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COMITE VOOR SOLIDARITEIT MET CUBA
Zonder dat daaraan veel aandacht is besteed door de Nederlandse
dagbladpers, is op 10 april 1968 in Amsterdam de oprichting bekend gemaakt van een "Comite voor solidariteit met C'uba".
De leden van het comite stellen zich ten doel ten behoeve van
Cuba geld in te zamelen voor de aanschaf van medicamenten en van handboeken en tijdschriften op medisch en technisch gebied. Voorts wil men
Nederlandse deskundigen interesseren in het verlenen van bijstand aan
Cuba op agrarisch terrein.
Het coraite bestaat uit:
- de schrijver Harry Mulisch (voorzitter);
- de journalist drs. Uouter Gortzak (secretaris-penningmeester);
- de schaakmeester Jan Hein Donner;

- de journalist Han Lamraers;
- de componist Peter Schat;
- de journalist Theo Stibbe;
- de econoom prof. Louis Zimmerman. *)
Met de oprichting van dit solidariteits-

of vriendschapsconiite

is een reeds lang gekoesterd plan verwezenlijkt. In 1965 werd hierover al gesproken in de kring van de in 1961 opgerichte V/erkgroep Info rmatie Cuba (deze werkgroep stelt zich ten doel, door de uitgave van
een bulletin, informatie over Cuba te verschaffen en vindt haar aanhangers voornamelijk onder trotskisten, links-socialisten en pacifisten). Tot nog toe stond aan de uitvoering van het plan in de weg, dat
Cubaanse relaties van de werkgroep weinig of niets voelden voor een
Nederlands-Cubaanse vriendschapsvereniging waar de CPN buiten zou staan,
terwijl noch de leiding van de v;erkgroep, noch de leiding van de CPN
waren te vinden voor onderlinge samenwerking.
*) Gortzak en Lammers zijn lid van de redactie van "De Groene" (onafhankelijk links weekblad). Gortzak is oud-lid van de Communistische
Partij Nederland en oud-lid van de voormalige Socialistische Werkers Partij. Lammers is een der aanvoerders van de linkse groepering "Nieuw Links" in de Partij van de Arbeid.
itibbe schrijft als "free lance" journalist voor "Vrij Nederla.nd!!
(links-socialistisch weekblad),
VERTROUWELIJK

- 2 -

VERTROUv/ELIJK

Tegen een samenwerking van de Yi/erkgroep Informatie Cuba met het
thans gevormd comite lijken voorshands echter geen bezwaren te bestaan.
De leden van het nieuwe "Comite voor solidariteit met Cuba;! hebben - met uitzondering van Donner en Stibbe - in- januari 1968 deelgenomen aan een door ^00-500 gedelegeerden uit 70 landen bezocht

:icultu-

reel" congres in Havana. Dit congres kan warden beschouwd als een poging van Cuba het isolement te doorbreken, waarin het land op het Amerikaanse continent zou zijn geraakt door de politiek van de Verenigde
Staten. De organisatoren

gingen er bij de opzet van het congres vanuit,

dat bij v/etenschapsrnensen, technici en intellectuelen in het algemeen
kon worden geappelleerd aan een toenemende verontrusting over de culturele bei'nvloeding door de Verenigde Staten van de onderontwxkkelde
landen in Afrika, Azie en Latijns-Amerika.
De leden van de Nederlandse delegatie keerden over het algemeen
vrij enthousiast van het congres terug. "...Cuba een dictatuur? Waanzin! Het is een socialistische volksdemocratie", vond Han Lammers.
Harry-Mulisch legde er de nadruk op, dat Cuba, in economisch opzicht
"gewurgd" door de Verenigde Staten, vooral behoefte heeft aan de
will" van de publieke

;?good-

opinie buiten en in de Verenigde Staten.

Prof. Zimmerman sprak ter gelegenheid van de oprichting van het
"Comite voor solidariteit met Cuba" de verwachting uit, dat vooral onder studenten belangstelling zal bestaan voor de activiteiten daarvan.
Hij baseerde deze verwachting op het feit, dat van de 6.000 Groningse
studenten ruim 1.300 op 28 maart 1968 een door de Studentenvakbeweging
in Groningen belegde forum-bijeenkomst over Cuba bijwoonden.

28 mei 1968.

VSRTROUWELIJK

