot,, i n haar physiek bestaan en
haar image . Daa rom heeft de partij er zo ' n moeite mee gehad vat t e
krijgen op de.r6vol te . Haa r handen stonden verke e rd .
De PCF is voor de deur van de Socialistische Federatie

op de

stoep blijven staan omdat ze slechts belang had bij en beschikt was
voor een meer ordelijk en le git i em bedrijf .
•) Er moge niettemin nogmaals op worden gewezen , dat de PCF het van
haar standpunt posi t i eve in de buitenlandse politiek van De Gaulle
altijd heeft laten p re~aleren boven het negatieve in diens binnenlandse politiek, zul ks gehee l in lijn van f.iosko u (Tijdens de
crisis heeft ook Moskou slechts tijdelijk een wat scherpe r
standpunt ingenomen t egenover De Gaulle) . De oudere PCF- leiders
v ~rtegenwoordigen eigenlijk meer een partij van buitenlandse
politiek , de jonger e partij - aanh ang daarentegen e i st concentr a tie op de binnenlandse problemat i ek . Ook dit generatieconflict
heeft in de crisis meegespeeld .
VER'l'ROU11ELIJK
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~e

de

C~!

recente Gebeurtenissen in Frankrijk hebben

uiter~

rd ook

de nodige wee rkla nk gevonden. Op ledenvergaderingen en i n

.a n;~heid·:

Ie rden de studentenacties en de dtHllr.u. t voortvlocienJe

en demonstrat ies uitvoerig besproken en becomment ar ieerd. Het

i~
; 1 ~o

l..it.?.l( i;: ~·:cn

~as

te

vervac hte n, da t men in het a lgemeen een kriti s ch standpunt zou innemen

•

t . a . v . de 'opportunistische 11 rol van de Fra nse CP . Reeds e nige
im~ e~o

ver11ijt de crN - lei ding de

daad1•er~elijk

~CF

j ~ren

regelmatig dat zij zich te ueinig

keert tegen het gaullisme en d&t zij t e veel handelt

naar de inzichten van de Sowjetleiders, die een duide lij k belang hebben bij een continuering van De Jaulle ' s buitenlandse politiek .
Inderdaad viel gedurende de eerste

~eken

van de studèntenacties

in de berichtgeving van "De .. aarheid" een a fkeurende toon te beluisteren over fie houding van de Franse communisten, die zich scherp
tegen het revolutionaire optreden van de studente n .

~e

koer~en

PCF en e ie

Franse communistische vakbond waren aanvankelijk verra st door de g e beurtenissen, eerst na enige aarzeling

m~akten

zij ge bruik van de kri··

tieke s ituatie om forse l ooneise n te stelle~) Zo bracht de CPN- krant
haa r ongenoegen tot uit drukking over uitlatingen in PCF-verkl aringen
e n in het partij blad "l ' Humani t é" , waarin àe studenten
•

~ 'provoc atuers:; ,

v:.üse revolutionaireni! en "vijanden van de arbeidersklasse•• \'!er rlen genoe'',ld . Over de ·•Unie van Communistische Student 0n·;, die zich

gc~·.is tnn

cieerd had va n ne de monstraties, schreef "Do .taarheid" kleinerend , dat
<!._eze ··nau•.teli.jks van betekenis " was ·'uao.r zich de l aatGte j a r en ::;rote
groepen van haar hebben afgewend met kritiek op het feit

d~t

de Franse

CP geen zelfstandige koers voer'' · Het door de CPN uitgege ven marxistische maandbl ad

~~.~ ontrastn

veroord!'elde de r'CF-ve r klari ng over ·'het

schi jnradicalisme va n de zoontjes der bourgeoisie'' als

11

een opportu-

nistische buiging voor een primitief ouvriiri sme; en de hoofdredacteur
1

van dit blad, 1artijbestuurder drs . André de Leeuw , hekelde in h e t C?Nko.derblarl

:•~;olitiek

en Cul tuur 11 de Senjet - gebondenheid van de PCF- lciding.

H.,aarhcid" - r e,lac tuer A.nd ré Hoe lo fs , die samen me t zijn collega Joop
Morrien de verslaggeving uit Pari js verzorgde ,

l ~o.ktc

VEHTROU
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de co.!:Junistischc studentenve r e niging ''Pe rikl es 11 in
ticr=1F ~ lix

"•ij.
en

~

h~t

C.·:i- hooîclkc!O.r -

,·i.:;ritis·' georGaniseerde openbare bijeenkomst, op

sch·~·r:--o

het 'o.>_t>atunistisch 11 optreden van de Fr anse communistisc'lc po.rtij

v~kbone

(CJf).

Tot·o· · dut ogenblik had de CPN- leiding no' niet in een cfficicel
commcnto.~r op da rol van de ~CF i n de Frans0 r6volt e gereaGeerd . ~~ r st

op 21:. mei v0:c.:;ch een er in ' 1 De . Jaarheid' ' een nrtikel van .f-aul J.c Groot
z~lf

- o:ficicol slechts e r e lid van het partijbest uur,

~a

nog ste0ds de onbetwi ste l ei de r van de Ned0rlandso CP -,
toog~l

r i n fe ite
wa~rin

be -

\•e:;:-d <':.tt er geen sprake w;:ts van een r c volutionnire situatie in

Frankrijk en

d~t

de Fr anse communisten op de jui s te wijze - zij het na

eni ·c .:.."'rzcling - uit de s i tuatie economisch en sociaal voordeel

had<1.e~l

getro~li.cn ten behoeve van de a r beidersklasse . Voorbijgaand a.:,m de ec:-dc1·
in~cno ..;cn ~ee r

a f u ijzende houding van de PCF- l ei ding t . a . v.

~c

•

stu1en-

tenacti--s, een houding die ook door de "PraVJda 11 werd aangcno::10n ,

~a0

De

Groot in ·'de rol van het universi tair intellect en hun sumenvcrking
met de bedrij fsarbe iders·• een ''inspirerend voorbee ld ·' voor de Nederlandse otu'enten en arbeider s . Deze visie van De Groot - die op dat
moment over het

~ lgemee n

genomen in strijd nas met rle gcvoelsmati3

gevestigde meninB in de CPN , dat de PCF en de CGT "de r e volutie
remd en het Gaullisme ger ed haàd en 11

-

af~;c -

werd door het partijbestuur op

6 juni zonder krit i ek aanvaa rd. Er werd een solido.ritcitstel,]gram <>.an
de Franse CPN gestuur d . Tot een vorm van daadwe rkelijke so l i dariteit
kw~m

de CPN echter pas i n de t weede week van j uni , toen he t ANJV ucrd

i n ~cze t

voor een ge ldactie t.b.v. "de · stakende Franse arbeiders'ï ( di e

op cl.r1.t ogenblik voor het mer end eel al weer ual')!het nerk •1aren gedaan : } .
Op 22 juni muo.kt0 ·'De Jaar he id 11 b ek end dat er f 3000 , -

\'lfl.S

ingczanel c1. ,

welk bedrag door enkele ANJV- e r s in Parijs werd ov e rhandigd aan de CGT.
Ook

.11aa~: te

·' De .• aarheid" gewag van gel dinzamelinsen in enkele bo,:rijv .::-.

in ons land voor de Franse stak e r s . Bovengeschetste stellingname van
De Groot c . s . toont weer eens de middenposi tie , die de CPN- l eiCing
in te nemen in het communist i sche kamp .
~ij

schaarde zich i mmer s niet acht e r de extreme veroordclinb

van de Franse CP in het Chinese. ·'Volksdagblad

1

(27 mei):

VEHTR0UIELIJK
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.'recics o.ls alle oude o.fv'llligcn en op;)ortu;li"'te:l s~1clcn
de ~ o~jet - rev i s i oni&tischc ~fv~lligcn- klick en da ~ra~~c
revisionistische afvalligen - groep, de meest sch_,:o.:·Jt.:::lo:<;e
rol in deze e r ')te ..>torm . Zodra do ffi'1:3.::i:lbc: ·e::,inG opk :1.:U:J '
belas te r den zi j o p l age wijze alle revoluti0 1~ ir c da~on ,
die hun revisionistisch~ bep0rkin~cn doorbr:1~en ~la dade~
van ;;avonturis me" etc . Toen de r e vol utionai re nmssabc· c!_;i..~
hun l uste r a l s onzin \Jegvo.ae;de en snel tot een grot e brand
aanwakke r de , kee r de n z ij zi ch h ~a stig na3r de m0nopoli c kupita li s tische klasse e n probeerden de revolutie zo Gncl
mogeli j k t e ve rrade n en t e vernietigen , ten ein ~e een po.ar
k ruime ls voor henze lf t e v e r kr i j gen • ./i j z•tl l cn o.f\/c..c!ltcn
wat voor ve rde r e gemene daden deze groep ellendige c l o ~ns
op he t toneel va n d e g esc hi e de nis zulle n ui tvoeren. :;

1
: ..

1

~n

•

e venmin betuigde zij openlij k haar i na t emming me t de

i n de Jussische ;;Pr awda
fi l osoof

Hcrb~rt

11

(30

pu bl ic ut~

me i), waari n de .\mo ril<::lunse marxi st i ::;;che

Marcu se e n de Franse studentunl cider Cohn- Bendit

·'wccrHolvcnn Herde n genoe md, di e "laste r l i jk gebrui k makend van de
naam

v~n

Kar l Harx, een sc heuring i n de progr essieve bevegi ng tot

stand prober en te brengen , waar me e zij d e vi janden van de

RC~~ cn~c

klasae een grote diens t bewijze n a .
"De luidruchtige volgelingen van Harcuse steken dreiGend
hun z wakke vuis t e n omhoog . Alle dogma ' s betreffende
links e a ctivi te it zoa l s deze zi c h in de Sartjet- Unie in
de l aat st e halve ee uw ontwikke l den , zijn thans van toe pas·:üng o p Fr a nkrijk", a ldus de "Pra\'J da·;. 11 1-laar llc:t
y~~~mste is, ,9;a_t a lleen de CO illm~n i st i sche par tiJ de
zaken moet leidenil •

•

\,e l ke kritiek De Groot c . s . ook o p de "Prawda 11 mo ge n hebben , deze
•

l aats :.e ui tspr aak is hen u it h e t ha rt gegr epen . De CP di e nt aan de
l e i ding tu gaan , in Frankrijk e n ook in Nede rland . En \ïi e daar a nde l'S
over

dcn~t

i s een revisionist!

~~~~~~~~~~~~~~- ~~!~~~!~ -~~-~~~!~~!~~~~~~~!~~~-~~~~~~
De ge be urtenisse n in Fra nkrijk - en me t na me het optr eden van
PCF en CGT - norden door d e Nederla nd s e communist en thans beschouwd
a l s een steun i n de rug bij hun e igen optrede n . Door het stel len van
sociale en economi s che eisen , als loonsve r hoging en maatregelen togen
de werkloosheid , kr eeg de b eweging va n de Fr a nse a r be i ders, volgens
11

De

J ::~.c..rllc i d· ·,

ee n nog grotere bet e ke ni s , waaru i t de Ne de rlandse

communiste n ni euwe kra cht konden putt en in hun stri j d t egen de
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l ot~verbet~ ri nc:-,•

tas tin 0 va n de democratis c he r e cilten 11 en voor
het

~~'.:vU

In

VJ.n de ;.: r a nse a r i.>e i ders zal het p•.rtijd.,...;. L,t. een bron

van inu_p i rat i e voor " een ie der di e vo or uit wil en d i e bese ft da t
a lle en door s t rijd

v erandei~ ing

..:an uor à.:n af c<.h1ongen".

Bij he t Ka me rdebat over de loonnota bl eek we l ui t de re de
van llenk Ho e kstra, dat de CJ:'N zich in haar pos i t i e

:..~ste.ckt

Hoe ks t r a verklaarde de tijd rijp t e achten om uct 1lle
lij ke rechten e n middelen waarover de

arb e id c.abc~d~ ia~

0

r ondJette in ons

l a nd beschikt , de strijd aan te bi nde n tege n de plan ne n va n
re [:,e rin~

vo e lde .

~e

"tot aan haar nederlaag toe" . De protest-demonstratie van

de r;:cote vakbonden en de

wil tot ve.rderL;aande acties ·•

;~duidelijke

(protestteleBrammen van - communistische- bedrijfsarb aiders) tegen
de

re Je rin ~ splannen ,

deden Hoekstra concluderen dat de buitenparle-

ment a ire actie een "belangrijke en beslissende rol 11 kan spelen,
als de ze bericht is op de

11

ondersteuning en opstuwin.; van de pro -

gre ssieve krachten in het parlement" .
Optimistisch si gnaleerde Hoekstra een st e rk

~roe i~ n de

•

een -

heid te gen "rechts;• , vooral ook in de vakbewe :;ing . Volgens hem
lwatal onder de leden van het NVV de mening tot uiti ng dat de s takil!g
niet geschuwd mag worden om de

regerin~

tot de teru&tocht te du in -

gen. Het heeft er echter veel van dat Hoekstra de ze laatste me de deling heeft ontleend aan de informaties van in het NVV (vooral in
de Amsterdamse afde l ingen) geinfiltreerde CPN- e rs. Hoekstra kwam
tenslotte tot de conclusie dat thans forse loonsverhogingen , kort ere werktijd en langere va c anties gerechtvaardiLd zijn, gez ien de
stijgende productie en export.
Met het oog op de in de maand juni in te dienen voorste l len
voor evn nieuwe metaal -c ao , wf:es "De
mien bordurend, er medio juni nog

11

.~aarheid ,

e~ns

op hetzelfde stra-

op, dat het door

11

massal

en eensgezind optreden mogelijk is gebleken'' de r e cerind te duingen
een stap terug te doen . Wanneer de bewezen kracht van het eensge zinde

optred~n

van de arbeiders en hun organisaties wordt ingezet,

aldus het blad, kunnen er ook bij de kome nde CAO - besprekingen suc cessen \'lorden bereikt . "De

!aar h~id 11

Nederlandse ondernemers die denken
vèran d~ rd

11

beklemtoonde nog eens dat
dat er buiten Frankrijk niets

is 11 en dat zij verschoond zullen blijven van niauae loon -

eisen , zich voor de zoveelste maal verGissen.

11

'i/anneer Frankrij k

66n ding bewezen heeft dan is het wel dat er veel te halen valt en
dat de eenheid van de werkers daartoe het middel is 11 •

VJ::,IT •.WU·.. _,LIJK
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Dat de CPN de laats t 0 tij u t oe nadoring zo0l.t tot j ou.;d- en
stu d~J nt c ng .<·o ..:?pc ringl.! n
B ~ vrij d i ns sfront

sl aagd0

p og in~

t e n mot "dl.!

mag

b~kç nd

worde n

0

..1ac ht . He t Comité ''Hulp

Vi o tnam" is een voorbee l d va n

daartoe. Ten

j .: u.~ d "

a~nzil.!n

~~n

~ in

of

m ~~ r

ge -

van de vraaG , hov deze kontak -

tv vcrst..::vi g-.: n en uit t e bouw.;:n, hee rst in

CPN - krin;l.! n echte r ge..1n eensgezindheid on zijn e r ruwwc ; twue stro mingen

t~

ondu~sc h ~id c n .

Aan de

~ne

kant is er vat

~ on

zou kunne n aanduiden als de

''Kontrast" - richting , di;:; bij het zoeken van aanslui tin,~ bi j de jon~ t. ron

•

op con

me~r

pr agmatische wijze tc110r k l'lil gaan. Dat be tukent

in do praktijk dat men

zak~n

naar voren bron s t, waarvan mun vuet

dat ze onder de linkse

jon~eron

van was h8t L..:J he .:? l aan Castro

leven .

~;; ..:wijd~

~~ n
11

voor jaar vc rsch.:en • .!!;en ande r voorbe eld

duide lijk

voorb~old

hi e r -

11

Kontra st - numml.!r , dat dit
~1as

h0t vraae;.;c: sprek met

de zich communist noemende en Castro vcrer e nde sc hrijv e r
Harry Nulisch , in het

me~st

ruc e ntc nui•l•n e r va n "Kon trast". Beke nd

is dat Marcus Bakkur de inspirator is van dit soort inte rviews (ook
de naam van de bekende schilder/beeldhouwur/schrijve r Jan Wolkers
kers is in dit vvrband g0noumd) en dat hij voorstande r is van het
betrekk~n

van

d~

jeugd bij par tij - activit e iten , z0lfs al zou de

bPN daarvoor haar taktiek mo eten nijzigon .
Het lijkt in dit ve rband ni et zonder

bvtvk~nis

dat Bakke r's

schoonzoon , Rob Milikowski, mederedacteur van "Kontrast" en voor zitter va n

11

Pe rikl us 11 is , terwijl ook d0 verhouding van Bakker t ot

do hoofdredacte ur van
•

11

Kontrast 11 , André de LEEUW , goed te

nocm~om

is.
In een extra- e diti .:: van nKontrast 11 , duidelijk geïnspireerd
op de gobeurtcnissen in Frankrijk, komt duidelijk du denktrant van
deze richting naar voren. ZoVIel

11

Periklcs 11 - lid en

11

Kontrast" -

redactvur Rudi van der Velde , als de oprichter van de SVB , Ton Regtien , en du communistische badrijfsarbe idcr Bertus Me e ster kornon
tot dozelfde conclusie : de positi es van

arb v id~rs

en stuctont en ko -

men overeen; zij hebben dezelfde vijande n , na me lijk do monopolies .
Hut district Amsterdam van do CPN he chtte aan

z~nol.!mde

extra- e diti e

zoveel naar dc , dat het e6n aantal exeMplaren e rvan op do bedrijven
li et vc:rspreiden. Het distr ic tsbestuur achtte hot "van groot b..:lang
dat het

guspr~k tuss~n

Bcrt us Meester vn eon aantal studenten ook

be k<.mdhvid krijgt i n de bedrijven".
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" d ~;

kop wil

d..: "Kont rast 11 - richtin 0 ,

lut~.:n

di~

zono<lit;; de j ... ugd

numun'' ( Bertus Nevst-.:r : " Als j ullie in actio

komun , volg.:n wij we l " ) sta a t de do;•·matische r i cht i ng , voornam...: l ij k
belic haamd in d.:: figuur van Paul de Gr oot .
k~.-n

met

dat

~-bçurt

stud~nten -

ondor

vn

van

d~

CPN.

Vlil w0l sa::t.J nwer -

doch ui tslui tvnd

j o ng~:renero"p'"'n ,

l~idin~

De z ~

D~ structuurv0r~n d ~ring

de maatschappij zivt Do Groot als

c~n w~tmati~e

als Marx dat

visi ... van Dv Groot

g0l0 ~ rd

bi j de j onl0ru

h0eft. In

&~.-n~rati~

d~

lt~mn...: ... r

van

ontnikh"lin., , zos~c:vlt

daar -

wo l een rol , maar guvn hoofdrol . Hi j

zi~ t

da n oo k i n do oud,; boproo.::fdu kad..:rs van de Fr anse Cohli,,unistische
Partij du workelijka

l ~.:id~ r s

van het vcrzut tegun Du Gaullo . Van

D...: Groo t i s do uitspraak , dat dv CPN zich bater kan houdun aan haar

ouder w.::tsu opvattingen, ac.n Marx, vn niet aan Nareuso (do bukende

Am..:ril~aanse hoogl(;raar wi.:ms maatschappij - krit i ek ondur jongeren en
student-::n
meer

grot~

waar d~

•

popular iteit g..:niut) , aan wi e "Kontrast" misschien

hdcht .

In Amsterdamsè partijkringu n wordt De Groot ' s ste l lingname
g:n i e n als c.: n dui de lij ke a a nva l op de "Kont r as t" - redactiu . H-:; t is
bov0ndien bekund , dat DJ Groo t bijzonde r kwaad i s geworden over het
intèrvi ew met Hul isch in "Kontrast'' , waarin de auteur zt:cr laat dunke nd over De Groot spr eekt , zondor dat hij wordt
Daar

aang~nom.;;n

tcr~chtg~wczan .

kan Hordt.!n dat zowel de hele aanpak van de

"Kon trast" - redactie , also'ok het interview me t l"' ul isch de instamming
va n Marcus Bakke r hebben , moet gec onc l udee rd wor den dat De Gro ot ' s
positie be paling ook togen de ze popula ir e vol ksvert0g0nwoord i gar i s
go richt. De teg~nste llin g he~ f t i n f eite s l e chts betrekking op de
taktiek, maar De Gr oot i s e r een meeste r i n t akt i sch~ kwesti~s in
een

prin cipie~ l

vlak te t r ekken .

In een - overigens ze0r we l willende - reconsic

verwd~t

"De Waarh ... id" mudio juni de r .:dactiv van "Kontr ast" , dat zij een
f i guur a l s Mulisch de gc l vgenhcid heeft gvge vcn , zich "door middel
va n ee n i nte r view in de

aangc l og~nhcdu n

va n de CPN te

mun~en 11 •

Ke n-

ne lijk hee ft me n or niet onde rui t gekund , de t oorn van De Groot
te

ventil u r ~ n.

Dat me n het op deze mi l de manie r heeft

g~daan ,

zou

e r op kunnen wijzen dat men bij " De 1/aarheid" n i et afwijzend staa t
tegenover de wijze van

~•erken

van de "Kontr ast " - r edactie .

•
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H 0 0 F D S T U K III

In het vorige maandoverzicht (no. 5 van mei 1968) werd re eds
melding gemaakt van de op 8 en 9 juni te Helsinki gehouden conferent i e
over het thema "de erkenning van de DDH in rela ti e tot de .8uropese
ve ili ghe id''· Daarbij werd opgemerkt dat was gebleken , ondanks pogi ngen
zulks uit de openbaarheid te houden, dat het een initiatief betrof

tt

van de Oostduitse "Liga fÜr VÖlkerfreundsc haft ", een overkoepelende
organisatie van bilaterale vriendschapsvereningen - vereni 6ingen die
onder

me~ r

een belangrijke taak hebben in de op het Weste n gerichte

Oostduitse politieke propaganda en minder openlijke vormen van beÏn vloeding .
Bedoelde conferentie te Helsinki moet gezien worden als een
onderdeel van het brede offensi ef voor "Anerkennung" , v;aarmee de DDR
sedert vorig jaar het \lesten in verhevigde mate bestookt en dat voort durend nadrukkelijk gesitueerd wordt in het raam van de problemat iek
van de Europese veiligheid en het opheffe n van de politiek- militaire
"blokken" in Europa .
Over de opzet van de confer entie werd nog bekend, dat het oor spronkelijk in de bedoe l ing had gelegen van de organisatoren (het op

tt

i nitiatief van de Liga en het "Deutsch- Nordische Gesellschaft 11 t ot
stand gekomen voorbereidingscomité, onder leiding van de Zweedse
parlementariër Ste l lan Arv i dson) , haar in Stockholm te houden. Toen
de ~weedse autoriteiten echter aan de Oostduitse l eden van dat comitó,
hooggeplaatste Liga- functionarissen, inreisvergunningen weigerden ,
werd noodgedwongen de keuze op Helsinki bepaald. Als ontvangende organisatie fungeerde daardoor niet de vriendschapsvereniging
Zweden - DDR , waarvan Arvidson vice - voorzitter is, maar de vere n i ~ing
Finland - DDR .
De bije enkomst zelf is op 8 en 9 juni volgens plan verlopen,
zij het dat de Oostduitse i n i tiatiefnemers kennelijk als zodanig wat
meer op de achtergrond hadden wi l len bl ijven om het geheel een
"obj e ctiever" karakter te geven .
VBRTROU\'/ELIJK

V.!:R'rt~OU .. ~1IJr<

- 18 Uit een dagblad- artikel van de

N~dcrlandse

drs. J. van Putten, die deal uitmaakte van de

journalist

N~dvrlundse

afvaardiging ,

blijkt dat er ongeveor 150 deelnemers van uiteenlopende politieke sig natuur uit vijftien ni-!t - CO!tlc:ur.istisc.1.:::
Hi~rond0r bavond~n

L.nd cn

~uropèse

zich bijvoorbeeld de ba:cnde

Staat ih.:nri Rolin en d0 vermaaroe Italiaanse

o.an.:~;:.i _,

.:a.~ .. !'• •

B~luiscltc winiat~r v~n

Ch.cL;t..,nl!..::.,~cra"'t

L<1 l-ira.

Uit Nocterland 11aren enkele personen bGhorcnd tot d-:- P . v . d . Jt . , ''"PSP ,

D•66 en de part ij Nadikalen

o~er geko~~n .

voornaamste punt van bes]_)rekinG ter

Het

coni'cr~n ~ie

door een viertal ontwerpresoluti es , raspectiev3lijk

w.::::ctl go.: J'Drr.ld

in~edi0nu

door

af3evaal'die;den van de DDH , België, .C::ngcla.o.d <:n linlanci , Haaruit
11

AppGll

ble.:::k

11

t~

gr=formul ee:cd moest

e~n

De (;rootste moeilijkheid daarbij

word~n .

zijn het onderdeel van het Oostciui tsc voorstel, •.ïaarin i n ge -

•

Zliollen bewoo:cdingen het :1es t.dui tse neo - Nazisme en mil i tarisr;l0 werden
veroord-!eld . Van

v~le

daarteg~n

kanten bl:;ken

b..,z.'a!'<:n te i.t;::staan . riet

Nederlandse Kamerlid voor de PS? Van dar Spek bijvoorbeeld, zelf warm
voors tand-i· van eri-:enninó, stèlde dat als het op veroordelen aankwau1 ,
de DUR wel eens de hand in eigen boezem mocht
kennen geen vrijhtid van meningsuiting en

st~ken:

g~~n

d~

Oostuuitsers

vrijh-iu van

v~rcniging

en v0rgadcrin3 . Ook hekelde hij de uilitaire propdganQa op ci0 scholen .
To..,n de discussie hoog dreigde te lopen , haalden de Oostduitsers ,
enigszins verrassend , bakzei l en werd oen het eens over oen gematigde
tekst , waarin op grond van zakelijke

ar gum~ntcn

erkenning van de DDR en van de huidiBe
Europese

regerin~en

~ronzcn

betoogd

~o rdt,

dat de

(Oder - Neisse ) door de

een be l angri jke bijdrage zou bctekun0n voor he t

realiseren van een .C:uropees veiligheidsstelsol. Gesteld wordt dat vele
Europese problemen niet op te loss en zijn ,

zolan~

men de Oostdui tsers ,

reeds twintig jaar zelfstandig , negeert als gasprokspartners . Tevens
wordt gevtcz.::n Oli

d~

>Jenselijkhcid van de ondertekening van het non-

proliferatie- verdrag door •·iest - èn Oostduitsland ... n van het lidmaat schap van b.Jido Duitslanden van dc ·Vcrenigcl.:; Naties .
Dat de Oostduitsers zich accoord Vdrklaard ... n mot deze gematigde
stellingname , >Jas waarschi jnlijk het g..:!volg van de gedachte dat c..:n
half e i betur is dan een lege dop. Overigens waren de vertegènvoordigers
van 1lest - uui tsland , Italië en Zni tserland tc 0 en het appèl, bmdat zij
hierin

~1-:l

de veroordeling van he t

;estdui tso revanchisme en ne o-

nazisme hadden willen zi e n opge nomen.

V EHTlWU1i~LIJK
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Van

1

V.!!...~'EHUU ,..;LIJK

t/m 3 juni vond de demonstratieve ANJV - Pinkst~rtocht

plaats , tot h~t houd~n waarvan tijd~ns een ANJV - hoofdbêstuursvcróade ring in januari 1968 Do rd b0slot0n

(zi~

hO 3 - 1968) .

s:.r \ól.-.')rd d.; laatste maanden niet allet.:n in het ANJV - orgaan ••J.;ugd 11
over dit jaarlijks terugke r 0nd ev0nemcnt geschreven , doch

oo~

" Do .laarheid" besteedde e r r t:gelma tig de nodi r-.c aandacht aan .
De tocht , bedoeld als manifestatie togen du Du itse at oomb0nape -

ning on teg~n het NAVO - hoofdkwartier in N~darland en v66r e~n atoom vrij Ned~rland , startte vanuit diverse pl aatsen in het l and mat a l s
e inddo el Heerlen , waa r een eindmeeting zou wordon geho uden. In ve r schillende , langs de rout e liggende plaatsdn werden demonstra ti eve

•

optochten g~no uden , uaarbij spandoeken met leuz~n Ro rden meege voe rd ,
als o . a . "Voor een Atoomvrij N;;derland 11

,

11

i/cg met Benne cke" enz .,

terwijl soms gescandedrde lauzen ten gehore gorden gebracht , als
bijvoorbeeld 1'1 ,2, 3 , 4 , . . . . . . . Geen raketbases hier , 5 , 6 , 7 , 8 , • •.•• •
Gooi die romm-.!1 in de g racht! 11 Ook werden wel toespraken gehouden .
Voorts werden onder het (g0ringe) publiek pamfletten verspreid, even eens óericht te Jen de NAVO en de Duitse atoombtH'Iapening , In afrtijking
van de tijdens de Pinkstertocht van vorig jaar verspreide pamfl et t en ,
waren deze ditmaal alleen in het Nederlands gesteld e n niet ook in
het Duits (ter a ttant i e van mogelijke Duitse toeristen), Kennelijk was
de be toonde belangstelling van Duitse zijde destijds niet groot ge no~g .

•

De tijdens de t oc ht gebr uikte voertuige n - ee n 35-ta l personenauto ' s en 8 autobussen - waren behangen me t l euzen van soortgelij ke
strekking a ls de

zo~ven

genoemde .

Gedu r ~nde de tweede dag van de tocht verbleef een gr oot gedeelte

der deelnemers op het kampee rte rrein in het Brabantse Schaft , waar men
zich hoofdzakelijk

v~rmaakte

met sportbeoefening .

De laatste dag trok men , al demonstrerend , door verschillende
Limburgse pl aatsen naar Br uns s um , 11aar a lle .deelnemers zich te omstreeks 12 . 00 uur verzamelden voor een gcmeenschappelijke t ocht langs
het AFCENT- hoofdknartier .
Hier 11as een gel uidsinstallatie opgestel d en werd door ANJV secre taris HONMA een V·.:! r kl aring voorg.:! l ozcn , die er op neerkwam , dat
Nederland uit de NAVO moest treden , omdat deze het dictatori a l e r egiem
in Griekenland steunt , torwijl edn der belangrijkste steunpi laren van

Vä~TROU ,J..!;LIJK
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d_. NAVO - t . I'J .
gekl a urd<.l
aan

d.:~

Ar.1~rika

- in aig..:n land

b ~ volkingstro~p arond~r

tv

0

-:'H:ld <.! n t:;as gv bruikt 01:1 dv

houd~n .

Ook zou de

md owe rkcn

NA ~ Ü

lh.rL..: ving van het Dui tsc nili taris ..tc .
Da gc hvle demonstratie had een

Ve

ord.:~lijk v ~ rloop .

tij d ~ns

dv

slotme .... ting in Hc.::rlvn gehouden to.:spraken br• .chtcn ga,:)n nie:m·;s r1e0r .
Hoel'/ol "Do ;vaarhvid 11 van 4 juni 1968 meldde, dat v v V : duiz t: néh.:n
m ~ nscn

in alle del0n van het land de door jonge

kcl~n

voortgebrachte

l euzen haddvn kunnen horen , staat nog te bezien wat hiervan waar is;
dv balanJst a lling van du zijde van het Nudarlandse publiuk was

ov~r

hot algvmv•n immers zuer mati g. Dat de demonstritie door de Oo stduitse
autoriteiten ook interessant werd

g~acht

voor het publiek in de DDR ,

blvck'uit du aanwezighuiCt van een T. V.-opnameploeg daarvandaa n . Voor
he t

AiC~NT - hoofdk~artier

deed zich nog

e~n

•

incidènt voor , tovn oen

cineait van deze ploeg opnamen wilde make~ van e nige voor hut hoofdkwartier geposte ... rde mar e:chaussecs . Dat werd hem bol..:t .
De in ANJV- kringen gemaakte prognose , dat aan de tocht minimaal
400 ANJV- ers zouden deelnemen , is wel onge veer uitgekomen , ma;1r dat

dit aantal bij de slotmeeting te He e rlen - dank zij het activc.:ren van
CPN- loden - zou oplopen tot + 1000 damonstrantaq, gard niet
ook hier waren nam0lijk i n totaal
ouderen hadden
g~dur endc

k~nne lijk

sl~ci.'lts

bewaurh~id ;

400 à 500 aan11uzigcn. De

andere ideeën omtrent hun vrijutijdsb0st0ding

de Pinkstar dagen dan do par tij van hen v0rwachttc .

Pol ~n p~obucrt

Nederlandse

publiek~

opini0 t e sussun

Al eni ge maand0n gingen e r in Nodorland proteststemme n op t egen
hat zich in Polen

manifester~nde

anti-s0mitisme . JJczc protesten kce:r-

dcn zich tegen de openlijk discrir.Jin.::rcnde anti - Joodse propaganda ,
de ontslage n van Joodse ambtenaren en hoogleraren, het weicicren van
inruisvisa aan journalisten die zic h

t~ r

plaatse van de situatie op de

hoogte wilden stellan enz ••
De Poolse r ..:gcr ing heeft kenn0lijl< weinig behoefte aan oen anti somi tisch

11

i mage 11 e n stuur de r.1et name hier te lande haar vertegen-

l'loor digcrs op pad om de pos i t i e van de Joden in Pole n te
li jkcn11. Daarbij word het steads nadrukkelijk

voorg~steld

11

verduidealsof aan de

Joden in Polen niets in de we g wordt gelegd , om welke rod~n dan ook
- zeker niet omdàt ze Joden zijn - maar dat wol hot Zionisme , zoals

VBHTHOUHBLIJK

•

- 21 -

cl., t in rol

!l
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is , ó'-zi~n ·ordt .:üs C~.:n OJ? L;ra~l c~rici1t

natïon:.lis.•li.; dat in L.:it._. 2'.nt: i - Pools is .... n cLr.1alv.., sta< ts(: ... vc.arlijk .
kun Jod .... n zoudun uitslui t:cnd in dat licht

~o~t~n ~ordun

b.... ziun .

JTunctionarissvn van d ... Pools...: a~.1bassadc h-Jbu-.:r. in d\.. :...~·._,-lo.J .... n
wdc~n

t.o-Jtl·acht

tun hun
Oo~

d~zc zio.:nS>.ïijz~

a~nuacht

d&3rbij in

in ons land t..:

h~t bi~zond~r

' 1 v~:.rkop-..n 11 ;

zij richt-

op d .... publicit .... itsM-.:dia .

vnnuit Po l 0n ontvingan z~ unig~ stvun . Mudio juni nerd ons land

b..:zocht door

~J-.n

11

zv1arv,; cLlçgatic , b-..staand..: uit ck

dir~ct~tG·

v ...m

h0t ccntralv comité voor ondcrz o-.:k naar Nazi -misd adJ~ , ur . Pilicho wski ,
..:n du b~~-nd~ schr i jv~r 0n v crz~tshuld Bart osz..,wski, diJ ing~schak-.:ld

u0rd..:n bij h .... t aan d~ ~an brun~-Jn van h... t Pools~ standpunt. (Bu i de
h..:run
•

naM~n

ook contact op rn ... t

h~t

_.ijksinstituut voor Oorlogsdocumon-

tati... .:n hut N0dvrlanüs G_,noo tschap voor Int .... rnationalc uak-::n , ;;1-:;t
naoc om

no~

0-ns t .... bcnadrukk"n dat

Pol~n

t..:gvn d .... in 1969 van kracht

gordunde v-..rjaring van oorlo6 soisGad.... n is gvkant) .
Tot dc 0 -..nJn , di .... ver ontrust zijn door d0 uiting-..n vun anti scrnitism\.. in Po l ~n , b.... ~oor t ook de l ... idinb van hut Nvd.... :l~nds
Auscnwitz Cornit5 (NAC) .
~ in d ~aart

gaf

h~t

d"z~ b~zorgdhcid ~~waagde

NAC eon kort
en alle

co~~uniquó

oaatr-::u~l ~n

uit , vaari n hut van

van

u~ n

ant i - s8mitischc

strekking ten schJrpste afve~s . Aan de eerste mini ster van Polen werd
in d..:z0 zin cun t e l egram g-.:z ondun .

•

In april pr ot astcu rd~n v~rschill ~ndo joodse organisaties bi j de
Poolse autorit..:itcn t egen het besluit de inwij ding van :.:un he rdcnkings paviljo..:n voor de joodse slachtoff~rs van Ausc huitz op e0n zaterdag
(Sabbath:) te lat~n vallvn . Ook het NAG vord door dit besluit pi jnlijk
gctroffon 1 hovuc l h'- t zich nL:: t direct schc.ardc ondl.:r dugcn..:n , die or
opvnlijk pr otest t~g0n aantv~~nden .
Begi n juni na@ de l ~ iding van het NAG hut principi~ l e busluit
zich niut tu doen v~rtcg0nu oor di~cn op cvn ~ .... dio juni in Pol Jn te houden

bij~unkomst

v&n het Internationaal Auschaitz

Comit~

(IAC) . Tur

v..;rklarin 0 van zijn b..:slui t >Iur d uoor h.::t NAG aangevoerd , dat rec.::nte
"poli ti... !>u gudrc. 0 in.;0n 0n ui tint:; ... n" in Pol-Jn niet andurs dc.n e.nti scmitisch buno .... wd kunnun gor den .
Du bijuunkomst van h-::t I AC is OVJri;~ns tv vlfuu r ure uitg0at ... ld
tot hut najaar . Porsbvrichtcn ~.ïaakt..:n gewag van berichten va n v..;r hinV.t;HT ..-<UU .J.8LIJï(
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d~ring v~n v~~schill~nd~ ~ational~ organisati~i:
to-.Jst~nd

v..:rb;..nu ··'"' t d...
..::~n roisv~rbod,

Isra~l

vanuit

in

h~ t

land, vanuit

d~ So~jut -Uni~

om

vanuit Frankrijk in

Gri~l\...,nl and

onb..:x~nd~

in v..:rbe.r.d ï.wt

r..:d-.Jnan "'n vanuit

prot~st .

uit

Pol i tL.:k co1;u:. .... ntaar van Jo 0r y
In d..:

L~rst-.J

t:.Jü.d\.thi

-- -

hulft van juni w-.lrd ons land b ... zocht door

o~n g ro~p

.dussisch..:: journalisten , diu c..:: n "tooristisch..: 11 r-.!iS door B... lsi0 en
Nud..:rland uiaakte . Ond0:c

h~ n

b..:vond zich Jo ory

bui t~nlan<.l <.Jn poli t i uk comm.:::n ta tor van dv
Zjo-.lkon is ni3t

al l e~n

bak~ndv

uon

11

ZJO~KO•JJ ,

rvdactdur

Prav1da" .

Russischv top- journalist,

doch ook aun orvaren doskundige op h..:t torrein van du propaganda on
d~

da dialoog mvt hot Josten . In de ovrsto jar-.ln na
aandacht als corr0spondcnt van do

11

oorlog trok hij da

Pranda' 1 in Parijs , lat.?r trad hij

•

op als plaatsv..:i·vango.nd hoofdr.::dact..:ur vun d-.: "Prauda 11 in Moskou . In

1957 u..:rd hij b-.lnoccd tot voorz itter van de in dat jaar
11

Staatscor.lulissi.:: voor cul turelc
d~

Als voorzitt..:r van
hij de status

g~.:noot

b~trckkingcn

ops~richto

ulèt hot bui t.::nland" .

staatscommissi.:: - in W-.llkc boadaniGbe i d

van ministar - uas hij

v.:rant11oord~lijk

voor

d~.;

algï.:h..:lu coÖr dinati.:: van de cul tur~le on w..:t..:nschapp..::lijko ui t1·1isse ling mot hut buitunland . Tot 1962 ble.::f hi j op duz ... post uurkon aan
do zoor ingrijpvndu r oorganisatios , die moeston wordvn doorgcvoa rd
om hvt g.::hu l c potonti ... ~ l van de Russischu or8anisaties , diu
uar~n

bij d0 cultur e l e .::n wetenschappelijke uitwisse ling ,

b~trokkcn

di~nstbaar

t .:: Qakcn aan do politi ek van d~ vr eodzamo co3xistontic .
Zjookow is tijdens zij n ve rblijf in Nedurland s~ In ter vi cnd door
het weckblad du ;•Haagse Post 1 '
o~rstc

sinds zijn

.

De r\:lputati c van vloth.::id, di.; hij zich

optrudon in Parijs in de omgang

~vt

Jesterse jour-

nalisten had vervorvun , bl0ck we lverdiend . Hij wekt..: af Ln toe zulfs
- bijno - de indruk or maar op los to pr aten.
Alvorens in t 0 gaan op vragen , die de interviewer Jildd stollen
naar aanL:liàing van

~on

in de "Prawd.a•• van 30 mei gepubliceerd cma.u..:n-

taar van Zjoukow op do the orie ën van Harcuse, nildo Zjockow cvrst pr.:lt on over

11

pan- Eur opa 11 • Nader

gcpr v cis ~ord :

ovur Buropa 'lls ge ogr afische

vonhc i d van du Atlantische Oc;:;aun tot d.i Oural ... n ov.::r du vraag wat de
ec onomische
Als du

mog0lijk h~ dcn

van dit Europa zoudvn zijn.

E uro p~on 0n ~at

e l kaar will.::n samonwerkon , zo ste l de
V~.~THOU .Jl!:LIJK
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L.jo..:ko .: , kunn._,n z..: van .C:ur o p:t d,. groo tst .... :.t<.tcht t0r
~)robl...,l.t...:n

binn ... nl n"ls'-'

H~r ... ld

,,,:;.k.... n . v ...

van d .... vc r schill .... nd ... J.Jurop ... s..: st3.t ... n int-..;r-.:s -

s . . . "'.a:"d .... n h""1.: da.:=:.rbij ni....:t .

ï

1

Ik nv\.!Jltt , V-..;r .. ~la:trc .. '"" Zjo""'ko':,'
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Het conflict
··-----

in de PSP

De groeiende controverse binnen de PSP tussen de Etrijdoarc

~ur

xisten en radicale jongeren aan een kant en de idële pacifisten aan de
ande re kant , werd weer een s dui deli jk geYllustreerd door een art i kel
dat onlangs werd gepubli ceer d i n het PSP- orgaan " Uadikaaln . Dat er ge s chillen bestonden was reeds geruime tijd bekend . Ook tijdens het in
decembe r vorig jaar gehouden

~ ~ndaags

politiek-congres van de parti j

bleek dat uit de discussies , tervijl in de stellingen, die tijdens
dit conóres wer{len aan;;enornen , d.e groeiende invloed van de oppositie

•

tot uiting kwam . Stelling nummer 1 - tevens uitgangspunt van de 19
volgende - toont bijv . duidelijk de socialistische inbreng :
"De PSP handhaaft volledig de samenvatting van de be langrijkste beginselen van de pacifistisch-socialistische partij , zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de
partij in 1962. De PSP stelt daarbij vast dat de sne lle ver:nderingen op politiek , sociaal en economisch terrein ,
welke het 1.esteuropese kapitalisme in zijn huidige fase
kenmerken , de formulering van een program van structuurhervormingen , gericht op een radicale.J..-.2~Cialistische om~orminr-; v~~ e m~tscf!.ill2.Ei.Î hoo~;s t urgent maken en dat zi j
het 1.2:Lhaar ~ o oE_na~~te ta~~!!_E.eken.:L~-~~ort_!:!!28_el_:h .ik~
~.Q!:!!!:h.i n_di:Lt~~_:h tV_2.Q!:_ te_g~g~ . Zo dit mogeli j k is ,
st~lt _ ziuL.EE.:hjs OJL.3i t_1~~~-.!!!~~nd~!:~~ciali E!.'ti.2Ph e
B..!:.2.Q.E.2!:inge !!_~!L~f.ê~!!~!L1~~~~n

11

•

.'erd deze stelling wèl aan vaar d , voor ste llen van de afdeling
•. msterdam - v1aar het sociali s tisch e en radical e element in

cle

PSP zich

met name manifesteert - , met betrekki ng tot de onderwerpen ,;ec onor:lisc he
democratie 11 en

11

gewe l d in de samenleving" , druisten zozee r tegen de op-

vattingen van de pacifisten in , dat deze op dringend advies van het
hoofdbestuur werden verworpen .
Het eerdergenoemde arti ke l i n

11

Radikaal' 1 behelst een verslag

van het politiek secretariaat, bestaande uit het driemanschap
P . Smulders (voormalig CPN -lid) , P . Verdeoren en \I . Boerboom, en was
oorspronkelijk bedoeld als ve r slag voor de op 15 en 16 juni j . l . ge houden Algemene Ledenvergadering . Aangezien het vers lag een aanval
i nhield op het huidige b e l eid van het partijbestuur , ging dit er niet

•
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mee accoord , dat het in behandeling genomenwerd • .Je auteurs Haren
echter

v~n

mening, dat ieder parti j - lid het recht had kennis te

nem~n

van de lijn welke het partij - secretariaat voor de partij wenst en
verzocht dan ook om publicatie in het partijblad .
Naar verluidt zou hei partijbestuur eerst na enige pressie v~n
de zijde van Smulders c.s., waarbi j door laatstgenoemden o . m. vterd ge dreigd met het toezenden van het verslag - buiten het PB om - aan
:üle afdelingen, tot publicatie in "Tiadikaal " hebben besloten . D::tv.rbij zal ook de mogelijkheid om op deze wijze in ieder geval het ver slag van een kort commentaar vergezeld te kunnen doen gaan , vtol het
nodige gewicht in de schaal hebben gelegd .

•

In dit commentaar zegt partij-voorzitter '1icbenga , een van de
grootste tegenstanders van omvorming van de PSP tot een marxistische
oartij , ondermeer, dat het artikel niet een door het PB als zodanig
ingenomen standpunt weergeeft en dat het geheel voor rekening van de
schrijvers persoonlijk is .
Dat een groot deel van het partijbestuur zich van dit artikel
distancieert is wel te begrijpen , want, zo men.::n Smulde:.·. sc.s ., de door
e PSP gevoerde

vredespolitiek is wel goed , maar de massa van de

kiezers wordt e r toch niet mee bereikt . De kiezers moet juist duidelijk gemaakt worden dat de problemen van oorlog en vrede

11

een uit-

vloeisel zijn van het kapitalistische systeem e n dat ieder stukje
strijd tegen dit systeem hier en nu , ook in de

•

11

kleine 11 were l d van

de kiezer, een onderdeel i s van de strijd die over de gehe le wereld
in allerlei vormen tegen dit s y steem gevoerd wordt voor een menselijke

samenle vin~ l

De werkelijke strijd zal dan ook - aldus Smulders

c . s . - ·'noodzakelijk steeds meer het karakter gaan krijgen van een
directe confrontatie van de tegengestelde maatschappelijke krachten ,
buiten de vertegenwoordigende lichamen om" • .t.:en pleidooi dus voor
meer buitenparlementaire aktie .
De opstellerR van het rapport menen nu dat de

~SP

moet trachten

een duidelijk geheel van opvattingen te propageren, waarin alle
•

1

:tinkse" groeperingen hun eigen specifieke problematiek herkennen .

Daartoe zou de PSP het initiatief moet en nemen en de discussie met
alle linkse krachten i n ons land op gang moeten brengen . Deze discussie zou dan moeten uitmonden in het volgende jaar te houden politiek-congres van de PSP . Ook ni et-leden zouden aan de discussie en
VERTROUIAIELIJK
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het consres moeten kunnen deelnemen en zouden hetzelfde recht

van spreken moeten hebben . Het resultaat zou dan kunnen zijn , aldus
de opstellers van dit stuk , dat er een program wordt geformuleerd ,
11

dat voor de socialistische krachten in ons land het uitgangspunt

zou kunnen zijn voor de noodzakelijke éé·:wording en het begin voor
een duidelijk alternatief , dat

inspirere~~

.en organiserend zou kunnen

werken op all e vormen van beweging die er momentcel in ons land
plaatsvinden tegen de huidi ge gang van zaken en op die beweging die
er noodzakelijk zou moeten komen''· Het gevaar voor het partijbestuur
schui lt in het

11

mee lat en doe n" van niet-partijleden . Op deze wijze

zouden immers vogels van. diverse pluimage - waarbij gedacht moet
vrorden aan dis si den te - communisten, trotskisten en radikale jongeren binnengehaald worden , waarbij het niet ondenkbaar is, dat door hun
steun de radikalen en marxisten zich meester weten te maken van de
partij of daarop in ieder geval meer dan tot nog toe het geval

•

is~

hun stempel zouden kunnen gaan drukken .
Wie na het vorenstaande verwacht mocht hebben , dat het op de
Algemene Vergadering v.a n de PSP , welke op 15 en 16 juni j . l. nerd
gehouden , heet is toegegaan., komt wel ze e r bedrogen uit. De controverse in de partij hee ft (nog) niet tot een uitbarstinG geleid .

~e l

had de afdeling Amsterdam een vérgaand e motie over vernieuwing van
de partij in sterk marxistische richting willen indienen , maar het
partijbestuur sneed haar de pas af met het voorstel een studie -commissie in het leven te roepen, die een analyse zal maken van de sociaalüconomische en politieke situatie in Nederland en van de taak die
het , in dit raam, voor de PSP ziet . De algemene vergadering kon
hiermee accoord gaan en droeg het partijbestuur op , de analyse v6ór
1 oktober a . s . te publiceren , zodat zij tevens a ls discussiebasis
:<an dienen voor de linkse krachten in Nederland , Na discussie in de
afdelingen zal deze analyse de achtergrond voor het politiek- congres
van de PSP in 1969 moeten vormen .
\'ie l ligt het in de bedoeling in het voorjaar van 1969 een
open-congres te houden , waarbij iedereen zal worden uitgenodigd , die
in de voor.gaande maanden heeft meegediscussieerd . Dit moet mede ;toràen
gezien als een tegemoetkomi ng aan de wensen van het poli tiek- sec:..·etariaat ,

d~t

echter het oog had op dee l name en hetzelfde recht van

•
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politiek - congrcls.

In zijn openingsrede heeft voorzitter

.i~b~nga n~eens

lijk uitGesproken dat de PSP onverkort zal vasthouden

a~n

duide-

haar

pacifistisch-socialistische grondslagen en "dat indien zich me:nsen
zouden hebben aant,esloten bij dv PSP zonder ons pacifisme te erkennen
en to

aanv~a rden

als e0n

w~zenlijk

aspect en een onmisbaar gedee lte

van onze standpunten , die mensen dan dienen te beseffen dat zij lid
2·ijn

:;~.•!orden

v"':-1 de voor hun

verkc•~ rd e

partij 11 •

In een resolutie we lke t ijd ens rlcze vcrgader ing werd aange Jtomcn , word do poging van de s tudenten om - in haar verzet tegen de
geesto li jke en materi ële onderdr ukki ng - te trachten een brug te

•

slaan t ussen jonge intellectuelen en arbeiders toegej uicht . Vastge steld werd dat nergens in .ast - Europa 66n van

d~

zich soc i alistisch

noemende partij en in staat is geweest om leiding te geven aan deze
bewegingen en het we rd de taak van de PSP geacht om genoemde strijd
i:1

ederland te propageren en richt:.ng te geven .
Met i i t zonder incid enten verlopen congres is de rust in de

partij

- naar buiten althans - voorlopig hersteld . Verwacht mag

worden dat dit s l echts van korte duur zal zijn en dat de imme r
actieve oppositie spoedig nieuwe aktiviteiten zal gaan ontplooi en ,
teneinde h aar invloed in de PSP te vergroten of indien mogeli jk de
l eiding ove r te ne men •

•

Evenals in voorgaande jaren gaven de Arnhemmers er bl ijk van
een betrekkelijk koel volkje te zijn , dat zich niet gemakkeli jk laat
beÏnvloeden door straatacties . Zij toonden namelijk nauwelijks eni ge
belangste lling voor de manifestaties , die geor gani seerd war en op een
aantal zaterdagen voorafgaande aan de , in Arnhem van 21 tot 29 juni
gehouden NAVO- taptoe en di e de aandacht moesten vestigen op de gevaren en de onwerkelijkbeid di e opgesloten liggen in het denken i n
militaire blokk en en op de valse

11

romantiek 11 van een mi li taire

taptoe . Soortgelijke demonstr at i es in de week van de uitvoe r ingen
vermochten evenmin noe menswaardige r eact i es bij he t publiek l os te
maken .

JK
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De bedoelde aktiviteiten werden ontplooid door de afdaling
rnhem van de PSP en de groep "Kerk en Vrede"; het, plan •;,•as om op
waardige wijze (11 disciplinc-codea) en bij herhaling zoveel mocelijk
de aandacht te t rekken voor twee stellingen:
"Tapt oe - romantiek verdo e ze 1 t oor logstragic:-< 11 en
"Denken in blokken breekt de wereld in brokken;' •
De initiatiefnemers bedi enden zich daartoe van folders , mani festen , sandwichborden , oorlogsfoto 1 s , ge l uidsinstall aties , sprekers
( o . a . Bram v . d . Lek) , marsmu zi ek etc •• Bij een eerste optreden , 1 juni
op de St . Jansp laa ts, bleek di t nie t geringe a r senaal al i nof f ecti e f.
Ook tijdens de verdere voorstellinge n moesten de organisatoren zi ch
tevreden ste llen met de rol van roependen in de woestijn .
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D..1tum:

*

*

•
*
*

4 juli 1963

Studiedag .

Brussel

7- 13 juli
1968

Conf.over de plaats v.d .
vrouw in het econ.,soc. ,
cult . en pol . l even.

Santiago

6- 10 juli
1968

.ereldconf . v . Juristen .

Parijs

IVDJ .

Seminar over de Ve r dedig1ng Mexico
van de rechten van de
City
vrouw.

Int . Democ . V:rou: •en
Fed . (IDVF).

28 juli1 aug . 1968

Congres Lat• - Am . Journa listen .

Havana

Intern . Org.v·.
Journali sten(I0J) .

28 juli6 aug . 1')68

9e .J ereldjeugdfestival.

Bofia

.. ereldfed . v . 0eo .
Jeugd ( ::;. :JJ) en
Intern. Uni·'? van
:5tudenten (I US).

12- 20 aug .

over strategie
en organisatie in het
komend acade~isch jaar.
Studentenkaderweken .

Leuven

Verm . StudentenvakbeH.Leuyen .

Leuven
Berlijn
Turijn
en ws .
Parijs

• • ? ••

~e r e ldcongres synd . stud .
org •. in· ie steuropa .

Turijn

Synd . stu<lentenorganisaties .

zomer 1968

Bi jeenkomst van jeugd uit
NAVO- en War schaupact l anden •

Helsinki

Jereldfe d . v . Dem .
Jeugd ( ' IFDJ ).

1e weelc van
sept . 1968

Internat i onaal congres .

Carrara
(Italië )

Anarchisten .

Internat . Colloquiem van
Europese en Amerikaanse
Juristen .

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

sept . 1968

3e Voo rhreidingsconf. v .
Alg . Conf . CP- en

Boedapest

sept . 1968

Algemene Vergadering WF.,:'I . Helsinki

1968
Aug . 1968

+ half sept .

1968

*

Int . Verbon.l 'l .
Jem . Juristen
(IV VJ).
Intern • .0o:J . ·v ::o:!\1 - .
Fed . nvD:n .•

15- 21 juli
1968

medio aug• .

•

Plaats:

~e~inar

CP- en
~Jereldfeó. . v . •!eten-

schappelijke .:erkers C'.F'.ï .:) .
18- 21 ~ept .
1968

5e Medische

Congres FIR .

1arschau

Internat . Fed .
van Verzetsstrijders (FIR) .

VE.RTRüU: ~ELIJK

---------

V~ q TRCU

- 30 -

Pl a::~t; s :

D:ttum:
---4e kwa rtaal
1963

~LIJ K

Intern a t . d e ~inarium

'e"' Dehli

nvc r het ondernerp:
" fJe uitbuiting van
de .. f ro - .~ziatische

land en d or het kapi ta'l11.
Bureau voor Internationaal Tourisme en JeugC:..
( FDJ).

3e Int.meeting BITEJ .

Praag

25- 29 s c ;1t •.
1968

9e Algemene Conferentie.

Saint Cergue ( Zwit serland )

2- 5
1968

18e Zitting Alg.Raad dVV ..

Hosteek ( DDR) .lereldvakverbond ( 'VV).

najaar 1968

Invali den to cht .

••?••

LOIT •

24- 28 nov .

V!e .,erel dcongr es over
"De rol van de vrouw
in de we reld van van daag·' .

Helsinki

Intern.Democ.
Vrouwen Fed . ( I VDF) .

nov. - dec .
1968

Int . Conf .van CP- en .

Hoskou

eind 1963

Symposium Eur. Veiligheid .

Praag

Czech . Co ~m of the
Jefender of Peace
(CCDP).

herfst of dec .
1968

Conf . ove r Eur. Vei ligheid •

••? • •

~ereldvredesraad

de c . 1968

Intern . studentencqngres
( analoog aan Vietnammsnifestatie in J . - Berlijn in feb . 1968

22 ..:27 $C pt ;

1968

*

o l~t .

'ereldfed •. !etenschapp . ~erkers
( ~F d J) .

•

Co:!lmunisti s c~e

Partijen .

(iVR) .

.... .
?

Euro pese syndicalisti Jche studenten organisaties .

•

nieuw , c . q . aangevu l d .
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Datum:

Hu.:lm:

21 - 3 •68
5- 4 •6 8

i·~:' RTIIEN,

SUITI:NL"'NDSE REL...:N

J.

23- 3 ' 68
1- 4 •Ge
31 - 3 ' 63

:Ci"~luE

Geb . datum:
------

Reisdoel :
------

4- 5· ' 28 .

Lid reductie ' 1De .aarhcicl'
Tsj echo- Slowakij e , a l s coi·-respondant .

3- 5 ' 35

Trotskist.Praag, voor journalistieke inform.ttie.

B0.'l.S-

~TARKEN~TE I N , M .v.17-1 0

•

7- 4 •sa
15- 4 •68

K LINK~NB~RG ,

8- 4 • 63
11 - 4 •68

1ULST • .r.

Tolk , Be rlijn , doe l

onbe : ~nd .

7- 12 ' 23

..!:x- journalist nne : a ~o.rh:;i,[ : ;.
Verbleef mat familie ir- 0 ..Berlijn .

9- 12 ' 16

Voorz . NU , dir . VEUNU . Boedapast ,
Sofia en Boekarest , voor be spreking reizen.
Vertegenwoordi6ers van !~at •
Comité Vietnam. DDR , voor bespreking Nrd . Vietnamees c0nsulaat ove r het oprich~en van
een Vietnam- tentoonstelling
in NeJerla nd.
ere - lid van partijbestuur CI\J .
Vacantie rt'alië .

9 - Lt · 1 6Û

.JANKJ...:.RT , K .
NAK , P .

7- 11 ' 12
28- 12 ' 06

•6ü
•63

GROOT, P . de
+ echtgenot e

19- 7

•68
•68

BOO B. J . de

20- 12 ' 34

Lid redactie .;De .aarheid: .
Roe~eni~, als correspondent .

9- 12 '1 6

Voorz . NU en dir . V~R HU •
0 .-Berlijn, voor besp reking
reizen .

9- 6
23- 6
16- 4
+ 26- 4

29- 1+ •68

•

~.G.

' 17

+ 15- 5 • 68

.-iULST,

!•

' 99

eind mei ' 68

ROELOF.3 , A.
1i:~ rm iEN, J.

2- 6 •68

?LEKKER , N.

3-1 0

1

24

Trotskist . Boedapest, reisdoel
onbekend .

5- 6 •63
10- 6 •68

HULST , '.:j .

9- 12

1

16

Voorzitter NU en d ir . VhR,!U .
Moskou , via Leningrad , voor
bespreking reizen .

12- 6 •68

.ALDA , D.

7- 4 •4o

13- 8 ' 3 1

Beiden lid redac ti e ·'De - - é~ar 
heid" . Parijs, voor informatie over gebeurt eniss en i n
Frankrijk .

te rkzaam bij NU , Leningrad en
Moskou , als r~isleider .
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