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OPRICHTING NATIOHAAL COMITE VIETNAM
Zoals bekend werd op 21 oktober 1967 in Amsterdam door het
Vietnamcomite van Piet Nak en de Actiegroep Vietnam, gezaraenlijk
gedemonstreerd. Bij de voorbereidingen daarvan werd ook gepoogd
een nationaal comite te vormen, raaar door bezwaren van da,actiegroep,
werd men het daarover niet eens.
Als gevolg van het verloop van de demonstratie zelf - jongeren,
behorend tot de Actiegroep Vietnam, kwarnen met eigen leuzen en
£

yellen - werden de tegenstellingen tussen beide groepen nog groter
dan deze al waren. Daarop besloten Piet Nak en zijn medesta'nders om
hun comite een landelijk karakter te geven. Aldus ontstond het Nationaal Comite Vietnam.
Het comite wil door middel van het organiseren van bijeenkomsten
en demonstratiee, het uitgeven van manifesten en brochures, de grootst
mogelijke voorlichting geven over de oorlog in Vietnam. Het eist
onmiddellijke, onvoorwaardelijke en definitieve stopzetting van de
bombardementen, vredesonderhandelingen op basis van de accoorden van
Geneve, terugtrekking van alle buitenlandse troepen en zelfbeschikking
voor het Vietnamese volk,
Het comite wil voorts gelden bijeenbrengen voor de aankoop en
verzending van medicamenten.
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Om een en ander zo goed mogelijk te doen verlopen heeft het
coraite richtlijnen opgesteld voor het doen oprichten en goed functioneren van plaatselijke ondersteuningscomite1s (bijlage I). Voorts
werd een stencil vervaardigd met informatics over Vietnam (bijlage II)
en werden circulaires rondgezonden, waarin de oprichting van een donatiefonds
(bijlage

(bijlage III) en een comite van aanbeveling werd aangekondigd
IV).

Het comite wil voor het eerst in de openbaarheid treden op
2 februari, aan de vooravond van de behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken in de Tweede

Kamer. Het is van plan daar een pro-

testvergadering te organiseren in de Amsterdarase Koopmansbeurs.
Kecente persberichten spreken van een verzoening tussen het
Comite Piet Nak en de groep Boetes, m.u.v. enkele fellere activisten
i

daarin.
22 januari 1968
VEETROUWELIJK

bijlage I

.-juamens het .'.'ationaal Comite* Vietnam a anbevolen rifchtlijnen voor
het OPRICHTEr! OF GCED DOEH ^-CTIO-iEREJl van ondersteuningscomite' -'-a«
Ojnschrijving van het dpel.
Aan het .''ederlandse volk de grootst mogelijke voorlichting verstrekken over de gebeurtenissen roiidom Vietnam.
Drang uitoefeneri op de politieke partijen, het parlenent en de regering, zodat zij tot de grootst mogelijke activiteit wordeii aangezet om bij te dragen tot de beeindiging van de Vietnamese oorlog.
Hiervoor de eis stellen dat de bombard ementeii onuiiddellijk, onvoorwaardelijk en def initief worden gestaakt.
Vredesonderhandelingeri op basis van de accoorden van G-eneve.
Terugtrekking van a lie buitenlandse . troepen.
Zelfbeschikking voor het Vietna-Diese volk.
Om ann dit streven loracht bl) te zetten, maakt het ).iationaal Comite'
Vietnam va,n alle wettige middelen gebruik, o.a. door:
het organiseren van bijeenkomsteri, f ilmvoorstellingen, deraonstraties; uitgave van manifesten en brochures;; en bevordert
het alle activlteiten die dit streven ondersfeuiien.
Humanitaire
Ter leniging van de nood , ontstaan door de oorlogshaiidelingen,
doet het J.iationaal Comitd Vietnam een beroep op het ilederlandse
volk, gelden bi.eeri te brengen voor de aaiikoop en verzending van
de raeest nodige medicament en. Aaiilcoop en besteding zal geschieden
in nauw overleg met in aanmerking komende Vietnamese instanties
en iiiternationale hulporgaiiisaties.
Om tot de grootst mogelijke resultateri te komen, roept het iiationan
Comite" Vietnam op tot de vornmig van onderstemiingscomit^ 's in
all e steden, dorpen, scholen, \miversiteiten, fabrieken en werkplaatsen.
.uaar gelang de activiteiten zich over het gehele land uitbreiden,
zulleii uaar behoefte meerdere personen in het uitvoereiide werk betrokken worden. Door samenkoinsten in regioriaal en laudelijk verbaiid
.zal de grootst mogelijke coo rdine ring bereikt en de meest capabele
personen met de nitvoeriiig der werkP'.aamlieden belast moeten •worden.
Als eerstvolgend actie-hoogtepunt kan L^schouwd worden de behandeling van de begroting^VeUi BuiterLlandse Zaken. ij'i^cie^ 2e Kamer begin
februari iy6^ Vra.ar" de kwesTie Tietna.ni zeker opnieuw aan ~Se orde
zal komen.
Het is zeer a an te beveleii, aan de vooravond van deze parlementszitting zoveel mogelijk manifestaties te houden (plaatseli.jke bijeenkomsten", demonstraties e n z . ) .
Bij het vormen van plaatselijke Vietnam-comite 's is het ten zeerste
gevjenst dat de leden van het Comite' zoveel mogelijk alle denkrichtingen vail de plaatselijke bevolking vertsgenwoordigen. Het zou de
activiteit beperken, indien v^elke politieke of kerkelxjke richting
dan ook een overheersen.de invloed op het Comite zou hebben.
Cobrdinatie van alien die villeii bydragen tot beeindiging, van de
Vietnamese oorlog en hulp villen verlenen aan de slachtoffers van
deze oorlog, dat is doelste3.1iiig iiumm--ir e'en.
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Cm een plaatselijk comite' zo goed mogelijk te laten functioneren, is
een uitvoerend bestuixr sis volgt samen te atellen:
voorzitter,
penningmeester (onder contrSls van. esn financiele cormnissie) ,
voorlichting (vooral contact net plaatseli.jke en regiona.le pers) ,
coordinator voor het onderhouden van contacten met personen of
inatellingeri die "huiten het Comite activiteiteri voor Vietnam
oiitwikkelen.
list j'. : ationaal Comite' Vietnam is "bereid, zovsel in haar vermogen is,
pieatselijke initiatieven te oiidersteunen door:
hulpverlening "bij het houden van openbare "bijeenkomsten,
het aenzoekeii van sprekers,
het beschikbaar stelleii van propaganda-materiaal ( f o t o ' s ,f ilins ,enz)
het beschikbaar stellen van adressen, archiefgegevens en geschikt
voorlicbtingsnateriaal.
Te dien einde hechten we bij deze brief een li.st van uitgaveii die
reeds over de kweatie Vietnam verschenen. Wij bevelen deze literatuur
ten sterkste aaii voor hen, die van plan zyn een actieve rol te
spelen in tie cornite's.
Ten overvloede rnerken we hier nog o p , dat deze richtlijnen en ideeen
vrijblijvend v/orden voorgelegd. Het .Hatioiiaal Comite' Vietnam gaat
van het standpunt uit, dat een ieder deze planneii aan de plaatse-lijke verhoudingen moet kunnen aanpasseri. Boveiidien zal het Comitd
zeer erkentelijk zijn voor het ontvangeii van voorstellen die een versterk'.ng van de activiteiten voor Vietnam kunnen betekeiien.
Hoogachtend,
naineiis het luationaal Comit^ Vietna.m
voorzitter
secretaris
penningm.

adres:
rlationaal Comitd Vietnam
le Helmersstraat 112 I
Amsterdam V/.

bijvoegsel: literatuurlijst Vietnam.

Piet Kak,
Co Dankaart,
J.H. Davio.
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1 bij v oe gse 1 : 1 it e ra tuurlij s t Vie tna m)
Vietnaja JLnf ormHjbie __
Ret Vietnain Bulletin is een on de twee we ken verschi.nend blad , onrnisb'aar" vodr iecfere"n die gelmteresseerd is of actief betrokken br,
wat er in Vietnam gebeurt.
" ~J ..,.,'
list "bestaat uit vertaalde artikelen uit de (voornl.v-Jesterse)wereldpers.
Het geeft in elk numraer een overzicht van de beD.aiigrijkste gebeurtenissen.
van de afgelopen 2 vveken. Het blad v?erd in juiii ' 66 opgericht om de over
het algemeen gebrekkige berichtgeving in de nederlandse pers aan te vulleii. In de verschenen nunmers: 3 over het Vietnam Tribunaal , dan mourners over de buur land en Laos en Cambodja, de chemisch-biologische oor-logvoering , de wettigheid van het A^erikaanse optreden, het programma
van het Bevrijdingsfront eiiz.enz.
Het blad kost f .5- per half ;iaar. Men oboxnieert zich door een brief kaart
naar: Vietnam Bulletin p/a ASVA , V/eesperstr ,51 , A ' d a m , of door overmaking v,h. abonn.geld op postgiro 1281198 t.n.v. Vietnam Bulletin, A 'dam.
'v/ie de zaak Vietnam in boekvorm v^il bestuderen,kan terecht bjj "Vietnam,
a cht ergr ond e n van een c o nf ] . i_c t ' ' , d a t cle oorlog in bljiis al zijii faceTteii ^
b eha nSeTt" *" 1 W£~ 'bo ek" "be s ta a t~ uiT nog geen 2CO v;.i.jdgedrukte bladzijdeii en
bevat bovendieii de letterlijke tekst van belangri.;;ke document en, 'zoals de
accoorden van Creiieve van 1954. Het e:«:iige bezv/a'-ir van het boek is, dat
het 110 gal inoeilijk is en. dus -ie nodige aaiidacht vergt bij het lezen. (Het
is geschreven door Jtirgeii Horlemann eii Peter G-ang en uitjegeven <3oor de
Bezige Bij , A 'dam '67, prijS f . 7 , 5 0 . )
inoeilijk, maar van wat ouclsre datum is het boek ;i_De kvJestie Vietiiara, fe ite 31 en _acht_ergr qnden"d o or A.P.E.Xorver e.a ., ineT '"e"6"n "v o'orvib'orcl'
van Prof . J.Verkuyl , \fitg .""Pblak en v.Geimep, A 'dam '67, pn,s f . 7 , 5 C .
Het boek ia by de uitgever uitverkocht, maar is in de boekhandel .hier
en daar viog verkrij.-baar .
^Z-wartboek Vie tnam : 'bevat in kort bestek de in beide bovengenoemdc boeken
gegeven feiten. Het is yon uitgave v.d .commissie buitenland v.d.P.S.P.
en is verkrijgbaar door snorting van f.1,25 op postgiro 1395748 t.n.v.
Stichtij'g uitgeverij Bevrijding A ' d a m , of door bestelling by de boakhandel.
In de bovenstaan.de publicaties vvordt he^ gehele Vietnam-conflict be bandeld . Dsarnaast bestaan or lam^za.merhand een bijna oneindig a.antal wa.-rin
bepanlde losse aspecten en meningen aan de orde komeri.
Zo bezocht de Pranse journaliste Madeleine Piffa.ud de go tr of fen Bevrijdiii.^sgebieden en schreef daarover het boek "Bij do Vietnam in het per woud" (De Boekerij, Baarn 1966, prijS f.5,90)7~
Van de Amerikaanse schriif ster Mary McCarthy is het boek "Bejricht uit
Vietna_m'^(_Sijthof '67 , prys f . 4 , 9 0 ) , dat een beeld ge--;ft van net 1e veil "in
de~cToo"r de Amerikanen .bezette .^ebieden van Vietnam.
York TiiQes verslaggever Harrison Salisbury tenslotte s chro ef_ j^^' A^crit er
fle linies in Iioord- Vietn.-'in" , een verslag van een bezoek a an het gebombardeerde Woorden,eind ' 66, begin 1 67 . (Het Parool J i .V.A 'dam,prijs f.lO«.)
Binnenkort verschijnt er een uitgebreid verslag van het in mei en novem
ber jl.gehouden Internationale Vietnam Tribunaol , waar de Amerikaanse
oorlogshandolingen in Vietnam zijii onderzocht. iiet zal verschrpien bij
Polak en v.Gemiep ,A 'dam en is geschreven door Uaarten. v.Dullemen en •
Ton Re^tien.
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bijlage III
Aan candidaten onderstemiers donatie-f oncls Hationaal Comite" Vietnam
M.

De vrede in Vietnam kwrua, ondanks reizen en uitspraken van vele
hooggeplaatste personen niet tot stand.
Men meet zelfs vrezen dat deze oorlog zich verder zal uitbreiden.
Het wordt steeds duidelyker, dat voor alle gPvaarDijke brandhaarden
in de were Id de sleutel tot oplossing van alie problenien in het
Vietnam-conflict steekt.
Het 'fationaal Co mite' Vietnam ontwikkelde in 1967 reeds ornvangrijke
initiatieven. De geslaagde demonstraties op 20 mei en 21 October te
Amsterdam waren hiervan liet bewijs.
jiet de dreigeiide uitbr elding van de oorlog in liet vooruitzicht ,
verkte het uationaal Co mite' Vietnam plannen uit die zo spoedig mogelijk aaii list begin van 1968 aa.ngepakt dienen te v^orden.
Een grote geld inzamel ing voor de aankoop en verzeiiding van de meest
nodige medicament en zal biimenkort beginnen.
Verder v^ekken v-lj allervjegen op om plsatselijke ondersteuningscomitd's
voor OILS werk op te richten.
Vify vrageii u persoonlijk, deze plannen zoveel dit in uw vermogen is
te on.de rateunen.
Om de bimienkomende gelden geheel voor de aankoop van medicamenten
te lau.u.ieii besteden, atichtten vaj eeii spe ciaal d pnsjt^ief o nd_s_' yo or de
bestryding van. de vele andere koaten die ons vi e rk"" n i e"el)r e"ng f .
Als voorbeeld iioemeri wij u slechts, dat de gesl^agde • demonstrstie op
21 October jl. ons Co mite' een bedrag van ruim zeveri dnizeiid gulden
gekost he eft aaii zaalhuur , geluidsinstallatie , advertentiea, laanif eaten enz. Aan dit allea hebben wij kuiuieii voldoeii dank zn de goedgeefsheid van velen die ons werk steuneii.
De ontwikkeling van de afschuwelijke oorlog dvringt ona, verder te gaan.
If/ij weten dat u reeds eerder bereid was, ons werk financieel te steunen.Dit helpt ons over de achroom lieen,thana opnieuw een beroep op u
te doen, Wjj vragen u om onze toenemende activiteit mogelijk 'te ma ken
d o or :
een bedrag ineens of
een maandelijkse bijdrage
te storteii op
15 ,25. 035 t . n , v . J.H.Davig_
onder motto "be striding onkosten".
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Hooga.chtend,
namens het i.'ationaal Comitd Vietnam
Piet J'lak, voorzitter.
ifatio'naal Co mite' Vietnam
le Helmersstraat 112
A n a t e r d a m W.

bijlage IV
Comite' van aanbeveling ter ondersteuning van
het werk van het Kationaal Comite' Vietnam..
5 ja.nuari 1968

1967 bracht geen vrede in Vietnam.
Mede dank zij onze gezamenlljke actie v.;erd de betekenis van deze smerige
oorlog voor steeds meer I-iederlanders duidelijk.
De geslaagde demonstraties op 20 mei en 21 October bewijzen dit.*
De vooruitzichteii voor 1968 zljn duister.
De "berichten wijzen op een verdere es<%alatie van de oorlog. De gevaren
van uitbreiding nemen toe; de "wereldvrede komst steeds meer in gevaar.
Voor het oplossen van de vele problemeii in de wereld vol oorlogsdreiging ligt de sleutel in Vietnam.
In het licht van deze feiteii zal onze actie intensiever moeten worden.
Het WATIOJ1AAL COMITlS VIETNAM nam de nodige maatregelen om in 1968
krachtiger leiding te geveii aan de aotie in ons land voor het helpen
doven van deze belangrijke brandhaard.
In korte tijd sullen een aaiital ondersteuningscsomite' 's in steden,
dorpen, universiteiten, scholen, werkplaatsen en fabrieken worden
opgericht.
Het Mationaal Comitd Vietr,am roept op to.t zo groot mogelijke coor_d_i-natie op de volgende grondslag:
1. Onmiddellijke , oiivoorv.'aardelijke en definitieve stopzetting van de
bombardementen.
2. Vredesonderhandelingen op basis van de accoorden van Geneve.
3. Terugtrekking van alle bviitenlandse troepen.
4. Zelfbeschikking voor het Vietnamese volk.
Vergroot de druk op het Uederlandse parlement, de politieke partyen
en de regering, zodat zij tot de groqtst mogelijke activiteit worden
aangezet en aldus bijdrageii tot beeindiging van de Vietnamese oorlog.
Humanitaire hnlp.
Ter leniging van de nood , oiitstaaii door de oorlogshandelingen, doet
het i-lationaal Comit^ Vietnara een beroep op het Kederlandse volk, gelden
byeen te brengen voor'de aankoop en verzending van de meest nodige medicamenten. Aankoop en besteding zal geschieCen in nauw overleg met de
in a.anmerking komende Vietnamese instanties en internationale hulporganisaties.
Om door het gehele land een zo ruim mogelijke bekendheid aan deze
plaruien te geven, vragen 'wij u persoonlijk uv-' naani te v\;illen geven als
aanbeveling voor dit werk. Hocht onze adressering aan u niet juist zijn,
dan zouden wij dit gaarrie van u vernemen.
ly zien uw gunstig antv^oord met belangstelling tegemoet.
Koogachtend,
iiamens het dagelijks bestuur van het
Wationaal Comite Vietnam,
1'iationaal Comit^ Vietnam
Piet iiak, voorzitter.
le Helmersstraat 112

A m s t e r d a m

