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BIJEENKOMST VAN "VOORHOEDE"-JEUGDQRGANISATIES OP
17 EN 18 AUGUSTUS 1968 IN AMSTERDAM

S a m e n v a t t i

Op 17 en 18 augustus 1968 werd in Amsterdam op initiatief
van de Socialistische Jeugd (SJ) een bijeenkomst gehouden van de
zgn. voorhoede- jeugdorganisaties. Het doel ervan was om na te
gaan op welke wijze deze organisaties doeltref fender zouden kunnen gaan werken.
Besloten werd ora in en met de massaorganisaties te gaan werken. Verder wil men komen tot f inane ie'le steun aan verboden organisaties, zoals de Franse Jeunesse Communiste Revolutionaire (JCR).
Ook werd gesproken over net verstrekken van radio-apparatuur en
valse paspoorten. Voorts kwam de zgn. kapitalistische repressie
aan de orde. Tenslotte nam men het besluit om op 29 September a.s.
een anti-Griekenland-actie te gaan voeren.
Alhoewel het er aanvankelijk op leek, dat men het secretariaat
naar Amsterdam wilde verplaatsen, schijnt er toch een kink in de
kabel te zijn gekomen. Viellicht is het streven van de SJ om een
al te grote trotskistische invloed binnen de • voorhoede- jongeren tegen te gaan, uitgelekt.
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EIJEENKOMST VAN "VOORHOEDE"-JEUGDQRGANISATlJliS
OP 1? EN 18 AUGUSTUS 1968 IN AMSTERDAM
Op 17 en 18 augustus 1968 werd in net pand van de Socialistische
Jeugd (SJ), aan de Haarlemrner Houttuinen in Amsterdam, een Internationale bijeenkomst gehouden van zgn. voorhoede-jeugdorganisaties. Het
initiatief daartoe ging uit van de SJ, die zich omstreeks noveraber
1967 officieel bij deze jongeren heeft aangesloten. Voor Nederland is
voorts de democratisch-socialistische studentenorganisatie ''Politeia"
lid.
Deze bundeling van socialistische jongeren- en studentenorganisaties uit West-Europa heeft tot doel om acties tegen de NAVO en tegen
net Amerikaanse optreden inzake Vietnam te coordineren. Zij noemen zich
ook wel "de Conferentie van Brussel", omdat men daar voor de eerste
maal - in aaart 1967 - bijeenkwam.
Deelnemers
De volgende aangesloten organisaties war en in Amsterdam vertegemvoordigd:
Socialistische Jeugd (SJ)

uit Nederland

Politeia
uit Belgie

Socialistische Jonge Wachten (SJW)

uit West-Duitsland

Sozialistische Studentenbund (SDS)
-

Jeunesse Communiste Revolutionaire (JCR).
Deze organisatie werd begin juni 1968 wegens
haar aandeel in de studentenonlusten door de
Franse regering verboden.

uit Frankrijk

uit Denemarken

de socialistische jeugdorganisatie "die Falken'

-

Etudiants Socialistes Unifies (ESU). Het
vorig jaar slaagde deze organisatie er in
de meerderheid te verkrijgen in het bestuur
van de Franse nationale studentenunie (UNEF)

-

Socialistik Undoms Forum (SUF)

In totaal waren er ca. 25jjongeren aanwezig«
Doel_bijeenkomst
Nadat de vergadering was geopend door de Belg Guido TettS, deelde
Gerard Staats, secretaris buitenland van de S^ mee, dat het de bedoeling
was na te gaan op welke wijze de voorhoede-organisatie doeltreffender
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zou kunnen gaan werken. Volgens zijn organisatie was net noodzakelijk,
dat steun werd verleend aan het Noordvietnamese Bevrijdingsfront, aan
de verboden JCE en aan de SDS, zo die ook verboden mocht worden. Voorts
moesten radio's en valse paspoorten verstrekt worden aan personen,
c.q. organisaties, die daarvoor in aanmerking kwamen. Ook diende men
acties te gaan voeren tegen de NAVO. Tenslotte moest, aldus de SJ,
een anti-kapitalistische strijd in Europa gevoerd worden.

Over dit laatste punt werd zeer breedvoerig gediscussieerd;
voornamelijk, omdat de overige aanwezigen niet begrepen wat de SJ
daarraee eigenlijk bedoelde.
Het kostte de vertegenwoordigers van de SJ veel moeite ora de
aanwezigen duidelijk te maken, dat het er hun niet ora ging dat de
voorhoede-jongeren een gemeenschappelijke politieke lijn zouden
vaststellen en volgen, raaar slechts dat deze geraeenschappelijke acties
zouden gaan voeren._De SJ'ers legden er de nadruk op dat iedere aangesloten organisatie zelf diende vast te stellen wat de meest geijkte
>

taktiek en methode van actie voor haar eigen land zouden zijn.
Kennelijk had de SJ met haar leuze "anti-kapitalistische

strijd

in Europa" verwarring gesticht bij de overige deelnemers, die bevreesd
waren voor een uitgestippelde politieke lijn, als onderdeel van een
beginselprogram, dat zij al bij voorbaat zouden verwerpen. Dit raede
door de heterogene samenstelling van de voorhoede-jongeren. Zij waren
er blijkbaar beducht voor, dat de voorhoede-organisatie in een Internationale politiek-geetikotteerde organisatie zou ontaarden als bijv.
de bonafide internationale Unie van Socialistische Jeugd, die in Wenen
zetelt: men wil wel eenheid van actie, doch geen politieke eenheid.

Vervolgens werd van SJ-zijde naar voren gebracht, dat het ora een
en ander goed te laten functioneren, nodig was een secretariaat te
vormen, dat tot taak zou moeten hebben:
a) het onderhouden van contacten;
b) het verstrekken van informatics;
c) het uitwerken van initiatieven en
d) het verzorgen van de convocaties on het -verrichten van andero administratieve bezigheden.
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Verhouding van de SDS tot de "voorhoede"- jeugd
Eerst halverwege de bijeenkomst van de eerste dag, arriveerden
de vertegenwoordigers van de SDS, onder leiding van nun eerste voorzitter Karl-Dietrich Wolff.*") Deze votrde het hoogste woord en bejegende
de voorhoede- jongeren met enige minachting. Hij zei te betwijfelen
of deze organisatie haar naarn nog wel eer aandeed. Hij kleineerde de
activiteiten en scheen alleen wat zijn eigen organisatie deed, belangrijk te vinden. Ook had hij kritiek op het feit, dat slechts tot
20.00 uur vergaderd zou worden. Hij trok een vergelijking met de SDSvergaderingen, die volgens hem tot diep in de nacht voortduurden.
(Deze laatste opmerking hield vermoedelijk verband met hetgeen Wolff
al onmiddelli jk bij aankomst verklaard had, nl. dat zijn delegatie de
vergadering van de volgende dag niet kon bijwonen, daar hun aanv/ezigheid elders gewenst was. Daarom zei hij er op,te staan, dat eerst het
politieke gedeelte en de acties besproken zouden worden.)
Geen der aanwezigen bleek ingenomen met- Wolff. Niemand viel hem
echter aan op zijn afbrekende kritiek. Zelfs -een smalende opmerking
tegen de JCR-afgevaardigde , werd door deze serieus beaiitv;oord. De indruk bestaat dat geen van de andere organisaties de SDS raeent te kunnen missen en daarorn alles door de vingers zag, wat Wolff te berde
bracht. Het was evenwel buiten kijf dat de aanwezigen hem wat al te
zelfverzekerd en zelfs arrogant vonden.
Door de Duitse delegatie werd nog bekend gemaakt, dat op 29
September a.s. in Duitsland een actie zal worden georganiseerd onder
het motto "Vijftig jaar contra-revolutie genoeg". Daarmee zou bedoeld
worden, dat na de Russische revolutie, geen ander land in Europa dit
voorbeeld heeft gevolgd en dat het nu tijd werd, dat zulks wel gebeurde.

•*) K.D. Wolff bezocht Nederland al eerder dit jaar, namelijk op 22 mei
j.l. Samen met de destijds in Parijs studerende Duitser Daniel
Cohn-Bendit en de Italiaanse student Luca Codignola, sprak hij toen
in het Capitoltheater over de studentenacties in West-Europa.
Alle drie hielden zij daar een vrij "tamme" redevoering.
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SJ-standpunt
Op de tweede dag van de conferentie vroeg Erik Meijer, eon vooraanstaand SJ'er en redacteur van het periodiek "ESJEE", naraens zijn
organisatie of, gezien het gebrek aan enthousiasme en de tegenstellingen binnen de organisatie, het wel zin had om deze te continueren.
De overige aanwezigen bleken het niet met hem eens te zijn.
Zij vonden, dat de voorhoede-organisatie wel degelijk zin had en dientengevolge nioest blijven bestaan. De vertegenwoordiger van de Franse
JCR beschuldigde de SJ ervan een "coup de theatre" op te voeren. Aangezien de andere organisaties de voorhoede-beweging enthousiast verdedigden, kon de SJ niets anders doen dan zich bij continuering ervan
neerleggen. Daarop werd dan ook tot voortbestaan besloten, vooral ook
omdat men groot belang hechtte aan de internationale contacten tussen
linkse groeperingen in Europa.
Toekomstige activiteiten
Na deze discussie kwamen de te voeren activiteiten aan de orde.
Allereerst werd naar voren gebracht, dat de voorhoede-jongeren moeten
gaan werken in en met massa-organisaties als de UNEF. Het is de becloeling OKI bepaalde personen uit dergelijke organisaties te recruteren
ten behoeve van de voorhoede. Ook moeten dese organisaties bij de
voorhoede-acties betrokken worden.
Een en ander zou kunnen neerkomen op een infiltratie van de
voorhoede in de CESE (Congres van Europese syndicalistische studentenorganisaties), waarbij behalve de UNEF ook de Studentenvakbeweging
(SVB) is aangesloten. Aan ingewijden is bekend, dat de communistische
Internationale Unie van Studenten (IUS) relaties onderhoudt met de
CESE, voor een deel via secretaris Maarten Abeln, die tevens voor"zitter is van de commissie buitenland van de SVB. Het uiteindelijk
doel van dit binnendringen zou kunnen zijn om tot een grotere eenheid
van actie te geraken.
Verder zou men willen komen tot financiele steunverlening aan
verboden organisaties als de JCR, alsook tot hulpverlening op ander
gebied. Van dit laatste gaf de Belg Wouter Vercamm^en een voorbeeld.
Hij deelde mee, dat de Belgische SJW bij de recente onlusten in Parijs
naphta (materiaal voor brandbommen?) aan de JCR had verstrekt. Hem
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werd daarop door de JCR-vertegeiiwoordiger verzocht daarover niet verder
uit te weideri.
Tenslotte dienen bij acties van rnassa-organisaties, de politiek
bewuste organisaties - zoals de voorhoede - klaar te staan ora, indien
nodig, aan de actie richting te geven. Door de JCR-vertegenwoordiger
werd in dit verband nog beklerntoond, dat juist nu de organisatie moest
blijven bestaan omdat overal in Europa, doch speciaal in Frankrijk
(Parijs), te verwachten is, dat situaties zullen ontstaan (door ontslagen en prijsverhogingen), die ingrijpen van de voorhoede noodzakelijk
zouden kunnen maken.
Activiteiten tegen de "kapitalistische repressie"
Ook werd gesproken over wat genoemd werd "de kapitalistische
repressie". Men rekent daartoe de bevoegdheden, die de autoriteiten in
de verschillende landen hebben ora (studenten)onlusten de kop in te
drukken. De voorhoede wil nagaan welke mogelijkheden dit repressieapparaat heeft en hoe men die kan bestrijden.
Door de aanwezige Denen werd voorgesteld om gelijkgerichte
acties (met betrekking tot tijd en doel) in de landen van de voorhoedeorganisaties te doen plaatsvinden.
Actie op 29 September a.s.
De conferentie besloot om op 29 September a.s. een anti-Griekenland-actie te gaan voeren. Men koos dat onderwerp, omdat verwacht werd
dat dit het publiek zou aanspreken; ook al, omdat een en ander past in
het raam van de anti-NAVO-gedachte en het anti-fascisme. Er werd nog
aan toegevoegd, dat men zich als organisatie niet kon permitteren geweld te gebruiken. Indien individuele personen zulks wel zouden willen
'doen, zou men daartegen echter geen bezwaar hebben (29 September wer-1
gekozen, omdat die dag in Griekenland het grondwetsreferendum zal worden gehouden).
Plannen van de JCR
De vertegenwoordiger van deze Franse organisatie kwam nog met
andere voorstellen. Deze behelsden o.ra.: een campagne voor discussies
en acties over de plaats van de studentenbeweging in de klassenstrijd;
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het voorleggen van bepaalde plannen aan een te Brussel te liouden
UNEF-conferentie; zeggenschap van de arbeiders in de bedrijven; hulp
aan verboden organisaties ; het instellen van een secretariaat en het
uitgeven van een bulletin.
Secretariaat in Amsterdam?
Wat het secretariaat betreft: de Belgon stelden voor on dit te
verplaatsen naar Amsterdam, in verband met de centrale ligging daarvan
en vanwege de activiteiten van de SJ. Daarmee gingen de aanwezigen
accoord. De SJ-vertegenwoordiger Erik Meijer stelde evenwel de voorwaarde, dat ook de jeugdorganisatie van de PSIUP (Italiaanse pacifistisch-socialistische partij), die ook lid is van de voorhoede, maar
niet in Amsterdam was vertegenwoordigd, daarmee zou instemmen. Verder
wilde de SJ een secretariaat van beperkte opzet. Men zou geen bulletin
moeten uitgeven en geen reizen behoeven te maken voor het onderhouden
van contacten. Als secretaris werd de naara van Alex Korzec genoernd,
Nederlander van Poolse origine. Hij is lid van de SJ,. voor deze orgonisatie lid van een Vietnamcomite, waarvan ook communisten deel uitrnaken
en zou in verband met zijn toekomstige functie toegevoegd worden aan
de secretaris-buitenland Gerard Staats. De SJ wil het vooriioede-secretariaat slechts een cob'rdinerende rol toebedelen.
Besloten werd om op 25 augustus 1968 in Brussel op het adres
Spanjestraat 121, overleg te plegen met afgevaardigden van de PSIUPjeugdorganisatie. Nadere gegevens daarover ontbreken vooralsnog.

Het feit, dat de SJ de uitdrukkeli jke instemming van de PSIIJPjeugdorganisatie wenste, is te verklaren uit een poging om sarnen met
deze Italiaanse jongeren - binnen de voorhoede - een tegenwicht te
kunnen vormen tegen al te grote trotskistische invloed van o.a. de
Franse Jeunesse Communiste Revolutionaire. Dit argument werd op de
Amsterdamse conferentie uiteraard niet naar voren gebracht.
Radio-apparatuur
Wat de hiervoor genoemde plannen tot het gebr.uiken van radioapparatuur en valse paspoorten betreft, werd nog vernomen, dat men
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I het beter vond daar alleen in kleinere kring over te spreken. Viol
werd inraiddels bekend, dat de SDS een zendinstallatie heeft ontworpen,
die zo goed als klaar zou zijn en zo nodig reeds gebruikt zou kunnen
worden. (In dit verband wordt herinnerd aan een bericht van SVB-zijde,
dat tijdens de bezetting van de Vrije Universiteit in Brussel, een
maand lang een lokale, illegale radiozender als bindmiddel heeft
gefungeerd. Volgens de SVB zou het mogelijk zijn een dergelijke zender
voor een paar honderd gulden in elkaar te zetten.)

toch niet in Amsterdam?
Na de bijeenkornst in Amsterdam schijnen er rnoeili jkheden ontstaan te zijn over het al dan niet vestigen van het sccretariaat in
Amsterdam. Daarvoor kan meer dan een reden zijn.
Zo is het niet onmogelijk, dat de kritiek van Wolff (zie hiervoor)
op de voorhoede-organisatie en het naar voren schuiven van zijn eigen
organisatie, hiermee verband houdt. Oorspronkeli jk was het secretariaat
in Brussel gevestigd. Naderhand was het de bedoeling dit over te plaatsen naar Berlijn. Door de aanslag op Rudi Dutschke in het voorjaar van
1968 is daar evenwel niet van gekomen. Wellicht eist de SDS thans
toch het secretariaat voor zich op. Dat dit pas na de conferentie
duidelijk werd, zou verklaard kunnen v/orden uit het feit, dat de
SDS'ers op de tweede dag, toen uitvoerig over de plaats van het secretariaat werd gesproken, niet (meer) aanwezig waren.
Ook is denkbaar, dat het streven van de SJ om saraen met andere
organisaties een tegenwicht te vormen tegen te grote trotskistische
invloed, is uitgelekt en bijvoorbeeld aan de JCH bekend werd. Hoe het
zij, de SJ wilde de bijeenkomst van voorhoede-jongeren, die oorspronkelijk op 25 augustus in de Belgische hoofdstad zou worden gehouden,
'doch tweemaal werd uitgesteld, tenslotte in elk geval niet meer bi jwoneii.
Het argument daartegen was niet steekhoudend,
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