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VOORTGAANDE MOEILIJKHEDEN IN HET NATIONAAL CQMITE VIETNAM

Eeeds geruime tijd bestaan er grote tegenstellingen binnen het

Nationaal Comite Vietnam; tegenstellingen, die het goed functioneren

van het comite in de weg staan en de activiteiten vrijwel tot mil redu-

ceerden.

Het Nationaal Comit§ Vietnam kwam, zoals bekend, voort uit het

Vietnamcomite van de dissidente communist Piet Nak, welk comite in mei

en oktober 196? in Amsterdam stille protesttochten organiseerde.

De interne tegenstellingen, o.m. veroorzaakt door het willen na-

streven van uiteenlopende doeleinden (politieke of humanitaire), werden

nog verscherpt door het eigengereide optreden van landelijk voorzitter

Piet Nak (zie ook mijn rapport no. 916.978 betreffende "De agitatie

inzake Vietnam" dd. 20 juni 1968). De moeilijkheden bereikten eind april

1968 een hoogtepunt, toen op een vergadering van het Amsterdams Vietnam-

comite (aangesloten bij het nationale comite) besloten werd om dit plaat-

selijke comite op te heffen.

Een en ander was mede het gevolg van het optreden van Nak. Volgens

hem was op een eerder gehouden vergadering van het nationale comite be-

sloten, dat de bestuursleden uit Amsterdam in dat comite plaats moesten

maken voor af gevaardigden uit het land en dat bedoelde Ainsterdammers,

indien zij dat wensten, zouden worden opgenomen in het plaatselijke

comite aldaar. Dit nu was niet juist. Er was wel over gesproken in het

nationale comite (en dan nog door Nak zelf), maar ter zake was geen be-

sluit genomen.

Voorts liet Nak weten, dat als men hern niet langer als voorzitter

van het nationale comite wilde handhaven, noch als voorzitter van het

Amsterdams comite wilde accepteren, hij desnoods een nieuw comite zou

oprichten.

Kort daarna besloot het Amsterdamse comite - hoewel forrneel ont-

bonden - om een van zijn op stapel staande projecten (een straatcollecte)

toch door te laten gaan. Als datum werd daarvoor vastgesteld 31 augustus

1968.
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Inraiddels heeft Piet Nak zijn dreigement om eventueel een nieuw

comite te vormen, ten uitvoer gebracht. In juli j.l. werden in de hoofd-

stad namelijk gestencilde circulaires verspreid, afkomstig van eeri

"Comite Vietnam (Piet Nak)". Daarin werden collectanten gevraagd voor

een (eveneens) op 31 augustus a.s. in Amsterdam te organiseren straat-

collecte. Het aldus verzamelde geld zou gebruikt worden voor de aankoop

van medicamenten en chirurgische instrumenten voor het Noordvietnamese

Rode Kruis, voor het Nationale Bevrijdingsfront en voor niet van de

regering Van Thieu afhankelijke, particiiliere organisaties in Zuid-

Vietnam.

De laatste toevoeging is opmerkelijk. Wellicht moet dit gezien

worden als een poging van Nak om steun voor zijn nieuwe comite te ver-

krijgen in andere kringen dan die, weIke tot dusver het Nationaal Comite

Vietnam steunden.

Niet geheel-ingewijden lijken het spoor intussen bijster te ra-

ken. In het dissidente communistische maandblad "Rode Tribune" (van het

Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland MLCN) van 15 juli-15 augustus

1968, wordt namelijk medegedeeld, dat het Nationaal Comite Vietnam (NCV)

op 31 augustus in Amsterdam een straatcollecte organiseert en dat men

zich daarvoor kan opgeven bij het NCV, 1e Helmersstraat 112 aldaar. Dit

is het huisadres van Piet Nak.

21 augustus 1968
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