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lr1 een v;-,n zijn

1

telhaast

kl:lssiel~

gei'Jorden teksten - het

interview ') >;u..J.rin vo:,)r het eerst het woord ·'polycentrisme" viel pareerde de vovrmalige Ital:!..aanse partijlei<1cr Tor;liatti in het ·.voordensteekspel met zijn interviei'ICl'G zo een opmerking over l1et "taal ·;-

•

verschil tussen vost en ·.:rest: i'.9ie bev;erin -;
tieke taal verschillen tussen üost en
sens. Na de Franse

-~evolutie

vcronderstelde poli-

ov~vr

est is rJure reactionaire non-

was er ook a.L

e•~ n

reactionaire Vatica;:;.n-

se beneging die zich druk oaakte over de perversic van de revolutionaire taal . (.ij vervees naar wat hij een
de uit omstreeks 1bOO). In dit

idioot woordenboek' noem-

' J ieu~ Le~ocratisch

fhilosophisch

Noordenboek 0icnstig tot het Verstaan van de Revolutionaire Taal'
trachtte ze aan te tonen, dat vrijheid, patriottisme , gelijkheid ,
recht, enzovoort , de hele politieke terninoloe ie van die tijd , die
grootse woorden die zulke grootse dingen hadden betekend in het ver leden, in de mond van de revolutionairen in

~rankrijk ,

waar die af-

schuwelijke revolutie had gezegevierd, juist het tegenovergestelde

•

waren gaan betekene n 11 • Zn zo , aldus Top;liatti , dacht de reactie nog
steeds •
Inderdaad

\laS

er onder de ::reactionaire" moralisten van na de

Franse Revolutie gro te belangstelling voor dit verschiinsel van de
revolutionaire taal. Voor het eerst werd men zich

be~ust

van de taal

als uitdrukking en v1apen van een politieke mythe - een ideologi e .
Men sprak van de :1omgekeer de taal:', een •taal van bekende woorden
die consequent in hun tegengestelde betekenis gebruikt werden;:, een
taal van

machtige hieroglyphen , in de geheimen waarvan men in6ewijd

moest zijn om ze te kunnen verstaan;'·
Reactionaire nonsens, volgens Togliatti , die nog altijd opgeld
deed wanneer men in het -.,esten sprak over het cornmur:isme i n het Oost blok .

"') P . ~·ogliatti in 11 Nuovi Ar gomen ti ;; , no. 20 , 1956 , •iNegen vragen
over het stalinisme:· .
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Maar de eerste aanloop tot de democratisc he r e vo lu t ie in
Tsjechoslowakije was de ontlui s t eri ng va n de :;mach tige hieroe:lyphen 1 ;
van het communisme , de neigering van de intel ligentsi a om nog langer
in de symbolen van de pol i t i eke mythe van dit communisme te spreken.
De scliTijvers - Vaculik op het schrijversc ongr es in juni vorig jaar zwoeren hun ·· Geperverteerde•• dialekt af . De omgekeerde taal \lerd
terug omgekeer b en wee r voor ieder beter verstaanbaar.
Voor i eder behalve voor de andere dialektspr ekers va n het Oostblok die de oude toestand tracht ten te herstellen. Vrijheid , gelijkberechtigdheid, soevereiniteit, democratie , niet - inmenginG, patr i ot tisme , heel de po liti eke terminologie bleek inde rdaad en ondanks
Togliatti omkeerbaar.

:soeve r eini tei td , zei Jooskou en zond zijn troe -

pen de grens over ; "niet- inmenginb· e n mishandelde de 'l sjechoslowaakse partij - en regeringsleiders om ze van gedachten te doen verande -

•

ren; ::democratie 11 en eiste dictatuur . ·•Onverbrek elijke vriendschap
tussen onze volkeren 1; , zei Moskou en er vielen doden • .:vri jhe i d,
zoal s bij ons, waar we geen c ensuur kennen '' , zei - letterlijk. Ul bricht .
11

Als ik een woord gebruik , zei HU1npty- Dumpty op bestraffende toon tegen Alice (in londerland), dan betekent dat
precies wat ik wil dat het betekent - niet meer en niet
minder .
De vraag is, zei Alic e , of je een woord wel zov eel verschillende dingen kan l a ten betekenen .
De vraag is , ze i Humpty- Dumpty , wie de baas is. That' s
all " .
Een .:politieke mythe •: bestaat uit een .:doctrin e:' , min of meer
heilige ' 1 formules •· en zogenaamde "miranda;; (al datgene wat he t poli t i ek onkriti sche volk een bewonderend ontzag i nboezemt). Het communisme is zulk een politieke mythe met een fundamen tel e rechtvaar digi ng van politi eke doelstellingen , me t heilige f ormules en di t, voor
het volk, omge ven me t de lichtkra ns va n het ont zag- wekkende . De
i nstandhouding va n de mythe is een levensbelang voor de machts- e l ites
die i nderdaad "woorden zoveel verschillende dingen kunnen l a ten
tekenen " .
VERTRO miELIJK

be~

•

- :;, I n T.. J0Choslo· al:ije werd de politiûkc nythc v m l:ct co. '. m.i::;r '
in ZiJn \'.'CZen
loctrine 11cr c.
k ."n u "

Cl ••

nr;etast. tiet h.1d zijn "rniranda': reed.:> verl_or n.

~e\ïijzigd.

De

;•erden terugvertaë,l d . ::i<' t betr--

for,~ules

d\) v::tl va11 de oude r.Je<chts-e l i te •. 1ot

cin(3 voor de po si tie van de
het blok. ;,én

re~en

->0

r.1~chts - cli tes

b~:.tcke:1<i0

ook ee n tcdrei -

in de m:dcre lar. de r. v ·m

t;ot interventie.

bevat in haar doctrine de fundam.3ntele rechtv<Aarclieing va.'1 eer:
vijandschap

jc~ens ~et Ka~ i talistisc~c

drukking van een

mrichtsstrij~ ~ie

•

~et

op

de laatste jaren weer nieuwe vormen

4c.~Len ,

d0 ideolo~ische

~uroposc

h~eft

wing van de ideologische

for~ules

dreigde

politieke toncel

aangeno~un.

beschou-

conceptie te worden

dP~c

aangetast , waardoor hie r ue mogelijkheid ver d

Door de afbraak

~:ritischc

vat' de politieke r.;;the in S,sjechoslow3.kije en de

uit -

gesch~pen

voor een

ge:•;iJzigde politiel'e vi s i e op Europa, voor een ge\'lij:?.igde politiek,
voor een reële wijziging in de machtsverhouainBen op het ::uropese
toneel. Uiteraard ging het daarbij om Duitsland. De tweede reden tot
interventie.

~~ - ~~~~j~ - ~~~~~~-~~ - ~~~~~~~~~~~~~~l-E~~~~~~~~~~ ~~ - ~~-~!~~~:
E!:~!E~~~~~~~~

Van Januari tot augustus - vanaf de afzetting van Ncvotny als
de tot dan t oe onbetwi s te leider van de Tsjechoslowaakse

•

~I

to t aan

de inval va n de .• a r schau pakt -legcrs - waren de discussi es i n Ts j e c hoslowaki je over de toekomst van het land voornamelijk cericht op twee
onderwerpen: de politieke democratie en de positie van Tsjechoslowakije in t:uropa. De gemat igd- progressieven vnu de richting Dubeek
stonden op beide punten een

~olitiek

voor van voorzichtige , geleide -

lijke aanpassingen. De conservatieven doen horen - bepleitten matiging ,

voor~over

~aarschuwden ,

ze zich konden

gesteund door de

pers van het t'aoskouse blok , tegen al te optinistische en
verwachtingen . De

ultra- ?ro~ressieven

utopisc~e

echter , die de wind in de rug

hadden , trachtten forser door te stoten .
In verband met het democratiseringsproces werden ui teraard
vooral de ~roblemen rond de positie en de functie van de communi s t i sche part ij van all e kanten belic ht .
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In het ·.--ctieprogra::: · van de Ct·, in april

0

epublicecrd "), ·1erd

hierov0r gezegd dat de partij in de eerste plaats tot opdracht had
socialistische initiatieven aan te moedisen, de weg en de mo;clijkhed~n

te 1:ijzen naar een communistische toekomst en door overtuiging en

door het persoonlijke voorbeeld van de communisten alle burrers voor
haar i <.leeën te 11:l.nnen. Toch , zo werd daarbij ailngetekend, 1~ocht de
partij niet vcrworden tot een orFanisatie die slechts
ontwierp en schone idealen propageerde.
haar

or~anisaties ,

co~rdinercnde

~e

progr~mma's

diende wel degelijk door

haar pers en de activiteit van haar leden een

en organiserende politieke macht te hlijven in de maat -

schappij.
De partij behield dus haar leidende rol; zij zou zelfs op ge lijke voet geen andere parti jen naast zich dulden. Tegelijk wenste
zij echter toch ook, dat die 'satelliet :•- purtijen en organisaties die
samen met haar het ·t ationale Front

•

vormden, nader zouden r·orden

geactiveerd.
nan àeze en soort0 elijke, in de grond gematigde en behoudende
formuleringen werd zowel door de niet - communisten als de meer progressieve communisten hard getrokken . ilog maar kort tevoren had het blad
van de zogenaamde Socialistische (satelliet) Partij in een open brief
aan Dubeek gepleit voor een meerpartijen- systeem , •'aangezien in het
verleden wel gebleken nas , dat een iinpartij - stelsel niet te vereni gen
was met de ideologie van he t democ ratisch socialisme 11 • Ongeveer
t ezelfdertijd had o ok

11

Li ter a r ni Listy·' , het orc;aan va n de s c hri j ve r s -

bond,cen lans gebroken voor de politieke medezeggenschap ''van c hristenen en socialisten , kortom van de niet - communisten , die

im~1er s

vier - vijfde deel van het volk uitmaakten" . :Sn na de publicatie van het
<;~o~.cticproc;ram"

was het

11

l?race", het invloedrijke vakbondsorgaan , dat

zijn kolommen leende voor een artikel van een van •rsjcchoslo\'Iakije 1 s
top- economen , l'laarin dit pr ogr am werd getypeerd als een document van
"gemiste kansen;; , onder meer juist omdat het de niet - communistische
partijen niet werkelijk de mogelijkheid bood een meer positieve rol
te spelen.
Dubeek zelf meende echter , dat de formuleringen in het .-lctieprogram, hoewel misschien in bureaustijl , toch wel een geheel nieuwe
visie openden: geÏnterviewd door het Italiaanse partijblad .;l ' Unit àn
'') L.ie rro no . 4 - 1968 .
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- 5 bc:::.1·ocr itij, <•r.tt

~s j~:c:10slo1;ai.ij e

radicaal gcbro Ln hnd ·-:ct L·.:t

stalin is m~

en zou t e rugker-n tot haar

tr~ditiLs.

De par~ij

::~a~r

hi~tori

·c:

~

zou niet langer 0en ,llesbcl1

dc~ocr ·~ischL

erscn~~

rol

s ~c len ,

voorname lijk tot Laak krij3cn Met. .w.ar discur;,;i.;:s over rle ..:aat-

sch;lJ.lpelijke probler1en bij te dr'tgen
lement en

r~:gering.

~ot

O:ü

beslui tvorninf V'ln par -

In iwt nicm\iC syste em z.ou dt.: si tu <..~ ti·

oni.,staan,

alclu.s de ls]eCl1oslonaakse partijleider, 11aarin de regerinc; \10r;,.:;lijk
zou rugeren en h:?t p<irlement een werkelijk l·lr>te;cvend orr"aan zou
worden, in staRt op cffectiave wijz0 controle uit

t~

op

ouf~no~

00

regering en haar min ist eries .
Dus wel

•

é~n

p;;trtij, maar clan 1.1isschicn o;i c h ont11ikkclend over-

eenkomstig zekere Joegoslavische dcnk!. cc ld cn over "één partij

als

·gé0n p.;:.rtij ;; - een part ij niet als autor:t t ci t, als m<..tchtsinstrumcnt ,
maar als een principieel opinievormend

~edium,

als begeleidster van

d0 politieke ont,ükkelingcn?
In elk geval vcrklaarde hij drie
reg1onale partijvergadering in
stand~rs

w~ken

~lovakije

later ,

tij~ ~ n3

~e n

in een kritiek op de voor-

van een meerpartijen- stelsel, dat er

~E.

ruimte was voor

een linkse (sociaal - decocratische) oppositiepartij •.• ls cni&e
lijkheid zag hij , dat binnen de

communistisc~-~_r_.~rti.j

gezocht werden voor de bestaande politieke en sociale

1

ng~ 

oplossin.;•;n
p robl ~men ,

daarbij evenwel een gezonde botsing van meningen niet uitsluitend .
In zijn pogingen de ultra- progressieven in de hand te houden,
beseffend dat zo all een de

•

cons~rvatieven

vnn drastische acties

konden worden weerhouden, bleef hij zich ook verzetten t ogen '1 di e
intellectuelen , die te grote haast

wild~n

maken met de socialisti-

sche democratisering·· en h:i.eld hij niet op t u waarschuwen voor
Danarchie:: en :·gebrek aan tucht''· Volgens hem d.~cnde het democrat iserinssproces :met voorzic htigheid en vijzc zclfbchccrsing' 1 te wor den
voortgezet , :;zonder hysterie en in overeenstemming met de socialistische ethiek:: .
De nerkelijkheid was intussen , dat zich in , naast en tegenover
de communistische partij talloze groepcringen begonnen te vormen ,
die het recht eisten mee te discussiëren over de democratisering v~n
het land en daarmee in feite r eeds een pluralistische realit eit
schiepen.
Tientallen

niet - co~nunistische

schrijvers besloten tot oprich-

ting van een eigen , onafhankeli jke schrijversbond. De Communistische
Jeugdbond viel uiteen: er werden een onafhankelijke organisatie van
V.uHTHûm'.'ELIJK

-

J cu 6 dige lJioniers en

_ovendicn

t ~rd

~r

1.>

IJ :;:11'RO U.IELIJ J\

-

onafhankelij l ~c

ge1·erkt aan een plan voor een

Sociulistische (co@munistische in
van d&
dovn

b~kendstc

sl:>r~.;ko;;:n \"J:J.S

.stuC..:.:nt.:'!nvcrcni!;int;cn

o~Jr;"'r~c :~t.

·•v . ,roniging

ni~t - communi~tisch~)

van
~en

Jeuzd: :.
b~go~

organisaties die in deze tijd vRn zich

t:

de :club 231:: van voormalige poli ti..:ko t;uv·,!: ·e:Il:n ,

0cn andere ;as de KAN , een club van

niet - ~artijlcden .

neg..:n uoi

\ïCrden er reeds ;nee r dan tien :1'1ilae•' clubs van intellcctut:lcn geteld
- voornamelijk loss e discussiegroe"ren die z.ic h e vunnel als du ki Gr•Je n
beschouwden van een nieuwe politieke bcgeging, een rivale van de CP .
::.\ :rolijkcrtijrl tro.c!1tten

twu~

tot

he~

11 N

.tionalc:; fr ont " beho -

rl:nde niet-communistische par tij en 11uer uen eigen gezicht te zetten.
Oe ketholieke Volkspartij zag hc>ar aauhang in enkele maanden tijd
verdubbeld tot

L~o.ooo

leden, de vociallstische Iartij de hare zelfs

verdrievoudigd tot 30.000 . De Socialistische Partij vooral bleef
onvervaard ijveren voor een meer partijen - stelsel.

•

De intellectuelen die grotere haast wilden maken met de 1enocratisering, deden eind juni van zich horen in de befaamde

Verklaring

van 2000 woorden· , afgedrukt in het blad van de scl.rijversbond en
verschillende dagbladen . Vaculik, dezelfde die ee11 jaar tevoren zo'n
dr~m~tische

rede had gehouden voor het

schrijverscon~res,

was

vere~t 

,,oordelijk voor de tekst, waarin de partij tt!gelijY. wer d gekraakt
als het machtsapparaat dat tot ongeluk van het land slechts voor zijn
eigen instandhouding gewerkt had en erkend als de enige organisatie
met een program tot herstel.
·' ~J zijn de communistische partij e;een enkele dank verschul di gd al moeten we mi sschien erkennen dat ze nu
eerlijk de laatste gelegenhe id benut ow haar eigen eer en
de eer van het lant1 te redden . •• !'laar wc zullen ons verzetten t egen de gedachte dat het mo6elijk zou zijn democratische hervor mingen in te voeren zonder de communisten .
Zij hebben immers een functionerende organisatie , zij
hebben e rvaren functionarissen , een program • . • _.ls de
parti j nu zegt dat ze in d~ toekomst haar leidende rol
wil baseren op het vertrouwen van de burgers en niet op
loutere macht, laten v1e dit dan geloven zolanG we kunnen
geloven in het volk dat zich in de partij laat vertegenwoordigen . •• .

Dit waren geea noorden van onwillige ketters . Haar in de ver klaring werd ook gc\Jaar schuwd tegen de vijand ;;di e deze zomer niet
me t vakantie zou gaan:; wachtend op de eerste kans om te kunnen toe slaan . Er \Jerd ook in opgeroepen ';nationale comité 1 sil ,

1

' burgercomi-

ti's 11 , t, vorm en voor de behandeling van bijzondare problemen ,
VERTRUU .lELIJK

•

- 7 -

V:.:RTRCU

~vantueel

van

probl~men

··cor.Jité's

t~r

verdedigiP-g van de vrij0

ni ~ uwe

die niet door dP overheid

~erden

r.~eni:tgsuit ~ nr;, ' =

kr nten te stichten, ht:t ·.'ationala

, ELIJI~

~an _

_vat,

op t L ric,_ l eP.,

cvr. cic:en poli t i '" !-::

~·ront=:

functie te geven • •••
Bn dit

~ing

kennelijk te ver. In feite verd de

1~ rtij

im1.1ers toch onc'er bewaking gesteld, in een plurRlisti.::;ch
t~.;kort

aaJrn cc

sy.ste:~t:!

~e h ed,

gcdo.an al::> de •·enice, lei dende partij:: . i let p.-- rtij - rresidium en

de ministerraad noemden de ::2000 './Oorden:: in een cr·r::;tc opHelling een
·ionvC;'rant~Joordel ij k

stuk •.

O~t:n

J-nalifikatio die zij later s-cd.;elte -

lijk terugna.-.len) . !laar vooral de partijen on de pers van t1c <tndere
bloklanctcn vielen er woedenrl op aan . Het

•

~erd

oorlog. De vcrklaring

van de ultra- progressieven we rd een van de directe

tot

a~nleidingen

het overleg van de bloklanden te .,arGchuu van medio juli , de ee rst e
gezamenlijke maatregel in de reeks die met d3 interventic zou eindigen .
De kwestie Duitsland was de tweede aanleiding. De .doemenen warer:
er , begin 1967 , in geslaagd zich los te werken uit l1et ingenieus
gesponnen neb van formuleringen en bepalingen die moesten

verbin~eren

dat de landen van het tioskouse blok tot een betere verstandhouding
met het ;c::>ten (en met name met de lestduitsers) zouden komen , en
hadden diplomatieke bet r ekki ngen aangeknoopt met Bonn *). Dat zou
zich met de Tsjechoslowaken onder geen voorwaarde mogen herhalen.
Elke formulering van kwesties van buitenlnndse politiek die
afweek van de voorgeschreven fr asen uit de gezamenli jke :arschau

4t

verklaringen werd in de andere blokl anden , en zeker in de

D~n ,

~-akt 

argwa-

nend bekeken .
Toch leken de gematiede progressieven rond Dubcek , die in feite
de politieke koers bepaalden, op dit punt geen spectaculaire zetten
in de zin te hebben, al verwezen kleine wijzicingen in bun formule ringen met betrekking tot de buit:nlandse politiek ongetwijfeld naar
een meer onafhankelijke ,
Het

11

~owjet - Unic

pragmatisch~

opstelling.

.c ticprogram·; sprak He liswaar over samenwerking met de
en de andere communistische bondgenoten , maar accentueerde

inderdaad ook ·de principes van nationale souvereiniteit , onafhankelijkh<.:id en c;clijkheid 1' en bcplei tte voor '''sj echoslowakije ·1 een actie vere rol in du int ernational e ontwikkelingen';, hetgeen riekte naar de
Roc1neense afwijking . Het vroeg ook ,;steun voor de realistische krachten in Jcst - Duitsland" , inderdaad een voor orthodoxe communisten
•) Zie hO No.4 , 1967 .

V '~RTROUWELI JK

-

t..

-

\.:n iGSZ.ino twij felctChtigc for'.mle 1

di•~

<'Cht"'r in het blok ·.:<::1 ..1~( r

g<.;!lOOrd \!Ord.
~ar ~ocn~ea

Prnas,

d~n

h.larin1~..,:1

de bondgenoten

vielen er toch ook vele ander"',
te noteren . De

~.inister

aan dl gocrtc trouw

tvijf~lcn

vt.r-

~oer gcrustGt~llcnde

van uuittonlnndsc t..<J.k•.:n,

voorboeld z&i op 22 a}ril tijdens oun

v~1

persconferenti~ ,

!

ajd·, bj.,j -

dat zijn reg0-

rin6 geen t:1irckte r,;ogelijkhe id zag o:n de bt trekkingen met 1cst - Dui tsland te normaliaeren . Zij eiste immers v66r
verklaring van het verdrag van 1.Ünchcn en
Duit~lan<l

d~..:

all~s

de volledige niutig-

crkcnnin<· v:m uo;;t ..

door Bonn. ;;1.-'nz.e politiek ten aanziun van

.~<:St - Duitsland

is niet immobiel·: , zo merh:b.: hij d •.ar bij op , ·•muur ·.-1i,i voelen ons
vcrplicht over toekomstige

stap~en

wel met onze

bond~cnoten

te praten ,

0111dat zij nu eenmaal bondgenoten zijn in on13 Vüilighcidssystecm·;.
gn nog juist tvee dagen voor de invasie vcrklaarde dezelfde
~inister ~lajek ,

dat :raag nog geen diplomatieke betrekkingen zou aan-

•

Gaan met Bonn omdat de ';normale stan ... van zaken" die daarvoor vereist
was nog verre toekomstmuziek was .
""vcm<el , de

bond~enoten

vergeten dat er ook in

in het Warschau lakt waren nog niet

~sjechoslowakije

na de diplomatieke handrei -

king tussen Boekarest en 3onn een nerveuze stcmning was ontstaan.

~ij

kenden hun economische aardrijkskunde goed f,enoeg om t<.; r1eton dat
Tsjechoslowakije en ïJest - Duitsland e l kaars ideale handelspartners
zouden kunnen zi jn. En ander s waren er wel do meer progressieve door drij v ers in Ts j ochos lo wakij e zelf die hen daaraan herinnerden .
In de va n c ensuur bevrijde pers werd al sinds januari kritiek
geoefend op de economisc he r esultaten van de bloks11menwerking in de
Comecon en werd e;0plei t voo r betere handelsbetrekkingen met de
l anden en met name met ;!est-Dui tsland.
door

~nejdarek ,

~r

~F.Á3 -

werd over geschreven, zoal s

de directeur van het Inntituut voor Internationale

politiek, dat de kwestie van de diplomatieke betrekkingen langzaam
moest rijpen ,in verband \';aarmee het van belang was dat eerst de eco nomische , culturele en wetenschappelijke banden met Bonn werden aangehaald .
Vooral sinds medio april , toen het ontunstige: oordeel van het
CPSU-plenum (van 9 en 10 april) , over de ontwikkelingen in Ts jechoslowakije bekend was ger10r den , begonnen er in de Tsjechoslo waakse
pers meer en meer a rtik e l en te verschijnen over de nadelige invloed
van de aowjet-ov erheersing van de afgelopen twintig jaar , over de
V JI;RTHvU~IELIJK

•

-

I

-

o,tvolno-.nèv mo,_ t::lij~ . hcdt.:n tot inspru.u!: in <1
poli ü

·'.
JO .• s

met

rt..,

,om .<.:on c:n

on

ll.;rd daarbij de

var. <:!i 1Jlorna ti·-k<J

\H~:lsclijkhoid

l)d;~ ·,__:_:.:i!"!::"•-!'!

opcnlijJ, ter taf .... l g.:br'lcht 1 zoals eens in hut d:t ';l ad

k~tltoli...:ko

VoH~s1,art.i.j

onvvrwijld aan te vatt.:n,

1

d.:.t

.tt.

r vg- rir.G unnspoordc deze 1-:ï·,esti-::

als

zulf~

.,,~n

onz~

Gostdults c vri ndcn

a~t

niu t pr,;t tic· zouden vind<:.n ;; •
.Jat c.h:zc ontnikLelinr: in de

op:J.ni••vc·r.:ting ir. d. ·

<> l ·:c mc~rH:

ru1)UlJl i.:k rth;t ;;.,mnclijk..: voldo2;1ing word t:;cvolf!;d 1 r:!·takt, (},_
du toclt a l '_;ram.storir;e di c t.ntorc; in

nr·r;cj au ..:n

I•:osl~ou,

o~lr.:s 

.~:.:.ak

voor

-:tnl:c·:. nog

erger •

•

lMrtijblad€::1

V~l

d(.' bloklanden.

"r be..:;to:-!<1 G·- VéHtr I r1r.t (.'r

g<:!slagen ·1crd in het socialistisch0 sy:;te·Jm ,

c _n

brt.:s

1aür loor de: vcrhoudingen

in _;uropa zouden ':lorden g.;l!ijzit;cl, pr ci scordc d.., : ranh.
Daar zouden de

sociali~tische l~ndcn

zich nooit bij

n~crl~ggen.

De int erventie
'-'eidc !mesti<;s 1 ·;de lc.ie<endc rol v m de p-;.rtij·; als kort br:c;rip
van de handhaving van het socialisme in zij11 totaliteit on

de hou-

ding t..:n opzichte van .'est--Dui tsland; al:; cri t L:riur: voor een loy:üc
gerichtheid op de doeleinden van do

buit~nlandso

politiek van het

blok , war ..:n reeds onderVJerp Véln de rode topconferentie die met spocel

•

te Dresden bijeenkwüm na de afzettinG van

~ovotny

als staat spresi dent

(mCJ.art).
!laar ook toen al bleken de ..:sj cc hoslovnnksc leiders geneigd
hetgeen hun door het blok van rwskou werd

o~redrongcn

voor het eigen

publiek stil te houden of L: verdoP.zelL:n

t:un

waarmee ze in

1

t~ktiek

de volgende maanden in een steeds schevere positie raakten tussen
de orthodoxie eisende blokpartners en het eigen volk. Na

~resden

bleken ze er weinig interesse voor te hebb en thuis mede te delen dat
zij 0rmco hadden moeten inst emmen dat ndc militari:..tische en neonazistische activiteit in .lcst- Duitslund eun etccds groter gevaar
begon te wordon , zoals zij waarschijnlijk ook na hun plotselinge
bezoek aan ticskou in begin mei een al te luchtige samenvatting gaven
van

h~tgecn

daar besproken was toen ze zeiden dat

Tsjechoslowaakse democ r a tiseringsproces .:met

~c

b.~gr:i.p

Sawjets het
hadden aanvaard;; .

VERTRCUJELIJK
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.J:lt
~'' "~~e i

. r grote mocilijkhc"en oy>

kor.~st

•:1nr c n bl•"(>Î< i n

uit het toecernen d nerveuze contact tuss nn de

p ~1rcijl ~i ~ e l·:; ,

u.i. t ee:1

~,.erkuaardige

0o~teuro ~ e ~ e

di ! lomatieke missic

n el..tr TsjechoslO\ïakije (officieel \r:ts hij er voor een

r! e~~ ~:l f ·l e

Vii!l

l " s~r ; <..:

~ ezond he iu s ·· u ,tr

in .. o.rlovy V1.ry) en uit een lawine van pe::rr.com..~ cnt·.ren in le l •o<·teuro!Jes~
Ci~ ·'

l a nden vooral op de 'aantasting van de lei dende rol van de

in T.sjechoslowaKije •
.>c;;in juli, na de publicatie van de ·'Verklv.rine van

den·· nam de spanni ng voelbaar toe . Up 4 en 5 juli ontving

,2(,,;0
fe

weer-

Cr -

l'sjecl.oslO\Ia:.ije briever. van de Centr1.1.lc Con1ité' s v:m Je p:· rtijen
van de .::>o>.·j ct-Unie , uost - Dui tsland,

1

olon, llont a r ij e en Bulgari j e,

waarin ze e;esommeerd uerd verant11oording tP komen nflegcen en t;aranties voor Laar loyaliteit te geven Ol)
daarop te

e·~n

topconferentie

c~ie

kort

arschau zou worden gehouden. De Tsj(>choslowaken weigerden

daarop in te gaan , moedig de dreiging trotseren 4 van de './ar.schaupakt -

•

leE;ers die hun zolilermanceuvres rond en op hun territorium bleven rekken.
De perscar:1pagnes tegen Tsjechoslowakije namen in felheid toe.

Het ... owjetrussische regeringsblad ''lZ\ïestia 1• waarschuwde de Praagse
leiders dat elke toegeeflijkheid , de minste verslapping van de revo lutionaire waakzaamheid van de kant van de arbeidersklasse of haar
communistische partij onmiddellijk door de klasseviJand en door de
anti-socialistisclle elementen zou worden aangegrepen om het socialis me te v erzwakken. ".Cr kan maar één socialisme zijn - het socialisme
dat in de Sow jet-Unie en een aantal socialistische landen is gevestigd·· I aldus olJzwestia" . Het Poo l se partijblad •'Trybuna Ludu ,, V/aarschuwde, dat het gehele communistische bondgenootschap op het spel
stond en dat geen van de socialistische landen zich aan zi jn verant woordelijkheid en aan zijn verplichtingen mocht onttrekken. Polen
had in de strijd tegen het Derde Rijk te veel offers moeten brengen
om nu onverschillig te blijven voor hetgeen zich aan zijn zuidgrens
afspeelde •••• Het .oolse legerblad voegde daar aan toe, dat de socialistische landen niet rustig konden aanzien hoe in lashington en
Bonn verwachtint,en gewekt werden door de daden van de anti- socialistische machten in Tsjechosloi'Jakije , een land dat bovendien als bufferstaat belangrijk was voor de veiligheid van

~olen

en Oost - Duits-

land .
J~n

het Oostduitse partij blad ''Neues Deutschla.nd'' liet niet na
VERTROUIJELIJK

•

-

er ai

t,,c

011

Op

te Vlijzen

11 -

Ü'.t

•],, .'Ol1f"<l''TSI:

Neld was neergcslagen , het;;een door de
edio juli bereikte de

spanni~6

L

opsta:td do:;tij

1~.

r·L !"'-

rawda Gé;....;rnc ['cc i Le(,J"'l ·rP.r

een

hoogte~unt

p~ rtij 

toen r.c

en reccrine;;;;leillt:r·; van oe Sovtjet-Unic , vost - Juit:Jlunrl, , o]r>Jt 1

riJc en

_ul-;;.~rijc

in

t-unt ten opzichte van
aan het

~artijbestuur

mening te

l~en.:en,

arschau bijeenY.wamei1
'.L'sJec:1oSlO~Iél!.ijc

0~1

ilnnf"~

hun e;ez·,mrmliJk•: ::L··· •-

nader te bepnl n.

van de C! - TsjechoslO\'!e1Kije gaven

!lat de .:reaction;•ire en <!.nti - soci·

ten'· zich iel 'i'sjechosloHalüj<" , blijkens de

l .

\Terklrt!·.;.n

i

J.!l

~ij

ce·

l ri f

nls i: n

i.·li..;clw kr::·cl,vnn 2 00 l'oo r -

dew , tegen <le cor.li11Ui1istische partij hr.tc1(len gckeeru, c n bel 1 'tap;rl.;.m
zij zich erever dat lei Jende kringen in

•

de;~e

Cl het bonl.·cl•O•

t>c~,ap

.:1et de soci lictische landen ;.atldcn aangev..tllcn en o:r-enst.:>nden voor
de

E_ev_a;.;ch_i_~t_isch~_.t-Oll. t~el< _v.c:!?__~ct - l.J0-_~s-~:.:.:~d.

er drei&;en<l aan toe, :,et . ;J.r:>chnu
··onafha,:kelijkheirl, de vrecie en tle
nooit toestaan, ci::,t :,et

i~1po:.:ri

1

a .r , zo voe,,àE:n zij

nkt. stc11d •îo: rtltijd bor · voor de
ve~liê'leid

in :uropa .

.ij zouden

.ü.i ::;me - al dan niet O.fJ vrc:edza... e •;;ij -

ze - van binnen of buitenuit een bruuk in het socialistische stelsel
zou veroorza.ken en de

machtsverho.udin~en ~~~r-~.::. .};)1__z_ij..!2_VOO_F-de.~]:_

zou vera1:deren. 1'
l.Jat klonk als een ultimatum, vaarop óe

:sjechoslova~en af~i j

zend reageerden •• !o< schenen zij in staat het onneil aî te \·,eren.

~'a

een dramatische conferentie met de Russen in Cierna (29 juli - 1 augustus) \lekte partij l e i der Dubeek althans de indruk dat de

:arschause

br ief wel kon \'lorden ve r scheurd en dat de besprekingen ··succesvol 1 ;

•

en .;bevredigend·; v erlopen v1aren . ",Jij hebben de belofte gehouden di e
wij U hebben ~edaan·· (om ons niet van onze weg te laten afbrengen)
verklaarde hij voor de r adio. llaur dat was waarschijnlijk alr.eer een
minder juiste weerspiegeling van de werkelijke situatie waarin hij
verstrikt begon te raken . Na de conferentie te !. ratislawa (3 augus tus) met de Russen en de andere blokpartners tesamen had Dubeek dan
ook al meer moeite met de wantrouwende Tsjechen. hennelijb ver keerde
h ij in een dubbelzinnige posi t ie , aan de e n e kant meer en meer ge bonden aan afgedwongen overeenkomsten met de andere Oosteuropese
par tijle i ders, aan de andere kant niet meer in staat open kaar t te
spelen met z1jn landgenoten. Hij had te lang volgehouden dat er niets
ernstigs aan de hand \'las .
Terwijl

~oskou

uitbazuinde, dat de conferentie van Bratislawa

een succes \<as geworden en Fraag tot •· concess i es '; \'Jas gedwongen,

V:bR'.rROU'.fELIJ!'~

-

V fr'I';tCU .... IJl\

i2 -

·~ r

lrnchLtL .Jubct:k <.J.chtt:r te houd"n dat
• r..akt over

nor 'len.

t~ b-..l!e_~e:n

hot blok van
d0 rol v"m

· ·.Y'lrcn !!. -

.a atrer;elen tot herstel van net :;ocialismt> volGens de dO(..!'

oskou ..,ei jkt•
l"n

·lft;l"J r~Lr:n

·geht:imc

el

poog~le

hij de journalintr:n en inteJ lcctu e -

tot .,. t.:.;; ing, tot stopzett inG van hun

oleuicko_n

te~·~n

roskou en tun meer respect op te dringen voor de leidR.t c

c, .

JlOoptc hij :zich zo uit de rnoeilijkheden te l.um:er:

manoeuvreren , .speculerend

~r.isschien

op cle

sympr~thit:

van de·

r·en~

tig:Je

!{ruchtcn L1 de leillinc van de Ci·S U, op de ateun van d0 "1.'(:1ncndl en
Je Jol')rroslilvcn en op de biJV<Ü van de

ic~ sh·rsl' C.- - en'?

' ito in :r,J.a(; , toc ·.~ :iuicht al!J

Van 9 tot 11 aue;u::;tus 11as

(}0

mun die heL t'.'lintig jaar e<,rder tct;en .)t<llin h.-td 1lurv..:n opnemen; drie
dac;en 1 \ter t"eauccscu , dt:

"'o~r:h~ .;;nse

leider rti0 van zijn voorr.;ang<.:r

Georghiu-vej de kunst had gclC:erd .. cskou op
De pers begon t0 filosoferen over

~en

Bclgrado - Boeh.urest . haar de si tuati<;
Gp dt.o laatste daz van "i'i to

'G

e~n

n1 cuwe

rtfstand te .. ouuen.

•klei ne

~nt0nte

~raag 

<crd r: rn ctiuer.

•

:)e:,ock k:w.1 Ulbricht zich er per -

soonlijk van vergewissen, à.".l.t dv afspraken van Br·.tislawa door de
Isjechoslowaaks~ lei ders niet ~e ~den nagekomen .
ges~rd

en

kecr~e n~ar

Hij we rd ~en beetje

huis terug, ovPrtui,d dat 1raag in

~anden ~es

van een bende reactionaire verraders. Gp de eerste dag van Ceaucoscu's bezoek was het

~adar

die, met

me~r

s~~pathie

voor het Tsjecho -

slowaakse bewind dan Ulbricht , kwam adviseren toch voorzichtig ta
zijn .
Omst reeks deze dagen begon de maat V"\n

i

lOSkou ' s gramschap vol

te lopen . De laatste ontwikkelingen in Praag sloeeen de eematigden
hun

ar~llmenten

uit handen . De harde lijn :t.otte door . C1p 16 augustus

hervutte de aovjetpers na een onderbrokint van t\Jec weken de polemiek :
1

o_, steeds ;·•roetten de anti - socialistische kracht e n in Tsjcchoslm,a-

kije voort: in

f~ite

was de anti - socialistische pers reeds als een

oppositiepartij te beschouwen. Dezelfde dar,

v~rgaderde

het .olitburo

van de CPSU en viel vermoedelijk het besluit radicaal een eind aan
de geschiedenis te maken .
Kadar deed verooedelijk een dag later in een

~e hcime

ontooeting

met Dubeek nog een laatste hopeloze pocing , hem voor het naderend
onheil te waarschuwen. ;laar er

~as

geen weg terug meer mogelijk.

Drie dagen lctter volgde de invasie.
V:C.!-Il'i:lOU dELIJK

•

V.

1.) -

R'~~,(JU' 1::ll·Ti,

··-------

Da tdCP hoofdzonden
crd · ito ervan beschuldi,J,
vun ih:L
r.JC ~n

at hij :cd·"'serte r-à

l•'Clo3C•lap clijl<e soci·tlistl::;c.l" front t."g

[,L

'1

hr·t i .... cri·!lis-

dat hij de Cl" vo.n Joegoslavi;;; ';bui ten de fc.nilie van de zuGtçr~ad

partijcn·•

gevoerd.

:..~!

î<)~b

iierd lmro , agy vcrwet•:n ebt hij het

bonue;cnootscha.1 , van .arschau hv.u
CCGChonden :, ·ct door

~Chtc

-:>pt;c~cgd ~·n

::O~):~ouitie

'-J

h t lwrr.tl:ter van de r;;_

'lrtij .n te , illen i;ocl:lten .

l>ubc"k 11crd ervan ber.;chulrligd het bondbe:noot:';chap vttn
ondermijnen en niet in staat tc zijn de

c:

in h&ar

'nrschau te

l~idende

rol te

han(lhaven .
,f0t vrü'en telkens dezelîde
ti.sch~

•

t11e1~

hoofd;c.ondon die C:..:z.c cor.11ounis-·

leiders door i.oskou het zwaarst \JC:rdun aanger-E:l<end. l'1uar de

::,rootste vun deze zonden was wel de afbraak
machtige

~~artij

V<tl>

\le enE:, enige, al -

als het instru ment van d0 cor.u;;unintische heerschap-

pij, als het instrument vooral ook van •·1oskou 's eie;en n:acht over het
blok .
Ook de Roemenen hadden tegen t.oskou t;erebell~erd, in 1964 en

1966 hadden ze de economische en militaire intuRratie van het blok
gehinderd en de eenheid van het kamp van J.oskou schade tocgt:bracht.
11aar zij hadden niet die grootste zonde begaan van de uithallins van
de machtspositie van hun partij in het aigen land: zij hadden het
straffe socialisi::c gehandhaafd·. De machb::- eli te had er haar aigen
positie niet prijsgegeven en de macht..c;-eli tes in de andere bloklanden
geen nachtmerries bezor gd.
In Tsjechoslowakije echter was de mythe van het communisme

•

ontluisterd , het communistische ''apparaat" was ontmant'eld , de auto cratie van de par t ij on de r mijnd. Democrntie , inspraak van niet - communistische groeperintr,en , he t bestaansrecht van ··minderheden·• , pluralistn e , vrij:1eid van spreken , afschaffing van de censuur - hot \·Jaren
ongel'oorde zaken uit een

·overwonnen 1 • verleden, behorend tot de valse:

ideologie van het .le sten. Vooral cle 1ussische , l'oolse en Oostduitse
machthebbers , in hun eigen land belaagd door een intelligentsia 8et
aspiraties

~n

dezelfde richting, moesten er wel tegen in verzet komen.

Le' desertie uit de strijd om de macht in ..:;uropa

1

tegcn 1:et

0stduitse revanchisme·' was de tv1eede hoofdzonde. l>e Tsjechoslo.:;aken
werden ervan verdacht een br ug te nillen slaan naar het 1esten volgens
een manier van denken die bij hen a l langer populair was, maar niet
klopte met de strategie waaraan in apr il 1967 in hun eigen Karlovy
Vary de laa tst e hand was gelegd .
Dat was een dubbel v e rr aad . De brug werd door de invasielegers
ondcrmi,jnd.
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De: _G_~Il

~n d~.:

kwestie Ts.iechoslO\'Iélki .ie

A.:-m d'-' mili t<tir e int"'rv.?ntic dE::r vijf \lnrsch"'.upactl ndcn
is in da

Tsj0choslo~~kijc ,

in

t

1

Dc \lanrht..:id

cle n,:druk

11

ui tvocrig

~fgolopcn mn~nd

i!l

op partijverr;adcringcn 0n

=tond~tcht b~::stct.:!cl.

D::tnrbij \'I·Jrd on"'r:ájds

dt; ui twa.sso::n v-·n tl.e rcvi:üonir;tischc !'01 LV!.. ~k Vé.ln

~clq;d o 1>

de Sowjctlciders , .J.nderzi jds op d0 " felle anti -c ommunistische ca.mpagno
vnn de re oe ti0 it , di u

n gra1:ig

nisscn in ·rsjc.choslowakija om

g..: bruik h ... e ft r;'-rtn::ld: 11 v·1n d 1
11

hot NAVO- milit·\rismc.

ov

~<J

,-;.,

b.::urtt" -

vo'-r•.cn 11 •

:::n dnt t0r\'!ijl - zo::tlG de ;' .,aarhvid' 1 - commcntn.tor lwt op 14 s..:r;tvr.1ber
j .l. ui tdrukto - "niemand serieus

Sowjet - Unie en andere st'ttcn v :1n

b~;;Y!E:r,,m

kJ.n

d~t

h~t \-brnch~up'lct ,

de l0gcrs V'\n de
d~:: ·,,tJ::;t~uropese

•

landP.n bedreigen" (!) . :.,;en ;mder cor.1m..:nt'l.ar in dcz\..lfde "'di tic van
het CPN- dagbl -:..d trok dez':... redenering consequtmt door, .:tet de opr.wrb~slissing v~n

king dat de r0cente

Alb:tnii

o~ offici~el

uit het

\lnrschaup"lct te treden ;'in 0en periode komt lrlt juist een verstorking
van h&t

Warschaup~ct

noodznkelijk is

tegenov~r

de

oorlo~azuchtige

manipulaties v.:ln de imperialisten" .
Naar de mening vnn de CPN- leidin& is d0 interventie in Tsjech oslowo.kije

~ebascerd

geweest op een door de Verenigde St..:tten en de

Sowjet - Unie gewenste handhaving van de politieke status quo . Volgens
deze visie , die o .m . door Marcus Bakker werd uiteengezet tijdens een
openbnrc CPN-vergadering te Amsterdam dd . 2 september j . l ., zouden
Amerika en ausland de wereld verdeeld hebb0n in wederzijds g0respe c t0erde invlocdsferen . Äangezien nu in het in de Russische invloedsîeo r
gelegen Tsjechoslowakij e de Russische belnngcn in gevnar kYmmen , zouden de Russen

11

met

feit~:!l ijke

goC:dkcurin("

vr~.n

de Am;..rikaansc imperia-

listen" ht.bben ingegrepen . Dat \'.rordt d"ln v 1rkocht onder de nnam
"vreedzame coëxistentie" , zo riep Bakker snçcrend uit .

11

noch vreedzaam, noch coëxistentie; het is revisionisme!

11 •

Het is echter

In dit vcrband wees de CPa- parlementariër er vcrder op d:1t er "onder
de leiders in de Sowjet - Unie een grenzeloze onderschatting bestaat
vnn de rol en de betekenis van de arbeiderskl"lssc in het
dat men pessimi sme preekt mot bewering<Jn dnt

d~ arb~iö~rs

Uest~n

en

in de

kapitalistische landen geen fut meer zouden hebben en dientcncevolge
VEl1Tl10UI.i ELUK
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- 1.) -

het J...·•pit"!.lismû
~

~i n

V ' .i't.Oll.! .• LIJ . .

of n..:"'r 0t;,.;UV1ig ic 11 • "D"' .l·nr:I0in" v·,n 2 G·-.,-;;-:'7!\'·-r

• • O.ldor.:;t::.·...: ... j'ltv :.L \': oordvr. V •n Ihkk<:r ... n ::J.)r .... k .,,n

vo:..r;:-r

··~'-'n

r.~ ...

...,ch .... n .... ing v;.n ht:t !:Jarxisme - l eni ni smt; 11 • !:ct blr>..d m....... nd0 d·ü :.. :::n o >
dczv •;•ijzû

11

de ·'l.cti .. s V'ln d.: é!rbcid .... r nkl 'lSSv tc.:;..:n
m~l.ke n

·"l.«n

d~

verlui dt zou

~~n

in de kri ngen V tn

ond... rc'-'schikt r:i l
1~~r

st'J.·ttsb."lang..:n v ""tn

h~ t

d~.:

k:i.pi t

~li::;,-,._

So.-:j.,.i; - ';!1:..- 'i·

d~ p~rtijl~ii i ~~ ~Jin

de ban zijn v•n dezv vis i e d~t m'-'n zou ov ..: r g..:can ( h i l~ter~2l) con t ~ct

op t v nemen mo.: t de a nde r e .rcst•Juropese CP ' un t enei ndv , bui
om , t ot

~vzam e nlijk be r ~1.d

t~

kome n ov er

~c;.1 .•c,r;k ou

ac ti es

, nt i - knpi t~listi~c;.~

i .. \'!e :;t- Europa . f•kd~ [;·~zien tie gvi sol ·.:'-' rdo po siti•.. V'll1 d .• Gl:'ti -

zij

no.m bi j voo r bee ld gee n d..:.::: l '.t "tn clt: op 30 .svptt.mbur on 1 oktob01· j . l .

•

gvhoudun cor,Jmunir; ti s chc bij evnk omr; t
no.lv confurenti e mous t

voor b~ r u id cn

tv

'":30i'd lpc:;t ,

- li j kt dit

r1 .L u v .... n i nt~.:.c'n.:J. tio 

pl~n

e c hter

v ~n vc ini ~

rcnli t..: i tszin te tutui ge n .
V(.:rmûld~ns ·:;::n r u

de juistheid

v~n

benadrukte do or
CP :
11

•

i s nog , d:'l.t

11

Dç \1:1:1rhvid 11 V'!.n 17 septe:n.bt:r j .1.

hut opt r !;!ckn van d(; CPN in dv k:1est i '-' fs j cc!.oslo·:mkij c
t~

wij ze n op het re eant e vcrkiezins6chcc

v~n

de Zweeds ....

Do l e i ding van de Zweedse communist ische p:.1.rti j ,-:~o. r s c hu ~·:de
ni e t - zoa l s de CPN i n ons l.:tnd dir e c t hevft gedo."tn - t .::gen
het drijve n va n de i ~pe ri alistc n un de r echt se r udc t i e in
Zwede n , di e de inva l voor hun e i gen agr essi e ve en t egen do
arbeide rs ge richte doe l einden mi sbruikY n . De Zvced se CPl eiding be perkte zich sle cht s tot do veroordoling v ~ n de
inva l en di st a ncieerdo zich nie t ~ tn d~ rva cti e , die krokodillontra nen over Tsj e choslogQkij u v e r goot . De ze houding
h e eft kennelijk ~ e n groot duul v ~n de communi s tische k i e ze rs in vc rwa rring ge bro.cht , di e zich me t da vuroordeling
v ~n de r e visionistische l eide r s ia Mos kou nie t i n 66n ka mp
me t de r e chtse vij ~ nd e n van de a r beid erskl asse vilde n be vinde n11 .

Reacti es v a n de pro- Chi nes e en pro- Ru ssi sche opposi t i e op de Sovj e t i ntvrvonti e in Ts.i echoslO\'Iaki .i e
In het ki e lzog v a n de Chinese CP - h oewel nî-:t in z ulke e xtr eme
bu\:oordi ngen - hebbe n de dri e pro- Chi nc s e groopLn in
in 'fs j e c hos lowo..kij e veroordeeld .

~0dur l ~nd

de i nva l

De groep rond het blad "De :1ode Vlag" conformeor de zich he t
mee st

~~n

de Chinese visi e , door de

sc h erp~

r ~de ,

di e pr emi e r TSJOE-

En - l a i op 23 :tugustus j . 1 . ui tspr ·lk i n d-:. Roemec nsv

Amb ~s s adc

te

Peking , int egr aal a f t e drukken . De 'l eide r v ~ n de gro ep , Chris
Bischot , hekelde voorts de prote stdcmonstrntic 1N.:tnrbij "vc l 0 eer l ijke
V~H'I'ROU\: ELI ,JlC
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mislvid zijn door zgn.

voor socitlistisch

~n

zalfs

links~.- gro~.-p..:n

o.nti - socio.listischc:: en

or~r.tnis'lti~::-

rn~rxiAti3ch - l~ninistisch
·:~.ctivs

communistidch doort;:J.·:m" . i3ischot zo.g in d...:zc
s~.:

..,n

::~nti - communisti.:::chv

of

di"

r:;:--~·-G

r~..v~lu~ion-~r 
Hpl"tvlo.~:.-.

::;lcchts

clcmonstriltics;

1•

h...:t lijkt

rrnrschijnlijk d.:lt Bischot hier doelde OJ:.I dv door de "Soci:üisti;:;chc.
,Jcue;d" g<.:orgo.nisccrd<.: betoging tcgc::n de Sowjo..:t - int0rv·tnti<J , ··:"..::tr·.:!.r..
ook 1:ord duelgenomen door dcmon str.::tnten uit

pro - Chin~se ~n

trotzkis-

ti.schv kring,:n . De CJ:>N kreet,; evvneens v.::n V<J<..:C uit de Pvkin,. - .:r.:m v ~n
"De Rodu Vlng 11 - l eid0r:
11

11

Dn·ubij V'llt iH~t OF dat de rc,visionj.stcn v n dç C.t-i· - l eiding
hun makkers in Tsjachoslowakiju door dil~ <.:n dun steunen ,
t e rwijl de duidelijkhvid ons gvbi0dt tu ze~gu~ , d~t de
heren 'lllem~al r evisio~istvn zijn , zo~~.-1 in d~ Sovjvt - Unic ,
Tsjechoslowakije en Nvdarl-md , doch "'lllcen onàcrling tcgengcstuldo bcln.ngen hebb<.:n 11 •

•

Rodc J eu,gd" , een groep vnn jonge <rbeid~.-rs , onder leidint:; v::.n

de voorm'tlige aRode ifl.::.g"- mede\lerk...:r \lill<.!m Osk'tm , g:1f c<:n pnmîlctje
uit , w.::.arin ZO\HÜ de Russisene inv-..1 als d~;; ;rrevisionistische politiek
van de Tsjcchoslor:ail.kse leid.ers 11 w..::rd .::.fgek<.:urd .
Scherp, mnilr ideologisch Wdinig gefundeerd , w~s het protest dat
hot "!•Iarxistisch- Leninisti sch Centrum Nvderlund 11 (MLCN) publiceerde in
een gest~nci l de bijlnge van het maandblad 11 Hode Tribunc 11 • Het I-iLCN
was ook de e nige van de pro- Chinese gro epen die al eerder - bepaald
niet volgens de Chinose leer - positieve aspecten onderkende in de
politiek van .D.lbcek c . s .
In de nauwelijks georgani seerde pro - Russische oppoGitic hee ft
het optreden vnn de Sowjet - Unie .:w.nvankcli jk vvr\Jarring en ontsteltenis tew<:og gebracht . De echte russofielen , zon.ls de vroeGera CPNpartijbestuur Friedl Baruch , herstelden zich cchtor .::.1 spoedig en
zocht"n naa rstig naar argumenten om de inv':l.l in Tsjcchoslowakije te
rechtvaardigen . Uit de ve:alheid van uitsprakt:n en bcr;eringcn die
R'\ruc!'l in het septembernummer
V<.ln
zijn blad fiCommunistischo i-loti ties"
.
..
- dut gehool gewijd was aan deze problumatiok - bij~enbracht , resulteerde uiteindeli jk deze conclusie :
"Hot is een krasse verdrao.iing V'ln de •.ïaarhcid ;:tls 1.10 u
beweurt , do.t de Sowjet - Uni ci zich heeft laten vcrleiden
door haar streven nn.::.r 11much t 1! ~Jn 11 invloedssfercn ;; •. In
het belang van het behoud van de vrcdv in ~uropa en in
het belang va n het gehele socialistische gcmcn~bcst kon

-VEHTROU\!ELIJK
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•

- 17 z.ij ni"t t:o~..;.;t ~1.n , ht dt. contr'.\- r.volutioncirc... bc\ïu-=:i!-:g
in 'rsj..:choslo':! :Kij,. z"gvvL.rd ... " .
:·h:tl' v..:rluidt zoud;cn _cht"'r

"'nkcl~.:

comMuni::;tcn uit

.::.:-i:F rond

c__

''Communistisch..: Notiti~...s " - o.w. de :1dministr:;.tvur J oël ven 'l'ijn zich

~~..;t dez~ uitspr~~k

ch..:ld

nidt

h~bb~n kunn~n v~...runi~un

on zich onteoo-

hebben .

t~ruggctrokken

De CPN prot(.)stccrt tcp;l~n lH:t iigc,nc r anlsb~J_:'Jind;j in Indoncr:ië
Hut bo..;richt dat de prusidcnt
hof nfDljz..:nd heeft

munir:tvnlcidvr Njono e n tl..fintig
b~Hogo.:n

j . 1.

in znk0 6ratievurluning

~nn

de ter dood

oud- minister van buitenlands..: znkun Socbandrio 1

Vbroordu~..;lde

•

go~dvis..:ord

hut Indonesische hoo1gcrc c hts -

v~n

1.ndur~...n ,

com -

d~

h..:uft dv CPN m;.;dio s"'pt"'mber

tot dcmonstr1.tics tegen h ... t door hT'.r gvnocmdo ngencr1.nls -

be•.:ind" in Indonesië. Eerst o;r;.;rd h~,;t ANJV g~,;mobili::>d:rd , d-.t op 7 sopt~

tvmbar

Amstcrd?.m en op 8 scptumbcr

t~ ~ott~...rd3M

protostbetogingen
scr~::tt .

hi"ld . Op 11 s<:pt.,r.!ber kwamen d"' Amstcrd?.msc communist..,n op
Da

dcmonstr~tie

werd op het Beursplein gcopbnd door du voorzitter

het CPN - district Amsturdam, ,.irn ·.r ,n
de

binn~nst~d

naar de

Kink~rbuurt ,

secrotaris Rocl \lalr a ven met

e~n

h~t
wa~r

vchip . D·mrna tro!c
de l?.ndelijke

1:1'-':1

v~n

door

organisati~ 

korte r0duvoering do botoging besloot .

Voor het eerst sinds jaren liep Paul de Groot weer a.:tn he:t hoofd va n
do stoet , tezamen met partijvoo rzitter Ilcnk

Houkstr~ ,

wethouder

Harry Vcrhey en .Zerste Kamerlid Annic Averink . De ANJV- drumb:md vcr -

•

zorgde de muziek en l ede n van de NVB werkton onder de toeschouwere
mot een petitionnemant. Walra ven riup in zijn slotwo ord op vau de
NedcrLmdse: r ege ring te ei sen dat ieder u steun als

materie:~.:!

11

zoVJel f i nanciee l,

en moree l " - aan hot "gonern1.lsbcwind" \ïordt gostv.c..kt .

In dit vcrband hekelde hij op scherpe wijze: het recente

bezo~k

van

een parlementaire delegatie aan Indone::>i~ . Besloten werd namens de
CPN con brief av.n de in Amst0rd<tm gevestigde consul.:tirc vertcr;cn\'/oordiging
wordt

v~n
t~g0n

de regcring- Soeharto te zcndon , waarin fel gcprotcstc..:rd
de executieplannen .

Het Haagse CPN- district demonstrce:rde op 16 se:ptotnb.)r, bij
\'lelke gelegenheid ao.n de I ndonesische Ambassade een protestschrijven
werd overhandigd .
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- lu -

v:._:r:.

H ..._:~c_t~_':'_c__

1

k..J(,;_, "· ~

::t1.ndpunt van d ... >"'..rti .i _i_:'1_.:._::.-:.c.

CPr! - l"d"n op h._ t

.~....;,;..,ci1oslo·.-...,:.Ci.i.._

Re"'ds direc·c n:td ,t dv CPii- l<=idinr: ,}.., inv lL in l'oj.:c'1oslo·.:· ':ij_
·üs "'"·"'n ::;c_h anC::'-'lijkL '-'n o!lduldb::-.re: inbr..,uk op
b .t;in..:; ... l ... n
vr~.o

11

ct~

co..a:mnictisc: ...:

h,d vvroordv.:::l-:1, v:(..rd door ... nk~l'-' p:1rtijbv::>tt..mr.::.•:'"; ' '

:; ui tg ... sprok ... n d:1t vooro.l dv

oud~:;r ...

ht.;t ·.. Jl •.. u._ilijk

p-.rtijl~.;c.kn

zoudv!l krije;e:n mot hvt ,qcceptc:ren v1.n dit CPN - st:.1ndpunt . Dv;>;
bl0·~k

indvr<b·.d e;drvchtv::.'1rdigcl .
Enk ... l ... tient1.llun

p~ rtijl ude:n

opr~kvn

kon uchter

nauwulijk~

word~n

zich op:nlijk uit voor du

oppo,;iti~

Hussisclto int •. :rvvntü, . V:::;,n. vclJ rlvrk..,lijkc

\1011

\'r .. ,;s

·Ln d" 1.fdJlingen

gusprokun. In Apuldoorn

k.~n h~t

tot
.i·~

enir;szin::; gc.org::ni;:;vvrd V•:rz..,t door • :n opposi ti on_ -1 ..;ro--

h:d~.:n

v u1 :;[n f·1mili.; . In dezC:

CFN- st ..ndpunt ni::t

-~fd·Jlin;"

u~.;n

o . "l . Tj<ülc

J;.~ 1 ~r ,

L-:.ndmnn , de

districtspenni nc~.wester,

bcl~nBrijku

o

voorn::-.lig

TII!.:Cd'-'

klt:ill

het lidmnntsch1.p

~arital
v~n

de

f,l'OOpj~;.

K~lmcrlid

doel

pos~nt~n ~orden ~oycment~n

kloin

no.nif~.>t

.. ct hçt

v0rspr~id .

Ook in Dev._nt ... r hvt..ft zich

~un

I'!Vrd hvt

1

•

voor de: CHI en .J,n

ui tm·:k ... n .

..:g-.:n

'cnl~cle

voorh ... r~.oid .
C_N - st~ndpunt

p1.rtijladun heeft i . v . m. hut
p~rtij

·.:~:2-rv-.~

,;... ·rornd

spont~an opf~zegd.

Bovendion

~crd

bvke:nd d'lt in de; afcclop..:n '.lukcn vnl:t..lv tient'l.llt;n bedankjes voor
"De Hn01.rhd.d 11 zi jn binn1;1ngukomen .
De positie vo.n d~ CPN i. v . ~~_3~vb c uEt enisscn in Tsj~~hosl~ki j e
Het po.rtijstundpunt t. n .v . 'l'sjcchoslowakijv werd o . iJ. . bcpanld
door de opz..:t de " p opulctritei t" van de CPN zo min mogelijk schade
t'- berokkenen en t::en herhaling v:m de o.cti\:s tcgr.::n de CPN (zoals in

1956 -

Hongarije) te voorkomcn . Hc.t is duidvlijk dr1.t de partijleiding
partijgcbour~tje

in dcz ... opzet is geslaagd . Slechts ücn ruit V'ln uvn

moest het ontgelden . Van andere do.aduerkelijk..: acties togen de CAl
Hc.rd niets v ... rnomcn .
Typ<.;r-nd voor het partijbeleid mts de .,topz ... tting

'lü~ dr.:

vcr-

koop van tvc.v door Pegasus uitgegdven Russische boeken . E6n der
bocken \'las gutituld "Tank T 43 valt n.:m 11 • Dlo bod<V..Jrkopcrs nc:·den
mandoling ingLlicht , omdat cun bril!f eventueel

t~gen

de CPN zou

kunnen wordun gvbruikt .
Tijd..,ns de intc.:nsi e ve colportagc-:tcti\. m..:t "Do •,;''.:>..rhvid': ble:ck
dat vrij vo:.;cl buitenstaanders belangstelling

h:-~dden

voor hc.t CPN-
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- 19 ..;t

. !.:::.~rh.::: i d 11 v~m

mdrunt . ;'De

V.:.ill'!WU,

ti...,dur..:nd..: de eerst ..:
r cj~.:Clt03lO~~kij...,

d:i!'elix Me ritis

g~.;bOU\'!

~d

11

buw~kin~

i n A:nst ... rd.:::.m , dtj

t:~n

poging

Evvn::tls bij dr::
ing~.steld .

gLd~'l~

··:t

v·w rlc: inv"'l

\':ord~.:n

ingesteld bi j h_t

partijct:bou\'l~.;n

Roti;crdnm vn ook te H"l:.1rlom, w1..:::.r c"'n ruit
word

V "L

r;.:::.rc:n vLrspr•:id .

n·t h.;t bkc.nd

dn~cn

~cn b~p~rkto

word

<:l' m~.:lclin·

22- 8- 1968 m:1:tkt..:

duiz--nrt .... n cxcmpl ·1ren v·1n dit d::.gbl

~.uiJ:

i!~

p~rtij 

in D--n H··::c ·· _r.
In . :-...:st ... rd'lr.-.

\t~s ing~.;c;ooid .

om do ruit van d..: Pugnsua - wi nk ... l in tu cooiun .
in Rottvrd 1m \'J(.;rd hier v._n b...:vnl;:ing

Pog'J.sus - b o ekho.nd~l

Doze bcwakingsdi0nstc.n

m: rd ~..n

0vc:nw..:l ovo.;r'11 \'!c'-r n.'J. kort.;

tijd o pe;clt-, vun .
Do :t c.J:i~?- te i t~n rondom d"' st::ddnt~ bi .i..~2.__2 C~2..t2E~'-!..:.f~._v_u_Fo~r,n-'-'.

•

d i ~.: v~n dondurJ~~

Bi j dL stnking bi j Verolm..: ,
mot

ma~nd~J

23- 9- 1968

\'J<Jl bt:J)..:rl't

gubl~v<.:n

19-9- 196L tot en

1 iS het n~ndu~o.l V ,h de C~· vrij tot het vorsprcj.d..:n v·w <.llligc :nanifcste:n.
d . ~ . v . duurd~o.

De onrust die bij dit bedrijf ontstond -

voorn'lMelijk doordnt

de '1rbcidurs van de vele onderaannemurs w..:l een

r~isurenvcrgoedi ng

entvinren en de "Vorolme - arb,ádurs" niet - •.vns

rc~Jds

de maand septvmb-:r voor de CPN •tanleiding zich

tnü t

bezig te
kr~ntun

houd~n .

in h .... t begin V::ln

dczv

ont•:likk~ling

In do ook o p dit bedrijf verspreide pnrtij - b0drij fs -

werd , in aansluiting o p de

a ctie voor loonsve rhoging

onlustgevoelens , Jen

b~sta~ndc

g~rechtvaardigd

geacht,

~?ndcr

dat e venwel

tot staking word opgeroepen .
De directe a cti e ontstond buiten de partij om , toen e~a a~ntal

•

werknemers spontaa n tot ini t i ati ef kwmn c:en
wa~rin

a rbeiders hun gri even en oisen aan

Deze " peti ti e
\'lUS

eerd~ r

11

,

p0 titie 11 op te r:;tell e n ,
directie kcnbanr mankt en .

di e door eni ge hende rdon a rbeider s werd ondertekend ,

een ultimatum te noamcn ,

op dondordng

d~

11

dn~r

bij niut- inv1illigi ng

d~arv an

19- 9- 1968 te 10 . 00 uur een sttking zou norden uitgeroepe n .

Uitcrnard vernam men bij het Rott e:rd'lntS0 CPN- district V"l.n deze
'1.Ctiviteit en men besloot op die
bedri jf tu vcrspr eiden • . Zondc r
tuele
1

~ ij

st~ting

dond~rdagmorgcn

d~t dao.dncrk~lijkc

door de partij nerd toe:gczegd ,

n~rd

een munifost bij h e t
steun bij e:en evendaa rin gestel d :

delen Uw sta ndpunt , dat alleen door '1.cti c Vcrolmv over de brug

zal komen 11 •
Onder leiding van een

n c htt ~ l

kwnm het i ndc rdnad t ot een s t aking ,
porsonon deelnamen

a rbeide r s ( geen communisten)
W'l~r~~n "l.'lnv~nk~lijk

maa r di e zich , o . m. door

150 - 200

intimid~ties ,

over hot gehele bedrij f uitbr e i dde . Totunl werkten op de

vrij sne l

''~rf

VER'rHOU\i leLIJK

ongeveer

- 20 2j0~)

1500

+ 1000

'.'.:1 , 1:, rVï!l
c~n

in

dir~ct~

in di _n:;:;t V'l.ll owl ... r·nnr.~..:ï:'lcr's

r11.n

v,n

di...,ns~

Vuroln~..: .

All~..:~..:n

scl.riftclijk_, solid:trit eitsbt:tuigingcn t ...
In

...,~n

CPN - m:tnifcst voor d..;
b~drijf

20 - 9 - l96Ö bi j b:;t
nul'!

Allv w1run zij

on

·-..·r,..t.:r

V~rol~..., - ·~=~o~~~l

Vurolrnu - "''.rb~ict~ra ,

g..:Gt- LIL '::J.t

r.·vrcchtv \arr:i ;d

~~i,j

W:trvn onc<...Vvvr

op vrijd_g

d~t

Wt:rd Vvrsprc.;id , V'<.:rd .;lvCl! t:;;

m·:tnif ~::st•Jn

tl

z~.,;nd.c:-1 .

0isvn nivt terug mo[Sen \'Jorrkn gcw ... zo.m omd"tt

:.;ijn" . Ook de volgend"'

hut

·.:•t

t;tr~eL'-ing .

lluz-

V \!1

... n mït gustvld .

opm0rk~,;lijk t~m

Du inc.lruk 1,1";rd verkrcg .... n d'l.t clv CPN, di~.: g~0n !..:llk...:l-: i.';)Ölc iP..-

vloed in het

h..:eft o.:n ook door h·t tr

b~drijî

tot du atrijd

h0~lt

in de -·cti ... h:td

C:!1

bijgedr~g ... n

..;r

l ~t ... r

,

l"''.U~h.

m:l.nifcstt·r-. n.:1u'.1clijks

"''.~nv

nk~lij~

z..,lfs gucn

op

g~.;\/~o.rkt

h"cft

...,~rcLr

rl~.;;

ve;rtrou~cn

st:::ki!'l~

t(.;

•

doen bc~indigcn d"''.n te stimulerun . ~og"lijk ook door pers-, r~dio en
TV - public~ti ... s

, zou bij de

mun de p::trtij

voord~.;

er door

cl0

z~ ... n

g~ng v~n

zou 11illcn stellen . Zou d.c

du

C?h - l~idin;

st:tkin~

stakü:ldvn tûrt:cht

01:1

uij

~ ... ning
duz~

poat~~V"''.t d~t

st~king v~r~nt~oord~lijk

evcntuc(..l Vrln l::mgc duur

r:ord~n

en

c ... n st:.:.k... rsuitkcring uo ..:clen gcvr'lagd ,

dan zou m0n in do knel komen ,

du~r

hcoft voor zu l ka

De eerste du beste

evenem~ntun .

hebben

rnrtij in

d~

dircctiu om tot nader ove rlee inzake de

h~t

~ehucl

gucn geld

tovzogging van

d~

t e komen , we r d

geschilpunt~n

doo1· du CPN dnn ook anngegr epen om vnn ee:n s ucc es v::m do ·1 cti e te
spreken en in fuitu drong zij dïarmede
D'l.t do

:~fwikkeling

a~n

op werkhervatting .

van deze .::te tiC; "l.ls een bel 'lngrijke zn;:o.k

werd gezien in de part ij , blij kt wel d"l."l.ruit
als

Fre~k

d~t

zowel

Hc~c

Houkstra

Mcis ( beiden be trokken bij hut p"l.rtij - bedrijfs- en v::tkve r eni -

•

gingswerk) nanr Rotterdam knnmen .
Wa'l.rhcidfestival 1968
De voorbereidingen voor het op
W"l.'lrh~idfestiv~l

zond~g

20 oktober 196L te

houd~n

zijn de lnatste mnanden in volle gang g011cost . Zr

zijn ongevcçr 5000 affiches un 200 . 000 festiv"l.lkr"l.ntün verspruid en
zo ' n 5000 sp::t"l.rkuart en uitgezet . Met behulp hiervan
nemers, indien g0Henst , de ruiskostun nanr

k~nnen

AlllSt~.;rdam

de deel -

bc0tjc bij beetje

bijuenspnr cn .
De toegangsprijs i s gebracht op f . 1 . 50 (vorige jaar nog
Zi j diu zich op "De '•Jaarhe i d 11 abonn.;run ontv::mgun als premie een
VER TROUW EL IJK
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D~
~i0 ,

v-..n

orr;:misati..;

~~-..rvan

d~

de

hvt f-:vst is in h-..nrl-.:11 fulvGd v-:.n c ... n cor:a:tis-

deze kLcr Joop Yisbvrg, lid v1.n het d-..culijkc bustuur

CP!I, de leiding h ... 0ft . Do 2)

wijzcr v-..n
v ~n

v~n

b~roep .

p~rtij

Hij heeft zi jn

j~ ~r oud~

Joop

Yisbvr~

b~ ~n er~nn ~vgcvcn

is ondvr -

on is in

di~ns t

gvtr~dun .

Het feest vi ndt di t jaar wel erg lont in het seizoen pl::1nts ,
circa zos wck0n 1ator dun vorige

j ~r0n .

llut nordt guprusontourd als

h0t 23stc . In fcitu is h~t ochter het 2lstc , omd~t in 1948 en 1958
go0n festiva l word gehouden .
Do politieke rode wordt dit ji.ar uitgesproken door do hoofd-

•

red1.ctc ur v ·tn "De W<.1.:1rheida , hot Tw ..:c:dc K1.m0rlicl Joop \lo1ff . Vorig
jnar viel Henk Hockstra , voorzittvr v-..n do partij ,

di~

eer

t~ h~urt.

D:to.rvoor 0n daarna wordt , .::vcrnls andere j:trcn, een fv'"'st;:-,ro gra~mu ~fgbwerkt

met o . a . R:tmses Shaffy . Ook zu1lun demonstratibs

worden gcgcvLn van oude ambachten en oen aantal t.:ntoonstcllinge:n
worden ingericht .
Het festival staat in h0t teken v an do inturn:1tionalc solid:1rit oit mot de vr ijheidsstrijders v-..n Vi ... tnam , mot de strijdcndJ negars
in Amerika en met de a c ties van de jong~r~n (stud0nt0n) v~n Fr~nkrijk
en West - Dui tsland . Ver de r vcr den d0 thamn ' s : hogere lonen , werk voor
allen en een ve r de r gaande dem ocra t isE--ring aangesneden . 'i'un aanzien
van de ook bui t en de CPN voorgestane ''progressieve c oncentrati c; 1 wor dt

•

opgGmcrkt , dat e r '' sle c ht s één progressieve concent rati c i s , die ni e t
l eugenachtig is n . l. de ecnhvid van links met d0 communi s t en" •

VZRTROU'.! ELIJK
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Hcnc~ies

on de inval in Tsjechoslowakije

l<..on de vorige r~o.al al geschrevc11 worden
v·.w O.c GF'1 es1 v-n een aontal

l

vc1·

niet - comm un i.~ti ., cl1c

lÏC

of:f:;.ciële .ceacties

or•".mis'1tie:s op lï e

SovJjet- Russischc inval i n "3jechoslovmki.ie, de ctelli n._,.,,.l.mc van de cc:llmunisticche frontor~anisafies was toon nor niet hukeud .
Ir. cle loop vat

sep i.(:mber :i .s d'1·~rover echt er v1él liet cr]n en ande r

openb.:-.::r ge\'IC•r.Jen . Da<':;trui t blijkt - overi r;cn..; niet
CPN - ~rtrouue

<ta.

het partij - ctandp11nt conformeren '(rc1ct e1 cczij<.ls kritiek op de Sov:h~ndlanse rs

alo AIJV ,

~VB

-

dat

jet-Unie en haar

hulpor~anisatics

vcrbu~;inr;v~ekkcn(1

en MVR zich duiaelijk
•

Gn anderzijds op de huichcluchtigheid van

een reeks traditionele anti- communisten in het 'esterse kamp) , ter~ijl
daarentegen een diss ident-cor'lmunistische frontor ;anisatie als "::ed·:- ·land- USSri .. - uit tactische over\'/e singen? - de even bekende als or:. stro Jen

~truisvocelhouding

aanneemt .

A1iJV
Zoals reeds werd opgemerkt deelt het ANJV volkomen het
standJ..>unt inzake de inva l der

crr~ 

arschaupac tlanden in Tsjechoslo\':a"dje .

Na lezing van het aan dit onder\'Ierp gewijde artikel in het septembernummer van

11

Jeugd 11

-

het

orga~n

van het Vcrbond - kan men zich

zelfs niet aan de indruk onttrekken , dat deze inval koren op zijn molen was . Het neemt bij zijn beschouv1ing over 'dit onderVJerp in elk geval •
dankbaar de relegenbeid te baat enkele andere , niet - communistische
jeugdor~anisaties

en personen aan te vallen en reclame voor zichzelf

te maken .
Het artikel opent met een aanval op de door diverse i'ederlandse
poli tic i uitgesproken ''be\70ndering" voor de com.nunistische leiders van
rsjechoslOI./ükije I daar deze Nederlanders ' die nu "leve de dam oe ra tie
voor Tsjechoslowakije' schreeuven , er geen been in zien diezelfde de mocratie in .le>derland om hals te brengen .
Daarna krijgen de SJ en - zoals het artikel hen betitelt - ilde
namaak- linkse figuren als de F.ggenl<amps , de Gortzakjes en de Hulischen"
een veeg uit de pan

door te stellen , dat deze figuren , die na de i n -

val der •'a.cschaupactlanden als eersten de

straa~

opgingen en het
VE11TROUI.JELI JK
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.L·d::;tc c.chree:u\lfcn, z.ich nictte:::in v...:r\"1..,-:..rui ·en or::

siJiccrdn tocht naar het

~·~ rcld~eugdfoGtiv al

in

t.C~

Sofi~

~aken ,

...

'·"•S

tit•k der So\1 jt~tleidcrs , die

cot de m::mdaad in ?Gj echoclo-.. :'l.~.ij•.::

-- -~

ruli-

geleid . fbt vcr;-:ijt van A':JV- zijde , <,at de

;~J

reeds een h::p.,·.l-

vorm van lidrllrt!lt5chap iri de \'!?D-J zou ";cnicten

Ü>

- - ...V •
echter niet JU~.S

h~.;eft

d

V::!.l!

d-:z_l_:q

t-

•;ijl rlit festival toch opeez.et.
~u

1.,-,r Onr!C!'5tCUning

ta

z·... tar . cs1..<b-

!let wordt kenne lijk geuit om deze orGanisa tic in een • or,;

k1:ac~er

.... -

1·

licht te Gtcllcn .
Iervolgens wordt uiteenRozet 1 naarorn het Al JV 1 d~t v~n-~c oprichting van de ..,J.,D<T a.f hi~ rva!'l lid wao 1 ~d'r; tand hoeft ~.,cnomc!1 van de
door deze

Or~anisntie ge~ntamecrdc

0~

11ctiviteit0n .

de A?JV - stcllinGname in dcz...: te verdedic0n 1 wordt

•

doeke'n gedaan hoc , tijr1ens een na de inval in
Boeda~.:ost

de ,iUiGth~id van

~et

verve uit de

'a.icc}wslm;akije te

r;ehouden ''I< JJJ -zit tir.g , een Tsj echoGlO'.vaal-::se a ft;cvaardicde ,

die een overzicht vilde geven van de situatie in zijn land
Hongaursa 2olitie

~crd

qe[;Gevoerd .

Daarna volgt een

verwi~t ~an

Je

~edcratie

van

door de

-lüngercn~rocpen

in de PvdA 1 die verklaarde niet. v'ln plan te zijn de bGtrei:t-::in;;en :.1et
de Pussische jeugdor,;anisatie !'omsomol'
aldus het artikel, ze

ç1~ lde

t~

verbre!:cn . Jnt9:;cndeel ,

zo snel mogelijk een gespre! met de

Komsomol en drong er in een telegram aan deze orr;anisatie •:et k1:acht
op aan , om druk op Brezjnew , Kosygin etc . uit te oefenen

a~

Tsjechoslo-

wakijc de vrije hand te laten .
Het is naurJelijks denkba.'ar - aldus de commentator - dat de i.i'JG

•

deze ill usie werkelijk koesterde . In Moskou worden dergelijke contac ten nu ulleen maar u itgelegd als steun aan de poli ti.ek van de .SoVJjetlciding. Hot MIJV onderhoudt dit Goort betrekkingen al lang niet meer ,
sezien de zeer slechte ervaringen , daarme~ opgedaan . Tsjechoslo~akije
heeft benezen hoc j uist dat uas !
~e
~en

ANJV -scribent , die zichzelf dus kennelijk als een der vcini-

ziet die het

re~~t

hebben de inval in Tsjechoslovakije te bekri-

tiseren , vervolgt :z.ijn artikel met· de stelling , dat in TsjechoslorJakije
wordt gezocht naar een eigen weg orn het socialisme op hoçcr plan te
brengen , het democratischer en menswaardiger te maken . Niemand van
\lest noch Oost mag daar met z ' n vingers aankomen . riet is uitsluitend
het recht van de rsjec h oslowaken , zoals nij hier in Nederland dat
zelfde uitsluitende recht hebben . Het ANJV zal onverminderd voor een
nieuwe maatschappij , voor het werkeli jke socialieme blijven strij den
Vl!:H'rlWUVIELIJ K
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vn heeft

d~~rom

ook

r_cht van

h~t

krit1~k ,

de huichelaars, de onlerstcuners van

d~

~ulks

in

~~~enste~lin.

misdndicc oorlog van de

tct

~~

ri -

1,anc:1 in Vi.)tnam, de still0 juichers van de comr.• ur..istcn:noord in Ir;.<l h

de

::ië, de l:oloninle beze ·ters var. .Suriname en de l•cderlanJso 1\ntill··r. ,
rli~trictcnatclscl - nnti - demokraten ,

de loondictators en ' 1procrcs -

sicve" concentrecrderc .
NVB
Dat ook de NVB de stcllingnamo

v~n

de CPN

in~nke

:c

inv~l

in

l'ojuchoslovwkije ondcr.schrijft , komt o.m. l.ot ui.t i.nc; in de: vu-l:lari:1.G
di... do al,<emccn sccl-ctr. . resse , '\nnie vo.n OmmE'rcn- /1Vcrink (tevens Cf'fi afla~de tijd~ns

partijbestuurslid) ,

evn op 4

~e~tcmbcr

j.l .

;~houden

hoofd bestuursver ~,adc ring van de lcderlundsc Vrouwenbcv1e;:,i'1r; , \'laaril:
uit--csprok~n

zij een

~c

In

•

anti- ':;onjetrussische houdinr; 'lnnua::r .

door haar gehouden re Ie

vcrkla~rae

zij persoonl ijk zeer

gesch okt te zijn door het Russische optrede!' in Tsjecho.::.üo11akijc .
Dat dit t;cbeuren kon tussen létnd<:n met e(!r soci<üistisch regi...m , ..Jas
ha:~.rs

inziens een cchande . De rüli tuir0 en econo... ische lei.dcrz vé..:. de

Sowjet - Unie wilden de bezetting van rsjechoslowakijc uit opportunisticchc
rol , zo
en

ov~rwogincen;
verLl ~.a rdc

de communistische ideolosic speelde daarbij geen

zij . Het ging om

zelfs imperialistisch

O!!i

~1usland .

Het \las monopolistis c h

Tsjechosloualdje binnen te trckl:cn en dat

vas streng en scherp af te ke uren . Zi j had dan ook geen enkel goed
woor d over voor het op tr eden van de Sovjet-U nie on kon all een maar
vaststcllen , dat de r e visionistisc he leiding van dat land het soci alisme voor de zoveel ste

k~e r

een slechte dienst had bewezen . Voort s

deelde spreekster med0 1 dat de NVB een brief ontving van de Tsjcchoslona~tse

Vrouwenbe\'leeing , waarin deze o.m . schrijft , dat ze autonoom

wil optreden , uitsluitend als vrouwenbe\re 0 ing en niet gebonden of ondergeschikt aan de regering of aan de partij . Die brief zal de NVB
in positieve zin beant\'/oorden. Daarte11enover stelde zij een artikel
uit het blad

0

So\ïjet Frauen" van de I<ussische Vrou.JCn Bewegi ng , naaruit

duidelijk naar voren komt , dat deze er op uit is .•a-:o.r positie i n de
Internationale Democrati sc he Vrouwenfederatie (IDVi) te

~erstevigen;

een typisch monopolisti s c h streven , waaraan do NVB onder geen voorwaarde wil meewerken .
tc~enwoordigun

~i j

hebben ons de lantstc jaren niet laten ver-

op de bijeenkoms t en van de lDVf - o.ldus Annie Aver i nk -

mao.r als het streven van de Russische vrouwen zou bewerken , dat hun
VER'l'HOUI:!ELIJK
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po:.;itie in de federatie noc3
r.:octen t;tap1en .

scer.~·~r

r.rordt, da, zullen wij uit de lvi/P

ti i t net feit, dat de arbeidersmassa in !'sjecho5lOI.'Jakije zic:1

volledig en onvoor\·raardelij:<
tü;che

maatscha~~:>ij

acht~r

de !'sjf'C:.osloHaa.:<se corr.munis -

heeft gesteld en zich ook is blijven stellen,

toen de landen van het .larschaupact h.:?t land
cluderen, dat de massa ook inspraak had bij

binnenviel~n ,
~et

i::: te con -

vaststellen van het

ie voeren beleicJ.. .'ij kunnen daaruit opma;,en , <.lc.o.t het bet;ins·~l van

het dewocratisch centralisme in Tsjechoslowakijc functioneerde , a l dus
spreekster . Maar - zo vervolgde zij - in de Jowjet-Unie liet dat un ders: daar is sprake van een revisi6niGtisch bewind ,

~aarop

de ruassa

geen enkele inspraak kan laten gelden .

•

v~

tJVB eist clan ook , uat de t{ussische en andere troepen terug

worden geroepen·uit Tsjechoslowakijc en dat de schade , die aan
slo•.Jakije i:: toegebracht , \mrdt vergoed .
lenslatte memoreerde spreekster het bezoek aan de
van de heren Van der 0pek en Van der Lek van de

l'.:>.L) ,

~s jecho 

uo~jet - Unie

die daar o . a .

gezegd hadden , dat de CrN en de .'IVB in i!ederland fiadden aîgedaan ; dit
v1as zonder commentaar (blijkbaar dus met ins temming) gepubliceerd

in de ·• ...Jrawda". Annie Averink i>lerkte in dit verband op dat men in
.lus land de communistische partijen uit de 1-api talistische landen al leen nog wil gebruiken tot ondersteuning van de

~ussische

polit i ek ,

doch dat die par tijen anderz ijds als gelijkbetechtigde en geli j kwaar dige partijen zijn afgesc hr even.

•

Net de stelling: nij willen streven naar herstel van de eenhe id
in het internationale communi sme , op basis van de

iel i jk~aard i ghe i d

en de autonomie van de landelijke communistische partijen , eindigde
Annie van Onmeren- Ave r ink haar betoog .
NVR
Onder de kop

11

i·~a

het gebeuren in Tsjechoslo11akije" wor dt op

de voorpagina van het maandblad "Vrede'' van de Nederlandse Vredesraad (r.V!n dd . septeliloe r 1968 , het standpunt van de raad inzake de
inval der ;arschaupactlanden in Tsjechoslor1a:üje vertolkt door
(uiteraard) Gerar d Haas , de secretaris van de NV.rt , tevens l i d van het
C~N - partijbestuur.

Zoals te verwachten was , stelt de NVR zich vierkant achter de
verklaring van het part ijbestuur van de

~1#

terzake . Het gedee l te
V.I!:RTROUdELIJK
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d.::.arin , ·lat v.:.n!ij!::t n"'ar het rni ..n)ruik dat d.

- inclusiuf de
ati 8

zou<.l·~n

Vët.:1 de

lei·l~rs

'J.nti-coul ..iun i.~·t·-n"

van de Iv<.lA ·•1 de h.;F - valt d-: onL.stan.J situ-

ma:<!;ln door op te hi t.:;~n t"Óen i1ct co1:1~1unisr.tv , vcr~·t :-rking

{f.VV t0 neplei 't;(;'i1 en d" D.andacht o.f te leid~n v;;~.n de hiÏÎcJri -

k.'J."'!lSe v -rov·Jrl.!'l ·soorlog. ir:. \'ietn ,r , 11ordt benacir ..tKl en t..:v<.:r.:..:
segr epen

o~

de~~~

n.l. aan , <.tut de
een

nog 0en extra

4~v•' - :>r~

intervi~u ~aven

ve ~~

Van der Lc:oc

pan t_ gev n .

uit~~

e n~ -:\~!

~;l) C k

der

aan de Zriesc 0ditie van het

kort daarvoor aan 1.oskou gebrachto.·

b~zo~k ,

CJ.&:! -

•1~6

h:~lt

op ,_1 au:_:-u.stus

Volk ovor hun

Vrij~

a . e . ç; . op uitnodie_ing

van het .... owjot- Vredesa.emité . L..i j vcrtolde daarin van dat cor:tité: ver nolTen te hebben , dat de N·J.. { alle bande:u verbro".0n nad
gehoor had

ge~

even aan de oproep voor deelnar:1c. aan

ook

011

~: ...

en
v" i -

•.:0'• _,.H·o~csa.:

lighèid~conîeren tie . Daarom zoud0n deze PSP - e rs , zelf ul.l voo.r :.H an-

ders van een derbelijke conferentie , trachten in

•

~ederland b~lacg 

stelling voor die oproep te 11eki<d1 . ";nK..::le dagen la ter,

"lldu~

, !G.r~ ..:· ,

" deed zich het feit voor , dat beide heren zich aan de zijde van Lu11s ,
Koekoele en andere JHtVO - oorlogsstokcro schaarden en in net anti - communis tisc he koor meezongen • ••• Over huiche l a rij gesprokan 11 •
Bovendien spreekt Maas er zijn bevreemding over uit ,
~ovjet -Vr~descomit6

~at

het

steun zoekt bij lieden van de cateGorie , die voort -

durend een nig tracht te drijven in de eenheid van de \ïer (Olijke
vredeskrachten , o . a . door aparte cornit~ ' s te vorMen , vernarring te
zaaien in de doelstellingen van vredesmanifestat1es etc ., hetgeen in
het ver leden in feite nee r kwam op steun aan de impe riali st ische oor l ogskrachten . Maas had hier weer k0nnolijk het oog op de PSP en op
door haar ger uggesteunde comit~ ' s als het Comit' 1961 voor de Vrede .
·renslotte wi_ist !-.aas erop , dat Van der Lek en Van der .S,Jck hadden kunnen veten , dat de NVU zijn internationale kontacten heeft ver broken j uist omdat hij zi ch niet meer kon verenigen met de activi tui t e n van de .k reld Vredesr aad ( .IVR ) , die gedoroJineerd '•Jordt door
het Sowjet - Vredes comit6 . Maas noemt in dat ve r band de actio voor het
sluiten van het non- prolifiratieverdrag , in
ver~orpen

11

Vrede 11 herhaaldelijk

(hoeuel Maas er haast zijn polit ieke benen ov e r heeft ge-

broken - zie HO 12 , 1967) , en de actie tegen Israel en de Israëlische
Vrede sraad.

~r

waren bovendien nog andere wrijvingspunten , aldus

1-iaas . Hi j besluit i:'let de opmerldng, dat àe .JV,1 - ook al had deze zi j n
standpunt ma~ betr ekking t ot fs jechoslonakije nog niet geopenbaard V..::;<TROU ifi:LIJK

•
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in zijn nuidi[:;c' opzet ge<)n bijdrage kun leveren aan cl.. strijd voor

dd vrede in de Pere ld.

Oe vereniging
~ij

d~zu

in

''îJederland - US...i~~··

onthield zich - k\/etsbaar :üs

kwestie nu eenmaal is , zonel naar de zijde van de

~fN

als

naar de zijde van het publiek - angstvullig van commentaar en tracht te zoveel mogelijk uit de publiciteit
t•O<JJ.G

in

•

blijven .

bekend, v indt de vereniging po li tick haar best-aansrecht

rt~ propa~cring

bctrekk i ng~n

Lc

en bevordGring van culturele un vriendschappe l ijke

mot de bow j et- Unie en Jrijft

~ij

tatie van het r eisbureau 'Vernu'' , dat zich
naar de

u~~u

financieel op de exploi -

s~ecialisce rt

in reizen

en naar de Uosteuropesc landen , waaronder rsjechoslova-

kije , rloemcnië en de OD.r< . ~en "Vernu"-reisgroep ocvend z ich tijdens
de inval in

Tsjr::ch6slo~akija .

Op de voorpagina van het juli- augustus -nummer van het maandblad "NU' dat in augustus was verschenen , had in grote opmaak een
foto

~estaan

van de zangeres Liesbath List , die in de tHeede

h~::lft

van die maand in de vonjet - Un i e zou optreden . Het september - nummer
bevatte zelfs niet een r ectificatie van enkele regels om te vermel den , dat zij op 21 augustus haar tournee had afgezegd .
Het blad zwijgt verder in all e talon over een tournee door rle derland van de Russische zang- en dansgroep

11

Si \/erko 11 , die was voor -

bereid voor de maand o ktobe r. Zonder "'I'sj e cho slowakije" had .nen daar-

•

over in dit n ummer toch nader e mededelingen mogen verwachten . Of mag
norden aangenomen , dat het fe est - uit vrees voor ' n eche c of er ger helemaal niet doorgaat?
''N~dcrland - U3Sit 1 ;

zal het antHoord wel weten .
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I

..!.e_:;:~..!.~.-:'-~ _o....E__~~--13e b_eur~enin::;_~ll_i_t:~....Jsj,.:_chon_lo•J:~!;_i jr.• ( II)
~a Je in het vorlJ~ ~~andovcrzicht - onu~~ d~zellde
'l ~l'fll(:lde

tit~l

-

cor.1... ent3.ren o,() de: recent0 gebou,·tenie,8E"J1 in 'l' ..;j-:cho:_;lo !.:tl(ijE:·,

noc ;le vol:sen.d·J re •ct i._:;:; be!;end.

·.ï0l'u t:n

Jn het om de tw0e Y:el:en v•.:rsch-lJnen-.'e !:>lau
l<.tcif.io tisch_~ociali.:>tin~'.1e__..:,r:lf'_ti~ Vdn

2:~

wdil.aal .. v;.u do

au 0 u. tus j .1., i(omt .;en

verslag voor van de hand. va.1 het
over het bezoek

.J.clll

;:

.:>o·:jet-Unie van.he ..; en zijn

fractic~::enoot,

Van

der dpek. Dit bezoek vond plaats va!a 1 tot 15 augustus j.l., op uit -

•

nodiüi.H v'ln het Russische Vr·edesco"'i té- . In verschillende gesprekken ,
o . m. met leden van dit

en met leden van de Opperste Sowjet ,

Vre~escomit&

·.1erd vrij diepgaand gediscussieerd over ont ;apeningzk;;esties, over
vre~~svraagstukken

v1a. :-trbij

de tVIee

1

en vooral ook over de k1estie

.:.F ' ers

nadrukkelij:~

hun

T3j~choslo~kije,

af\li_j_~c_!!dc:

menin,s naar voren

hadden gebracht , aldus Van der Lek.
Hoewel het bezoek geen officiee l karakter droec; - beiden waren als
persoon uitgenodi gd - lag het volgens de schri jver vun het ar tikel
natuurlijk wel in de bedoeling van 1e Rusoen om via hen de banden met
de . PJ~ n~uwer aan t e halen.
Het is echter duidelijk , zo gaat de PS.i:' - parlementariër verder, dat deze •
opzet voor de

a~rs t komendc

tijd vollodig achterhaald is door hot

recente optreden van de dussen tegenover Tsjachoslo11akije.
Voor de met Castro

sy~pathisercnden

in ons land

bet~kenJe

het

een •-:oude douche , toen cle Cubaans<! partij- en regeringsleider Fidel
Castra de 1ussischc interventie in

Tsj~choslowakijc

goedkeurde. In de

Engt:lse editie van ;,Granma", •;.teek blad van 11et Centraal _;omi té van de
Communistische Partij van Cuba , van 25 auguntus j.l. , werd de volledige
rede van Castro afgedrukt. Cast:co zei in zijn toespraak o.e..:
.: .••• Het is begrijpe lijk, dat de landen van hot

a.cschaupact hun

lebors neboen gezonden om de imperialistische saroenz\rering en de
voortc;ang van de contra-r evolutie in Tsjcchoslowal'ijc te ver -

- 29 ..

vcrkl;;J.o~.rde:,
e~

dat

dat aet comité d.::

standpunt door de uitspr 3ak

~it

door kruist .

Ov~ ri zens

l ~den

Sch~t

•

nl~..; t

niet zou Rordan

Cn~tro

Cubc~.o.nse

Cuba~ns -

rv~u:in ..

bevind t.

SowJ~t - Uniu

zo.~ls

,!on

tlarr y tlul i ,_, ch,

La:.1..1~rs ,

cln .outer (ortzak , toondon zich

.,olidélritvit r:w t het
ort.,

J~

v.An het comité,

d" u.L bt>p:·;,_._ü;: van 0ast;·o , maar

t<t.

v~n

Cuba zich in ccn uitvr:.1?.t...: afhctr.!>•- -

-lan ~.czi~n

lijka posit ie t dn opzichte van
C:ok ander..:

interven tie unani..:w afk..-urèe

Kon hij zich de houding van de

lcid0r 1-1cl voorstell en,

.et~ r

~ussisc .• e

urn3ti~

telQu:-est~ld

ov~J'

. .• • duarvooJ• gt:;v.;n 11ij onze fltnc,am•.::ntl",le
vo lk , dat in soci

<lü

ont\liJ.~J~eling

ve:r -

op .• •• · aldus L[.l!li:!I:::O.';J.

ron aeLtie n , redactielicl van h...:t links-socialistische bl ad
·Links · , ve rkl-.J.ar clc, in het nun11;er van uit ul ...d van 2 scpte ..Jbcr j . 1. ,
de

letterlijke tekst van C"1stro' s redevoering te 1:illen af •achten , daa.r

hij ni et kon geloven

d~ t

Caetro zijn

r egelen had willen hachten. Hij had
interventie had o.fgekeurd

1

go~dkcuring ~un
be~ r epen

Ca~tro

de milita ire

Toen een ucck later een journalist van de

• Haac;sc Post" hem om commen t aar vroeg ,
woord. Hij uens te alleen

dat

de jussische maat -

,:JedG

\IBS

t e d"le n,

hij zeer kort in zijn ant -

d~t

hi,) z i ch volledig achter

de verkl aring van de Studentenvakbeweging (SVH) stel du , die - zoals
bekend - cle l<ussische i nterventie af1:ees • .uccr
deg tiea inmiddels op de hoogte van de
leider en wist hi j

•

da~r

juist ~

~~aarschijnlijk

uits pr~ak

,,::..s

van d0 Cubaanse

niet goed raad mae •

}.!_Ocilijkhf7_è!.e_~.-~U..::.e_~~~ ts_o_v e rclr~ch te n
Tijd~ns

de r ectoraat sove rdrachtcn aan de Nederlandse universi -

teiten en hogescholen op 16 septe ..~b .:r 1968, ont stonden er moeilijkheden in Ti lburg en Utrecht. In Tilburg .·crdc.1 die veroorzaakt door
l eden van de de ,tocratisch- socialistische
en van

d~

studcntenver~;:nigins

'1-oli t e ia·•

1

St udenten vakbe , Jeging ( 3VB ) en door een zich ·De KoD•JUU(; 1 •

nccmunde groe pe ring .

~ij

schree uwden leuz en cloor de aula, lieten op

het balkon een bandrecorder

s~elè n ,

ontpl ooid~n

sp~ndceken

rumpeerden de scheidende re c tor magn ificus . Het is

ni~t

en inter -

onmoge lijk

dat er verband bestaa t t ussen deze ongc:r ... geldheden en de moeilijk heden , die de pl aatse li jke S Vil signaleerde rond he t samenste l le n van
een ni uuw b<:s t uur van de Til bur gsG gr ondrc:iad (=:ll'.SO) .
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- 30 Vnl t;c ns d l.! " V'"' V.'~rd daar bij

door d e r oe: tctic ..

'S ~tbOt<l r, e

r

(; pl c..,r;d .

~~ n

daG na du

~- s

l •. dc n van d0 Gyndical L stud... nt.;nu.:?\ll..: t;ing v ~.- r J : :1 to.:n 1

t • h:~

r~ctoraats o v~ r drucht

.s tuc.i~..:ntl.!n,

lnd "rv

ble -~

~~ ~c

t och al..:; h t niCU\' •

one erron d tu

vr ~~ a

b ~s tu ur

v._.n

<1 ~

::; u:n.~ n

~ijn.

:,!,s; t

,.'.Sv _;t. :Ï:n -

sta llv ... r d .
Jn Utr.:cht li0t :na n kort na de ov'-'r c:r <ci1t, a chtc rin t.l·
k 0rk ee n rookbom::•."tj<. ontplo .lf.::J: , mogcli ;: l.

vH: u r

:1fkot.1Jti"'

Zonn'-'viJll.:; on ..:h.: zijn.:n . D_z.; ütr ... chtsv ctud"'nt ·. , ..:el

19 juni j . l . on

~aukt~

dnar mJu toe n uvn voort jjdig

v·tn d ...• Nud r landö ...... tu ~ivllten
Ond...:r .;ij G

üf:

~inta

v~n

ook Oi'
aan hvt daba t

tainlst.:r •/ ,• ·i!1l. <'

( f.!S.< ) ulvi;

:: :1ns

Vl'lll

·c t cns chapp ..m .

'-' •'~

Vo l ;· ..:ns
we rk v..111

.\~tacl

t<tt

;on -

~;;en

;).Jr sbG r icht was

<~(.;

oom v .d1 16 r;;-.. pt-mbur j . 1 . hc: t

anar chistis c he groe •l:!rin

l'a.tat ant.:m" 1) ln Ut r<..:cht .

ook de ze groeperin 0 1 di e t i Jdens h..,t tv~o.Jcdc d2bat van ;.1;..
ma t de k inist~ r , o p 12 september j. l. i n Leid~n a c n pamfle t v ... r -

Het

\ lélS

sprt:idclc 1 Haar in kr i t i e k wer d ui tge oefend op
b~stuur ,

de

~d u ar d

Bomhof f (Deze had met z i j n

bom~engoo i er ij).

Ver moedelijk is de

voor de bij diezalfde ge l egenheid

ook

btz ~arcn s ~uit

~en

i n Ut re cht

t egen

ve r ~ntwoord~lijk

s t inkbollimctj0s .

De tot deze groep behorende personun vindt mdn
red<J.ct i.) van '*hwaki - Utl '·,

•

voorz i tter v,;..:t il'...t .I JJ-

b~stuur

gr o ~p

gebr uik t ~

d~.-

. .Jl(

ui t ccg~v .... n

o~.

t erug in de

lllaad j.:: . I n een

e xt r a - editie h i (.; rva n 1 in a ugustus j.l . vvr s c hcnc:t t en

bcho~..: v e

va n de

ocrs t e ,;:..o.r ss tudent..:n i n de Domstad , riep do r edact i-.: 1 Jaar toe de. ee.cde r geno.:r.J de

~ onne vijll .::

b..;hoort , a l l e i' 0volutiona il·0n op z ich t e:g0n de

agr l~ss i c

va n J.{usla nd

~n

Amr;rika t ev1... cr t e s t oll t:n en " onvor ·,;ijld dEi

Amcrikaans d , Enge ls e , l ussischc e n
pa r ko~rde

N i gu~innn3u n~ b ~s cud es

plus voorga -

s t a t ie - au to' s , ve r der a l le instal l a t ies van Shc ll/BF ,

fe trolcum, Unile vc r 1 thllips ~n dv Kon i nkli jke Artille r ie
Inricht ingen o p t ~ bl azen of in br a nd te stehun · .

~ on ink l i j kc

·'Poli t e i a · a l s r e vo lut i onaire voorhoe dl? van de SVB
In een s l e ch t geste ld en innerl ijk t og... ns tr i j di g a rt ike l i H
11

Polit<:i"\"

(t n~cmaande lij ks

bl ad van de geli j knamige: s t udent enver eni-

ging) van augus t us - s ept ember 1968 1 sc hr eef r edac t ie - se c retaris J ooct

1)

' rat a t a nta n ·• be t e ke nt " Ve Cht 1 Ve Cht 1 pr aat 1 pr aat •; On iS
ui t drukking van ~a o , di e daarmee digc nl ijk uil zcgg~ n :
vccht0n of pr a t 0n all een is ni e t ge noe g .

e\.:11

•

- 31 l.ircz, ov-.r
tot

~"

bestuansrecnt van zijn orsani:::;uti.., '-n h,nr vc.ri1oudir:-_

h~.. t

SVu.

\lol .:ms
b~hartiginG

!

ircz is de SVl3 zich crvc-.n

op zich in

gv110r, o.:;n 1

b._v/U~,t

doelloos is, dut d'-

zovu~re

nll~cn

d~

uitlop~rs,

maar met de

c:.., SVo zijn acties om het ki'Jaad

~cti~
1110

t

Ool, is de SVB er nu a chtvr gekor.wn ,
ogvnblik

~fB-l~id

is van

·dclt dv

d0 ma~tschappij

wikk~lingen .

•

Als ui tvloeiGel

acties van de 8\IH voortaan

g~r i cht

kan , zo

tll~\:!nt

t~i ten"

(voornamelijk die vém

"d~

\7Cl
en

ni~t

.;h"st r._,"?,.~

d.:. Sli

rapport~.aris

v~rlugt

univ.;rsit<lir~..

on ni. t

~\..' Vele;

chaos van het

om 6 u~evrd:

de uni vor -

van tn.:latschappe liJke ont-

zullen - vol .u nL hircz - de

zijn op wezenlijkar kwus ti cs . De 3VB

de schrijv..;r, "sallJCn mvt de div'-'rsa Kritische Universi -

b<:"'egundc , stu\7ende en

verschillende

da~r v~n

··· ~~:'-I.

...:n tak uit te .r ol.i<:n. ··

,JOrt~.tl

sit·üre h...:rvormingen v1ar "n alti:id. het

hc.t

tc~~n

de

t in hun

ni~..;

cc:1rijvo.:·r,

d~

lh:l-:n:;·-· -

oorz~k~n v~n

vxcüsscn , ,-'i-.: b . lang\:!nb~hartigin~ noouz-.Leli,jk mal.v 1 ,
1'/0rd-!n -lang...:tast • .: ••rot voor kort·, aldus

'à'.tt

rcd~non,

~lijmut,en

t!n Delft) , gezien \lordvn als

revolutionair~.: bvu~.:ging

in N<:derl and .

aldus Kircz , voldoet de JVd op dit moment

0::!
~vcn 

aan de voor waarde oQ ·op politiek , algemeen maatschappalijk

r~::volutionair

gebied'; op t ... treden als voorhoc::du-organisc..tia var:

rll,;

studentE;;n.
Dat nu wil Kircz lüaarblijkclijk
In feite zou daze

stud~ntenorganisatie

voorbehoud~n a~-tn

·'l'oliteia··.

de politieke en r evolutionaire

voor hovde van de dVB moeten tJorden .

•

'l'aak revolutionaire voorhoed"'
Volgens Joost Kircz zou de taak vnn
hocd0 moeten zijn , dat zij - uitgaande van

duz~
e~n

revolutionaire voor duidelijk socialistisch

s t élndpunt - werkt in de SV.J als Wl.S3abe\lcgine; , deze in a lleG steunt en
zich daarbij G0vn Jaternalistische houding aanm~et , maar de ongecoÖrdi nuerde revolutionaire g0dachtvn tracht t e bundelen , volgens

e~n

duide -

li jkE- , r-.:volutionair0 lijn. Di ... moet nL: t ":orden opgedrongen, maar uit gaandc van de actie

~n

de discussic daarover , dient m<.:n de juistheid

er van aan te tonen.
V-.:rschillcnde passages uit

bov~nstaand

artikel z ijn t e

santcr , a l s mun bedenkt dat de schrijvur naast

Pol it ~ i aan

int ~res 

ook Trots -

kist is. Vooral de l aat ste al inea ov0r het workun van (trotsk istische )
r oli t eia-led:n in de SVB a ls massabeweging, komt daardoor i n een

VuHTROU rt!:LIJK
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t:-o t:.> .. is tisc'h., intr ... àcpoli th:k .
0ok

h~t

~VB nans~vo~rd~

in staat is

ct~

gLbcurt~nis~~n

int~rn~tion~~l K~dur

td

pla~tsun,

organis3ti~
grot~r,

door Kircz tegLn n

ni~t

b~zwaar,

in

vurdiunt bijzonddr-

~urop~s~ syndicalistisch~

d...

goinspire~rd_;

Noskou

studunton) ,

r <:.d-rlanctse stud.:>nt

H

nau.rv~n

dc:

intcr~.;o:.;.::;ant

tro~skitJt hirc.~

pGn..,trati~

in

C~S~

l~J.tstgenocmac

Zoals reeds uit vale
en

.~o t

tu

k~nn-lijk

do

r-; ...

f:.>·

~-.•lli.cht

v~rdrin·~n

~D

ZO

or .. ._.n.is'-".::ld in de
v~1n

d"' b ... c~Jt..lin:; om

~_;OU

door

c,·.:t-:.ri.-,.J.t

zijn t-- uetl,;r, w,lt ncJ,t ... r eh: J...,:iti..,k

in f•Jit ... sctlUilgout.

van haar plaats in de

.-...1

~~ndac~t

(h..:t congr-us

lrtun .b •. ln h ... t

b... h..:vrt. "Po l itcia· daarGn t eg"n is ir,t<:rnation
:;e:naumd. Het zou

c.,.,~

~cz~

in c_n

'"'iu~n l~nd

Int-rnu.tion.:lal ir.l!ll.:rs is dv .VB aant:.JSlOt~.;n bij d
v~n

dat

d~ 01/J.J

trots~istisChd

•

or ganisatie tot stand tu br"nc0n?

porsberichtu~

bokend werd , hebben de

D~lftse

c... rd •.ns_. poli tl..: c..,n plilll van d"' ·->OC ial istü;chl; J '-' uûd (3J) , tot

ernstig~.: vcr~toring

verijdel0n . Bij

cl~

van de fapto~ u~lft o~ 7 St..:~t~mb~r j . l . , kunnen
inval van de: politic in het g-:bou·.. van de afdr..: l ing

Rotterdam van deze linka - social istische

jong_renorg~nisatic,

33 jongeren aangehouden . Voorts v•v r d

l:)~n

vuurpijlen aange tro f f en , a l sïiWde

· ·dr.:tui boel·;· · V"\11

Ctm

werden

groot , "lnt.:ü l' Ookbommen en
de .)J - pl annen .

De 3J heef t prompt t egen deze gang van zakun gcpro t es t e0r d .
Vo lgens ho.ar vond de poli tic - inval plna t s ·'zond0r
vvrklaring vn zonder huis zoekingsbevul in v.m
Voorts

pro t cs t ~J..:rdc

~en

bt..:slot~Jn

•

gevra<.tgdc:
r ui mt e.;,

de SJ tegen wat zij no0mt dli.: onrechtmatige inbesl ac -

ncming van gocdc:ren , tcgvn de schending

v~n

brivf - l;n te l cfoong0heim ,

tcgvn vrijheidsberoving en het vvrhindcrcn v1n

politi~kc

ac t ivite i ten .

Dit protest kwam ook nog eens aan de ordu in hvt radiopr ograml'ila
"~its ..

van d~ AVRO , in de: uitzending van 8 scptumb"r j . l..

In

tel" foongvsprek mi:!t l'l<tr tin v:m Rossum, voorzit t--r van d.-=

0 ... n

Rotterdamse SJ - afdeling , sugguruvrdc
~as ,

dvz~ ,

a~t

hLt

~~l0maal

niet zeker

dat zijn or eanisatie de in beslag G'-nomcn attributen had willen

gebruiken . Du vcrgadering in

.rlott~.;rdam

had ui t~.:ind.:;lijk im.ncrs ge.::n bu -

s l issing kunnen nemen door h<:t optred0n van dl,; politie (sic ! ) .
Ook bracht hij in he t tcl ... foong0spr~Jk naar vorun , dat hij er

z~kcr

was, dat de pos t aas onder s chept, omdat d0 politic zo goed als

van

- 35 lc:tt..:rlijl{ r·ist, wat Lr stond t•.:
V~.r:r.~.:lU-US\'/aard

is t.;n:::;lott..: h-. t

·hnrh-l.cl.; ov_r doz..:: ::1ffe.ir-". In
d ... politiu

h~t

ovurdr~vQn:

d~

cff0ct ven

'-''-'n

•

cbgblad •':J,.

l,ll;

kort b... richt r1...rd o . .... g..:st ... lcl, do:t
v ~~

tus ~.n

de

4 .:,cpt..:t.lb•::r j . .L.

Carrara , hvt - wat de organisatorLn
gc.:;chi0d~.mü1

;rd<: ... l van

u~ · kindur~chti~h -~~n v~n

zovL~lst~ a~n1ijzin·

Van 31 augustus tot

0

du JJ · nogal had

dvz..: organisatie on

\'"-rd in d0 Itali.:unsv stad

ao..:~den

-

~rootstc

conbras in

van het internationale anar chis1nv g<:houd"'n . Dit

anarchistisch..: fvtieraties

w~rd

bijg... uoond door ruim 200

gas ten uit 17 varschillendu landLn, vaarond'-'r
Turkijê Ln ook Nede rland.
Voor ons land was

sl ~chts

,,
eon persoon

hust rali~ ,

aanu~zig,

d~

d..:

congr~s

van

~~dal-g~_rdcn bD

Japan , lloxico,
61 -jarige

Josephus de Roos uit Amsterdam, een vooraanstaand anarchist, behoru~d ...
tot de Hfed~rati.; van Vrije Socialisten" (FV~:>). Van d~w groçp ron: het
anarchistische blad ' 1 üe Vrije'· was niemand aanwezig •• ivt is trow:;ens orvall ~wnd ,

à.,t in dit blad ook geen enkul artik..:-1

v..:rsch~.ncn

voor de anarchisten toch ongetwijfeld bclangrijk0
stulling tot het in juni van dit jaar in
Burop~sc

Dordr~cht

coneres voor anar chistische jongere n,

d~t

is over het

con~rcs.

Dit in tugen -

G'- houden

Dcre.~

vcrschillende malen

in 'De Vrije:' werd aangekondigd . De re dun kan zijn dat , waar het i n

•

Garrara

0

ing om een congres van anarchistische federaties , door de orga -

nisatoren -

v.~.~ .

Nederland - uitsluitend

d~

FVS

~erd

uitgenodigd en

aan de crocp rond ,;De Vrije" zonder mv ... r w--rd voorbijgegaan .
Het congres te Carrara is in clc c,cschi..:dunis van het anarch i srn.:
het vijfde in de 20o eeun . De vi"r

voorg~·nf~

congressen

~erden

gohouden

in Amsterdam (1907), Berlijn (1921) , 1arijs (1949) ~n in Londen (1958) .
Tw~e and~r~

moestdn norden geannulc.;rd t.11. in Larijs (1910), wegens den

vcrboel van d.: ovt:rhcid en in Barc ... lon-... ( 1937) , weg... ns de Spaanse
oorlog.

b~trger 

Het door r~.:: or ganisatorun opg.::st-=ldc programma bevatte o . a . de:
volJend.;; punten:
de situatie i n de op het congres vcrtegen~oordi gdc lundun , i n het bij zonder de stand van zak0n met bctrukkins tot de bevrijdingsbcw&ging
en de mogelijkheden tot agitat ie en v..:rbr ... iding van het

an~rchismc;

ct~

v... rhoudin._, van d'"'
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punt van d ...
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tot

,V/i tscrsl::

d~
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~Jrd
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zal nor d .... n gcvcsti6d ·

~~r iJS
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buslotun

~ge o du:

di ... t àll ... s i.s cc h t ... r voltj•. . ns d,. pl ..,J1nvn
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oprichtinr~

~robl~.,;~~n

-~ .... n

Zo k•.ïam hvt

V t;rlop~;;n .

brvuk tu.ssvn d.: or,"·t11iSa tor,m un Fr o.nsu ,

jeugdg~· o....-p...:,1 ,

\11..lk"'

,~ro

. . pc;n ui. t~.;indulijk b·.:slotcn

hat congrçs d- r ug to e te ke r ~n. U<.; b0k-.;nJv ~tud-nt.:nl~idu r Jani~ l
Cohn - 3undit vc rl it;t mu t zi j n a,nhang h"t
an.:trchist..,n tu h"'bbun b;;:schulr:igd v..;;.n
voorbeeld werd spoedig
Hut

g~schil

ontstond

g~volgd

to~n bl.:~&

nn d0

bur~::tucrntischc.

door de
uat

congc~~ ,

d~

un

~ncelse

congrcss~rcnd0

•

n ... th0:.l.un . !..ij n

~1its .... rsu

~fLwvaurdigd~n v~n

j o ng~;;run .

de anar chis -

ti::;che fadt:r::<ti"'s in hocfdza..UC ovi.!r organid!ltorisch" problc.,;kn r1ild0n
praten , terwijl d-.. j ongt.ren dit onb· langriJk
o p dir actc ac t iëS. De
germpro viseL:rdv
omdat vol gen s
Na he t
wanrop dL:

(:;11

h~n

cn~rchistcn

Jild ... n

naar hun mdning onb<.suisd...
allve n de communisten

v ~ r tr o k

o uu..:r~

o ud~re

va n de

j e u gdig~

vond~n

en de n.:tdrul< h:gden

~chter ni~ts

rovolution~ür ...

d~arbi j

hc~ t ho ofdun

gar"n

z o ud~n

v~rlicp

wet0n van
a c t i 0s ,
spinnen .

hv t congr es ,

e::n meur bedaagdu Itali<:nnsc.: , Spannsv e n Fr ::mse anar -

chie t en u0n dui de l i j k s t "mpe l druktvn , gt;h0\.: l volgens pl an ;)n zoncl.,;r
v v r d~re

compli ca ti us .
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Tot + 30 sept . l96é
!1cisdoe1:
17 - ~ -· 6 8

27- G- •G&

i:lAIH N I :.d.
l fl , S .

?ERE

• J j((,IWKI

.s .

21- ('; - •(,['
27- (, _ · 6~

4- 5- '28

·nnrheid- redncteur .
~,~

s:ie d ,ocl o -

corre~ r on~P r t.

hu·. 0ost - ber l ijn,
Qadere sece vens o~beke!d .

19 - 3- ' 26

Corrcspo~der t

eouDKUII., n .

7-3- 1 1 6

Eiecret . J.lcd . - USSR . i'. o:::;kou , v al an tie.

HULST I

9 - 12 - '16

Voor?. • Peder land - U8SR . Var na,
n~dcre P.er:c~vens onbekend .

,C:NELLI::t' , J.C . J .

ll - 7- •GP.
ll- 0-• 68

16- 7- I 03
22- 7- ' 68

+ echtgenote en zoo n

·, .

•

8- 3- ' 45

Secret.bu i tenland NSR . Roemeni~,
·.ereldjeugdfe..;tival en conf .
Roem.Stud . ûr g . ( UAR . )

11-6-' 43

Reisleid. groep 71 l"eder l.deeln .
9e i erelajP.ugdfestival i!. Sofia .

22- 5-' 29

Li d hed . Sectie IVe I:, ternut .
Sof i a , '•erel d j e u gdf estiva1 .

AB,:;LN , i·1 . A. L .

10- 2- '46

Voor z. comm. buitenland s~rr.: en
s ecre t. CESE . Sofia , <ereld j e ugdfest i va1 .

ABELI1 , N . A . l•'l.

10- 2- ' 46

P.L011BERG , H. :- .D.

22- 7-' 68 BALEN van , A. G.
9- 8-• 68
TICH~Ll

A:' 1 Fr.

8- f• - I 68
?

tolk, voorz. i.T'"· t P ~r a ac~
Leninrr<"\d p , h"st . li d :=_-;; U(.e Jte nranrl USSR . In ,·ederlnPc! , c or1t<.;.ct
l'!ed •.Stud . Cre:nn .
Ret !> •

w~kije ,

( - 7--' )8
L>7 - ' 6B

2>' - 7 - ' 6[

27- 2- ' 36
29- 12- ' 38
4- 6- ' 37

Idem , Fr ankfurt , 23e SDS- Congr es

Q2 t/m . 16 sept . )
28- 7-' 68
8- 8-• 68

VLAAR , ll . J . H.

17-12- ' 45

Voor z . SVB . Sofia , ''ereldjeugd. .
fe s t i va l.

28- 7-' 68
11 - 8- ' 68

t-lULI SCH , H . K . V .

29- 7- '27

Voorz.Comité Solidariteit Cu ba .
Sofia , ereldje ugdfestival .

28- 7-' 68

GORTZAK , ··.· •

22- 4- ' 31

Best . l i d Cor . Solidariteit Cuba
en hert . l i d erkgr . Infor m. Cuba
Sofi a , 'ere1djcugdfest ival .

8- 8- ' 68

'fHEFF::R , H.

20- 1- '16

Rc i s l .Vernu. I oskou, groepsr eis

11- 8-• 68
29- 8- •68

HULST I .. •
+ echtgen . en dochter

9- 12- ' 16

Voor z . Ned . - USSR .
Moskou , nadere ge ge ve ns onbe ke nd .

?
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2P - -• (8

VIGI~T: ,

16- l -' 20

u.- .

28- \. - ' (>8

Be~l .

lid rr:lllS (er . "!irtn:u·.
·ed . op doorrr-L:; v. Cuh"'
(dee1r. . erkk ·,;·,p) n;:,~r F<:trijs.
Lt<

ROOS 1 J . de

5- <.) -' 68
9- 9·· ' 68

Rci::;dof'1:

Ceb.datun:

KLIIJ~~Ei~BEHG ,

J .G.

20 - 9 -' 07

!'est. lid ;.·aren . ~ . 'l . S . Carrar~( ,
Int.Anarch . Congres (31/P - 4/9).

7- 12-' 23

Ex- journalist De · ~arhei~
1 russPl en Parijs( fe est l ' hurna -

nité) .
1 9 - 9- ' c,fj

HULST I

••

9 - 12 -'16

Voor7 . . .cel. - USSR . I :m·eis t:i t

Oost - fer1ijn,
onbekend.

n~ dere

gegevens
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Bcdri.i:l

Verol.:1c 1 .:> :>ok - . n •->Cilc

3bcu;·. aa .. ntr;ch,.,p:üj .

Object

Botl :l: te Rott;d'l:lr.l .

Aanlzidinc

Verschi l in beloning tu:>!:cn vaste 1 1cr:me:.:..:!'.> en
1 ienst v;~ on c~~~nncce~J .
uerkne~er~ in
De direct i e v:m Verolr.:c lac ,.ft a.n tr~::.:;clen _;ci10:1en
o m het verschil in arbeid~voorvaarden tussen het
e i rnn per.,on,~.:l en dat v;t!l •lt.; onde.1'<1 .. nn::. ..Jcrs z o veel mogelijk weg te wcrk~n .

:!:. 2500 m<.n wne.rvm

1~00

in v·, ,:-, t; e dienrJè .

Aanvankelijk 200 m·m. L.·>tcr groeide d i t

1-1.

.ntnl

t ot 1500 m~n (va•t n~r:onbcl) .
Stn:~in,_~:;duur

19- 9- 1968

tot

23- 9- 1968.

•

•

