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Voorwoord 

Als materiaal voor deze .studie heb ik de publicaties gebruikt, die 

in de loop der jaren door de internationale studenten organisaties 

zjjn verspreid, en die in de archieven van vele NUSes zjjn te vinden. 

Bovendien is aandacht geschonken aan vele artikelen en beschouwingen, 

die door student-leaders van vroeger en nu aan deze materie zjjn 

gewjjd, benevens de rapporten die zjj voor hun NUSes hebben geschre

ven over de diverse congressen. Waar dit materiaal tekort schoot 

ef tegenstrijdig was, is getracht door persoonlijke gesprekken met 

de betrokken functionarissen een juist beeld te verkrijgen. Ondanks 

al de pogingen om deze studie zo betrouwbaar mogelijk te maken, zou 

het onjuist zjjn te claimen dat ik daarin geslaagd zou zijn. De 

periode 1945-1965 ligt te kort in het verleden om er volledig af

stand van te kunnen nemen. De conclusies en formuleringen komen 

dan ook volledig voor mijn rekening, tenzij uit de tekst blijkt dat 

ik anderen aan het woord laat. Volledig is deze studie evenmin. 

Ik heb getracht mjj te beperkèn, tot het weergeven van die gebeurte

nissen, die naar mijn mening de ontwikkeling van de internationale 

studenten beweging mede hebben bepaald. Gebeurtenissen, die in hun. 

tjjd veel aandacht trokken, doch geen merkbare invloed gehad hebben 

op de ontwikkeling, zjjn achterwege gelaten. De verantwoordelijkheid 

voor de keuze van de onderwerpen die behandeld zijn, neem ik van

zelfsprekend op me. Tenslotte wil ik mijn grote erkentelijkheid 

betuigen aan allen, die mij bjj het verzamelen van de gegevens be

hulpzaam zijn geweest. In het bizonder gaat mijn dank uit naar de 

Nederlandse Studenten Raad (NSR) die mij voor het eerst met de 

internationale studenten beweging in aanraking bracht, waardoor ik 

enige jaren een onvergetelijke ervaring mocht opdoen. 

Oostloorn, Januari 1966 

G.H.O. van Maanen. 
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INLEIDING 

"Let u's always make clear our willingness to talk, if talk will 
help, and our readiness to fight, if fight .we must. Let·us 
resolve to be the masters, net the victims, of our history, 
centrolling our own destiny without giving way to blind· 
suspicion and emotion ...••.• '' ( 1 ) · 

Deze woorden, gesproken. door Pre.sident Kennedy een maand vóór zijn 

dood tot de studenten v~ de Universiteit van Maine, mogen ·de l,ezer 

vreemd toeschijnen als het begin van een studie over de internationale 

studentenbeweging. Niettemin karakteriseren zij de mentaliteit van een 

groot deel der na-oorlogse studenten, althans van diegenen, die ziçh 

op internationaal studenten niveau bewegen. Men kan van mening zijn, 

dat internationale studentenbijeenkomsten al tijd door deze sf.eer geken

merkt zijn geweest. Dat zij al tijd e.en dynamisch karakter hebben gehad, 

onder de leus: "wij zullen het beter doen dan de vorige generatie". 

Wat hiervan waar moge zijn, het is een feit dat sinds de tweede 

wereldoorlog de student zich meer roert dan ooit. tevoren, en zich 

meer bewust sc~nt te z:ijn van de mogelijkheden en verantwoordelijkheden, 

die zijn positie in de maatschappij met zich meebrengt. 

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen, waarom deze bewustwording 

groter geworden is. Allereerst het feit dat de universiteit openge

steld .werd voor groeperingen, die. in het verleden slechts bij wijze 

van uitzor:tdering tot de academie doordrongen •. In verschil;J.ende landen 

van West-Europa is het aantal beursstudenten met tienduizendentqe

genomen. Bovendien begon de universiteit zelf zich versneld los te 

maken van de ivoren toren conceptie. van de vorige eeuw, en werd meer 

en meer op de maatschappij georiënteerd. Zonder iets te,. laten varen 

van haar wetenschappelijke doelstelling, begon de universiteit zich 

te realiseren, dat zij· een wezenlijk element van de ma~t~~hap~ij is~ •. die 

op de behoeften van de maatschappij mede diende te zijn afgestemÇl. Zo

wel de universiteit als de studenten achtten de maatscha,ppij ~et 

langer identiek met "buitenwereld", die ,als interessant fenomeen het· 

bestuderen waard is. }!en begon zich geëngagee~d te vq_elen m.et hetgeen 

er in de maatschappij omging. Een tweed.e reden is .• te vinde~ i~ he.t 

feit, dat wij leven in de eeuw van de communicatie, met alle gevolgen 
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van dien. Als nooit tevoren worden regeringen en politieke stelsels 

heinvloed door de publiek~ opinie, die beter dan ooit de kans krijgt 

om door te dringen. In het midden latend of de publieke opinie de 

pers be±nvlóedt, of andersom, beide~ zijn een machtig wapen in het . : . 

maken of breken van een bepaalde politiek. In die landen, waar een 

vrije meningsuiting mogelijk is, blijkt het niet meer zinloos te zijn om 

een oppositioneel standpunt uit te dragen, want de ervaring wijst uit 

dat men er iets mee kan bereiken. De voorbeelden zijn legio, dat het 

mobiliseren van de publieke opinie een politieke koerswijziging ver

oorzaakt. En ieder succes op dit gebied onderstreept de mogelijkheden 

die men heeft om daadwerkelijk invloed uit te oefenen. 

In de pers kan men dagelijks lezen, dat studenten deze middelen aan

grijpen om hun mening kenbaar te maken, voor goede en minder goede 

zaken, met of zonder gevolg. In Griekenland speelden ze een beslis

sende rol bij de regeringscrisis. In Zuid-Korea werd Syngman Rhee door 

studentendemonstraties gedwongen af te treden. In de Verenigde Staten 

vormen studenten de kern van de civil-rights actiegroepen. In Zuid

Amerika staan studenten ·bij alle groeperingen in de voorste gelederen. 

In Hongarije waren· stud en ten de ziel van de opstand. In Afrika zijn 

studenten de grote voorvechters van de pan-afrikaanse eenheid. In 

Scandinavië weten studenten de regeringspolitiek betreffende Zuid

Afrika om te buigen. Studenten in Amerika en West..:Europa beleggen 

teaeh-ins om problemen als Vietnam en Zuid-Afrika aan de orde te 

stellen. Zo zijn er talloze voorbeelden, waarbij studenten in critieke 

situaties hun stem laten horen. 

Waarom is het percentage geëngageerden in studentenkringen groter, 

dan·bjj de rest van de bevolking. Het lijkt een rhetorische vraag, 

doch he·t is juist er kort op in te gaan. Hoewel het antwoord ver

schilt voor de verschillende delen van de wereld, is er toch Ren 

algemene eigenschap aan te wijzen, die de doorsnee student onder

scheidt van de doorsnee niet-student. 

Door verschillende internationàle studentenorganisaties wordt de 

student gedefinieerd als "a young intell ectual, seeking after truth". (2) 

Dit houdt geenszins in dat andere groepen zich aan de waarheid minder 
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gel~gen laten liggen. Deze definitie zal dan ookmeer aanspreken, 

indien mèn het vanuit het negatieve formuleert: een student ·is i.e

mand, die zich niet laat afschepen door een onwaarheid, een halve 

wa,arheid, of iets dat ergens wel waar .is. Hij wordt geacht dÓÓr te 

zo~ken, tot hij ervan overtuigd is, dat een zekere stelling onweer

legbaar juist is. In iedere studierichting is·een speurtocht naar 

wetmatigheden aanwezig, hetgeen een van de essentiële elementen van 

wetens~hapsbeoefening is. Er is met de waarheid geen compromis moge

lijk, en waarschijnlijkheden worden slechts aanvaard voor wat ze waard 

zijn. 

Deze compromisloze benaderingswijze geldt niet alleen voor de weten

schappelijke vraagstukken wa~rmee de student in aanraking komt, maar 

evenzeer voor de maatschappelijke en politieke. Ook daar zal hij door

zoeken naar hetgeen z.i. het absoluut juiste is, zonder zich met een 

compromis te laten afschepen. Buiten de studentenwereld is het com

promis echter onontkoombaar. De baan, het gezin, het maatschappelijk 

aanzien, de vriendenkring en vele andere factoren dwingen de doorsnee 

burger het compromis te aanvaarden. Er zijn nu eenmaal dingen,.die 

men beter niet kan doen, en opinies die men beter niet kan uitspreken. 

Omdat men de eventuele gevolgen niet wenst te riskeren voor zichzelf 

c:;,f voor degenen, die van ~~R; afhankelijk zijn. Politieke partijen 1 hoe l. 
principieel ook tijdens de verkiezingscampagnes, kunnen alleen invloed 

uitoefenen bij de gratie van het compromis. 

Deze noodzaak heeft de student niet. Althans niet in die mate dat zijn 

leven ervan doordrongen :j.s. Zijn beurs dient hij te behouden door het 

leveren van behoorlijke studieprestaties. Daarnaast is hij zo vrij al~ 

hij zelf wil wezen. Hij signaleert hoe men buiten de universiteit over

al. tot het compromis geraakt, en realiseert zich dat hij ertoe.kan bij

dragen, dat dit compromis niet onnodig vèr van het ·door hem aange

hangen standpunt afwijkt. In tegenstelling tot diegenen, die bij het 

betreffende conflict betrokken. zijn,, heeft hjj niets te verliezen. Hij 

heeft de keuze zijn invloed uit te oefenen, of zich onge!ntereséeerd 

af te wenden. Soms echter zijn e:r:- situaties in het geding, dat hij 

~ich afvraagt, of hij zich wel.afzijdig mag houden. In het bijzonder 

heeft dit gespeeld tijdens.de tweède wereldoorlog~ Studenten,· die zich 
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dan toe slechts met hun studie bemoeiden, kwamen tot de conclusie 

zij zekere maatregelen, hoewel nog niet betrekking h~bbend op de 

universiteit, niet voor kennisgeving mochten aannemen. Zich bewüst 

van hun ongebonden positie' hebben zij in vele landen de mogelijkheden 

aangegrepen om het Hitler-regime te bestrijden. De universiteiten wer

den tot brandpunt van het verzet, zeker in de eerste maanden van ~e 

oorlog. 

Maar ook in minder critieke situaties realiseerden zij zich, dat zij 

speciale mogelijkheden hadden, voortvloeiend uit hun situatie. En 

iedere mogelijkheid om actief op te kunnen treden, di<:: men zich reali

seert, impliceert dat men de verantwoordelijkheid heeft d~ze mogelijk

heid te benutten of te laten schieten. Naarmate de problemen waarm_ee 

een land geconfronteerd wordt ernstiger zijn, blijkt het dat meer en 

meor studenten zich niet langer afzijdig wensen te houden. 

Is het bemoeizucht, die studenten overal ter wereld tot stellingname 

brengt? Is het de aantrekkelijkheid van de rel? Of is het eenuiting 

van verantwoordelijk maatschappelijk engagement, en een mede-verant

woordelijkheid, die zij voelen voor de gang van zaken? 

De laatste houding prevaleert in de internationale studentenwereld. 

Binnen het kader van deze studie is het niet relevant, hoe groot het 

percentage studenten is, dat op dit punt een bewuste keuze maakt. In 

een gestabiliseer-de maatschappij is het percentage gering, omdat geèn 

enkele groepering, die zich tekort gedaan voelt, de uitgesproken 

steun van de student nodig heeft, om zijn doelstellingen te bereiken. 

Doch naarmate de problemen acuter worden, worden zoals gezeg~, ~eer 

studenten tot stellingname gebracht. 

Na het poneren vari de stelling, dat het compromisloos naar de ~aar

beid zoeken, een.van de essentiële kenmerken is van de student; is 

het wel nodig meteen 0en restrictie te maken. Het moge zo zijn, dat 

sporen van deze mentaliteit overal ter wereld worden aangetroffen, 

niet overal is deze houding realiseerbaar. In vele landèn wordt geen 

ruimte gegeven voor een individuele of collectieve stellingname, die 

gebaseerd is op eigen overtuiging. In een volgend hbofdstuk zal hier

op nader worden ingegaan. Ben van de consequenties· van deze situatie 

is, dat in deze· landen de officiële studentenorganisaties hetzij zich 
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conformeren (DDR), hetzij ondergronds werken (Spanje), hetzij gecon

fronteerd worden met buitengewone moeilijkheden (Zuid-Afrika). Op 

internationale conferenties worden dit soort landen vertegenwoordigd 

of door kritiekloze meelopers, of door mandatarissen die zelf elders 

studeren, of door studenten, die de werkelijke mening representeren, 

doch die in hun uitlatingen dikwijls rekening dienen te houden met 

repercussies na terugkomst. Vooral de eerste groep is geneigd onder

werpen aan de orde te stellen, die niet de studenten 11aar de des

betreffende regeringen aan de orde gesteld wensen te zien. Men weet, 

dat deze vertegenwoordigers nimmer als zodanig zouden zijn afgevaar

digd, indien ze niet door hun regering volledig betrouwbaar werden 

geacht. In de discussie met hen ontbreekt het dialoogelement, omdat 

hun mandaat geen werkelljke dialoog - waarbij ieder bereid is zijn me

ning te geven voor een betere - toestaat. Hun mening wordt in de re

geringsgebouwen gevormd, en zlj kunnen daarvan niet afwijken zonder 

hun carrière op het spel te zetten. Zoals wij later zullen zien, 

ligt hier een van de wortels van het conflict in de internationale 

studentenbeweging. 

Wanneer we ons in het vervolg bezig zullen houden met de ontwikke

lingen in de internationale studentenbeweging, zullen we ons beper

ken tot de relaties van d8 Nationale Studenten Unies onderling, en 

de beide internationale organisaties, waarin zij zich verenigd hebben. 

Organisaties, gebaseerd op studierichting, politieke overtuiging, 

religie e.d. blijven buiten beschouwing. Hun geschiedenis en proble

matiek worden door geheel andere factoren beinvloed. 

De internationale organisaties leggen verschillende maatstaven aan 

voor het beoordelen van het feit, of een nationale studentenorgani

satie het recht heeft zich Nationale Studenten Unie te noemen, doch 

daarop zal later worden ingegaan. Binnen het kader van deze studie 

zal onder Nationale Studenten Unie (afk.: NUS) worden verstaan de 

studentenorganisatie, die als spreekbuis voor de studenten in een 

bepaald land optreedt. Vrijwel ieder land, dat beschikt over een in

stituut voor hoger onderwijs, kent zulk een NUS, waarin de studenten 

zich verenigen om hun be1angen te behartigen. Sinds de tweede werèld-
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oorlog en de dekolonisatie van Afrika en Azië is hèt aantal univer

siteiten ter wereld veelvoudig toegenomen, en zjjn tientallen NUS'es 

opgericht, ter ziele gegaan en heropgericht. Niets is natuurlijker, 

dan dat deze NUS'es behoefte hebben aan internationaal contact om 

ervaringen uit te wisselen en om steun te vragen voor bepaalde taken, 

waarvoor zij zich gesteld zien. 

Zo zijn er reeds na de ~~rste wereldoorlog enige initiatieven brider

namen om te komen tot een internationale studentenorganisatie, waar

in deze NUS'es zouden kunnen samenwerken. De meest bekende is de ~ 
Confederation International des Etudiants (CIE), die in 1919 werd 

opgericht. Deze organisatie kwam abrupt tot zijn eind toen de NAZI's 

in 1940 Brussel binnentrokken en het hoofdkwartier vernietigden. De 

activiteiten van deze organisatie waren in hoofdzaak beperkt tot 

student-welfare. Veel is er echter van de CIE niet uitgegaan.(3) De 

lid-organisaties, in hoofdzaak afkomstig uit Europa en de Britse 

Commonwealth, prefereerden een vage structurele vorm, die de eigen 

autonomie van de unies onderstreepte. Zodoende was het onmogelijk dat 

de CIE werkelijke activiteit ontplooide, en juist toen in de tweede 

helft van de dertiger jaren coÖrdinatie het meest noodzakelijk werd, 

liet de CIE schromelijk verstek gaan. De organisatorische zwakte van 

de CIE heeft er veel toe bijgedragen, dat de eerste internationale 

studentenorganisatie, die n~ de oorlog werd opgericht sterk gecen

traliseerd werd. Toen in 1946 de Int~rnational Union of Students 

ontstond in een sfeer van na-oorlogse solidariteit, accepteerde men 

vrijwel zonder bezwaar een dynamische structuur. Mert realiseerde zich 

echter niet, dat deze structuur alle gelegenheid bood tot misbruik. 

Zoals we later zullen zien duurde het sleéhts kort, voordat communis

ten de meerderheid binnen het secretariaat van de IUS verworven had

oen, en de met zoveel idealisme opgerichte organisatie tot een van 

de belangrijkste communistische frontorganisaties wisten te maken. 

Naarmate het meer uitzichtloos werd, om de IUS naar haar oorspronke

lijke doelstelling te doen terugkeren, verlieten meer NUS'es de IUS, 

en sloten zich met gevoelens van diepe teleurstelling aaneen in de 

International Student Conference (ISC), die in 1950 in Stockholm 

voor het eerst bijeen kwam. 
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Sinds die tijd hebben de rus en ·de rsc vele ontwikkelingen doorgemaakt, 

maar nog steeds wordt de internationale studentenbeweging door hen 

gedomineerd. Deze studie is geschreven, om de geinteresseerden in

zicht te verschaffen in de complexe situatie die in de loop der jaren 

gegroeid is. De materie zou aanmerkel~k eenvoudiger zijn, indien we te 

maken hadden met twee studenten-organisaties pur sang. Het feit ech

ter, dat een van deze organisaties niet op het studentenbelang ge

richt is, doch op het belang van het wereldcommunisme, ~engt met 

zich me·~, dat het noodzakelijk is voor goed begrip van de ontwikke

lingen om ook de veranderingen, die het communisme in zjjn uitingsvorm 

heeft ondergaan, in het oog te houden. Het zijn immers deze verande

ringen, die de politiek en taktiek van de rus bepal-en. Men kan beto

gen, dat het onjuist is van de premisse uit te gaan, dat de IUS een 

communistische frontorganisatie is. IUS heeft zich echter, naar later 

zal blijken, binnen enige jaren na haar oprichting volledig met deze 

organisaties op een lijn gesteld. Het is daarom dienstig eerst een 

hoofdstuk te mjden aan doel en functie van de frontorganisaties in 

het algemeen, opdat men de ontwikkelingen binnen de rus met meer be

grip kan volgen. Daarna zal een overzicht gegeven worden van hçt ka

rakter van de NUS'es in de verschillende delen van de wereld, opdat 

men de componenten van de intern~tionale s~udentenbeweging iets dui

delijker voor og~n heeft. Het werkelijke onderwerp van deze studie komt 

dan in hoofdstuk drie en volgende aan de orde. 
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HOOFDSTUK I 

De Communisti~che Frontorganisatie (4) 

Sinds de beginjaren van het communisme heeft men van z.g. frontorga

nisaties gebruik gemaakt, om bepae.lde groepen binnen de communisti

sche invloedssfeer te trekken, en zich voor doele1nden van het com

munisme te laten inzetten. Reeds in 1921 werkte Lenin een plan uit,

dat tot doel had internationale organisaties op te richten, die door 

de communisten als "transmission belts 11 gebruikt zouden kunnen worden. 

Nu is de term front-organisatie enigszins verwarrend, omdat h~ ter

stond associaties oproept met termen als ''na tienaal front" en "volks

front11, die geregeld gebruikt worden, wanneer men de bevolking van 

een land wil mobiliser~n voor nationale doaleinden. Beter ware het 

deze organisaties te betitelen als hulporganisaties. De term front

organisatie heeft echter zo'n bekendheid gekregen, dat 1JIJij hem in het 

vervolg zullen aanhouden, om misverstanden te voorkomen. 

De grote kracht achter de Frontorganisaties was de Duitser Nilli 

Huenzenberg, die in 1921 n.ls voorzitter v:m de Communist Youth Inter

national het initiatief nam tot het oprichten van de International 

'.~erkers Aid ( IWA). (5) Deze orge.nisa tie hield zich aanvankel~k bezig 

met het verzamelen van voedsel voor de door hongersnood geteisterde 

gebieden van de Sowjet-Unie. Al doende, realiseerde f1uenzenberg zich 

echter, dat een organisatie met een nobele doelstelling zich voor

treffelijk leent tot het bedrijven van politieke activiteit. De IWA 

werd uitgebreid met enige politieke departementen en begon in de ko

mende jaren koortsachtige activiteit te ontplooien onder de arbeiders 

in de westel~ke landen. Materiële hulp verdween naar het tweede plan, 

en morele solidariteit kwam voorop te staan. Het het oog hierop werd 

o.a. een volledig krantenconcern opgebouwd, dat tot in Japan toe zijn 

werkzaamheden uitstrekte. 

Gedreven door het succes van deze organisatie besloot de GOMINTERN 

in 1926 op grotere schaal te ga~n werken: 
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"The first part of our task is to build up, nat only Communist 
organisations, but ether organisations as well, above all mass 
organisations sympathising with our aims and able to aid us 
for spe~ific purposes. We must create a whole solar system of 
organisations and smaller committees around the communist 
party, smaller organisations so to speak, actually werking 
under the influence of the -parti, but n-of undër :Lts mechanical 
controL" ( 6) 

Op basis hiervan legde Muonzenberg de GOMINTERN in 1928 een actie

programma voor, dat tot richtsnoer zou moeten dienen voor de, wat 
~ 

hij noemde, ., Innocènts Clubs". Dit behelsde de volgende zes punten: 

1. De belangstelling wekken van 'die mi.lliocnen apé1thische en indif

ferente arbeiders", die niet in communistische prope..gRnda geinte

resseerd zijn. Zij moeten op annere wjjzen worden benaderd en aange

trokken. 

2. Bruggen vormen voor hen, die met de communisten sympathiseren, 

maar die de beslissende stap nog niet hebben genomen ·om zich bij 

de communistischo partij aan te sluiten. 

3. Door middel van massa-organisaties de invloedssfeer van het 'com

munisme uitbreiden • 

4. Een organisatorische band verschAffen met diegenen, die met de 

Sowjet-Unie en het communisme sympathiseren. 

5. Door middel van deze sympathiserende organisaties kaderleden en 

partijfunctionarissen opieiden, en organisatorische ervaring geven.(~ 

6. De acti vi te i ten van niet-commu:iüstische organisaties op hetzelfde 

terrein t~genwerken. 

Het bovenstaande programma had vandaag aan de dag geschreven kunnen 

zijn, en begeleidt de frontorganisaties nog steeds. Toch hadden zij 

een belangrijke handicap. Zowel de Communist Youth International als 

~ok organisaties als de Profitern (opgericht voor ste~n aan ~e~druktc 

arbeiders) maakten geen gehèim ·van hun communistische doelstelling en 

stootten zodoende vele goedwilienden af. Toen men tijdens de oorlog 

de takti12k voor de na-oorlogse .Jaren bepaalde, werd besloten dat in 

het vervolg de frontorganisaties categorisch iedere band met :het com

munisme zouden ontkennen .. Hun werkzaamheden zoudPn onveranderd blijven, 

doch de gevel zou er álgemeen aanvaardbaar uit mo~ten zien. Derhalve 

werd de Com~unist Youth Internationa] opgeheven, en bereidden de 
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kaderleden zich voor om de World Federation of Demoeratic Youth 

(WFDY) die terstond na de oorlog zou moet.en worden opgericht, in de 

juiste banen te gaan leiden.(8) 

In de jaren, onmiddell~k volgend op dè tweede wereldoorlog, hebben 

vele frontorganisaties ''nieuwe st~l 1 ' het licht gezien. De algemene 

wens tot internationale verbroedering maakte de grond bouwrijp, en 
~ 

diegenen die in navolging van Stalin en Churchill de koude oorlog 

zagen naderen, werd de mond gesnoerd. Onder de vlag van internatio

nale samenwerkirig en strijd tegen het fascisme werden meteen na de 

oorlog drie internationale organisaties opgericht: de Jorld Faderation 

of Trade Unions (W.F.T.U.), de World Faderation of Demoeratic Youth 

(W.F.D.Y.) en de Women's International Demoeratic Federation (W.I.D.F.) 

In de daaropvolgende jaren werd de lijst uitgebreid met de Internation

al Union of Students (I.U.S.), de ~orld Federation of Teachers Unions 

(W.F.T.U.), de International Organisation of Journaliste (I.O.J.) de 

International Association of Demoeratic Lawyers (I.A.D.L.) en nog 

enige andere. 

Al deze organisaties hebbeti gemeen, dat vanaf het vroege begin com

munisten de leidende posities bezetten, en de ~olitieke lijn aangaven. 

Algemeen aanvaarde en nobele initiatieven werden voorgesteld en door 

de diverse brganisqties rnet enthousiasme aanvaard, doch bij de uit

voering bleek dat de ~xecutive zich niet hield aan de algemeen aan

vaard~ interpretatie, doch de Moskou-interpretatie volgde. Redenerend 

op simplistische wijze (wij zijn tegen het fascisme; wie tegen ons is, 

is dus een fascist) slaagden z~ ~rin een immens klankbord te vormen 

voor de Sovjet-politiek. De vraag mag gesteld worden, hoe de commu

nisten erin slaagden de meerderheid in deze organisaties te verwer

ven. Dit berust deels op het feit, dat het initiatief tot oprichting 

van hen uitging, en dat de verschillende nationale comité's die de 

afvaardiging dienden te verzorgen, door h~n waren opgericht. Aange

zien vele organisaties na de oorlog vart de bodem moesten worden opge

bouwd, was dit niet moeilDk· De sfeer van algemene solidariteit 

b~acht met zich mee, dat weinigen zich van enig geva~r bewust waren. 

Werd het eerste congres eenmaal gehouden, dan hadden de communisten 
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zich in de meeste. delegat~es reeds van de sleutelposities verzekerd. 

Bovendien stond hun taktiek reeds tevoren vast, en was het buitenge

woon moeil~k voor de overige l8den van de delegaties om onvoorbereid 

een passend antwoord op de gedisciplineerde handelw~ze van de commu

nistische groep te vinden. De niet-communisten waren intern verdeeld 

over de te volgen gedr2.gsl~n, en de scherpslijpers onder hen werden 

door de anderen gecorrigeerd, omdat er geen plaats was voor mugge

zifterjj tljdens zo'n geweldig en indrukwekkend gebeuren. In alle op

richtingscongressen wisten de gedisciplineerde communistische dele

gaties zodoende zonder noemenswaardige tegenstand de organisatie aan 

zich te trekken. Een structuur werd ontworpen, waarbij een minimum aan 

controle van onderaf was gewaarborgd, terwjjl de Executive vdjwel alle 

bevoegdheden had om voor de goede zaak te doen wat z~ nodig achtte. 

Hoe zou het deze organisaties vergaan z~n, indien de communisten er 

in de minderheid gebleven waren? Zouden zij dan ook de voorvechters 

van internatienaJa samenwerking geweest zijn? Een duidelijk antwoord 

wordt gegeven door de wijze waarop de Sowjet-Unie de Verenigde Naties 

tegemoet trad.(9)Sinds de verklaring van de Conferentie van de minis

ter van Buitenlandse Zaken in Moskou, oktober 1943 (10) tot aan de 

uiteindelijke totstandkoming van do UNO op 26 juni 1945 in San Fran

cisco, he~ft de Sowjet-Unie duidelijk voor ogen gestaan, dat de com

munisten in de UNO een minderheid zouden vormen. In de Sowjet opinie 

zou dez0 organisatie hoofdzakelijk gericht dienen te ztn op het hand

haven van de vrede. Hoewel nog steeds overtuigd v~n de onvarmijdQlijk

heid van de oorlog volgens leninistische principes, was vrede een 

noodzRkelijke voorwn0rde voor de naoorlogse Sowjet-Unj c om zich te her

stellen en te consolideren. Uit de houding t~dens het vooroverleg en 

gedurende de eerste jnrGn va.n de UNO bleek duideJijk dat men deze in

tern3tionale.organisatie zag als middel, en niet als doel in zich

zelf:.Mct een niet-communistische meerderheid zouden alle activiteiten 

op sociaal, medisch, agrarisch, onderw~skundig en andere niveaus dui

delijk niet communistisch, dus anti-communistisch z~n. Dit was een lo

gische consequentie van Stalin's two-camps theorie. Derhalve werden 

deze activiteiten van de UNO niet ondersteund, werd als conditio sine 

qua non het vetorecht ingevoerd, en werd b~ herhaling gesteld dat het 



B 5 

een ieder vrij stond de UNO te verlaten, wanneer hem dat goed dacht. 

Alle drie punten betekenden een wezenlijk inperken van de mogel~kheden 

van de U~O, zoniet een duidel~ke demonstratie van de Sowjet visie op 

"int ernatienale samenwerking". Het duidelijkst kwam dit naar voren, 

toen op het hoogtepunt van de koude oorlog de Sowjet-Unie zichzelf 

met een kleine groep medestanders volledig wist te isoleren binnen~de 

UNO, en besloten werd tot het oprichten van een van de belangr~kste 

Frontorganisaties: de ~orld Peace Council (W.P.C.). Deze organisatie 

werd àanvankel~k naar voren gebracht als een machtig alternatief voor 

de UNO. Zodra de General Assembly vastgesteld had, dat Communistisch 

China agressieve daden pleegde in Korea, re~geerde Peking: , 

"The U.N. hqs completely dieappointed the hopes placed upon it 
by the peoples of the world •••.• The World Peace Movement has 
won the confidence of the peeplee throughout the world, who 
have lost faithinde U.N." (11) 

Eerst na het afzwakken vnn de koude oorlog en het nl3.ar voren brengen 

van de politiek van vreedzame co~xistentie, veranderde deze houding 

van de Sowjet-Unie je~ons de U.N.O., en begon men het nut van de UNO 

en haar organisaties te erkennen. 

Inmiddels was het echter duidelijk geworden, dat iedere vorm van inter

nationale samenwerking door het communisme slechts ondersteund kon 

wo.rden, indien deze direct nut afwierp. Beter gezegd, indien het 

duidel~k voordeliger was deel te nemen, dan er buiten te bl~ven staan. 

Deze opportunistische houdins is bekend en men kan er rekening mee 

houden. Het staat echter in schril contrast met de idealistische doel-

einden, die de niet-communistische deelnemers aan hun congressen voor . 
... , i';, 

ogen stonden. Doch wat is idealisme ••.•. Die idealistische PhilosqtJ-e 

ist eine falsche Auffnssung von der \Velt. Die einseitige und subjek

tivistische Einstellung zur Erkenntnis der Welt f~hrt geradewegs in 

den Sumpf des Idealismus~ wie Lenin schrieb, wo·Gs durch das Klassen

interesse det herrschonden Klasse verankert wird, durch das Klassen

interesse der Sklavenhalter, der Feudalherren oder der Bourgeoisie.(12) 

Hoewel alle frontorganisaties glorieus van start gingen, z~n z~ in 

hun beginjaren niet altijd even succesvol geweest. Het feit, dat de 

leidend2 functionarissen zich niet konden veroorloven van de partij]~n 
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af te wijken, tenz~ z~ bereid waren zich thuis onder het mes van de 

zuivering te zien vallen, h~d tot gevolg dat de frontorganisaties 

volledig betrokken werden b~ alle facetten van de koude oorlog. Het 

Marshall plan, de conflicten met Joegoslavië, de Koreaanse oorlog, 

Hongarije, en vele andere onderwerpen waarover het Internationaal 

communisme het zijne te zeggen ha.d, werden achtereenvolgens door de ,.._ 

frontorganisaties opgenomen en de officiële Moskou-politiek in deze 

kwesties werd nnuwgezet nagevolgd. Hierdoor werd het onmogel~k het 

communistisch karakter te verbergen, zeker toen zjj na het bezoPk 

van Chroestsjew in 1955 aan Tito genoodzaakt werden met alle middelen 

Joegoslavië te bewegen binnen de gelederen terug te keren. Vele oor

spronkelijke aAnhangers van de Innocents Clubs ha~de~ inmiddels deze 

ergani sa ties de rug toegekeerd, en op vrijwel ieder terrein waarop zij 

werkzaam waren ontstonden orga~isaties die de oorspronkel~ke onpar

t~dige benaderings~ze weer wensten te zien terugkeren. In 1949 werd 

de International Confederation of Free Trade Unions opgericht· in 1950 
) 

volgde.-- de Internn tional Student Conference (I. S. C.) en de World 

Assembly of Youth (W.A.Y.); in 1952 de International Faderation of 

Journaliste IFJ enz. Volledig in de l~n van de two camps theorie 

werden deze organisaties van het begin af aan door de frontorganisa

ties beschuldigd van steun aan het imperialisme, kolonialisme, oor

logshitsers, kortom al de stromingen die geregeld in de communis

tische propaganda als vijanden van het communisme worden aangeduid. 

Alsof er geen universele principes zijn, die men kan nastreven, werden 

al hun activiteiten verbondep met die van de slechtste elementen ter 

wereld. Desalniettemin groeiden deze organisaties gëstadig en begon

nen de frontorganisatjes in ledental terug te lopen tot de leden 

vrijwel uitsluitend communisten waren. Dnt deze ontwikkeling niet in 

de bedoeling lag, zal een ieder duidel~k zijn. 

Derhalve kwam de dooi in. de koude oorlog, die vlak voor de dood van 

Stalin inzette, en na 1955 met kracht werd gestimuleerd, deze front

organisaties gunstig uit. De periode van het stimuleren van geweld

dadige opstanden en revoluties maakte plaats voor een strategie van 

vreedzame coëxistentie. Deze politiek werd geconsolideerd op het 

twintigste partijcongres van de communistische Part~ van de Sowjet-
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Unie in februari 1956. Behalve de destalinisatie, heeft. dit congres 

belangr~ke w~zigingen gebracht in de taktiek, die door de frontorga

nisaties dankbGar z~n opgenomen, Aangezien zij meer speel~uimte kregen. 

Het nationalisme in de ontwikkelingslanden werd als een positieve 

stroming erk;;md, en ''bourgeois-revoluties'' zoals die hadden plaats 

gevonden in Indonesi~, Burma en India werden niet langer met de woor

den verraad, capitulatie en samenzwering afgedaan. Men realiseerde 

zich dat het communisme meer had aan een positieve n2utraliteit, dan 

aan een tegen zich in het harnas jagen van niet-communistische natio

nalistische stromingen. Zeker in de ontwikkelingslanden achtte men 

meer kans op een communistisch eindresultaat aanwezig viP_ het t~dperk 

van nationalisme, zodat dit iri de short run gestimuleerd diende te 

word8n. Bovendien werd hier een nieuwe interpretatie gegeven aan het 

begrip vreedzame co~xistentie. De mogel~kheid van de overwinning zon

der gewapend conflict achtte men niet uitgesloten, zodat de adempatize 

theorie van voorheen in een werkelijke politiek werd geconsolideerd.(13) 

Men dient zich hierop echter niet te ver~ken, want de omschr~ving 

die de Mosko~ Deelaratien van 1960 hieraan geeft, laat aan duidelijk

heid niets te wensen over: 

"The line of peaceful c~~istence is a line of mobilization of 
the masses of the development of intensified action against the 
enemies of peace. Peaceful coexistence is far from being a 
rejection of the class war: it is one of the forms taken by the 
class struggle and its use helps to intensify the class struggle 
within the capitalist countries and the national liberation 
struggle in the colonies, while they in turn help to strengthen 
the communist peaceful coexistence campaign by helping ~owards 
communism without the need for war.'' (14) 

Voor de frontorganisaties wordt hieraan toegevoegd: 
11 While ensuring that communiste retnin the leadership at all 
times, greater usc is to be mnde of the peace movements, the 
youth, student and trade union rumps and women's groups .to 
exploit all possible sourees of discontent, joining forces 
where possible with social demoeratic and labour groups for 
tactical ends.'' (14) 

Deze nieuwe politiek gaf de frontorganisaties nieuwe mogel~kheden tot 

expansie. De doeleinden zijn breder gedefinieerd, .en zijn van dien aard 

dat me~r steun van buiten de communistische wereld kan worden aange

trokken. -Dit betekent niet, zoals boven te lezen is, dat de front-
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organisaties minder afhankelijk zijn geworden van het communisme. Doch 

het is het communisme zelf, dat zich vriendelijker en minder hard 

voor doet. Grotere mogelijkhede~ zijn gecreëerd voor het samen optrek-

ken met.niet communistische bewegingen, zolang het doel maar aan de 

belangen van het communisme recht doet wedervaren. Het accent wordt 

gelegd op anti-kolonialisme, anti-imperialisme, anti-neo-kolonialisme, 

ontwapening, vrede, wetenschappelijke en universitaire vooruitgang. i 

Naast het sympathie verwekken voor de eigen zaak, gaat men een ster-

ker accent leggen op het wekken van antipathie tegen het westen. Nog 

steeds zijn de richtlijnen van Muonzenberg van kracht, do·ch zij worden 

mcor gespecificeerd en spitsen zich toe op de volgende punten: 

1. Het bevorderen van het wereld-communisme door propaganda, die de 

imperialistische staten aanvalt en degradeert, en het socialis

tisch blok verdedigt en idealiseert. 

2. Het aantrekken van niet communisten tot het communisme, zodanig, 

dat zij er eerst toe gebracht worden enige zeer lofwaardige doel

einden te onderschrijven, die echter volgens de communistische ter

minologie en politiek z\jn omschreven. Het wekken ven sympathie 

voor zekere aspecten van de Sowjet buitenlandse politiek, gevolgd 

door een subtiele indoctrinatie. 

3. In landen waar de communistische partij verboden is, dienen de 

frontorganisaties de indoctrinatiewerkzaamheden over te nemen. 

4. Het desintegreren van de organisaties, die als concurrent worden 

beschouwd. 

5. Het maken van propaganda voor ~e Sowjet politiek en de eisen, die 

door de Sowjet-Unie gesteld worden in short en long run. 

6. Samenwerking zoeken met niet-communistische organis~ties zolang 

en alleen wanneer dit voor eigen doeleinden dienstig is. 

7. Het introduceren van de communistische gedachtengang in de buiten

wereld. 

Ingevolge deze nieuwe politiek, hebben de frontorganisaties zich de 

lqatste jaren met verdubbelde e~ergio geworpen op het uitbreiden van 

hun cöntacten in de ontwikkelingslanden. De erkenning van de positie

ve waarden van het nationalism8 heeft hen een goede introductie gege-
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ven, die vele remmingen doet wegvallen. Hoewel bewust van het feit, 

dat z~ in zee gaan met mensen die een bewuste taktiek plegen, z~n 

de ontwikkelingslanden toch ook wel zo verstandig, dat z~ hulp ~au

vaarden, wanneer hen die geboden wordt, met wat voor motieven dan 

ook. Deze hulp wordt hen echter ook vanuit de niet-communistische 

wereld aangeboden, en aanmerkel~k omvangr~ker. Hier springen echter 

de frontorganisaties weer in, die van hun positie gebruik maken, om 

waar mogel~k deze landen van het westen te isoleren. De Franse 

schr~fster Suzanne Labin komt tot de volgende analyse van sch~nwaar

heden, die door de frontorganisaties in do ontwikkelingslanden worden 

verkondigd:(15) 

1. De communisten z~n de ware vrienden van de anti-imperialisten. 

2. Het conflict speelt zich af tussen de Sowjet-Unie en Amerika, 

dientengevolge moet de rest van de wereld neutraal z~n. 

3. De communistische landen bewapenen zichzelf, omdat z~ bevreesd 

z~n voor westerse agressie. Ontneem het westen de mogel~kheden 

tot agressie door ontwapening, en het probleem is uit de wereld. 

4. De communistische landen z~n bevreesd omdat ze het westen ver

keerd verstaan. Daarom moet het westen met initiatieven komen 

di8 geen misverstnnd kunnen v;ekken over haRr goed8 wil. 

5. Het westen is ten aanzien vqn het communisme zo wantrouwend en 

nega ticd. Daarom is h•"t -=tan jullie (d.i. de derde wereld) om h2t 

westen opener ~n constructiever te mak0n. 

6. Een milliRrd communisten leven er in de communistische landen. 

Dit dient niet over het hoofd gezien te worden. Het geringe ~er

centage p~rt~leden en ware communisten dient men buiten beschou

wing te laten. 

7. Atoomgeva.ren z~n heden ten dage belangr~jker dan ooit. De Sowjet

Unie wil zich liever dAarop concentreren, d~n op communistische 

politieke successen. 

8. Het feit dat het communisme succes heeft, komt voort uit de 

sociale ongerechtigdheid; geen andere part~ trekt zich die pro

blemen aan, daarom wordt communisme in Oost-Europa gesteund door 

een vloedgolf van populnr support. 

9. Communistische hulp aan ontwikkelingslanden is belangeloos, en 
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ingegeven door humanit~ire beweegredenen. Westerse hulp daaren

tegen is neo-kolonialistisch, en is bedoeld om het land in de 

greep te houden. 

Het contin:J:lG-.. hameren op de bovenstnande drogredenen, maakt het voor 

de doorsnee "innocent'' niet moeilijk ook nu de ware aard v::m de front..,. 

orgrmisaties te ontdekken. Leden, die aanvankelijk door het fervente 

anti-imperialisme werden aangetrokken, hebben hun ontevre0enheid 

over de eenz:ijdigheid van de frontorganisaties meermalen doen uit

komen. Vooral in de ontwikkelingslanden is de tendens aanwezig zich

zelf te organiseren naar eigen maatstaven, zonder dat men enige band 

onderhoudt met de frontorganisaties, behalve in de gevallen dat dit 

nut afwerpt, of in het geval dat men terwille van hot non-aligned 

zijn, deze organisaties niet wil afstoten. Meer en meer worden de 

frontorganisatiès echter gedwongen met minderhèidsgroepen in zee te 

gaan, om in bepaalde landen toch maar enige voet aan de grond te 

krijgen. Bovendien heeft sinds 1960 een nieuw probleem z:ijn intree ge

daan, die de toekomst nn het image van de frontorganisaties bepaalt. 

Voor het eerst werd het conflict tussen Moskou en Peking openbaar op 

het congres van de ~orld Faderation of Trade Unions in Peking, nadat 

WPC en lUS b:ijeenkomstcn de buitenwereld reeds het vcrmoeden van een 

groeiende kloof had gegeven.(16) In Peking beschuldigde China de 

Sowjet-Unid in he~ openbrar, dat z:ij de Chinezen trachtte te isoleren 

om tot een accoord met de Verenigde Staten te komen. Het antwoord 

was do 0erste oponbarü beschuldiging van fractionelisme. Sindsdien 

hebben de Chinezen alle pogingen in het werk gesteld om de Congressen 

van de frontorg~nisnties tot een nnti-Sowjet manifestatie te maken. 

"VGliswaar is het hen tot nu toe niet gelukt, om de meerderheid te 

vsrwerven, maar zeker onder ~e jeugd is het aantal vnn hun a~nhAngers 

groeiend, die nu eenmwü m.:;r:r worden a.<tngesproken door de harde, 

compromisloze lijn die China tegenover de coëxistentie-politiek van 

de Sowjet-Unie stelt. Dwars tegen de regels van de frontorganisaties 

in, hebben de Chinezen keer op keer betoogd, dat de organisatie aan 

de leiband v.q_n Moskou liep, en de Russische afvaardiging voor de 

moeilijke taak gesteld dit bekende, doch verzwegen feit te optzenuwen. 
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• 
De congressen, die in de afgelopen tijd zijn gehouden, zijn derroPt te ge-

laden geweest door de spanning tussen deze beide delegaties, dat 

hierdoor de organis~tias hun doe] dreigen voorbij te schieten. Degenen 

waarop men zijn nctiviteit wenst te concentreren, zijn gedwongen de 

discussies over voor hen irrelevante punten bij te wonen, en zien 

weinig positiefs in het fungeren als klankbord voor de twee groten. 

Hoe zich dit alles zal ontwikkelen is thans nog niet te voorzien. 

Het is niet onmogel~k dat de pro-Chinese groep weigert zich langer 

door Moskou in haar activiteiten te laten belemmeren, en uittreedt. 

Een nieuwe frontorg:misatie "oude stijl" zou dan het gevolg zJjn, ope- ..._ 

rerend naast of tegen over de huidige. 
'-/ 

Alleen het gebrek ann financiële middelen schijnt dit streven nog in 

de weg te staan. 
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HOOFDSTUK II 

De Nationale Studenten Unie (NUS) (17) 

Aangezien in principe de Nationale Studenten Unies de componenten z~n 

van de beide internationale studentenorganisaties, die het onderwerp 

z~n van deze studie, is het noodzGkel~k eerst globaal in te gaan op 

de verschillende versch~ningsvormen vRn het fenomeen NUS. Z~ lopen 

in kRrnkter zozeer uiteen, dat het dienstig is daar enig begrip van 

te hebben, alvorens men de ontwikkelingen van de internationale stu

dentenbeweging met enig inzicht kan volgen. 

Zoals in het voorgaande is gezegd, wordt onder een Nationale Studenten 

Unie (NUS) de organisatie verstaan, .die de studenten van een zeker 
;.-

land in zich verenig?'en die tot doel heeft hun belangen nationaal 

en internationaal te behartigen. Men kan zich voorstellen dat deze 

omschr~ving een groot scala van organisaties kan bevqtten, die ieder 

hun eigen interpretatie geven aan het woord student, aan het terrein 

w3.arop z~n belangen liggen, en ao.n de wijze wanrop dezl: het b0ste kun

nen worden behartigd. 

Bovendian is het bekend dat in stud0ntenkringen de discontinu!teit 

groot is, en dat daardoor iedere studentenorganisatie onderhevig is 

aan veelvuldig~ veranderingen. Binnen het janr kan een NUS verdwenen 

zijn, doordat de bestuursleden z~n ~fgestudeerd, doordat z~ hun opvol

gers onvoldoende hebben ingewerkt, doordat er geen financi~le middelen 

meer verkr~gbaar z~n, of doord~t door universiteit of regering het 

werk onmogel~k is gemnakt. Na enige t~d kan dan een andere organisatie 

het hoofd opsteken, die vervolgens de steun vcrwerft van de meerder

heid van de studenten en uitgroeit tot een NUS di~ niets gemeen heeft 

m.)t de vorige. 

Deze ~ituntie ma~kt het moeilijk NUS'es met name te noemen, omdat hun 

karakter binnen enige maanden ingr~pend kan z~n veranderd. Niettemin 

is een algemeen overzicht mogelijk voor .zover man zich beperkt tot 

a1gemene k'."raktertrekken die NUS'es in een zeker deel van de wereld 

gem·: en hebben. Immers, het karnkter v::1n een NUS wordt niet alleen be:... 
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paald door de mening van haar leden ~n de persoonlijke eigensch~ppen 

van haar bestuursleden. D~arna0st z~n er extern2 f~ctoren die ~llet .. 
in meer of mindere mate hun invloed doen gelden op het gedragspatroon 

van de organisaties in een zekdr l3nd. Men d2nkc om te beginn?n aan 

de volksaard. Het zal Jen ieder duidel~k z~n dat de volksaard van de 
. 

inwoners van Chili wezenlijk verschilt van die van Noorwegen en Thai-. 

land. W::Jar in Zuid-Amerika een ::tctieve participatie V"ln de jeugd in 

's lands problemen normaal geacht wordt, kan men dit in Noorwegen 

overdreven vinden, terwijl het in Thailand bepaald onbeschaafd en in

correct geacht wordt indien jongeren in het bijz~n vah ouderen een 

afwijkend standpunt innemen. :vannccr vertegenwoordigers van NUS 'es uit 

deze landen gezamenlijk willen optrekken, kan men zich voorstellen d::clt 

z~ enige moei te hebben al vorens zij elkAoT verstann. 

Dat de politi0ke structuur van een land van invloed is behoeft ter

nauwernood toegelicht te worden. Tussen de totalitaire dictatuur en 

de zuivere democratie z~n vele regeringsvormen mogelijk, die stuk voor 

stuk andere mogelijkheden bieden nan sturlentcnorganisatics. In het 

eerste geval zal zich dikwUls n~ast de legale, zich conformerende 

organisatie een illegale opstellen, die het uitbannen van de totali

taire· structuur op een '"ven rndicale wijzl~ zal trn.chten te bereiken~ 

en dit doel belr)ngrijker acht dan het behartigen V':ln belrmgen rond 

student-welf:Jre. In een democratie dnarent •.:gen zijn er zoveel mogelijk

heden om zich langs legale weg te uiten, dat men z~n toevlucht niet 

behoeft te nemen tot onwettige methodes. Zn omdat niemand de steun 

speciaal van de studenten nodig heeft, om een onrechtvaardige situatie 

te veranderen zal men m,?er geneigd zijn zich te beperken tot specifieke 

studenten proble~en. 

Nauw hiermee verwant is, in hoeverre het politieke stelsel de bewe

gingsvr~heid van h~t individu of zijn org~nis~ties beperkt. Terw~l in 

landen als Haiti en de DDR het individu, laat staan een organisatie, 

voor een.wczenlijk deel in z~n bewegingsvr~heid beperkt is, kunnen in 

de meeste ontwikkelingslanden individuen zich zonder beperking uiten. 

Aan de andere kant z~n de regeringen van deze landen dikwijls huiverig 

voor het toestaan van een absolute vr~heid op organisatorisch gebied, 

aangezien daardoor de verwarring kan toenemen en de ontwikkeling kan 

worden afgeremd. In de westerse democratieën is de bewegingsvr~heid 
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van het individu volledig, terwQl organisaties alleen aan banden kÛn-· 

nen worden gelegd indien z~ onzedel~k of staatsgevaarl~k geacht worden 

te z~n. 

Doch ·hoe gunstig·de politieke situatie in een land ook mag z~n voor 

het ontstaan van onafh~nkelijko organisaties, soms moet een regering 

een beroep op deze organisaties doen om rekening te houden met het 

landsbelang, dat door een ongebreidelde politieke activiteit in gevaar 

kan worden gebracht. Studenten in Hongkong worden verzocht niet pro

vocerend te willen optreden, terw~l studenten in Finland worden ver

zocht geen actie te willen ondernemen tegen een in Helsinki gehouden 

communistisch jeugdfestival. 

Nauw gelieerd me\t deze politieke moeil~kheden z~n de andere problemen 

waarmee een land geconfronteerd wordt, en die de atindacht van de ge-

X pele bevolking vereisen. Zo worden de Isrnc.lische, Palestijnse, Indo

nesische, Indische, Cubaanse en Zuid~frikaanse NUS'es sterk beinvloed 

door de nation::tle problemen waarmee hun lrmd te kampen hoeft. Tenslotte 

zal het een ieder duidelijk zijn dat de sociaal economische omstandig-
'"2-'5 (\ 

~>( heden van hen die gaan studeren van invloed~ op de wQZe waarop zij 

zich als student uiten. 

W~nneer wij bovenst~and·~ fpctoren in ogenschouw nemen, beho8ft het 

geen verbazing te wekken dat do NUS'es uit de verschillende wereld

delen zeer uiteen kunnen loprn in werkwijze, structuur, doelstelling 

en mentaliteit. ~annoer ter wille van de overzichtelijkheid toch een 

indeling gemaakt moet worden, is een geografische indeling het minst 

bezwaarlijk. 3o kan men de volgende groepen onder.scheiden: De NUS 'es 

uit de, wat wel genoemd wordt, "Old Gstahlished countries"; de NUS'es 

uit de communistische l~nden; de NUS'es uit de "new emerging countries", 

onder te verdelen in Afrikaanse,Aziatische en Lat~nsamerikaanse .. NUS'es. 

In dez.e volgorde zal, ik proberen enige. korte karakteristieken te geven. 

A. The old established countrics 

In deze landen (West-Europa, Noord-Amerika, AustrRlasi•é) is de uni ver

siteit een gevestigd instituut, dat door de doorsnee burger gezien 

wordt als de pln.rlts wqnr men zijn opltdding verkr~gt voor een mna t-



c 4 

schappelijke loopbaan. Hocwel sinds de tweede wereldoorlog een duide

lijke herori~ntering op de maatsch?ppelijke.taak en doelstelling v~n 

de universiteit plaats vindt, kan men zich niet aan de indruk ont

trekken dat deze discussie zich meer in de universiteit afspeelt d?.n 

in de m3atschappij. In de laAtste prevaleert nog steeds de opvatting, 

dat aan de universiteit het kader van morgen zijn opleiding ontvangt. 

Vanzelfsprekend heeft deze houding z]jn weerslag op de studenten, die 

vanuit de mnatschappij naar de universiteit toetrekken, en Vi"l. hen op 

het karakter van de Nationale Unies. ~erden dez0 aanvankelijk opge

richt als louter vertegenwoordigende en belangenbehartigende organen, 

na de tweede wereldoorlog ztn zij zich meer ga'ln ontwikkelen tot 

spreekbuizen van de studenten, die een actieve politiek bedrijven. De 

grotere activiteit die de NUS'es sindsdien zijn gaan ontwikkelen werd 

sterk gestimuleerd door het feit dat het terrein van hun werkzaam

heden enorm toenam. De overheidszorg voor de universiteit werd ver

ve-elvoudigd, studenten uit andere en kwetsbaarder maatschappelijke 

groeperingen deden hun intree. Hun belangen waren van dien aard, dat 

men de behartiging ervan niet alleen kon overlaten aan de overheid of 

de universitaire instanties. Men begon zich te realiseren, dat men 

)-....- alleen door een geco'órdineerde en gerichte activiteit de sociéüa po-
/' 

sitic van de kwetsbare student zou kunn8n verbeteren. Tevens werd meer 

en meer de medeverantwoordel~khaid ven de student voor het wel en 

wee van het wetensch~npcl~k onderwijs tot uitdrukking gebracht. Pro

blemen als democratisering VRn het onderw~s, studieduur, didactiek, 

examenmethoden, studie-indeling e.d. begonnRn de annaecht v0n de 

NUS'es te vragen nA.ast de sociaA.l·economische vraagstukken. Het 

dienstenpakket werd groter door h~t opricht-m ve.n coÖperaties, stu

dentenreisbureaux en reductiecerttrales. Door het toenemen van de 

internationale contacten, werden activiteitön ver~elekèn, methodes 

bestudeerd, sluitende argumentaties verzameld en ervaringen uitge

wisseld, die de effectiviteit V3n de NUS'es aanmerkelijk hebben ver

hoogd. Zodoende hebben deze NUS'es zich-ontwikkeld tot erkende be-

langenorganisaties, zoals die ook in de andere sectoren van het 

maatschappelijk leven·bastaan. 

Toch is er een groot verschil merkbaar tussen de verschillende NUS'es, 

en het is frappant te merken hoe de taalgrens voor het karakter van 

de NUS'es medebepalend is. 
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De Romnanstalige NUS'es (FrAnkrijk, Italië, Wallonië, Quebcc etc.) 

achten de syndicéüe werkwijze de beste methode om in de kortste tijd 

de beste resultaten te behalen. Nu is de term syndicaal enigszins 

misleioend, aangezien iedere belangJnorganisatie een syndicaat is, en 

de niet-romaanstalige NUS'es dus evenzeer syndicaal zijn. Derhalve is 

het beter te spreken van een Romaans syndicalisme tegenover een 

Angelsaksisch syndicalisme. Het eerste gaat ervnn uit, dat de student 

een "jeune travailleur intellectuel" is, die evenals de niet intel

lectuele arbeiders het beste zijn belangen kan behartigen via een 

pressiegroep. Deze pressiegroep vestigt door perscampagnes, demon

straties en acties bij voortduring de aandacht op haar wensen, en 

gaat met deze activiteiten door totdat de betreffende instanties deze 

wensen he~ben ingewilligd. 

Het Ang~_9saksisch syndicalisme legt het accent op de medeverantwoorde

lijkheid van de student n~~st, en niet tegenover, de andere componenten 

van het wetenschappelijk onderwijs. Zowel de o.verheid (financier) Rls 

de universiteit (middel) als de stud~nt (onderwerp) hebben hun sp&ci

fieke verantwoordolijkheid voor het optjmaal functioneren van het we

tenschappel~k onderwijs, en heb~en nqast hun plichten tevens het recht 

de andere partners aan de hunne te herinneren. Derhalve streven de 

Angelsaksische NUS'es er onophoudel~k nRnr geaccepteerd te worden als 

een gesprekspartner, die door zljn specifiekE situatie ook zijn speci

fieke deskundigheid hc.,;ft. Immers h')t zijn studenten, die dagelijks 

met het onderwijs en de sociale voorzieningen geconfropteerd worden, 

en die Vrtnui t hun po si tie rum den lijve erva.ren wanr verbeteringen 

noodzakelljk zijn. Eerst wanneer het spreekrecht van de studenten op 

een hun betreffend terrein niet wordt erkend, of wanneer hun wensen 

niet worden ingewilligd, zullen de Angelsaksische NUS'es overgaan tot 

het hrnteren van meer demonstratieve methodes, om via pers en parle

ment hun eisen kenbaar te maken. Doch hun bereidheid tot een dialoog 

heeft tot gevolg gehad dat zij in vele landen rechtstreeks bij het 

voorbereidende werk en de planning betrokken zijn, zonder daardoor 

iets vnn hun onafhankelijkheid verloren te hebben. 

Tussen de romnnnstalig0 NUS'es en de betreffende universiteiten en 

regeringen is de verhouding dikwijls echter meer gespannen, hetgeen 

er o.a. in geresulteerd heeft dat de Franse NUS geen zitting wenste 
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te nemen in de nationale onderwijsraad, en probeert buiten deze raad 

om de adviezen ervan te beinvloeden. Men kan zich afvr8gon welke me

thode effectiever i~, doch het is hier niet de plaats om het voor en 

tegen van beide vormen van syndic~lisme te bespreken. 

Tenslotte nog enigö opmerkingen over de politieke activiteiten van 

beide groeperingen. Het is een onloochenbaar feit, dat de Romaans

talige studenten politiek geëngageerder zijn dan de Angslsaksische. 

Beide groeperingen baseren zich op het maatschappelijk engagement van 

de student, de ene op grond van de solidariteit van de travailleur 

inte1lectuel, de ander op grond van zijn medeverantwoordelijkheid jegens 

de· mastschappij. Doch zoals we later zullen zien, zijn de Angelsaksische 

studenten in hun politieke overtuiging dermate uiteenlopend, dnt z]j 

door een discussie d~~rover geen splitsing in de NUS wensen te ris

keren. Naar hun mening is de NUS in de eerste plaats een belangenbe

hartigend instituut, dat zich VRn partijkiezen in politieke conflicten 

dient te onthouden, tenzD het zonneklaar is dat de overgrote meerder

heid van dè student een gelijke mening heeft. De Romaanstalige NUS'es 

achten daar en tegen de politieke verantwoordelijkheid V'ln de student 

dermate groot, dat z1j deze niet van het werk van de NUS wensen uit te 

sluiten. De leden vRn hun congressen worden dikwijls verkozen vanwege 

hun politieke overtuiging, en niet uitsluitend op grond v~n hun visie 

op specifieke studentenbelangen. Aangezien men slechts door pressie 

invló8d kan uitoefenen op politieke situaties, ligt dit meer bij hen 

in de lijn, dan bij de NUS'es die slechts wensen te demonstreren, als 

~lle andere middelen gef~ald hebben. 

B. ~e Communistische landen 

Het behoeft ternauwernood toelichting dat de universiteiten in de 

communistische landen, hoewel zij een evenoude traditie hebben, sinds 

de introductie ·vqrt de communistische: staatsvorm vc:.n knrakter zijn ver

anderd. Nog steeds zijn zij weliswaar instituten van wctenschapsbeoefe

ning, doch de vr~jhcid vón het onderzoek is niet meer ongelimiteerd. 

Z:lj vindt plaats bi-nnen de mogelijkheden die het MArxisme-Leninisme biedt. 
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Wanr in d0 westelijke landen wel eons te weinig aandacht werd besteed 

aan de behoefte vnn de ma~tschannij, is in de communistische lAnden 

de universiteit d~ar volledig op afgest2md. Doch da~rmee is tevens 

iedere vorm v,n wetensch~psb~oefening uitgesloten, die door de mnat

schapp~ (jn casu, de communistische pnrtij) onmn.1tschnppelijk wordt ge

acht, d.w.z. niet over0enkomstig het belAng v~n de mantsch,ppij uit 

marxistisch-leninistisch oogpunt. Het bekendste voorbeeld van de 

wetenschappelijke belemmering, die deze structuur kan opleveren, is 

het geval vnn de Sovjet bioloog Lysenko. Deze heeft tientallen jaren 

de ontwikkeling der geneticil. teg2ngehouden, terwijl z:ijn tegenstnndc'rs 

de mond werd gesnoerd als waren z:ij de Galileis van deze tijd. Ho2wel 

de kritiekloze dienstbaarheid van de universiteit aan de mantschappij 

ontegenzeggelijk haar wetenschappelijke vr~heid belemmert, betekent dit 

geenszins dat op de terreinen waar de juiste richting niet doctrinair 

verankerd is, geen grote vooruitgang wordt geboekt. 

~aar de werkza~mheden van de univArsiteit door de partij zuiver worden 

~ gehouden, is dit te meer het gev~l bij de jeugd-en studentenorganisa

ties. De meerderheid v~n de com~unistische NUS'es zijn studentenafde

lingen van de nntional~ jeugdorganisatie, die rechtstreeks onder 

controle staat van de pnrtij. De ta~k v~n deze NUS'es is niet in 

eerste instantie de beh!'èrtiging vr:._n (le belc-mgen v:m haar led2n, doch 

h2t opvoeden tot een sncinlistisch stn~tsburgcrschnn. Indien er be

L:mgen worden behnrtigd, d-::n Z~ln d"!t in de (C,~'rste pla."'ts p,qrtijb,Jl<mgen, 

waArvoor de NUS de nodige steun onder de studenten dient te verwerven. 

Terwijl in the old esL:tbli shed countri ::s NUS' es g<'cre~~erd werden om 

d~ belangen von de student bij de overheid te beh~rtigen, dienen de 

NUS'es in de communistische landen om de overheid, in casu de part:ij, 

toegang ta verschaffen tot de student.· Dit eenrichtin~sverkeer is bij 

de me0ste NUS'es statutair vastgelegd. Doch ook indien dit laatste, 

het onderworpen zijn aan het g~zag van de partij, niet expliciet is 

gesteld, blijft de bewegingsvrijheid van de NUS beperkt. Overeenkomstig 

het maatschanp~patroon in de communistiBche l~nden, kan kritiek slechts 

binnen de grenzen van het tocl,~tbnre worden geuit, en kritiek die 

tevens een varwijt inhoudt, is ontoalaPtb~ar. Deze kan slechts ver

warring, onzek8rheid en vertraging creëren, en zulks is niet in 's 

lands belang, en wordt in de laqtste pl2ats v~n de NUS verwacht. 
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Haar primr•ire t20k is het om zekerh~id, doelgerichtheid en verant

woordelijkh~idsgevoel onder_ de studenten te b~vorcteren. Een tweede 

functie van de NUS'es en jeugdorganisaties is het t~dig ontdekken 

en vervolgens opleiden v;:;n- het p8rtijkader vr.n morgen. D·; waarde, die 

ann die functie door de Partij gehecht wordt, behoeft niet te worden 

toegelicht. Dit verklaart dat de Komsomolskaya Pravda, het blad van 

de jeugdbeweging, de derde krant is in de Sovjet-Unie. Het verklaart 
l' 

tevens dat .de jeugd- en studentenbeweging dikwijls geleid wordGrt door 

ouderen, die de problemen van de jeugd kennt?n uit d,; gesprekken met 

hun kinderen. 

Om de relA.tie tussen staat, partij en NUS duidelijk te kunnen zien is 

het vcrhelderend te weten, dat de huidige topfunctionaris in de Sovjet

Unie, Alexander Shelepin, in zijn "studenten tijd" secretaris was van de 

KONSOMCL en vice-president van de IUS, en vervolgens in zijn "jeugdll 

tegelijkertijd vice-president van de :vorld Faderation of Democratie 

Youth en hoofn van de staatsveiligheidsdienst van de Sovjet-Unie! 

~anneer men de doelstellingen van deze NUS'es voor pgen heeft, behoeft 

het geen verbazing of ergernis te wekken, dat deze NUS'es in hun in

ternationale contacten minder flexibel zijn. Immers het partijbelang 

is het gemeenschl"psbelrmg, en is d.us ook hf~t studentenbelang. Tegen

strijdigheid v0n deze bel?ngen is per definitie uitgesloten. Zodoende 

k~n man niet v~n deze NUS'es verwnchten, dat z~ on2fh~nkelijk V?n de 

p~rt~ over kunnen g8nn tot h8t vinden von een compromis in essentiële 

k'.vesties. Iedere afwijking V"ln rle zuiv8re l~n, krm sJ echts ondersteund 

worden door de delegntic vnn een communistische NUS, indien m8n er 

zeker van is bij de betreffende mandaotgevers begrip en steun te zullen 

verkrDgen. Is de leider van de delegatie daarvan niet zeker, dan ris

keerde hij vroeger nlles, tegenwoordig all3en nog zijn cnrri~re. Dit 

heeft tot gevolg dn.t de st.·mdpunten op essentiële punten rigide zijn 

en compromisloos, tenzij het overduidelijk het portijbeln.ng is, dat men 

tot een compromis komt. 

Een van de gevolgen van·deze binding met de partij is; dat men thnns 

in de communistisch~ studentenwereld een afspiegeling ziet van het 

Moskou-Peking conflict zonls zich da~ op hoog niveau ~fspeelt. De NUS'es 

van de Sovjet-Unie en van Chine staan tegenover elkaarr eri naarmote 

d.e intensiteit van het conflict toeneemt, treden zij elkanr on verzoen-
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l:ijker tegemoet. In China's kielzog lopen de NUS'es van Albanië, Noord

Korea en Noord-Vietn~m, die gevieren de Joegoslaven volledig negeren. 

D; overige communiEtischc NUS' es zijn in meer of mindere m'lte op de 

Sovjet koers ingesteld, naarm~te dat m?t hun regeringen meer of min

der het geval is. Een fr~ppant voorbeeld is in dit opzicht, dat de 

Roemeense vice-president vqn de IUS, die vele jaren getrouw in Pr~ag 

gewerkt had, na het begin van rle onafhank~l:ijker koers van z~n rege

ring, plots en met kannelijk genot een onafhankelijke rol begon te 

spelen, waardoor h:ij voor de Sovj2ts oen enf~nt terrible werd. 

Niettemin moet man zich op het bovenstaande niat blindstaren, ~~nge

zien het eig~n initiatief van deze NUS'cs in de laatste jaren aan

zienlijk is toegenomen. ~aar vroeger gedaan werd hetgeen de part:ij 

nutti~ en noodzakelijk oordeelde, bewegen meerdere NUS'es zich thans 

in ruimere kring en verrichten werkzaamheden op eigen initiatief, 

waarvan verwacht kan worden dat de part:ij er geen bezwaar tegen heeft. 

De liberalisering in Oost-Europa ma~kt het zodoende mogel:ijk dat de 

NUS'es die vroeger vóór de studenten waren, thans ook meer vnn de 

stucbntcm kunnen wordim. · De toekomst zal moeten uitwijzen of dit het 

begin is van een nieuwe ontwikkeling of slechts een nuance-onderscheid. 

C. Afrika (18) 

Het grote Vèrschil tussen d2 universiteiten van Europa en die v~n 

Afrika is, dat z:ij over het algemeen jong en nieuw zijn. Weliswaar 

werden er gedurende de koloniale periode hier en da~r instituten van 

hoger onder~js opgericht, doch het wqs min of mPer vanzelfsprekend 

dat de weinige Afrik~nen, die gingen studeren, zulks deden in het 

koloniserende land. Eerst nél de tweede wereldoorlog is men op grote 

scha3l begonnen universiteiten op te richten, zodat men zelf in de 

opvO'?ding van zijn burgers zou ... kunnen voorzien. 

Het is begrijpelijk dat in deze Afrikaanse lan~en geen plPats is voor 

een universiteit, die zich in een ivoren toren wenst terug te trekken 

en dit wordt noch door de overheid, noch door d0 univarsiteit zelf 

ge1.'venst. Het feit, dat het univ:?rsit"lir onderw~js in het verleden voor 
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vele Afrikanen alleen bcreikbR<"'r was, indi<m zjj tot een gepri vili

geerde groep behoorden, of beschikten over een zeer grote dosis door

zettingsvermogen en energie, heeft tot gevolg gehad dat het acade

misch geschoold k.2der gering is zodat Ran. de afgestudeerchn hogere 

eisen worden g~steld. 

Als een groepering het recht heeft zich het kader van morgen, zo niet 

van vanavond, te noemen d~n zijn het de Afrikaanse studenten. Zjj volgen 

in grotere m~te d0n elders de ontwikkeling vnn hun land en continent 

en nemen er met grote intensiteit a~n deel. Bovendien is de universi

teit zich ervan bewust, dat zij academici dient af te leveren, die zo 

goed mogelijk ~Jn voorbereid op hetgeen de maatschappij V3n hen vraagt. 

De universitaire, gem0enschap neemt een belangrijker pl~ats in dan el

ders, en er is dan ook sprake van nen l2vcndige interactie tussen 

univèrsiteit en mnatschappjj, die naar mening van menig Afrikaanse 

regering wel eens t& lnvendig is. 

De invloed van de stu~entenorganisatics op de ontwikkeling VDn de 

Afrikaanse mqatsch?ppjj d~tecrt reeds van lang voor de tweede wereld

oorlog. Reeds vroeg begonnen Afrikannse studenten aan de Europese 

universiteiten zich t~ organiseren, teneinde zich te bezinnen op hun 

rol na thuiskomst. Hiervan is zonder me0r de invloedrijkste geweest 

de ~est African Studente Uninn (W.A.S.U.), die in 1926 in Londen werd 

opgericht. Vele huidige Afrikaanse leiders o..ls Nkroemah, Kenyatta, 

Quaison Sackey, h0bben binnen het kader van WASU gewerkt en er hun 

eerste politieke scholing gekregen. In 1945 volgde Parijs het Londense 

voorbeeld en werd de Federation des Etudiants d'Afrique Noire en 

France (F.E.A.N.F.) opgericht, waarvan de leden inmiddels zijn door

gedrongen tot in de regeringen van vrijwel ieder Frans-Afrikaans land. 

Het behoeft geen verbazing te wekken, dat deze studentenorganisaties 

het accent legden op het bereiken vnn een onafhankelfjk Afrika, dat op 

bA.sis van gelijkheid en onderling respect zijD: pl,-,a ts in de wereld zou 

kunnen innemen. De sociaal-economische studenten problemen, die de 

Europese NUS 'es bezighielden, ach~tten zij aan dit doel ondergeschikt 

en verkregen weinig aanoacht. Zjj ontwikkelden zich tot politieke 

studentenorganisaties en legden door het feit,_ dat hun leden uit vele 

AfrikaA.nse landen afkomstig waren, de basis voor het panafrikanisme. 
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Thans is hun rol overgenomen door de NU0 1 es, die op Afrikaans~ bodem 

zijn ontstaan, en die zich er eveneens v~n bewust zijn dat zij in de 

eerste pl~~ts het landsbelang en hot belang van Afrika hebben te 

.ctiencn. 

Ondanks het feit, dnt het pétn,qfrikrmisme deze: NU.S 1 es s9m•:nbind t, zjjn 

er onderling grote vcrschillen te ~onst~teren. In de ~erste pl~ats 

worden rlie bepaald ~oor de verhou~ingen tot de raspnctjeve regeringen. 

Sommige Afrika~nse landen zijn vertrouwd met een zekere vorm v~n par

lem0ntairo democratie, ~ndered kennen slechts ~~n offici~le p3rtij en 

weer anderen worden geconfronteerd met Ren autocratisch bewind. In 

sommige l2nden zljn de regeringen d.e studenten welgezind, en sch'<kelen 

zij hen op allerlei wijzen in, terwijl cmdore regeringen huiverig zjjn 

voor een te grote studentenactiviteit, die zich teeen hen zou kunnen 

keren. Van deze f2ctoren hangt het voorna"elljk af, of de NUS'es naast, 

tegenover of onder de politieke machthebbers staan. Niet zelden worden 

er door regeringsinterventic tegenorg~nisnties opgericht, indien de 

politiek v~n de NUS de regering onwelgcvqllig is, en in dat geval is 

er een grote dosis bezieling, leiderschap en financiën nodig om de 

NUS staande te houden. Het~ss2lende politieke klimaat in vele Afri-

kaanse létnrien doet hot beelr1 V<J.n dr; Afrik'lanst: NUS 1 es zodoende regel-

matig veranderen. 

Tenslotte is er nog een tweede onderscheid merkbaar tussen de Afri

kaanse NUS 1 es, die ongeveer parallel loopt met de koloniale taalgrens. 

Zodoende is het onderscheid tussen Romaans- en Angelsaksisch syndica

lisme min of meer in Afrika terug te vinden. Er ZDn in de loop der 

jqren vele th,;orieën ontwikkelrl, hoe het heeft kunnen komen tct een 

mentaliteitsverschil tussen de Franssprekende en de Engelssprekende 

Afriknnen, doch die v~llen buiten het bestek van deze studie. Cver 

het algemeen kan gezegd worden, dat de politieke gel~denheid v~n de 

eerste ~roep groter is dan die van de laatste. Do Zngelsc NUS'es 

treden doorgaans minder radicaal en militant op, en z~n meer geënt 

op de fair-play ~entaliteit, terwljJ de Franse NUS'es hun basis meer 

in de politiek vin~en. Zij wensen ~an de politieke activiteit vqn de 

Afrik~anse student alle prioriteit te geven, hetgeen soms het student

welfare werk geheel kan verdringen. Deze stelling dient echter met 

grote voorzichtigheid gehanteerd te worden, omdat de pln~tselijkc 

situ~ties dermqte verschillen ~~t er vele uitzon1eringen op ztn. 
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D. Azië 

Wanneer we de NUS'os vnn Azi~ en Afrika vergel~ken, komen we tot op

merkel~ke verschillen, die voornnmel~k hun grondslag vinden in een 

verschil van mentaliteit. SJ0chts weinig NUS'es in het niet-communis

tische deel v:tn Azië hebben zich kunnen ontwikkelen tot een krachtig 

ins ti tuut, rbt zowel het studentenbc:1ang behartigd, als actief deel

neemt aan het mnatschappel~k leven. De enige NUS, rlio een politieke 

factor wm belnng is, vinden we in Indonesië. Doch de geschiedenis 

v.<m deze NUS loopt in veel opzichten par":lleJ nan de geschiedenis 

van vele Afrikaanse NUS'cs. Ook hier werd de basis van dè studenten

activiteit gel~grl buiten In0on0sië, toen in 1922 in Noderlanrl de 

Perhimpunan Pelnctjnr Indonesi~ opgericht werd. Deze organisatie ont

wikkelde zich binnen korte t~è tot een soortg?ljjke organisatie als 

de WASU in.Londen, an telde veel van ~e huidige Indonesische l2iders 

onder h~ar leden. Het waren de studenten die Soekarno en Hattn op 

17 augustus 1945 presten rle onafhnnkelijkh0id uit te roepen, en sinds

dien is deze groepering als een functionele groep in de Indonesische 

m~)?tschappij erkend. Dit verklaart dat het accent van h'lor werk ligt 

b~ het bevorderen vnn de Indonesische revolutie, en d~t zij activi

teiten op h0t gebied van de student welfaro aan andere organisaties 

ovorlA.-<l t. 

Doch in de anctere Aziatische landen is de situatie gehe~l verschillend. 

De regeringsleiders van het merendeel van de Aziatische staten hebben 

d2 t~d, dat z~zelf in de student0nbeweging actief waren, lang achter 

zich liggen. Persberichten uit L?,tijns-Amerik.-1. en Afrika· doen hen niet 

verlangen nqar een krachtige studentcnorganis2tie, die zich wel eens 

kritisch tegenover hen zou kunnen opstellen. Derhalve wordt het ont

staan van NUS'es op z~n zachtst gezegd niet gestimuleerd en worden 

nieuwe initiatieven in vele ·Aziatische landen doorrestrictieve ma?t-

regelen in de kiem gesmoord. Slechts zelderi wordt in deze landen 

ingezien, dat studenten een positie~e rol kunnen snelen in het doel

matig functieneten van de universiteit, l8qt staan b~ de problemen, 

waarmee het land te kampen heeft. De enige~, die de waarde van stu-
/ . 

dentenorg:misa ties wel eens willen erkennen, zijn do opposi tiepnrtijen, 

doch wanneer zij eenmanl aan de macht z~n gekomen verv'lllen zij snel 
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in het spoor v~n hun voorgangers en dulden geen kritische organisatie 

na."tst zich. WRnneer deze NUS 1 es dan toch het hoofd boven wnter kunnen 

houdon, hebben zij dikwijls met grote moeilijkhedc'n te kampen. In de 

meeste gev~llen schrompelen zij dRn ineen tot een kleine groep fana

tieke tegenstanders van het regime. 

Tot deze ontwikkeling heeft echter bijgedr~gen dnt het fenomeen NUS 

in vele Azi~tische landen nieuw is, en d~t zowel studenten rls over

heden in vele landen sJecht op de hoogte z~n van de positieve en crea

tieve mo~clijkheden van een NUS. Terwijl in Afrik~ de sturlent als ge

sprekspartner veelal geaccepteerd wordt, en deze ment2liteit in 

Suropa nlthans in vele universitaire kwesties baanbrcekt, staat men 

hier in vele Aziatische landen nog ver vRnnf. 

Aan de nndere kant dient geconstateerd te worden, dat sinds een tien

tal jnren in deze situRtie verbetering is gekomen. Het aantal landen 

is gro0iende, _waar de regeringen de studenten vrijlRten zichzelf te 

organiseren on ~ctiviteiten te onderne~en. In deze lnnden worden de 

NUS 1 es dikwijls ingesch'lkeld in het universitair overleg cm bij ver

schillendB project~n, die gericht zijn op community development. Mede 

~oor de steun van de internationale studentenbeweging is het belang 

van deze NU:.:. 1 es toegenomen, en hebben zjj een dienstenpakket kunnen 

ontwi~kelen, dn.t hun bestnil.n rechtvaardigt. Over het algemeen blijven .. ,. . 
rleze NUS'es hun basis vinden in de universiteit, en engageren zich 

.slechts politiek w::tnneer zij verzekerd zijn van een grote overeenstem

ming cnder hun leden, of wann2er het lRndbelang een actieve partici

p~tio vraagt. Het knrnkte~ van de universiteit en van ~e studenten 

brengt met zich mee, dat rteze NUS'es zich binnen korte tijd h?bben 

ontwikktèld tot st11biele orgnnisnties, di<~ in d,-, toekomst in bel.':lng:

rijkhcüd zullen toenemen. Hun belrmgrijkst•? h:-,ndicAp w<ts tot nu toe de 

discontinuiteit in de leiding, ~och in. de lnatste jaren wordt door 

mirtdel van trainingseminars gepoogd het k2der uit te breiden. 

E. Lnti,ins-Amerika 

De universiteiten van LPtijns-Amerika z~n even oud, zo niet ouder dan 

de gemiddelde universiteit in Europa, en hetzelfde geldt van de stu-
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dentenbewegLng. Reeds l~ng voordat het fenomeen NUS ontston~, co~rdi

neerden Latijnsrunerik-'lanse studenten hun act i vi te i ten, en nn.men actief 

deel a~n het m~atschappelijk leven. Een v1.n ~e re~cnen hiervoor is 

geweest, f.lpt het merendeel vo.n (1e Latijns::1merikaanse stur3enten reeds 

lang voor de 00rlog gerecruteerd werd uit de mi~~engroepcn van de 

mR'ltschappij, zoèst hun binding met oe mantschappij sterker was d-'m bv. 

in Europ~. Een van de gevolgen hiarvan is geweest, ~ot de stu~enten 

eerder d~n elders ter wereld het proces van oe ontvoogding in gang 

hebben gezet. Het werd algemeen geaccepteerd ~at zij actief deelnamen 

aan de rnr: . ., tsch?ppel~jkc problemen en drü zij zich politiek eng'='geerden. 

Geen revolutie is in L-î.tijns-Am,~rik~- tot stand gebrfl_cht, zonrl er dat de 

stuèentenvlcugels van de elkaar bestrtdende stromingen m2t clka~r 

sl..,ags raRkten. 

Hoewel er grote v.:;rschillt;n zj,jn t c eenstateren, hebben fle Lntijns:=J.meri

k~anse NUS'es politiek zeer veel gemeen. Zonder uitzondeping sta~t de 

toekomst van Lntijns-Amerik'1 als hoofdpunt op hun programm"l, en streven 

zij n'1ar een radicaJ c hervorming die Latjjns-Amerik3. economisch en 

sccian.l uit het mor;rns kan helpen. Het behoeft geen toelichting, dat 

hun verlangens hen in hevig conflict br0ngan met het grootgronrlbezit 

en dikwijls met het leger. Slechts in die weinige Lr; tijnsamerik3.::tnse 

landen waar de regering er ernst mee mnakt een snelle en efficiënte 

hervorming d~or te voeren, is er sprake van een goede verhouding 

tussen regerin~ en studenten. De overige regeringen, die hetzij in 

gebreke blijven Je werkelijke problemen vnn het lgn~ met krachtige hand 

aan te pakken, hetzij zulks niet wensen, hebben in de loop van ne j'Olren 

de universiteit leren kennen 'Otls een instituut wanr de oppositie 

teg;m hen zich eencentreert. De verhoudingen zijn dnn ook m-~~:stal ge

spannen. B 'hal vc rie politieke doeleinden, die rle Lr1 tijnsamcrikaanse 

NUS'es nnstreven, hebben zij hun universitaire activiteit, die zich 

concentreert op de democr.Jtise,ring vc1n het cnnerwijs en het org3.nise

ren vnn campqgnes tegen h~t analfab2tism2 op h~t pl2ttelnnd. 

De verschillen tussen de NUS'es vinnen in hoofdzaak hun oorsprong in 

het feit, dat ~e Latijnsamerikaanse studentenbeweging meestal geli~erf 

is met de politieke partijen. De samenstelling v~n hun executives 

geeft dikwijls dt:? krPchtsverhcu<"Ung weer, die de d:l,verse politieke 

stromingen aan de universiteit hebben. Zodoende worden de verkiezingen 
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voor de NUS'es door de landelijke pers met grote ann~ncht gevolgd, om

dat z~ dikwijls een gran~meter z~n voor de pcpul~riteit van ~e grote 

part~en. In grote lijnen knn men drie groeperingen onderscheiden, die 

in ieder lanrl onder een eigen n~~m opereren, doch tevens op continen-

taal niveRu hun contacten hebben. Dit zijn in de eersta pLw.ts de 

christen-democrRten, vervolgens de communisten, philo-communisten en 

links-radicalen, 0n t~nslotte de links-democrntischo stromingen. De 

rechtse groeperingen zjjn -q,-,_n de uni ver si t ei ten te verwaarlozen. Aan 

dE' universiteit h0eft oe bveede groepering siniJs de overwinning van 

Fidal Castra op Batista enorm nan invloe(l gewonn0n, niet in fe 

laatste plaats omdat zij in tegenstelling tot de andere groepen aan

dacht had geschonken nrm oen gor"de ko.dcrtr~ining. H :·t feit, dat z~ 

bereid was de min~ar attractieve werkzaamheden te vcrrichten heeft 

hRar aan vele universiteiten een onevenrc~ig grote invloed gegeven. 

Sinr1s enige jP.ren is clez.' opmars tot st.s .. "1.n gé:kom·~n, en nEm,::n ~e 

christen-democratische en links-rtemocratisch9 groepen weer a~n kracht 

toe. Allereerst is hierop van invlo2~ gewe~st, dat het Cub~anse 

voorbeelo zich niet in ::tlle> opzichten even gunstig begon te ontwikke

len, en ten tweerte nat ~e communistische studentenbeweging is opge

splitst in vele splintergroev,ringen, die allo nuances die h·~t com-

~unisme in zjjn geschie0enis heeft gekend, weergeven. 

Felle discussies en tegenstellingen vertroebelen zodoende het beeld 

vnn rie Le,tjjnsamerik::v:mse studentenbeweging, en kunnl~n hot k'l.rakter 

vnn een NUS in korte t~d doen veranderen. Doch onveranderd blijft de 

oppositie van de L~tjjns~merik~anse sturtenten tegen de dictatoren en 

economische m0chten, die de ontwikkeling van ~it continent tegenhouden. 
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HOOFDSTUK III 

De voorgeschiedenis en de 3Chtergronrt van rle IUS 

Cp 17 november 1939 joogen Duitse soldR.ten een studcntenb~eenkomst in 

PrRag uiteen, waarbij negen studenten het leven verloren. Enige mRanden 

lnter verschaften ~ndere Duitse troepen zich toegang t0t het secreta

riaat van rle Confederntion Intern~ti0nal des Eturtiants (C.I.E.) in 

Brussel, waar de archieven vernietigd werden en de bezittingen gecon

fisce~rd. In de bezette gebieden van West-Europa werden universiteiten, 

ri e in verzet kwnmen tegen het fascisme, ,sesloten,. en tienduizenden 

studenten doken onder of gingen in het verzet. 

Slechts een klein deel der studenten wist te ontkomen naar Engeland 

of de V.S. Ze vonden elkaar en sloten zich in kleine groepjes aaneen. 

In onderling everleg werd besloten cie 17e november in het vervolg te 

hArdenken als symbool van het studentenverzet. 

T0neinrte het 0nderling contact te ve~stevigen, werd in Engeland in 

1942 de International Students Council opgericht, en in de V.S. de 

International Student Assembly. Dnch in rle gespannen en verwarde jaren 

die vnlgaen, bleken dez? orgAnisaties nnvaldoen~e levensvAtbaarheid 

te bezitten. 

Eindel~k, in 1944, kwÄm er enig perspectief in 0e strijd tegen Hitler, 

en ken men gaan n0denken over h0tgcen n~ de oorlog ~i~nde te gebeuren. 

Studenten uit een tinntal l~nden werden ~oer de Engelse NUS in Lcn~en 

b~ elk~2r geroepen, om te ber~Pdslagen over de mogel~kheid vrin een 

nieuwe werel~omvattende stu~eritenorganisatie. Deze organisetie zou 

niet om werk verlegen hoeven te zitten, gezi~n ~e behoefte aan immense 

relief-programma's, en men achtte de bereidheid om nA de oorlog de 

h2nnen ineen te slaan ruimschoots aanwezig. De mogel~kheid cm de voor

oorlogse CIE weer leven in te blazen, werd echter verworpen. Deze or-

gnnisatie hart zichzelf hopeloos gecompromitteerd door geen stelling 

in te nemen tegen het fascisme, zelfs tGen de fascistische plannen een 

iedGr duidelijk waren. Hoe het ook zij, de nieuwe organisatie zou zonder 

tmjfel anti-fascistisch moeten ztn. 
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On aanraden v~n ~eze informele vcrgadering nqm de 8ngelse NUS con

tacten op met de verschillende representatieve groeperingen en NUS'es 

die te bereik.:~n waren, en belegne in maélrt 1945 een bijeenkomst van de 

Unies van d~rtien landen rler Verenig~e Naties. (19) (waaronder U.S.S.R., 

U.S. A. , Frankrijk, Joe gcs] avi ë,. Ts jéchGslowak]je). 

De vierentwintig 8.fg·w:=t:'lrdigc'ten overler;:'1en gedurenr1e twee c'lage:n, en 

waren unaniem in hun wil tot nauwe snrcenwerking. ·:el ded·:m de ver

schillende politieke overtuigingen enige proble~en rijzen. Voorlopig 

werd besloten, dat men zou erkennen, dat er verschillende politieke 

opvattingen mogelijk waren, rtoch dat het niet tot ~e competentie van 

een internationale studentenorganisatie behoorde, om zich hierin te 

mengen. 

Hoe vruchtbaar deze besprekingen ook waren, de representativiteit van 

de bijeenkomst WaS te gering, C·m 'te fini tieve beslui ten te kunnen nemen. 

Derhalve k~am men overeen een grotere vergadering te convoceren, die 

belast zou zijn met het vaststellen van structuur, werkwijze .en doel

stelling vg_n de nieuwe org:::1nis:.1tie. Nu waren twee maanden tevoren in

vitaties ontv-=>ngen van sen International Prep!iratory Committee, r1at 

zich voorstelde in november 1945 in Londen een ~ereldjeugdcongres te 

beleggen, met rte bedoeling een ,vorld Faderation of Democratie Youth 

on te richten. M0n beslo~t derhalve de vcrtegenworrdigcrs vqn repre

sentatieve studentf'D0rgnnie-:tics, c1ie danr annwezig zouoen zijn, uit 

te nodigen enige dPg~n langer te blijven, om gcza~enl~k de basis te 

leggen v0nr een w0rel~-studentenorganisatie. Varvolgens ging de ver

gartering uiteen, na een cc~it& van z2ven gevormd te hebben om de 

voorbereidingen ter hnn~ te nemen. De vertegenwoordigers van Engclan~, 

U.S.A., U.S.S.R., Chi~s, C~nnd2, FrRnkrtk en Joegoslnvi~ namen hjerin 

zitting. 

Twee mnnnden na deze bijeenkomst werr1 Praagb2~ijrt door de Sovjet-troepen 

en werd een nieuwe Tsjechische regering gevormd, waarin vertegenwoor

digers van alle politieke partijen zitting hadden. 

In juli 1945 ontving de Engelse Uni(; bericht van de Tsjechische stu-

èentenorganisatie, dat mPn hèt vo0rnemen had ter gelegenheid van de 

17 nover:'lb<"r-herdenking een groots internationaal studentencongres te 

beleggen. Met behulp van de Westeuropese studentcncrganisaties hoopte 
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men hiervan een succesvolle manifestatie te maken. 

Hoewel enigszins in verwarring gebracht door dit bericht, besloot 

men in Lon~en, dat non ~e Tsjechische stu~enten de steun niet ont

hcuden mocht wordnn, gezien de heldh~ftige rol, ~ie z~ in de oorlog 

gespeeld ha~~cn. Aan de andere kant wilde mon de n~nwezigheid in 

neverher 1945 vnn zoveel studentenorganisaties in Lon~en niet onge

bruikt voorbij l~ten gaan, zo~nt men Prnng ~oorstelrl8 om tot een 

tnakverdeling te komen. In nn~erling overleg werd vervolgens besloten, 

dat men zich in I,ondGn op informele wijze met prAktische problemen 

zou bezighouden, zoals structuur, financi~n, constitutie en lidmant

schap van de nieuwe organisatie, en dat m~n het resultaat hiervan 

'èên het Pr"'<agse congres zou rapporteren. Het Prartgse congres zou 

zich in hoofdzaak bezighouden met de rol van de studenten gedurende 

de ocrlug, doch als tweede agendapunt de Londense voorstellen bespre

ken. Tenslotte zou da~r over de datum van de constituerende vergade

ring worden besloten. Beide congressen zouden dus informeel z~n, en 

voorbereidene werk verrichten vcor een lnter te houden oprichtings

congres. D,~ze laatste afspraak werd niet vermeld in de bulletins van 

het Pra~gse comit&. (20) 

Van 1 tot 9 november vonr. in Londen het World Youth Congress plaats. 

Zonls in de bedoeling lag, wern hier besloten tot de oprichting v~n 

~e ~orl~ Ferteration of Democratie Youth (W.F.D.Y.), die vanaf het 

vroege begin geiomineerr1 en gecontroleerd bleek te zijn rloor commu

nisten. I-let gemengde gevo~;lens over het verloop van dit Congres kwa-
' 

men 150 studentenvertegenwoordigers uit 38 lnn~en na afloop bijeen 

om ever de toeko~s~ van de internationala sturlentenbewegin~ te OV8r

leggen. (21)~ De ngendn bev~tte twee onderwerpen: een constitutie 

voor de op te richten org~nisatic, en rie besprekingen over tijd, 

plnats en procedure v~n het oprichtingscongres. De moeilijkheden ble

ven niet uit. Tegen het yonrstel v~n ~e commis~ie van zeven in, 

wensten Frankr~k en Belgi~ de ou~e CIE ••eer leven in te blazen. De 

overgrote meerderheirl .echter besloGt de CIE als afgedaan te beschou

wen, en met haar de mogelijkheid van een dergelijke zwakke structuur. 

De natuurlijke reactie was de geneigdheid tct een organisatie met een 

sterk. centraal gezPg, zulks met het oog op een grote reactiviteit 

en effectiviteit. 
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Een tweerle conflictpunt was rle kwestie of de nieuwe organisatie poli

tiek actief zou zijn. Terwijl de Westeuropese delegaties aandrongen op 

een activiteit, die zich tot studentenz~ken zou beperken, betoogde 

rle Sovjet-deleg~tie, dat alle zaken die de maatschnpp~ betreffen, ook 

de studenten betreffen. Zij wenste de weg vrij te maken vo~r een onge

limiteerd werkterrein voor ~e nieuwe org2nisatie. Het probleem wer~ 

ontweken, en in vage bewoordingen werrten de gedachten van 1e conferen

tie in een resolutie neergelegrl. 

Verhitte discussies vonden echter nlaats, tnen de tcekomsti;e samen

werking met ··JFDY werd besproken. Hevige! oppf?Si tie tegen het Sovjet

voorstel om de samenwerking st~tutair vast te leggen resulteerde in 

het achterwPge laten v~n eni~e aanbeveling pro of contra. Tenslotte 

werd een International Preparatory Committee verkozen, bestaande uit 

de NUS'es van de Scvjet-Unie, U.S.A., Engeland, Belgi~, Frankrijk, 

Denemarken, Chin'l, Joegoslavië, Tsjechoslowakije, India, een Zuidameri

kaanse Unie en een uit de Commonwealth. 

De volgende dag vertrok een groot aantal rteelnemers naar het continent, 

om na. een b.:1rre tr·cht VRn vijf d'lgen door het verwoeste Europa, juist 

op tijd in Prang te arriveren. De stn~ was uitbun~ig versierd en een 

menigte van 200.000 mensen ontving enthousiast de eerste grote inter

nationale delegatiG die Praag in tien ja~r bereikte. Overweldigd Joor 

het enthousiasme van de bevolking begaven 600 afgevaardigden uit 52 

landen zich naar rte Lucerna Hall, waar de 17 november-herdenking werd 

ingeleid door de zoon van de Tsjechische nationale held, de Minister 

van Buitenlan~se Zaken, Jan Mnsnryk. (22) 

Na een indrukwekkenr1e openingszi tting, werd vers] Rg ui tgt~bracht over 

de voorstellen vQn ~c Londense bijeenkomst. On~anks hetgeen oorspronke

lijk cvereengekomen was, trachtten de communistische aanwezigen, die 

in ~e meerderheid bleken te zijn, het ccncres te veranderen in een for

mele bijeenkomst, waar definitieve besluiten genomen konden worrten. Men 

bleek echter gevoelig voor het argument, ~at er te weinic rPpresenta

tieve Unjes on~er al de aanwezigen waren, om deze bijeenkomst een ~er

gelijke belangrijke beslissing to laten nemen. Dee0 men dit toch, èan 

zou <lit een remmencle invloe~ kunnen hebben op rle steun rUe vele niet 

aanwezige Unies aan de organisatie zou~en nienen te geven. 



D 5 

Opnieuw werd geprobeerd een constitutionele band te ereeren met WFDY. 

Wat in Londen de meer0erheià was, bevond zich nu echter in een minder

heidspositie. Amerikanen, Belgen, Nederlanders, Fr~nsen, Finnen, Ita

lianen en enige Tsjechen besloten echter één lijn te trekken om te voor

komen dat de nieuwe organisatie tot een nieuw politiek front zou 

oegenereren. (23) Immers, het feit, ë'9t hun leoen tot verschillenrte 

politieke richtingen behoorden, zou binnen de resp. Unies grote con

flicten veronrz~ken, zodrn de ~nie zich politiek ging engageren. Daar

mee zou oe toekomst van de nieuwe organis~tie eveneens gevaar lopen. 

H~t congres beslcot derhalve geen aanbeveling te doen, hoewel velen 

inz~gen, dat ~it slechts uitstel betekende. 

Dcc rest van ~e tijrl werd gE-~v:uln met grootse demonstratieve verga~eringen 

en betogingen tegen het fascisme, An vrijwel ieriereen vertrok huis

waarts in de mening dat de perspectieven voor een wereld-stunenten

organisatie gunstig waren. 

Binnen het kader v~n neze sturlie is de verg~dering van het IPC be

langrijker dan het congres zelf. Van de twaalf landen, die daarin ver

kozen waren tijdens de Londense vergadering, ontbrak Amerika, aangezien 

in de USA nog geen alo~v0ttende N~tion~le Studenten Unie bestond. Zo

doende waren slechts elf landen vertegenwoordigd, doch hoe breed de 

samenstelling van dit IPC ook moge schijnen, dit was niet het geval. 

Zowel de Engelse als 1e Franse NUS was in die tijd door communistische 

studenten gedomineerd. De delegaties, ~ie door deze Unies werden af

gevaardigd waren zonaende vrijwel volledig in communistische handen. 

Tev0ns doken communisten op in de Belgische en Deense 0elegaties, ter

wijl de IndiRse vertegGnwcorniging alleen bestcnri uit leden Vé:n rl.e com

munistische All Indian Student Federation. Tsjechoslowakije werd ver

tegenwoordigd dror de lat8rC President v::m de rus' de communist Josef 

Grohman. Zodoende was er binnen het IPC een communistische meerderheid. 

De overige afgevaardigden hadden weini~ politieke ervaring, 0och waren 

van goede wil. De unies, rJie hen afguvaariic1 hadden, war:m ':'l-poli tiek, 

en hadden over het algeme~n slechts ~~n politieke confrnntatie meege

m~akt, nl. die van het fascisme. Wanneer binnen deze groep al onbehagen 

bestonrl over het gedrag van de meeroerheid, dnn waren de motieven ver

schillend en de meningen verdeeld. In een qtmosfeer van idealisme wer

den besluiten genomen, die verstrekkende invloed zcuden hebben op de 
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toekomst vnn nc intern."ltion~üe studentenbewegin1:;. Terwijl Grohmnn, als 

vortegenwoorniger van het gastland, genuronde de eerste zitting de 

vergad~ring vooizat, werd besioton nat het cprichtingscongres in Praag 

gehouden zou worden. Vervolgens nchttc de Sovjet-vertegenwoordiger 

het hoffelijker, dat het Lon~ense besluit om de zetel van ~e organi

sntie in Pnrijs te plnatsen werd h·~rzi,·:n, en str;lcJe hij voor PrA.ag tc•t 

hoofrlkwartier van de IUS te maken. Hierna werd Grohmnn gekozen als 

secretaris-genera::Jl vnn het IPC, waé'lrnn ·~e. Engelse communist l\hdden 

de voorzittershnmer ov0rnam. (Tijdens een volgen~G verg~~ering van het 

rPC werd 11ls reden opgegeven: 11 the French fcuni themselves unable te 

accept the taskof organising a Concress in 1946'' (24). In de kom2nde 

maanrlen ontwierp het IPC een voorlopige constitutie voor de rus, 

waarin wer~ voorzien in een kleine 2xecutive met grote bevcegrlheden. 

Deze Executi ve zou bestarm uit twaalf lenen, noch "the practic:ü 

activities of the Executive ~re rlirecte~ by the President, two vice

presidente, a secret~ry anrl a trcasurer''· Voorts werrl beslctan eens 

in <ie drie ja"J.r een congres te '1oen plaatsvinden, terwijl ja::trljjks 

een uit het Congres ~oortgekomen Council zou bjjeenkcmen, waarin ieder 

lii een zetel hRd. Bovendien werd in dit ontwerp de clausule opgeno

m~n, dat alle lidunies de besluiten van de rus zouc'len rlienen uit te 

voeren. Deze clausule zou later veel moeilijkheden geven. 

In de tijd voorafG&~n1 a~n het eengres beijverde het rPC zich inmiddels 

banden aan te knopen met ~e drie bel~ngrijkste frontorganisaties, 

\'IFTU, '.VFD',V en 'JFDY, en werden qanbevelingen vcor hun projecten ronrl

gezondon. Bovendien werd vooruitlapani op het congres, de situatie 

in Griekenland, Oostenrijk, Sp11nje en Egypte veroorieelrl (25). Dit 

werd in het IPC-rappo~t ann de congresgangers gercchtvanrrligd met de 

zinsnecte: 

''rt hns become app~rent to us, that during this year sturlcnts 
in many countries h.qvs come to regnrrl ·nur Cornmittee as truly 
capnble of representinc their intereets ond spenking on their 
behnlr·: ( 26). · 

Tenslotte werien nlle voorbereidingen getroffen om het succes vnn de 

oprichtingsvergFtdcring van de rus te verzekeren. 
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HOCFDSTt:K IV 

Het Werel~ Studenten Congres 

Na een j~ar van intense voorbereiding - zelden werd een internationaal 

studentencongres zo gr0ndig voorbereij - werden op zon~agmorgen 18 au

gustus 1946 de deuren v~n het House of Music in Praag geopen~ en wer

den meer dan 300 stu~enten uit 38 landen naar hun plaatsen geleid. 

D,J communistische premier v:=m Tsjechoslow::tkije, Klement· Gottwalc'~, 

sprak de deelnemers in ongenuanceerde bewoordingen toe, en riep hen 

op zich in te zetten voor de vrede en om de laatste sporen van het 

fascisme uit te roeien. Onder donderend applaus verklaarde hij dat de 

fascisten en reActionairen cp alle fronten bestreden dienden te 

worden. Vervolgens besteeg P-en Tsjechisch arbei~erskoor het podium 

en gaf de wereldpremière van een geladen lied, dat de jeugd der 

wereld opriep pal te staan tegen het fascisme, in het bijzonder de 

uitingsvormen daarvan in Spanje, Griekenland en Egypte. LangGurige 

ovaties. Een telegram vqn Maarschalk Tito werd voorgelezen en de 

reactie erop werd slechts overtroffen door de ovatie die de Spaanse 

ballingen delegatie en de Sovj0t-delegntie verkregen. Zo werd de 

eerste zitting tot een m~chtige anti-fascistische demonstr~tie, dcch 

en passant werrlen verschillende neven~oclein~en aan het anti-fascisme 

gekoppeld. Een Canadese afgevaariig~2 schrijft in haar versl~g: 

"the Cnngress would have been most impressive, if it har nat 
been for thc alnast uncontrolled cheering and its p0litical 
implicRtions, which left a number of us won~ering what the 
turn of th0 events would be, or rather if the Congress cculd 
hope to avcirl the trend, it hP~ definitely started to take.(2?)'' 

Cm de reactie van ~c deelnemers te kunnen begrijpen, loont het de moeite 

na te gaan, wie in do congreshal aanwezig waren. De delegaties kenden 

worden ingedeel~ in drie groepen: vertegenwoordigd waren 

a. Nationale Studenten Unies 

b. Nationale co~rdinerende ccmit~'s, ingcv~l een representatieveNUS 

in het betreffende land niet bestend 

c. Studentenorganisaties uit een lan~ waar noch een NUS, noch een 

Comité bestond. 



.·l 
,--1 

'·l 
i 

\ / x 

E 2 

Afhankelijk vn.n het a"tntéü stuctenten dnt men vertegenwoorriigdc, kreeg 

men zijn zetels toegewezen, met een maximum van 25 zetels per l?nd. 

Door het IPC wos ~en speci:1le subccmmissio voor de Crcclentirüs ge

creëerd, w::lRrin d;o U.S. A. , Bel~ië, Fr~nkrijk, Tsjechoslc;w?.ldje, Inr1 ia 

0n rte Sovjet-Unie z~ten. Van de vertegenwrordi~crs van de l~?tste 

vier kon men zeker zijn, r'!o. t zij de lijn van ne IFC meerderhei ei zouden 

volgen. De toewijzing der -zetels verliep w2liswaar niet zon~cr moei

lijkhcclen, li1-""r uiteindelijk werden c~e v:Jlgenrlc resultr>tèn gebeekt: (28) 

V>=m rie drie groepen, die uit Inrlia :i:o.nwezig waren, trokken twee zich 

terug. Het feit, rlnt zij bei~~X uit het IPC en de Credenti~ls committee 

geweerd waren, ten gunste vn.n de communistische All Indian Stu~ent 

Federation, werrl door hen betreurrt, ma~r toen de Federation reeds 

in de Executive verkozen was vcorrlat er een uitspraak ever de ereden

tinis van de andere ~elegqties uit India gedaon was, lev8rden zij hun 

papieren in. (Dit betrof do delcg2tic V3n het All Indi2n Student 

Congress (80.000 leden), die geaffilicerrl wns met Nehru's Congress 

pnrty, en de delegatic uit het mohammedaanse deel van India, het 

latere·P?..kistan. 

Van cte twintig Italiaanse vertegenwoordigers namen er slechts vier 

hun zetels in. Hocwel de NUS Sxecutive democratisch was verkozen, 

achtte de IPC de structuur van de Unie min~er democratisch. Derhalve 

werden slechts tien ::.(~t2ls +:er beschikking gestelr, wanrv::m de vier 

communisten de hunne cJjr,nden te verkrjjgen. D8ze arbitraire beslissing 

werd alleen rlcor rle communisten geaccepteerd. De Oostenrijkse NUS, 

waarvan ieJere student ~utomatisch lin is, wer~ niet g heel democra

tisch geacht, en kre~g slechts ~&n zeteJ. Dn~rnaast kregen drie poli

tieke studentenverenigingen uit Doetenrijk elk een zetel, en verkreeg 

~e Marxistische stu~antenorganisatie twee zetels. 

Op deze wijze werd bewerkstelligd, dat ~e communisten in het congres 

met een behccr1ijke m3.rge r1.e meerè.Grheirl verwierven. Sen Amèrik."e.nse 

afgevaar~igde annlyseerdn nauwkeu~ig hoc binnen ~e verschillenrte 

drüegatics de stemmen uitêen liPpen, en het bleek <1at men volgens 

de procedure, die in hoofdstbk I is aangegeven, erin gesl3agr1 was in 

de delegatios vol•kenr1e geestverwnnten in te brengen. Zij zaten als 

volgt ver~eeld: (29) Sovjet-Unie - 24; Polen - 15; Joegoslavi~ - 15; 
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Roemcni~ - 10; Bulg~rije - 10; Mexico - 6; Hongarije - 7; Tsjechoslowa

kijc - 15; Finlnnd- 5; Egypte - 2; India - 6; Ecngolia- 5; Iran- 1; 

Gricke~lnnd- 1; AlbAni~- 2; Alger~e- 1; Engeland- 14 van ~e 20!; 

Fr3nkr~k- 12 v0n ~c 20!; It~li~- 4; Spanje- 8; U.S.A. - 2. Zo~oende 

waren 21 rleleg~ti8s in staat een totaal van 185 botrouwbaren te pro

duceren uit 308 R~nwezigen. Vand8ar rlat rte openingazitting mot de vele 

~emonstraties de rest als een kourle iouche op het lijf viel. 

Zoals reeds werd vermeld, was het kernwoor~ van de conferentie het 

anti-fascisme. Hiermee wer~ zodanig gemanipuleerd, dat ieder initia

tief dat niet strookte m .. :;t het beleid van het IPC "fociish er fo.scist 11 

waè. Slechts ze nu en rtan gelukte het iemand door dit hnrnas heen te 

breken en zijn werkelijke bedoelingen kenbaar te maken. Zoals George 

Orwell in zijn boek 1984 alles wat volgens de ideologie acceptabel is 

gooithink noemt, en al het overige niet eens badthink maar crimethink, 

zo werd hier antifascism geidentificeerd met oemocracy en progress, 

en wer~, omgekeerd een L;der, die nnn.r mening VRn het IPC de "progress" 

van de rus belemmerde, geltkgeschakcld met reactionairen en fascisten. 

Meermalen werd het verzoek ged3.an cm het begrip fascisme te defini~ren, 

doch in de proceedings k&n men lezen hre dit verzoek voortdurend later . 

zou worden ingewilligd,. totdat men het verscheef n~ het tijdstip, waar

vp de discussie over de bestrijding van het fascisme zou zijn afgelopen, 

wn:>rna het congres er nic;t met:r A.s.n toe kw::,m (30). De p!lsverkozen 

vice-presi~ent v~n rle IUS, do Amerik~an Bill Ellis, schreef enige 

weken lBter: 

''If, as the WRr b2ccm:::s history, ther · is still :->.. ste."~~fG.st 
refusal to ~efine fascism more wjllingly, there is a dangor 
which no ene of us co.n overlook. In these terme mere oppositicn 
bacomes fnscist, and thus the anti-fascists m~y become the 
fn.scists ..... ( 31) •· 

Het tweede sl::lgwoorC! v.'J.n rle cnngresleicting W!iS het woerd 11 unity". 

"Unity for reconstruction; Unity for n. better world; Unity for peace". 

Het gebruik van deze term te pas en te onpas, vcrsterkte het gevoel 

onder de congresgangers dat een discussic over onbenulligheden en 

nuances niet op zijn plaats was. Het gevolg was dat vele deelnemers 

bereid waren om terwille VRn de unity zeer ver met èe communistische 

me8rderheid mee te gnnn. (3?) 
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H~t eerste serieuze conflict tussen het IPC en degen~n die ontdekten 

dat ze in de minderheid waren, kwam bij de bespreking van de agenda. 

De oorspronkel~ke agenda, die de deelnemers vier maanden tevoren had 

bereikt, en waarop z~ zich hadden voorbereid, bevatte onderwerpen 

als studiebeurzen, relief, demoera tisering van het onderwijs etc. 

Doch het 25 pagina's lange docuwent, dat de deelnemers de dag voor 

de opening was uitgereikt, stelde voor om het eerste deel van het 

congres te w~den aan de str~d tegen het fascisme, de rol van de stu

denten in een na-oorlogse wereld, de rol van de studenten in de str~d 

voor de vrede etc. Zodoende zouden reeds b~ het vroege begin de poli

tieke en ideologische verschillen naar voren moeten komen, ter',vljl de 

praktische studentenproblemen eerst aan het eind aan bod zouden komen. 

(33) Derhalve stelèe de minderheid voor om de controversiële onder

werpen naar het einde te verschuiven, opdat het Congres allè kans 

kreeg in een sfeer van goede samenwerking van start te gaan, en het 

accent zou komen te liggen op het vele dat de delegaties samenbond. 

De Sovjet-delegatie stelde echter voor meteen maar tot stemming over 

te gaan, en zo bleef de nieuwe agenda zonder discussie geh~ndhaafd. 

Het congres ging uiteen in commissies, die de ontwerpresoluties over 

hP.t fascisme, de vrede en de wederopbouw gingen bestuderen. 

Na drie darenkeerde men terug in de cöngreshal, waar het werk van 

de commissies werd afgesloten, waarna men overging tot het behan~elen 

van de constitutie. Het kostte het IPC weinig moeite om Praag de zetel 

van de IUS te laten worden: "the energy and organising ability with 

which the Congress Secretariat has approached its work, has been an 

outstanding feature of the whole development of this Congress. It is 

because of this, that we have confidence in reeommending to you, that 

the headquarters of our future organisation should be situated in 

Prague'' (34). Diegenen, die bevreesd waren, dat dit een communistische 

infiltratie zou vergemakkelijken, achtten het niettemin bezwaarl~k om 

het gastland voor het hoofd te stoten, en stemden toe. In de toekomst 

zou slechts een tweederde meerderheid erin kunnen slagen de IUS te 

doen verhuizen. Voorstellen over de structuur werden zonder veel dis

cussie aanvaarc'l. Slechts werd de Sxecutive uitgebreid van 12 tot 17 
• 

leden. Na een hevig debat slaagde de minderheid erin, dat de Executive 
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het praedicaat ''governing body" zou verli0zen, zo dat het uitgesloten 

was dat de Zxecutive tussen de Souncil-meetings in zelf politieke 

beslissingen zou nemen. In plaats daarvan werd ale mandaat in de con

stitutie geschreven qto carry out the policies of the rus, and the 

decisions and projects of the Congress and the Council"'. Later zou 

blijken, dat deze formulering voor de meerderheid van de Executive 

wei~ig verschil maakte. Van nu af aan nam de Executive alle politieke 

beslissingen, die het dienstig achtte, en beschouwde zich bij tijd en 

wijle eveneens als governing body. 

~en sober resultaat kon de minderheid behalen in de discussie over 

de relatie met ~FDY. Volgens het IPC diende deze in de constitutie 

te worden vastgelegd. Nu het gezien de atmosfeer van het congres on

vermijdeltk scheen, dat er nauwe banden met WFDY zouden worden aange

knoopt, kon de minderheid alleen nog verhinderen dat een bepaling daar

over in de statuten werd opgenomen. De betreffende clausule werd ver

plaatst naar de by-laws. Mocht het getij in de toekomst nog keren, dan 

kon men tenminste met een eenvoudige meerderheid, in plaats van met 

tweederde deze beslissing herroepen. 

Het hoofdpunt van de discussie over de constitutie betrof echter de 

clausule over de verhouding tussen de IUS en de lid-unies. Hierin werd 
h~t volgende vastg2le~d: 

HMembers of the rus shall abide by the Constitution of the rus, 
carry into practice the decisions of its Congress and other 
governing bocties and support organisations, pursuing general 
aims similar to these of the IUS." 

In geval van conflict, zou de in gebreke gestelde Unie in beroep kun
nen gaan bij de Council. 

Indien deze passage zou worden aangenomen, zo betoogde de minderhejd, 

zou dit betekenen dat de NUSes ook al hadden zij zelf tegen een bepaal~ 
voorstel gestemd, d~ besluiten van de IUS zouden moeten ujtvoeren. 

Met andere woorden, men zou op ieder gebied, waarover de lUS een uit

spraak zou doen, zijn autono~ie verliezen! Tevens zou dit betekenen, 

dat men op straffe van royement zijn steun zou dienen te geven aan or

~aniGaties rlie gelijke doelen nastreefden, waaronder men volgens het 

rapport van het IPC o.a. :,VFDY, ··~'FTU en '.VFDW zou moeten verstaan. Zou 

de minderheid hierop ingaan, dan zou zij de leden van de eigen Unies 
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tegen zich in het harnas jagen. Hoe dan ook, de lUS zou er niet mee 

gebaat zijn. Derhalve werd in langdurige discussies met het PIC duide

lijk gesteld, dat het btzonder ondemocratisch was om de eventuéle toe

komstige minderheden niet alleen tot tolerantie te dwingen, maar zelfs 

tot uitvoering van de meerderheidsbesluiten. Teneinde echter niet de 

indruk te geven dat men de lUS wenste te ontkrachten, werd een amende

ment in de meest constructieve bewoordingen voorgesteld, nl. om in te 

voegen "subject to the approval by the national organisation". Hier

door bleef de dynamiek van de passage onaangetast, doch werd de natio

nale autonomie erkend. Gedurende de stemming was er verwarring in de 

zaal. Hoewel het amendement verworpen werd, bleek dat verscheidene 

getrouwe delegaties v66r het voorstel gestemd hadden. Prompt vroeg de 

leider van de Sovjet-delegatie een hoofdeljjke herstemming aan. Polen 

en Finland vielen terug in het blok en met een grotere meerderheid 

werd het amendement opnieuw verworpen. (35) (160-71 met 13 onthoudingen). 

Hiermee was het karakter van de IUS bepaald. Onder doodse stilte legde 

de Nederlandse delegatie de volgende verklaring af: (36) 

"Every minute of this Congress we hRve been talking about democracy 
and the fight against fascism in all its forms, and you may depend 
on this: we in Holland know the idea of democracy, but that is 
sarnething quite different from the policy of dominatien that 
some groups have shown at this Congress towards the minorities. 
And let us not talk about the fight against fascism as long as 
we have in our midst diegates who do not dare to give their 
personal apinion because of fear of getting into difficulties 
with their government at home. 
The acts and decisions of the IPC have already furnished evidence 
of the completely one-sided political influence this body exerts. 
Although acting on the basis of majority decisions must be called 
a democratie procedure, it is not complete without the following: 
maintaining the rights and priviléges of the minority. 
Dutch students, perhaps more than these of any ether country, 
have always appreciated firm international contact. They have 
lived up to it and will live up to it in the future. But internat
ional contact and cooperation presuppose an equal participation, 
not the predominanee of certain groups. We want to live in 
friendship with all of you. But we need another basis of coop-
eration than that which the constitution of the lUS now gives us. 
Therefore I have no choice but to deelare that the Dutch Union 
of Students will not become a merober of the lUS and consequently 
cannot accept its seats in the Council." 
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Hoewel men de motieven van de Nederlandse delegati~~kon begrijpen, 

waren er geen andere delegaties die zover wensten te gaan. Integendeel, 
1 

men was teleurgesteld door dit besluit, dan men als vroegtijdig be-

stempelde en men achtte het niet juist de minderheid te verzwakken. 

Nog steeds geloofde de minderheid in de noodzaak van een krachtige 

internationale organisatie. De gebeurtenissen tijdens het congres had

den deze groep bij elkaar gebracht en gezamenlijk besloot men door te 

gaan en een rol te vervullen die zo constructief mogelijk was. 

De laatste twee dagen ging het Congres opnieuw uiteen in commissies 

om de practische onderwerpen te bespreken, waarvoor men eigenlijk uit

genodigd was. Na de inspannende dagen, die men achter de rug had, 

kwam het commissiewerk min of meer als een anticlimax. De enige ge

beurtenis, die nog vermeldenswaard is, was de verkiezing van de 

Executive. De secretaris van het IPC, Joseph Grohman, werd tot Pre

sident verkozen, mat de Engelsman Thom Madden als secretaris. De 

overige leden van de ''kleinen Zxecutive Wt"!rden de Chinees Au Sik 

Ling, de Fransman Pierre Trouvat, de Amerikaan Bill Bllis en de Rvs 

Alexander Shelepin, terwijl de Belg Maerts werd belast met de finan

ciën. Van deze zeven waren drie communist en een fellow-traveller. 

Van de overige tien leden van de grote Bxecutive vijf, zodat men op 

n0gen van de zeventien stemmen kon rekenen. Voor de organisatoren 

was het Jorld Student Congre~s een succes geweest. 
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HOOFDSTUK V 

I 

De consolidatie van do IUS als frontorganisaties 

De deelnemers aan het oprichtingscangres waren vertrokken. Vrtwel alle 

delegaties uit de minderheidsgroep rapporteerden thuis, dat er welis

waar gevaar pestend voor een groeiende eenz~djgheid van de IUS, maar 

dat niettemin een krachtig medium was gecreëerd, waa~_ binnen studenten ~ 

vi-ln de gehele wereld tot wederzijds begrip en samenwerking konden korr'en. 

Het idee vAn een Verenigde Naties op studentenniveau had een geweldjge 

aantrekkingskracht, die geen ruimté liet voor al te veel kritiek. Der

halve was overal de wil aanwezig alle krachten in te spannen om deze 

organisatie levensvatbaar te maken. Bill Ellis, de Amerikaanse Vice

president van de IUS, schreef uit volle overtuiging: (37) 

''The IUS must be a succes. In the light of tho world si tua tion, 
any organization which has the hope of developing understanding 
among the peoples of the world, regardless how insignificant, 
must_be fostered and encourageq. Therefore, all student organiza-
tions have a God-given respons~bility to participate in this ~ 
organization with the rest of the studente of the world. It is 
partly through our participation that the IUS will be what we so 
desire - namely a truly representative and demoeratic organiza-
tion. ''Je must nat fail!" 

Dit standpunt werd door vrDwel alle deelnemers uit de minderheidsgroep 

gedeeld. Slechts weinigen wensten te geloven, dat ze buiten spel waren 

r;ezet. 

Inmiddels ging de Executive aan het werk om de taken uit te voeren die 

haar door 2t miljoen studenten on de schouders waren gelegd (38). Be-

gonnen werd een secretariaat op te richten in Praag, bestaande uit 

Grohmqn, Hadden en die leden van de ~xecutive di8 bereid waren gevon

den naar PrRag te verhuizen. Nu het Congres besloten had om de Zxecutive 

uit te breiden v;:m 12 tot 17 lenen, gaf men het secretariaat de be

voegdheid "For the development of all policies in the absence of the 

Executive'', zodat het beleidsorgaan weer tot handelbare proporties was 

teruggebracht. Binnen enige weken was een staf van meer dan dertig man 

aangetrokken om het secretariaat terzijde te staan. Later bemerkte 
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Ellis, ~jkend naar de voorjaarsparade van de Czech Communist Youth 

Movement, dat vr~wel de hele staf in de parade meeliep (39). 

Nauwe contacten werden gelegd met WFDY, en een gecombineerde delegatie 

vertrok naar Azië, ter voorbereiding van een Southeast Asian Youth 

Conference, die in februari 1948 in Calcutta zou moeten plaatsvinden. 

De pogingen, die Ellis in het werk stelde om de IUS in deze samen

werking met 'VFDY af te remmen, waren tevergeefs. Ondanks zijn waar

schuwing, dat deze gemcenschappel~ke projecten vele studentenunies 

onaangenaam zouden z~n, besloot de rus zich hierdoor niet te laten 

belemmeren. De Calcutta-conferentie heeft indertijd weinig aandacht 

getrokken, doch werd later beschow'rd als het voorwendsel waarvan de 

Sovjet-Unie zich bediende, om ~urop2se 0n AziatischG communisten samen 

te brengen, ter voorbereiding van de opstanden in Burma, Malaya en 

Indonesië (lV!adioen) (40). (!'~en herinnere zich dat de onafhnnkel:ijkheid, 

die Burma en Indonesië zich hadden verworven, geen communistische 

achtergrond had. Derhalve werden in die t:ijd U Nu en Soekarno nog be

schouwd als bourgeois, en ''the leaders of the betrayers clique) (41). 

Inmiddels had dn IUS echter vernomen dat International Student Service 

en ~orld Student Relief - twee organisaties die reeds v66r de oorlog 

actief waren op het gebied van de hulpverlening, en die later zouden 

samengaan in 'Vorld Uni versi ty Service CVUS) - het voornemen hadden een 

conferentie te beleggen in A~i~. De immense populariteit van deze or

ganisaties - z:ij hPdden sinds de oorlog miljoenen dollars verzameld 

voor universitaire wederopbouw in de door de oorlog getroffen gebieden 

- zou tot gevolg hebben, dat de IUS-WFDY conferentie op het tveéde 

plan zou komen te staan. Derhalve besloot men de IUS vertegenwoordiger 

in de delegatie naar Azi~ op te dragen om waar mogel~k d0elneming aan 

de ISS/WSR conferentie af te raden, op grond van ''fascistische tanden

zen'' binnen deze organisaties. Ellis, die zeer goed VRn het relief

werk op de hoogte was, kon dit voorkomen, doch hij kon niet verhinderen, 

dat enige maanden later de rus de aanval op rSS/NSR opende. In een 

uitvoerig adres aan de ISS/~SR coriferentie in Aarhus, juli 1947, ver-

weet de rus de beide andere organisaties, dat z~ namens de studenten 

meende te moeten spreken op het gebi~d van h2t relief werk: 
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"This does not imply that we are unfriendly to the ISS: it remains 
only for ccrtain reprcsentatives to cease addrcssing the world 
on beha1f of the students of their country. In many cases th.e 
stu0ents of that country deny this representation. (42)" 

In casu b~trof het de fund-raising camp,3gne, waarin ISS zich namens 

de getroffen studentenrot de bevolking richtte, en vervolgens namens 

hen bedankte voor de geboden hulp. Hoewel de rus waardering op kan 

brengen voor de grote bedrag0n, die verzameld wa~en, wenste zij duide

lijk te stellen dat ''the credit for all this work must not be placed 

to the name of ISS, but to the studentsof the world' (43). Ni~ttemin 

meende de IUS, dat rss op gebrekkige wijze de mogelijkheden tot fondsen

werving gebruikte, en stelde voor in de toekomst het betreffende rus
departement hierbij in te schakelen. De wijze, waarop het geld best eed 

:.rerd, kon evenmin door de beugel: 

"the tremendous pressure of sectional organizations upon the 
students of certain countries to aid ex-enemy countries, for 
example Germany, when even more serieus needs exist in other 
countries, for example China, Bengalen and Roemenia. Again in 
this way the student is pressed to a certain political point of 
view and not encouraged to develop the widest interest in all 
world problems, and particularly i~ countries of which he may 
know very little. (43) 

Ten aanzien van de plannen van ISS/,ISR om een nevenactiviteit te gaan 

ontnlooien op het gebied van international education, wist de rus 
het onzinnige daarvan op de volgende wijze duictelijk te maken: 

"To concentr::J.te on the schornes of internotional education for 
the privilegert few University peopla who can pnrticinate, means 
the by-p~ssing of the needs of the colonial countries. There 
should be no ïnsistance upon international education, until 
there is a far ~reater developmcnt of national and popular 
culture in all countries. Otherwise the privileged few will 
tend to become even more isolated from tho rest of their 
community •.•.. (44) 

Men vergel~ke deze uitspraak, met het standpunt dat de deelnemers 

aan het eerste Congres hadden vastgelegd: 

''The cammission fel t, th<ü there was much to be gained by 
students undertaking part of the universjty course in a foreign 
university. It therefore recommends, that students of all 
countries should serve at least three months of their degree 
course abroad' (45) 

Niettemin liet de IUS het gehele document voorafgaan door de zinsnede 

"The opinions put forward in this address are nat those of a 
few individuals, but arise from the work of the rus ~nd its 
practical experience over one year. They are based upon the 
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discussions of our inaugural congress last year, from the 
principles of which it is not possibl~ for the IUS to depart 
unless i t be so decided by Council or Congress. '' ( 46) 

Het document werd afgesloten met het voorstel in de toekomst het 

réliêf-werk m~ar r-tRn de IUS over te lRten. Diegenen, die dit document 

onder ogen kregen, waren geschokt. Bill Ellis~-daed alles om de IUS 

ervan te overtuigen, dat deze handelw~ze in r-tlle opzichten onjuist en 

grievend was. In het bizonder he2ft h~ getracht de IUS te doen inzien, 
.,... 

dat het geven vqn relièf geb~s~erd diende te z~n op de werkel~ke en 

acute nood en nimmer op de politieke overtuiging van de behoeftigen, 

laat staan op die van hun regering enige jaren geleden. Doch de leiders 

van de rus bleven vastbesloten de ISS/WSR te vernietigen, om er een 

reliêf-organisatie in de eigen geest voor in de plaats te stellen. 

Hoewel wederom overstemd, bleef Ellis loyaal aan de IUS meewerken, 

van mening dat de IUS moest en zou slagen. Helaas kreeg h~ in de zomer 

van 1947 viR een kamergenoot tuberculose en moest zich terugtrekken 

in Davos, vanwaar uit h~ via zijn vervanger Jim Smith de ontwikkelingen 

op een afstand bleef volgen. 

In augustus 1947, één jaar na het congres, kwamen in Praag opnieuw ver

tegenwoordigers van vr~wel alle lidorganisaties bijeen, aangevuld met 

een aantal waarnemers van niet~leden, ter gelegenheid van de eerste 

Council-meeting. 

Hoewel do resultaten van deze council-meeting minder o~zienbarend 

waren, dan van het eerste congres, mogen zij niet onbesproken blijven. 

Om te beginnen kondigden de Belgische en Zwitserse delegaties aan, 

dat zij zich niet bij de IUS konden aansluiten, tenzij de IUS afstand 

zou n~men van politieke en religieuze zaken. Deze opmerkingen werden 

door Svetsov (leider van de delcgati0 van de Ukrarne, ziel van de 

Sovjet-delegatie en de grote man achter de schermen) afgedaan met de 

woorden ''any attempt to be a-political and neutral only lead to the 

adeption of a political policy, which is anti-democratie'' (4?). De 

Council nam echter nota. van.de bezorgdheid van de minderheid, en aan-
I •• 

vaardde na langdurige discussie en amendering een door Australie voor-

gestelde "clarification" van het werkterrein van de rus: 
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"whenever thc IUS or its Executive Committee estnblish2s to its 
sntisfaction, that conditions prevailing in any country limit 
the social, academie, cultural or material freedom of students, 
it shall consicter itself obliged, as an international union, 
to RCt against such conditions and to call upon its constituante 
to support such acts. All political action of the IUS must 
confine itself to these principles. 11 (48) 

Hoewel de interpretatie van deze clarification by de Zxccutive lag, 

die niet overweldigend objectief was gebleken, hoopte men op deze 

wijze de Belgische en Zwitserse delegaties tegemoet te komen. Binnen 

twee maanden na de Council kon men reeds ervaren, dat deze clarification 

geen wezenl~k verschil maakte, toen de IUS in een speciaal pamflet 

de aandacht vestigde op international studente dBy .C17 november): 

''on the battlefiF:lds of Spain, Indonesia, Vietné'l.m and Gre:::ce 
are being fought wars, which have been prccipitated by the 
reactionary imperiali~ts and fascists to reimpose their colonial 
and dietatarial rule over the people of these countries. Today 
the help of the studcnts of these countries is to strengthen our 
fight for peace a~ainst the vile att0mpts of imperialists and 
fascists who want to drive humanity into another bloody war. 11 

''In India communal riots by reactionary elements have forced 
thousands of students to give up their studies 11 • 

(Hiermee werd Nehru's Congress party bedo~ld). 

Het feit, dat in de loop van 1946 bij de verkiezingen binnen de 

Tsjechische NUS de communistische studenten waren verslagen èn hun 

leiders uit de bestuursfuncties verdwenen war8n, was voor de IUS zorg

wekkend. De NUS verliet de communistisch gecontroleerde jeugdbeweging, 

en raakte meer en meer niet communistisch georiënteerd, en in conflict 

mét dA IUS leiding. Grohman werd ingelicht, dat men fel tegen hem ge

kant was en dat men overwoog de nieuwe NUS-president voor de functie 

van lUS-president kandidaat te stellen. Om dit te voorkomen, stelde 

de Sovjet delegatie voor geen nieuwe Sxecutivc te verkiezen, omdat 

de huidige functionarissen voortreffelijk wqren, doch Ellis wist 

Grohman, Madden en Svetsov te overtuigen, dat men niet zonder grote 

moeilijkheden onder de constitutie uitkon. Hevige interne druk, en de 

overtJ~ingskracht van de Eng0lse en Franse delegaties (die nog steeds 

in communistische handen waren) wisten te bewerken, dat de Tsjechen 

van hun plannen afzagen. DPrhalve werd de Sxecutive vrijwel volledig 

herkozen, met uitzondering V8n de Belg M~erts, die geen verwantschap 

voelde met de richting, die de IUS uitging, en zich als treasurer 

terugtrok. Voor hem in de plaats werd de Italiaan Berlinguer verkozen, 
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en h~ kreeg de taak de financiën van de IUS een steviger basis te 

geven. Hoewel men met het bedrag van 4,5 miljoen Tsjechische kronen 

(~85.000) rond kon komen, was dit bedrag voor tweev~fde door de 

Sovjet lidorganisatie ingebracht, en voor éénv~fde door de Tsjechische 

regering. Het restant werd slechts door acht unies b~een gebracht, 

hetgeen de IUS te kwetsbaar maakte. Niemand verb~asde het dan ook, dat 

in november 1947 de IUS 700.000 kronen negatief stond. Hetgeen onder 

Meerts moeil~k was, bleek mogel~k onde~ de communist Berlinguer. 

Binnen korte .t~d stonden de IUS grote fondsen ter beschikking, en 

was het bedrag dat de NUSes inbrachten nog maar een gering deel van 

de inkomsten. 

Hoewel de politieke ecnz~digheid van de IUS t~dens deze Council dui

delijker nPar voren kwam dan tevoren, volgden vr~wel alle minderheida

delegaties het advies van Bill Ellis op, en adviseerden hun Unies 

deel te ~lijven nemen, omdat zonder hun aanwezigheid de zaak waar

schijnlijk niet meer te redden was. Slechts de Zwitsers konden verder 

rleelneming niet met hun neutraliteit ver~nigen. De Belgen wensten 

eerst betere garanties voor een objectieve politiek, terwijl de Costen

rjjkse unie het in twijfel trekken v:m haar representa ti vi tei t niet 

langer wenste te nemen. Het feit, dot iedere student in Oostenr~k 

automatisch lid is van de NUS en kiesrecht heeft, maakte het voor de 

IUS mooilijk te funderen, dat de NUS niet democratisch was, doch aan 

de andere kant wenste de IUS het 150 leden tell0nde marxistische Ver

band Demokratischer Studenten niet niar huis te sturen. Zodoende 

sloeg voor drie Unies de b:üans door in negatieve zin, terwijl de r•;st 

van de minderheid de str~d binnen de IUS wenste voor t te zetten. Hun 

hoofdmotief was het feit, dat men met ontsteltenis het ijzeren gordijn 

dwars door Zuropa zag neerdalen, dat vrijwel aJ le communicati"' onmoge

l~k maakte. De IUS werd tot een van de weinige kanalen, waardoor stu

denten aan weersz~den van het gord~n elkaar konden ontmoeten. Coute 

que coute moest voorkomen worden, dat dit kanaal werd afgesloten en 

daartoe wenste de minderheid zich in te spannen. Zodoende was men be

reid met het compromis zeer ver te gaan. De gebeurtenissen van februari 

1948 brachtten echter een onverwachte en dramatische wending. 
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HOOFDSTUK VI 

De Tsjechische Coup d'état 

Voor een goed he,~rip var. de oni:wikkelingen in Tsjcchoslowakjje en de 

reactie van de rus op het gebeurde, dienen in het kort de gebeurte

nissen, die in februari 1948 in Praag plaatsvonden te vcrden geme

moreerd. 

Nadat in het voorjaar van 1946 Tsjechoslowakije bevrijd werd door de 

Sovjet troepen, werd een nieu~e regering gevormd uit de beide rege

ringen in ballingschap, die door Jan Nassaryk en Klement Gottwald 

in Londen, resp. hoskou, waren gevormd. In deze nationale coalitie 

hadden voor het eerst in de geschiedenis communisten èn sociaal-de

mocraten zitting in de verhouding 9-15, terwijl in het Parlement de 

communisten 38 % van de zetels hadden. In de loop van de tijd nam 

echter de spanning tussen beide groeperingen toe en reeds in de zo

mer van 1947 rapporteerden Tsjechische studenten, dat een crisis on

vermijdelijk scheen te zijn. 

Op vrijdag 19 februari 1948 kwam de spanning tot een climax, en dien

den de niet-communistische leden van het kabinet Gottwald hun ont

slag in bij President Benes, uit protest tegen de communistische agi

tatie, die uitging van de ~inisteries van binnenlandse zaken en 

voorlichting. rlenes weigerde het ontslag te accepteren. De volgende 

dag eiste Gottwald dat Benes zijn beslissing zou herroepen, en dat 

hem opdracht werd verleend tot het vormen van een nieuwe regering. 

Praag was in grote beroering. Fro-Gottwald arbeiders demonstreerden 

door de straten, en actie-comité's werden gevormd naar het voorbeeld 

van de Sovjets van 1917, die door het gehele land de gouvernements

gebouwen bezetten. Op 23 februari trok een menicte van 10.000 stu

denten op naar Hradcany-castle om loyaliteit te betuigen aan Presi

dent Benes en handhaving te vragen van de parlementaire democratie. 

De spanning in Praag steeg. Op 25 februari gaf een diepgeschokte 

Benes zich gewonnen en ondertekende zwijgend het mandaat aan Gottwald 

tot het vormen van een nieuwe regering. Nogmaals trokken enige dui

zenden studenten naar Hradcany-castle om de President tot zijn oor

spronkelijk standpunt terug te brengen. Terwijl een afvaardiging 
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binnen vertoefde, waarschuwde de politie, dat men drie minuten had 

om zich te verspreiden. Vervolgens werden de &tudenten met geweer

kolven door de nauwe toegangsweg naar beneden gedreven. Smith, de 

plaatsvervanger van Ellis, merkte op, dat de meeste agenten zich 

rustig gedroegen, terwDl door een kleine minderheid fel werd geatta

keerd. Tijdens het zingen van het volkslied vielen pl-otseling schoten. 

Het aantal slachtoffers staat niet vast, en varieert van één tot 

negen. (42é1) 

In de nacht, volgend op de laatste demonstratie, werden door commu

nistische actiecomité's de gebouwen van de plaatselDke en de Natio

nale Studentenunie afgezet, benevens die van de lUS. De volgende dag 

nam d~ Central Students Action Committee de plaatselijke en Nationale 

Unie over. Hoogleraren en studenten, die bekend stonden als "reactio

nary elements, who do not have a positive attitude towards the new 

governmen t-; ( 4 3n), werden van de universiteit verwijderd. La ter werd 

als reden opgegeven hun "fermer collaboration with the Nazi's" (431;i). 

Onder dezen bevond zich tenminste één voormalig geallieerd soldaat, 

en een voormalig gevangene van een concentratiekamp. In het totaal 

werden 118 studenten gearresteerd. (44a) 

Jim Smith, ooggetuige van de meeste gebeurtenissen, stelde aan het 

IUS secretariaat voor terstond op de meest krachti~e v~.djze bij de 

Tsjechische regering te protesteren tegen het uiteendrijven van de 

studentendemonstratie, de arrestaties van studenten op grond van hun 

politieke overtuiging, het ontbinden van de Nationale Unie en het 

recht dat het actiecomité zich aanmatigde om hoogleraren en studenten 

van de univer si te i t te verwijderen. Hjj stelde voor een eerljjke berech

ting van de arrestanten te verzoeken, en met klem te protesteren tegen 

11 the principle of party-control over peruission to study 
and permiesion to teach, being a complete violatien of 
the basic principle of academie freedom, as I think it 
has to be undcrstooè_ by the IUS" ( 4 .38_). 

Het secretariaat weigerde. Het diende, naar werd gezegd, rekening te 

houden met de mogelDkheid dat deze verandering in de politieke en 

sociale situatie in Tsjecho-slowakijc een goede invloed kon hebben op 

het welzijn van de bevolking. Het kon niet overzien S"f de studenten 
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of de studenten in hun demonstratics het welzijn van het volk wel op 

het oog hadden. Indien deze verandaring echter een ieder ten goede 

zou komen, gold dat tevens voor de studenten. Derhalve kon het lUS

secretariaat noch tegen de verandering, noch tegen de aangewende me

thodes protesteren. ~ovendien wenste het 0ecrctariaat rekening te 

houden met het ondemocratische karakter van de Unie en de corruptie, 

die daarin binnengedrongen was. 

Na een langdurige discussie, waarin Smith niet de geringste steun 

vond voor zijn verzoek de rus principes ook nu toe te passen, diende 

h~ zijn ontslag in en stelde Ellis van de gebeurtenissen op de hoogte. 

Vanuit Davos telefoneerde Ellis met het Secretariaat en trachtte te

vergeefs de lUS van haar taak te overtuigen. Vcrvolgens diende de 

Amerikaan, die zonder ophouden de niet-com~unistische delegaties had 

gewezen op hun God-given responsibility, en die zich met de inzet van 

zijn hele persoon aan het welz~n van de studenten verenigde naties had 

gegeven, zijn ontslag in. Geen document toonde beter de ontgoocheling 

van de niet-corrununistische studenten, die geconfronteerd werden met 

de communistische moraliteit, waarvan-Lenin gezegd heeft: "the basis 

of communist morality is the struggle for thc consolidation of com

munism". ( 45~. ) 

De brief, waarin Ellis z~n ontslag aanbood, luidde als volgt (46a): 

I, tfie American Vice-president of the IUS, resign my position 
in protest of your refusal to condemn the brutal and undemo
cratic treatment of Czech students by their govcrnment during 
the week of Fcbruary 2?, 1948. I refuse to bc a partner to 
your bastardly non-action, your past omissions, or your future 
political machinations. By your non-action, you have betrayed 
the trust and principles of all freedom laving students and 
proclaimed your allegiance to the Machiavellianism of the Com
munist studcnts. You have betrayed the very tradition of Novem
ber 17, which was yours-tg chcrish and defend. You are no langer 
worthy of tha t tra di ti on. ·--

November 17 so gripped the imagination of the students and 
peoples of the world because it was a dramatic revelation of 
these two facts. On this day, it was from thc universities, 
professors and students, armed more powerfully than the Ger
mans in their belief in democracy and truth, that came the 
first resistance against the spirit of.Hitlerism. There came 
from the centers of learning, the most effective opposition 
to German might, ~hen all ether farces were dispersed and 
helpless. The NAZI answer was: the execution of the student 
leaders of the National Union, the closing of the universities, 
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and the imprisonment in the concentratien camps of 2000 
students and professors. Is it any wonder that the students 
of the world could bequeath to the lUS no greater treasure 
than November 17 as the symbol of their ideals? 

During the two years of the lUS existence, many of us have 
attempted to live and act according to this symbol, No~ember 17. 
\Je have supported the rights of students and protested many 
incidents where such rights were violated. Je protested the 
arrest of the Greek studentsin March 1947 by their government, 
the killing and arrest of Egyptian students in 1946 by the 
police force, and the suppression of student-rights and aca
demie freedom by the Kuomintang government. 

Today, we have befere us a similar violatien of students demo
eratic rights in Frague, Czecho-slovakia. When Mr. Klement 
Gottwald addressed his fellowers in Wenceslas Square during 
the week of February 22, a demonstratien of students began a 
march to Hradcany Palace to proclaim to President Benes their 
allegiance to the principles of Masaryk. This demonstratien 
was fired on and clubbed with rifle butts by the police. Since 
then, students have been illegally arrested, student groups 
seized by action committees, the National Union dissolved, 
professors and students who were alleged reactionaries thrown 
out of the university, and faculty buildings violated. 

For me, these actions assume a peculiar importance and similar
ity to November 17, 1939. Did nat these actions take place in 
the same streets of Prague, in the same buildings, against the 
same students who were armed again only with their beliefs? 
Did nat the police force represent a party "which has seized the 
country again by force and fraud? Did nat the police justify 
the invasion of the university buildings by the same law as 
the Germans, promulgated by Van Neurath, Protector of Bohemia 
and Moravia during the occupation? Is there any difference 
between November 17 and these recent events? 

These charges being true, l~. Smith, the deputy in Prague to 
the American Vice~President felt campelled to submit five 
resolutions of protest to the lUS secretariat. You refuscd to 
take action. 

The reasen for this refusal is obvious. All the protests here
tofore issued by the lUS had two camman factors. In each case, 
the students were oppressed by the right wing farces. However, 
in the case of the Czechs, the students were persecuted by a 
left wing po1ice force. The second common factor was the sup
pression of demoeratic rights. 

For the American students the piinciple is the decisive factor, 
not the polities. Thus the fact that you have refused to sup
port Mr. Smith's resolutions, which he was honor-bound to pre
sent, means that you have acted in the past only because prin
ciples and politics coincided. To-day that is not possible. 
You have shown your colors. 
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This non-action of yours is no accident, for it is the last of 
a whole series of similar events. Since September it has been 
evident that the rus was taking sides in the present world 
crisis. For instance, at the last Executive Camruittee meeting 
one report stated the fact, that the world was divided into 
camps, the democratie and the imperialist, and then that the 
rus must be democratie. (47n) 
In addition, since the Congress of 1946 crisis; this issue of 
political tendencies of the IU~ has lurked in the background. 
The issue - due to the present world situation - would have 
had to .have been fa eed even tually. To-day, ho wever, your non
action leaves no hope of future discussions and settlements, 
for it is the worst example of a series of past omissions. 

For instance: 

1. You have disapproved the nationalistic and fascietic tenden
cies in textbooks, such as those still left in Germany, but 
you have never spoken against the periadie change of Russian 
history textbooks to conform to Russian Foreign policy. 

2. You have disapproved governmental interference in the field 
of education, especially restrictions on access to scientific 
information, but you have never spoken against the diatribes 
directed at Varga, Alexandroff and Shostakovitch by their 
government. 

3. You have justified full coo}'eration wi th communistic \JFDY 
by reason of the constitution, but you have never tried 
seriously to enlist all your support bebind UNESCC as so 
stated in the constitution. (48~) 

4. You have protested the illegal treatment of Greek studente 
by their government, but you have never objected to the 
forcible scizure of Greek studente by the Markas farces. 

5. You have protested the treatment of Spanish studente by the 
Franco government, but you do not object to the same injust
ice against Czech studente. 

6. You have protested the treatment of Chinese studente, but 
you have never objected to the seizure ánd disappearance of 
studente in the Russian zones of Austria and Germany. 

7. You have attacked Catholic studente as rcactionary, but you 
have never censured thc tactics of Communist students. 

8. You have attacked the imperialism of European countries 
in the Far East, but you have never even spoken of Russian 
imperialism in Eastern Europe and in the same Far East. 

9. You have attacked the US, France and Great Britaio at every 
possible point, but you have at na time in your history 
dared to speak against Russia. 
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10. You have assiduously sought information and facts to dis
credit so-called reactionary groups, but you have never 
attempted to discover the truth of the many charged levelled 

against the 1eft wing. 

11. You have interpreted the Constitution to your own ends. 

12. You have interpreted democracy not as a majority rule which 
respects the right of the minority and the individual, but 
as a dictatorship of the proletariat. 

All this you have done and not done. The non-action in Prague 

is the final act. 

For these reasans Mr. Smith and I, the Vice-President, resign. 
We can no langer remain true to the principles of American 
students if we support the lUS in its present unrepresentative 
and undemocratic course of action. Also I have requested all 
American student organizations to re-affirm their confidence in 
our present stand by immediate disaffiliation and the severance 
of all present and future relations with the lUS. Already the 
National Student Association has agreed with our position. All 
other student organizations will follow. American students are 
finished with the lUS. They condemn your farmer omissions and 

your final betrayal. 

Because so many other student groups believe in the same prin
ciples as American students, simple withdrawal of organizations 
in my country is not enough. It is necessary, that all freedom 
laving student organizations proclaim their spiritual and moral 
unity with the actions of Czech students, and their opposition 
to the undemocratic farces which persecuted them, by no other 
act than disaffiliation of the rus. 

Therefore, I call on the National Unions of countries such as 
England, France, the Scandinavian countries, Cuba, South 
America, Canada, to show disaffiliation from the lUS. By this 
action at least we can show our unity and faith in our prin-

ciples. 

Gentlemen, I regret that for us this is a parting of the ways. 
The responsibility for this separation lies with you, nat with 

me. 

I am William S. Ellis, Farmer lUS Vice-President. 

In een rapport aan de NUSes bracht de lUS vervolgens verslag uit van 

een bezoek aan het Tsjechische Ministeri~ van Binnenlandse Zaken. Ten 

a~nzien van d~ studentendemonstratie kwam men tot de volgende conclu-

sies: 
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''the police and the Ministry sincerely regret that the incident 
occurred (d.i. het schieten op de demonstranten), and that 
studen ts we re responsible. 11 ( 49) 

Hieraan werd toegevoegd: 

"in very few countries would governmental authorities have 
received an inquiring student group so kindly, and listened 
to all inquiries, giving explanations of the situation.if (49) 

Ten aanzien van hetgeen op 17 november 1939 gebeurde achtte de IUS 

iedere vergelijking ridicuul, en verklaarde: 
11
In 1939 foreign demination of a fascist power came to Czech -
slovakia, and the student demonstratien of 1939 demonstrated 
the protest of the whole Czech people against this invasion, 
against the attack upon their national and civil rights. The 
student demonstratien of February 25th, 1948, was made in op
position by some of the studente of Frague to a social move
ment of the people of Czecho-slovakia coming to power." (49) 

Enige weken later gaf de IUS een lijvig rapport uit, waarin het zijn 

redenen meedeelde om van een formeel protest af te zien. In Grote 

trekken is dit een uitwerking van de antwoorden, die men aan Jim 

Smith had gegeven. Slechts de steun aan de actiecomité's wordt een 

betere fundering gegeven, immers: 

"they were doing no more than applying those principles, which 
had already been adopted by the studente themselves, but which 
had never been put into practice." "The previous undemocratic 
character of the Czech NUS was related to a situatiop existing 
in the country, and similarly, the new developments among the 
studente are paralelled by new changes among the whole 
people . o •• o o 

11 (50) 

Hiermee was het incident voor de IUS ~esloten. Echter niet voor de 

Nationale Unies. Zij wisten nu wat zjj aan de IUS hadden. Sommigep-· 

trokken hun conclusies. Anderep weigerden zich bij deze eenzijdigheid 

van de IUS neer te leggen en waren idealistisch genoeg om door te 
gaan. 
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HOOFDSTUK VII 

Verslechtering van de betrekkingen 

De houding van het IUS Secretariaat inzake de Tsjechische crisis 

had vele NUSes aan het denken gebracht of het niet tDd werd hun 

relatie met de IUS te herzien. Op initiatief van de CanHdese en 

Belgische NUBes werd een informele bespreking gehouden in Brussel, 

waar bleek dat Zweden en Ierland besloten hadden de IUS te verlaten, 

terwijl Denemarken zijn lidrnaa tsohap had opgeschort. Door de overige 

NUSes werd het eenzijdige karakter van de IUS duidelijk onder ogen ge

zien, doch zij achtten het feit dat communisten de toon aangaven niet 

voldoende reden om uit te treden. \Jel realiseerden zjj zich dat hun 

houding heel wat militanter diende te zijn. In hot bijzonder deden de 

Engelse en Franse NUSes een dringedn beroep op de overiged in ieder 

geval eerst de volgende Council meeting af te wachten om daar hun 

grieven te uiten. Mocht dit op niets uitlopen, dan kon men altijd nog 

overleggen over andere methodes om de rus op het juiste spoor terug 

te brengen. 

In de zomer van 1948 vond deze Council meeting plaats te Parijs. Tevor-
'J 

gcefs werd hier getracht de IUS inzake de Tsjechische crisis tot an-

dere gedachten te brengen. Daarentegen ging de IUS executive zelf in 

de aanval, en beschuldigde de reactionaire functionarissen van de 

Zwitserse, Nederlandse, IerGe, Oostenrijkse en Italiaanse NUSes ervan 

een wig te drijven tussen de rus en de studenten in de betreffende 

landen. Minderheidsgroepen in deze landen werden aangemoedigd te 

komen tot een nationaal comité, door middel waarvan zij de opinies van 

de studenten op rus bijeenkomsten naar voren zouden kunnen brengen. 

Ondanks het krachtige protest van Nieuw Zeeland dat het opnemen van 

minderheidsgroeperingen uit landen, waar een representatieve NUS 

bestond, in lijnrechte tegenspraak zou zijn met de letter en de geest 

van de constitutie, werd deze politiek door de Council goedgekeurd 

en in de komende jaren zonder aarzeling in praktijk gebracht. Immers, 

zoals het Secretariaat zei, de IUS moest loyaal z~n t.a.v. haar 

aanhangers in alle landen ter wereld. 
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Hoofdpunt op de agenda was het Executive report, dat door Grohman 

werd voorgelezen. Het bleek een getrouwe afspiegeling te z~n van de 

buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. Nadat de levensomstandig

heden van de studenten van ~icst-Europa in schrille kleuren waren ge-

tekend, merkte Grohman op: (51) 

11 It is interesting to note that in practically all these coun
tries I have mentioncd, there is an economie plan, boaring 
thc name of one of the foreign ministers in operation" (het 
Marshall plan). 

De relatie tussen universiteit en Marshall plan werd verder uitge

werkt in de algemene resolutie van de Council, waarin gesteld werd: 

"Evidence was given by some delcgations that there has been 
a detoriation in the living conditions of the working people 
and Gtudents in certain countries, affected by the Marshall 
plan. 11 

Derhalve werd de IUS opgedragen de nadelige invloed van het Marshall 

plan op het universitaire leyen nauwlettend te bestuderen. 

In andere delen van Europa bleek de toestand daarentegen veel roos

kleuriger te ztn: 

"In other European countries the student has found his oppor
tunity in the work of reconstruction and is fulfilling the 
tasks allotted to him in the planned economies of the coun
tries concerned." 

Ten aanzien van deze passages protestcerdd'de minderheidsdelegaties 

met klem, en stelden dat het Harshall plan niets, maar dan ook niets, 

met een conferentie te maken had, die zich met studentenzaken diende 

bezig te houden. Dit standpunt werd echter niet gedeeld door de meer

derheid van de Council, die b~ monde van de Sovjet gedelegeerde stel

de, dat het Harshall plan in feite een 11act of onslavement for the 

peoples of Europeu b~tekcnde. 

Het Bill El lis werd in het Ex ecu ti ve report korte met ten gemaakt. Hij 

werd afgeschilderd als: 

"one of the greatest enemies of the rus, a disruptive factor 
in the international student movement. To read his letter of 
resignation and some of his recent articles is almast physic
ally repulsive because they are in the same vein as the dis
torted reactionary press." (52) 

Het enige aangr~pingspunt van de minderheid om tot een discussie te 

komen, was het feit, dat de IUS Executive zo mogelijk alle resoluties 

unaniem aangenomen wenste te zien. Teneinde deze groep in staat te 
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stellen toch vóór een resolutie te stemmen, ondanks de eenz~dige 

politieke tekst, stelde de Executive voor in verschillende resolu-

ties de passage "some delegations think etc." in te voegen. 

Hierin werd het minderheidsstandpunt in vage termen aangeduid, waar

na deze delegaties onder druk werden gezet de gehele resolutie te 

aanvaarden. B~voorbeeld: 

"Although we acknowledge that some Council members hold the 
apinion that the actions of the Executive secretariat in 
conneetion with the roeent events in Czecho-slovakia were 
incorrect and not impartial and would like to protest about 
this, the majority of the Council considers that the actions 
of the Executive secretariat were correct. 11 (53) 

Dit gaf inderdaad de waarheid weer, zodat men het niet meer dan van

zelfsprekend achtte, dat deze resolutie unaniem werd aangenomen. Op 

deze wijze eindigde de Council met vrij unanieme steun aan de Executive, 

terw~l slechts op ondergeschikte punten kritiek in de resolutie werd 

opgenomen. 

Slechts op een enkel ogenblik toonde de rus zich bewust van de groei

ende kritiek op haar werkzaamheden en realiseerde zich het gevaar 

dat een groeiend aantal NUSes zich zou terugtekken. Met het oog hier

op werd aan de Canadese NUS toegestaan een proeflidmaatschap voor 

twee jaar aan te vragen. In de w~ze waarop de rus zich tot de stu

denten van de wereld richtte was echter geen verandering gekomen: (54) 

"Students of the world: rally around the IUS and participate 
full in its activities .•..•• be confident taht if the youth 
demand and fight for peace, no war mangering schemes led by 
the Anglo-American monopolies can succeed. •i 

Het was duidelijk geworden dat de IUS muurvast in communistische 

handen was, en dat er geeR hoop meer was op verwezenl~king van het

geen de pioniers van 1945 voor ogen had gestaan. Hoewel hun gedachten 

nog steeds doorklonken in de constitutie van de rus, was de inter

pretatie daarvan niet langer idealistisch, maar ideologisch. 

Binnen het jaar na deze council besloten Australië, Nieuw ~eeland, 

Denemarken en Frankrijk de IUS te ver la ten. (In Frankrijk was de com

munistisch georiënteerde Executive inmiddels vervangen.) Zoals men 

weet waren Nederland, Zwitserland, België, Zwedèn en Ierland en 

OostenrDk hen voorgegaan, terwijl Noorwegen, West-Duitsland, Italië, 

Canada en de USA nimmer tot de IUS waren toegetreden. Doch het was 
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niet alleen deze ,,'esterse groep landen, die de ontwikkelingen binnen 

de IUS met teleurstelling en spijt volgden. In Latijns-Amerika werd 

tijdens de fanamerican student conference van 1948 in Montevideo 

besloten tot de oprichting van een eigen confederatie, waarbinnen de 
,,> 

\ Latijnsamerikaanse NUSes zouden samenwerken. Niet ten onrecht was de 
---~-

IUS bevreesd dat haar invloed in Latijns-Amerika hierdoor zou terug

lopen. Derhalve riep de Council alle Latijnsamerikaanse unies op: 

"to boycott any student conferencE: in Latin America, which is 
designed to disrupt the international student movement, and 
to oppose the creation of a confederation of students of Latin 
America, intended tó undermine the cooperation of Latin Americ
an student organisations with the IUS. The Council appeals to 
all st~dent organisations and students in Latin America to 
participate actively in the workof the rus, where their inter
ests can best be served and their demands realised." (55) 

Hoewel deze confederatie geen lang leven beschoren was, had toch de 

laatste paternalistische zinsnede een averechts effect op de Latijns

amerikaanse studenten. 

Het jaar volgend op deze Council meeting werd door de IUS gebruikt 

om op grote schaal activiteiten te organiseren. Een overzicht van de 

geweldige hocveelheid werk, die door het secretariaat werd verzet, 

kan men vinden in de brochure "This is the IUS", die in de loop van 

het jaar 1949 door de IUS werd verspreid. Vele seminars en uitwisse

lingen werden georganiseerd, een sanatorium werd geopend in Tsjecho

slowakijc, intern~tionale werkbrigades ondernamen projecten door ge

heel Oost-Europa, samen met ~FDY werd het tweede wereldjeugdfestival 

georganiseerd, en delegaties zwermden uit naar Lat~ns-Amerika en 

Zuidoost-Azië. De enorme fondsen die hiervoor nodig waren, leverden 

geen problemen meer op. Men was de financiële crisis van een jaar 

geleden te boven gekomen. 11Viorld Student News', het IUS tijdschrift 

dat een jaar lang niet had kunnen verschijnen wegens gebrek aan geld, 

werd weer in vier talen over de ~ereld verspreid, en d~gelijks werd 

in meerdere talen via Radio Praag de studentenwereld over de bloei 

van de IUS geinformcerd. Op de Council meetings was een ieder tevre

den, drtt de rus fondsen had kunnen vinden en deed geen navraag 

naar de herkomst van de gelden. Hiervoor was trouwens ook weinig 

gelegenheid, aangezien de Executive sinds de Farijsc Council meeting 
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de gewoonte aannam de financiële overzichten eerst korte tijd voor ze 

in behandeling werden.genomen, te laten circuleren. 

Doch hoeveel de IUS ook ~acht organiseren, ieder evenement en iedere 

brochure was doortrokken van de politieke l~n die de ~xecutive 

wenste te volgen. In de ::J.angGhRa.lde brochure "This is the IUS 11 kun

nen we lezen hoe in Amerika slechts 1 % van het nationale budget 

voor onderwijs werd gebruikt, tegen 51 %voor militaire of para-mili

taire doeleinden. (Hierin ging men voorbij aan het feit, dat onderwijs 

in de USA voor rekening komt van de staten afzonderlijk, terwijl mili

taire zaken een federale aangelegenheid is.) Voorts werd meegedeeld, 

dat in "Trizonia" = V'lest-Dui tsland, aan schoolkinderen de Hi tler

groet weer werd bijgebracht, hoe 60 Indonesische studenten door de 

Nederlanders geëlectrocuteerd waren, hoe de Nehru-politie de studen

ten mishandelde, en hoe de levensomstandigheden in Oost-Europa zien

derogen verbeterden. (55) 

De eerstvolgende Council meeting vond plaats in Sofia, september 

1949. Wat bij het eerste congres in 1946 een kleine communistisch 

gezinde meerdorheid was geweest, was nu door het toenbmend aantal 

unies, dat de banden met de IUS verbrak, uitgegroeid tot een over

weldigende meerderheid. Hiertoe droeg b~ dat 15 splintergroeperingen 

uit niet-communistische landen werden toegel~ten met alle rechten 

van een delegatie, ongeacht het feit of in het betreffende land een 

representatieve NUS bestond. Volgens de richtlijnen van de Parijs 

Council slaagde men er op deze wijze in het aantal deelnemende landen 

van 22 tot 37 op te voeren. Als waarnemers waren vcrvolgens 34 NUSes 

en organisaties aanwezig. 

Begonnen werd weer mat de behandeling van het Executive report, dat 

op de beken de wijze z~4n interpretatie gaf van de interna tienale poli

tieke situatie. Over de recente uittredingen werd vluchtig heenge

lopen, doch er werden wel enige passages gewijd aan de relatie tussen 

de lUS en zogenaamde a-politieke studentenorganisaties. Hoewel de 

laatGte werden gedefinieerd als een 11 old trick of the reactionaries 

to stifle youth and student Qrganisations and to make the youth 

docile and obedient,'' (56) wenste de Executive duidelijk stelling te 

nemen tegen diegenen, die d~chten dat deze organisaties zich in de 
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IUS niet thuis zouden kunnen voelen. Terw~l slechts vier uur werd 

besteed aan de practische activiteiten voor het komende jaar, werden 

van de 11 dagen 7-t besteed aan de discussie over het Executive 

report, waarin de ene delegatie na de andere z~n afschuw over de 

warmengers achter het Harshall plan en zijn vreugde over de vorderin

gen van het socialistisch karr,p onder de glorieuze leiding van de 

Sovjet-Unie uitsprak. Slechts van Engelse en Canadese z~de werd een 

reële poging gedaan om de discussie meer ter zake te doen z~n, doch 

zonder resultaat. Nadat zulks in Frankr~k gebeurd was, was ook in 

Engeland in het vorige jaar een nieuw bestuur gekozen, dat niet be

reid was in alles met de lUS mee te ~aan. Aan de andere kant lieten 

de Engelsen duidel~k merken, dat z~ de verdeeldheid in de studenten

wereld misplaatst achtten, en dat z~ er niet over dachten de rus te 

verlaten. Hun activiteit was er voornamel~k op gericht de IUS zoveel 

mogel~k open te houden en daarin een plaats te creëren voor een min

derheidsstandpunt. Onder andere stelden Z~,voor dat de rus een onder

afdeling in Londen zou openen, die zich in samenwerking met de Engelse 

NUS speciaal zou bezighouden met Oost-West uitwisselingen. Hierin 

was de rus tot nu toe schromelijk tekort geschoten, terwljl naar de 

mening van de Engelse unie juist hier een van de voornaamste taken 

lag. Immers het was noodzakel~k de isolatie die de koude oorlog te

weeg bracht te doorbreken. De Executive toonde echter geen interesse, 

en zodoende had het voorstel in de Council geen kans. Als tweede con

stfuctieve daad stelde de Engelse NUS voor, dat de IUS zich er niet 

bij neer moest leggen dat zoveel NUSes haar de rug toe keerden. Zjj ver

klaarde het voornemen te hebben om onder rus auspiciën een conferen

tie in Londen te beleggen, waar de IUS met de afvalligen over hun 

bezwaren en de toekomstige samenwerking zou kunnen overleggen. In

dien deze conferentie bevredigend zou verlopen, zou men de kans heb

ben een groot aantal NUSes te zien terugkeren voor het tweede IUS 

congres, dat in 1950 zou plaats vinden. Naar de mening van de Engelse 

NUS zou alleen een massale deelneming van de mindcrheidsunies dit 

congres representatief kunnen maken, en er zou langs deze weg een 

mogeljjkheid bestaan de rus terug te voeren naar hetgeen oorspronke

lijk in de bedoeling had gelegen. Meermalen werd dit voorstel te berde 

gebracht, doch er werd uiterst koel op gereageerd. 
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Het meest belangrijke punt van deze Council meeting was echter de 

houding die de rus ten toon-spreidde ten aanzien van Joegoslavië. 

Op 28 juni 1948 was Joegoslavië uit de COHINFORM gestoten en sinds

dien waren vanuit Moskou vele pogingen ondernomen om Tito ten val 

te brengen. Als formele redenen werden opgegeven de anti-Russische 

houding van de Joegoslavische regering, de afwijkende lijn inzake de 

landbouwpolitiek en het feit dat Tito aan do ontwikkeling van het 

volksfront meer waarde hechtte dan aan het streven do conw.unistische 

partij tot alleenheerschappij te brengen. Doch de werkelijke oorzaak 

lag dieper. Hoewel in alle Oosteuropese landen na de barlog krachti

ge, in Rusland opgeleide kaders aanwezig waren, moesten jeze het op

nemen tegen de populaire communistische leiders die in de oorlogs

jaren ter plaatse ondergronds hadden gestreden, en die een meer na

tionale· koers wensten te volgen. In navolging·van Tito legden zij de 

nadruk op de soevereiniteit van het land en wensten een weg tot het 

communisme te volgen, die aangepast zou zijn aan de plaatselijke om

standigheden. Zelfs gingen er stemmen op om te komen tot een Balkan 

douane-unie als voorloper van een Oosteuropese federatie, o.l.v. 

Tito, Gomulka, Georghiu-Dej en Dimitrov, waardoor de Sovjet-Unie 

van de grote en onweersproken leider tot een gelijkwaardige partner 

zou worden. Hierdoor kwam het leiderschap van de Sovjet-Unie wezen

lijk in gevaar. Hier kwam nog bij, dat in hot verre Oosten Mao Tse-tung 

erin slaagde op eifen kracht de Kuomintang van Tsjang Kai Chek in een 

hoek te drijven en een communistische staat te vestigen met m·eer inwo

ners dan de Sovjet-Unie en Oost-Europa tezamen. Deze dreigende ver

brokkeling diende volgens Stalin een halt te worden toegeroepen. Der

halve werd de diversiteit in staatkundige structuur en ideologische 

opvattingen uitgebannen en besloot hij met alle middelen door te voe

ren dat in Oost-~uropa uniforme staten werden 6ecreëerd, waarin het 

respect voor de Sovjet-Unie tot in de grondwet toe werd vastgelegd. 

Met behulp van de in Moskou opgeleide kaders slaagde hij overal in 

deze opzet, behalve in Joegoslavië, waar Tito geen reden zag de Sov

jet-Unie de eer te geven voor hetgeen hijzelf had verricht. Vervolgens 

werd de aanval op Tito ingezet, niet alleen om Joegoslavië terug te 

krijgen in hot gareel, maar bovenal o~ de nationalistische stromingen 

in de andere Oosteuropese landen het uitzicht te ontnemen. Prompt na 
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de uitstoting door do CCMINFORM werden de frontorganisaties ingescha

keld om Joegoslavië te isoleren. Terw~l tevoren de activiteiten van 

de "Students Committee of the Poeples Youth of Yugoslavia" (SSPYY) 

ruime aandacht ISokregen hadden in de kolem.men van ''Jjorld Student 

News'', wordt plotseling over Joegoslavië in alle talen gezwegen . 

. Het tweede jeugdfestival, dat in Boedapest werd gehouden aan de voor

avond van de Council meeting in Sofia, was de eerste manifestatie 

waar do IUS en WFDY geconfronteerd zoudon worden met de aanwezigheid 

van de Joegoslaven sinds de breuk met de COMINFORM. De grote moeil~k

heid was, dat men nog niet gereed was mût het vcrzamelen van bezwa

rend materiaal dat in overeenstemming was met de officiële l~n, ter

wijl men aan de andere kant ook onmogel~k de aanwezigheid van de Joe

goslaven voor kennisgeving kon aannemen. Daar de Hongaarse regering 

echter de visa weigerde' '~ç_rd\de rus deze vroegtijdige ontmoeting be

spaard gebleven. In Bulgar~e lag het ochter moeil~ker. Ten eerste 

waren de Joegoslaven lid van het Executj_ve Committee van de IUS, zo

dat z~ uitgenodigd dienden te worden; ten tweede kon de Bulgaarse 

regering geen visa weigeren, aangezien volgens het verdrag van Bled 

uitreisvergunningen werden verleend door het land van herkomst, in 

plaats van inreisvergunningen door het land van bestemming. Zodoende 

arriveerde de Joegoslavische delegatie in Sofia op de avond voor de 

Council meeting. Binnen enige uren werden de delegatieleden echter 

door de Bulgaarse politie uit hun hotel gehaald en over de grens ge

zet (57). Vervolgens wendden de Schotse en Engelse delegaties zich 

tot de IUS Executive met het verzoek stappen te ondernemen om de 

Bulgaarse regering van haar besluit terug te brengen. 

De IUS weigerde en gaf als reden op, dat de Joegoslaven zonder de 

vereiste papieren het land waren binnengekomen, hetgeen hun eigen 

fout was. Hierop toonde de Engelse delegatie echter aan dat de papie

ren van de Joegoslaven wel degel~k in orde waren geweest, doch dat 

daarentegen de Engelse papieren b~ aankomst onvolledig bleken te z~n 

geweest, waarna een telefoontje van de rus de zaak bij de douane doel

treffend had weten op te lossen. Op hun verzoek besloot de Executive 

de .Bulgaarse Unie met een onderzoek te belasten. Deze rapporteerde 

tegen .het eind van de Council meeting dat de Joegoslaven zonder toe

stemming van de Bulgaarse autoriteiten het land W-"lren binn>:ngHkomP.n, 
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dat z~ getracht hadden contact te zoeken met Tito agenten en v~ande

l~ke activiteiten tegen de Bulgaarse regering hadden ondernomen. Ver

volgens waren deze agenten en spionnen het land uit gezet. 

In de plenaire zitting weigerde de Executive om de Joegoslaven op

nieuw uit te nodigen met een andere delegatie te versch~nen, want 

naar zij zei, wenste zij op geen enkele w~ze het binnensmokkelen van 

agenten te bevorderen. Een Schotse motie, die hiertegen verzet aan

tekende werd niet in behandeling genomen, zodat het laatste woord 

over de Joegoslavische afwezigheid was, dat het land in fascistische 

handen gevallen was en als zodanig geen aanspraak kon maken op een 

buitengewone behandeling door de rus. (58) 

Geen andere actie van de IUS toonde duidel~ker aan, hoezeer de lei

dende figuren in het spoor liepen van de internationale communisti

sche beweging, en hoe de beweging gedegenereerd was tot wat de Engelse 

NUS President noemde "The student section of the COMINFORM". In de 

volgende maanden werd in gloedvolle bewoordingen de aanval op de Joe

goslaven ingezet en tenslotte werden z~ uit de IUS gestoten. Hiertoe 

werd besloten tijdens de Executive meeting in Londen, februari 1950. 

Slechts één niet-communist was bij deze vergadering als stemgerech

tigd lid aanwezig, nl. de president van de Engelse Unie, Jenkins. 

Hoewel de verhouding met Joegoslavi~ niet op de agenda stond, maakte 

de IUS President, Grohman, van de gelegenheid gebruik om vele en 

zware beschuldigingen tegen de Joegoslavische NUS (SSPYY) in te bren

gen. HU besloot zijn statement met de woorden, dat de rus de relaties 

met de SSFYY zou verbreken en stelde voor samenwerking te zoeken met 

de democratische Joegoslavische studenten. Jenkins maakte vervolgens 

de aanwezigen erop attent, dat niet de Executive bevoegd was tot het 

nemen van een dergel~k besluit, doch de Council of het Congress, en 

dat in elk geval een vertegenwoordiger van de SSPYY aanwezig diende 

te z~n wanneer zaken, zUn NUS betreffende, op de agenda stonden. 

Tegen dit voorstel bestond hevige oppositie en eerst toen Jenkins 

stelde dat verdere Engelse aanwezigheid hiervan afhing, werd beslo

ten een vertegenwoordiger van SSPYY toe te laten tot de vergadering, 

om vragen te beantwoorden. Het kruisverhoor dat vervolgens werd af

genomen, is door de Engelse waarnemers verbatim vastgelegd en is een 

schokkend document van de toon, die de rus in die periode jegens 
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afvalligen uit het communistisch blok aansloeg (59). De SSPYY werd 

op vele punten voor de voeten geworpen de IUS te hebben tegengewerkt, 

althans niet voldoende steun te hebben gegeven. In het bijzonder werd 

de SSPYY zwaar aangerekend, dat men studenten uit de ontwikkelings

landen ten tijde van het Wereldjeugdfestival naar Joegoslavi~ had 

uitgenodigd, in plaats van hen naar Boedapest te laten gaan, waar de 

Joegoslaven zelf niet aanwezig hadden mogen zijn. Bucevic, de Joego

slavische vertegenwoordiger, wees de Executive op het memorandum dat de 

SSPYY de IUS had doen toekomen en waarin ondubbelzinnig de construc

tieve wil tot samenwerking van de SSPYY was neergelegd. Zowel op fi

nancieel terrein, als op het gebied van de morele steun was de SSPYY 

niet in gebreke gebleven. Hij protesteerde met kracht tegen het feit, 

dat de SSPYY van obstructie beschuldigd werd en achtte het gedrag 

van de IUS Executive in flagrante strijd met de rus constitutie. Het 

memorandum werd echter terzijde gelegd en Grohman vatte het onderzoek 

samen met de woorden, dat Bucevic er niet in geslaagd was de rus be

schuldigingen te weerleggen. Vervolgens nodigde Bucevic de rus uit 

dan met eigen ogen te komen zien hoe de situatie in Joegoslavië er

voor stond, doch hieraan bleek de Executive geen behoefte te hebben. 

Het voorstel de relaties met de SSPYY af te breken, werd met algemene 

stemmen genomen, met alleen de stem van Jeukins tegen. 

Enige tijd na deze Executive meeting werd door de rus een brochure (60) 

uitgegeven, waarin de redenen voor de verbreking van de betrekkingen 

werden opgesomd. Na te zijn ingegaan op de "bekentenissen" van Bucevic 

in Londen, concludeerde de rus: 
"In all it amounts to a damning iudietment of the leaders of 
the SSPYY, whoare revealed as open agents of a regime of 
fascist oppression and terror, and as people who stop at no 
lie or slander to disrupt the unity of the international 
student movement and further their role as police agents and 
provocateurs." 

In een supplement, "Terror invades the university" (61) werd vermeld 

hoe 3900 studenten in concentratiekampen waren opgesloten en dat vele 

democratische hoogleraren waren vervangen door vroegere Nazi-collabo

rateurs. 

"The present policy and activities of the leaders of the SSPYY 
can only be understood against the background of post-war 
developments in Jugoslavia. The present rulers of Jugoslavia, 
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disguising themselves as "democrats", "socialists", and 
"communists" attained power with the concealed purpose of 
depriving the Yugoslav people of their long-fought freedom. 
These traitors had long befare entered the service of foreign 
intelligence organisations, and as their treacherous acts in 
the relation to the Greek dernocrats make abundantly clear, 
they have now o:penly joined the instigators of war." 

Enige weken nadat de beslissing van de Executive gevallen was, be

sloot de Engelse Unie met 86 tegen 26 stemmen haar lidmaatschap van 

de rus te schorsen en verklaarde zich bereid om de door de rus gene

geerde invitatie aan te nemen om een onderzoek commissie naar Joego

slavië te zenden. Men nodigde de rus uit zitting te nemen in de de

legatie, doch de rus deelde mee geen steun te willen geven aan deze 

"disruptive activities 11
• Teneinde de brede samenstelling van de de

legatie te garanderen werd een bestuurslid van de ~ommunistische 

studentenbeweging in Engeland uitgenodigd, doch deze trok zich op 

het laatste moment terug met de mededeling dat geen geestverwant be

reid zou z~n z~n plaats in te nemen. De delegatie bezocht alle uni

versiteiten in Joegoslavië, benevens vele andere plaatsen, instituten 

en personen die een verhelderend beeld van de situatie zouden kunnen 

geven. Uitgaande van de stellingen van het lUS rapport, ondervroeg 

z~ links en rechts personen, die geacht konden worden op de hoogte 

te z~n. De delegatie kwarr, tot de conclusie dat het merendeel van de 

rus beschuldigingen geen spoor van waarheid in zich hadden, terwDl 

de rest slechts zeer ten dele bleek op te gaan, althans niet in die 

mate, dat verontrusting gerechtvaardigd was. Inderdaad bleken er 

sinds de COMINFORM-resolutie arrestaties te ZDn verricht, doch van 

de 1000 gearresteerde studenten waren inmiddels 850 vrDgelaten. De 

delegatie was echter zeer verbaasd te moeten vernemen, dat de IUS 

haar standpunt had gebaseerd op verklaringen van refugees, nadat ZD 

tDdens de Tsjechische crisis met zoveel v~rve had verkondigd, dat 

refugee-verklaringen niet betrouwbaar waren. Het f~it, dat men geen 

belangstelling toonde om zich ter plaatse op de hoogte te stellen, 

wierp wel een zeer schril licht op de intenties van de rus. (62) 

Men dient zich te realiseren dat dit rapport werd geschreven door 

dezelfde studenten, die het jaar tevoren betoogd hadden, dat de 

Tsjechische crisis geen reden mocht zijn om de IUS te verlaten, aan

gezien men niet over de plaatselijke situatie was ingelicht. Zij hadden 

erop aangedrongen dat men de rus bleef steunen, terwille van het be

lang van internationale studentensamenwerkingen. Ook nu bleven zij 

streven naar dit ideaal en wensten de moed niet op te geven. 
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HOOFDSTUK VIII 

De climax 

Zoals de Engelse NUS tijdens de Sofia Council meeting reeds had aange

kondigd, zou zij het initiatief nemen tot een conferentie van NUSes, 

die over de ontwikkelingen van de IUS bezorgd waren. De bedoeling 

van deze bijeenkomst was niet om de oprichting van een ~egenorganisa

tie te bespreken, maar een poging om het gesprek tusse~ de rus en de 

minderheidsunies weer op gang te brengen. Met het oog daarop werd op 

de najaarsvergadering 1949 van de Engelse NUS in tegen~oordigheid 

van Grohman met 100 tegen 18 stemmen besloten: 

"that the Council approves the action of its Executive in 
proceeding with arrangements for holding an International 
Student Conference in Londen in December as a move towards 
re-establishing the representative character of the IUS." 

Nadat tijdens de Sofia Council meeting in 1949 reeds was gebleken, 

dat de IUS weinig interesse voor deze bijeenkomst had, besloot de 

IUS Executive later om deze hijeenkomst niet te sponsoren en trachtte 

zij de overbodigheid van deze vergadering aan de Engelsen duidelijk te 

maken. Toen de uitnodigingen echter eenmaal waren uitgezonden, ging 

de IUS een stap verder en riep iedere Unie op deze meeting te boy

cotten, want: 

"it is evident that this meeting contains the seed of dis
ruption and a great potential danger for the unity of the 
world student movement." 

Organisatoren, die op de eenheid van de studenten g0richt waren, 

werden geidentificeerd met de: 

"enemies of student unity, who are at the same time enemies 
of world peace and international understanding." (63) 

De resultaten van de conferentie maakten duidelijk dat de IUS het bij 

het verkeerde eind had. Van 20-22 december 1949, dus nog voordat de 

IUS de Joegoslaven had uitgestoten, kwamen de vcrtegenwoordigers van 

17 NUSes in Londen bijeen. Reeds bij het begin was het duidelijk, dat 

deze bijeenkomst niet tot doel had een nieuwe organisatie tegen de 

IUS op te richten en dit idee werd nadrukkelijk verworpen. Nu de IUS 

geweigerd had met hen overleg te plegen, bleef de deelnemers niets 
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anders over, dan on~rling van gedachten te wisselen over de ontwik

keling van de lUS ende beste houding die men ten aanzien hiervan kon 

aannemen. Voorzover het de bezwaren tegen de rus betrof, bestond er 

eenstemmigheid ten aanzien van de volgende punten: (64) 

1. Overemphasis on political questions; 

2. Partisan politica! analysis; 

3. Inefficiency in practical activities; 

4. Frequent political purposes of politica! activities; 

5. rncreasingly un-representative character; 

6. Repeated br~aches of the constitution; 

7. Fundamental issues beingsettled outside the Council; 

8. Uncompromising attitude to any opposition; 

9. Neglect of minorities • 

. Ten aanzien van de te volgen gedragslijn bestonden echter diepgaande 

meningsverschillen. De Engelse NUS werd verweten, dat zij een onrea

listische politiek volgde, aangezien zij zich voortdurend terwille 

van de eenheid liet verleiden haar steun te geven aan activiteiten, 

die de lUS van buiten de studentenwereld werden opgedragen. Het En

gelse voorstel om en masse terug te keren en als sterke minderheid te 

proberen de oorspronkelijke doelstellingen van de rus te verwezenlij

ken, vond slechts bij enkele delegaties steun. De meerderheid betoog

de, dat de ervaring had uitgewezen, dat het geen verschil maakte of 

men met een kleine of met een grote minderheid aanwezig was. Zij wens

ten zich niet langer te laten identificeren met de volledige eenzij

dige politiek van de rus en achtten het beter om als waarnemer het 

Tweede ~orld Student Congress bij te wonen. Waarnemers hadden volle

dig spreekrecht en recht van resolutie, zodat men ook langs deze weg 

een eigen geluid zou kunnen laten.horen. Mocht ditCongressmeer 

voor rede vatbaar blijken te zijn dan de recente Council meetings, 

dan zou men alsnog het lidmaatschap aanvragen. Maar eerst werd het 

tijd, dat de rus zelf haar bereidheid liet blijken om rekening te hou

den met andere opvattingen t.a.v .. de internationale politieke ont

wikkelingen. 

De vergadering legde gedetailleerdvast welke wijzigingen er in de 

constitutie en handelwijze zouden moeten komen, wilde de rus in staat 
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ZDn studenten van over de gehele wereld achter zich te verenigen. 

Intussen besloot men het onderling contact ten aanzien van praeti

scha projecten t~ intensiveren, nu deze vorm van samenwerking binnen 

de IUS onmogel~k was gebleken. De Nederlandse delegatie rapporteerde 

over een schema dat enige NUSes op een conferentie in Leiden hadden 

uitgewerkt en dat voorag in de oprichting van een "International 

Student Conference on Practical Activities 11 (ISCOPA). Deze conferen

tie zou min of meer regelmatig bij elkaar komen om over de practische 

problemen waarmee iedere NUS geconfronteerd werd, ervaring uit te 

wisselen. Deze ISCOPA zou onmogelDk als een tegenhanger van de IUS 

kunnen worden gezien, omdat ieder spoor van een beweging ontbrak, 

doch daarentegen het accent lag op vrijblijvende informatie en consul

tatie. Hoewel de vergadering de voordelen van de ISCOPA inzag, was 

men beducht voor de misverstanden die omtrent de intenties van de 

deelnemende Unies opgeroepen zouden kunnen worden. Derhalve achtte 

men het verstandiger eerst het tweede congres van de IUS af te wach

ten en geen vaste vorm te geven aan de minderheid. 

Inmiddels bereidde de IUS zich voor op het tweede World Student Con

gress, dat de grootste manifestatie zou worden, die men ooit zou 

organiseren. 

Terwijlvolgens de constitutie het Congress een jaar eerder gehouden 

had moeten worden, was daar de Joegoslavische affaire tussen geko

men, die het onwenselijk maakte zo spoedig reeds een zo massale stu

dentenbijeenkomst te beleggen. Zodoende had men in 1949 voor het hou

den van een kleine Council meeting gekozen, en dit werd door de Exe

cutive gerechtvaardigd doordat ZD de clausule in de constitutie, die 

sprak van een Congres eens in de drie jaar, wenste te interpreteren 

als stond er ~~ns in een peri6de van drie jaar. Nu had men de tijd 

tot 1952. Doch de positie van Joegoslavië binnen het communistisch 

geheel, was reeds spoedig duidelijk geworden en de internationale 

situatie rechtvaardigde een bijeenkomst van het Congres reeds in 1950. 

Zowel het tjjdschrift ;'dorld Student News 11 , als ook het nieuwsbulle

tin "News Service", werden e;evuld met reportages van de voorberei

dingen in de landen van Oost-Europa en met berichten van tegenwer

king, die communistische splintergroeperingen hadden te verduren in 
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de niet-communistische landen, wanneer z~ zich opmaakten om de stu-

\ denten van hu.· land in Praag te gaan vertegenwoordigen. De toon van 

deze publicaties is voldoende bekend, zodat citaten achterwege kun

nen bl~ven. Mocht men hierover nog in onzekerheid verkeren, dan loont 

het de moeite de brochures "US Education in Crisis" en 11 21 Unforget

table days in the Soviet Union° te lezen, die in deze t~d door de 

lUS zijn gepubliceerd. Hierin wordt het verschil duidelijk gemaakt 

tussen het leven in een land waar warmangers de toon aangeven en in 

een land waar peace-lovers aan het hoofd staan. 

De rest van de publicaties van de lUS werd gevuld met berichten over 

de handtekeningenactie voor het 1'Stockholm Peace Appeal" van 1950, 

een van de eerste massa-activiteiten van de World Feace Council om 

de wereld publieke opinie achter het Sovjet standpunt inzake de atoom-. 

bewapening te mobiliseren. Het doel van deze actie, gestart in de 

lente van 1950, hield méér in, dan het wekken van oppositie tegen het 

gebruik van de atoombom. Men herinnert zich, dat in september 1949 

de eerste Sovjet bom tot ontploffing was gebracht, in een tijd dat de 

publieke opinie in het Westen de aanmaak van atoomwapens tot een mi

nimum had doen terugbrengen. De leiders van de Sovjet-Unie waren be

vreesd, dat na de Russische bom de afschuw voor dit wapen plaats zou 

maken voor angst, dat de Sovjet-Unie er gebruik van zou kunnen mQken. 

Dit zou tot gevolg hebben dat het Westen de productie van bommen op 

grotere schaal ter hand zou nemen, hetgeen de achterstand van de 

Sovjet-Unie weer zou vergroten. Derhalve werden de frontorganisaties, 

onder leiding van de World Peate Council, ingeschakeld om met voor

b~zien van de conventionele wapenen morele verontwaardiging aan te 

wakkeren over het wapen, waarin het Westen nog een voorsprong had. 

Deze voorsprong kon op deze w~ze 'geneutraliseerd worden, aangezien 

men van dit ~apen tegen de publieke opinie in,vr~wel geen gebruik 

zou kunnen maken. Voorb~gaande aan de controle en inspectie, waar 

de Westerse ontwapeningavoorstellen op gebaseerd waren, richtte het 

"Stockholm Peace Appeal" zich tegen de atoomwapens zelf. 

Later heeft men de indruk gekregen, dat deze campagne eveneens ver

band hield met de Russische voorkennis van hetgeen in juni 1950 zou 

gaan gebeuren. Op de 28e juni brak namel~k voor de niet-communisti

sche wereld volkomen onverwacht, de Koreaanse oorlog u~t. In de 

vroege morgen overschreden Noordkoreaanse troepen de 38e breedtegraad 
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en ontmoetten nauwelijks tegenstand van het zwakke en verraste Zuid

koreaanse leger, dat niet in staat was de stormvloed te keren. (Het 

jaar t~voren waren, ondanks het verzoek van het Zuidkoreaanse par

lement, de Amerikaanse bevr~jdingstroepen vertrokken.) Binnen vier 

dagen hadden de Nçordkoreanen Seoul in handen. De Veiligheidsraad 

van de UNO beval een staakt. het vuren, maar toen Noord-Korea zijn 

agressie voortzette, werd v~or het eerst een UNO vredesmacht gevormd 

om de Noordkoreaanse agressie te keren. 

Thans bestaat het vermoeden dat de Sovjet-Unie inzake de Koreaanse 

oorlog voornamelijk geleid werd door het streven met Mao Tse-toeng in 

het reine te komen en te blijven en dat zij de UNO reactie allerminst 

heeft voorzien. De langdurige relaties, die de Sovjet-Unie met het 

Kuomintang regime van Tsjang Kai Chek had onderhouden, waren enigs

z~ns compromitterend, zodat men zich genoodzaakt achtte Nao meer be

hulpzaam te z]jn, dan anders voor de hand gelegen zou hebben. In janu

ari 1950 had de Sovjet-gedelegeerde de Veiligheidsraad verlaten uit 

protest tegen de aanwezigheid van Formosa in plaats van Rood-China. 

Derhalve was de Sovjet-Unie niet aanwezig toen de Veiligheidsraad 

tot actie besloot. Toen echter de Koreaanse kwestie tot een wereld

conflict dreigde uit te groeien in augustus 1950, keerde de Sovjet

vertegenwoordiger terug om een vinger in de pap te houden. Derhalve 

vond het Tweede lUS Congres plaats op het hoogtepunt van het Sovjet 

onbehagen over de UNO, terwijl de UNO troepen door de Noordkoreaanse 

legers tot het uiterste Zuid-Oosten van Zuid-Korea waren terugge

drongen en terwijl de World Peace Council het militaire overwicht 

van het Hesten trachtte te neutraliseren. 

Het Congres werd voorafgegaan door een bijeenkomst van de Council op 

12 en 13 augustus 1950. Hier werd het beleid van het secretariaat 

over het afgelopen jaar besproken, werd de procedure voor het Congres 

vastgesteld en werd besloten over de toelating van nieuwe leden. 

Ten aanzien van de nieuwe lid-organisaties werd voorgesteld een 25-

tal nieuwe organisaties als stemgerechtigd lid toe te laten. Infor

matie over het ledental kon niet verstrekt worden, doch tijdens de 

discussie bleek, dat slechts ~~n van de~e organisaties het karakter 

had van een NUS (Nigeria). De overige waren kleine actiegroepen, die 
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somtijds studenten verenigden, doch meestal middelbare scholieren. 

Deze otganisaties, zoals de 1Melbourne University International Co

operation Club", of de "Union of Pupils of .Secondary School in 

Nazareth" (Israel) als stemgerechtigd lid toelaten, was op geen en

kele wijze constitutioneel te rechtvaardigen. Zeker niet wanneer zij 

lánden-gingen vertegenwoordigen, waar reeds een NUS bestond. Vragen 

hieromtrent van Franse en Engelse zijde werden echter niet beant

woord en op voorstel van HangarDe en de Oekraine werd de discussie 

gesloten en werden de nieuwe leden aanvaard. 

Vervolgens diende de Council de beslissing van de Executive inzake 

de Joegoslavische NUS te ratificeren. Door de niet-communistische 

aanwezigen werden pogingen gedaan om de Joegoslaven uit te nodigen 

hun kant van de zaak naar voren te brengen. Wederom werd erop gewe

zen dat SSPYY hierop volgens de constitutie het recht bezat. Een 

vraag of Grohman het correct achtte op dit belangr~jke punt de consti

tutie te negeren, werd teruggekaatst met de opmerking ~at hij niet be

reid was zich te laten ondervragen als stond hij voor de ''Committee 

on Un-American Activities 11
• Met overweldigende meerderheid werd be

sloten de Joegoslavische fascisten niet toe te laten. Een Schotse 

motie van afkeuring werd niet in behandeling genomen, een Zuidafri

kaans voorstel een delegatie te zenden, werd buiten de orde ver

klaard en de beslissing van de Executive werd met slechts 12 stenm:en 

tegen aanvaard. 

De volgende dag begon het Congres, dat werd bjjgewoond door meer dan 

1000 deelnemers uit 78 landen, die volgens het Credentials report in 

het totaal 5.919.585 studenten representeerden. 

In de met vlaggen en bloemen versierde hal, werd de grootste show 

opgevoerd die men zich op dit gebied voor kan stellen. Begonnen werd 

met het voorlezen van het Executive report door Grohman, waarin uit

voerige aandacht werd gewijd aan de taak van de IUS voor de vrede, 

aan het Stockholm Peace Appeal, het Marshall plan, de Duitse kwestie, 

Korea e.d. 

"Two camps were formed after the last war - a camp of those 
fighting for.peace and progress, which is supported by all 
henest and peace laving people, and a camp of warmangers and 
reactionaries, which is ruled by a small group of imperialists 
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from Wall Street who in their mad hunt after profit and world 
rule try to drag the world into new, worse, bloodshed." (65) 

Om een indruk te krijgen van de atmosfeer en de massaregie, volgt hier 

een du moment neergeschreven impressie van een van de waarnemers: (66) 

"Grohman's reading of a nine page reference to North Koreans 
broke up Congress •.•... clapping, then all rushed to the 
Koreans and lifted them on their shoulders, handing them bou
quets of roses, chanting Ko-Re-A and the name of KimilSung, 
the President of North Korea. Demonstration reached climax on 
floor when Korean delegation head upon podium received bou
quets, armload, from organisational and governmental represent
atives. Americans presented bouquets to Koreans. Entire delega
tion, carrying roses, carried on shoulders of students through
out the hall ..• amidst chanting and play of floodlights. Same 
Koreans in uniform. This aspect lasted ten and one half minute. 
Then a whole hall sang student resistance and fighting songs. 
Koreans shouted slogans, wild cheering and clapping unison re
plies from whole audience. Koreans back on shoulders, milling 
in circle in forefront of hall •••• Ko-Re-A becomes almast 
deafening ••• as Koreans passed my.desk they shouted slogans 
of defiance at me. Entire presidium was standing throughout, 

·including President UNEF, who clapped at first, then just stood. 
American delegation standing on tables or around tables clap
ping and joining in shouts and chants. After sixteen and one 
half minute chair requested delegates take their seats, but 
this entirely ignored .•• demonstratien unabated. Each indivi
dual Korean carried by group of students through aisles between 
tables. Demonstration ended suddenly at twenty and one half 
minute •.... 11 

Doch niet alleen de Koreanen viel deze eer te beurt. Vrijwel iedere 

spreker namens een minderheidsgroep uit éen niet-cocimunistisch land 

werd op de schouders rondgedragen en met bloemen beladen. Het be

hoeft niemand te verbazen, dat deze gang van zaken diepe indruk 

maakte op onervaren deelnemers. Slechts weinig delegaties konden de 

verleiding om mee te hossen weerstaan, doch brachtten zij die moed op, 

dan werden zij door de zingende en yellende massa omringd en gebrand

merkt als reactionairen. 

Een reële discussie was in deze atmosfeer uitgesloten. Nu moet ver

meld worden, dat er absolute vr~heid bestond van spreken, zodat ie

dereen die dat wenste ook aan het woord kon komen. In verband met de 

verspreiding van de tekst werd men echter verzocht deze een dag te-

> voren te willen inleveren. Gevolg hiervan was, dat vrijwel iede~ spre

ker, die niet overeenstemde met de officiële lijn, prompt werd gevolgd 

door een landgenoot, die van punt tot punt de afgelegde verklaring 

tegensprak en die duidelijk maakte dat zijn voorganger niet namens de 
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werkelijke studentenopinie sprak. Vervolgens kwam de bekende demon

stratie van gemiddeld 15 minuten en werd alleen dit laatste statement 

op stencil uitgereikt.(Van de tientallen interventies die de Engelse 

Unie hield, bereikte slechts ~~n de deelnemers op stencil.) Jenkins, 

de Engelse President, viel de eer te beurt door de Sovjet-vertegen

wodrdiger, Shelepin, persoonlijk beantwoo~d te worden. Nadat Jenkins 

in de hem toegewezen tijd het Executive report volledig onaanvaardbaar 

had genoemd en met de moed der wanhoop een beroep had gedaan op het 

Congres om de objectiviteit te bewaren, in het bijzonder waar de actie 

voor de vrede betrof, antwoordde Shelepin: (67) 

"Yes Mr. Jenkins, to our regret we must distress you. We educate 
the Soviet youth to love the Soviet army, and the children, 
the youth, the whole of our people love the Soviet army, which 
headed during the war by Camrade Stalin, saved from Fascist 
slavery the whole of thë world, including your country Britain, 
Mr. Jenkins .••. '"' "Mr. J enkins and Mr. Rust we re trying to per
suade us that they and other similar·leaders of the British 
NUS expressed the apinion of th~ British students. This is a 
lie. It is not you who express the interest of British students. 
The apinion of the wide students masses is expressed by your 
compatriots.who spoke after you and on behalf of the British 
students exposed and condemned you ••• You Mr. Jenkins and 
Mr. Rust are traitors of your own people. You helped to get 
Britain transformed into the 49th State of America." 

Deze constatering werd gevolgd door een half uur durende demonstra

tie, waarbij de gehele Sovjet delegatie op de schouders ging onder de 

gescabdeerde kreten Sta-lin, Sta-lin, Sta-lin, Kom-so-mol en Long

live-peace. Vervolgens werd in een motie van afkeuring de interventie 

van Jenkins veroordeeld. 

Behalve de officiële delegaties waren in de zaal tal van gasten aan

wezig, die r~gelmatig het woord verkregen om het Congres de beste wen

sen over te brengen van hun organisatie en te wijzen op de immense 

taak van de studenten in de strijd voor de vrede. Wat de vrede in de 

IUS betekenis van het woord diende in te houden, werd het duidelijkste 

geformuleerd door de Tsjechische Minister van Onderwijs: ( 68) 

"We do nat want any kind of peace - we want a real peace, which 
means socialism and communism; when we cry peace, we must also 
cry: down with capitalism, long live socialism ••• " 

Natuurlijk was dit geen officiële lUS vertegenwoordiger, doch uit de 

resoluties van het Congres bleek niettemin, dat de IUS dezelfde Lenin~ 

istische vredesopvatting koesterde. Alleen op deze basis was het 
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mogelijk de Noo~d~oreaanse legers, die tot het Zuiden van Zuid-Korea 

waren doorgedrongen als promotors of peace te huldigen en de UNO 

troepen, die tradtten een bruggehoofd te behouden als ~~~ressors, 

headed by the American imperialists. 11 Of het overschrijden van de 

38e breedtegraad een daad van agressie genoemd kon worden, kan een 

punt van meningsverschil zijn. Dit deed zich echter eerst twee maanden 

later voor en was ten tijde van het Congres geenszins te voorzien. 

Door het Congres werd een adres aan de UNO aangenomen, waarin de 

deelnemers hun verontwaardiging erover uitspraken, dat de UNO zich 

voor het Amerikaanse karretje had laten spannen. 

De voorstellen, die een half jaar tevoren door rle Londense vergadering 

van minderheidsunies waren opgesteld, kwamen in het Congres niet aan 

' bod. Toen de Deense vertegenwoordiger een pogign daartoe deed, werd 

hij met door Grohman geleide spreekkoren van het podium weggejoeld. 

Eerst na zes dagen, toen het Congres een definitieve richting had 

gekregen, verslapten de aanvallen op de niet-communistische aanwezi

gen. Achter de schermen werd Jenkins door leden van de Russische de

legatie benaderd, die hem verzekerden dat hij weliswaar zeer onver

standig gesproken had, doch de overtuiging uitspraken dat men over 

de hoofdpunten van het Congres tot overeenstemming zou kunnen komen. 

Men verzekerde hem, dat iedere overeenkomst die tussen hem en de 

Sovjet-delegatie bereikt werd, door het Congres bekrachtigd zou wor

den .. Na ruggespraak met de andere niet-communistische delegaties, 

werden door Jenkins aan de Sovjet-delegatie dertien punten voorge

legd, die voor de minderheid essentieel waren. De belangrijkste hier

van waren de volgende: 

1. Objectiviteit bij het hanteren van de IUS principes; 

2. Hoofdtaak zou moeten zijn het bevorderen van het contact tussen 

studenten uit de "two camps"; 

3. Politieke uitspraken alleen met inachtneming van de clarification 

1947; 

4. Erkenning dat de IUS niet competent is op alle terreinen waarvoor 

de UNO in het leven geroepen is; 

5. Minderheidsgroepen uit landen met een representatieve NUS geen 

stemrecht; 

6. Het secretariaat geen policy-making body; 
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7. De IUS werkt alleen in een zeker land d.m.v. zijn lidorganisatie; 

8. Objectiviteit en recht van weerwoord in de publicaties. (69) 

Na hiervan kennis genomen te hebben, werd de verzoeningspoging van de 

Sovjet-delegatic stopgezet en hernam het Congres~ zij het iets meer 

gematigd, zijn loop. Op de laatste dag werden bovenstaande punten door 

de Schotse delegatie, mede namen de Scandinavische Unies, Australië, 

Nieuw Zeeland, Canada, de USA en Zuid-Afrika, officieel aan het Con

gres ter overweging gegeven. Aan de discussie hierover bleek het 

Congres echter geen behoefte te hebben en het vcrzoek werd genegeerd. 

Hiermee zagen de betreffende Unies hun poging om de IUS op het goede 

spoor te brengen stranden. Het zou niet hun laatste poging zijn, doch 

het betekende wel een keerpunt in de verhoudingen. Nu op deze wijze de 

rus hen de pas had afgesneden om zonder grote moeilijkheden en scheu

ringen in de eigen Unies tot samenwerking te komen, besloten zij zich 

hierdoor niet te laten weerhouden om althans de onderlinge samenwer

king te coÖrdineren. Derhalve werd besloten om in hetzelfde jaar 

nog in Stockholm bijeen te komen, om de lacune die de IUS gecreëerd 

had op te vullen. Overleg zou daar gepleegd worden over de wijze, 

waarop Latijnsamerikaanse, Aziatische en Afrikaanse studenten bij deze 

practische samenwerking betrokken zouden kunnen worden. 

Tegelijkertijd bleef men echter van mening, dat dit niet zou moeten 

geschieden door de oprichting van een nieuwe organisatie. ·Deze zou de 

Oost-West tegenstelling, die zij juist wensten te overbruggen, nog 

dieper maken. 
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HOOFDSTUK IX 

Het begin van de "International Student Conference" 

In oktober 1950 ·werden onder gezamenhjke verantwoording van de 

Deense, Noorse en Zweedse NUSes invitaties uitgezonden tot het bijwo

nen van een 11 international student conference 11
, die in decerr.ber in 

Stockholm gehouden zou worden. Deze uitnodigingen werden in eerste 

instantie slechts gezonden aan de NUSes, die een jaar tevoren aan 

het overleg in Londen hadden deelgenomen, hoewel de organisatoren 

openstonden voor suggesties om de deelneming uit te breiden. Doch men 

maakte duidelijk dat het in de bedoeling lag zich te beperken tot de 

NUSes, waarvan gebleken was dat zij overwegende bezwaren koesterden 

tegen de IUS. Andere NUSes, die tevreden waren met de wijze waarop de 

rus functioneerde, wenste men niet uit te nodigen, teneinde niet het 

odium op zich te laden NUSes van de IUS weglokken te willen. 

In de invitatie werd duidelijk gesteld, dat deze bijeenkomst niet werd 

belegd met het doel een platform te creëren voor algemene politieke 

discussie over het wel en wee van de wereld, noch met het doel een 

nieuwe organisatie op te richten. NUSes, die overwogen de invitatie 

aan te nemen, werd verzocht met deze condities rekening te willen 

houden. Als enig doel werd daarentegen aangekondigd: 

"to bring about a discussion on those very practical problems 
of student cooperation, which are the immediate concern of 
the representative student organisations in different countries, 
and to outline a program of action of concrete benefit for 
students everywhere." (70) 

De bestaande internationale studentenorganisaties werd te kennen ge

geven, dat ook zij een invitatie zouden ontvangen, indien ze daar 

prDs op stelden. Hoewel de IUS haar vice-president Berlinguer een 

week voor de conferentie uit Fraag naar Stockholm zond om poolshoogte 

te nemen, legde zij geen belangstelling aan de dag om de conferentie 

mee te maken. 

De NUSes, die aan de uitnodiging gevolg gaven vielen uiteen in vier 

groepen: 

1. NUSes, die lid waren van de IUS: Engeland, Schotland, Finland, 
Zuid-Afrika. 
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2. NUSes, die zich hadden teruggetrokken uit de lUS: Australië, 
Frankrijk, België, Oostenrijk, Nederland, Nieuw Zeeland, 
Zweden en Denemarken. 

3· NUSes, die om verschillende redenen nooit lid waren geweest 
van de lUS~- Canad-a, W-est-Duitsland, IJsland, Italië, 
Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Verenigde Staten. 

4. NUSes, die de lUS had uitgestoten: Joegoslavië. 

~ezamen waren er zodoende 21 representatieve NUSes aanwezig met een 

totaal ledental van ongeveer twee m{ljoen studenten. Doch om domi

nantie van de grote landen te voorkomen, werd afgeweken van de rus 
regel en werd aan iedere NUS ~~n stem verleend, ongeacht het aantal 

studenten dat men representeerde. 

Hoofdpunt van de discussie in Stockholm was, hoe men tot een vorm 

van practische samenwerking zou kunnen komen, zonder te vervallen 

in de fouten van de lUS en zonder een structuur te creëren, die als 

concurrerend voor de lUS beschouwd zou kunnen worden. Met betrekking 

tot het laatste realiseerde men zich dat het uiterst onwaarschijnlijk 

zou .zljn, dat men Oosteuropese NUSes zou kunnen opwekken bui ten de 

lUS een vorm van samenwerking aan te gaan. Zou men zelf een organisa

tie oprichten, dan zou men terstond in de antithese communistisch -

anti-communistisch gedrukt kunnen worden, hetgeen de verdeeldheid 

in de internationale studentenwereld zou institutionaliseren. Slechts 

de Amerikaanse vertegenwoordiger brak de code, dat men politiek bui

ten de discussie zou houden en hield een bewogen interventie, inhou

dende dat het hoog tljd werd dat men door middel van een democratische 

organisatie de communistische propaganda onder de studenten een halt 

zou toeroepen (71). Op dat ogenblik was deze interventie buitenge

woon ongelukkig. Hij werd prompt door de lUS aangegrepen om de Stock

holm conferentie te beschuldigen van "disruptive activitiesH (72). 

Door de lUS werd echter nimmer vermeld, dat deze interventie gevolgd 

werd door een motie van afkeuring, die door de o~crige NUSes met al

gemene stemmen wrird aangenomen. 

Nadat langdurig over de ~erschillende mogelijkheden van samenwerking 

gesproken was, werd tenslotte een door Nieuw Zeeland ingediend voor

stel aangenomen, dat inhield dat de conferentie jaarlijks bljeen zou 

komen als een autonoom platform voor overleg. Indien men mocht be-

. sltü ten gezamenlijk zekere projecten te ondernemen, dan zou men· deze 
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delegeren aan een der NUSes, die op de volgende conferentie zou moe

ten rapporteren. Zodoende beho~fde er geen Executive of Secretariaat 

aangesteld te worden en werd duideli.ik dat nier.1and het recht had om 

namens de conferentie te spreken. In deze structuur van de zgn. 

"delegated responsibility" was de gedachte merkbaar, dat men in ieder 

geval moest voorkomen voor de tweede maal geconfronteerd te worden 

met een organisatie die men niet in de hand kon houden. 

Zo werden de verschillende aspecten van student welfare (relief, 

student health, travel, sport, exchange, supply of textbooks, inter

national student identity card, refugees e.d.) aan de verschillende 

NUSes toevertrouwd, met de opdracht te rapporteren over de mogelijk

heid van geco~rdineerd optreden. Doch naast de problemen van eigen 

haard, realiseerde men zich, dat de moeilijkheden van studenten in an

dere delen van de wereld, de eigen problemen in importantie verre 

overtroffen. Met het oog hierop werd een "Students Mutual Assistance 

Programme 11 (SMAP) ontwikkeld, waardoor de hulp aan studenten uit de 

ontwikkelingsgebieden op het gebied van hun sociale, culturele en 

politieke taken, gecoÖrdineerd zou worden. Tenslotte werd aan Canada 

en Schotland opgedragen in een van beide landen de volgende ISC voor 

te bereiden, zo mogelijk over een. jaar. 

Zo bracht het jaar 1950 een keerpunt in de internationale studenten

beweging, hoewel dit toentertijd nog geenszins te voorzien was. Die

genen, die in Stockholm besloten de onderlinge samenwerking op het 

practische vlak te verstevigen, hadden geenszins de intentie een 

structuur op te bouwen, die met de rus zou moeten wedjjveren en de re

sultaten van deze ISC toonden voldoende aan hoezeer men daarvoor be

ducht was. Hun hoofddoel was om in de lee.mte op het gebied van de 

practische samenwerking te voorzien, totdat de lUS de wil getoond 

had om werkelijk un~verseel en onpartijdig te zijn. Ook indien een 

andere politieke of religieuze groepering zich van de rus had meester 

gemaakt, zou het vroeg of laat tot een dergelijke consolidatie van de 

minderheid zijn gekomen. Dat deze reactie nu zo lang op zich liet 

wachten, vond zjjn hoofdoorzaak in het feit, dat de usurpators van de 

lUS communisten waren, d.w.z. een van de, partnera in het wereldcon

flict. Had dit conflict buiten de studentenwereld te kampen met het 

ijzige klimaat van de koude oorlog, binnen. studentenkringen wenste men 
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tot elke prjjs de mogell,_ikheid tot een dialoog te bewaren en niet toe 

te geven aap de bevriezing van de contacten. Nu kon men tot 1948 

nog wijzen op pogingen van de lUS om haar eigen karakter te camoufle

ren. Doch gedurende de Joegoslavische en Koreaanse kwesties bleek de 

IUS geen enkele moeite meer te doen om een middenweg te bewandelen, 

zelfs al ware het in schjjn. Voortgezette pogingen de IUS tot rede te 

brengen, werden door vele leden van de minderheidsunies gezien als 

evenzovele concessies aan het internationaal communisme, dat zich in 

deze jaren van zjjn overdraagzaamste en scherpste kant liet zien. Al 

diegenen, die hamerden op het grote belang van de dialoog, werd grote 

na1viteit verweten en kregen bij de lUS tegelijkertjjd nul op het rekest. 

Keer op keer werden zjj met lege handen naar huis teruggestuurd, waar 

het steeds moeiljjker werd de leden te overtuigen van de noodzaak het 

nogmaals te mogen proberen. Indien de IUS deze functionarissen een 

kleine stap tegemoet was gekomen, waardoor ze hadden kunnen wijzen op 

concrete resultaten van hun werk, dan was de ontwikkeling in deze ja

ren waarschijnlijk anders geweest. Doch keer op keer sloeg de lUS de 

deur met kracht dicht en liet bij uitstek die Unies, die buiten het 

communistisch blok voor de lUS op de bres stonden in de kou staan. 

In zoverre waren de besprekingen in Stockholm dan ook gunstig, dat de 

IUS zelf voelde dat er iets fout was met de ontwikkeling en het terug

lopen in representativiteit. Weliswaar toonde het crcdentials report 

van het 1950 Congres een enorme toeneming in ledental, doch dit was 

in hoofdzaak te danken aan de "All China Student Fedcration", die na 

de Chinese revolutie in 1949 was toegetreden met 1.200.000 studenten 

en schoolkinderen. Doch sinds 1948 was de overgrote meerderheid van 

nieuwe lidorganisaties gerecruteerd uit kleine, niet-representatieve 

groepen, die bereid waren kritiekloos in het gareel mee te lopen. 

De NUSes, waar het de IUS om te doen was, i.c. de niet-communistische, 

trokken zich terug, zodat men op weg was alleen met geljjkgezinden 

over te blUven. De IUS Executive werd voor het probleem gesteld ener

zijds haar partij te blijven meeblazen met de frontorganisaties, die 

toentertijd op hoogspanning dienden te werken en anderzijds een klimaat 

te creëren, waarin de niet-communistische studentenorganisaties terug 

zouden willen komen. Men dient te bedenken, dat deze beide wensen 

zich moeiljjk lieten combineren in een tijd waarin overal in Oost-Europa 
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zuiveringen werden gehouden en de ene-"Titoist" na de andere ten 

slachtoffer viel aan de geheime politie. Een t~ verzoenende houding 

jegens niet-communisten stond vlak naast het Titoisme en bracht voor 

de lUS-leiders persoonl~ke risico's met zich mee. 

Het werd t~dens de Executive meeting van de rus in januari 1951 te 

Berl~n duidelijk, dat rmen om de werkelijke conflictpunten heenliep 

en zijn toevlucht zocht tot ~en algemene actie voor unity. Hoewel de 

"splitters of unity" uit Stockholm fel werden aangevallen, werd voor 

het eerst erkend dat binnen de rus ruimte was voor meer overtuigin

gen: (73) 

"The Executive meeting of the rus confirms that unity in the 
rus does not imply agreement on a particular ideology or 
philosophy and that in spite of differences of political, 
religieus or philosop.hical viewpoint unity can be built. 
Unity in the rus means unity of action in faveur of a program 
worked out in camman and based upon the vital interests of 
students in all parts of the world, and primarily peace." 

Samen met de Engelse, Franse, Schotse, Zuidafrikaanse, Burmese, Syri

sche en Brusselse Unies werd hier een gemeenschappel~k verklaring (74) 

opgesteld, waarin nogmaals werd onderstreept dat NUSes konden ver

schillen in opzet en doelstelling, doch dat dit geenszins "unity" be

hoefde uit te sluiten. Een oproepwerd gericht tot de niet -aangesloten 

NUSes om deel te nemen aan de activiteiten van de rus voor de vrede, 

de nationale onafhankel~kheid van de gcknlonialiseerd~ landen en een 

democratisch onderw~s. Hoewel uit de opmerkingen in het Executive 

report, betreffende de international~verhoudingen geen enkele gema

tigdheid was te concluderen (75) - men vergete niet, dat dit een ge

schreven doeurnen ta t\ '·was - waren de mondelinge aanvallen op de minder-

heidsunies en hun regeringen in deze meeting minder fel en frequent. 

Deze trend werd voortgezet ~~dens de Council meeting, die in septem

ber 1951 in Warschau werd gehouden. Ter~l nog geen vier maanden te

voren de Engelse Unie duidel~k was gemaakt in een open brief, dat 

het veranderen van het full membership in een associate memhership 

een zinloze en onnodige stap zou zijn, kostte het de Engelse NUS in 

Viarschau geen moei te om dit voorstel al thans ter discussie te stellen. 

Deze vorm van lidmaatschap hield in dat de betreffende NUS in onder

ling overleg met de rus Executive zou vaststellen welke relatie z~ 

ten aanzien van de rus zou hebben, waarb~ zowel de rechten als de 



J 6 

verplichtingen bep~rkt konden worden.- In het algemeen zou het er op 

neer komen, dat de Engelse NUS. de principes die aan de constitutie 

ten grondslag lagen zou onderschr~ven, doch zichzelf slechts in zo~ 

verre gebonden zou achten aan rus be~luiten als haa~ eigen constitu

tie dat toeliet. Intussen zou ZD het recht behouden om de vergaoe

ringen b~ te wonen en aan practische projecten mee te werken~ Ook 

uit andere resultaten van-de Council meeting verkreeg men de indruk 

dat de lUS c9ute que COUte de indruk wilde vestigen VOOr rede vatbaar 

te z~n en zich krachtige bepePkingen oplegde vergeleken met vro~~er. 

Zo werd op voorstel van Zuid-Afrika een resolutie aanvaard, die op

riep tot het organiseren van een unity meeting, 

"to discuss measures for strengthoning cooperation between the 
rus and student organisations n.on-membcrs of the rus and to 
clarify differences which may exist. 11 (?6) 

Hier was dan eindel~k het initiatief, dat twee jaar geleden reeds aan 

de IUS was voorgesteld en dat was uitgelopen op de London meeting, 

waar de IUS alle ·medewerking aan geweigerd had. Overtuigd van het be

lang van deze meeting, werd door de niet-communistische NUSes aan de 

IUS ~oorgcsteld een neutraal comit6 te vormen voo~ do voorbei~idingen, 

doch helaas achtte de rus dit niet in overeenstemming met haar waar

digheid. Even laaide het oude vuur -~eer op, toen werd gesproken over 

de uitnodigingen en erop werd aangedrongen·~c Joegoslavische NUS uit 

te ·nodig"(,. Dit bTeek voor de IUS onaanvaardbaar. Hoewel de meeste 

niet-communistische NUSes wisten dat het laten vallen van deze cis 

thuïs nioeilijk te verdsdigen zou zijn; gaven zij toe en distantieerden 

zi~h van de organisatie om zodoende geen verantwoordelijkheid voor de 

uitnodigingen te hebben. Aan de andere kant werd alle steun toegezegd 

om deze meeting te doen slagen. Van haar kant kon de Council waarde

rirrg opbrengen voor de soepelheid van de minderheid, hetgeen in een 

appnndix aan de unity resolutie wer~ tdegevoegd. 

Terwijl de me~ste NUSes konden rapporteren, dat er een gunstige wending 

in de rus gekomen scheen te zijn, bleek in het volgende jaar dat deze 

gematigde toon niet door de'IUS volgehouden kon worden. De aanvallen 

op Joegoslavi~ gingen onverminderd door en dermate tendentieuze en 

onware informatie werd over de ,Jesterse landen verspreid, dat men tw~

felde aan de wil van de IUS om tot elkaar te komen. Toen vcrvolgens de 

rus insprong in de campagnes van alle frontorganisaties tegen het gebruik 

van bacteriologische wapens in Korea, was voor velen de maat vol en ten

slotte werd deze unity meeting slechts door twee niet leden van de rus 
bijgewoond. 
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HOOFDSTUK X 

Het scheiden van de wegen 

Begin januari 1952 kwam voor de tweede maal de "International Student 

Conference" bijeen en wel in Edinburgh. Het lag in de bedoeling, dat 

hier door de NUSes rapport zou worden uitgebracht over de diverse 

activiteiten,_die a~n hen waren gedelegeerd, doch daarmee was men 

spoedig gereed. Er was geen reden tot b~zondcre voldoening. Hoewel 

enige projecten, zoals het "Students Mutual Assistance Programme", 

zeer ambitieus van start waren gegaan, was men op de meeste andere 

terreinen zeer tekort geschoten. Weliswaar was een aanzienl~ke hoe

veelhei~ questionnaires door de diverse NUSes aan elkaar toegezonden, 

doch de reacties waren onder de maat gebleven en de concrete samen

werkingsmogel~kheden waren vr~wel geen stap verder gekomen. Hiervoor 

waren vcrschillende redenen aan te w~zen, doch de belangr~kste was 

het gebrek aan onderling contact in de periode tussen de beide 

ISC's. De meeste NUSes hadden niet voldoende middelen om vértegcn

woordigers af te vaardigen naar conferenties waar slechts enkele 

agendapunten ter sprake zouden komen, laat staan dat z~ officcrs 

konden vrijmaken om een gedetailJccrdc correspondentie met de andere 

NUSes te onderhouden over technische aangelegenheden. Een tweede 

handicap bleek het gebrek aan gezamenlijke financiën om deze NUSes in 

de onkosten tegemoet te komen. Dit bleek op onaangename w~zc toen 

enig~ NUSes moesten berichten wegens gebrek aan gelden niet in Edin

burgh aanwezig te kunnen zijn. (Nieuw Zeeland, Egypte e.a.) 

Zo bleek op verschillende terreinen dat deze gedecentraliseerde 

structuur allesbehalve efficiënt cri effectief was. Als belangrijkste 

ag:ndapunt werd besproken hoe men deze mocil~khcdcn kon overkomen. 

Door de Zweedse NUS werd de gedachte gelanceerd om een geme~nschap

pelijk secretariaat op te richten, dat coÖrdi~erend kon optreden en 

de NUSes zou kunnen bijstaan bij het uitvoeren van de ta~en, die hen 

door de ISC waren toevertrouwd. De vrees bestond echter, in het bD

zonder bij de Zuidafrikaanse delega tie, dat dit secretariaat een zo 

belangr~ke plaats zou gaan innemen, dat met het instellen daarvan in 
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feite een nieuwe organisatie gecre~erd werd. Met alle gevaren van 

dien. De Conference was echter unaniem van mening, dat dit geenszins 

in de bedoeling lag. De voorstanders van het secretariaat maakten 

duidelijk dat men niet het organisch centrqM ván é~n beweging wenste 

te creëren, doch hoogstens een gemeenschappelijke postbus met beperkte 

taken, die op bescheiden schaal zijn diensten zou verlenen. Indien het 

secretariaat al eigen t3ken zou mogen vervullen, dan alleen na een 

gespecificeerd wandaa t van de ISC, terwijl een Supervision Commi t tee 

van de vijf NUSes erop toe zou moeten zien, dat de verkregen bevoegd

heden niet overschreden zouden worden. Het lag dus helemaal aan de 

ISC zelf, wat zij van het secretariaat wenste te maken. Nadat in een 

langdurige discussie hierover overeenstemming werd berei~t, werd al

dus besloten. 

In Edinburgh werd aldus de basis gelegd voor het agn. "Coordinating 

Secretariatof National Unions of Students", dat de komende twaalf 

en een half jaar onder de naam "COSEC" zou functioneren. Hoewel in 

later jaren de bevoegdheden van COSEC die van een postbus met be

perkte mandaten te boven gingen, is als principe onaangetast geble-

ven: 

"The Secretariat shall be the administrative agency to ensure 
the implementation of the decisions of the International Stu
dent Conference. It shall only administer tasks and projects, 
specifically allotted to it by the Conference. It shall have 
no policy making functions whatsoever." (77) 

Na een korte discussie werd besloten de zetel van hei secrètariaat 

te vestigen in Leiden, dat één stem meer wist te verkrijgen dan 

Parijs. Ook deze beslissing was in latere jaren van invloed. Een rus

tige universiteitsstad werd geprefereerd boven een politiek-dynamische 

wereldstad. 

Een tweede, niet minder belangrijke beslissing van de 2e ISC was de 

formulering van wat men noemde de 11 Principles of Cooperation". Sinds 

de 1e I3C waren aan deze conferentie door "vJorld Student News" aller

lei doelstellingen en activiteiten toegeschreven, die men in strDd met 

de waarheid achtte (78). Derhalve besloot men op voorstel van Enge

land en Joegoslavië duidelijk de eigen doelstellingen te formuleren. 

Hoewel in de uiteindelijke tekst weinig nieuws stond te l~zen, hoopte 

men toch op deze wijze verkeerde interpretaties te voorkomen: (79) 
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"Expressing the desire of the NUSes of different countries for 
mutual understnnding and friendly cooperation, this Conference 
agrees on the following principles as a basis for that coopera
tion: 

1. rt shall be a practical cooperation on student problems such 
as concerning university education, student needs, student 
cultural activities, student sport, student health etc. 

2. rt shall be a cooperation on a voluntary basis and in the 
spirit of mutual respect and equality. 

3. rt shall be a cooperation that excludes all forms of dis
crimination, and is devoid of any kind of partisan policy. 

The NUSes represented at this conference, in adhering to those 
principles regret that events, for which they are not respon
sible, have prevented the full realisation of a world student 
community. They deelare their intention to werk for such a com
munity based on these principles and state their willingness 
to review their own arrangements in the event of changes in 

. the international student situation and of indications that 
ether National Unions are willing to enter in full cooperation. 
rhis tonference believes that by participating in a practical 
cooperation based on these principles, National Unions of Stu
dents can help to create friendship and understanding among 
students in all countries." 

Hoewel deze "Principles of Cooperation" door de evolutie van de rsc 

voortdurend zijn aangepast, zijn de basisgedachten onveranderd gebleven 

in de volgende twaalf jaar. Duidel~k sprak hieruit de uitgesproken 

wil om zich~elf niet op te stellen naast, laat ~taan tegenover, de 

rus. Doch men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken, dat men meer 

de bezwaren tegen de rus in het hoofd gehad heeft toen men deze struc

tuur ontwierp, dan een concreet alternatief. Men vergelijke de ISC met 

hetgeen de Londen meeting 1949 op de rus tegen had. Dat deze benade

ring .later zou veranderen was toen nog niet te voorzien. Het was 

voornamelijk de .toetreding van NUSes uit andere continenten die de 

ISC een heel nieuwe impuls gaf. Men gelieve hierbij dan ·ook in het 

oog te houden, dat met uitzondering van Indonesi~ en Brazili~ de aan

wezigen· in Edinburgh afkomstig waren uit "the old established coun

tries". Hun behoeften waren in de eerste plaats het verbeteren van 

de materi~le positie van de student en het a~hpasseh ~an de universi

teit aan de na-oorlogse ontwikkelingen. Dat de student· in vele landen 

deze doelstellingen ondergeschikt achtte aan de politieke problemen 

van hun land, werd door Edinburgri wel begrepen, doch deze mening werd 

niet gedeeld. 
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Het was niet verwonderl~k, dat de reactie van de rus op de 2e rsc 

buitengewoon negatief was. Reeds voor het plaatsvinden van de confe

rentie, had zij er de nodige aandacht aan gewijd en deze conferentie 

aangekondigd als nthe third well-intentioned step to hell 11 (80), 

(na Londen 1949 en Stockholm 1950). Zodra de geruchten Praag bereik

ten, dat men overwoog een secretariaat in het leven te roepen, werd 

deze gedachte met alle mogel~ke felheid door de rus aangevallen en 

werd er in het b~zonder de nadruk op gelegd, dat men zich niet beet 

moest laten nemen door de initiatiefnemers: 

"Their good intentions are this time more concrete - they 
want to establish something, but this sarnething is not, 
you see, an organisation, but something rather ill-defined -
an ''instrumentality." (80) 

Deze daad zou naar de mening van de rus tot gevolg hebben, dat aan 

de vooravond van de Unity-meeting een negatieve atmosfeer gecre

eerd werd. 

"rt is significant, that the Yugoslav and Falangist Spanish 
organisations which, by unanimous agreement of delegates 
representing 6 million students, including these of Aus
tralia and Canada (bath non-members of the rus) were exclu
ded from the unity-meeting, will play an important role in 
Edinburgh." (80) 

(Spanje was echter niet aanwezig in Edinburgh en men herinnert zich 

hoe voor de toelating van de Joegoslavische NUS geijverd was door 

Australië en Canada.) 

Nadat de Edinburgh resultaten bekend waren geworden, werden de aan

vallen verdubbled, op hetgeen de rus een "Vvestern student bloc 11 

noemde: (81) 

"rt merely provided a playground for those student politicians 
whose major preoccupation is the application in the student 
field of policies to divide the world into antagonistic geo
grafical bloes, and resulted in decisions which seriously 
jeopardised international student cooperation." 

Gaf deze houding reeds te denken over de bereidheid van de IUS om 

tot een dialoog te komen, deze indruk werd nog versterkt door de 

w~ze waarop de rus voortging met de tendentieuze berichtgeving over 

de catastrofale onderwijssituatie in de Hesterse wereld, waar de be

wapening een fatale invloed had op de vooruitgang. Dat men in Oost

Europa met dezelfde moeil~kheden te kampen had, zou eerst in 1956 

voor Radio Warschau worden toegegeven, doch hieraan w~dàe de IUS 
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geen aandacht. De aanvallen op Joegoslavië, het hete hangijzer van 

de komende unity-meeting werden niet verminderd. In dit land ble

ken duizenden studenten aan tuberculose te lijden: 

"The cases of moral crimes and drunkenness among teachers 
have increased, the demoralisation spreads •.• (82) 

De ambivalentie van de IUS maakte het in deze periode niet eenvou

dig de werkelijke in ten tie van de Ex ecu ti ve na te gaan. Immers, ook 

vanwege andere frontorganisaties werden in deze tijd unity-voorstel

len gedaan, o.a. op het gebied van de vakvereniging. In hoeverre 

deze voorstellen oprecht waren, is niet meer na te gaan, omdat alle 

frontorganisaties plotseling weer werden meegesleurd in de volgende 

campagne, die de verontwaardiging van de wereld moest wekken: de 

bacteriologische oorlog in Korea ( 83 ): . De Amerikaanse UNO troepen 

werden ervan beschuldigd met tyfus, pest, cholera, encephalitis, 

dysenterie en pokken besmette insecten vanuit speciale vliegtuigjes 

over Noord-Korea te verspreiden. Aangevoerd door de World Federa

tion of Demoeratic 1iomen, die ooggetuigenverslagen liet circuleren, 

waren binnen korte tijd alle frontorganisaties in deze campagne be

troJrilien. De afschuw van de gehele wereld werd gewekt door de rappor

ten en foto's, doch deze campagne werd na anderhalf jaar te zijn ge

voerd plotseling stopgezet en daarna werd er niets meer van verno

men~ Indien deze beschuldigingen op waarheid zouden berusteri, had 

de wereld er ook nu nog over gesproken, zoals men over Auschwitz 

spreekt. Doch ondanks alle commissies, die de frontorganisaties 

uitstuurden en die met 1'evidence" terugkeerden, was het al te dui

delijk dat men op deze manier de UNO actie als een puur Amerikaans 

complot wenste af te schilderen en de publieke opinie daartegen 

wenste te mobiliseren. Tijdens de Executive meeting in maart 1952 

in Boedapest, werd door de IUS uitvoerige aandacht aan deze cam

pagne geschonken en vervolgens werd het rapport van een interna

tional scientific cammission aan de lezers van WSN toegestuurd. 

Doch het was niet alleen de~e houding van de IUS, die de sfeer voor 

de unity-meeting ten nadele bernvloedde. Tijdens deze Executive 

meeting bleek, dat de conceptie van de rus ten aanzien van deze 

meeting zich wezenlijk veranderd had. Men bleek niets meer te voelen 
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voor een zakel~jke conferentie, waar meningsverschillen besproken 

konden worden, doch wenste een demonstratieve meeting voor world 

student unity te beleggen. Vele NUSes en groepen werden uitgenodigd 

om hun steun te geven aan de problemen waarmee de studenten ter 

wereld geconfronteerd werden, doch een l~st van invitaties en een 

concrete agenda bleven achterwege. De meeste niet-communistische 

NUSes kwamen zodoende tot de overtuiging, dat ht:t de moeite niet 

loonde om de unity-meeting b~ te wonen, omdat men IUS b~cenkomsten 

van deze aard voldoende kende. Dit had tot gevolg dat van de NUSes, 

waarvoor deze meeting oorspronkelijk bestemd was geweest, slechts 

twee aanwezig waren, te weten Canada en Chili en van de minderheids

unies binnen de rus alleen Zuid-Afrika en Finland. Hoewel in de aan

kondigingen een veel grotere deelneming vermeld stond, vergaderde 

men in het totaal met slechts 25 lidorganisaties van de IUS en de 

resultaten waren niet zodanig, dat men er iets over in News Service 

kon lezen. Slechts World Student News wijdde in een kort artikel aan

dacht aan de vele practische voorstellen die werden gedaan om tot 

unity te komen (84): de IUS sanatoria gingen open voor studenten 

uit de niet aangcsloten landen, publicaties zouden worden uitgewis

seld en Hongarije wilde zich op het gebied van het lan~c afstands

zwemrnen gaan meten met Canada, USA en Zuid-Afrika. Slechts het 

Statement of the Participants benaderde enigszins hetgeen de confe

rentie oorspronkelijk ten doel had, doch de inhoud daarvan bleef in 

rus publicaties onvermeld. Daarin werd onder meer aandacht gewijd 

aan de diverse conflictpunten, werd de IUS verzocht in haar publi

caties meer aandacht te willen schenken aan andere overtuigingen 

en werd toegezegd dat de IUS haar houding ten aanzien van Joego

slavië in een gedetailleerd document zou toelichten. Over de rech

ten van de minderheden en het handhaven van de constitutie zei de 

rus zich er niet van bewust te z~n anders te hebben gehandeld dan 

"the letter and the spirit of the constitution 11 gebood. Helaas wer-

den de belangrijke bezwaren van de minderheid, zoals de bekende 

dertien punten, terstond uit de discussie geweerd, om niet te ver

zeilen in wat de IUS noemde "sterile political debate." De Canadese 

delegatie was dan ook teleurgesteld over de vorderingen en achtte 

t 
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de opzet van de unity-meeting verlaten. Volgens hen hadden de kwes

ties die ter sprake kwamen eenvoudig per brief kunnen worden gere

geld,. terwijl nu de werkelijke meningsverschillen onbesproken bleven 

en de minderheid de indruk had behandeld te zijn als de "skunks at 

the international garden party of world solidarity behind the lUS" 

(85). Desalniettemin bleefmenadviseren lUS bijeenkomsten te blijven 

bezoeken, aangezien dit vooralsnog de enige contact mogelijkheid was 

met Aziatische studenten. 

In hetzelfde nummer van WSN waarin de lUS over de unity-meeting be

richtte, werd vermeld dat COSEC nog maar steeds in gebreke bleef 

enige practische werkzaamheden uit te ~Oeren. (86) 

"There is no doubt that the poverty ofpractical results, 
which however served as the pretext of calling conferences 
of the Stockholm-Edinburgh type, will still better enligh
ten the students on the strictly political and divisionist 
character of these endeavers whose object is to split the 
international student movement, to prevent students who 
are not members öf the rus from werking tagether with their 
colleagues at all parts of the world, organised within the 
rus who can themselves present another kind of balance 
sqeet of activities since these meetings." 

Voorzover de lUS wees op het ontbreken van practische resultaten 

had zij gelijk, want het had tot augustus 1952 geduurd eer het secre

tariaat zijn werkzaamheden begqn op een kleine kamer in Leiden. De 

oude lUS beschuldigingen als zou COSEC het gevolg zijn van een lang 

tevoren beraamd Amerikaans plot, konden na het bovenstaande voor 

kennisgeving worden aangenomen. 

Aansluitend op de unity-meeting werd in Boekarest de Council meeting 

gehouden, waar vertegenwoordigers uit 43 landen aanwezig waren, te

gen 61 het jaar daarvoor. Over de unity-meeting werd hier ternauwer

nood meer gesproken. Centraal stond op deze bijeenkomst de strijd 

voor de vrede met het oog op de op handen zijnde bijeenkomst van de 

World Feace Council. Doch in navolging van de andere frontorganisa

ties was de toon milder dan voorheen. De bacteriologische misdaden 

in Korea werden slechts en passant gereleveerd. De aankondiging van 

een documentatie over de verhouding IU3-Joegoslavi~ werd herhaald, 

doch een voorstel ter plaatse de situatie te bestuderen werd wederom 

afgewezen. Rest nog te vermelden, dat Grohman in Boekarest verstek 

liet gaan en de Roemeen Bernard Bereanu tot opvolger werd verkozen. 
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Over het vertek van Grohman is weinig bekend, doch het vermoeden 

bestaat dat hij te nauwe contacten onderhouden had met Slansky, de 

Tsjechische partijsecretaris, die in december 1951 gezuiverd en ge

executeerd was. Hoewel de lUS veel aan hem te danken had gehad, 

bleek men thans enigszins verlegen met de grote invloed die h~ 
lange jaren gehad had. Zo werd een naieve Zuidafrikaanse rnatie van 

dankzegging door de Executive niet in behandeling genomen met de 

woorden: "The IUS is not a thanksgiving body'' (87). Ondanks de ge

matigde toon van de Council kon deze niet de geschiedenis ingaan 

als een groot succes. Door opnieuw te weigeren om de constitutie 

te amenderen in die zin, dat een associate membership mogel~k werd 

gemaakt, riskeerde men het laatste contact met de minderheidsgroep 

en werd een extra stimulans gegeven aan de ontwikkeling van de 

rsc. 

De derde International Student Conference, die in januari 1953 in 

Kopenhagen werd gehouden, was om verschillende redenen belangrijk 

en heeft de toekomst van de ISC in sterke mate bepaald. De oorzaak 

lag in het feit, dat van de 35 aanwezige NUSes 3 uit Azië, 2 uit 

Afrika en 8 uit Latijns-Amerika afkomstig waren. Ontbraken indertijd 

de financiën om belangstellende NUSes uit alle werelddelen naar 

Edinburgh te laten komen, nu had COSEC fondsen kunnen vinden voor 

reisbeurzen, zodat de deelneming aanmerkelijk verhoogd was. In Edin-

burgh was aan COSEC het mandaat gegeven: 
"In so far as it will assist the operation of projects laid 

down by the conference, the secretariat may seek_and use 
finance from such sourees as may from time to time become 
available, provided that such manies are given in support 
of the principles of cooperation.

11 (88) 
Op grond van dit mandaat had men zich gewend tot meerdere institu

ten en had tenslotte een particulier fonds in New York, de "Founda

tion for Youth and Student_Affairs", bereid gevonden zonder condi

ties financieel bij te springen. Begr~pelijk was de conferentie be

vreesd voor mogel~ke invloed van deze financiers np het beleid en 

uitvoerige aandacht werd geschonken aan de aard van deze contacten. 

In het bijzonder achtte men het minder opportuun dat COSEC Ameri

kaanse fondsen aanboorde, gezien de voortdurende propaganda van de 
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IUS dat de ISC een creatie zou zijn van het State Department. Aan 

de andere kant realiseerde men zich, dat alleen West-Europa in staat 

zou zijn steun te verlenen, doch men werd met de moeil~kheid gecon

fronteerd dat Europese fondsen van zeer geringe betekenis en finan

ciële draagkracht waren. In Amerika bleken daarentegen meerdere 

fondsen aanwezig te zijn, die bereid waren tot steun en die inzagen 

dat de ISC alleen kon functioneren, indien zij volledig autonoom 

bleef .• Welke de motieven van deze fondsen ook mochten zijn, zolang zij 

geen invloed wensten uit te oefenen op het beleid, bestond er bij de 

deelnemers geeh bezwaar tegen het accepteren van geld. Het bleef 

echter in de komende jaren een punt van voortdurende aandacht voor 

de conferentie en het supervision committee ervoor te waken dat de 

autonomie van de ISC bleef gehandhaafd. Hierover later meer. 

Het fci t, ·dat nu meer dan een derde van de deelnemers aan de ISC 

uit de ontwikkelingslanden afkomstig was, had in Kopenhagen een we

zenlijke invloed op het verloop van de discussie. In het bijzonder 

voelden de Latijnsamerikaanse afgevaardigden dat hun problemen op een 

wezenlijk ander niveau lagen, dan de vraagstukken waarmee de oprich

ters van de ISC geconfronteerd werden. Zij hadden te maken met poli

tieke onderdrukking, partij-politieke infiltratie in de universitei

ten, beperkingen van de autonomie van de universiteit en de NUS, 

analfabetisme en andere problemen die in importantie de student wel

fare, student travel, exchange e.d. verre te boven gingen. 

Van de 20 Latijnsamerikaanse landen werden te dien tijde 14 geregeerd 

.door een militaire dictatuur, die zonder veel scrupules ingreep in 

alle facetten van het dagelijks leven. De Latijnsamerikaanse studenten 

waren zich bewust van hun politieke waarde en hadden niet het gevoel 

politiek terzijde te staan, dat in zovele Westeuropese landen de stu

denten typeerde. In·hoofdstuk II werd deze mentaliteit en zijn gevol

gen voor het karakter van vele Latijnsamerikaanse NUSes nader belicht. 

Het behoeft weinig toelichting, dat deze groep geheel andere activi-
0. teiten van de ISC verwachtte dan waarop tot pu toe het accent gele-

gen had en dat de verschillende opvattingen noodzakelijkerwijs met el

kaar in conflict moesten komen. Zij verlangden naar een krachtige or

ganisatie, die hen steun kon verlenen in hun problematiek. Deze 
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d wensen en de daaraan ten grondslag liggende problemen konden de 

Europese vertegenwoordigers zich wel indenken, doch z~ waren uiter

mate huiverig de ISC als platform te laten gebruiken om hierover van 

gedachten te wisselen. Coute que coute wensten z~ te voorkomen, dat 

de ISC hetzelfde spoor zou gaan volgen als de IUS en volledig op 

drift zou raken tot ze zich zou beschouwen als een soort studenten 

UNO, die de grens van haar eigen competentie niet meer zou zien. 

Hier werd door de Lat~nsamerikanen tegenover gesteld, dat een louter 

practische discussie voor hen een academische zou z~n, die aan de 

werkelijke noden van de studenten in hun land voorbij zou gaan. Z~j 

vroegen zich af, of de \JJesteuropese studenten hetzelfde standpunt 

ingenomen zouden hebben in de t~d toen hun landen bezet werden door 

de NAZI-troepen. Zouden zij werkelijk het geduld opgebracht hebben 

om zich bezig te houden met studentenhuisvesting e.d. in een tjjd 

dat hun land geconfronteerd werd met problemen van een wezenlijk 

andere orde? De me~rderheid van de aanwezigen in Kopenhagen was 

echter van mening dat een ieder die naar de ISC toegekomen was, 

ervan op de hoogte was, dat men naar een practische conferentie toe

ging, waar geen mogelijkheid was zich met politieke discussie bezig 

te houden. Zodoende verliep deze ISC teleurstellend voor een groot 

aantal delegaties. Hoe begrtpelijk de motieven van de meerderheid 

ook waren, ten aanzien van een ISC die wereldomvattend wenste te 

zjjn, bleek hun standpunt niet houdbaar. De volgende ISC zou een de

finitieve koerswijziging brengen, die, hoewel met aarzeling ingezet, 

binnen weinige jaren het karakter van de ISC zou veranderen. 

Toen echter eenmaal was vastgesteld, dat de ISC in Kopenhagen in 

wezen geen verandering zou ondergaan en dat men zich zou bljjven 

richten op een "framework for practical c.ooperation11
, keerde in de 

conferentie de zakelijke atmosfeer terug. 

Wederom was er geen aanleiding voor de deelnemers uitermate enthou

siast te zjjn over hetgeen de ISC hen aan practisch voordeel had ge

bracht. Het secretariaat had nog geen half jaar gefunctioneerd, 

hetgeen weliswaar voldoende was om het potentiële nut ervan in te 

zien, doch tastbare resultaten waren er nog zeer weinig. De activi-

teiten, die aan de diverse NUSes als "delegated responsibility" 
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waren toevertrouwd, waren over het algemeen slecht uit de ve~f ge

komen. Men hoopte dan ook dat het secretariaat spoedig ingewerkt 

zou zijn, om tot grotere steun te kunnen worden voor die NUSes, die 

met problemen te kampen hadden. Het principe van de "delegated res

ponsibility" wenste men echter onveranderd te laten. De bevoegdhe

den van COSEC werden slechts in geringe mate uitgebreid, doordat 

het secretariaat gemachtigd werd samenwerking te zoeken met UNESCO •. 

Hiertegen bestond het bezwaar dat het secretariaat de bevoegdheid 

verkreeg op dit terrein namens de ISC op te treden, doch het enige 

alternatief was een NUS hiermede te belasten en daarmee de contac

ten met UNESCO afhankelijk te maken van de deskundigheid van de func

tionarissen van de betreffende NUS, benevens hun nog onbekende op

volgers. Daarvoor achtte men de samenwerking met UNESCO te belang

rijk. Een tweede bezwaar was, dat de UNE:JCO onlangs de banden met 

de IUS had verbroken, zodat de indruk gewekt kon worden dat men 

poogde de plaats van de IUS in te nemen. Ook dit wenste men niet, 

om de indruk van concurrentie te voorkomen. Doch men was uiteinde-

lijk van mening, dat het UTJESCO werk uitermate practisch was en dat 

de deelnemende NUSes aan de ISC zeker diende te proberen hieraan hun 

steentje bij te dragen. Op de eerstvolgende UNE:JCO vergadering ver

zocht en verkreeg COSEC consultative status. 

Een andere belangr~ke beslissing van de derde ISC was, dat men voor 

he4eerst probeerde te definiëren wat men diende te verstaan onder 
I 

een NUS. Men was het erover eens, dat het een organisatie diende 

te zijn, die de meerderheid van de studenten in zeker land achter zich 

verenigde en die zich tot taak stelde hun belangen te behartigen. 

Langdurige discussies vonden echter plaats over de clausule of de 

Executive van een WJS vrij verkozen diende te zijn. De voorstanders 

van dit principe maakten duidelijk, dat men er alleen op deze wijze 
(' 

'f...__., '( zker van kon zijn, dat de vertegenwoordigers de m~'ing van de studen-

ten vertegenwoordigden. Liet men dit principe varen, dan zou men ge

confronteerd kunnen worden met verkapte regeringsvertegenwoordigers, 

zonder enige garantie te bezitten dat deze het vertrouwen genoten 

van de studenten. De tegenstanders waren daarentegen van mening, dat 

het feit er lag, dat in vele landen de NUS volledig onder regerings

controle stond en dat men door het aannemen van deze clausule 



zichzelf noodzaakte de vertegenwoordigers ~it deze landen te weren. 

Dit zou in het bijzonder betrekking hebben op de Oosteuropese NUSes, 

waarvan de resp. Executives niet door vrije en geheime verkiezingen 

verkozen waren. Zou een letere ISC besluiten om aan NUSes, die niet 

aan de ISC conceptie voldeden, een waarnemerszetel met spreekrecht 

toe te kennen, in Kopenhagen was men van mening, dat het een gevaarlDk 

precedent zou z~n, indien me~ een vrD-verkozen Executive niet als es

sentieel element van een representatieve NUS zou erkennen. Bovendien 

was dezelfde clausule aan de IUS constitutie toegevoegd en was het 

een van de voornaamste bezwaren tegen de IUS geweest, dat men met de 

interpretatie van deze claus~le gemanipuleerd had. Het zou uitermate 

bevreemdend zDn indien men nu zelf deze eis zou laten vallen, zodat 

met 16 tegen 10 dit voorstel werd verworpen (89). Sindsdien heeft men 

zich aan dit principe gehouden en iedere organisatie categorisch het 

stemrecht onthouden, die niet kon aantonen dat de mening van de stu

denten in de Executive weerspiegeld was. 

p 
f 
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HOOFDSTUK XI 

Het invallen van de dooi 

Twee maanden na afloop van de ISC vond een gebeurtenis plaats, die 

de gehele wereldsituatie belnvloedde en waarvan de gevolgen zich 

ook in studentenkringen deden geJden. 0aar tot nu toe de communis

tische landen als een monolithisch blok waren opgetreden, werd de 

toekomst daarvan opeens onzeker door het overlijden van Joseph Stalin 

op de 5e maart 1953. Vele boeken zijn geschreven over de invloed 

hiervan op de ontwikkeling van het internationaal communisme en even

zovele theorieën zijn ontwikkeld (90). Vast staat in elk geval, dat 

de opvolgers van Stalin geen reden tot vreugde hadden over de erfe

nis die h~ hen achterliet. Sinds de tweede wereldoorlog, en in het 

bijzonder sinds het uitstoten van Joegoslavië uit de COMINFORM, was 

het karakter van de communistische partij in Oost-Europa geleidelijk 

veranderd en was zij gedegenereerd tot een geprivilegieerde bureau

cratie, die de instructies van één man uitvoerde. De geheime politie 

zag haar macht groeien en op onbarmhartige wijze werden volk en partij 

gezuiverd van een ieder die zich in zijn uitingen niet volledig con

formeerde aan de vastgestelde lijn. 

Inmiddels waren de levensomstandigheden in de Sovjet-Unie, als O?k 

in de overige Gasteuropese landen, zienderogen achteruit gegaan. De 

collectivisering van de landbouw leverde niet de verwachte resulta

ten op en de zware industrie dreigde een topzware functie te gaan 

vervullen. Men begon zich af te vragen of het Sovjet economische 

model, dat gebaseerd was op ·de behoeften van de Sovjet maatschappij 

in de eerste decaden van deze eeuw,relevant was ten aanzien van de 

meer geavanceerde Oosteuropese staten. Dat in Oost-Europa het onbe

hagen toenam, is begrijpelijk, doch ieder teken van ontstemming werd 

met harde hand onderdrukt. In september 1952 richtte Stalin zich 

voor de laatste maal tot zijn opponenten in de vorm van een artikel 

in de Pravda aan de vooravond van het 19e partijcongres. Dit "testa

ment'; werd gevolgd door een intensivering van de activiteit van de 
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geheime politie, die zijn hoogtepunt vond in het dokterscomplot, 

naar aanleiding waarvan duizenden cearresteerd werden. 

Doch plots viel de kern van dit systeem weg en ontstond er een va

cu~m. De opluchting in Oost-Europa was tastbaar, doch de onzeker

heid over de toekomst evenzeer, omdat niemand, inclusief Stalins 

opvolgers, wist wat de toekomst zou brengen. Niet in het minst om 

zichzelf gerust te stellen, riepen de nieuwe leiders op niet toe te 

geven aan paniek en verwarring, doch vertrouwen te hebben in de toe

komst. Stalins 11 testament 11 verdween naar de achtergrond, omdat er 

niemand was met voldoende gezag, dat hij dit standpunt kracht bij kon 

zetten. 

Er bestaat thans het vermoeden dat .Beria, het hoofd van de geheime 

politie, plannen in de richting van een machtsovername zou hebben, 

doch binnen drie maanden zat hij achter slot en grendel en een half 

jaar later werd hij als agent van de Engelsen (sic) terechtgesteld. 

Nu werd het langzamerhand duidelijk, dat de minder harde koers in de 

internationaJe politiek die Stalin in de laatste jaren had ingezet, 

ook nationaal zijn intrede zou kunnen doen. Doch het verliep allemaal 

uiterst langzaam en het z0u nog enige jaren duren voordat Chroest

sjov op het 20e part~congres in 1956 zou aankondigen dat men met 

Stalin gebroken had. 

Het wegvallen van Stalin betekende echter ook dat er een wijziging 

moest optreden in de verhouding met de Oosteuropese landen. Deze 

waren minder geneigd van de nieuwe leiders alles te accepteren wat 

z~ vroeger van Stalin geaccepteerd hadden. In anciënniteit waren 

Tito en Mao nu de oudsten van de internationale communistische bewe-

ging en hoewel de eerste nog steeds in ongenade was, was het aan 

Moskou bekend, dat velen in Oost-Europa naar hem opzagen. Was het 

raadzaam en was de eigen positie sterk genoeg om het tegen Tito ge

voerde beleid voort te zetten? 

Ten aanzien van de betrekkingen tot de buitenwereld was reeds onder 

Stalin verklaard, dat een oorlog niet onvermijdelijk was en dat een 

vorm van coëxistentie nagestreefd diende te worden. Hoewel velen in 

het Westen de glimlach met wantrouwen bezagen, bestond er in die tijd 

weinig kans dat de nieuwe leiders opnieuw een oorlogspsychose zouden 

cre~ren, zoals in de late veertiger jaren. 

\ 
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Opmerkelijk was de invloed die de gebeurtenissen in de eerste zes 

maanden na de dood van Stalin op de frontorganis~ties hadden. Waren 

zij vroeger in hun uitlatingen meermalen enige weken op de officiële 

koerswijziging vooruitgelopen, nu werden zij geconfronteerd met een 

grote onzekerheid, omdat het hen evenmin bekend was in welke rich

ting Moskou zich zou gaan ontwikkelen. Kwam het maart nummer 1953 

van World Student News nog uit met een groot opgemaakte tekst van 

de condoleanties die de IUS en enige NUSes aan het Sovjet volk over

brachten (91) - hierin werd o.a. de heroische strijd van Stalin tegen 

het fascisme vermeld, alsmede z~n grote bijdragen voor wetenschap en 

cultuur •..• -daarna zweeg men, in navolging van Moskou, in alle 

talen over deze leider. In hetzelfde nummer van WSN werd nog een 

uitvoerige getuigenis van een Amerikaanse piloot afgedrukt, die ver

meldde hoe hij bacteriologische bommen boven Korea afgooide ( 92), 

doch ook dit onderwerp verdween uit de publicaties. Zelfs aan de 

Koreaanse wapenstilstand werd weinig aandacht geschonken. De niet

communistische wereld werd minder scherp aangevallen en het accent 

werd gelegd op de bekende unity en de enorme belangstelling om het 

derde World Student Congress eind augustus bij te wonen. Doch het 

beste kwam de onzekerheid van de rus inzake de te volgen gedragslijn 

naar voren uit hun houding ten aanzien van Joegoslavië. 

Terwijl Hoskou zich de eerste maanden onthield van ieder commentaar 

inzake Tito, werd de rus geconfronteerd met herhaalde verzoeken uit 

de niet-communistische wereld om Joegoslavië uit te nodigen. Men 

had de keuze: Aan de suggestie gevolg geven betekende een daad van 

verzoening jegens Joegoslavië; geen Joegoslaven uitnodigen en wel 

alle mogelijke grote en kleine studentenorganisaties ter wereld 

betekende op zijn minst een onvriendelijke stap •.. 

In afwachting van een po si tiebepaling van -de Sovjet-Unie, stelde 

d~ rus haar antwoord uit tot twee maanden voor het congres, waarop 

zij verklaarde: (93) 

"On this question on inviting the Yugoslav Student Organisation 
to the Congress, rus is constitutionally bound by the decision 
of the secend World Student Congress, which broke off rela
tions with the leadership of this body.· We have not received 
any information since the last Congress to contradiet the 
very serieus accusations made against the leadership there 
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and you will appreciate furthermore that neither the Secre
tariat, nor the Executive, nor the Council have the power 
to override this previous decision of the highest governing 
body of the lUS." 

Toen sprak opeens Malenkov tijdens de zitting van de Opperste Sovjet 

op 8 augustus 1953 de mogelijkheid uit zaakgelastigden uit te wisse

len met Joegoslavië,.hetgeen de eerste verklaring sinds jaren was, 

die geen aanval, doch een zekere n~te van erkenning inhield. Ter

stond begreep de lUS hoe de kaarten lagen (Een van haar vice-presi

denten, Alexander Shelepin. was een jaar tevoren benoemd tot lid 

van de Opperste Sovjet!) en op dezelfde dag verklaarde het secre

tariaat dat "the Yugoslav Union of Studente has been invited" (94). 

Hoe eenvoudig bleek het te zijn een beslissing van de highest govern

ing body terzijde te leggen. Dat de uitnodiging volgens de constitu

tie uiterlijk vijf maanden voor het Congres aan de Joegoslaven diende 

te zijn toegestuurd, was niet relevant, doch niet om die reden lieten 

zij verstek gaan. De Executive van de Joegoslavische NUS had onvol

doende tijd haar leden te raadplegen (drie weken) en achtte het on

juist op eigen initiatief een uitnodiging aan te nemen van een or

ganisatie die zich jegens de Joegoslavische studenten dermate had 

misdragen. 

Geheel in overeenstemming met het voorgaande was de houding die de 

lUS op het Congres in Warsc~au jegens de Joegoslaven aannam. Het zou 

nog meer dan een jaar duren voordat Noskou radicaal "om" zou gaan, 

en intussen was er geen richtlijn hoe men Joegoslavië tegemoet diende 

te treden. Derhalve was de IUS minder gelukkig met het voorstel van 

de Engelse NUS om de beslissing van het tweede Congres om de rela

ties te verbreken·te herroepen. Een tweede voorstel om de beschul

diging van fascisme te herroepen, werd evenmin als de eerste in be

handeling genomen. (95) 

Het bovenstaande moge de positie verduidelijken waarin de IUS zich 

bevond ten tijde van het derde Congres. Zoals gebruikelijk was ruime 

aandacht besteed aan de voorbereidingen en volgens de reportages in 

World Student News en News Service zouden ook vele niet-leden in 

Warschau aanwezig zijn om de unity van de internationale studenten

beweging te onderstrepen. Hieronder waren Zweden, Ierland, Luxemburg, 

Frankrijk, Itali~, Schotland en de USA, doch geen aandacht werd 

i 
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geschonken aan de voorwaarden die de eerste gesteld hadden, noch aan 

het feit, dat de laatste slechts waarnemers zouden zenden. (96) 

Toen uiteindel~k meer dan 1000 vertegenwoordigers van meer dan 200 

organisaties uit 102 landen zich in Warschau verzamelden, leek de 

rus voor de oppervlakkige beschouwer de meest wereldw~de organisatie 

die men zich voor kon stellen. In feite was die situatie minder roos

kleurig. De N1JSes, waar de IUS volgens de constitutie haar lidmaat

schap op baseerde, waren slechts in geringe getale aanwezig, vergele

ken met vorige·congressen; van de 21 aanwezige NUSes waren 11 afkom

stig uit communistische landen. Resteerden de NUSes van Bolivia, 

Burma, Ecuador, Finland, Guatemala, Japan, Nepal, Panama, Goudkust 

en Indonesi~, waarvan de laatste twee zich na het Congres terugtrok

ken. Vervolgens waren er de vertegenwoordigers van minderheideorga

nisaties uit landen waar een representatieve NUS bestond, die met de 

volle rechten waren toegelaten (Australië, Oostenr~k, België, Cuba, 

Nederland, Italië en Mexico). Tenslotte waren als waarnemers aanwezig 

de NUSes van Engeland, Schotland, Canada, Denemarken, Israël en 

Chili, terwijl de overige 170 waarnemende organ:lsa ties plaatse] ijke 

groeperingen, sportorganisaties en studentenbladen vertegenwoordig

den. (97) 

Hoewel op deze wjjze het aantal deelnemers dat van het tweede Congres 

van 1950 benaderde, had deze bDeenkomst een veel gematigder karakter. 

De demonstra ties die in Praag het Congre.s gedomineerd hadden, bleven 

hier, enige uitzonderingen daargelaten, achterwege en vanwege de 

Executive werd alle moeite gedaan om de stemming kam te houden. 

Daar andere frontorganisaties als enige buitenstaanders toegestaan 

werd het Congres toe te spreken, betekende dat in vergel~king tot 

Praag een belangrtke t~dsbesparing, doch men kon niet zeggen dat deze 

goed werd benut. Hoewel volgens de constitutie alleen op uitnodiging 

van het Congres door waarnemers het woord gevoerd mocht worden, bleek 

wederom dat iedere aanwezige organisatie en iedere deelnemers toe

gang had tot het podium. Vr~wel alle sprekers waren in overeenstem

ming met de l~n van het Congres, zodat de reeks interventies weinig 

aan het eindresultaat van het Congres toevoegde. Zoals gebruikelijk 

werd begonnen met het voorlezen van het Executive report, ditmaal 

door Bernard Bereanu. Hierin werd het bekende overzicht gegeven van 
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de internationale situatie, doch ditmaal had men zich meer beperkt 

tot problemen, die studenten direct betroffen. De passages over de 

peacelovers en de warmangers waren tot een minimum teruggebracht. 

Aangezien echter zovele NUScs buiten de communistische wereld afwe

zig waren en protestacties door studenten in de communistische landen 

sporadisch voorkwamen, was een groot percentage van het rapport ge

wijd aan activiteiten van NUSes, waarmee de IUS geen betrekkingen 

onderhield. Zodoende was het minder een rapport van hetgeen de IUS 

had verricht, wel een overzicht van hetgeen door studenten in het 

algemeen tot stand was gebracht. 

Gedurende vijf dagen werd over het Executive report in de plenaire 

vcrgadering van gedachten gewisseld. De uniformiteit van de commen

taren stond enigszins in contrast met de claim dat hier nu het wereld

studentenparlement vergaderde. 

Opmerkel~k was dit Congres dan ook alleen door het feit, dat de IUS 

zelf inzag, dat haar representativiteit ver te zoeken was. Het eer

t~ds belachel~k geachte voorstel om een associate merobership te ere

eren werd nu aanvaard (98) en van de z~de der Executive werden de 

gunstige aspecten van dit lidmaatschap meermalen naar voren gebracht. 

In feite werd door zes NUSes na het Congres deze vorm van lidmaat

schap aangevraagd, doch v~f daarvan trokken zich binnen het jaar 

terug. ( 99) 

Zelfs de meest fervente voorstanders van de IUS waren weinig tevre

den over het verloop van het Warschau Congres. De uitwendige omstan

digheden noodzaakten de IUS zeer voorzichtig te manoeuvreren, zodat 

men onmachtig was om een dynamische politiek te brengen. Diegenen, 

die als oppositie dit Congres b~woonden, signaleerden een grotere 

tegemoetkomendheid, doch men had de indruk dat dit niet het gevolg 

was van een werkcl~ke intPresse in een dialoog doch slechts voor het 

moment opportuun was. Zowel op het Congres als daarna bleek dat de 

unity die de IUS nastreefde in werkel~kheid uniformity was. Bereid

heid andere standpunten op hun waarde te toetsen, werd niet gevonden, 

hetgeen betekende dat de IUS als wereldstudentenorganisatie had ge

faald. Wilde z~ haar glorie van 1946 herstellen, dan zou z~ nieuwe 

en onafhankelijke wegen moeten zoeken. 
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Deze impasse, waarin de IUS zichzelf gemanoeuvreerd had, droeg in 

belangrijke ma te bij tot de groeiende belangstelling voor de ISC. 

Derhalve besloot de IUS Executive een delegatie te zenden naar de 

eerstvolgende ISC, die in januari 1954 in Istanbul zou vergaderen, 

om aldaar "on request of many NUSes" contacten te leggen. (100) 
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HOOFDSTUK XII 

De ISC wordt een wereldorganisatie 

In januari 1954 kwam de vierde International Student Conference b~
een in Istanbul, TurkDe, en vergaderden meer representative NUSes 

dan ooit tevoren bDeen waren geweest. Om duidelDk te maken, dat de 

ISC zich alleen op representatieve NUSes wenste te baseren en min

derheideorganisaties geen stem wenste te geven, werd wederom veel 

ttd van de conferentie in beslag genomen door het onderzoek naar de 

credentials. Uiteindel~k verkregen 35 NUSes de status van delegate, 

terw~l 5 NUSes de status van fraternal observer verzochten, die te 

vergel~ken was met het associate membership, dat de IUS zojuist had 

geintroduceerd. Bovendien werd door deze handelwDze onderstreept, 

dat de ISC zichzelf niet als organisatie beschouwde, maar als een 

periodiek terugkerende conferentie, die onafhankel~k van de voor

gaande conferentie over deelneming besliste, alvorens haar werkel~ke 

taak aan te vangen. Van de veertig nationale studentenorganisaties, 

die aan de voorwaarden voor een NUS bleken te voldoen waren nu 20 

uit Europa, 5 uit Azië, 4 uit Afrika, 2 uit Noord-Amerika, 2 uit 

Australasië en 7 uit LatDns-Amerika afkomstig. 

Het was deze bredere representatie, die het belangrtkste resultaat 

van de Istanbul ISC tot gevolg had. Waren in Kopenhagen (1953) reeds 

meningsverschillen ontstaan tussen de Europese en LatDnaamerikaanse 

afgevaardigden over het al dan niet politieke arbeidsveld van de 

ISC, het was duidelUk dat Istanbul hier een oplossing moest brengen. 

Terw~l in Kopenhagen de meningen fel tegenover elkaar gestaan had

den, bleken de verschillende Westeuropese afgevaardigden in Istanbul 

verzoend met het feit, dat de ISC met meer problemen in aanraking 

kwam dan aanvankel~k in de bedoeling had gelegen. Op voorstel van de 

Schotse NUS werd besloten dat een aparte commissie zich met de vraag 

zou bezighouden, in hoeverre de politieke vragen waarvoor studenten 

zich gesteld zagen, onderwerp zouden kunnen z~n van discussie op 

deze conferentie. In deze commissie werden NUSes verkozen, die de 

meest uiteenlopende standpunten representeerden (101) en na vUf 
'· ~ 
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dagen overleg werd aan de Conferent{e voorgesteld de Principles of 

Cooperation uit te breiden met het volgende: 

"The Conference nevcrtheless recognizes, that because of 
varying economie, social and political circumstances in 
differing parts of the world, the content of student 
problems ••••• diffcrs greatly, and recognizes further, 
therefore, that ISC's should be prepared to discuss the 
important and complex problems which confront students 
who are in lcss fortunate social, political and economical 
circumstances than the students who first formulated the 
principles of cooperation, subject to the following limi
tations: 

1. That the problems raised shall concern studente as such; 

2. That in so far as any decision on these problems is 
political, it shall be on a non-partisan nature and the 
taking of such decisions shall be clearly independent 
of partisan political considerations; since this is a 
criterion difficult to apply, •••• the decision should 
be taken only when the rcsults are likely to be rnarally 
and practically effective toward the solution; 

3. That problems invalving fundamental human rights 
shall be considcred only if accurate documentation is 
made available. (102) 

Het is duideljjk dat op deze wijze politiek op beperkte schaal zjjn 

entree kon doen in de conferentie. Na een uitvoerig debat werd bo

venstaand voorstel met 20 tegen 1 stem aanvaard, terwijl 6 NUSes 

zich van stemming onthielden. De enige tegenstemmer, de Nederlandse 

NUS, was bevreesd dat de Conference "became drowned in a political 
~-

se a" en had geen mandaat de bestaande belmmeringen daartoe weg te 

nemen (103). Diegenen die zich van stemming onthielden, betoogden, 

dat de st u den tenproblemen op geen enkele wijze te scheiden waren van 

de problemen van de maatschappjj waarvan studenten deel uitmaken, 

zodat derhalve de "students as suchr 1 clausule principieel onjuist 

geacht moest worden (104). Het zou nog zes jaar duren voordat zjj 

de ISC hiervan konden ov0rtuigen, doch inmiddels was de overgrote 

meerderheid meer dan tevreden over de overeenstemming die men had 

kunnen bereiken. 

Een volgende resolutie, die door de betreffende commissie was voor

bereid, werd vcrvolgens aan de conferentie :voorgelegd en zonder moei

ljjkheden aangenomen. Hierin werd vermeld, dat: 
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;'Na tiona_l Unions of Studen ts should lend their moral support 
to the wishes of students in colonial areas to move as rapid
ly as possible toward the goal of national independence, 
which is the pre-requisi te for full educa tional opportuni ty. ;; 
(105) 

Ontegenzeggelijk werd hiermee de basis gelegd voor vele 'student as 

such'' resolutieG, die in la tere jaren zouden worden aangenomen. Hen 

kan zich echter moeilijk aan de indruk onttrekken, dat de student 

as such clausule hier ~eer als een ontsnappingsclausule dienst deed, 

die een uitspraak over kolonialisme rechtvaardigde. Zoals gezegd, 

zou men eerst later ontkennen, dat men geen rechtvaardigingaclausule 

nodig had om problemen van wezenlijk belang binnen de conferentie ter 

tafel te brengen. 

Zoals bleek uit de derde conditie, die men voor politieke uitspraken 

gesteld had, was de ISC zich ervan bewust dat een politieke uit

spraak weinig waarde had, indien men niet de moeite genomen had, 

of de gelegenheid gehad had, om de feitelijke situatie te bestuderen. 

Derhalve werd aan de nieuwe principles of cooperation het besluit 

toegevoegd om een permanente commissie in het leven te roepen, die 

de conferentie over feitelijke situaties in diverse landen zou moeten 

informeren en in het bijzonder of de betreffende schendine van de 

fundamentele rechten van de mens de universitaire wereld mede betrof. 

Deze commissie zou op verzoek van de conferentie, of van tenminste 

vijf NUSes, onderzoeken de: 

"patterns of suppression of academie freedom, the distartion 
of free educational practices and other problems effecting 
freedom of access to the universities and equal educational 
opportunities." (106) 

Besloten werd in deze commissie vijf individuele studenten te ver

kiezen, die het vertrouwen van de conferentie hadden. Teneinde ook 

voor de periode tussen de conferenties de werkzaamheden niet te doen 

stagneren, werd deze taak aan het Supervision Committee toevertrouwd. 

Het werk van dit Research and Information Committee (RIC) werd op 

kleine schaal begonnen met het rapporteren over drie onderwerpen: 

Zuid-Afrika, Oost-Duitsland en Argentinië. Sinds deze ISC waren deze 

rapporten de basis voor het JlOliticke werk van de conferentie en 

hebben in aanzü:nlijke mate bijgedragen tot de informatie van studen

ten over de situatie waarin hun collega's zich bevonden. 



H 4 

Hoewel geenszins unanimiteit was bereikt bD het nemen van de belang

rDke beslissingen, bracht deze IbC de verschillende stromingen een 

heel eind tot elkaar. Nog steeds stelde men zich op het standpunt, 

dat rren geen organisatie wenste te worden, die beschouwd kon worden 

als de tegenhanger van de IUS, doch in feite had de ISC nolons 

volens zich ontwikkeld tot een g0vcstigd instituut, waarin door een 

groot scala van studenten samengewerkt kon worden. 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeld, was dit de eerste 

ISC waar een delegatic van de IUS aanwezig was als waarnemer. Het 

rapport dat deze delegatie uitbracht en waarvan een samenvatting 

verscheen in Yiorld Student News ( 107), was weliswaar negatief, doch 

het was opvallend, dat aan de deelnemende .NUSes geen vcrwjjten ge

maakt werden.Sinds Istanbul werd in de IUS publicaties zorgvuldig 

onderscheid gemaakt tussen de ISC en het secretariaat COSEC en werd 

de laatste met kracht aangevallen vanwege het verstoren van de een.-

~heid in de internationale studentenbeweging. Het secretariaat werd 

bD voortduring gepresenteerd als een Amerikaanse constructie, ge

steund door Amerikaanse fondsen, dat NUSes van samenwerking met de 

IUS trachtte af te houden. Dat COSEC in Istanbul en niet in ,Jashing

ton zijn mandaten ontving, geprezen en bekritiseerd werd, kwam men 

niet in de IUS publicaties tegen. 

Intussen ging de IUS zelf bergafwaarts, tot zij zich bD de 1954 

Council meeting in de Lomonosov universiteit van Moskou op een diep

tepunt bleek te bevinden. Weliswaar werd in het credentials report 

een gestadige groei vermeld, doch een korte vergelijking met het 

credentials report van ',Jarschau 1953 toonde duideljjk het tegendeel 

aan. \Jaren in Warschau del ega tes aanwezig uit 54 landen, in Noskou 

was dit aantal teruggelopen tot 46. Hiervan waren 18 delegaties af

gevaardigd door representatieve NUSes, waarvan zes uit niet-commu

nistische landen. De over~ge af~evaardigden waren zoals gewoonlDk 

te verdelen in minderheidsgroepen die claimden een NUS te ZDn en 

plaatselijke groeperingen. Claimde de IUS in ,Jarschau meer dan zes 

miljoen studenten te vertegenwoordigen, in Moskou was dit getal ge

daald tot vijf miljoen. In hetzelfde rapport werden echter aan de 

Sovjet-Unie 1,5 miljoen studenten toegeschreven, ter~il China 

I 

! 
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3, 5 miljoen voor zijn rekening neemt, waarvan volgens de in terven tie 

van de Chinese delegatie in 1953 30.000 afstudeerden. De onbruik

baarheid van deze getallen behoeft geen toelichting. 

Zoals gebruikelijk kwam er van de zijde waar de delegates gezeten waren 

unanieme steun aan de lijn die door de Executive werd aangegeven en 

werden de enige werkelijke discussiepunten door de waarnemers gein

troduceerd. Een Canadees verzoek om alleen representatieve NUSes 

stemrecht te v.erlenen, werd wederom afgewezen, want naar de algemeen 

secretaris van de IüS verklaarde: 

"we must not let legality hinder. the work of the 
Council." (108) 

Door de coming man Jiri Pelikan werd ditmaal het Executive report 

gepresenteerd, dat de milde toon van ,;arschau voortzette. Men ge

lieve te bedenken, dat dit een geschreven document was en dat de 

IUS zorgvuldig vermeed in deze documenten een harde koers te varen 

in de tijd waarin de verhoudingen in Oost -Europa zich opnieuw uit

kristalliseerden. .dederom werd een ui tvoc·rige opsomming gegeven van 

hetgeen in de wereld door studenten was verricht, al dan niet met 

hulp van de IUS. Korte aandacht werd geschonken aan het uittreden 

van de Indonesische NUS, dat geweten werd aan de kwaadwillige voor

lichting van diens President, doch niet aan de Indonesische studen

ten zelf (109). Frappant waren echter de passages die aan Joegosla

vie werden gewi.:d en vvaarin de Joegoslavische NUS werd, verweten de 

uitnodigingen voo; ~arschau 1953 en Moskou 1954 niet te hebben aange

nomen (110). De open brief die de laatste de IUS had doen toekomen 

(111), werd niet in het rapport vcrmeld vanwege het feit dat deze 

te laat in Fraag was gearriveerd. Hierin werd verzocht dat de IUS 

Gerst in een openl~ike verklaring de laster die zij in het verleden 

over Joegoslavië had verspreid, zou terugnemen. De opmerking van 

Pelikan, dat h~ als nieuwkomer in het secretariaat over h2t vcrleden 

niet kon oordelen, werd niet geaccepteerd, aanEezien men met de IUS 

en niet met Mr. Pelikan geacht word te corresponderen. Bovendien 

was h~ ten tijde van het tweede Congres als hoofd van de Tsjechische 

delegatie aanwezig gc,.veest en had zich tijdens het derde Congres 

erbij neergelegd, dat de beslissingen over Joegoslavië van het tweede 

Congres niet waren herroepen. Derhalve kwam de Joegoslavische NUS 
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tot de conclusie: dat hAar aanwezigheid in darschau 

"would only hc;lp to keep up thc illusion, among those 
who still believe: in slogans, bchind which therc are 
n.o dceds." 

Deze brief van een corr:munistischc NUS kwam hard aan en illustreerde 

de moeilijke pos i tie waarin de IUS zich bevond en waaruit zij zich 

alleen zou kunnen bevrijden indien iij zelf h~ar politiek zou gaan be

palen, in plaats van de officiële lijn af te wachten. Het meest ver

helderend was echter het debat over de financiële toestand. Het be-

treffende rapport werd wederom kort voor de zitting aan de deelne

mers ter hand gesteld, zodat er weinig gelegenheid bestond het te 

bestuderen. Derhalve werd voorgesteld het aantal vragen tot een 

minimum te willen beperken. Dit wekte echter protesten van de Engelse 

en Franse afgevaardigden, die stelden dat het onzinnig zou zijn eerst 

over het rapport te stemmen om vervolgens in de wandelgangen ophel-

~ering te moeten vragen over onduidelijkheden. Bovendien was de En

gelse NUS een half jaar geleden toegezegd, dat de door haar gestelde 

schriftelijke vragen uitgebreid tijdens de Council meeting besproken 

zouden worden. Tijdens het debat bleek echter, dat niet alleen deze 

NUSes geen wijs konden worden uit de 31 pagina's met getallen, ook 

de financial secretary zelf wist geen weg in het document en beperkte 

zich tot zijdelingse antwoorden. De situatie werd dermate pijnlijk, dat 

de Executive ten langen leste haar toevlucht nam tot de oude stoom

wals taktiek, he ft i ge persoonlijke aanvallen deed op de informanten 

en hen beschuldigde van kwaadwillige obstructie. Vervolgens werd 

tot stemming overgegaan en werd de discussie gesloten. Teruggekeerd 

legde de Schotse delegatie het financiële document over aan een be

edigd accountant, tezamen met het rapport van de activiteiten van 

het afgelopen jaar. Zijn conclusie was dat het financiële rapport 

geen enkele waarde had. (112) 

Tenslotte werd tijdens de Moskou Council meeting nog uitvoerig aan

dacht besteed aan de mogelijkheden van het associate membership. 

De belangstelling daarvoor was beneden de verwachting gebleven en 

gebleken was dat het overgrote deel van de NUSes de IUS had laten 

varen als concrete organisatie om mee samen te werken. De politiek 

om niet de deelnemende NUSes in de ISC, doch het secretariaat aan 
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te vallen werd voortgezet (113). Op de eerstvolgende Executive 

meeting in maart 1955 zag de Executive in, dat men hierdoor geen 

extra belangstelling voor het associate memhership had kunnen 

wekken. 

Besloten werd derhalve om een uitnodiging aan de ISC te doen uit

gaan, waarin werd aangedrongen op een gemeenschappeljjke Conference 

of Cooperation, die in 1956 zou moeten plaats vinden (114). Men 

hoopte, dat dit voorstel b~ de eerstvolgende ISC in goede aarde zou 

vallen en besloot een delegatie daarheen af te vaardigen. Hiermee 

erkende de rus voor het eerst sinds de communistische machtsovername, 

dat het niet mogel~k was world student unity binnen de IUS zelf te 

bereiken. 
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HOOFDSTUK XIII 

De lUS wordt gersoleerd 

De rust en de atmosfeer van geven en nemen, die de vierde ISC had 

gekenmerkt, ontbrak ten enen male toen in juli 1955 de vijfde rsc 
in Birmingham bijeen kwam ( 105). Ditmaal waren 52 NUSes aanwezig, 

waarvan 49 als delegate en 3 als fraternal observer. Negen Aziatische, 

6 Afrikaanse en 11 Latijnsamerikaanse NUSes zorgden ervoor, dat de ba

lans niet langer naar de NUSes uit de "old established countries" 

doorsloeg, doch ditmaal in evenwicht werd gehouden door de vertegen

woordigers van de "new emerging countriesn. Vanzelfsprekend had 

deze spreiding zijn invloed op het karakter van de ISC, op de poli

t~ke discussies en het gevoel van eigenwaarde van de conferentie. 

De ~onflittpunten van deze conferentie lagen niet op het terrein van 

de activiteiten van het secretariaat, want voor het eerst was er 

reden om met voldoening op het afgelopen jaar terug te zien. CCSEC 

was ingewerkt en kon aantonen dat het op vele terreinen stimulerend 

en coÖrdinerend had kunnen optreden. Dit had o.a. tot gevolg dat 

het programma van delegated responsibilities naar behoren was uit

gevoerd, hetgeen het practische nut van de ISC aanmerkeltk verhoogd 

had. Travel, press en welfare seminars hadden de experts van de di

verse NUSes in staat gesteld hun werkzaamheden te coÖrdineren en 

een uitgebreid reisprogramma had het contact tussen hen en COSEC ver

beterd. Een internationale studentendelegatie was langs vele Afri

kaanse universiteiten gereisd en had nagegaan in hoeverre speciale 

ISC activiteiten de Afrikaanse studenten ten goede zouden kunnen 

komen. Hoe-wel de conferentie het secretariaat geen kritiek bespaar

de, was men over het algemeen tevreden over de behaalde resultaten 

en besloot het programma van de ISC aanmerkel~jk uit te breiden. Men 

besloot bm naast het Information Bulletin een eigen maandblad uit 

te geven, dat achtergrondsinformatie zou geven over vele onderwer

pen, die de NUSes en de studenten zouden interesseren. ~en delegatic 

zou naar de Aziatische NUSes worden uitgezonden om het werk van de 

Afrika reizigers voort te zetten en vele specifieke mandaten werden 



IL 

,, 
!i 

N 2 

aan het secretariaat en aan de diverse NUSes toevertrouwd. 

Financieel was de positie van de ISC echter minder rooskleurig. Vele 

NUSes waren niet in staat gebleken hun aandeel in de kosten te dra

gen, hetgeen een verhoogde fondsenwerving tot gevolg moest hebben. 

Overeengekomen werd dat NUSes, die geen kans zagen aan hun financi

ele verplichtingen te voldoen, in overleg met het Supervision Commit

tee althans een symbolische contributie zouden betalen, om de posi

tie bD de fondsenwerving te versterken. Ten aanzien vari het karakter 

van de fondsen die de ISC bij tijd en wDle ste~nden, werd overeengeko

men dat het secretariaat uitgebreide documentatie zou verschaffen 

over aard, werkwijze en sponsors van deze fondsen, teneinde misver

standen te voorkomen. 

De werkelijke conflictpunten lagen op het terrein, dat in Istanbul 

195\ door de ISC, zij het onder r:estricties, was betreden: de politie

ke b~voegdheid van de conferentie. Het sterkst kwam dit naar voren 

tijdens het debat over de credentials, toen twee organisaties met een 

twDfelachtige politieke reputatie, verzochten te worden toegelaten. 

In het geval van de Afrikaanse Studenten Bond (ASE) was de oplossing 

niet moeilijk te vinden, omdat de National Union of South African 

Students duidelijk representatieve was. Hoewel de laatste wegens reis

moeilijkheden niet aanwezig kon zijn, besloot men haar niet te laten 

vallen. Het feit, dat de ASB zich principieel achter de apartheids

politiek van de regering stelde en niet-blanken constitutioneel het 

lidmaatschap weigerde, wekte de verontwaardiging van de conferentie, 

zodat deze organisatie zonder status naar huis werd gestuurd. 

Gecompliceerder lag de zaak echter met de Spaanse NUS, SEU, die wel

iswaar alle Spaanse studenten door een gedwongen lidmaatschap ver

enigde, doch uiterst ondemocratisch was en niet geacht kon worden de 

mening van de Spaanse student te vertegenwoordigen. Het conflictpunt 

voor de meeste Westelijke NUSes was echter, dat men een overeenkom

stige situatie aantrof in vele landen van Oost-Europa, zodat een ne

gatieve beslissing over de Spaanse NUS tevens de deur zou sluiten 

voor de Oosteuropese NUSes. Hiertegen vcrzetten zich echter de Latijns

amerikaanse NUSes met kracht. Indien mem de pro-fascistische Spaanse 

NUS als gelijkwaardige partner zou erkennen, zouden de La tijnsameri

kaanse afgevaardigden geen prijs meer stellen op een zetel in de ISC 
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en de conferentie verlaten. Naar hun mening was het ondemocratische 

karakter van deze NUS zo zonneklaar - zelfs werd de President door 

Franco aangesteld en niet door de studenten - dat deze NUS nimmer 

terwille van de Oosteuropese NUSes zou mogen worden opgenomen. Boven

dien stelden deze afgevaardi~den zich op het standpunt dat men ook 

wat betreft Oost-Europa niet van de criteria van democratische be

sluitvorming mocht afwijken. Het was frappant tijdens deze discussie 

op te merken hoe de toenmalige leiders van de Latijnsamerikaanse stu

dentenorganisaties een veel onverzoenlijker houding jegens de Oosteu

ropese NUSes aannamen, dan de Westelijke NUSes, die de deur open wiJ

den houden om tot een dialoog te komen. Drie dagen voor het sluiten 

~~de van de conferentie werd uiteindelijk met een zeer krappe meer

der~eid besloten dat 11 the status of SEU remain in a state of suspen

sion'', totdat een RIC-team over de feitelijke steun van de Spaanse 

studenten aan deze organisatie had gerapporteerd. 

Een tweede hete hangijzer was de status, die men aan de waarnemer van 

de IUS zou verlenen. Was bij vorige conferenties zorgvuldig de dis

cussie over de merites van de IUS vermed~n, thans was er een vertegen

woordiger aanwezig die het woord verzocht had teneinde de voorgestelde 

"Conference of Cooperation" toe te lichten. Wederom werd van de La

tijnsamerikaanse vleugel geprotesteerd tegen het verlenen van enige 

status aan de IUS, omdat deze organisatie evenzeer als SEU het werk

tuig zou zijn van machten die buiten de studentenwereld stonden. Doch 

de grote meerderheid van de conferentie achtte het irreëel de rus niet 

te erkennen als een belangrijke stroming in de studentenwereld, die 

gehoord diende te worden. 

Deze discussie laaide met grote hevigheid weer op, toen het voorstel 

van de IUS aan de orde kwam. In een debat, dat de gehele dag in be

slag nam, werd het voor en tegen overwogen. Men kwam tot de conclusie, 

dat van de ongeveer 70 representatieve NUSes ter wereld 18 binnen de 

IUS samenwerkten, terMjl 52 deelnamen aan de ISC. Van deze 18 NUSes 

waren 12 afkomstig uit communistische la~den en hoezeer men hun fi

nanciële offers en arbeid ook mocp't waarderen, in hun besluitvorming 

waren zij voor 100 % verankerd in de standpunten van hun resp. rege

ringen. Indien deze NUSes belangstelling hadden voor samenwerking 

met de ISC, waarom kwamen zij dan niet naar de eerstvolgende conferentie, 
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waarin ze NUSes van iedere signatuur konden aantreffen, uiteenlopend 

van liberaal tot communistisch? Indien ze hiertoe niet bereid waren, 

wie zouden er dan aan de Conference of Cooperation deel moeten nemen? 

Werden onder de lUS leden ook verstaan de tientallen minderheidsor-

ganisaties, die getrouw met de Executive meestemden, met de pretentie 

daarin de studenten van hun land te vertegenwoordigen. Deze vragen 

werden voorgelegd aan de lUS gedelegeerde Harish Chandra uit India. 

Deze erkende dat in het bijzonder de laatste vraag moeilijkheden zou 

kunnen opleveren, omdat in negen landen organisaties bestonden waar

van de een lid was van de lUS, terwijl de ander deelnam in de ISC. 

N~r zijn mening zouden deze organisaties onderling tot overeenstem

min~ moeten komen, of bij gebreke daaraan zou de Conference of Coope

ration voor hen een speciale status moeten creëren. Dit hield in, 

·~ dat de Ned~rlandse NUS (25.000) leden contact moest opnemen met de 
,· 

Organisatie voor Progressieve Studerendé Jeugd (150 leden) en dat van 

de bereikte overeenstemming haar status zou afhangen. Indien een 

land slechts in één organisatie vertegepwoordigd was, zoals Nepal, 

Thailand en Monaco, in de IUS, zou dat geen problemen opleveren, omdat 

niemand zich gepasseerd zou voelen. Met deze argumenten bleek hij de 

ISC niet te kunnen overtuigen. Men voorzag een einde]..oze discussie 

over het recht van tientallen organisaties om aan deze conferentie 

deel te nemen. Zou men van het beginsel af\~jken, dat men slechts met 

representatieve NUSes te maken wenste te hebben, dan nog zou een con

ferentie geen waarde hebben indien splintergroeperingen vrijelijk aan 

de stemming zouden kunnen deelnemen. Op grond van vele argumenten 

werd het lUS voorstel met slechts één stem v66r verworpen en besloot 

de ISC: 

"This conference expresses its belief that international 
student cooperation can best be achieved and furthered 
through the ISC, and believes that the widest possible 
participation in the conference is the practical way of 
achieving one world student community. 
It notes the absence of a number of ~~Ses from this and 
previous ISC's. It appeals to those organisations to attend 
the 6th ISC or to clarify the reasons, why they do not par
ticipate in the ISC. 11 (116) 

Om te voorkomen, dat moeilijkheden zouden ontstaan over de credentials 

van de communistische NUSes, die niet voldeden aan de democratische 
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criteria die de I.SC had vastgelegd, werd aan deze resolutie toege
voegd: 

"The conference reeommencts that on the basis of the replies 
received to the invitations to the 6th rsc the credentials 
committee reconsider the categories of representation which 
now exist.rt (116) 

Het behoeft weinig toelichting, dat deze reactie bjj de rus niet in 

go€de aarde viel. Formeel stelde deze organisatie zich nog steeds 

op het standpunt te spreken namens de meerderheid van de studenten 

ter wereld en als zodanig achtte zij haar voorstel een gebaar van er

kenning jegens de minderheid, die in de rsc vertegenwoordigd was. 

Nu was dit niet de enige tegenslag, die de rus in dit jaar te ver

werken kreeg. Ook UNESCO's General Assembly bleek van mening te z~n, 
dat de rus geen studentenorganisatie pur sang was en weigerde de rus 

{a:nvraag om opnieuw consultative status te verkrijgen, in behandeling 

te nemen. Tenslotte besloot World University Service, die meerdere 

jaren een zetel voor de rus vertegenwoordiger had opengelaten, niet 

op de eisen in te gaan die de rus aan het aanvaarden van het lid

maatschap had gekoppeld. Hoewel het werk dat de rus verrichtte nog 

steeds aanzienl~k was, was haar internationale prestige het nulpunt 

genaderd. Derhalve had zij geen andere keus, dan de pogingen om te 

komen tot een Conference of Cooperation voort te zetten. Contacten 

met de Executive van de Zwitserse NUS resulteerden in een Zwitsers 

voorstel deze conferentie bijeen te roepen (117), doch de betrokken 

functionarissen handelden zonder enig mandaat en werden door hun 

NUS uit hun functie gezet. (118) 

Zo kwam in september 1955 de rus Council b~een in Sofia, waar de 

rus een complete volte-face maakte (119). De atmosfeer werd het dui

del~kst getypeerd door de passage in het Executive report, waarin 
gesteld werd: 

"rt is clear today and even our sternest critics will admit, 
that on the basis of our past experience and realistic ap
proach to the problems of the student world, the lUS has 
considerably modified its programme and activities, to 
meet the interests of all students irrespective of their 
polities, religion, race or social origin." 

Binnen vier maanden na het bezoek van Chroestsjov en Bulganin aan 

Tito, was de rus in de gelegenheid haar leden mee te delen, dat 
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"the decision of the lUS Executive to severe the relations 
with the Yugoslav NUS was incorrect." 

Hoe opmerkelijk deze wending ook mocht wezen, buiter, de West African 

Students Union uit Londen bleek geen lid der lUS enige behoefte te 

hebben aan opheldering. Op vragen van waarnemers werd in vage termen 

ingegaan en er werd gesproken van een briefwisseling met de Joego

slavische NUS en de studie van enige relevante documenten. Details 

over deze correspondentie of de aard van de documentatie werd echter 

niet verstrekt. De Council had verder geen behoefte op de achter

gronden van deze beleidswijziging in te gaan en de discussie werd ge

sloten met unanieme steun aan het beleid van de Executive, zoals vrij

wel alle onderwerpen van enig belang zich konden verheugen in de una

rp:miteit van de Council. In een privé gesprek met de Canadese waarne

mer maakte de Executive duidelijk waarom de Council zo eensgezind rea

geerde: 

"Of course, people think for themselves in the lUS and vote 
as they think. Moreover it is obvious that different people 
think differently. However, the IUé has worked out a system 
by which differences can be ironed out befare they reach the 
floor of the Assembly, proposals and counterproposals are 
carefully studied and a campromise salution is found, which 
allows a unanimous vote on the floor." (120) 

Deze unanimiteit bleek ook zonder voorov~rleg bereikt te kunnen wor

den, hetgeen bleek toen de Schotse NUS twee moties ter tafel bracht. 

Het eerste betrof deelname van de lUS aan de International Student 

Travel Conference, waarmee de Executive accoord ging, nadat hij gea

mendeerd was in die zin, dat de mogelijkheden daartoe onderzocht dien

den te worden. De Council stemde hierin unaniem toe. De tweede mqtie, 
i 

inhoudende het bevorderen van vrij reisverkeer voor studenten tussen 

Oost- en West-Europa, wekte de afkeuring van de Executive, die daarin 

door dezelfde Council unaniem werd gevolgd. Om de financiële discus

sie van de Moskou Council meeting 1954 niet wederom te doen plaats 

vindenr werden de waarnemers niet toegelaten bij het debat over de fi

nanciën, zodat dit zich in alle rust kon afspelen. 

Het was bij uitstek deze rust die over de Council meeting hing, om niet 

te zeggen apathïe, die het moeilijk maakte te geloven dat hier hèt stu

dentenevenement van het jaar plaats vond. De impasse waarin de lUS 

zich bevond was niet eenvoudig op te lossen. 
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HOOFDSTUK XIV 

Het .jaar 1956 

Zoals reeds eerder werd gesteld, waren de moeil~kheden, waarmee de 

IUS in de jaren 1955/1956 te kampen had, voor een groot deel terug 

te voeren op de problemen waarvoor de nieuwe leiders van de Sovjet

Unie zich gesteld zagen. Binnen het collectieve leiderschap, dat het 

bewind na de dood van Stalin in handen had genomen, bestonden diep

gaande meningsverschillen. Enerzijds groepeerden de communisten van 

de harde lijn zich rondom !1olotov, terwijl Malenkov diegenen die een 

meer soepele koers wensten te varen rond zich verzamelde. Het duurde 

meerdere jaren voordat Chroestsjov na zorgvuldig manoeuvreren tussen 

de beide uitersten, zich van het leiderschap verzekerd had. Doch zo

lang niet bekend was wie als overwinnaar uit het schaakspel naar 

voren zou komen, bleef er onzekerheid over de aard van het beleid 

dat in de toekomst gevoerd zou worden. In 1955 begon de situatie 

zich uit te kristalliseren en geschiedde de verrassende Canossagang 

van Chroestsjov en Boelganin naar Joegoslavië, om aldaar te erkennen 

dat Stalin in het verleden fout was geweest. Dit had zijn weerslag 

op de verhouding met de Oosteuropese landen. 

Daar waren tot nu toe de Stalinisten aan de macht gebleven en het 

is begrijpelijk dat zU weinig gelukkig waren met de toenadering tot 

hun voormalige aartsvijand Tito, aangezien dit een krachtige stimu

lans gaf aan hun opponenten. Deze oppositie was niet gering en uitte 

zich meer en meer tegen de dominantie door de Sovjet-Unie, die zich 

in de gedaante van Stalin en de geheime politie op onbarmhartige wjj

ze had gemanifesteerd" Doch met deze onbarmhartigheid waren de Oost

europes~ leiders zelf zo nauw verbonden geweest, dat het te bezien 

was hoe zij de stromingen, die aandrongen op een grotere onafhankeJDk

heid van de Sovjet-Unie, konden kanaliseren zonder hun eigen positie 

te riskeren. Waren zij maar matig tevreden met de nieuwe koers van 

Moskou, zij bleven zich bewust dat z~ tezeer van Moskou afhankelijk 

waren om uit het gareel te gaan lopen. Derhalve herstelde de een na 

de ander, zelfs Albanië's Hoxha, de betrekkingen met Tito. 
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Doch de oppositiebewegingen in Oost-Europa kregen nog een extra im

puls toen de Sovjet-Unie bij VGrdrag van 15 mei 1955 zijn troepen uit 

Oostenrijk terugtrok en crin toestemde dat Oostcnr~k een neutrale 

politiek ging voeren. Het bleek dus mogelijk onder het Sovjet juk 

uit te komen. De regeringsleiders werden zich er temeer van bewust, 

dat zij hun positie nn de status quo alloen konden handhaven, dank 

zij de aanwezigheid van de Sovjet-troepen. Derhalve waren zij niet on

welwillend om daags na het Oostenrijkse verdrag het Pact van ~arschau 

te tekenen. Hoofdmotief voor dit Pact was weliswaar het creëren van 

een verdedigingasysteem tegen de NATO (waartoe elf dagen tevoren 

West-Duitsland was toogctreden), doch tevens sUüde het de Sovjet

Unie in staat hierdoor zijn troepen in Oost-Europa te handhaven, ook 

nu het vorige motief - handhaving van de verbindingen met Oostenrijk -

vervallen was. Dit veranderde echter niets aan de gespannenheid van 

de situatie. Hiervan was Chroestsjov :;;:;ich terdege bewust, toen hjj 

~ocht naar nieuwe wegen, waarlangs de Sovjet-Unie zich weer ondub

belzinnig aan het hoofd vn:;;: de internationale communistische bewe

ging kon stellen, Behalve het stabiliseren van de situatie in de 

Sovjet-Unie zelf, diende hjj een nieuwe inhoud te geven aan het lei

derschap van de Sovjet-Unie in Oost-Europa, die zowel de leiders als 

het volk zou aanspreken. Een verdere normalisering van de betrokkin

gen met Tito was hiertoe noodzakoljjk, opdat het competitie-element 

tussen hen zou verdwijnen en Ti to zich als een van de leiders náást 

Chroestsjov zou dienen te plaatsen. Hoe oprecht Chroestsjov ook ge

weest moge zijn, toen h1j in zijn geheime rede op het 20e Partijcongres 

in februari 1956 zijn aanval op Stalin lanceerde, politiek was het 

een uitgelezen manoeuvre om al hetgeen men op de Sovjet-Unie en de 

CFSU tegen had, af te wen telen op één persoon. Terwijl hij staat en 

partij op deze wijze kon zuiveren van iedere blaam, kon hijzelf naar 

voren komen als de getrouwe Leninist, die terugkeerde tot het ware 

karakter van het cowaunisme. Alle negatieve aspecten van Stalins 

beleid kon hij bestempelen als Stalinistische uitwassen, terwijl hij 

de goede kanten van Stalins bewind kon terugvoeren op Lenin, onge

acht het feit of deze in overeenstemming waren met het Leninisme" 

(b.v. de vreedzame co~xistentie") Zodoende slaagde hij erin de in

druk te wekken, dat hij, en in hem de CPSU, iets nieuws te brengen 

p ·, ·= ',.,;a 
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had en bracht hij leven terug in de gevoelloze ledematen van de 

Russische samenleving. 

Na het inzetten van de dest~linisering, werd vervGlgens in april 

1956 Stalins politieke machtsapparaat, de COMINFORM, ontbonden, waar

na Chroestsjov ~ederoru naar Belgrado reisde om daar in een gemeen

schappelijke verklaring met Tito duidelijk te maken, dat het mogelijk 

was dat een land ZDn eigen weg tot het communisme ging. 

Doch hoe hij Joegoslavië ook tegemoet wenste te komen en bereid was 

de fouten van het verleden a~n Stalin toe te schrijven, de andere 

Oosteuropese landen dienden met alle middelen weer in het gareel te 

worden gebracht. Daar was de positie van de partD niet zo sterk, dat 

zij zich een zelfkritiek naar Russisch voorbeeld kon veroorloven, of 

de huidige leiders zouden het slachtoffer worden. Of de nieuwe lei

ders de Sovjet-Unie welgezind zouden zijn, was op zijn minst gezegd 

twijfelachtig. Derhalve werd de steun aan de StalinistiRche leiders 

versterkt en werd voorkomen dat het gistingsproces aan de opper

vlakte kwam door een verscherpte activiteit van de geheime politie. 

Deze opzet slaagde overal, behalve in Polen en Hongarije. 

Tien dagen na de Belgrado-verklaring over de mogelijkheid tot het 

volgen van een eigen weg tot hetzelfde doel, braken in Polen onlus

ten uit, die er uiteindelijk in resulteerden dat Gomulka, voorstander 

van een eigen Poolse weg, terugkeerde aan het bewind. Hoewel aan dit 

besluit een ongemeen felle str1_~d rr;et Hoskou vooraf ging, slaagde 

Gomulka erin de inderhaast in Narschau gearriveerde Russische lei

ders ervan te overtuigen dat zijn koers de enige was, die Polen bih

nen het communistische kamp zou kunnen houden. Na hen te hebben ver

zekerd, dat zijn loyaliteit aan Moskou buiten twiJfel was, gaven zij 

tenslotte, zij het met tegenzin, toe. 

Deze korte schets van de spanningen in Oost-Europa (121) moge de le

zer een indruk geven van de reden waarom de frontorganisaties in de

ze tijd een zo onzekere koers volgden. Enerzijds di~nde iedere Oosteu

ropese functionaris rekening te hduden met veranderingen thuis, zo

dat hij voorzichtig diende te zijn in zijn uitingen. Anderzijds bleef er 

aan zekere politiek slechts over, dat men zich vriendelijker diende 

te betonen jegens het Westen en dat het vraagstuk van het kolonia

lisme zodanig behandeld diende te worden, dat het Westen het vuur 
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niet al te na aan de schenen werd gelegd. 

Aangezien zi;j zich ervar1 bewust was, dat na het herstel van de Sov-.... ·- ' ~ ' ' . ~' 

jet suprematie de frontorganisaties hun oude taak weer met kracht 

dienden aan te vangen, wenste de Sovjet-Unie geen risico te lopen 

en werden de verschillende hoofdkwartieren van de frontorganisaties 

verplaatst naar die landen in Oost-Europa, waarop men zou kunnen 

blijven rekenen: Tsjechoslowakjje en Oost-Duitsland. De World Fe dera

tion of Trade Unions verliet in 1956 het geneutraliseerde Oostenr~k 

en richtte zijn kantoren te Praag in. Binnen het jaar zou de World 

Peace Council, in moeil~kheden met de Oostenr~kse regering, eveneens 

in Praag neerstr~ken. De Women's International Demoeratic Federation 

was in 1951 al van Par~s naar Oost-Berl~n verhuisd, terw~l de World 

Federation of Demoeratic Youth in hetzelfde jaar van Par~s naar Boe

dapest was vertrokken. Tijdens de Hongaarse crisis trok deze zich ech

ter eveneens in Praag terug, waar, zoals bekend, reeds het hoofd

kwartier van de IUS gevestigd was. Alle frontorganisaties werden in 

deze t~d door hetzelfde gebrek aan initiatief gekenmerkt. 

Sinds de Council meeting in Sofia, september 1955, was de rus Execu

tive doorgegaan met het zoeken van steun voor de vermelde Conference 

of Cooperation. Nadat het gemeenschappel~ke initiatief met de Zwit

sers op niets was uitgelopen, nam de Algemeen Secretaris contact op 

met de Franse NUS, waar h~ een open oor vond (122). De motieven wa

ren hier echter geheel verschillend, De Franse NUS had zich in rs

tanbul en in Birmingham niet kunnen verenigen met het besluit van de 

rsc om de deur voor politieke discussie te openen en had beide keren 

de vergadering verlaten. Naar Franse overtuiging had de rsc een weg 

ingeslagen, die onherroepel~k zou wegvoeren van het practische werk, 

waarom de rsc indertijd mede door Frankrijk was opgericht. Z~ wensten 

nu alle leden van de rus en alle deelnemende NUSes in de rsc b~een 

te brengen om zich louter en alleen met practische discussie bezig 

te houden. De rus kwam dit voorstel zeer gelegen, niet zozeer omdat 

het een practische conferentie zou z~n, doch omdat het een wereld

studentenconferentie zou worden, die buiten het programma van de 

zich uitbreidende rsc zou plaats vinden, daarmee illustrerende dat 

de rsc evenmin als de rus kon pretenderen in zich alle studenten 
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van de wereld te kunnen verenigen. Bjj de NUSes uit de I3C vond dit 

voorstel echter zeer weinig weerklank. Men was het irreële van een 

zuiver practische conferentie gaan inzien en wenste bovendien af te 

wachten hoe de IUS leden op het voorstel zouden reageren om de eerst

volgende ISC b~ te wonen. De Administrative Secrotary van COSEC, John 

Thompson, bezocht de Poolse, Tsjechische en Hongaarse NUSes - visa 

voor de Sovjet-Unie en Roem~ië waren niet verstrekt - die hem mee

deelden nog niet definitief besloten te hebben omtrent deelneming. 

Genoemde NUSes hadden bezwaren togen de huidige vorm en werkw~ze van 

de ISC, doch z~ waren het met Thompson eens, dat deelneming daardoor 

niet verhinderd hoefde te worden, aangezien iedere ISC onafhankel~k 

van de voorgaande besliste over de structuur on werkwijze tot aan de 

volgende conferentie. Toegezegd werd, dat z~ hem nader over hun stand

punt zouden berichten. ( 123) 

Inmiddels vergaderde rle IUS Executive eind januari 1956 in.Boekarest. 

Hoewel deze Executivc meeting vr~we] vol1edig in beslag werd genomen 

door de voorbereidingen voor het vierde World Studen~ Congress, werd 

ook aandacht geschonken aan andere zaken en in het bijzonder aan de 

unity. In navolging van de Sowjet-leiders, was de IUS bereid tot ver

gaande zelfkritiek. Een thesis on World Stud~nt Unity, bestemd om op 

het Congres tot uitgangspunt te dienen voor de discussie, legde hier

van getuigenis af: (124) 

"Difficulties and mistakes led to the position where a numbcr 
of organisations left thc rus, leading up to the present 
division of the world student community. In seaking the ex
planation for this situation we have to bear in mind: 

- the cold war atmosphere, and its consoquences in the stu
dent movement; 

- the misuse and exaggeration of difforences in apinion as 
to the tasks and scope of activities of an international 
student organisation, leading to the splitting of the rus 
as the one international organisation; by such disruptive 
tactics serving non-student interests; 

- the unwillingness of a number of student organisations, 
while m~mbers of the rus, to officially recognise tho 
constitutional stand of the IUS on colonialism. This led 
to the failure to apply this principle in practice or to 
support in deeds the just demands and actions of students 
of colontal and dependent countries, and to recognize them 
on the basis of equality; 
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- the past mistak8s of thc rus when it failcd, in a number of 
cases to rccognize differences in the characteristics of 
the student movement and to act accordingly; the lack of 
toleranee and understanding on the part of the rus in the 
past, in its relations with these student organisations 
which adopted ether stands and the insufficient attention 
paid by it to the various aspects of student interests.'' 

Zich baserend op deze uitgangspunten stelde de IUS opnieuw de Con

ference of Cooperation aan de orde en verzocht alle geinteresseerden 

zich erover te beraden hoe deze plaats zou kunnen vinden. Uiteindelijk 

zou dan het Congres met definitieve voorstellen kunnen komen. 

Na de gebruikelijke publiciteit vond het Congres plaats van 26 augustus 

tot 2 september 1956 in de plaats die zich daartoe het beste leende: 

Praag. In het totaal bijgewoond door 650 studenten, waarvan 120 Tsje

chische, vergaderde het Congres vertegenwoordigers uit 38 landen, 

terwijl het aantal representatieve NUSes 15 betrof (12 uit de communis

tische landen, Japan, Ecuador en de Soedan). Bovendien werd delegate 

status gegeven aan 9 organisaties van buitenlandse studenten in Euro

pa, terwijl de overige delegaties de bekende minderheids- of onder

grondse groeperingen uit de gehele wereld vertegenwoordigden. Fin

land, IJsland, Israël en Tunesië tenslotte waren als associate merober 

aanwezig. (125) 

Het meest opvallende van dit Congres was .het openlijke conflict tussen 

de vertegenwoordigers uit de communistische landen en de overige af

gevaardigden. Waren de eersten, waar onder de meerderheid van de Exe

cutive, gebonden de verzoenende houding van hun regeringen te onder

steunen, de tweede groep bestond uit overtuigde linkse vertegenwoor

digers, die aan niemand verantwoording schuldig waren dan aan de le

den van hun organisaties (voorzover er sprake was van een reële or

ganisatie achter hen). 

Het hoofdthema van het Executive Repo~t (126) was, zoals te voorzien 

was, de problemen rondom het bereiken van de unity. Als tweede thema 

kwam naa~ voren de strijd tegen het kolonialisme, die voor het eerst 

vóór de vrede werd geplaatst. Wederom werd volmondig erkend, dat de 

IUS niet beschouwd kon worden als een organisatie waarbinnen world 

student unity bereikt zou kunnen worden. De pretentie van de ISC, 

hiertoe wel in staat te zijn, werd eveneens aan de kaak gesteld en 



0 7 

onrealistisch genoemd. Aandacht werd gevraagd voor het Franse voor

stel en werd aangekondigd, dat een IUS delegatie de voordelen daarvan 

aan d~ zesde ISC uiteen zou gaan zetten. 

De eenzijdigheid en gematigdheid van het Executive Report was een doorn 

in het oog van de ongebonden linkervléugel. De Japanse delegatie lan

ceerde een felle aanval op het ontbreken van een krachtige verklaring 

tegen de Amerikaanse atoombewapening en verweet de Executive bezeten 

te zijn door het bestaan vah COSEC, dat het gehele rapport domineerde. 

Naar Japanse o~ertuigirig waren de studentenacties voor de vrede, tegen 

de atoombewapening, tegen het k6lonialismc en voor democratisch onder

wijs. aanmerkelijk belangrijker dan het zoeken naar samengaan met de reac

tionáire NUSes rond COSEC. Hoewel tijdens de discussie ave~ dit stand

punt vanwege de Executive gc~robeerd werd de gehoederen kalm te hou

den, bleek dat de overtuigde linkerzijde zich weinig wenste aan te trek

ken van het dilemma waarin de Executive verkeerde. Men verlangde terug 

naar de dagen van weleer, toen de IUS een krachtig en ondubbelzinnig 

geluid liet horen. Nog een tweede maal kon dit conflict niet verbor

gen blijven, toen de Exccutive andermaal trachtte kool en geit te spa

ren inzake een voorstel om een minuut stilte in acht te nemen voor de 

Algerijnse gevallenen. Een poging van de Exccutive om deze motie niet 

in behandeling te nemen om de niet-politieke waarnemers uit ISC krin

gen niet voor het hoofd te stoten, werd schielijk stopgezet toen bleek 

dat de Afrika~nse aanwezigen hiermee niet accoord konden gaan. 

Opmerkelijk waren de voorstellen, waarmee de Executive kwam, om de IUS 

constitutie te wijzigen, teneinde de bezwaren van de niet-leden weg te 

nemen. Zich bewust van het feit, dat de IUS gcisoleerd stond en coute 

que coutc uit het moeras moest komen, werden zeven wijzigingen voorge

steld, die ten dele in de geest waren van de dartien punten, die de 

minderheid in 1950 had voorgesteld: (127) 

1. De Council meetings worden afgeschaft, zodat alleen het Congres 

overblijft als highest govcrning body. 
; ' . ·, 

2. H~t Congres komt tenminste eens in de twee jaar bijeen en zal niet 

meer World Student Congress, doch IUS genoemd worden. 

3. Het gewogen stemrecht wordt afgeschaft, zodat iedere lidorganisa

tie ongeacht haar ledental, één stem vurkrijgt. 
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4. Lidorganisaties kunnen niet langer door IUS besluiten worden 

gebonden. 

5. Lidorganisaties kunnen zijn: NUSes, National Coordinating Com

mittees indien in het betreffende land geen NUS bestaat, één 

of meer studentenorganisaties uit landen waar noch een NUS, 

noch een Committee bestaat en representatieve organisaties van 

buitenlandse studenten, voorzover zij de meerderheid van de stu

denten van hun nationaliteit omvatten. Alle overige studenten

organisaties ontvangen consultative status. 

6. Achterwege laten van de clausule betreffende de "fight for the 

eradication of every vestige of fascist ideology" etc. 

7. Achterwege laten van doelstelling: "to be the representative 

organisation of demoeratic studentsof the whole world". 

Beide laatste voorstellen hadden het in de commissievergadering ge

haald, doch in de plenaire vergadering bleek dit onaanvaardbaar voor 

de ongebonden linkervleugel, zodat de originele tekst van 1946 bleef 

gehandhaafd. De andere voorstellen bleken aanvaardbaar en daarmee 

werd een nieuwe periode in het bestaan van de IUS ingeluid. Hoewel 

de ISC zich van de nieuwe structuur onderscheidde door het feit, dat 

zij geen lidorganis2ties kende, doch slechts deelnemers in een perio

diek terugkerende conferentie, vertoonde de nieuwe structuur van de 

IUS frappant veel gelijkenis met die van de ISC. Hierdoor sneed de 

IUS zichzelf de pas af, om haar Congressen in het vervolg als massa

demonstraties te benutten, zoals dat tijdens de voorgaande Congressen 

geschied was. Daarvoor was echter ook het Wereldjeugdfestival ge

schikt, dat reeds vijfmaal in samenwerking met VJFDY was georganiseerd. 

Of met deze beslissingen het wezenlijke karakter van de IUS, als or

ganisatie ter behartiging van een speciale ideologische en politieke 

wereldbeschouwing, verandering zou ondergaan zou de toekomst moeten 

uitwijzen. Ten tijde van het Congres waren de waarnemers daar. zeer 

sceptisch over en meenden dat uit de discussie en de wijze waarop het 

Congres geleid was, wel bleek dat het middel begon te veranderen, 

doch geenszins dat het doel van de organisatie een wijziging had on

dergaan. Binnen drie maanden zou men daaromtrent opheldering ver

krijgen. 
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In Hongar~e brak op 23 oktober 1956 na een lange gistingsperiade de 

opstand uit (128). Nadat op 18 juli de fanate Stalinist Rakosi uit 

z~n functie was onthev~n, volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. 

Interne pressie, in het b~zonder van studentenzijde en van de kant 

van de schr~vers - de zgn. PetÖfikringen -, had tot gevolg gehad 

dat de ster van de Hongaarse Gomulka, Imre Nagy, weer begon te stij

gen, tot dat hij uiteindel~k op 13 oktober weer in de Part~ werd op

genomen. Geëist werd, dat er een nieuwe Part~congres bijeen zou wor

den geroepen en dat Nagy in de tussent~d over alle actuele vraag

stukken geraadpleegd zou worden. Deze eis werd na massale dCrrr;~tra

ties door de officdële schrijversbond overgenomen. In navolging van 

de PetÖfikringen verklaarden de studenten zich onafhankel~k van de 

communistische jeugdorganisatie en richtten een onafhankel~ke Unie 

op, die de vele wensen op het gebied van onderw~s en sociale voor

zieningen formuleerde. Op de 23e oktober ·werd de tekst bekend van de 

overeenkomst, die Gomulka met de Sovjet-leiders bereikt had. De stu

denten besloten op dezelfde dag een zwijgende demonstratie van sympa

thie te houden voor het gebouw van de Poolse Ambassade. Een aange

vraagde vergunning werd geweigerd, doch toen de spanning in de stad 

ste~g, werd het verbod twee uur later ingetrokken. Me6r dan tien

duizend studenten verzamelden zich op een van de pleinen en trokken 

vandaar door de stad op weg naar het centrum. Toen men de parlements

gebouwen bereikte, was het aantal demonstranten tot boven de honderd

duizend aangegroeid. Op verzoek van de menigte verscheen Nagy op het 

balkon en maande tot kalmte, doch tevergeefs. Tegen de tweehonderd

duizend mensen trokken op naar het gebouw van de radio, dat werd be

stormd nadat een studentendelegatie niet terugkeerde. Als een golf 

sloeg de· demonstratie om in een opstand, die zich over geheel Honga

rije uitbreidde. De volgende dag bleek dat de Hongaarse regering de 

ontwikkelingen niet meer in de hand kon houden en riep z~ de Sovjet

troepen te hulp, die volgens het Warschau pact in Hongarije gelegerd .. 
waren. Dit bleek olie op het vuur te zjjn. In de hoop dat ~ kon red

den, wat er te redden viel, werd Nagy verzocht het premierschap op 

zich te willen nemen. H~ deed nogmaals een beroep op een ieder om de 

orde te handhaven en kondigde aan dat hij met dè Sovjets over de terug

trekking van hun troepen zou onderhandelen. Op de 29e oktober gaf 
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h~ bekend, dat overeenstemming was bereikt en dat de Sovjet-troepen 

Hongar~e zouden VPrlaten. De dag daarop kondigde h~ de wederinvoering 

van het meer-part~en-stelsel aan en vormde een coalitieregering, ter

wijl h~ op de 31e oktober bekendmaakte dat Hongar~e het Warschau pact 

verliet en een neutrale politiek zou voeren. In een telegram aan 

Hammarskjold protesteerde hij tegen het binnentrekken van meer Sovjet

troepen en verzoeken gingen uit naar de vier grote mogendheden om 

Hongar~e b~ te staan om z~n neutraliteit te handhaven. Op dezelfde 

dag arriveerde Nikojan in Boedapest om over de positie van de Sovjet

troepen te onderhandelen en verlieten de communistische ministers 

onder leiding van Kadar de regering Nagy. Op de derde november ging 

een Hongaarse delegatie o.l.v. Pal Maleter onderhandelen over het 

vertrek van de Russische troepen, doch keerde uit het gebouw van de 

legercommandant niet terug. De dag daarna berichtte Nagy voor radio 

Boedapest dat de Sovjet-Unie in strijd met alle beloften een luchtaan

val op Boedapest had ingezet. Op dezelfde dag verklaarde Kadar dat h~ 

een tegenregering had gevormd en dat h~ de corr@andant van de Sovjet

troepen verzocht had hem te helpen in het neerslaan van de "sinister 

farces of reaction". Terstond kwamen de Sovjet-troepen over het gehe

lè land in actie en na verbitterde tegenstand werd op 11 november de 

opstand neergeslagen. Intussen waren honderdduizenden vluchtelingen, 

waaronder meer dan zesduizend studenten, de open grens met Oostenr~k 

gepasseerd. Voorlopig was de orde in Oost-Europa, althans aan de op

pervlakte, hersteld. 

De verontwaardiging die deze geneurtenissen over de gehele wereld 

wekte, behoeft niet in herinnering te worden geroepen. Toch werd er 

niet geintervenieerd, omdot die mogendheden, die door Nagy te hulp 

waren geroepen zelf verwikkeld waren in een conflict, wat terzelfder

tDd in een kritiek stadium kwam: het Suezkanaal. Nadat dit kanaal OR 
26 juli door Egypte was genationaliseerd en sindsdien grote diploma

tieke druk op Egypte werd uitgeoefend, trokken Britse en Franse troe

pen op 31 oktober de kanaalzone binnen, teneinde Egypte te dwingen 

het oppertoezicht over te dragen aan een internationaal orgaan. Aan 

de gevechtsonderhandelingen kwam een einde toen op 6 november door 

bemiddeling van de UNO een wapenstilstand bereikt werd en een maand 

later arriveerden de eerste UNO politietroepen, die ooit in de 
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geschiedenis werden ingezet. Ook deze Engels-Franse interventie wekte 

grote verontwaardiging, in het bijzdnder onder de landen van de Ban

dung conferentie. 

Vanover de gehele wereld kwamen NUSes de studenten van Hongarije en 

Egypte te hulp (129). Termjl in het Egyptische geval het hoofdzake

lijk morele steun was die werd gegeven, omdat geen universiteiten door 

de invasie getroffen waren, werd men ten aanzien van Hongarije gecon

fronteerd met een urgente behoefte aan materiële bijstand. In tiental

len landen werden door studenten fondsen gevormd om in de elementaire 

levensbehoeften van hun gevluchte collega's te voorzien, terwijl een 

deel van de gelden rechtstreeks naar Hongarije ging om daar de ergste 

nood te lenigen. In Wenen werd een Coordinating Committee gevormd 

door 14 NUSes, COSEC en WUS, om de hulp aan de studenten te bundelen. 

Binnen enige maanden waren alle vluchtelingen opgenomen aan Europese 

en Am0rikaanse universiteiten en was in de kosten van hun levenson

derhoud voorzien. 

Intussen gaf het IUS secretariaat een verklaring uit, waarin meege

deeld werd: (130) 

"University studerits have been facing great difficulties in 
the course of recent wceks ·~·· the socretariat of the rus 
is deeply concerncd with these happenings, in the course of 
which students lives wcre also lost .•.•• in accordance with 
our constitutional relation with our momber organisation in 
Hungary, we are contacting them to obtain furthcr information." 

Ten aanzien van Egypte lag de zaak aanmerkelijk eenvoudiger. In dit 

geval waren do feiten bekend, zodat een protest van de rus niet op 

zich hoefde te laten ',vachten: (131) 

"The lUS secretariat veices strong protest against this foreign 
invasion and expresses its sympathy and solidarity with the 
Egyptian studente" etc. 

Hoewel niet zo fel van toon als normaliter, stond dit protost wel in 

een zeer schril contrast met het korte bericht over Hongarije. 

Het duurde tot december 1956 voordat de IUS nader inging op de ge

beurtenissen in Hongarije. In World Student News en Nows Service ver

scheen een ooggetuigevcrslag van de hand van een bestuurslid van de 

provisionele NUS uit Hongarije: (132) 

''What had happencd or what was going to happon was not clear 
to the students themsclves, and even in front of Parliament 
I heard student groups saying here and thore that it would 



be better to shut some people up and not let them shout 
fascist slogans. But at the time it only seemed stupid extre
mism and nobody took this people and their slogans seriously." 

"All the entraucé.e of the building were closed and the demon
strators were not allowed to enter. And then, God knows from 
where, an organised group immediately took jemmies and broke 
through the m&in door. They poured into the yard, where secur
ity police on guard tried to keep them back with tear-gas 
shells. 
At that moment a shot was fired; the first shot which came from 
the demonstrators and killed the cammander of the guard. The 
tragedy had begun. To proteet their own lives, memhers of the 
guard returned the fire and soon a pitched battle had started. 
It turned out later, that there had been an armed group amongst 
the demonstrators and when the fighting started, they had im
mediately gone on lorries to a nearby arsenal in order to get 
more arn-,s. 11 

"In the name of democr;:,cy armed fascist groups began perseouting 
merobers of the Communist Party and slaughtering them in a cruel 
way although in the majority of cases tpey were unarmed. And at 
the same time as the bloody terror was going on behind the back 
of the masses, people were being roused by the same elements 
who aimed at organising a counter-attack on the Soviet troops 
who had come to restare order on the request of the government, 
which was in a fatal position due to the disorganisation of 
the Hungarian armed farces." 

"Their only aim was to get the people to pull chestnuts out of 
the fire for them: that is, they wanted to make Hungary a coun
try of the landlords and the Catholic Church again. Their plan 
however failed. ~ tiny minority of students fled abroad but 
most of the other students well understood the big chances. 
They stand definitely for the system of peoples democracy. And 
this determination is a valuable contribution to the future of 
Hungary.'; 

De verontwaardiging over de w~jze waarop de IUS de Hongaarse crisis 

tegemoet trad was algemeen. ~ederom bleek de IUS onmachtig de hand 

in eigen boezem te steken. Dit had geen goede invloed op de wijze 

waarop de voorstellen tot samenwerking werden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK XV 

Het jaar 1956 vervolg 

Ruim &én we~k na het be~indigen van het Vierde Wereld Studenten 

Congres te Praag en een maand v66r de opstand in Hongar~e en de in

vasie in de Egyptische kanaalzone, kwam in september 1956 in Ceylon 

de zesde ISC b~een (133). Voor het eerst in de geschiedenis van de 

internationalè studentenbeweging vond een wereldomvattende conferen

tie van representatieve Nationale Unies plaats buiten Europa en voor 

het eerst waren de vertegenwoordigers uit Azië, Afrika en Latijns

Amerika in de meerderheid (30 van de 56 NUSes). Behalve het gebrui

kel~ke programma van practische activiteiten dat hier werd besproken 

en uitgebreid, was deze ISC voornamel~k van belang vanwege de heftige 

discussies over politieke stellingname. 

Eerst echter enige korte opmerkingen over de relatie tot de rus, welke 

organisatie met een sterke delegatie o.l.v. de nieuwe President, 

Jiri Pelikan, acte de présence gaf. Zonder uitzondering hadden de 

communistische NUSes uit Oost-Europa en Azië de uitnodiging om aan

wezig te zijn afgeslagen. Als reden hiervoor werd opgegeven, dat zij 

in de rus tot volle tevredenheid konden samenwerken, terw~l "COSEC" 

niet geheel vrij was van partisan-activities. Het secretariaat werd 

verweten, dat z~n uitingen doorgaans agressief waren jegens de rus. 

Hierop werd door COSEC verzocht om concrete voorbeelden, daar men 

zich noch van partisan-activities, noch van aanvallen op de IUS be

wust was.Crn feite was het de beleidslijn van COSEC geweest, zich 

nimmer over de rus uit te laten, om te vermijden dat men in de stu

dentenwereld anti-thetisch zou gaan denken.) Reactie op dit verzoek 

was uitgebleven, doch wederom was het merkbaar dat de aanval zich 

richtte op COSEC en voorbijging aan het feit, dat het de Conferentie 

was, die z~n eigen politiek vaststelde, waarna het secretariaat 

slechts die practische projecten uitvoerde, waartoe het expliciet 

mandaat had ontvangen. Ook in Ceylon werd weer langdurig gediscus

sieerd over de status, die de IUS vertegenwoordiging diende te heb

ben, doch ondanks felle oppositie van Argentinië, werd de IUS met 
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35 tegen 15 stemmen toegelaten als international obscrver. In dit 

land had de rus lange t~d een kleine peronistische organisatie ge

steund in de periode waarin de NUS al haar krach ten wijdde aan het 

herstel van de democratie. 

Ten aanzien van de voorstellen, die de IUS deed voor concrete samen-

werking op de vele terreinen, waarop de ISC en IUS activiteiten ge

meen hadden, stond de ISC echter zeer gereserveerd. Zoals de IUS in 

z~n publicaties duidel~k onderscheid maakte tussen COSEC en de ISC, 

zo maakte de ISC onderscheid tussen het IUS apparaat, de representa

tieve lidorganisaties binnen de rus en diens niet-representatieve 

leden. Wat het IUS apparaat betrof voelde men geen behoefte aan een 

nauwe samenwerking, aangezien het naar de mening van de ISC een in

stituut betrof van partD-politiek karakter. Reeds vorige Conferen

ties hadden zich ertegen uitgesproken, dat de ISC betrekkingen zou 

onderhouden met enige organisatie, die een zodanig karakter had en 

deze l~n werd ook hier voortgezet. Ten aanzien van de niet-represen

tatieve groeperingen binnen de rus voelde men geen behoefte tot sa

menwerking, aangezien de ISC alleen met NUSes in zee wenste te gaan. 

~at tenslotte de NUSes binnen de IUS betrof, was men bereid alle 

mogel~kheden aan te gr~pen, die zouden kunnen resulteren in een be

tere samenwerking. 

Hoewel de ISC van mening bleef, dat z~ de beste structuur bood voor 

een onafhankel~ke en wereldoffivattende studenten samenwerking, kwam 

z~ toch tot de conclusie dat het zinloos zou z)jn te verwachten dat 

de communistische NUSes het voorbeeld van Joegoslavië zouden volgen 

en zouden deelnemen aan de· volgende ISC. Niettemin achtte men het 

.van belang deze mogel~kheid open te houden en derhalve werd besloten 

hen opnieuw uit te nodigen en deelneming van deze kant te stimule

ren. Tevens werd besloten de NUSes binnen en buiten de ISC op te 

wekken om onafhankelijk van het COSEC programma een informele b~een

komst te organiseren van de ISC .en lUS NUSes om daar de problemen 

omtrent nadere samenwerking te bespreken. Deze b~eenkomst zou van 

de voorgestelde Conference of Cooperation verschillen door het in

formele karakter, zodat problemen als representativiteit van stem

gerechtigden buiten beschouwing konden bl~ven. Zodoende zouden er 

geen beslissingen genomen worden, doch het zou de verschillende 
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te bestuderen. De intense belangstelling van alle NUSes voor dit on

derwerp, dat meer en meer een centrale plaats ging innemen, had tot 

gevolg, dat ditmaal iedere l.US een deelnemer aan cieze commissie af

vaardigde. Een groot deel van de werkzaamheden van deze commissie 

werd door het Algerijnse vraagstuk gedomineerd. Terstond was men het 

erover eens, dat de ReEearch anè_ Info:::-ma ti on Commi t tee ( RIC) een on

derzoek diende in te stellen om de volgende ISC van feitenmateriaal 

te voorzien. 

Dit besluit mocht naar de ~eninG van de Algerijnse NUS geen reden zijn 

om nu maar verder over de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog te zwij

gen, zodat van deze zijde een resolutie werd voorgesteld, die de so

lidariteit van de ISC met de Algerijnse studenten inhield. Hiertegen 

bestond hevig verzet van de zijde der Franse NUS en enige andere West

europese NUSes. Naar hun mening was het de kracht van de ISC resolu

ties dat zij tot stand waren gekomen na intensieve studie van de fei

ten en wanneer men van dit principe zou afv1ijken, zou men de rugge

graat van deze re sol u ties ":ee;nemen. Zij be:;toogden hoeveel moei te het 

kostte de leden van hun NUSe~ te overtuigen van het feit, dat de 

ISC zich niet kon beperken tot practische kwesties. Tot nu toe had 

iedere Europese Executive zijn leden een uitgebreid rapport kunnen 

overleggen op grond waarvan de betreffende politieke stellingname 

genomen was. Zij had kunnen aantonen dat de ISC niet lichtvaardig of 

na eenzijdige informatie tot stellingname overging. Wanneer men van 

deze regel zou afwijken en zijn standpunt zou bepalen op grond van 

hetgeen door één van de betrokken partijen meegedeeld was, in plaats 

van door een onafhankelijke ISC commissie, zou dat betekenen dat de 

conferentie een gevaarlijk en onaanvaardbaar precedent schiep. Boven

dien zou het betreffende besluit dan tevens een motie van goed- of 

afkeuring betekenen omtrent de objectiviteit waarmee de betrokken 

partij zijn informatie had verstrekt. Daarmee zou de werkelijke beoor

deling door bij-motiBven vertroebeld kunnen worden. Derhalve wensten 

zij zich met krach~ tegen deze gang van zaken te verzetten. Hier stel

den de Noordafrikaanse NUSes tegenover, dat niemand kon stellen over 

het Algerijnse probleem niet voldoende geinformeerd te zijn. De fei

ten spraken voor zichzelf en dagelijks bevatte de wereldpers berich

ten over de bloedige ontwikkelingen. Zij betoogden dat de 
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onafhankelijkheidsstrijd nu op een niveau gekomen was, dat de Alge

rijnse studenten de morele en materiële steun van de ISC hard nodig 

hadden. Hen naar huis te sturen met het nuchtere argument, dat men 

eerst de formele voorwaarden van een RIC rapport vervuld wenste te 

zien, zou de ISC in diskrediet brengen, zo niet belachelijk maken. 

Na een schorsing werd een compromisresolutie voorgesteld door de 

Amerikaanse NUS, die zich beperkte tot het uitspreken van de solida

riteit met de Algerijnse studenten in hun strijd tegen de onderdruk

king van hun gerechtvaardigd streven naar onafhankelijkheid. De Istan

bul ISC had onafhankelijkheid immers reeds als voorwaarde gesteld 

voor een ongebonden ontwikkeling van een land en het onderwijs. 

Hiermee waren de Westeuropese NUSes echter niet te overtuigen en zij 

hielden vast aan de vereisten van een RIC rapport. Hun standpunt 

werd in de commissie echter met 28 tegen 18 stemmen verslagen. Vast

besloten hun conceptie vAn dP ISC tot het uiterste te verdedigen, 

brachten zij vervolgens in de plenaire vergadering een alternatieve 

resolutie inzake Algerije ter tafel, inhoudende dat de ISC kennis 

nam van berichten inzake het feit dat legitieme rechten van de Alge

rijnse studenten geschonden waren en in afwachting van een RIC rap

port zijn solidariteit betuigde met de slachtoffers hiervan. Dit 

voorstel werd verworpen met 25 tegen 23 stemmen en 1 onthouding. 

Vervolgens werd de Amerikaanse compromis resolutie aangenomen met 

25 tegen 19 en 7 onthoudingen. Onnodig te vermelden, dat de Europe

se NUSes, hoewel gesterkt door de ruime steun, teleurgesteld waren 

over de uitslag van de stemming. Zij waren bevreesd, dat de sluis die 

in Istanbul was gebouwd om het politieke aspect van de ISC te kana

liseren, het zou begeven en zij waren vastbesloten deze waar mogelijk 

te versterken. N~mens hen stelde de Nieuwzeelandse NUS voor in de 
/ 

clausule van Istanbul: 11 national independence, which is a prerequi

sito for full educational devclopment" de woorden 'which is' te 

vervangen door 'where it is'. Hiermee poogden zij tot uitdrukking 

te brengen, dat kolonialisme niet inherent was aan slechte zorg 

voor het onderwijs, hetgeen o.a. bleek in Nal ta, de West In dies etc. 

Met een zeer kleine meerdGrheid nam de ISC deze mening over, doch 

nu waren het de anderen, die bitter teleurgesteld waren over deze 
stap terug. 
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Zodoende groeide in de Conferentie een onverzoenl~ke sfeer tussen 

wat lator genoemd zou worden de "student-responsibility" vleugel 

en de 11 student-a~::-such 11 vleugel (student-responslbility: mede-vcr

antwoordel~kheid voor de maatschapp~ in al haar facetten; student 

as such: NUSes dienen zich te beperken tot studentenproblemon). 

Deze onverzoenl~kheid had geen gevolg voor het practische program

ma. In Birmingham was reeds een geweldige expans~e gegeven aan het 

werk van de ISC en de ontwikkeling van seminars, delegaties, pu

blicaties, uitwisselingen e.~. werd zonder uitzondering door de 

deelnemers ondersteund. 

Doch de politieke discussies hadden tezeer een stempel op de confe

renties gedrukt, om te voorkomen, dat de meeste delegaties teleur

gesteld en onbevredigd huis'.vaarts gingen. 

In de volgende maanden dienden de NUSes van beide vleugels zich te 

bezinnen op hun houding ten aanzien van de ISC en op het feit of 

verdere deelneming nog wel zinvol was. Het is frappant te merken 

dat zonder uitzondering het resultaat van deze discussies positi0f 

was. Vr~wel iedere NUS die in Ceylon aanwezig was geweest kwam tot 

de conclusie, dat deze diversiteit van meningen de pr~s was, die 

men betaalde voor de wereldomvattendheid van de ISC. Hoe gevaarlijk 

en onverantwoordel~k sommige standpunten ook mochten klinken in d2 

oren van hen, die uit een geheel andere rnm;. teehappij afkomstig w&

ren, men kon het niemanrl kwal~k nemen, dat hij t~dens de Conferentie 

probeerde z~n conceptie van de ISC ingang te doen vinden. Was een

maal een beslissing genomen, waarb~ nu eens de ene part~, dan weer 

de andere het onderspit dolf, dan blee~ het feit bestaan dat alleen 

binnen de ISC deze mogelijkheid tot onbeperkte dialoog aanwezig was. 

Men begon onderscheid te maken tussen het feit, dat de ISC bestond 

en het geluid dat de ISC liet horen. Terw~l men zich inzette om een 

zo groot mog~l~ke invloed te behouden op het laatste, was de alge

mene lijn dat men niet door een al te grote intolerantie het uiteen

vallen van de ISC mocht riskeren. Was de Ceylon Conferentie geken

merkt geweest door onverzoenl~kheid, de volgende ISC zou bekend 

worden door een opmerkelijke tolerantie. 

Dat de reactie van de IUS delegatie niet onve~deeld gunstig zou 

z~n, wekte geen verbazing. In d2 IUS rapporten (134) werd er b~ 
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herhaling op gewezen, dat de rsc zi~h in een diepgaande crisis be

vond en in het bijzonder werd de hevigheid van de debatten over het 

kolonialisme aan de kaak gesteld. Tiederom werd ruime aandacht ge

schonken aan de financiële afhankel~kheid van COSEC van de goede 

wil van Amerikaanse fondsen. De rus achtte het groot aantal prac

tische mandaten dat aan COSEC werd gegeven een centralisatie van 

macht in de handen van zeer weinigen, die in hot verleden er blijk 

van hadden gegeven, niet onpartijdig te zijn. 

Aan de andere kant achtte de rus ook positieve tendenties aanwezig. 

Weliswaar zou de informele ontmoeting van rsc en rus NUSes minder 

gelegenheid bieden tot concrete resultaten dan de Conference of Co

operation, doch het initiatief was ontegenzeggelijk waardevol. Dat 

de rsc echter niet wenste in te gaan op de rus voorstellen inzake 

concrete samenwerking op de gemeenschappelijke gebieden, achtte de 

rus weinig hoopgevend voor de wijze waarop de vorige resolutie uit

gevoerd zou worden. 

Uit het vorige hoofdstuk is reeds gebleken, dat het niet de uit

komst van deze rsc was, die verkoeling bracht tussen de NUSes van 

Oost en West, doch de gebeurtenissen in Hongar~e die na enige weken 

plaats vonden. De w~ze waarop de lUS in gebreke bleef te reageren, 

had de Westelijke NUSes diep geschokt, doch niet meer verbaasd. De 

verklaringen, die inzake Hongar~e door de Oosteuropese NUSes werden 

afgegeven, ontnam de Westeuropese NUSes iedere zin tot samenwerking. 

Terwijl overal acties werden georganiseerd om gelden in te zamelen, 

besloten de meeste Westelijke NUSes hun uitwisselingsprogramma's met 

Oost-Europa te schorsen, totdat de Oosteuropese NUSes duidelijk stel

ling hadderi genomen. 

Slechts in Polen bleek op dat moment een onafhankelijk geluid ge

hoord te kunnen worden (135). Op 6 november 1956 nam de Poolse NUS 

een resolutie aan: 

"declaring full support for the Hungarian people, its heroic 
youth and its students who initiated the fight for sove
reignty, the establishment of a socialist democracy and the 
reju~evation of practical socialist thinking. We bow our 
heads befare the tragedy of the Hungarian people, whose 
thousands of patriots shed their blood so that their just 
demands for full demoeratic freedom and national independenee 
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could be met ... We believe that the Hungarian people are 
fully entitled to decide on their own future. That is why 
we think it intolerable and contrary to the spirit of in
ternational law for other countries to interfere with the 
internal affairs of Hungary. We consider that the inter
vention of the Soviet army rendered the situation more com
plex and made more difficult the fair salution of the Hun
garian problem by the farces of the popular front. 
Our people were lucky enough to achieve their aims and ob
tain positive results without any bloodshed. We promise 
faithfully to abide by the guidance given by the leaders 
of the party to remain calm, to be prudent as well as re
solute. In these days of trial for the Hungarian people we 
promise to remain faithful to the ideals of socialist de
mocracy and national independence. This is our way of show
ing solidarity with the Hungarian people." 

De oprechtheid van deze verklaring maakte diepe indruk in West-Eu

ropa. Vanaf dit moment nam de Poolse studentenunie een speciale 

plaats in onder de Oosteuropese NUSes, omdat zij de moed had de me

ning van haar leden te verkondigen (136). De andere NUSes bleven 

daarentegen spreekbuizen van de diverse regeringen, i.e. communis

tische partijen. De een na de ander betreurde de droeve burgeroorlog, 

waarin de fascisten het Hongaarse volk hadden gestort. Hieronder 

maakte de Roemeense NUS de felste indruk. Na de geruchten over stu

dentendemonstraties in Boekarest met kracht te hebben weersproken, 

verklaarde zij: (137) 

"The elanderers recruited from among the meanest fascist 
traitors chased away by our people, should know that the 
student youth tagether with the whole werking people of 
our country will never allow a return to the regime of 
bourgeois and landlord exploitation. We do not allow slan
ders against our people, who by efforts and sacrifices cre
ate even better studying and living conditions for us. 
We know that the aim of Radio Free Europe is to incite the 
most reactionary elements, notorious fascists, to crimes 
and cruelties against the socialist peoples. This thing was 
evidently seen during the bloody events in Hungary, when 
this station was inciting to the most bestial crimes, to 
the enthronement of white terror. This radio station sub
sidized from the $ 125 million given by the US Congress for 
provocative actions against the socialist states and suppor
ted by the revanchist militarists in Bonn, is gravely res
ponsible for the thousands of people and children, tortured 
and killed in the most bestial ·way, as well for the material 
and cultural damages caused to Hungary." 

Het behoeft geen toelichting, dat door deze en soortgelijke verkla

ringen de Westeuropese voorstanders van Oost-West samenwerking de 
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grond onder de voeten werd weggegraven. Wederom werd men ermee ge

confronteerd, dat de Oosteuropese studentenleiders zich uitten, als 

waren zij spreekbuizen van de partij. En wederom had men er moeite 

mee hen te erkennen als vertegenwoordigers van de Oosteuropese stu

denten, zonder de laatsten in de rug aan te vallen. Eerst toen de 

officiële Russische politiek haar scherpe kanten begon te verliezen 

en de liberalisering in Oost-Europa merkbaar begon te worden, kwamen 

de gemoederen tot bedaren en begonnen de contacten weer toe te nemen. 
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HCOFDSTUK XVI 

Kentering in de I.S.C. 

De terugslag, die de gebeurtenis en in Hongar~e hadden op het image 

van de IUS in de derde wereld was krachtig, doch niet onoverkomel~k. 

Men wist, dat de IUS een communistische frontorganisatie was, en had 

dat als feit geaccepteerd. Terwijl de IUS zelf de mvemberdagen van 

1956 zo snel mogel~k wenste te vergeten, bestond er b~ de NUSes uit 

de ontwikkelingslanden weinig behoefte om de IUS gedurig aan zijn 

falen te bl~ven herinneren. Hiertoe werd zonder tw~fel b~gedragen 

door het feit, dat de IUS op het Vierde Congres van augustus 1956 de 

str~d tegen het kolonialisme zo op de voorgrond geplaatst had. Het 

bezoek van Boelganin en Chroestsjov in november 1955 aan India bete

kende het formele einde van een periode, waarin het communisme zich 

v~andig betoond had jegens niet-communistische nationalistische stro

mingen in de derde wereld. In de loop der jaren was deze v~andigheid 

afgezwakt, en geleidelijk aan was men in gaan zien dat deze stromingen 

wellicht het enige vehicel waren, waardoor het communisme in deze 

landen enige kans van slagen kon h~bben (138). Derhalve werden de 

eerst zo verguisde nationale leiders uit India, Indonesi~, Burma en 

andere landen door Moskou erkend als nationale helden. Voortdurend 

werd er de nadruk op gelegd dat het communisme de ware vriend was van 

al diegenen die hun nationale onafhankel~kheid bevochten. 

Het behoeft geen toelichting, dat de rol van de frontorganisaties 

in deze nieuwe koers buitengewoon belangrijk was. In het bizonder de 

rol van de jeugdorganisaties WFDY en IUS, omdat zij zich richtten op 

de leiders van morgen. Derhalve was er een werkterrein voor de IUS 

opengelegd, ~'~aar met energie en enthousiasme veel te bereiken viel. 

Voor de hoofdl~nen van het beleid zie men hoofdstuk II. Ten aanzien 

van de IUS kwam het neer op de volgende punten: 

a. een versterkt accent op het anti-kolonialisme 

b. een wig drtven tussen ISC en CCSEC 

c. COS~C beschrijven als de studentenafdeling van het State Department 
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d. verkondigen dat de ware anti-colauialisten in de ISC niet aan bod 

komen 

e. door de identificatie van "COSEC' met ''West", een atmosfeer 

creëren, die inhield dat de werkel~k neutralen zich terwille van 

hun neutraliteit bij beiden, "COSii:C' en rus, dienden aan te sluiten. 

Het feit, dat de Ceylon rsc de resolutie over het kolonialisme van 

ztn kracht had beroofd, gaf de rus een extra voordeel. Naar mening 

van de r~s had de rsc hiermee duideltk te kennen gegeven, het vraag

stuk van de nationale onafhankel~kheid nog alt~d als een punt van 

discussie te kunnen beschouwen. 

Doch toen de zevende rsc in september 1957 in rbadan, Nigeria, b~een 

kwam, bleek dat op een kleine minderheid na, de Conferentie door 

deze taktiek heenzag. Deze minderheid bracht de door de lUS herhaal

del~k geuitte bezwaren tegen ~e ISC naar voren (139). Men was vKn 

mening dat het secretariaat part~dig was, omdat het aan het ene poli

tieke probleem meer aandacht besteedde dan aan het andere. Tevens 

werd het secretariaat verweten geen offici~le contacten tehebben 

gelegd met het rus secretariaat. Tenslotte, dat het secretariaat voor 

9\1}~ gevoed werd door Amerikaanse fondsen. Omdat deze vragen bl ~k gaven 

van een elementaire misvatting omtrent het karakter en de werkw:ijze 

van de ISC, werd er uitvoerig op ingegaan. Te veronderstellen, dat 

het secretariaat enige bevoegdheid had tot politieke uitspraken, was 

een misvatting. COSSC had slechts de standpunten van de NUSes gecir

culeerd, die haar daarom verzocht hadden. Als deze standpunten een

zijdig waren, moest men dat dezE: NUSes verwijten, en moest m0n niet 

aarzàlen z:ijn eigen mening via het distributie-apparaat van CCSEC be

kendheid te laten geven. Het enige contact, dat COSEC met het lUS 

secretariaat kon hebben, was het doorgeven van de mening van de ISC 

over verschillende onderwernen. Eet het IUS secretariaat onderhandelen 

en compromissen sluiten was de taak van de afzonderl:ijke NUSes of van 

de ISC. Wilde men het passieve secretariaat tbt een actief bestuur 

maken, dan diende men de structuur van de conferentie te veranderen 

hetgeen de ISC zelf moest bepalen. Ten derde had het secr~tariaat 

~e verplichting fondsen te vinden voor het ambitieuze programma van 

l 
~ 
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activiteiten, dat de Ceylon ISC had opgesteld. Alle NUSes waren ver

zocht in eigen land naar fondsen te zoeken ow hierin bij te dragen. 

Slechts van dri0 NUSes had men bericht ontvangen, dat er foundations 

bereid gevonden waren om zonder politieke condities aan het werk van 

de ISC bij te dragen. Had het secretariaat deze steun moeten weigeren, 

omdat hij uit te weinig land-:;n kwam? 

In de volgende discussie werd met algemene stemmen, inclusief die 

der minderheid, besloten om de opzet van de conferentie niet te wijzi

gen. Alleen volgens deze structuur kon men het gevaar voor een poli

tieke dominantie van diegenen, die het secretariaat bezetten tot een 

minimum terugbrengen. 

Ten aanzien van de verhouding tot de IUS bracht deze ISC weinig nieuwe 

gezichtspunten. Een van de redenen hiervoor was, dat de IUS slechts 

door één afgevaardigde was vertegenwoordigd, aangezien de Nigeriaanse 

reg0ring aan de overige vier een inreisvisum had geweigerd. Deze 

afgevaardigde, een vertegenwoordiger van de Federation des Etudiants 

d'Afrique Noire en France (FEANF), had vanuit Praag instructie gekre

gen na het voorlezen van het IUS standpunt de zaal te verlaten en 

niet in discussie te treden (140). In zijn interventie refereerde hij 

aan de brief, die de IUS in de maand juli aan de deelnemers van de 

ISC had gezonden en waarin opnieuw verschillende voorstellen tot ge

zamenl~ke activiteiten werden gedaan. Hij herhaalde het standpunt van 

de IUS, dat de ISC ni2t beschouwd kon worden als een beweging waar

binnen alle studenten ter wereld verenigd zouden kunnen worden. Hij 

toonde aan dat 50 van de 62 aanwezige NUSes tezamen minder studenten 

vertegenwoordigden, dan er alleen al in China studeerden, zodat men 

rustig kon stellen dat de helft van de studenten ter wereld niet in 

de ISC vertegepwoordigd wa~. Nu het overduidel~k was, dat noch de 

IUS, noch de ISC unity in zich konden bereiken, was het van het 

grootste belang dat z:ij in een .1iorld Cooperation Conference b:ijeen 

kwamen om over de zozeer noodzakel~k(;. uni ty te overleggen. De kritiek,. 

die hij in de wandelgangen op de IUS gehoord had, was na het vierde 

Congres van 1956 niet moer terzake. De IUS was constitutioneel ver

anderd en had zijn fouten ingezien. M~n moest niet doen alsof de Hon

gaarse crisis in het IUS hoofdkwartier bedacht was. Duze gebeurtenissen 

hadden verdeeldheid gebracht onder de IUS leden, zodat het secreta-
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riaat niet o~ machte was namèns deze leden te handelen. Zulks in 

tegenstelling tot de Egyptische invasie, toen er unanieme veront

waardiging was gerezen. 

H?laas ontnam de spreker veel kracht aan z~n betoog toen h~ onder 

hilariteit vermeldde, dat COSEC zich b~ oen Amerikaanse interventie 

in Mexico niet anders zou hebben gedragen ....• 

De door hem herhaalde voorstellen werden door de Conferentie besproken, 

doch men kon zjjn conclusies over de verhouding ISC-IUS niPt delen. 

De informele b~eenkomsten die in Joegoslavië en Frankr~k tussen ISC en 

lUS NUSes waren gehouden hadden uitgewezen dat er nog steeds onover

komel~ke moeil~kheden waren omtrent de deelneming van de minderheicts

organisaties aan de ~orld Cooperation Conference. In de opzet, die de 

IUS voorstelde was geen verschil merkbaar met de Conference of 

Cooperation, zodat de ISC geen reden zag haar standpunt te ~~zigen. 

Deze houding werd zonder tw~fel heinvloed door de gunstige perspec

tieven Oosteuropese deelname aan de ISC te verwerven (Polen). Besloten 

werd een delegatie naar Oost-Europa te zenden om de misverstanden over 

de ISC op te helderen. Bovendien werd erop aangedrongen dat de ver

schillende NUSes hun contacten met hun Oosteuropese zusterorganisaties 

zouden versterken en de discussie voort zouden zetten. 

Hoe emotioneel en geladen de Ceylon conferentie ook geweest mocht 

z~n, de Nigeria ISC was de meest harmonieuze conferentie die ooit be

legd zou worden. Doch hot was niet het soort harmonie, dat voortkwam 

uit een vooraf gegarandeerde unanimiteit of een gebrek aan oppositie. 

De discussies waren even principieel, doch er was een opvallende be

reidheid tot geven en nemen. De Europese NUSes hadden de koude douche 

van Ceylon verwerkt en traden met een grotere openheid en met meer 

begrip de problemen van de derde wereld tegemoet. Zij waren bereid 

m;;erdere re vol u ties over onrlerdrukking van studenten in hun legitieme 

rechten te ondersteunen, indien de gevRllen zo significant waren, dat 

op het verschijnen van een RIC rapport kon worden vooruitgelopen. De 

stap terug van de Ceylon-conferentie op het gebied van het kolonia

lisme werd hersteld, nadat de verslechtering van de situatie in Alge

r~e vele NUSes de ogen geopend had. Zowel aan de Alger~nse als aan 

studenten uit andere koloniale gebieden werd ondubbelzinnige steun 

toegezegd voor hun streven naar onafhankelijkheid. 
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De overige NUSes waren van hun kant bereid in de formulering van de 

politieke resoluties zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bU de 

"student as such" clausule, zodat de meeste resoluties betreffende 

kolonialisme, totalitarisme en dictatuur diens relatie 

siteit tot onderwerp hadden. Reeds eerder hebben we gezien, dat dit 

soms tot vreemde constructies aanleiding kon geven, omdat het de in

druk ~af dat men slechts mecl0efde met de slachtoffers van een over

stroming omdat hun boeken nu in het water liggen en kromtrekken. Doch 

in de politieke bewustwording van de ISC zat duidelijk een evolutie 

en de NUSes die meenden dat de ISC niet ver genoeg ging wisten dat 

ook dit met de tijd zou veranderen. 

Doch zo gemakkelUk als het de Nigeria-deelnemers toescheen, zou de 

politieke ontwikkeling van de ISC niet gaan. Toen zij Ibadan verlieten, 

konden zij niet vermoeden dat deze vriendschappelUke en co~peratieve 

conferentie binnen achttien maanden zou zijn getransformeerd in een 

fanatiek strijdperk. Dit lag niet alleen aan het feit, dat de volgende 

ISC weer door volstrekt andere personen werd bijgewoond, die een 

andere visie hadden op het nut van de conferentie. Dit nut van de 

ISC bleef ook in de komende jaren buiten twijfel, gezien de gestadige 

uitbreiding die men aan het programma gaf. 

Doch wel vond er bij een groot aantal deelnemers een mentaliteitsver

andering plaats, die tot gevolg had, dat men de ISC met andere ogen 

ging zien. Achteraf. bezien betekende Nigeria het sluitstuk van een 

periode van opbouw en consolidatie, waaraan door een ieder van harte 

was medegewerkt. Men zag de ISC als e2n e i g e n orgaan, dat onge

kende mogelijkheden boo~ tot samenwerking en waaraan een ieder zijn 

steentje bijdroeg. Doch naarmate de ISC via CCS~C meer werkzaamheden 

op zich nam, werd het begrip J:SC/CCSEC meerm meer tot een instituut. 

Sterk gestimuleerd door de publicaties van de lUS, die COSEC continul 

afschilderden als een Amerikaans en partijdig bureau, groeide het ge

voel dat men naar een Conferentie toeging die niet een eigen creatie 

was. Zodoende groeide er een zekere reserve, die versterkt werd door 

het feit, dat geen van de groeperingen binnen de ISC - Latijns-Amerikanerl 
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Anglo-Saxen, Scanc'linaviërs, Zuid-Europeanen, Arabieren, Aziaten, 

Fr~Afrikanen, Engels-Afrikanen etc. - de indruk had voor honderd 

procent z~n zin te kr~gen. Had men dit vroeger beschouwd als een 

normale consequentie van het zoeken na~r een internationale communis 

opinio, het compromis begon velen te ergeren. ~iervoor zijn meerdere 

factoren aan te ~jzen. 

Allereerst de veranderende wereld-politieke situatie, die na 1956 

gekenmerkt werd door een grotere ontspanning tussen Oost en 'Jest. Het 

internationale machtsevenwicht was hersteld, en door Oost en Nest 

werd ertoe b~gedragen dat de koude oorlog werd vervangen door een kli

maat van co~xistentic. Het lanceren van de eerste ruimtesatelliet 

had het Sovjet-prestige aanzienl~k verhoogd, met het gevolg dat deze 

coëxistentiepolitiek gcleidel~k aan niet meer op angst doch op zelf

vertrouwen gebaseerd was. 

Intussen draaide de dekolonisatie van Afrika en A2ië op volle toeren 

en sloten de AA landen zich aaneen om een eigen politiek van non

alignmen t te voeren (Ban do eng 1955 )1
• 

Vrijwel ieder land, dat z~n onafhankel~kheid verwierf, plaatste het 

uni ver si tair onderwijs op zijn priori te i tenl~st. Vele Na tienale Unies 

die actief aan de onafhankelijkheidsstrijd hadden deelgenomen, werden 

tot brandpunten van het intellectueel kader, dat de regeringspolitiek 

nauwgezet bekeek. Zich bewust van de rol, die zij in hun land dienden 

te vervullen, hadden deze NUSes behoefte om het onderling contact 

regionaal te versterken. 

Hadden zij elkaar tot nu toe getroffen op de regionale seminars, die 

door ISC of IUS werden georganiseerd en waar problemen van universi

taire of politieke aard beénroken werden, meer en meer ontstond de 

de behoefte aan regionaal contact ter bespreking van het gehele scala 

van gemeencchappclijke problemen. Ten ee~ste om deze aan de orde te 

kunnen stellen in eigen kring, ten tweede omdat z~ van mening waren 

dat noch de ISC noch de IUS daarvoor het juiste orgaan waren. 

Door de ISC waren deze regionale conferenties reeds sinds Stockholm 

gestimuleerd. De ISC was zelf immers als regionaJe conferentie begonnen. 

Na de ommezwaai van het vierde Congres begon ook de IUS het nut van 

deze regionale conferenties in te zien en eraan zijn steun te verlenen. 
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Zo werd binnen het jaar na de Bandeengconferentie een grote Afro

Aziatische studentenconferentie in dezelfde plaats belegd (141). Met 

financiële steun van de AA solidaritoitsfonds en COS~C namen er 

vertegenwoordigers aan deel uit meer dan 25 AA landen. Problemen be

treffende do geloofsbrieven werden omzeild door de afspraak slechts 

b~ unanimiteit beslissingen te nemen. Dit had weliswaar tot resultaat 

dat de uitspraken Z8er algeme0n waren en zich weinig op concrete 

situaties toespitsten, doch men ervoer als belangr~kste feit, dàt 

men in eigen kring vergaderd had. Doch de belangen van do Afrikaanse 

en Aziatische studenten bleken tezeer uiteen te leggen, zodat het 

tot nu toe b~ de~e ene conferentie is gebleven. ~eliéwaar z~n er 

enige studentenmanifestaties georganiseerd door de Afro-Asian 

Solidarity Committee AASC, doch deze had niets met de Bandeeng con

ferentie te maken en was niet representatief voor de betreffende 

werelddelen. (Deze AASC kwam daarentegen voort uit de Asian Conference 

for the Relaxation of International Tension, die .door de ·vorld Peace 

Council was georganiseerd aan de vooravond van de Bandoeng-conferentie
1 

om de Sovjet afwezigheid aldaar te compenseren. Later zocht men con

tact met president Nasser en ontwikkelde genoemd Comité zich tot een 

Sovjet-~~gyptisch front, geleid door Aziatische communisten en Egyp

tische links-nationalisten. Thans is de invloed van China overwegend 

en neemt de betekenis voor de Sovjet-Unie af (142). In Afrika werd 

na de Bandeeng ervaring voortgebouwd op het thema VAn het regionale 

contact, en ontstond de Pan African Student Conference, die in juli 

1958 voor het eerst bijeen kwam in Kampala, Uganda ( 143). In Lat~ns

Amerika had men toen reeds twee Latin American Student Conferences 

(LASC) achter de rug (1955 Montevideo, 1957 La Plata). 

Voor zover de ro;;sultaten van deze conferenties geen betrekking hebben 

op de wereld studenten beweging, vallen ze buiten het kader van deze 

studie. Doch het feit, dat ze gehouden werden had wel degelijk invloed 

op de ontwikkeling van ISC en IUS, omdat er over beide organisaties 

gesproken werd .. Tjjdens de eerste LASC ( 144), gehouden vóór Praag 1956, 

wekt~ de IUS vertegenwoordiger de verontwaardiging van de deelnemers 

door botweg te beweren dat de Argentijnse afgevaardigde een betaalde 

agent van de F3I was en dat de gehele b~eenkomst door het US State 

Department was gefinancierd. Z~n optreden werd in een motie unaniem 
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als onbehoorl~k gekwalificeerd. De IUS zag in, dat deze benaderings

wijze weinig efL~ctief was en publiceer de derhalve toch een positief 

verslag van de bijeenkomst. De tweede LASC (145) in 1957 kreeg een 

betere behandeling en werd moreel door de rus en materieel door de 

ISC gesteund. Nu de IUS haar pretentie, dat z~ het beste voor de be

langen van de Lat~nsamerikaanse studenten kon zorgen, had laten varen, 

werd hulp van haar kant even gaarne geaccepteerd als van de kant van 

cos se. 

Een van de gevolgen was echter, dat de indruk veld won, dat er nu twee 

bureaux waren, die tot taak hadden de studentenbeweging behulpzaam te 

z~n: COSZC en het !US-secretariaat. Van de laatste was bekend dat het 

communistisch was,en van de eerste dat het dreef op Amerikaans geld. 

Derhalve was het eenvoudig vast te stellen, dat Oost en ~est dongen 

om de gunst van de derde wereld. Het logische gevolg voor de zichzelf 

respecterende NUSes uit de derde wereld was een houding van non

alignment, die r••sul teerde in een zekere reserve ten af:lnzien van 

beide. H~t behoeft geen toelichting dat deze gedachtengang door de 

IUS werd gestimuleerd en door de ISC/COSEC categorisch werd tegenge

sproken. Doch hoezeer de ISC resoluties ook spraken van een onafhan

kel~ke kritische benadering, hot was eenvoudig alle anti-Westerse 

uitspraken van de ISC te kwalificeren als taktiek van het State

department. 

Tijdens de ISC 's zelf kwam de; ze beschuldiging nauwelijks ter surake, 

omdat het een ieder duidelijk was dat de conferentie z~n beslissingen 

autonoom nam op basis van principes die door dezelfde conferentie 

waren aangBnomcn. Tegen deze uitspraken of principes kon iedereen 

ter plaatse z~n stem verheffen. Doch hoewel de Conferentie zelf z~n f 

Supervision Committee verkoos en z~n mandaten gaf aan het secretariaat 

dat onder toezicht van SUPCOM werd samengesteld en functioneerde, 

vielen na afloop van de ISC vele NUSes terug in dezelfde antithese 

en werd. COSEC wederom gedegradeerd tot een westerse tegenhanger van 

het lUS-secretariaat. Voegt men hieraan toe, dat niemand voor honderd 

procent tevreden was met de richting, die de ISC ging, dan lag het 

voor de hand deze bntevredenheid te projecteren op COSEC en het iJesten 

dat CCSEC financierde. 
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~at de Vesterse NUSes betreft lag de situatie complexer, want zij waren 

het die aan de student-as-such clausule vasthielden, die door de regio

nale conferenties ondubbelzinnig was verworpen. Hun standpunt ver

tolkte de oprechte mening van de overgrote meerderheid van hun leden, 

die niet wensten dat hun NUSes buiten hun boekje gingen en ''politieke 

bemoeizucht'' werd verweten. De vertegenwoordigers van deze NUSes hadden 

de keuze of zU hun ledantal van zich wensten te vervreemden, of de ISC. 

Zij hadden de indruk met hun rug tegen de muur te staan. De NUSes uit 

de derde wereld daarentegen achtten de student-as-such clausule ge

tuigen van een zodanig bekrompen en enge maatschappij-opvatting, dat 

zU er weinig voorvoelden op dit punt toe te geven, tenzij de steun van 

de Jestel~ko NUSes hier bepaaldelijk van af hing. 

Doch was men in Nigeria nog van mening geweest, dat de ISC niet kon 

bestaan zonder de bereidheid tot een compromis, op volgende conferen

ties zouden delegaties verschijnen die het onverschillig liet of de ISC 

bestond of niet. Indien de ISC op het punt van de student-as-such 

uiteen zou vallen, was er naar hun mening niets verloren, doch soms 

zelfs gewonnen. Deze delegaties wensten zonder consideràtie de dis

cussie op de spits te drijven en stelden de problematiek zodanig, dat 

de conferentie zich er wel mee bezig moest houden. De oorzaak voor de 

aanwezigheid van zodanig gestemden moet gezocht word~n in de verande

rende omstandigheden in Latijns-Awerika. 

In vorige hoofdstukken is reeds uiteengezet, dat het de afgevaardigden 

uit Latijns-Amerika waren geweest, die de ISC politiek bewust hadden 

gemaakt. Hun eerste en allesoverheersende probleem was de strijd tegen 

de absolute dictatuur, die zich in de meeste Latijnsamerikaanse landen 

had gevestigd. Tegelijkertijd waren het echter deze NUSes die zich in 

de beginjaren van de IS~ het felst keerden tP.gen de totalitaire 

ideeën, waarmee de rus zich naar hun mening Vereenzelvigde. Hun be

langrijkste politieke progrnmma was: anti-dictatuur,· anti-imperiaJisme, 

anti-communisme. 

Sinds 1954 was d~ ene dictatuur na de andere in Latijns-Amerika gevallen. 

In 1954 Guzman in Guatemala, in 1955 Peren in Arge?tinië, in 1956 

Somoza in Nicaragua, in 1957 Rajas in ~olombia en in 1958 Ferez 

Jimenez in Venezuela. Dit waren momenten waar de Latijnsamerikaanse 
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studentenb_ewegine; naar toe;'had ge1eefd, doch men werd bitter te1eur

gesteld. lant de z.g. anti-dictatoriale part~en, personen of junta's 

die het bewind in handen namen, bewezen in de meeste gevallen schrome

lijk in gebreke te blijven de werkel:ijke problemen van hun land aan te 

pakken. DaargoJaten dat hun opvatting over democratie alles te wensen 

over liet. Eon tweede probl8em was de economische depressie, die in 

de mid-v:ijftiger jaren inzette en waaraan alleen de grootste afnemer, 

de USA, een einde zou kunnen maken. 

Nu de oorspronkelijke linkse oppositie tegen de rechtse dictatuur aan 

het bewind gekomen was en bleek te falen, gaf dat een geweldige im

puls aan de extreem linkse groeperingen, die een radicalere politiek 

voorstonden (146). Zichze1f identificerend met de vr:ijheidsstr:ijders 

van Afrika en Azië, waren zij van mening dat alleen een radi.cale 

revolutie, zoals die in 1959 e.v. in Cuba zou plaats vinden, een 

oplossing voor de bekende problemen zou kunnen bieden. Lat:ijns-Amerika 

was naar hun mening een proletarisch werelddeel, datslechts door een 

radicaal marxisme-leninism2 uit het moeras gehaald kon worden. Hier

mee stak geen aan Moskou onderg~schikt communisme de kop op, doch 

een indogeen Marxisme-Leninisme, ctat later als Fidelisme bekend zou 

worden •. 

Het is een bekend feit, dat deze stroming aan de universiteiten in 

korte t:ijd een Grote invloed verkreeg. Vanuit Praag werden deze ont

wikkelingen gc:stimulcerd, en grote continge~t;~n Latijns-Amerikanen 

n~rnen deel aan d? jeugdfestivaJs, waarna de veelbelovende deelnemers 

---op kader-trainigs seminars van de rus werdé:n gewezen op de mogeljjk-

heden een maximal2 invloed uit te oefenen. Gebruik makend0 van de 

onenigheid in de gelederen van de christen-democraten en links-

democraten, vL;len zij op door de grote to<--ew:ijding waarr1ce zij te werk 

gingen en bereikten in vele gevallen een onevenredig grote invloed 

in de NUSes. Zodoende verkregen zjj zonder veel moeite als beloning 

voor de vele bewezen diensten een plaats in de internationale dele

gaties en in sommige gevallen boden zjj zelfs aan dat z:ij de reis zelf 

financierden, d.i. met behulp van Praag, waarna zjj zich ter p1aatse 

b:ij de offici~le deiegatie aansloten. 

-~ ··"..,-
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Het waren deze personen, die onverwacht t~dens de achtste ISC opdoken 

als lid of toegevoegd lid van de Lat~nsamerikaanse delegaties. Z~ 
hadden niet de wenstot overtuigen, doch z~ waren erop uit het de ISC 

zo moeil~k ~ogel~k te maken en zo mogel~k uit elkaar te slaan. 
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HOOFDSTUK XVII 

Van Peking tot Peru 

In het begin van het vorige hoofdstuk is reeds belicht, welke politiek 

de IUS na 1956 begon te volgen. Tevens is aangeduid welke gevolgen de

ze nieuwe beleidsl~n had voor de ontwikkeling van de rsc. 
Voor zover het de IUS zelf betrof, betekende deze nieuwe l~n een keer

ntint in haar g~'schiedenis. Terw~l tussen 1953 en 1956 een grote terug

houdendheid werd betracht om zich op schrift in krachtige termen vast 

te leggen zolang niet niet was gebleken welke stroming in Moskou de 

overhand zou kr~gen, na de zege van Chroestsjov hervond ook oe IUS 

zijn zelfverzekerdheid. De leidende functionarissen waren niet ont

moedigd door de terugslag, die de gebeurtenissen in Hongarije gaven 

en het nauw daarmee verbonden echec in Nigeria. Z~ waren ervan over

tuigd, dat z~ op de lange duur de wind mee hadden. 

Zo werd hun houding ten aanzien van de ISC-NUSes uit de 1Vestel~ke 

landen weer feller, de levensomstandigheden in het ~esten werden weer 

op schrille w~ze getekend en de reportages over het gelukkige leven 

in de volksdemocratie~n verkregen weer hun oude gloed. 

Daarnaast werd de grootst mogel~k~ aandacht besteed aan de problemen 

van de derde wereld, werd uitvoerig gewezen op de bedroevende omstan

digheden vóór het verkr~gen~n de onafhankel~kheid en de grote voor

uitgang daarná. 

Toen dan ook in september 1958 het vtfde IUS Congres in Peking werd 

geopend, was er weinig meer te vinden van de interne zwakte, die in 

Praag twee jaar tevoren zo duidelijk aan de dag was getreden. Het 

Executive r~port wns wederom in gloedvoll~ bewoordingen gesteld, 

en liet geen t~1fel over het herwonnen zelfvertrouwen. Jaar in Praag 

de ~xecutive getracht had de scherpe politieke verklaringen tot een 

minimum te beperken, gaf z~ thans weer de richting van de discussie 

aan en verklaarde: 

"the real division in the student movement internationally was 
not based so much on each unien's international nffiliations, 
but rather on its attitude toward the basic problems of our 
times. The latter are such things as peace, anti-colonialism 
and anti-imperialism, the qemocratisation of education, being 
the very principles on which the IUS was founded." (147) 
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Deze l~n domineerde het Congres van het begin tot het einde. De typisch 

uni vers i taire probler,en die in Praag op de agenda voorktvamen, kregen 

in Peking ternauwernood enige aandacht. De discussie over het Executive 

report duurde vijf volle dagen, waarin vrijwel iedere aanwezige het zijne 

bDdroeg tot de vrede en het anti-imperialisme. Tevens bleek dat men 

in Peking het niet meer als een nadeel beschouwde indien het Congres 

'7ich op demonstratieve wi~ze uitte. >eliswaar was het aantal deelnemers 

gereduceerd van 650 tot ongeveer 250, doch de ovaties en de yells 

keerden in de conferentiezaal terug. 

Ongeveer 200 Chinese omstanders zorgd~n daarbij voor een passend klank

bord. 

Mocht in het uiteindel~k resolutieboek al de indruk gewekt worden, dat 

de inhoud de mening weergaf van een indrukwekkende lijst van deelnemers 

uit zeventig landen, zoals gebruikelijk waE het stemrecht voorbehouden 

aan de leden van de lUS en hadden de waarnemers geen verantwoordelijkheid 

voor de tekst. Aan het ledental werden vier NUSes toegevoegd (148) ter

mjl vier NUSes het associate memhership aanvroegen (149). Daar stond 

echter tegenover dat drie NUSes besloten harden, zich als associate 

member terug te trekken ( 150) ', zodat er uiteindelijk 19 lid NUSes en 

5 geassocieerde NUSes deelnamen. 

Aan vier minderheidsgroPneringen (151) werd vervolgens nog de NUS

status verleend, terwijl negen ovqrzeese studentenorganisaties eveneens 

in dez~ categorie werden geplaatst. (Dit zijn organisaties van in het 

buitenland studerenden van eenzelfde nationaliteit of streek aangezien 

deze organisaties niet in eigen land waren gevestigd, verkregen zij 

binnen dci ISC doorgaans een speciale status, indien zij representatief 

geacht werden). Volgens IUS maatstaven kwam op deze wijze het ledental 

op 35 NUSes. 

Vermeldenswaard is, dat in Peking voor de eerste maal weer een waar

nemer van de Joegoslavische NUS aanwezig was. Hoewel hij geenszins te

vreden was over de wijze waarop de lUS over de kwetsende behandeling in 

het verleden heengestapt was, achtte hij het in het belang van de inter

nationale studentenbeweging om niet te ontbreken. De reactie op zijn 

aanwezigh~id was evenwel niet zeer enthousiast. De Chinese aanwezigen 

hadden de instructie de Joegoslaven volledig te negeren. Hoewel zij na 

iedere ~nterventie, zelfs die van de meest fervente lSC NUS, zorgden 
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voor een passende ovatie, bleven z~ zw~gen na afloop van de Joegoslaafse 

interventie. Deze houding van de gastheren maakte het moeil~k voor de 

Oosteuropeanen om met de Joegoslaven te fraterniseren, doch in privé 

bleek men gelukkig met het Joegoslaafse besluit om na een afwezigheid 

van negen jaren weer terug te keren, zij het dan als waarnemer. 

Een tweede opmerkel~ke ontvangst vie] de Hongaarse del~gatie ten deel. 

In Hongarije was in rle dagen van de opstand de NUS ontbonden, en ver

volgens varvangen door een nieuwe organisatie zodra de orde weer her

steld was. In de officiële Hongaarse interventie werd ge?n melding ge

maakt van de novemberdagen van 1956, doch toen de italiaanse waarnemer 

naar aanleiding van de resolutie over imperialisme hierop wees, brak 

even de storm los. Nadat door de Hongaarse vertegenwoordiger de fascis

tische complotten waren onthuld, die Hongarije in een bloedbad hadd2n 

gestort, namen de overige Oosteuropese NUSes het woord en sneden ver

dere discussie over dit onderwerp af door de Italianen te verVIrijten, 

dat zij zich onvoldoende interesseerden voor het imperialisme in Azië, 

Afrika en Latijns-Amerika. Onmisk2nbaar bestond er bij vele sprekers een 

gelijksoortige reserve ten aanzien van de Hongaarse verklaringen, als 

welke de waarnemende NUSes voelden. 

Op deze ~jze bleef het echter bij enige schermutselingen en werd er ver

der over Hongarije gezwegen. Voor het overige werd echter geen gelegen

heid onbenut gelaten om het imperialisme aan te vallen, voorzover dit 

door niet-communisten werd bedreven. En toen men na vijf dagen eindelijk 

in commissies uiteen ging, bleek dat ook daar hetzelfde thema domineerde. 

Niettemin was er 2en verschil met vo~ige congressen te constateren. 

Men was eraan gewoon, dat een voorgestelde resolutie slechts lof werd 

toegC'zwaaid al vorens hij ongewijzigd vrerd aangenomen, doch nu vond er 

meermalen een reële discussie plaats. Man dient hierbij te bedenken 

dat er binnen de communistische commonwealth een grotere nuancering 

in standpunten was dan voorheen, zodat er gezocht diende te worden 

naar formuleringen, die zowel de Polen als de Chinezen zouden bevre

digen. Opmerkelijk was het dat van de. zijde der niet-communistische 

deelnemers deze discussie beschouwd werd, als ware het een interne 

aangelegenheid yan de leidende groep in de IUS. Of de slotresolutie 

het kolonialisme nu op dogmatische wijze of op revisionistische wijze 

aanviel, was voor deze NUSes weinig relevant. Zolang de discussie zich 
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niet bewoog buiten r.et patroon van deze standpunten, hadden z~ er geen 

behoefte aan de IUS verde2ld te houden over formuleringen, die z~ als 

nuances zagen. 

De houding, die de IUS in Peking aannam ten aanzien van de ISC ver

schilde eveneens in grote mate van de Praagse benaderings~ze. De 

verzoenende toon had plaats gemaakt voor een starre afMjzing van het 

imperialistische werktuig COS~C en van de NUSes uit de imperialistische 

landen. Samenwerking met deze organisaties was dan wel niet uitgeslo

ten, doch men diende de bereidheid tot samenwerking op zichzelf reeds 

als een concessie te zien. Jndien van enig gcmeenschappel~k initiatief 

sprake kon zijn, dan alleon op de terreinen waar naar mening van de 

IUS de hoof~taak voor iedere NUS lag: voor de vrede, tegen het imperia

lisme en tegen het kolonialisme. Door de verschilJende waarnemers werd 

er bij herhaling op gewezen, dat dit onderwerpen waren, die niet binnen 

de invloedssfeer van hun NUSes lagen, zodat m0n ~en dergelijk voorstel 

beter achterwege kon laten. Vervolgens maakten z~ duirlelijk, dat zelfs 

indien de meerderheid van de ISC deze vraagstukken op de agenda van 

de conferentie en het programma van COSEC zou willen plaatsen dat dan 

de IUS opvatting over vred·.: etc. voor do ISC nimmer aanvaardbaar zou 

zjjn. Uit de resoluties en interventies bleek dat de IUS er nog steeds 

aan voorbD ging dat imperialisme en andere schanddaden geen westers 

~ monopolie ~aren; doch in alle exnansionistische systemen voorkomen. 

De wjjze, waarop de resolutie betreffende atoomwapens door de IUS werd 

gehanteerd, maakte deze visie eens te meer duidelijk. Deze resolutie 

sloot aan bü het grootse gebaar van de Sovjet-Unie de atoomproeven 

stop te zetten en verklaarde: 

''Half a year ago the Sovjet-Union decided unilatera'ly to stop 
the tests of all atomie and therrno-nuclear weapons. We all' 
desired that the other countries possessing atomie weapons 
would immediately do the sa~e. However, the Governments of the 
~SA and Britain still continue nuclear tests aginst the will 
of all peoples 11 • (15.:-?) · 

In de publicaties van de IUB werd vcrvolgens de houding van de USA en 

Engeland aan de kaak gesteld, doch men zweeg plotseling over het 

grootse Sovjet voorbeeld to0n tien dagen na hGt aannemen van deze 

resolutie? de Sovjet-Unie zijn proeven hervatte ....• 

t• 
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D~ scherpe aanvallen die de IUS op ces~ en sommige ISC NUSes deed 

hielden ni2t in, dat z~ haar belangstalling voor de ISC NUSes uit de 

derde wereld li2t ~orsJappen. Naast de gebruikel~ke voorstellen voor 

gemeenschappel~ke activiteit0n voor de vrede etc. werd een resolutie 

van Uruguay aang~nomen om te komen tot een ronde tafel conferentie 

v~n nationale studentenorganisaties om d~ princip2s en practische 

mogeJUkheden tot onderlinge samenwerking te bespreken. (153) 

De achtste ISC vond plPats in februari 1959 in La Cantuta, Peru. In 

oe voorgaande hoofd8tukken is reeds uiteengezet, dat deze ISC niet 

zonder opwinding zou verlopen en dat ~at in Nigeria een dorpsplein 

leek, in Peru getransformeerd bleek te zjjn in een rugbyveJd. 

~e sfeer aan de universitaiten in het gastland was een van de eerste 

factoren, die niet bijdroeg tot de stabiliteit van de conferentie. 

Kort voor het bijeenkomen van de ISC was in Duba de gehate dictator 

Datista door d0 revoluticnaire beweging van Castra ten val gebracht. 

De Cubaanse NUS had zeer veel tot dit resultaat bijgedragen. Met 

kracrtige steun van ISC en IUS had de ~resident van de ~ubaanse NUS, 

~cheverria, de strijd tegen het Jatista-regime aangebonden, totdat 

h~ voor het Datista-hoofdkwartier werd neergeschoten. Zijn dood had 

vole NUScs diep geschokt (154), die zich hem en zijn vurig pleidooi 

voor het herstel van de democratie in Cuba herinnerden van de vorige 

ISC. 

D, overwinning, die de anti~3atista beweging had bereikt, veroor

zaakte een golf van enthousiasme door de gehele studentenbeweging 

van lat~ns-Amerika en de ~adicale stromingen onder de studenten 

wonnen zienderogen aan invloed. In Peru slaagden zij erin aan drie 

van de acht universiteiten de meerderheid te verkr~gcn 1 waarna zij 

zich opstelden tegenover de ~US, die .de vijf overige universiteiten 

bleef omvatten. 

Beide organisaties claimden nu het recht op een zetel in de ISC en 

beide.b claimden gasth·2er te z~jn v.an de conferentie. 

De bom, die vlak voor de opening tussen de draden van de vertaal

apparatuur werd ontdekt, toonde voldoende aan dat deze beide organi

.saties op weinic vreedzame wijze hPt contact onderhielden. Tijdans de 

discussic over de sta tu:=; ven de Peruviaanse :"TGS trokken groepen 
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radicaJen met fietskettingen ge•uapond door en om h,t gebouw om hun 

argumenten kracht bij te zetten. lioe·~el mjlitaircn met machincgc~eren 

zich rond het gebouw begonn~n on te stellen, kon men ni2t zeggen dat 

daarmee Pen ontspannen sfeer in de zaal t~rugkeerdc. 

Aan d~ confercnLie werd deelgenomen door vertegenwoordigers van 66 

~USes, hetge~n opnieuw een record betekende. Doch in de vorige pagi

na's is reeds aangerl1•jd, dat er nu voor het eerst vertegenwoordj~ers 

bij waren, met een mentaliteit die bewust anti-ISC gericht was. Vier 

van de 66 delegaties werden door deze groep volledig gedomineerd, 

t<cr1vijl zij in DOf, vi2r andere delegaties eGn minderheid bezaten. In 

nauw c.ontact met de aanv1ezige TU.S deleg2tie, hadden zij duidelijk hun 

taak voor ogen. Ter,vijl zij reg·:,1matig h,.::t woorn verzocht<m en verkre

gen, stelden zij hun wensen zonder tot een compromis bereid te zijn. 

lij dwong.::n de ISC ecn nro of contra uitsnraak te do•0n over hun stel

lingen. >n aangezien deze g;~steld werden in een wie-niet-voor-ons-is-is

tegen-ons sfeer, werden NUSes, die op zichzelf bereid waren tot een 

compromis, ook gedwongen te kiezen. Langs deze weg slaagden zlj erin 

een greep van ongeveer 20 NUSes met zich mee te krljg~n. Dat deze 

laatste groen in haar positiekiez?n onrecht was, is aan geen t~~f0l 

onderhevig. Doch zlj word genoodzaakt zich met de snrekers in te gra-

v~n in een stadium waarin no~ evereenGtemming te b?reiken was. ~er

ha}ve kreeg de conf0rentie eerder het karakter van een opiniepeiling 

over verschillende onderworpen, dan van het gazarrenl~k zonken naar 

r:en geP.Veenschappelijk beleid. Dt! elialOOf W•Jrd tot COnfron ta tie • 

,<it kwam Dil v;"rschillende momenten naar voren. Hoofdpunten voor de 

aanval woren, zoals men zal b'-:C;'ijpen, de student as such cJausule en 

r1e relatie tot de JUE:, oftewel world student uni ty (hierna ''.SU te 

noemen). 

De eerste tek0nen werden merkbaar toen CCSSC verweten werd geen tra-

vel grant te h2hben geg~vcn aan 7~AN7, de orpanisatie van Afrikaanse 

studenten in ~rankrijk (155). Hierop werd door crs~c geant~oord, dat 

ë'~f.'~l<~ volgens de resoluti,,s van de Nigeria ISC nic_,t beschouwd kon 

\,'orden als <::en NUS, aangezien zlj ge~;n hoofdk,vartier of ledGn in het 

J and van herkomst had, doch vanuit Frankrijk op,:reerde als een orga

nisatie van buitcnJandse student~n. Hiertegen voerden de Noordafri

kanen aan, dat FEA~F niet schuldig was aan h~t feit, dat er in het 
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bçtreffende deel van Afrika ge.;n universiteit was, en dat het door dez8 

ongelukkige omstandigheid nu niet van de rechten van een NUS beroofd 

mocht worden. Deze onvatting kon de meerderheid van de conferentie 

echter ni~t delen, omdat de erkenning van F~~~? aJs ~US zou betekenen, 

dat iedere groen buitenlandse studentan van &6n nationaliteit -

Hongaars~ student on in T:ngeJ and, Lybj sche stud en ten in Amerika etc. -

zich kon verenigen tot een NUS, die recht zou hebben on een gelijk

waardige zetel en trav0l grants. Derhalve werd het voorstel om F~rNF 

als NUS te ~rkcnnen en alsnog een travel-grant te geven. verworpen met 

23-25-2. Later in de conferentie werd besloten soortgelijke groepen de 

status van fraternal observer te geven en hen op grond daarvan travel 

grants te garanderen. Unaniem werd besloten deze r2gcl voor het eerst 

ten aanzien van F~ANF te hanteren, die vervolgens telegrafisch een 

tr~vel-grant werd toegGstuurd. Toen de FEANF-vertegenwoordiger na enige 

dagen arriveerde, ~prak hij zijn dankbaarheid uit jegens de rsc voor de 

verleende assistentie en verklnarde dat F~ANF's principi~le anti

imperiaJisme het onmogelijk maakte met CC~EC samen te werken, dat in 

imperialistische handen was. Doch hij zou van de gelegenheid gebruik 

make~om een rapport over de ISC en CCSEC te schrijven, dat FSANF aan 

de IUS zou kunnen e,anbi!'(len als een bijdrage tot de discussie binnen de 

IUS over de I.SC. . •• ( 156) 

Uit deze discussie bleek reeds dat h~t westerse legalisme in botsing 

moest komen met de doel~erichtheid van de derde wereld. De ene groep 

wenste garanties te bewaren voor een representatieve conferentie, de 

Pndere groep wenste een conferentie die bcant·~oordde aan de nroblema-

tick waarvoor zij zich gesteld zag. Nog sterker k·am dit naar voren 

hij de discussie over de relatie tot de TUS en world student unity.(157) 

Aan het Supervision Committee werd verweten dat z~ de invitatie tot het 

bjjwonen van het IUS Congres had afgewezen. Terwijl SG::'CC!vi zijn beslü:

singen fundeerde op hetgeen in Nigeria door de ISC was vastgelegd, 

stelden vele NUSes daar tegenover dat deze beslissing niet in het be

lang van world student unity genomen was. Na een langdurig debat over 

het feit of SUPCCM het recht had instructies te geven aan CCS"C, die 

niet correspondeerden m0t hetgeen de ISC had vastgelegd, werd deze 

vraag met 17-32-5 ontkennend beantwoord. Doch hiermee was nog geen 
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beslissing genonen over hetgeen men nu aan CCS~C 70U endragen inzake 

de IüS. In de commissie over the Bases of Cooperation werd deze vraag 

uitputtend besproken naar aanleiding van de open brief van de IUS. 

In deze brief (158) die aan de vooravond van de conferentie aan alle 

delegaties was verzonden, werd door de !US wederom aangedrongen op 

•vorld student unity, based on tbc struggle for peace, against colo

nialism, for full national independenee for democratisation of 

education and the improve~ent of study and living conditions of 

students. De IUS zag t•vee mogel~kh~den: samen~erking, of het conti

nueren van de scheiding en zij koos op gron~ VRn vele argumenten voor 

de eerst0 morelijkhejd. Derhalve werden wederom verschillende voor

stellen gedaan, uiteenJapend van zuiver politiek, tot het gemeen

schappelijk organiseren van een cuJtureel festival. Verzcc~t werd om 

aan =(S~C een mandnEt te gev~n om met de JUS te onderhande]en, of 

anders aan SU?CCM of aan een commissie ad hoc .. 

In de discussiP liepen de st~ndpunten ten aanziPn van deze brief ver 

uiteen. Hot is niet noodzakcl~k do standpunten wederom in extenso te 

herhalen. Kort samengevat wanste de student-as-such groep een inten

siaverc samenwerking met de Gasteuropese ~USes, maar wenste op geen 

enkele wijze bij te drag2n aan prestigevergroting van het IUS apparaat 

dat z~ als eenz~dig en ondergeschikt aan een sDeci2le ideologie be

schouwde. De andere groep achtte deze houding negatief ten aanzien 

VAn world Student unity en Wilde de IUS niet negeren enkel on alleen 

om het feit dat het een part~dig instituut was. t:en hoefde niet in 

zee te gaan met de IUS op al haar programmapunten, doch slechts op 

die terreinen waar comrunisten en niet-communisten een gelijke mening 

hadden. Jerhalvs ?enste men, dat ccs~c op ba+ ~erstvolgende rus con

gres met concrete voorstellen zou komen. 

Dit stuitte wederom op groot verzet van de student-as-such groep, die 

volhield dat de ISC en de IUS t·1ce ongelijkwaardige grootheden waren: 

de een een overlegorgaan, de ander een beweging. NieMand kon namens 

de IS: onderhandelen dan de ISC zelf. CfS~C een mandaat tot onder-

han~eling g.ven was voor hen absoluut on2anvaerdbaar, omdat ~CS~C 

door hen en door de vorire ISC's gezie~ p•erd als een erFaan dat voor 

en ni·~t namens hen kon werken. EU~C~M's enige functiu was crs:c 
binnen de perk2n van zijn mandaat te houd2n, en dit orgaan kon 2venmin 
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na~ens de ISC optreden. De ISC zelf bewees dat NUSes van totaal ver

schillende achtergrond gezamenlijk een politiek kond2n va.ststell.::n, 

en zij zagen niet in vnarom de communistische i"JUf:.es niet bereid konden 

zijn om binnen een ISC samen te werken, die liefst 4G NUSes meer om

vatte dan de rus: De wijze waarop de Oosteuropese NUSes hadden ge

weigerd een internationale studentendelegatie, waartoa men in Nige

ria had besloten, te ontvang··n r159) m~akte het ongeloofwaardi~ dat 

zij werkelijk over de ISC gelnformeerd wensten te worden. Om nu als be

loning voor dqze botte af•vijzing steun te gaan verlenen aan hun een

zijdige en op de rails van hot communisme lopende organisatie, achtten 

zij absoluut onaanvaardbaar en principieel onjuist. 

Dat dit standpunt onaanva~rdbaar was voor diegenen, die de rus meer 

prestige wensten te geven is begrijpelijk. In de commissie werden zij 

echter met 20-28-5 verslagen en waren furieus. In het totaal verlie

ten 23 NUSes de zaal en overlegde~ gedurende vier uren wat hen te 

doen stond. VPrvoJgens we~de Algerijnse President gevraagd namens 

hen in overleg te treden met de achterblijvers. Deze President, Ait 

Chalaal, was representatief voor diegenen, die overtuigde voorstanders 

waren van ~orld student unity, doch di~ er niet· op uit waren de ISC 

in een onbverko~elijke impasse te brengen. Als voorwaarde voor de 

terugkeer van de 2? NUSes stelde hij, dat men h~t eens zou moaten 

worden over het houden van een ronde tafel conferPntie, waarvoor 

CC5~: alle bekende nation~Je stud0ntenorganjsaties diende ujt te no

digen. Cm practischc redenen ~erd voorgesteld deze conforentie te 

doen plaatsvinden aan de vooravond van de negende ISC, in 1960 doch 

deelneming aan de ronde tafel zou geenszins mogen impliceren, dat 

men tevens aan de 9e ISC diende deel te nemen. Evenmin zou dit pro

ject beschouwd mogen worden aJs een activiteit binnen h~t kader van 

de International Student Conference. Na uitvoerig2 discussies over 

h0t nut en de mogelijkhed,~n van deze ronde tafel werd door de commis

sie aldus besloten. Dit had tot g0volg dat in de plenaire zitting de 

resolutie over het niet aangaan van directe samenwerking met het IUS 

apparaat werd aangenomen met 10 tegenstemmen en vijf onthoudingen. Ver

volgens werd h,?t voorstel tot het houden van een RTC ter stemming ge

bracht en met 7 stemmen tegen en drie onthoudingen door d~ ISC aan

vaard.(160) 
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Doch de overeenstemming, die men moeizaam op h~t terrein v~n de rela-

tic tot de rus had kunnen bereiken, was ver te zoeken toen d~ belang-

rijkste resolutie ter sprak0 kwam over de Scope of Cooperation. Hier was 

het struikelblok of de IS~ wederom zou besluiten haar activiteiten tR 

benerken tot problemen, die students-as-such betroff-n. Ook over dit 

onder·· .. erp zijn de -ar;rumenten voor ''" b-;gon vroeger ter snrak<:o gekomen. 

Joch hier was het niet eenvoudig om een oplossing te vinden om~at hier 

een confrontatie plaats vonrl tussen t~ee geheel verschiJlende visies 

op de r~latie student-maatschappij. De rtudent-as-such groep zag de student 

als een 'ersoon, die zich voorber~idde op een loonba~n, waarin hij de 

maatschapn~ tot meer nut kon z~n, dan zonder zijn studie. De andere 

greep zag de student als een persoon, die vanuit zijn speciale positie 

een grote verantwoordelijkheid draagt voor de maatschapnij waarvan hij een 

deel uitmaakt. 

De NUSes, die het studcnt-as-such standpunt aanhingen waren zich ervan 

bewust dat het eenvoudig zo~ z~n hun stem ter wille van de eenheid 

binnen de ISC te veranderen, doch dRt dit standpunt thuis niet begropen 

zou worden, laat staan gebillijkt. Zij stelden, dat de ISC een studenten

conferenti~ was, waar m~n als student heenging om over student~nbclangen 

te spreken. Indien men hier de duizend ~n een zaken aanhangig wenste 

te maken, die de student niet als student doch als burger betreffen, 

dan zou de agenda van de ISC peen 8inde kennen. 

"'';hy not instend have countries S\~nd their rlcprcse:r:tatives to 
massive forums to discuss anything, which affects anyone in any 
role whqtsoever? NUS~s could easily send students te discuss any 
nroblem under thc sun, but that ·~as the vcry reason the ISC had 
confincld itself within limjts, witho~t taking up issues which 
affect studentsas they affect PnyonG else. (160) 

Daar stelden de ovèrigs~ tGgenover, dat volgens dez~ visie de ISC i~der 

probleem zou kunnen negeren, ~at de studenten in een zeker land bezig-

hield v~nuit hun medeverantwoordelijkheid voor de gang van zak~n in de 

maatschappij. Deze ~evoelde medevcrantwoordel~khoid was geen hobby of 

bemoeizucht, maar een opdr~cht waar de student niet onderuit kon. 

De reactie vnn d~ middengroen wns, dat zij weliswaar het bovenstaande 

standpunt volledig onderschreef, doch aan d~ andere kant be~rip had 

voor de moeil~khcd n, die de student-as-such NUScs met hun leden zouden 

krijgen, indien zij om zouden gaan. Zij stelde, dn.t in h2t vcrleden en 

F 
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ook nu weer ondubbelzinnig gebleken was dat de ISC zich medeverant

woordelijk voelde voor de g2ng van zaken in de ~ereld en dat niemand 

kon bcryeren, dat de ISC het imperialisme en koloniaJisme niet met 

kracht had bestreden. Dit bleek, zij het door een vreemde constructie, 

mogelijk te zijn binnen de Etl:dents-as-such clausule, zodnt er g2 ·n 

dwingende noodzaak was hi0rvan af ta stappen. 

Na een langdurire d;scussie in de commissie en een sam2nvatting van 

de st8ndnunten in de nlena~ru zitting ~erd de student-as-such gehand

haafd mEt 27-20-1. (161) 

~ven laaide h2t nrobl~em echter weer op toen de resolutie over de 

vrede en de ~toomproeven aan de orde kwam en men er moeite me~ had 

deze problemen als vallende onder de student-as-such clausule te be

schouwen. Doch nu helde de middengroe~ over naar de ander~ kant en 

verklaarde dat deze nroblemen van een zodanige orde waren, dat de !SC 

zich eraan niet mocht onttrekken. Derhalve werd de res6lutie met 

35-16-8 aangenomen (162). 

anneer men de stemverhou•lingen ziet, behoeft het ternauwernood toe

lichting dat deze ISC voor vele delegaties een geleurstelling was. En 

dat gevoel kon door geen voortreffelijk programma worden weggenomen. 

Het inspirerende gevoel van het wereld studentenparlement had plaats 

gemaakt voor een diepe teleurstelling over de onvcêzocnlijkhei0 v8n de 

andere partij. DezP ISC mocht dAn herinneringen oproepGn aan het strijd

perk van Ceylon, doch nu kon 2r geen paradijselijke Nigeria conferentie 

on volgen. D2 problemen ••aren niet opeelost, er was geen consensus en 

men ging nPnr huis in ~e overtuiging dat op de volgende ISC de 

meeste stemmen onnieuw zouden gelden. 
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HOCFDSTUK XVIII 

De Ronde Tafel Conferentie van 1960 

De maanden, die volgden op de Peru ISC brachten dermate intensieve 

discussies tussen de verschillende NUSes over het probleem van world 

student unity, dat het onontbeerl~k is hier thans iets dieper op in 

te gaan. Men herinnert zich hoe in Peking voor het eerst sprake was 

geweest van een ronde tafel conferentie (RTC) tussen alle studenten

organisaties ter wereld en hoe dit idee door de Peru ISC was overge

nowen. OpmerkelDk was echter dat de IUS in z~n open brief (163) aan de 

deelnemers van de Peru ISC geen gewag had gemaakt van dit initiatief, 

terw~l in vroegere open brieven regelmatig was gesproken over Conferences 

of Cooperation. Teneinde deze verandering in de IUS houding ten aan-

zien van de ISC te kunnen begrijpen, is het goed in het kort nog even 

de ontwikkeling van deze relatie na te gaan. 

Nadat de IUS b~ de oprichting van de ISC begonnen was haar volledig 

te negeren en hoogstens terzDde te verwDzen naar de 11 splitters of 

the student movement'', werden er in de beginjaren van de ISC vele 

pogingen gedaan om de dissidente NUSes binnen de IUS terug te krijgen. 

',Vanneer de IUS in die jaren over uni ty sprak, bedoelde zij ~r eenheid 
' \ 

van organisatie, d. j~. terugkeer naar de. IUS. 

Doch naarmate de IUS meer aan prestige verloor en de ISC groter en 

invloedrDker werd veranderde deze lDn van het IUS secretariaat. Men 

realiseerde zich in Praag dat men de rsc niet langer kon negeren als 

een ac~ief orgaan van de internationale studentenbeweging, zodat voor 

het eerst in rstanbul 1954 vertegenwoordigers van de rus acte de pre

senee gaven. ~en jaar later, in Birmingham, was de rus bereid te er

kennen, dat unity binnen de IUS niet bereikt kon worden.en stelde z~ 

dat hetzelfde het geval was binnen de ISC. Tegel~kertijd verdween het 

begrip organisatorische unity, omdat het samensmelten van beide struc

turen tot een nieuwe studentenorganisatie voor de IUS allesbehalve aan

trekkelijk was. Daargelaten of de rsc NUSes bereid zouden z~n hun eis 

van een democratische structuur voor enige Oosteuropese NUSes af te 

zwakken, dan nog was het geen opwekkend vooruitzicht om als militante 

minderheid in een nieuwe superstructuur op te gaan. 
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Conform de com~unistische leer, dat men slechts steun geeft aan een 

internationale organisatie, inoien deze de eigen koers volgt, of in

dien het afz~dig bl~ven te grote nadelen met zich mee brengt, besloot 

de IUS van het idee van samensmelting af te zien. 

Het opheffen van de IUS was in str~d met de belangen van de internatio-
\ 

naàl communistische beweging en kwam als zodanig niet aan de orde. 

Zodra de ISC de IUS in importantie voorb~ was gestreefd, werd der

halve aan het woord unity een nieuwe inhoud gegeven. Sinds die tijd 

werd er onder verstaan het gezamenlijk en als gelijkwaardige partners 

optrekken om een zeker streven te verwezenl~-jken (eenheid van actie). 

Voorgesteld werd om getwee~n de strijd aan te binden tegen zekere poli

tieke misstanden en voor het bereiken van zekere politieke idealen. 

· ''Students, unite! For peace and friendship, against imperialism and 

colonialism". Bij herhaling werd de aandacht er op gevAstigd dat zowel 

de ISC als de IUS zich betrokken voelde~· bij de ontwikkelingen in Alge

rije, Cuba, Zuid-Afrika etc. zodat een gezamenlijk optrekken slechts 

nuttig zou zijn. Doch bij het doen van deze voorstelJen om gezamenl~k 

zich op politiek gebied te uiten, wist de IUS dat de ISC met haar 

student-as-such clausule er niet op in zou gaan. Hoewel het resultaat 

van de ISC acties hetzelfde was, waren zij op geheel andere leest ge

schoeid. En zij wist dat de ISC niet van zins was dit standpunt te ver

laten; om over te gaan tot het volledige politieke engagement waarin 

de IUS was meegesleurd. Doch wetend dat de ISC er niet op in zou gaan, 

kon de IUS de ISC dwingen de reden waarom voortdurend te motiveren. 

En bij het uitbl~ven van een bevredigende motivering was het eenvoudig 

om de ISC te bestempelen als een organisatie die deze problemen niet 

serieus genoeg nam om met de rus tot actie over te gaan. 

Anders lag het met de IUS voorstellen tot practische samenwerking. 

Hier had de IUS aanvankel~k wel degeljjk belang b~ een aanvaarding door 

de ISC, aangezien dit een immens politiek voordeel zou betekenen. Het 

zou de indruk versterken, dat ook de studentenwereld in "two camps" 

verdeeld was. Indien deze 11two camps" gezamenl~k zouden optrekken, zou 

dat aan de IUS een gel~kwaardig prestige geven, hetgeen z~ omstreeks 

1956 broodnodig had. 

Voor de ISC was h"t echter onaanvaardbaar zich te laten bestempelen 

als een organisatie uit het anpere kamp, die als t2g:·nhanger van de JUS 

x a 
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gezien zou moeten ~orden. De ISC beschouwde zichzelf niet als de 

westerse tegenhanJ~·er von de rrs. ,_;ij was een structuur, die iedere 

stroming onder de NUSes serieus wenste te nemen, en geen politieke 

beweging ter bevordering van een bepaalde politieke en ideologische 

conceptie. Als de IUS naar partners zocht, dan moest z~ contact op

nemen met de International Union of Socialist Youth (I.U.S.Y.), met 

de Liberale wereld studentenorgani~atie of soortgel~ke organisaties. 

Doch niet met dit losse framewerk van NUSes, dat in aard zozeer van 

de rus verschilde. 

Dit hield geenszins in dat men niet met communisten samen wenste te 

werken, integendeel. Doch deze samenwerking diende niet te geschieden 

door prestige te verlenen aan een superorganisatie, die alle belangen 

ondergeschikt achtte aan dat van het com~unisme. Indien het dan on

juist was te verwachten dat de com~unistische NUSes tot de rsc zouden 

toetreden, dan noest men deze samenwerking zoeken via bilaterale con

tacten. 

Toen de rus zich echter begon te herstellen van het dieptepunt van 

1956 had z~ de samenwerking met de ISC niet meer nodig voor haar 

prestige. De internationale ontwikkelingen droegen ertoe bij, dat de 

NUSes waar de IUS in ge{nteresseerd was de weg naar Praag wel wisten 

te vinden. Doch zolanf de rsc afwijzend bleef, stond niets het doen 

van verdere voorsteJlen in de weg. 

In Ceylon (1956) deed de IU3 echter geen moeite de samenwerkingsvoor

stellen in de betreffende commissie in behandeling te brengen. In 

Nigeria (1957) was de wens tot samenwerking ?iet zo sterk, dat de IUS 

haar vertegenwoordiger in de conferentie wenste te handhaven. In Peru 

(1958) verscheen zij met een sterke delegatie, doch meer om leiding te 

geven aan de delegaties die de ISC niet welgezind waren, dan om de ISC 

tot samenwerking te bewegen. Formeel ~aren er de open brieven aan 

iedere ISC, doch deze gingen vergezeld van zo'n vloed van kritiek op 

de imperialistische krach ten bin_nen CO SEC en de ISC, dat tw~jfel ge

rechtvaardigd is of de rus nu werkel~k met deze reactionaire kliek 

in zee wenste te gaan. 

Hoe het ook zij, het voorstel dat Uruguay in Peking deed tot het houden 

van een ronde-tafel-conferentie (RTC) werd in Peru door de ISC overge

nomen. Nu zou dan na tien jaar het moment aanbreken dat alle nationale 
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studentenorganisaties ter wereld buiten de structuren van lUS en ISC 

bijeen zouden komen. 

Het is thans moeilijk meer na te gaan of dit besJuit van de ISC voor 

de IUS als een verrassing kwam. In de verslagen die de vertegenwoor

diger van de IUS over de Peru-conferentie publiceerde in ~orld Student 

News werd de itTC niet vermeid (164). 

In juni 1959 zond het lUS-secretariaat een open brief (165) aan aJ.le 

NUSes die vier maanden tevoren in Peru waren bijeen geweest. Hierin 

werd COSEC op scherpe toon aangevallen en werd gesteld, dat de IUS 

ieder voorstel om tot unity te komen zou aanvaarden, mits dit zou 

·bijdragen tot de vrede en de strjjd tegen het imperialisme etc. Geen 

melding werd echter gemaakt van de RTC. 

Het duurde tot begin augustus voordat merkbaar werd, dat dit voorstel 

tot Ptaag was doorgedrongen. Tijdens het Wereld Jeugd Festival in Wenen 

werd het idee van een RTC besproken en kwam men tot de volgende con-

clusie: (166) 

''In the apinion of the great majori ty of those present the 
proposal of the Uruguayan NUS, made at the Vth IUS Congre~cin 
Peking, to call a round table conference open to all national 
student organisations, seemed a good way of furthering internat
ional cooperation. ISC-COSEC's attempt to seize the initiative 
by calling such a gathering just prior to the next ISC would 
nat promate cooperation and might on the contrary do it more 
harm. There was general agreement, that cooperation should be 
specific and should fi;d its expressions through such farms of 
action as international festivals, student campaigns against 
French-Wbstgerman atomie weapons testing in the Sahara, solidarity 
months with students fighting aginst colonialism, a week of 
solidarity with students of Latin America fighting against 
dictatorship, fortnightly campaignès for student unity and 
cooperation." 

~it deze woorden bleek voor het eerst, dat de IUS niet geheel geluk-

kig was met de wijze 'Vaarop de ISC het voorstel tot het houden van een 

RTC had overgenomen. Zij wiloe deze I~TC zelfs ni:t zien als een campaign 

for student unity and cooperation, doch ging terug naar haar voorstel-

len voor politieke samenwerking. 

Toen rondom de 17 november herdenking in Praag een grote international 

student peace conference door de IUS werd belegd, zweeg men weer ge

heel over het feit dat de ISC zich achter het Uruguay voorstel had 

geschaard en stelde Pelikan: (167) 
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"As you know the Peking Congress upheld the proposal of the 
Uruguayan NUS calling for the convocation of an RTC which would 
be open to all memher organisations of the IUS as well as ISC
COSEC. We can state with pleasure that many student-organisations 
have supported this idea as shown especially by the resolution 
of the 3d LASC recently concluded ..... " 

De st~un van de ISC werd niet vermeld. 

Het duurde tot 23 februari 1960 voordat de IUS Executive haar houding 

t.a.v. de RTC formule~rde. Helaas was de uitkomst negatief. In een 

nieuwe open letter (168) aan alle NUSes gaf z~ te kennen immer voor 

een RTC geporteerd te zijn geweest, mits deze georganiseerd werd buiten 

de structuur van ISC en rus om. Een RTC, zoals die waartoe de ISC be

sloten had, kon niet volledig onafhankel~k z~n, aangezien aan COSEC 

was opgedragen de uitnodigingen te verzorgen. Voor een RTC zoals de 

IUS zich die voorstelde diende een International Preparatory Committee 

gevormd te worden, waarin leden van de rus en deelnemende NUSes aan de 

ISC zitting hadden. Deze verklaring liet niet na grote verwarring te 

wekken b~ de div8rse NUScs, omdat h~ ten eerste aan de tekst van de 

Peking resolutie (169) nieuwe elementen begon toe te voegen en ten 

tweede aan de Peru resolutie (170) een inhoud wenste te geven, die er 

expliciet in werd ontkend. In Peru had de rsc uitdrukkelijk verklaard, 

dat het geen ISC project kon zijn en dat deelneming aan de RTC nimmer 

beschouwd kon worden als deelneming aan een gebeuren, dat met de rsc 
verbonden was. Het feit, dat men aan CCSSC had verzocht een gelegenheid 

voor de RTC te creëren aan de vooravond van de negende ISC, Was een 

besluit dat om practische redenen genomen was in verband met de hoge 

reiskosten. Aan COSEC was opgedragen iedere nationale studentenorgani

satie uit te nodigen, waarna COSEC's taak ten ene male was afgelopen. 

Nu werd opeens door de IUS gesteld, dat deze opzet geen neutrale rsc 
mogelijk maakte. 

Het standpunt van de IUS werd nader toegelicht t~dens het Congres van 

de Poolse NUS in maart 196Q, toen een nabespreking belegd werd voor de 

ongeveer 20 NUSes die als waarnemer aanwezig waren. Het resultaat van 

dez,:; bespreking was ht:t samenstellen van ,d'en Commissie van drie NUSes 

(Polen, Itali~, Noord-Afrika), die tot taak kreeg de IUS, CCSEC en 

verschillende NUSes te consulteren omtrent het houden van oen neutrale 

RTC. (171) Inmiddels had het Supervision Camruittee van de ISC in oktober 

besloten de uitnodiging van de Zwitserse NUS te aanvaarden, om de 9e 
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ISC in Zwitserland te doen plaatsvinden. Vervolgens hadde Zwitserse 

NUS COSZC's uitnodiging aanvaard om in overeenstemming met de Peru

resolutie tevens als gastheer te willen optreden voor de RTC. 

Half april 1960 werden door COSEC conform de Peru-resoluties invita

ties uitgezonden aan alle haar bekende studentenorganisaties, met de 

vermelding dat iedere organisatie die over het hoofd mocht z~n ~ezien 

automatisch een uitnodiging zou ontvangen zodra COSEC daarvan door de 

betreffende organisatie of een andere organisatie van in kennis was 

gesteld. Tevens werd in de invitatie vermeld, dat de RTC zelf zou 

vaststellen welke punten zij wenste te besprGken. ( 172) 

Om te ver~jden dat de RTC de werkzaamheden van de Commissie van Drie 

zou doorkruisen, nam de Zwitserse NUS met deze Commissie contact op 

en bekleMtoonde dat deze RTC volledig onafhankel~k van beide inter

nationale structuren zou plaats vinden. Tevens stelde z~ voor om hst 

voorbereidend werk onder gemeenschappel~ke verantwoordelijkheid te ver

richten ten einde een optimaal succes te garanderen. Iedere Nationale 

Studenten Organisatie, zonder uitzondering, diende een uitnodiging te 

ontvangen, terwijl COSEC en de IUS als waarnemer aanwezig zouden moe. ten 

zijn. Op het ogenblik dat de RTC zou worden geopend zouden de Zwitserse 

NUS en de Commissie van Drie hun taak als ge~indigd beschouwen en het 

aan de RTC zelf overlaten hoe en waarover z~ wenste te vergaderen. (173) 

Intussen had de Commissie van Drie zich gewend tot COSEC en de IUS 

om be:!-dèl} te consulteren inzake de "neutrale" RTC. In Leiden werd aan 

deze Commissie m•;egedeeld, dat COS~C het mandaat had om ieder initia

tief te steunen, dat de beginselen van de ISC resolutie zou bevatten. 

COS8C wenste er echter de nadruk op te leggen, dat de RTC die in de 

zomer in Zwitserland zou plaatsvinden in alle opzichten neutraal was 

en dat het een project was buiten het kader van de ISC. Het enige waar 

COS SC mee t ·è maken had, was haar instruc tie te garanderen dat ieder 

die dat wenste aanwezig zou kunnen zijn. (174) 

Ook in Praag werd steun verkrcg~n voor het idee van een neutrale ~TC, 

~och nlotseling voegde de TUS hieraan toe dat slechts tUS-leden en 

deelnemende NUSes in d<" ISC zouden mogen deelnemen·. De IUS. ste1 de, dat 

hot doel van de RTC diende te zijn de scheuring in de internationale 

studentenbeweging te bespreken. Alleen die NUSes, die hierb~ recht

streeks betrokken waren, hadden het recht over hun onderlinge toena-
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dering te spreken. (175) Deze visie van de IUS op de RTC betekende 

echter een beper~ing, omdat op deze wtze meerdere organisaties van de 

beraadslagingen werden uitgeoloten. Ten eerste de organisaties, die 

om wat voor reden dan ook noch de ISC noch de IUS b~eenko~sten hadden 

bijgewoond, en ten tweede de organisaties die sindsdien waren opgericht. 

(o.a. de nieuw~; Egyptische en Indiase NUS, alsmede de East African 
Students Convention). 

Om over deze verschillende gezichtspunten overeenstemming te bereiken, 

nodigde de Commissic van Drio de Zwitserse NUS, IUS, COSEC en een ver

tegenwoordiger van het ISC Supervision Committee uit om begin mei in 

Tunis te vergaderen. Als resultaat van deze bespreking kwam de Zwit

serse NUS m2t een nieuw voorstel ( 176), hetgeen inhield dat zij tot 

aan het moment van de opening van de RTC al het voorbereidende werk 

zou doen, daarin bijgestaan door een International Preparatory Committee, 

dat representatief zou z~n voor de verschillende stromingen in de 

internationale studentenbeweging (Polen, Italië, Noord-Afrika, Sovjet

Unie, USA, Venezuela en Indonesi~). De RTC zou openstaan voor iedere 

organisatie die de wens te kennen zou geven aanwezig te wilJen z~n. 
Hierop vroeg de Commissie van Drie aan de Zwitserse NUS opheldering 

over drie punten 1 die naar haar mening nog niet geheel duidel~k waren: 

1. Is deze RTC identiek aan degene waarvan de Peru-resolutie spreekt? 

2. Zal de Zwitserse NUS de RTC organiseren waarvoor COSEC uitnodigingen 
had verzonden? 

3. .;ie zullen worden ui tgcnodigd? ( 177) 

Het antwoord van de Zwitsers luidde dat deze RTC niet dezelfde was 

als waarvoor COS8C had ge1nvitoerd. Zt deelde mee dat COSSC zich van 

zijn taak ontheven beschouwde nu zij het Zwitserse initiatief niet 

str~dig achtte met de Peru-resolutie. Ten aanzien van de uitnodigingen 

werd verzocht de conferentie van Europese NUSes af te willen wachten, 

waar de Zwitsers met COSEC en de IUS de slotbesprekingen over dit 

onderwerp hoopte te voeren. ( 178) 

Deze European Meeting vond midden mei 1960 plaats in Warschau en ver

zamelde 17 van de Europese NUSes. Tot veler verbazing maakte Pelikan 

tijdens deze bijeenkomst bekend, dat geen van de IUS NUSes de RTC zou 

bijwonen. Hij steld'; dat deze RTC niet neutraal was, omdat COSóC de 
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uitnodigingen had verstuurd. Over het Zwitserse voorstel tot het samen

stellen van een IPC werd door hem niet gerept. (179) 

Diegenen, die vermoedden dat de IUS president geen bevoegdheid bezat 

om namens de IUS-NUSes over deelneming aan de RTC te beslissen, kwa

men bedrogen uit. Begin juni herhaalde het IUS secretariaat z~n stand

punt in een officiële verklaring (180), die aan alle NUSes werd toe

gezonden. 

Hoe deze verklaring in overeenstemming was te brengen met de tekst of 

de geest van de Peking resolutie bleef een raadsel. 

Op 22 juni verzond de Sovj2t NUS een open brief (181), waarin z~ aan

kondigde niet te kunnen deelnemen aan de RTC: 

"By its activities after the ISC Conference in Peru COSEC not 
only confirmed the partisan nature of resolution 14 adopted by 
the ISC, but also has done everything to accentuate the negative 
content 6f this wrong dccision, to exploit it for frustrating 
international consultations on the ways and means of arranging 
a real RTC and to raise new obstacles to implementing the useful 
initiativc of the NUS of Uruguay. It is impossible therefore to 
take in earnest the statement of COSEC in the letter of May 4th 
that the Conference, which will be held in Switzerland between 
august 17th and 19th is neutral of any preconceived policy and 
independent of any international structure. The purpose of such 
statements is te confuse the issue and mislead the students, to 
use their sineere strive for unity for unseemly ends. 
Now all see, know and call things by their narnes - the RTC in 
Switzerland is a CCSEC conference, a product of onc sided 
political actions, is a partisan measure designed to divide and 
not to unite the student movement." 

De Sovjet NUS vervolgde dat z~ alleen een RTC kan steunen die door een 

IPC was voorbereid, doch vermeldde niet dat de Zwitserse NUS hiertoe 

de mogel~kheid had geopend. 

Op de 1e juli nam de Canadese NUS de handschoen op en antwoordde de 

Sovjet NUS in een open brief (182), dat z~ geschokt was dat op een 

cterg2l~k grove w~z0 de ourcchthcid van de ISC resolutie werd ontkend. 

Met overweldigende meerderheid had de ISC deze resolutie aangenomen, 

die een neutrale en onpart~dige RTC garandeerde. 

''Is a RTC, convened according to the formal desire of some 50 
countries partisan? This RTC will be what its participants want 
it to be. They will be the sol~ authority _to determine whatever 
regulations there should be with regard to representativity, 
agenda etc. By your abstention you are refusing to use an 
instrument which has been put at your disposition to further 
world cooperation. It is vcry well for you to say off-hand that 
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"the Confer;:;nce cannot promate world unity", but aft er .so many 
pious declarations in favour of unity you are refusing to use 
the first concrete proposal to be implcmented in years. This can 
be your RTC as well as ours, or the French's, or everyone 's. If 
you refuse to com0, you must be prepared to accept respons,bility 
for retarding world student unity". 

Vervolgens ging de Canadese NUS in op het feit, dat het ontbreken van 

een IPC als stok werd gebruikt om de RTC te slaan. 

"A suggestion was made by a numbcr of studentorganisations that 
a RTC should be organised by a IPC. This is indeed a valid sug
gestion. However it was felt by the students that a RTC could be 
convened sooner and with full guarantees of neutrality and 
independence, without necessarily taking these preliminary steps. 
This suggestion was proposed by the 3d LASC and further discussed 
by a number of meetings, but it is only since the RTC is being 
organised and since the cooperation towards its succes'is mounting 
from all corn~rs of the world, it is only since what was thought 
to be a dream is becoming a reality, that this suggestion has been 
made an essential policy matter, suddenly important enough to 
justify a boycottof the RTC. One positive'step bas been taken
towards world cooperation. It is by no means the perfect nor the 
ultimate step. It is simply the offering by Switzerland, on the 
initiative of .some 50 NUSes, of a plabe for all to meet. You have 
rejected this opportunity." 

Vervolgens vertolkte de Canadese NUS de gevoelens van vele andere NUSes 

toen z~ zich afvroeg of de Sovjet NUS oprecht was in haar unitystreven. 

De zwitserse NUS legde ten overvloede haar bedoelingen ten aanzien van 

de RTC in een laatste open bri~f (183) neer, doch de IUS machine 

werkte r~eds en de ene communistische NUS na de andere verklaarde 

niet aanwezig te zullen z~n. (184) 

Hiermee was een van de wezenl~ke doeleinden van de ~TC onmogel~k ge

maakt, nu een van de belangr~kste stromingen z~n plaats open wenste 

te laten. De NUSes, die in Peru op resolutie 14 hadden aangedrongen, 

zagen deze resolutie door de rus op rekening geschreven van de "cold 

war advocates 1 en begonnen te aarzelen of z~ wel zouden deelnemen. 

Nu er slechts ISC NUSes aanwezig zouden z~n en het karakter van een 

ware RTC ontbrak, zou hun aanwezigheid de indruk wekken dat z~ deson

danks de besprekingen nog zinvol achtten. 

Zodoende kwamen er uiteindel~k 54 nationale studentenorganisaties, waar

van 49 NUSes. naar Basel om aan de RTC deel te nemen, die geen ware RTC 

meer was. ~anneer men deze opkomst vergel~kt met de deelneming aan de 

9e ISC in Klosters enige dagen later, dan bl~kt dat 24 NUSes hadden 

besloten van deelneming aan de RTC af te zien. (10 Afrikaanse, 4 
Lat~nsamerikaanse, 5 Europese en 5 Aziatische). 
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Reeds b~ het begin van de conferentie concludeerde men, dat er slechts 

één onderwerp was, dat besproken kon worden: de w~ze waarop men in de 

toekomst een betere vertegenwoordiging kon bereiken. Van Zuidamerikaanse 

z~de werd krachtig aangedrongen op het doen creëren van een IPC, dat 

NUSes van de voornaamste stromingen zou b~vatten. Doch niet iedereen 

wenste dit als enige mogel~kheid vast te leggen, gezien het feit dat 

het Zwitserse voorstel ow een zodanig IPC te vormen niet was geslaagd. 

De ~ngelse NUS overwoog, dat h2t wellicht beter zou z~n indien twee 

NUSes, Bngeland en de Sovjet-Unie, onder gezamenl~ke verantwoordel~k
heid zouden proberen een RTC te beleggen, om zodoende de moeil~kheden 
rond het samenstellen van een representatief IPC te voorkomen. 

Na twee dagen vergaderen besloot de RTC zich niet ten gunste van de 

ene of de andere mogel~kheid uit te spreken. Men beperkte zich tot het 

oproepen van het ISC n het IUS s~cretariaat ieder initiatief te steu-

.- nen, dat, hoe ook gr:nom(;n_ zou kunnen leiden tot een RTC buiten èe be-

staande structuren en open voor alle nationale studentenorganisaties. 

Deze aanbeveling werd unaniem aangenomen, waarna men uiteenging om 

elkaar de volgende dag in Klosters terug te zien. (185) 
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HOOFDSTUK XIX 

De negende ISC 

Op de dag na h<;t sluiten van de RTC in Basel, kwam in Klosters de ne

gende International Student Conference bijeen. (186) Met wat voor ge

dachten de verschillende NUSes indertijd Peru ook verlaten mochten heb

ben, de belangstelling voor de ISC bleef toenemen. Derhalve was het 

aantal deeln2mende NUSes gestegen tot 73, waarvan 22 afkomstig waren 

van het westelijk halfrond, 20 uit de Afro-Arabische landen, 11 uit 

Azi~ en Australasi~ en 20 uit Europa. Doch het feit, dat de deelneming 

met zulke sprongen omhoog was gegaan, betekende geenszins dat de Con

ferentie makkelijker dan vroeger kon werken. Verschillende netelige 

problemen waren tijdens de Peru-conferentie op tafel blijven liggen en 

deze zelfde problemen moesten nu weer ter sprake komen. Doch het ver

schil met de Peru-conferentie was, dat nu iedere NUS op deze discussie 

was voorberei~. Men had thuis kunnen afwegen hoever men zou kunnen 

gaan en welke prijs men bereid was te betalen indien het eigen stand

punt geen ingang kon vinden. 

Inmiddels had de verandering in de politieke staalkaart van de confe

rentie zich voortgezet. Gestimuleerd door Castra's overwinning had de 

philo-cornrnunis~jschc stud3ntenbewcging zich als een lopend vuurtje 

door Latijns-Arneri~a verspreid en ongeve2r do helft van de NUSes onder 

contr~le gekregen. 

Men zou zich kunnGn voorstellen dat deze NUS~s geen belangstelling 

hadden voor de ISC, aang0zien zij van natura m0er geori~nteerd waren 

op de IUS. Zich ~iervan b0wust, waren deze NUSes niettemin in Klosters 

aanwezig. Ten eerste omdat hun NUSes nog steeds deelnamen aan hot werk 

van de ISC en omdat z~ hun leden nint van vandaag op morgen konden 

overtuigen van het feit, dat de ISC niet belangrijk was, doch ten tweede 

omdat het werk dat in Peru door hen was begonnen met grotere kans op 

succes in Klosters diende te worden voortgezet. Da hoofdproblernen, 

waarmee de ISC in Klosters te rnaken zou krijgen, waren van dien aard, 

dat het niet moeilijk zou zijn verdeeldheid te zaaien in de conferentie, 

die hetzij op een schisma, hotzij op een bittere nasmaak zou kunnen uit-



T 2 

lopen. Derhalve kwamen zij en masse opdagen, met een doel dat alles

behalve op het welzijn van de ISC gericht was. 

In Afrika waren de conflicten, die lange t~d gesm0uld hadden tussen 

de Frans-talige en Engels-talige NUSes, inmiddels toegespitst. Tijdens 

de tweede Pan African Student Conference had de eerste groep de zaal 

verlaten en sindsdien was de verhouding stroef geweest. De kloof die 

tussen beide groepen ontstond, liep ongeveer parallel met de spanning 

die gerezen was tussen de staatshoofden, die uiteengevallen waren in de 

Casablanca en Monroviagroep. Het verschil was echter, dat op studen

tenniveau deze groepen voor vrijwel 10~/o aan weersz~den van de linguis

tische lijn stonden. 'Varen de Engels-Afrikanen meer in de universiteit 

geworteld, .met een, z~ het krachtige, nevenactiviteit in de politiek, 

de Frans-Afrikanen vonden hun hoofdreden van bestaan over het algemeen 

meer in de politiek.en zagen in de universitaire activiteiten een 

minder bezielende taak. (187) Hoe het ook zij, de Bngelstalige NUSes 

voelden zich thuis in de ISC en war2n bereid naar een compromis te 

zoeken, dat zoveel mogelijk NUScs zou kunnen verenigen. De werkw~ze en 

besluitvorming van de ISC was hen vertrouwd. De ·Franse groep daaren

tegen werden meer aangesproken door de two-camps theorie, die ruj_mte 

liet tot een grotere lolitiekc creRtiviteit. Op grond van deze 

theorie kon er de rol gecreëerd worden van neutrale derde, die een 

zekere distantie nam van beide internationale structuren, om vervol

gens met een compromisvoorstel uit de bus te komen. 

In deze richting werden zij sterk gestimuleerd door het feit, dat in 

~uropa de Franse NUS geneigd was dezelfde weg op te gaan. Nadat binnen 

deze NUS de linkse minderheid in 1956 het bewind in handFn hact gekre-

gen dankz~ de steun van de Parijse afvaardiging, had zich geleidel~k 

aan een radicalere politiek ontwikkeld. Deze vond zijn definitieve 

bezegeling toen in 1960 de Franse NUS haar subsidie van overh2idswege 

verspeelde door te demonstreren v66r onderhandelingen tussen de Franse 

regering en het Alger~nse bevr~dingsfront, en voor stopzetting van de 

strijd in Algerije. Vervolgens werden de contacten met de Alger~nse NUS 

hersteld, die door de laatste na de Franse tegenwerking in Ceylon 

waren afgebroken .. Tegenstand van de Franse regering, o.a. door op

richting van een tegenorganisatie, dreef de Franse NUS verder op de 

~ 
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weg van een poljtie1:-pressiegroep. Vanuit de provincie werd dit niet 

~ltijd met evenveel vre~gdo bcz~on, doch het sociale werk va~ de NUS 

was dermat0 belPngrij~, dat rnGn de politieke uitingHn van da Parijse 

kerngroep accepteerde. Door. deze nieu~e ~icht~ng was de gemoenschap

pelijke basis ~et de Fr~nstalige NUSos in Afrika vergroot. Doch de 

neiging die de lA~tstG~ h~eden om zich enigszins van Je ISC te dis

tanti~ren, maPkte het vo0r do Franse NUS moeilijk de ISC onvoorwaarde

lijk te blijven steunen. de ILS stelling als zou de ISC Angelsaksi~ch 
gedomineerd zijn, begon ook in P~rijs aantrekkelijk te klinken. Een 

aanvaarden van de ~wo-ca~r~thcorie door de Franse NUS zou haar oe~ 

nieuwe ro: kunnen doen spelen, ~aarin zij zich gesteund wist door de 

Frans-Afrikanen. Deze overuegin~en, tezamen met het feit dat meer 

com~unistische studenten to~ de hose~e functies do0rdrongen, begonnen 

merkbare invloed uit te oefenen op de politiek van de Franse NUS. 

Het Franse voo1:beeld b(ec;or~ 'Tervolt?,·ens verschillende anderE Romr,ans

talige NUSes in Europa te be{nvlocden. Ook daar verkreeg de two-campc 

theorie ueer i~g~n~. Niet o~dat deze theorie in alle op~ichten juiEt 

was, doch meer omdat deze theorie in zijn non-conformisme creatieve 
mogelijkheden bood. 

Zodoende was e~ ~en Gituatie o~tEtacn, waarin de Latijnsamerikaanse 

stoottroep kon rekenen op ee~ groeie~d aantal NUSes, dat zich van de 

ISC begon te d:sta~ti~~0 ~ o~ rle aantYekkelijkc plaats in de neutrale 

middengro (op CC t:;UL:. ::_:.nenc;n. !J(l,l"::' C ..;n VOO:.ntdurende i den ti~icatic; V'ln 

de ISC met het nhn de :u3 tc~enovergcstelda blo~, werd dit gevoelen 
van distantie versterkt. 

Reeds b~ het b~3in v&n de Ccnferentie begon de Latijnsamerikaanse 

philocommunistisc~e sro8p het offensief en wist de Conferentie gedu

rende twee dagen on nachten bc~ig ~2 houden met 2en debqt over het 

reglcncnt van orde, waHrvar artikeJ voor artikel diende te worden be

sproken. Door Urugu~y werd gesteld, d~t een Agenda-commissie slechts 

kon worden verkozen, indien rn~n precies wist onder wat voor regels 

de agenda zou worden afgewerkt. Toen de Conferentie bereid bJcek eerst 

het reglenent van orde te ~erzien, begon een eindeloos debat, dat erin 

resulteerde da~ er een commicui2 werd benoemd, die het Spaanse, Franse 

en ;~ngelse debal.;;ersysteem tot een gèheel diende te verwerken. A.?nge

zien er geen agenda--corr:missie WRG, die de conferentie van werk kon 
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voorzi2n, kon intussen niet doorgewerkt wordèn. 

Toen uitoindel~k de orde-com~issie terugkeerde zonder overeenstemming 

te hebben bereikt, werd voortgegaan met de behandeling van het orde

regJcrnent. Vervolgens werd gesteld, dat voor men overging tot het 

verkiezen van een agenda-com~issic eerst h•t stemrecht van icrlere 

delegatic onderzocht diende te word2n door de Credentials Committee. 

Hiermee ging de Conferentie niet accoord, omdat het obstructie-Plement 

er te dik bovenop lag en er werd een agenda-commissie verkozen door 

de NUSes die in Peru als zodanig erkend wa~en. Vervolgens werd de 

discussiE' over de credentials gerekt tot de avond van de 26e augustus, 

zodat de ISC eerst na zes dagen vergaderen over hoe, wat en door wie 

er gssproken zou worden, in cor~rrissies uit een kon gaan. l'len behoeft 

de minutes van deze zes dagen maar na te lezen - zij beslaan de helft 

van wat er tijdens de gehele ISC in plenair vergadering werd gezegd -

om te begrijpen dat deze obstructie de sfeer niet ten goede kwam. Het 

Lat~nsamerikaanse blok, ouder leiding van Uruguay en Argentinië, 

speelde elkaar de bal toe en vcrzette zich verontwaardigd tegen iedere 

poging de conferentie aah het werk te doen gaan. 

Nu diende door een ieder erkend te worden, dat de discussie over de 

credenti~ls noodzakel~k was om te kunnen bepalen of een organisatie 

het recht had als NUS geaccepteerd te worden. Deze discussie was in 

feite een discussie over de representativiteit van de ISC zelf. Indien 

men op dit onderwerp nonchalant zou wezen, zou daarmee de waarde van 

de ISC met sprongen teruglopen. 

De t~d die werd b8steed aan de crcdentials van bv. Zuid-Vietnam (188) 

en Zuid-Korea ( 189) was dan ook zeker noodzak·.::lijk. Terw~l de eerste 

organisatie geen comFunisten wensten toe te laten en daartoe een nogal 

streng ballotagesysteem had ingevoerd, had de Koreaanse organisatie 

haar gelederen gesloten voor studenten, die toegetreden waren tot een 

politieke part~. Deze claus~le was opgenomen, gezien de onaangename 

ervaring, die men met ~eze studenten gehad had t~dene het bewind van 

Syngman Rhee. Leden van do Koreaanse organisatie werden geacht accoord 

te gaan met de beginselen van de april-revolutie, die Syngman Rhee 

had verjaagd en de bestaande politieke part~en had gedesavoueerd. Na 

een langdurig debat besloot men de Zuid-Vietnamezen geen stemrecht 

te geven in afwachting van een RIC-onderzoek. De Koreaanse delegatie 

r 
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verkreeg daarentegen wel NUS-status, aangezien de uitgesloten studen

ten zeer gering in aantal waren en hot alleen diegenen betrof, die 

me~ hnt vorige regime actief hadden gesteund. Hoewel een aantal afge

vaardigden zich tegen het principe bleef verzetten, achtte de meerder

heid van de Conferentie h2t onjuist in dit speciale geval legalistisch 
t c~ zijn. 

Op dezelfde wijze als de vorige delegaties werd nog een tient2l twijfel

gevallen door de Conferentie besproken, doch ook hier sloop h•!t ob

structie-element in. Uruguay had bezwaar tegen het verlenen van NUS

status aan Basutoland, aangezien de nieuwe universiteit aldaar eerst 

180 studenten telde (190). Zij a.chtte het onontbeerl:ijk een getal-

ecriterium te introduceren, opdat geen ondermaatse NUSes zouden worden 

toegelaten. Hi~rtegen bestond felle oppositie, omdat het niet de 

schuld van de studenten uit Basutoland was dat er nu eerst een uni

versiteit was gesticht. Argentinië, hoewel overtuied dat de Indische 

NUS representatief was, wenste te weten wa.arop de Credentials Committee 

haar overtuiging gebaseerd had (191), etc. Met zulke vragen werd de 

discussie gerekt, zodat uiteindelijk de Conferentie met twee dagen 

verlengd moest worden. 

Toen men dan na zes dagen formele discussie in com~issies uiteen ging, 

betekende dat geenszins dat de atmosfeer verbeterde. In de belangr~k
ste commissie, On Principles of Cooperation, werd voorgesteld de for

mulering van deze principes nog even uit te stellen en te beginnen 

met een vri-ie discussie over de rol va.n een Nationale Unie in de ma:=tt-• J 

schappij. Al lag het a~nvankelijk niet in de bedoeling dit onderwerp 

breedvoerig aan de órde te stellen, was het toch ni2t zonder belang 

dat de verschillenrle NUSes hun visie op dit vraagstuk uitoen kondAn 

zetten. Van belang was, dat de meeste NUS~s, die zich in Peru aan de 

student-as-such clausule hadden vastgehouden, hun standpunt sindsdien 

hadden gewijzigd. In vele gevc.ll en hé.ldden zij hun constitutie gewijzigd, 

en h,qàden nacéit het verdedig"m van de student-a.s-such belangen een 

clausule opgenomen die betrekking had op de rol van de student in de 

maatschappij (192). Ges~eld werd, dat het mede tot de taak van een NUS 

behoorde ervoor te waken, dat de fundamentele rechten van de mens 

werden gerespecteerd en dat men het niet voor kennisgeving mocht aan-
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nemen, indien deze door wie dan ook werden genegeerd. 

Deze ommezwaai van vele NUSes is een voorbeeld van de wijze, waarop de 

internati6nale samenwerking zijn gevolgen had voor het karakter van 

vele NUSes. H2t bredere ~ezichtsveld, dat de vertegenwoordigers ver

kregen door de confrontatie met andere NUSes deed hen naar huis terug

keren met een andere visie op de problemen en taak van de eigen NUS. 

Hoewel er langdurige discussies in de resp. Congressen aan vooraf 

gingen, voordat zij hun visie op hun leden konden overdragen, was een 

van de doorslaggevende argumenten, dat men gezien had dat binnen de 

ISC een mogelijkheid bestond actief op te treden met morele en materi~le 

steun en daarbij resultaten te boeken. Men realiseerde zich met welk 

effect via de wereld-publieke opinie pressie kon worden uitgeoefend 

in Algerije, Cuba, de zuidelijke staten van de USA, waardoor de politieke 

activiteit van een NUS minder in de lucht hing. De mogelijkheden die de 

internationtl_le studentenbeweging -bood, waren re~el en iedere NUS had 

de verantwoordelijkheid deze mogelijkheden te benutten of zijn steun er 

aan te onthouden. Zodoende konden zij met ov~rtuiging een uitbreiding 

van de basis van de ISC ondersteunen. 

Derhalve werd in Klosters de student-as-such clausule verlaten 2n werd 

daar erkend dat de ISC haar bestaansrecht ontleende aan de verant

woordelijkheid die de student voelde voor dP m~atsch3ppij. Zolang in 

~eze maatschapp~ nog situati~s voorkwamen waarin onrecht een legale 

basis verkreeg, behoorde het mede tot de taak van de studenten het 

hunne tot de vernietiging van dit onrecht bij te dragen. Zodoende 

stelde de ISC naast het verzorgen van de typisch~studentenbelangen, 

zich ten doel de strijd voort te zetten tegeniedere vorm van onder

drukking, die de meest elementaire rechten van de mens aantast. Naast 

de solidariteit met hen, die te lijden hadden van imperialisme, kolo

nialisme, racisme, totalitarisme en dict3tuur, was het de ISC mogel~k 

vooral op het gebic::d van de sociale onrechtvaRrdig.heid werkzaam te 

zijn door het organiseren van kadc::rtrainingsseminars, studiebeurzen

programma's, zorg voor overzeese studenten, illitera.cy-campaigns en 

werkkampen. In het verleden was bij al deze ac ti vi tei t aansluiting ge

zocht bij de student-as-such clausule, hetgeen soms tot vreemde kron

kels aanleiding had gegeven, doch nu stond de weg open voor een gezon

de en dynamische ISC, die beantwoordde aan de eisen die door het 
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merendeel van de studenten nan hoar gesteld werden. 

Nu dit conflict, d.:J. t in Peru de gemoederen zo had bezig gehouden, ge

bleken had geen conflictpunt meer te zijn, kwam de relatie tot de IUS 

ter sprake, waarover diepgaande meningsverschillen bleven bestaan. De 

discussi~ spitste zich toe op het probleem langs welke weg world 

student unity te bereiken was. De NUSes, die ervan afgezien hadden in 

Basel bij de RTC aanwezig te zijn, kwamen in Klosters met hun wensen 

op tafel. Zjj stGlden, dat de ISC zich diende uit te spreken voor een 

IPC, dat zou moeten bestaan uit 3 ISC NUSes, 3 IUS NUSes en 1 neutrale 

NUS, aan welke de voorbereiding van een RTC diende te worden opge

dragen. Anderen waren van mening, dat het onverstandig zou zjjn indien 

de ISC zich nu wederom op een bepaalde mogelijkheid zou vastleggen. Dit 

was in Peru geb~urd, waarna de IUS begonnen was zjjn verlangens uit te 

breiden. Indien men nu aan COSEC opnieuw een vastomlijnd mandaat zou 

geven zou m~n opnieuw met do moeilijkheid geconfronteerd kunnen worden 

dat het mand3at niet zou voldoen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarom 

zou in ·elk geval de ISC geen uitspraak moeten doen ovar de gewenste 

getaleverhouding binnen de IPC en bovendien de mogelijkheid niet moeten 

uits]uiten dat ook langs een andere weg unity bereikt zou kunnen worden: 

Daarom stelden zij voor in grote trekken d~ formulering van Basel over 

t~ nemen, die elk initiatief w~nste te ondersteunen dat op het berei

ken van unity gericht was. 

Tijdens een verwarde discussje over een amendement om bovengenoemd IPC 

met name in de resolutie te vermelden, werd door de Latijnsamerikaanse 

groep gesteld, dat ieder die tegen het IFC was, daarmee tegen de wens 

van de IUS was en dus tegen world student unity. Bij de stemming werd 

hun voorstel eerst met 26-25 aangenomen, bij een hertelling staakten 

de stemmen op 26-26 en bij een herstemming werd het voorstel met 25 

stemmen v66r verslagen, nadat enige NUSes die zich aanvankelijk hadden 

onthouden besloten hadden tegen te stemmen. Na een groot tumult ver

lieten deze 25 NUSes de zaal en verzochten om het b~eenroepen van een 

plenaire vergado:;ring om de gang van z.0ken t:ijdens de stemming te kunnen 

bespreken. 

Nadat in deze buitengewone vergadering door de Congolese afvaardiging 

namens de minderheid was uiteengezet, dat hun wens tot unity oprecht 

was (193) nam de vertegenwoordiger van Cuba het woord, die zijn visie 
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gaf op het incident (194). Deze afgevaardigde, oud-minister van onder-

wijs, oud-rector v~n de universiteit, m~joor en thans president van de 

Cubaanse NUS, lanceerde een felle a8nval op de iwperialistischc kliek, 

die met reaction?ire bedoelingen riaar de ISC was gekomen en die enige 

NUSes als Nigeria en Paraguay onder druk had gezet om met de meerder-

heid mee te stemmen. 

"The NUSes from powerful countries had used the same system as 
their governments to subject other NUSes from smaller, under
developed and relatively illiterate countries which were fighting 
for independe~ce and sovereignty. The farmer group did nat care 
about the sacrifices and battles carried out by the latter. They 
were creating greater divisions by rnaving motions contrary to 
the views of those representing thc true spirit of the people. 
On the one hand these who desired true democracy and freedom, 
had spoken sincerely and had been accuscd of impeding the progress 
of the Conference. On the ether hand certain unions spoke of 
democracy and unity, yet accepted a divided vote on fundamentals 
wherethere ought to have been an absolute majority in favour. 
It was nat a lie that the world ~as divided into two bloes 
which disputed over the satellites and nuclear weapons. At this 
Conference there was, on one side, the group represcnting the 
oppressed countries. On the other side the powerful countries 
sceking to dominate the world. This w~s the true division of 
the earth, between th~~ rich and the poor." 

Daarmee was de knuppel in het hoenderhok geworpen, aangezien vrijwel 

iedere NUS die in de z~al was gebleven zich diep gegriefd voelde, door 

op een hoop te:: worden gesmeten net de onderdrukkers van de wereld. 

Niet alleen werd dit hen voc- de voeten geworpen, doch bovendien werd 

hen het recht ontnomen hun overtuiging te uiten zonder zichzelf daar

mee tot lakei van het imperialisme te maken. Dat het juist CUBA w~s, 

dia deze beschuldigingen liet horen, was des te grievender omdat nog 

geen anderh;3lf· janr geleden de vcrschillc:ndc :KUS;;s, wanronder die: uit 

de ''imperin.listische 11 landen, in nctie waren geweest om de steun van 

hun regeringen ann het Batista-regime te doen stopzetten. 

Zodoende ontstond er een verontwaardigde discussie, wqarin Nigeria 

verklaarde dat 

"any cooperation should be base a on equali ty, understanding and 
toleranee. Hany NUSes, - we re paying lip-service to 11 tolerance 11

, 

however, and dit nat in fact tolerate other people's points of 
view, as indicated in an earlier speech where underdeveloped and 
illiterate countries had been m<Jntioned. The allegation that 
certain NUSes were doninnted was an insult to their intelligence. 
NUNS had come to the Conference with an open mind, but was nat 
going to be cajolod by any persen to vote against its conscience. 
NUNS dit nat believe in blocism nor in selJing the conscienccs 
of its delegates in the support of any p~rticul~r bloc." (195) 

r 
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Nadat het debat enige malen heen en weer gegolfd was tussen Cuba, 

Argentini~ en Uruguay enerzijds en Paraguay, Nigeria en Engeland ander

zijds, kreeg het geluid waarmee de :ongo het debat had geopend weer 

de aandacht en werd een eenvoudig compromis voorgesteld. In de eind

tekst zou in.h0t bijzonder aé,ndacht geschonken word~n aan initiatieven, 

~ie door een groep NUSes genomen werden, die de verschillende stro

mingen in de internationale studentenbeweging weerspiagelden. Vervol

gens ging men weer terug in de commissicvargndering. 

De explosie van deze buitengewone zitting had een gezond effect op het 

verloop van de conferentie, waarin de atmosfeer zienderogen weer be

gon te verbeteren. De taktiek van de anti-ISC organisaties was tijdens 

de eerste dagen van de conferentie te opvallend geweest, met het ge

volg dat nu een ieder hun optreden als taktiek onderkandc. Doch aan 

de andere kant fungeerden zij als bliksemafJeider voor de middengroep, 

die haar mening ruimschoots weerspiegeld zag in de diverse resoluties, 

doordat zij aan de overigen duideJijk kon maken dat hun standpunt reeds 

een compromis tussen beide extremen voorstelde. 

Zodoende keerde het werende~l van de deleg~tias tevreden naar huis 

terug. NeliswAar was het een roerige ISC geweeet met hGftige discus

sies doch het eindresultaat was voor alle groepen bevredigend, m0t 

uitzondering misschien van de Latijnsamerika2nse stoottro·ep. Het enige 

succes dat deze had bereikt, was dat de two-camps theorie aan kracht 

had gewonne. De ISC mocht d&n alle ideologische stromingen ter wereld 

verzamelen, zij bleef afgeschilderd als de spreokbuis van de imperia

listen. Zoals het eenvoudig is om een vereniging van consumenten, die 

onenigheid heeft met de slagershond, af te schilderen als een vere

niging van vegetariërs, zo eenvoudig was hot om de ISC een etikot op 

te drukken, dat weliswaar de feiten ni~t weergaf doch politiek gezien 

de zaak aanmerkelijk vereenvoudigde. Dat deze stelling in feite een 

belediging inhield van de NUSes uit de derde wereld, die twee/derde 

van de ISC uitmaakten, word genegeerd. In Klosters was g2bleken, dat 

de groep, die geen partij wenste te kiezen doch liever de scheids

rechters fluit hanteerden, groeiende was. Een van de symptomen was 

dat zij terughoudend waren om zich kandidaat te stellen voor verkiezing 

in het Supervision Committee of het secretariaat. Een zo nauwe alliantie 

met de ISC verdroeg zich niet met de distantie, die men wenste te nemen. 



Zodoende werd in SUPCOM uit de m~dden-groep alleen CONGO verkozen, 

nadat Argentini~, Peru, Alger~e, Joegoslavi~ en Indonesi~ geweige~d 

hadden in ?qnmerking te korn~n (196). Vervolgens werden in het secre

tariaat een Nieuw-Zeelander, Zuid-Afrikaan, Chileen, Amerikaan, 

:Rhodesiër, Turk en een Indië:r ver~;:o;::.en. Va:una in de IUS-publica ties 

er ophef van werd gemRakt dat de m2e~derh0i~ de controle aan zich 

had gehouden. 

De pr~s, ~ie de minderheid ~oor ~aar distantie betaalde, was het ri-

sico dat z~ buiten spel gezet zou ku~nen ~orden. Doch in de two

camps theorie betekende da~ po1adoxaal ~eLoeg een winstpunt, omdat 

het anders onmogelijk was een 3cheidsrechtersrol te vervullen. 

In de komende jaren zou he~ echter wel moeil~ker worden als scheids

rechter objectief te bltven, a2ngezien zich meer NUSes presenteerde~, 

die in het uniform van scheiderechter het spel ~ensten dood te fluiten. 
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.HOOFDSTUK XX 

Het zesde rus Congres 

Voor de e2rste en voorlopig la3tste maal in de geschiedenis van de 

IUS vond een rus Congres plaats in een land buiten het communistisch 

blok, nl. Iraq (197). Had men zich tot nu toe steeds gewend tot die 

landen, waar m~n kon rekenen op alle mogelijke steun van de plaatscltke 

autoriteiten en jeugdorganisaties, nu durfde men het aan de deelnemers 

naar Baghdad te voere.n. Doch gezien de politieke verhoudingen in rra} 

in 1960 was het risico niet groot. In dit land was twee jaar tevoren 

het autoritaire bewind van Nuri el Said omver geworpen en vervangen 

door een sterk links gericht regime van Generaal Kassem. Algemeen werd 

erkend, dat het bewind van Nuri el Snid zich slechts had kunnen h~nd

hnven door een ondemocratisch en dictatoriaal optreden, doch het schrik

bewind waartoe Kass8m overging kon ·evenmin een stap vooruit genoemd 

worden. Het duurde tot februari 1963 voordat deze gehate dictator ten 

val gebracht werd en de feiten die toen aan het licht traden doen 

voor die van Nuri el Said niet onder. Doch de s~eun, die de Sovjet 

regering aan Kassem gaf was aanzienlijk en zijn politiek werd door de 

IUS dan ook uitvoerig geprezen. Zodoende was het Kassem een vreugde 

het rus Congres in z~n land te kunnen ontvangen en hij stelde zich 

persoonlijk gar~nt dat het Congres ordelijk en rustig kon verlopen. 

tl_ In rraq zelf w~~.s echL~r ten tjjd•_: VRn hc~t Congres Kessems aanvankelijke 

populariteit tot onder het nulpunt gezakt. Slechts door een krAchtig 

georganiseerd militair regime en de steun van communistische semi

militaire eenheden wist hij zich nog meer dan twee jaar te handhaven. 

Hoewel het Congres onder protectia van Kassom persoonlijk plaatsvond, 

kon de spanning in het l~nd de deelnemers niet ontgaan. Bij aankomst 

van het eerste rus chartervliegtuig m0t secretariaatsleden en tech-

nische staf, werden de inzittenden opgewacht door een grote menigte 

Iraakse studenten, die demonstreerden tegen de dreigende executie van 

vijf studenten, wier activiteiten het regime niet welgevallig waren 

geweest. Deze hoogst pijnlijke situatie dwong Kassem de executie op te 
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schorten op voorwaarde dat de demonstranten v~n verdere actie tijdens 

en tegen h~t IUS Congres zouden ~fzien. Doch het Congres was nog geen 

vier dagen aan het werk of er brak een staking uit onder de studenten 

van de juridische faculteit, din massale arrest~ties tot gevolg had. 

De spanning in Bng{J<J.d nam toe en de v1jandigheid van de studenten 

jegens de organisatoren en deelnemers aan het Congres werd merkbaar. 

Vervolgens werd de militaire bewaking van de Congreshal en het hotel 

verdubbeld en werd de weg tussen beide afgezet door militairen. Die 

deelnemers die op Pigen initiatief de stad wensten in te gaan, werden 

begeleid door Pro-Kassem studenten, die er, mede in hun eigen belang, 

voor waakten dat men de hoofdstraten niet verliet. Ontmoetingen en 

partijen met de jeugd van Baghd~d werden uit het programma gelicht en 

vervangen door minder riskante voorstellingen. 

Wat de deelneming aan het Congres betrof, begon de lUS langzaam de 

vruchten te plukken van de in de vorige. hoofdstukken uiteengezette 

taktiek. Drie NUSes, die in ISC verband werkzaam waren, besloten te-

vens tot de IUS toe te tred:~n, zodat daarmoe het ledent9.l op 21 kwam. 

(198) Vervolgens steeg het aantal geassocieerde NUSes van vier tot negen. 

(199) Het getal der overzeese studentenorganisaties was m2t één ver

minderd tot acht, terwijl a~n vijf minderheidsgroeperingen stemrecht 

werd verleend (200). Albani~ was niet op komen dagen, om redenen die 

later zullen worden toeg~licht. 

In tegenstelling tot de ISC werd over de Credentials van de verschil

lende organisaties ternë_uwernood gesproken. Bcm Cred en tirJ.ls Commi t tee 

werd voorgesteld en bij gebrek aan tegonk~ndidaten verkozen. Na enige 

dagen deelde de voorzitter van deze Commissie, die eveneens ~ls de 

l;den in Praag een sccretari?atsfunctie vervulde, mede dat de creden

tüüs van 9.lle 43 organisaties accoord wnrcn bevonden. Op een vr."1ag 

van een waarnemer in welke categorie minderheidsgroeperingen als 

Mexico en India gepl~atst dienden te worden, werd geantwoord dat deze 

organisaties afkomstig waren uit landen waar geen NUS b0stond en als 

zodanig gerechtigd waren de plaats van d0zc NUS in te nemen. Het kon 

dan wel zo wezen, dat een Mexicaanse NUS door ~et derde Latin American 

Student Congress erkend was en dat de aanwezige Mexicaan verklaard had 

dat ook hij deze NUS erkende en slechts de technisch0 studenten vertegen

woordigde, doch zolang een door het vorig Congres erkende org~nisatie 
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zich niet terugtrok kon het Credenti~ls Committce haar status niet 

veranderen. Daarom bleef de Mexicaanse stem gehandhaafd, niet in de 

laatste plaats tot verrnssing van de Mexicaanse delegatie. In het 

Indische geval was er weliswaar de verklaring van de All Indian Student 

Federation dat z~ slechts progressieve en communistische studenten 

verenigde on dat z~ de National Courteil of University Students of 

lndia (NCUSI) als NUS ondérsteunde, doch aan het Credentials Committee 

was NCUSI niet bekend, zodat de status van AISF geh~ndhaafd bleef. 

Het Congres werd wederom begonnen met het voorlezen van het Executive 

report door Pelikan. In korte trekken belichtte h~ de activiteiten 

van de rus en studenten in het algemeen in de afgelopen periode, waar

~a h~ ertoe overging de internationale situatie te bespreken. Hoofd

l~nen van het rApport: vrede en nogmaals vrede, regel_ing van de Duitse 

kwestie, felle aanvall2n op het zich overal mönifesterend US imperia
lisme. 

Hoewel dit Congres plaatsvond in een t~d dat er regelmatig contact 

was tussen Oost en West pver de ontwapening en de Duitse kwestie, was 

de teneur van het rapport fel en hard. 

In Moskou werd door Chroestsjov ernaar gestreefd op beide terreinen 

spoedig een oplossing te bereiken, doch de WDze waarop h~ het klimaat 

tussen oost en west trachtte te ontdooien, was hem op ongenuanceerde 

kritiek uit Peking komen te staan. Terstond na z~n bezoek in september 

1959 aan de USA en z~n positieve uitlntingen over de "Camp Dnvid 

Spirit" was hem een uiterst koele ontvangst in Peking ten deel geval

len. Het conflict tussen Moskou en Peking stond op het puht voor de 

buitenwereld openbaar te worden, z~ het dat voorlopig nog de Joego

slaven en Albanezen gebruikt werden om de wederzDdse grieven te luchten. 

Het is hier onmogel~k om ui tvo'"rig op de ncht<;rgronden v,qn het Moskou

Peking conflict in tB gaan. Het feit, dat Feking aan Moskou verweet een 

zachte koers te varen j~gen~ de a,qrts-imperialisten in Amerik~ is 

slechts een onderdeel van het conflict, doch voor een goed begrip van 

de frontorganisaties in die t~d, een van de meest relevante. 

Ann de IUS was de eer te beurt gevallen getuige te zijn van de eerste 

Moskou-Peking schermutseling in het openbaar, d.w.z. in nanwezigheid 

van niet-communisten (201). T~dens de ~xecutive meeting van de lUS in 

Tunis, februari 1960, stelde voor het eerst in de geschiedenis van de 
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intern~tion~nl communistische beweging de Chinese deleg~tie zich open

lijk op tegenover de Sovjets, die ervan beschuldigd werden het met de 

imperi2listen op een ~ccoordje te willen gooien (de unity-kwestie). 

Daarna was hut ene Congres na het andere getuige geweest v~n de 

groeiende spanning. 

Niet dan met de grootste mo-eite h.s.d Chroestsjov Chinese steun kunnen 

verkr~gen voor de topconferentie, die in mei 1960 in Parijs zou 

plaatsvinden, Men kent het trieste verloop van deze conferentie. Kort 

tevoren was een Amerikaons verkenningsvliegtuig boven de Sovjet-Unie 

neergeschoten. Met de Chinezen als aandachtige toeschouwers was het 

Chroestsjov onmogelijk dit te Recepteren, Op hoge toon eiste h~ van 

de Amerikanen excuses en toen die uitbleven verliet hij Parijs. Dit 

betekende echter geenszins dat hij de Chinezen tevreden had gesteld 

of dat ook maar wilde, want hij stelde prompt voor het over acht maan

den nogmaals te proberen. Derhalve lieten de Chinezen zich niet tot 

zvvjjgen brengen omdat het juist de ontwap ?ningsvoorstellen wnren, die 

hen tegen de haren instreken. Algemene ontwn.pening stond n.'l.é"r Chinese 

overtuiging gel~k m2t uitleverin~ van de derde wereld ~an de imperi~

listen. 

Co~xistcntie en het bereiken van de revolu~ie m2t vreedzame middelen, 

waren gedachten, die l~nrecht tegen hun interpretatie van Lenin in

gingen. Toen dan ook begin juli 1961 de ~orld Federation of Tr3de 

Unions in Peking vergaderde gingen de Chinezen in oppo~itie en tracht

ten de andere delegatics tegen de Sovj?ts in te nemen. Sindsdien ging 

het met de Moskou-Peking relatie snel bergafwaarts. Op het derde Con-

gres van de Roemeense Partij kregen de vertegenwoordigers van bevriende 

partijen een voorproefje van hetgeen in november 1960 in alle felheid 

zou losbarsten, toen tijdens de conferentie van de 81 p~rtijen in Moskou 

de Sovjets en de Chinezen poogden elkaar uit het zadel te lichten. 

Welke houding dienden de frontorganisaties ten aanzien van dit con

flict nu aan te nemen. Uit hetgeen in de komende joren volgde is 3f 

te leiden, dat men de instructie ontving de Chinezen coute que coute 

binnen te houden en niet onnodig tegen de haren in te strijken, doch 

aan de andere kant op belangrijke vraagstukken zich geen moment van 

de ideologische positie van Moskou af te laten brengen~ Met andere 

woorden, de frontorganisaties dienden zich niet met het conflict te 

f' 
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bemoeien en zich niet door de Chinezen t~ l~ten provoceren. Hun pri

m~ire taak was gericht op de derde wereld, die diende te beseffen wie 

de ware vriend en wie de ware vijand was. De coëxistentie-politiek jegens 

het ~esten diende niet uit het oog verloren te worden, doch zonder de 

propaganda tegen de negatieve aspecten van het 'Vesten te verslappen. 

De Chinezen van hun kant waren (nog) bereid d0 sch~n van eenheid op 

te houden in het bijzijn. van niet-communisten, zolang er geen principiële 

kw~stics aan de orde kwamen. 

îl) Derhalve lukte deze politiek in Bagt1ad wonderwel. Zoals gezegd gaf 

het Executive report een felle anti-imperialistische toon aan, die 

vervolgens door vrijwel alle delegaties werd overgenomen. Gedurende 

v~f dagen was er gelegenh~id voor de deelnemers om ongelimiteerd het 

Executive report te bespreken. In feite werd hieraan hoegst zelden 

gerefereerd, doch wierpen de meeste delegaties zich met enthousiasme 

in de anti-imperialistische maalstroom. Een van de weinige NUSes, die 

de USA geen lik uit de pan kon geven was die uit Mongolië, waar geen 

US ambassade is om zich te mengen in de interne aangelegenheden van 

het l::nd. Derh:':ü ve verweet spreker de USA in kr::tch tige bewoordingen 

z~n schone l~nd te negeren en daardoor te discrimineren. 

Slechts door de waarnemers uit Engeland en Canada werden vrRgen ge

steld aan h0t lUS-secretariAat. c~nada sprak er zijn verwondering over 

uit dat het Executive report uitvoerig inging op alle h~arden van 

onrust in de wereld, doch zweeg als het graf over de w~ze waarop 

China. de autonomie v~n Tibet in 1959 gewelddadig had onderdrukt. 

Ten tweede was er weliswaar hevig geprotesteerd tegen de USA, EngeJand 

en Frankrijk over hun atoomtesten, doch was de IUS bl~ven zwijgen over 

de Sovjdt b~drage aan de radio-activiteit van de atmosfeer. 

Tenslotte deed de IUS alsof z~ op de bres stond n~ast de Latijnsameri

kaanse studenten om de politiek uit de universiteit te weren, doch 

geen woord v~n protest was gehoord tegen de Oostduitse maatregel die 

vermeldde dat bij benoemingen van hoogleraren het belang van de ar

beiders en boeren doorslaggevend diend2 te zijn. 

Nadat h~t Congres deze opmerkingen had aangehoord, brak het tumult 

los. Oost-Duitsland gaf Canada te.verstaan zich eerst maar eens in het 

groeiende nazisme en revanchisme in West-Duitsland te verdiepen, al

vorens bezwaren te uiten tegen de wijze wanrop de Oostduitse jeugd in 
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de geest v~n anti-revanchisme, vrede en vriendschap werd opgevoed. 

Roemenië wenste te weten of deze spreker per dag of per uur voor z~n 

opmerkingen betnold werd. China paste de aloude tAktiek toe van de 

persoonlijke aanv.'tl op deze nhypocri ti cal hum-:1nist", die zijn wr:tre nnrd 

liet zien als "running dog of American imperiéJlism, and that is not 

an insult, but a true description of his ugly face". Tenslotte keerde 

het Congres terug tot zijn werkzaamheden, onder de motivering dat er nu 

eenmn<J.l al-tijd re::tc tionai ren wrtren die genoten van de oorlog, m.:1ar dn t 

men zich door hen niet moest l~ten ophouden. 

De vrang over d0 ntoomproeven werd lat0r in de Commissie-vcrgadering 

toch nog beantwoord. De resolutie van het Peking-congres had de Sovjet

Unie niet vermeld, omdat deze toen vrijwillig haar proeven had ge

staakt. Toen zij genoodzRakt was mt~t hnnr proeven door te gaan, had 

het secretariaat geen mandaat daqrtegen te protesteren. De pnssage 

over de n. toomproeven in de nieuwe re sol u tie li..:t derh<Ü vc wijselijk 

de namen van de atoornmogEmdheden ech terwcge en riep .qlJ en op tot het 

sluiten van een kernstopverdrag. 

Doch de aanvallen op de Canadese vertegenwoordiger en de slaafse me2-

lopers vAn het Yankee imperinlism~ (COSEC) waren daarmEe geenszins 

be~indigd. Door de Irnakse vertegenwoordiger werden de ISC en COSEC 

ervan beschuldigd steun te hebben verleend aan het regime vnn Nuri 

el Said. ~narncmers brachten hem vervolgens in herinnering, dat een 

RIC-team Irak in die t~d had bezocht en 0en rapport had opgesteld dat 

in kr"'ch tige terrren togen het be··Jind sb:üling had genoMen. De Caw1dese 

spreker had zelfs tot de leden v~n het team behoord en wns medever

antwoordelijk voor het rapport. Doch hier werd h~ in de rede gevallen 

door de Iraakse vertegenwoordiger, die het rapport zonder waarde achtte, 

omdat het merendeel van de personen, die door het RIC-team waren ge

interviewd, notoire tegenstanders waren van het huidige bewind van 

Kossem. Hij wenste niet in het openbaar te erkennen, dat het RIC-team 

de namenl~st had afgewerkt, die h~ hen indert~d persoonlijk ter hand 

had gesteld! 

Een van de organisatorische trucs, die de toon van het congres voor 

een overwegend deel bepaalden, was de gewoonte van de IUS secretarissen 

om zich te vo~gen bij de delegaties, die door hun landen waren afge

vaardigd en vervolgens namens deze delegatie te spreken. Teneinde deze 
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gang van zaken een leg3le b~sis te geven werd tijdens het Congres de 

constitutie gewijzigd, in die zin dat in het vervolg organis'lties in 

het secretqriaat zouden worden verkozen, die dan vervolgens een ver

tegenwoordiger n~ar Praag zonden. Deze constructie hnd tot gevolg dat 

evenals in het geval v~n de Credentinls Cornmittee voornamelijk secre

tari 'Jat sleden werden verkozen in het Steerin' Commi ttee, wan.rne zij op 

hun beurt andere secretariaatsleden voorstelden Als rapporteurs v~n 

de commissies. 

Op de avond van de zesde dag v~n h~t Congres ging men eindelijk uiteen 

in comwissie-vergaderingen. Doch hoewel het form~el in de bedoeling 

lag dat hier de resoluties voor de plenaire zitting voorbereid zouden 

worden, kwam danr weinig van ter·echt. Aan de coml'!lissieleden werd voor

gesteld te beginnen met een vrije discussie over het ter tafel liggende 

onderWerp, waarna er een subcommissie verkozen zou worden die de con

sensus in resolutievorm zou moeten vastleggen. Dat leek een goed plan, 

waarbij i edereen Et.'l.n zijn trekken kwam. D0 onderwerpen van de commissies 

(student activities for peace; activities of student organisations 

against imperialism, against colonialism and its legacies; International 

Student Cooperation; student activities for democratisation of 

education) wareri zodanig, dat de vrije discussie een herhaling bete

kende v~n hetgeen reeds zes dagen lang in plenaire zitting gezegd was. 

N~dat ieder zijn hart had kunnen luchten werd plotseling een lijst voor

gelezen van vrijwilligers (in hoofdza~k secretariaatsleden) voor de 

subcommissies en verkozen. Slechts in 6&n geval bestond er bezwaar 

tegen deza gang vqn z~ken, toen de vertegenwoordiger van Brits-Guyana 

zich niet in de subcommissie opgenomen zag. Doch zijn verzoek kon niet 

gehonoreerd worden want de commissie moest niet te groot zijn en men 

h~d al moeten kiezen tussen zovele vrijwilligers! Doch op het moment 

dat de vrije discussie was beëindigd en de genoemde subcommissie dus 

zouden moeten vergaderen om de consensus te formUleren, werd de reso

lutie reeds in alle conferentietalen vertagld rondgedeeld. D~t deze 

zes pagina's tekst reeds tevoren waren voorbereid werd op bijzondere 

wijze geillustreerd toen de Canr:1des0 w,:'\arnem,_.r door een misverstand de 

complete tekst van de resolutie van commissie drie werd gegeven, nog 

voor dat de subcommissie had kunnen vergaderen. Met andere woorden, 

wat er ook in de commissie werd gezegd, de uitkomst van het Congres 
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stond Vé'.st. Terw~jl sommige commissies in st::ult gesteld werden hçt 

document te bespreken, werden Rndere resoluties, wanronder die van 

Commissie 1 (vrede) rechtstreeks nnn de plenaire vergadering aange

boden. Hierdoor werd bereikt, dat de Chinese delegAtie haqr bezwaren 

diende te beperken tot de hoofdpunten. 

Slechts op een tweetal punten kwam het zodoende tot een botsing. Het 

.eerste struikelblok voor de Chinezen was de pRss~ge die de UNO be

schouwde als een bel~ngrijk instrument voor de vrede. Naar de Chinese 

spreker verklaarde was de UNO q~arentegen een well-known tool of 

Arnerican impJrialism en de vermelding van dit organn zou een smet 

werpen op de gehele resolutie. Doch aan de Chinese wens kon de IUS 

leiding onmogelijk toegeven, gezi,:;-n de immense wnarde die door de Arro

Aziatische landen 0nn de UNO gehecht werd. Een Bulgn~rs compromis

voorstel te spreken V'l.n de "UNO, r:ts expressed in its charter", w2..s 

voor Chinn evenmin aanvaardbaar, waarna het probleem schielijk uit de 

plenaire vergadering werd verwijderd en werd toevertrouwd aan een spe

ciale subcommissie. Nq drie uur vergaderen blaak rnen geen overeen

stemming te hebben bereikt, zodat de Bulg~arse tekst uiteindelDk met 

China tegen in de peace-rcsolutie werd opgenomen. 

Het tweede twistpunt w~s de zin: the struggle for peace is usually 

bound up with the struggle against imperialism and colonialism, waarin 

de Chinezen het woord usually vervangen wensten te zien door het woord 

necessarily. Hierbij verkregen ze de steun von Latijns-Amerik~ en Noord

Afrika. <;en compromis-voorstel, te sprek:n van "is intim,.-,tely related 

with 11 werd niet door Chinn. ::-c:~nvaard, doch kon enige stemmen van Chi

nese medestanders terugwinnen, zodat deze wi:ziging met een kleine 

meerderheid werd qanvaard. 

Dit was een van de weinige gelegenheden dat er een werkel~ke stemming 

plaatsvond in de plenaire zitting en de uitslag niet tegen de unani

miteit aanhing. 

De unanimiteit dia bij de overige resoluties meestal bereikt werd was 

in hoofdzaak te danken aan het systeem waarop resoluties ter st~rnming 

werden geintroduceerd. Iedere macl dat er een resolutie a~ngenomon 

diende te word:•n vroeg de Chairl'll'ln of ''r iemand t<:?gen vms, of dRt zich 

iemand wenste te onthouden on anng~zicn dit vrijwel nimmer het geval 

was, werd niet meer n~2r de voorstanders gevrnagd en WRS de resolutie 
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aangenomen. Doch het gebrek aan lichaamsbeweging, dat uit dit systeem 

voortvloeide had tot gevolg dat er minimale belangstelling was voor de 

stemming en vrijwel ieder voorstel v2n de Ch'tirman stilzwjjgend werd 

goedg~keurd. Doch zelfs dit systeem had gevaren in zich, hetgeen bleek 

op de 7e dag toen Peru plotseling een motie voorstelde. Er bleek wederom 

niemand tegen, geen onthouding, aarzeling v~n de Chairman die voelde 

dat er iets mis was, vervolgens het verzoek om voorstemmers, waarna de 

Peruviaanse motie wns aangenomen met 3-0-0. Zich bewust van het feit, 

dat de zaak enigszins uit de hand liep vroeg de Chairman om een herstem

ming, Wéew.rop Bulgarije wakk-c:r werd en een arm Peru tegengestelde motie 

indiende. Deze werd door de Ch?irman overgenomen en.met &&n stem tegen 

en geen onthouding n~ngenomen. Vervolgens was er geen herstemming over 

het Peruviaanse voorstel meer nodig. 

Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat de houding van de IUS inzake 

world student unity geen wijziging onderging. ~ederom werd gesteld dat 

unity alleen zinvol was indi~n het op de bekende doeleinden gericht 

zou zijn, doch er werd aan toegevoegd dat de rus met iedere org2nisatie 

wenste samen te werken, ook al accepteerde deze de genoemde doeleinden 

slechts tenèle. Tsn aanzien van de RTC werd vermeld, dat de IUS verheugd 

was over de brede steun, die dit idee verkregen had•, doch verder werd 

er niet op ingegaan. In plaats daarvan werd er aangedrongen op directe 

onderhandelingen tussen de rus en cosgc teneinde vast te stellen op 

welke terreinen concrete samenwerking mogelijk was. De zin v~n deze 

passage is niet geheel duidelijk aangezien de ISC voor de zoveelste 

maal had vastgelegd, dat zij geen organisatie was en COSEC geen Executive, 

zodat COSEC niet tot onderhandelen bevoegd was. Doch in het beeld dat 

de IUS van de ISC wenste te hebben was een executieve bevoegdheid van 

COSEC essentieel. 

Samenvattend kon gezegd worden dat dit IUS Congres niet meer betekende 

~ da~ een formele bevestiging vnn hetgeen tevoren in Praag was uitge

stippeld. Het paternalisme wa~r~ee de eigen initiatieven van de 16 

NUSes, dia zowel lid waren van de IUS als v~n de ISC, werden behnndeld 

was voor velen een verhelderende ervaring. Zij stonden voor de keus: 

of de IUS openbreken, zoals zij dat met de ISC geda~n hadden, of opereren 

binnen de mogelijkh2den die de IUS hen bood. Het eerste zou het einde 

betekenen van de IUS, omdat geen Oosteuropese NUS het zou kunnen ris-
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keren z~n steun te geven a~n een resolutie, w~nrmec h~ thuis niet kon 

Rankomen. Het zou tevens het einde betekend hebben vnniirfèutrnliteits 

theorie, omdat 6&n van de two-camps zou wegvallen en het zou ten

slotte .het einde inhouden v~n een grote hoeveelheid materi~le en mo

rele steun, voor doeleinden die zowel de derde wereld als de commu-

nistische landen aanspraken. 

Derhalve werd gekozen voor de tweede mogelijkheid en zette men zich 

in om dntgeen te bereiken, d:: t binnen de IUS bereikbnnr wo.s. De moge

l~kheid dat de IUS universeel zou worden en ook ten aanzien van de 

communistische wereld kritisch zou z~n, 0erd derhalve niet meer 

n::tgestreefd. 
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HOOFDSTUK XXI 

Ontwikkelingen 1960-1962 

Het jaar dat volgde op het IUS Congres en de 9e ISC gaf opnieuw een 

verhoogde activiteit te zien van verschillende NUSes met het oog op 

het bereiken van world student unity. Nu beide Congressen hun steun 

hadden gegeven aan een RTC, leek het een eenvoudige zaak deze op 

korte termijn te doen plaatsvinden. Het tegendeel was echter waar. 

De ee~ste stap werd genomen door de Engelse NUS, die prompt na de 

ISC in Klosters aan de Sovjet NUS voorstelde gezamenlijk een RTC te 

convoceren op een basis, die voor de overgrote meerderheid van de 

betrokken NUSes aanvaardbaar zou zijn (202). T~jdens het IUS Congres 

van 1960 in Bagdad werd dit voorstel door de Engelse waarnemer her

haald en verkreeg in de wandelgangen ruime steun, doch de Sovjet NUS 

was sceptisch en had geen mandaat hier nader op in te gaan. Toen tjj

dens het Congres duidelijk gerd, dat Praag alleen via een IPC tot een 

RTC wenste te komen, zag de Engelse NUS in dat verder gaan op deze 

weg zinloos zou zijn en trok haar voorstel in. Vervolgens vertrok in 

december 1960 een Engelse delegatie naar Noskou J~·Noord-Afrika om 

daar te overleggen over de samenstelling van een IPC; dat het ver

t~ouwen zou kunnen hebben van alle gernteresseerde NUSes. Het ge

sprek in Moskou gaf weinig resultaten te zien, doch overeengekomen 

werd om tijdens het Congres van de Confederation des Etudiants de 

I"lahgreb - d.i. het gezamenlijke Congres van de NUSes van Algerije, 

Marokko en Tunesi~ - opnieuw dit onderwerp aan te snijden met de ver

schillende waarnemers. 

In december 1960 vond dit Congres plaats in Rabat, doch ook hier 

kon geen overeenstemming worden bereikt. Tijdens de discussie tussen 

de diverse waarnemers bleken er twee stromingen te bestaan. De ene 

stroming (IUS) wenste zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken 

over de samenstelling van een IPC, dat dan op korte termijn een RTC 

bijeen zou moeten roepen. De andere groep, waaronder Engeland, wenste 

eerst over de verschillen in de internatio~ale studentenbeweging te 

spreken, om pas daarna een agenda voor de RTC op te stellen. Zij ging 
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ervan uit dat de ervaring van Basel geleerd had, dat een RTC die 

zich niet tevoren had beraden over zekere principes, zou kunnen ver

zanden in een eindeloze discussie. Terw~l het uitgangspunt voor de 

RTC in Basel was geweest, dat iedere nationale studentenorganisatie 

recht had op een zetel, bleken er overwegende bezwaren geweest te 

z~n het officiële Spaanse studentensyndicaat SEU als gel~ke b~ het 

overleg te betrekken. Deze organisatie, die volledig onderworpen is 

aan het Franco-regime, arriveerde in Basel en had formeel het recht 

de besprekingen bij te wonen. Doch anderzijds was iedereen ervan over

tuigd, dat wanneer het eenmaal tot world student unity zou komen, 

er dan geen plaats zou zijn voor enige fascistische organisatie. 

Wilde men voorkomen dat een volgende RTC zou verzanden in een einde

loze discussie, dan diende het IPC het tevoren in grote trekken 

eens te worden over- de basis waarop world student unity mogel~k was. 

Deze taak aan de RTC opdragen betekende naar mening van Engeland 

c.s. dat men het risico nam van een eindeloze en principiële dis

cussie tussen ongeveer honderd NUSes. Indien men een IPC samenstelde 

dat de voornaamste stromingen zou omvatten, dan kon men de conclu

sies van het IPC gebruiken als basis voor een RTC. 

Hiermee ging de andere groep niet accoord, aangezien z~ de princi

piële discussie niet wenste te beperken tot een geselecteerde groep 

van NUSes. 

Een tweede moeilijkheid deed zich voor b~ de samenstelling van het 

IFC. Zolang men in navolging van ISC en IUS sprak over stromingen 

in de internationale studentenwereld ging iedereen accoord. Maar 

zodra NUSes-moesten worden aangewezen, die representatief geacht 

werden voor een bepaalde stroming, had iedere keuze tot gevolg dat 

NUSes zich gepasseerd voelden. Deze werkw~ze bracht noodzakel~ker

wijs met zich mee dat er globale lijnen getrokken moesten worden en 

.( dat iedere NUS nolens volens in een groep werd ingedeeld, terwijl 

hij zelf duidelijke verschillen met die groep wist aan te tonen. Ter

wijl men het eens werd over deelneming aan het IPC van de NUSes uit 

de Sovjet-Unie, Engeland, Amerika, Uruguay, Chili, Nigeria, Noord

Afrika, Irak en China, liepen de meningèn uiteen over de vertegen

woordiging van een extra NUS uit Afrika, Azië en Zuid-Europa. Be

sloten werd om deze discussie in maart 1961 voort te zetten, 
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wanneer een groot aantal NUSes het vijftig-jarig bestaan van de 

Franse NUS zou opluisteren. Deze besprekingen, gehouden in Caen 

(203), hadden meer succes. De vertegenwoordigers van ongeveer 40 

NUSes uit ISC en IUS kringen werden het er over eens dat aan de 

lijst, die ,in Rabat was opgesteld de NUS uit India nog zou worden 

toegevoegd. Doch do discussie over de "principles and differences" 

gaf zoveel verschillende gezichtspunten te zien, dat de ene groep 

van mening was dat deze discussie nooit aan het IPC zou mogen wor

den opgedragen, ter~jl de andere groep in ZDn overtuiging gesterkt 

werd dat een RTC, die deze taak op zich nam, onherroepelijk een fi

asco zou worden. Alleen wanneer men had vastgesteld waar de verschil

len lagen en waar overeenstemming binnen het bereik lag, kon men de 

agenda van de RTC naar hun mening vaststellen. Het diende immers een 

unity meeting te zijn en geen meeting on the differences. Deed men 

zulks niet, dan zou de RTC een eindeloze discussie geven, waarna de 

kloof tussen de deelnemers groter zou zijn dan ooit tevoren. 

Na afloop van de besprekingen in Caen bleek dat het IPC zoals men 

daarover overeenstemming had bereikt, voor vele NUSes onaanvaardbaar 

was. Uruguay liet weten, dat zij voornemens was om tijdens het 4e La

tin American Student Congressmet nieuwe voorstellen te komen (204), 

die Latijns-Amerika beter tot zijn recht zouden doen komen. 

Doch ook op deze vierde LASC kon geen overeenstemming worden bereikt. 

Hieraan lagen echter andere factoren ten grondslag (205). De' opkomst 

van de !ilo-communistische studentenbeweging in LatDns-Amerika had 

tot resultaat gehad, dat deze ten tijde van de derde LASC in 1959 de 

conferent~e volledig onder controle had. Vervolgens werd het secre

tariaat vcrplaatst naar Caracas, Venezuela, van waaruit het zich 

binnen korte tijd begon te manifesteren als een propagandainstituut 

voor de fidelisten. Hoewel het secretariaat op dezelfde principes 

was gefundeerd als COSEC, d.w.z. slechts administratieve bevoegdhe

den had binnen de gegeven mandaten, begon het een eigen politiek te 

ontwikkelen, die geen enkele consideratie had voor het standpunt van 

de NUSes, die een ander beleid wensten te volgen. Het gevolg hiervan 

was, dat langzamerhand de Latijnsamerikaanse studentenbeweging begon 

in te zien, dat zij zich de wet liet voorschrijven door een groepering 

die in feite in de mind~rheid was. Zowel de Christen-democraten als 
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de links-democraten (volgelingen van de popular parties) begonnen 

zich te consolideren en begonnen het op de fidelisten verlo~eh ter

rein terug te winnen. Tegen de tijd, dat de vierde LASC bijeen zou 

komen in Natal, Brazilië, hadden zij tien vaG de achttien NUSes weer 

in handen. Doch de anderen waren niet van zins zich het secretariaat 

uit handen te laten nemen en hun controle over de LASC op te geven. 

Zij eisten excuses voor de beschuldigingen die men tot het secreta

riaat had gericht, dat zelf wijselijk in Caracas was gebleven. Toen 

deze excuses niet werden verkregen verlieten zij onder leiding van de 

gastunie Brazilië de zaal, waarna Braziliaanse studenten het confe

rentieoord sloten. De overgebleven tien NUSes zetten hun werk voort 

in een nabijgelegen school en kwamen grotendeels tot overeenstemming. 

De acht filo-communistische NUSes verklaarden alles, wat er besloten 

was, ongeldig en onwettig en haastten zich via de rus wereldkundig 

te maken, dat de vierde LASC, op instigatie van het US imperialisme, 

door divisionistische elementen was getorpedeerd. 

De eenheid in de Latijnsamerikaanse studentenwereld was zo ver te zoe

ken, dat het geen verbazing behoefde te wekken dat er ten aanzien van 

world student unity niets uit de bus kwam. 

Zodoende begon de RTC roes, waarin tal van NUSes verkeerd hadden af 

te zwakken. Men begon zich af te vragen of de RTC nu het doel was 

waar men naar streefde, of slechts een middel om dat doel te berei

ken. Unity, en hierover waren rus en rsc het eens, zou slechts zin

vol zijn indien het doelgericht was. Een louter samenvoegen van de 

NUSes, die in Leiden en in Praag in de kaartenbak voorkwamen, zou 

een administratieve en formele unity tot gevolg hebben. Doch inhou

delijk bleken er zoveel essenti~le punten te zijn, waarover men het 

niet eens was, dat zo'n nieuwe superorganisatie een waterig aftrek

sel zou vormen van ZOVJel de rsc als de rus. Zowel in "Student" als 

in "World Student News" verschenen artikelen, die beklemtoonden dat 

het samensmelten van beide organisaties terwille van de unity zin

loos zou zijn, indien er geen eenheid van actie uit zou voortkomen 

(206). Indien deze actie echter aan de meest essenti~le vraagstuk

ken voorbij zou gaan en men zich slechts zou beperken tot practische 

samenwerking op ondergeschikte terreinen, dan was het sop de kool 

niet waard. Evenmin als er tussen de Zuidafrikaanse rrus en de 

F 
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Afrikaanse Studenten Bond ooit overeenstemming bereikt zou worden 

over practische samenwerking, zolang de ASB meende de apartheids

politiek te moeten ondersteunen, evenmin zou men de IUS en de ISC 

kunnen verenigen op een basis, die door beide fundanenteel juist 

geacht werd. 

Tot de verslechtering van het perspectief werd in hoge mate bijge

dragen door de ongenuanceerde toon waarop de IUS COSEC en de NUSes 

uit het i1estelijke blok aanviel. 11 News Service 11 voorzag de wereld 

regelmatig van negatieve informatie, waarvan het waarheidsgehalte 

beneden peil was. 

In World Student News werd een scherpe aanval gericht op de Engelse 

NUS, die werd verweten enerz~ds de ISC te steunen in haar activi

teiten, doch anderzijds de student-as-such clausule niet uit haar 

eigen constitutie te willen schrappen (207). De rol die deze NUS ge

speeld had ten aanzien van Alger~e, Cuba, Zuid-Afrika etc. werd niet 

vermeld en evenmin dat derr;el]jke ondubb:ii)ünnige acties binnen de 

student-as-such clausule mogelijk waren. 

Geen woord werd vermeld over de intensieve campagnes van de Ameri

kaanse NUS tegen de rassendiscriminatie in de Zuidelijke staten van 

de USA, tegen het Batista regime in Cuba, tegen het hervatten van 

de atoomproeven etc., doch wel een vloed van cynische beschuldigingen 

dat de NUS een verlengstuk zou zijn van het State Department. Zo werd 

iedere Westelijke NUS op zijn beurt door de IUS onder de loupe genomen 

en aan de kaak gesteld. Tegelijkertijd werden vele pagina's gewijd aan 

het plaatsvinden van het Wereldjeugdfestival, dat onder auspici~n 

van IUS en WFDY zou plaats vinden in Helsinki in de zomer van 1962. 

De IUS bleef doof voor de protesten van de Finse NUS- (208), die een 

dergelijk misbruik van de Finse neutraliteit niet waardeerde. Het 

feit dat de IUS voortging de voorbereidingen te treffen in Finland 

alsof er geen Finse NUS bestond, wekte brede verontwaardiging. 

De twijfel die men had, of de IUS werkelijk gelnteresseerd was in sa

menwerking en bereid was anderen au serieux te nemen, werd door deze 

houding versterkt. 

Terwijl aan de ene kant door de IUS continu op samenwerking werd ge

hamerd, bleek zij op geen enkel terrein de meningen van NUSes te res

pecteren, indien deze niet correspondeerden met het belang ~an het 
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wereldcommunisme. Een van de bekendste v'Jestduitse studentenfunctio

narissen, Dieter Koniecki, werd in .januari 1961 telefonisch ver

zocht naar Oost-Berl~n te willen komen, waar h~ gearresteerd werd 

en via de Oostduitse geheime dienst aan de Tsjechische werd overge

leverd, die hem overbracht naar Fraag (209). Koniecki, die in Bag

dad nog door Felikan op de schouder was geklopt, was zeer actief in 

de Westduitse liberale studentenvereniging en had immens b~gedragen 

tot het toenemen van het Cast-West contact tussen Duitsland en de 

Oosteuropese landen. Noch z~n ouders, noch de ~estduitse regering 

werden in staat gesteld contact met Koniecki op te nemen, die ver

volgens in een geheim proces in Praag tot tien jaar gevangenisstraf 

werd veroordeeld wegens spionage. Ondanks alle dringende verzoeken 

van NUSes over de gehele wereld om te willen bemiddelen opdat een 

eerl~ke en openbare rechtszitting zou plaatsvinden, bleef de rus 
zw~gen, aangezien het kidnappen en berechten van een spion een in

terne aangelegenheid was van Tsjechoslowak~e. 

Op 13 augustus 1961 werd dv~ars door Berlijn de muur gebouwd met het 

argument, dat het Oostduitse volk zichzelf wenste te beschermen te

gen de provocaties vanuit West-Berlijn. Vier dagen later begon de 

Oostduitse NUS haar leden op te wekken militaire afdelingen te vor

men, die het volksleger zouden b~staan b~ het patrouilleren langs 

de muur. Over de werkel~ke taak van de muur behoeft hier niet ge

schreven te worden. Het aantal burgers en studenten dat hun pogingen 

om de misdaad, genaamd "nepublikflucht'', .te bedr~ven, met de dood 

moest bekopen, is nog steeds groeiende. Doch de rus bleef zw~gen, 

aangezien z~ geen studenten behoefde te verdedigen, die een misdaad 

begaan •..•• 

Toen einde augustus 1961 de Sovjet-Unie het moratorium tussen de 

drie grote atoommogendheden verbrak door een explosie van een bom 

van 50 megaton, waardoor in één klap de onderhandelingen over een 

kernstopverdrag aanzienlijk werden vertraagd, liet de organisatie 

die claimde op de bres te staan voor de vrede en een kernstopver

drag, het wederom afweten en bleef zwjjgen. De ;3ovjet NUS werd door 

andere NUSes verzocht om opheldering, waarom haar protest dat vroe

ger zo kwistig over de destelijke atoommogendheden was uitgestrooid, 

nu achterwege bleef. Z~ verklaarde dat men toch het verschil moest 
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zien tussen atoomproeven met een agressief en die met een louter 

defensief karakter, proeven die de vrede dienden en proeven die 

tegen de vrede gericht waren. 

Men kan zich voorstellen, dat al deze gebeurtenissen gedurende de 

zomer van 1961 vele NUSes tot diepgaande twijfel brachten, wanneer 

zij zochten naar een mogelijkheid om met een dermate hypocritische 

rus tot fundamentele overeenstemming te komen. 

In deze atmosfeer een RTC beleggen zou allesbehalve bevorderlijk z~n 

voor world student unity. Derhalve werd door de Scandinavische NUSes 

voorgesteld, dat men zich voorlopig zou toeleggen op het organise

ren van seminars, die het voorbereidend werk zouden kunnen verrich

ten (210). Deze seminars zouden buiten de structuren van IUS en 

ISC plaats moeten vinden en zich met de hoofdproblemen bezig moeten 

houden als representativiteit van de NUSes, het definiëren van ge

meenschappelijke principes etc. Zo werd aan het IUS bezwaar tegemoet 

gekomen, dat niemand van de voorbereidende besprekingen mocht wor

den uitgesloten, terwDl anderz~ds diegenen, die de kansen op een 

vruchtbare RTC wensten te verhogen aan hun trekken kwamen. 

Hoewel na deze periode nog door verschillende NUSes aangedrongen 

werd op de concretisering van hetzij het ene, hetzij het andere stand

punt, werden er geen reële vorderingen geboekt. Uiteindelijk kwamen 

de meeste tot de conclusie dat het Scandinavische voorstel als tus

senoplossing de beste perspectieven bood. Zo begon men uit te zien 

naar het eerstvolgende IUS congres en de eerstvolgende ISC, ten

einde na te gaan of de atmosfeer voldoende was opgehelderd om zich 

aan een RTC te wagen. 
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HOOFDSTUK XXII 

De Tiende ISC 1962 (211) 

In de twee jaren, die volgden op de negende ISC in Klosters, kregen 

de 70 NUSes die voor het verlaten van de student-as-such clausule 

hadden gestemd, ruimschoots de gelegenheid om te bewijzen, dat zij be

grepen hadden wat de students-responsibility clausule inhield. De 

problemen waarmee de wereld geconfronteerd werd in de periode tussen 

de 9e en de 10e ISC waren zodanig, dat het onmogelijk werd ze te ne

geren. De internationale spanning was toegenomen; Cubaanse refugees 

trachtten met steun van de USA in de Bay of Pigs te landen om Cas

tra's regime omver te werpen; de Algerijnse vrijheidsstrijd bereikte 

een kritiek stadium door de Bizerta crisis en de sabotage van de 

OAS; de Sovjet-Unie hervatte na drie jaar bestand de atoomproeven; 

dwars door Berlijn werd de muur gebouwd. 

Studenten uit de betrokken landen konden deze ontwikkelingen niet 

voor kennisgeving aannemen. Via het distributieapparaat van COSEC 

lieten zij hun standpunt en hun acties bekend maken en verzochten de 

andere NUSes om steun en solidariteit. Het ISC Information Bulletin 

getuigde ervan hoe deze verzoeken niet tevergeefs werden gedaan. Het 

contact en de samenwerking tussen de ISC NUSes ten aanzien van het 

protest tegen deze fundamentele vormen van onderdrukking nam zien

derogen toe. Bovendien werd bewezen, dat deze vorm van internatio

nale solidariteit niet zonder resultaten bleef. Weliswaar zal nie

mand kunnen stellen, dat het geco~rdineerde geluid uit de studenten

wereld plotseling de machthebbers ter wereld tot inzicht bracht, 

doch het staat onomstotelijk vast dat deze activiteiten via de pu

blieke opinie hun effect hebben gehad. 

In het bijzonder bleek dit uit de Alger~nse kwestie, waar in de we

reldpers het woord rebellen geleidelijk aan volledig verdween en ver

vangen werd door termen waaruit meer -respect sprak. De studentenpers 

was hen hierin voorgegaan. Mocht deze studentenactiviteit er dan 

niet in slagen om verschillende misstanden te doen vcrdmjnen, zij 

creëerde wel een sfeer waarin het moeilijker werd op een negatieve 
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weg voort te gaan. De wereld-publieke opinie is een machtig wapen, 

dat weliswaar niet alles kan bereiken, doch wel veel kan voorkomen! 

Dat hieraan op grote schaal door de studentenwereld werd bijgedragen, 

die b~ herhaling de aandacht vestigde op situaties die in de wereld 

van vandaag niet onopgemerkt mogen blijven, bleek op overtuigende 

wijze. He er tastbare re sultaten werden vanzelfsprekend geboekt op de 

terreinen waar studentenbelangen rechtstreeks in het geding waren. 

Arrestaties van studenten op politieke gronden kwamen veelvuldig 

voor en werden buiten de grenzen bekend. Prompte en efficiënte reac

tie van zusterorganisaties over de gehele wereld droegen menigmaal 

bij tot de vrijlating of een eerlijke procesvoering, nu de betreffende 

politiefunctionarissen wisten dat zij nauwlettend werden gadegesla

gen. Inbreuken op de universitaire autonomie of restricties op legi

tieme activiteiten van NUSes, waarvoor geen rechtmatige basis was, 

riepen reacties op die in vele gevallen erger wisten te voorkomen. 

(212) 

Daarnaast stond het practische programma van COSEC, dat haar door de 

ISC was opgedragen. Dit omvatte een groot aantal seminars, die over 

de gehele wereld werden gehouden en zich bezighielden met onderwerpen 

als kadertraining, welfare, press, travel e.d. en die langs deze weg 

':~,\,-· een efficiëntere werkwhlze van de NUSes trachttfen te bevor d~n. Te

vens werden door COSEC in samenwerking met verschillende NUSes illit

eracy-campaigns georganiseerd, waarbij studententeams de dorpen be

zochten en trachtten de basis te leggen voor de ontwikkeling van 

volwassenen en kinderen, die tot de vergeten groepen behoorden. Bo

vendien waren er hulpprogramma's voor refugees, studiebeurzen voor 

studenten die om redenen van politieke, religieuze of raciale aard 

van de universiteit waren verwijderd, uitwisselingen en werkkampen 

(213). Voorts had RIC na de 10e ISC negentien gebieden ter wereld 

onder studie, teneinde de 11e ISC van informatie te kunnen voorzien 

(214). Zodoende werd algemeen erkend, dat de ISC in tien jaar een 

activiteit had opgebouwd, die voor de studenten ter wereld vele goede 

vruchten ~ad afgeworpen. 

Wie nu zou verwachten, dat de tiende ISC van 1962 in Quebec, Canada, 

een feestelijke aangelegenheid zou worden, verkeek zich op de situa

tie. De verbitterde strijd die in Latijns-Amerika werd uitgevochten 
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tussen de filo-comnunistische NUSes enerzijds en de links-democrati

sche en Christen-democratische NUSes anderzijds, toonde duidelijk aan, 

dat geen samenwerking door de file-communisten gewenst werd, tenzij 

deze groep de meerderheid in handen had. In Afrika was het niet mo

gelijk gebleken de neningsverschillen tussen de Frans sprekende NUSes 

en de Engels sprekende NUSes zodanig bij te leggen, dat de organisa

tie van een derde Pan African Student Conference zinvol was. In Azië 

en het Midden-Oosten was de situatie ongewijzigd gebleven, zij het 

dat de Indonesische NUS door de politieke verwikkelingen rondom West

Irian sympathieker kwam te staan tegenover de IUS. In Europa ten

slotte begon de Franse nieuwe koers langzamerhand vastere vorm aan 

te nemen, hetgeen zijn invloed had op de Romaanstalige NUSes. Zoals 

in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, had de rus de two-camps theo

rie met kracht voortgezet. Een student-as-such ISC was vroeger ge

makkelijk belacheljjk te maken in de ogen van outsiders door de kron

kels waarin zij zich moest wringen om te beantwoorden aan de eisen, 

die aan haar gesteld werden. Doch de nieuwe ISC was een rivaal ge

worden, waarvan de IUS de aantrekkingskracht moeilijk kon overschat

ten. Doch ook al had de IUS taktiek in Klosters gefaald, er waren 

genoeg kansen overgebleven om de ISC in een impasse te manoeuvreren. 

Students-responsibility was een pretentieuze basis, doch op een ver

keerde wijze gehanteerd kon het verworden tot bemoeizucht. Wie zou 

moeten beoordelen welke situatie van dermate grote importantie was, 

dat zij op de agenda van de ISC geplaatst moest worden? Behoorde de 

visserijkwestie tussen Engeland en IJsland daartoe? Of de relatie 

tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek? Het conflict tussen Syrië 

en Egypte? De grenskwestie tussen India en Pakistan? Voor de studen

ten van deze landen waren dit geen problemen van secundair niveau. 

Doch was de ISC nu het aangewezen orgaan om zich over het voor en 

tegen van deze kwesties uit te spreken? De Klosters ISC had voorzien 

dat hierover moeilijkheden zouden kunnen ontstaan en had gesteld: 

"That any problom raised shall nat involve conflicts or contrac
tual agreements between two sovereign states, except when 
they affect students according to the bases of cooperation 
adopted by the 9th ISC. 11 

( 215) 

In deze bases of cooperation waren naast de specifieke rechten, die 

samenhingen met een doelmatig en optimaal functioneren van de 
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universiteit, twee accenten gelegd die de richtlijn aangeven: vrede 

en nauw daarmee samenhangend de strijd tegen iedere vorm van onder

drukking, zij het kolonialisme, imperialisme, totalitarisme, racisme, 

dictatuur of sociaal onrecht. 

Doch zelfs met de definities, die aan deze begrippen gegeven waren, 

was het duidelijk dat een conflictsituatie door een bezield spreker 

onder een van deze rubrieken gebracht zou kunnen worden. Wilde men 

de ISC 6ezond houden, dan zou men van de deelnemers een grote hoe

veelheid common sense moeten verwachten en bovenal de wil om de ISC 

gezond te houden. 

Doch voor de derde maal was er een groep NUSes ter ISC aanwezig, die 

demonstreerde hierbij geen belang te hebben en die de ISC hoogstens 

zag als een belemmering op de weg van de IUS. Hoewel sinds de Klos

ters ISC deze groep niet in aantal was toegenomen, was het resultaat 

van haar actie aanmerkelijk effectiever. De ontwikkelingen rond de 

RTC en de onderhandelingen over de nieuwe RTC hadden de middengroep 

meer perspectief gegeven. De beweging om zichzelf noch met de rsc, 
~ 

~ noch met de rus tetdentificeren werd hoe langer hoe aantrekkelijker. 
l" 

Zowel van de zijde der rsc als van de zijde der rus werd aan deze groep 

meer aandacht geschonken, dan wanneer zij zich tot fervent aanhanger 

van een van beide liet bestempelen. De NUSes die de rsc niet welge

zind waren, wisten dat zij in hun streven de rsc in een impasse te 

brengen zouden kunnen slagen, indien zij het standpunt van haar te

genstanders wist~te identificeren met onwaarachtigheid ten aanzien 

van de strijd tegen het kolonialisme en imperialisme. Als die atmos

feer gecreëerd zou kunnen worden - en daarvoor zou overvloedig ge

legenheid bestaan indien men problemen opbracht die de tegenstanders 

niet op de agenda wensten te zien omdat zij buiten de werkzaamheden 

van de ISC dienden te blijven - dan zou zij de middengroep aan haar 

kant kunnen krijgen. Langs deze weg zou het echter niet gaan, aange

zien zich ~erder een gelegenheid voor zou doen. 

Toen op 27 juni 1962 de tiende rsc werd geopend op de campus van de 

Laval universiteit in Quebec, bleek dat het aantal deelnemende NUSes 

met 7 was gestegen tot tachtig, waarvan ditmaal 22 uit het Amerikaan

se continent, 22 uit Europa, 16 uit Azië en Australasië en 20 uit de 

Afro-Arabische landen. 
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Over de 10•~ ISC kan veel geschreven worden, aangezien er een grote 

hoeveelheid besluiten genomen wer~~die de weg, die men in Klosters 

was ingeslagen consolideerde. Wederom werd langdurig gediscussieerd 

over world student unity en de RTC. Door de IUS was wederom een 

open brief geschreven, waarvan de tekst in grote trekken gelijk was 

aan de vorige (216). Voorgesteld werd sommige activiteiten gemeen

schappelijk te ondernemen, zoals de Travel Conferences en de Press 

Seminars. Door de Latijnsamerikaanse groep werd met verve verdedigd, 

dat de ISC nu haar bereidheid moest tonen om tot unity te komen en 

derhalve op dit aanbod van de IUS ~eest ingaan. Hierin werd zij on

dersteund door de middengroep, doch de meerderheid van de conferen

tie bleef afwijzend. De ervaring met de IUS was in de laatste jaren 

te bitter en zij voelden er niets voor om over de conflictpunten heen 

te stappen en met de rus op het practische niveau in zee te gaan. 

Indien de IUS samenwerking wenste, dan op basis van wederzijds res

pect. Van dat laatste was echter geen spoor gebleken, doch eerder 

het tegendeel. Na een heftige discussie werd het voorstel verworpen, 

doch hoewel de middengroep hierover teleurgesteld was, had zij niet 

veel anders verwacht. 

Ten aanzien van de RTC werd besloten ieder initiatief te ondersteu-

nen dat de dialoog zou kunnen bevorderen en daardoor de levenskan

sen van een RTC zou verhogen. Aan de NUSes werd aanbevolen door mid

del van seminars, die buiten de structuren van rus en rsc plaats

vonden, de gelegenheid te geven tot informele besprekingen, die de 

toenadering zouden kunnen bevorrleren. (217) 

Doch het belangrijkste van deze ISC was de discussie over de credentials 

van de deelnemende organisaties, in het bijzonder die van de Portori

caanse studentenorganisatie FUPI (Federación Universitaria Pro In

dependencia). In Klosters was deze organisatie toegelaten als NUS, 

hoewel er enige twijfel bestond over haar representativiteit. Mede 

op haar verzoek was er opdracht gegeven aan RIC om in Porto Rico een 

onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de universiteit en de 

studentenbeweging in haar rechten werden beknot. Tijdens dit onder

zoek was RIC o.a. gebleken, dat het geclaimde ledental van FUPI 

(12.000 van de 22.000 studenten) hevig betwist werd. Sommige Forto

ricaanse studentenorganisaties achtten het ledental zelfs niet 
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hoger dan 500. Om de eenheid onder de Portoricaanse studenten te 

herstellen hadden deze organisaties, tezamen met FUPI, getracht een 

democratische student Courreil te vormen, doch de pogingen waren 

vastgelopen op strenge restricties van universiteitswege. FUPI er

kende, dat haar ledental minder was dan de helft van de studenten, 

doch claimde minstens 8.000 ondertekenaars van een door haar opge

stelde petitie als lid. (218) 

Binnen de Credentials Gomruittee werd langdurig gesproken over deze 

kwestie en kwam men tot de overtuiging dat FUFI numeriek niet als 

NUS beschouwd kon worden. Doch er bestond een meningsverschil over 

de vraag of FUPI niet op andere gronden de status van NUS verleend 

zou kunnen worden. De ene helft van het crcdentials committee stelde 

onder leiding van Uruguay, dat h€t ledental van FUPI weliswaar te 

weinig was doch dat de politiek van FUPI representatief was voor de 

studenten van Portorico, betgeen zou blijken als de academische res

tricties waren opgeheven. Dit laatste standpunt werd als meerder

heidamening aan de plenaire zitting voorgelegd, met het advies op 

grond hiervan aan FUPI NUS status te verlenen. (219) 

Hiertegen had een grote groep NUSes echter overwegende bezwaren. Zij 

stelden dat de Conferentie vijf dagen tevoren besloten had zichzelf 

opnieuw te baseren op representatieve NUSes, waarna gedefinjeerd 

was wat onder representatief diende te worden verstaan. De criteria 

die men had aangelegd waren in eerste instantie numerieke criteria. 

Pas indien een organisatie aan deze criteria voldeed, zou zij in aan

merking komen voor het stemrecht. In het geval van FUPI had deze or

ganisatie zelf toegegeven, dat zij niet de meerderheid van de Porto

ricaanse studenten achter zich had, welke en hoe betreurenswaardig 

de redenen daarvoor ook geweest mochten zijn. Derhalve diende de ISC 

te besluiten om FUPI te steunen in haar werkzaamheden en behulpzaam 

te zijn haar representativiteit te verhogen. Doch men moest niet een 

gevaarlijk precedent scheppen door de ogen te sluiten voor de geringe 

representativiteit van deze organisatie. 

~Nu ~wamen de Latijn~~~rikaanse supporters van FUPI in actie, 

Jverklaarden dat het in het geheel niet belangrijk was hoeveel 
die 

studen-

ten FUPI vertegenwoordigde, doch welke taak FUPI op zich genomen 

had! Deze organisatie stond in het voorste gelid als het ging om de 
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strijd tegen het Y~nkee-imperialisme en voor de nationale onafhanke

lijkheid. Deze strijd was dermate belangrijk, dat de ISC zijn steun 

aan FUPI niet mocht onthouden. 
-~ r 

·~-- Hiet stelde Chili tegenover, dat iedereen het belang van FUPI diende 
V-

te erkennen, en de ~aarde van de principes waarmee het zich verbonden 

had, doch dat dit niets te maken had met de status, die FUPI zou ver

krijgen. Nu men FUPI kennelijk geen ~US status kon geven, betekende 

zulks niet dat men FUPI niet wenste te 0ndersteunen in zijn activi

teiten, integendeel. Doch door die activiteiten was FUPI nog geen 

NUS. Niet iedere bezinernater is een auto! Het kan een NUS v1orden, en 

daarvoor had FUPI de steun nodig van al diegenen, die zi~h konden 

identificeren met haar idealen. Daarom stelde Chili een amendement 

voor op het voorstel van het Credentials Cc~mittee, dat FDPI alle 

steun toezegde in haa= werkz~arnheden, en aan FUPI het recht gaf aan 

alle activiteiten van. de ISC deel te nemen, in de vergaderingen te 

spreken en moties in te dienen. 

Hiertegen voerden de voorstanders van het verlenen van NUS status 

aan FUPI aan, dat dit besluit het ware karakter van de ISC zou tonen, 

omdat het er nu om ging of !"!en voor of tegen imperialisme was. FUPI 

voerde een heldhaftige st~ijd voor de onafhankelijkheid van Portorico, 

en wie aan FUPI de rechten v&n een NUS wenste ~e onthouden discrimi-

neerde FUPI. Deze daad betekende dat m~n zich opstelde naast die 

krachten waartegen FU..;'l de strijd had aangebonrlen. Doch de NUSes die 

tegen FUFI's principes waren, waren wel bekend, en hadden hun ware 

aard getoond, door op grond van legalistische argumenten te proberen 

FUPI de ISC uit te werken. 

Nogmaals stelden de anderen dat de morele steun aan FUPI buiten twij

fel was .. De kwestie van de representativiteit van FUPI, was echter 

precies hetzelfde als de kwestie van de representativiteit van de 

ISC zelf. Door het toelaten van ni~t-representatieve organisaties 

tastte de ISC haar eigen basi~ aan. Dan zou men stemrecht moeten ver

lenen aan alle organisaties ter ~ereld, die zich met de principes van 

de ISC verenigden, ongeacht hun ledental. Daarmee zou de ISC worden 

tot een wereldorganisatie die zekere hoogstaande principes in haar 

vaandel voerde, doch die niet meer kon stellen dat zij namens de 
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studenten uit de aangcsloten landen sprak. Hoogstens namens de 

studenten, die bij de lidorganisaties van de ISC waren aangesloten, 

hetgeen nu eens alle studenten waren, dan weer een groepje. Dit zou 

het gezag van de ISC niet onaanzienlijk aantasten: "the question is 

not whether the ISC is a meeting of all the student organisations in 

the world who agree on certain principlcs, but whether it would 

remain a meeting of the representative organisations of the students 

from all over the world". De ISC van karakter te veranderen zou een 

stap terug zijn, met verstrekkende gevolgen. Derhalve stelden zij 

zich achter het voorstel van Chili. 

Gedu.rende 13 uur golfde de discussie tussen deze standpunten heen en 

weer, en daalde de atmosfeer tot onder het vriespunt. De Latijns

amerikaanse groep verklaarde dat bij de stemming zou blijken of de 

ISC werkelijk anti-imperialistisch was, of slechts lippendienst be

wees aan de strijders tegen in~erialisme. Indien het laatste het ge

val was, had men geen behoefte om verder aan de conferentie deel te 

nemen. Hierop protesteerden hun tegenstanders met klem, en stelden 

dat het geen methode was om op een dergelijke manier de stemming te 

beinvloeden. Bovendien was het onbehoorlijk diegenen, die het karak

ter van de ISC wensten te handhaven te beschuldigen dat zij lakeien 

van het imperialisme waren. Nadat 44 sprekers over de FUPI kwestie 

het woord gevoerd hadden, ging men over tot de stemming en werd het 

voorstel om FUPI te erkennen als NUS met 33-41-2 verworpen. (220) 

Hierop verlieten 26 NUSes de zaal, waarna zonder verdere discussie 

het Chileense voorstel met 42-3-5 (221) werd aangenomen. Vervolgens 

werd de Conferentie geschorst om de gemoederen tot bedaren te doen 

komen, en het werk van de commissies voort te zetten. 

Toen de Conferentie na twee dagen weer in plenaire zitting bijeen 

kwam bleek dat er geen overeenstemming bereikt was in de wandelgangen 

over de terugkeer van de 26~.NUSes, die behalve de Latijnsamerikaanse 

groep de Frans-afrikanen, enige Zuid-europese NUSes en Indonesie om

vatte. De voorwaarde, die de 26 NUSes stelden voor terugkeer in de 

Conferentie, was dat men de discussie over de FUPI affaire zou her

openen. Tevens wensten zij, dat de Conferentie in het vervolg meer 

aandacht zou schenken aan de unityvoorstellen, die door deze groep 
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NUSes waren gedaan. 

Doch de grote meerderheid van de NUSes, die in de"zaal waren geblèven 

achtte het onjuist om na zo'n uitputtende behandeling van het onder

werp de FUPI kwestie weer ter tafel te brengen. Ongeveer iedere 

NUS had zijn stemmntivering gegeven, en het was onzinnig te doen als

of men lichtvaardig tot zijn stem gekomen was. Door de Westindische 

NUS werd een motie ingediend om een commissie te benoemen, die met de 

26 NUSes contact zou moeten opnemen, en hen de sterke wens van de 

conferentie zou dienen over te brengen dat zij op hun besluit van de 

walk-out terug zouden komen. (222) 

Deze commissie rapporteerde enige dagen later, dat het besluit van 

de 26 NUSes vaststond, en dat alleen een herziening van het besluit 

aangaande FUPI hen tot terugkeer zou kunnen bewegen. 

Met gevoelens van spijt besloot de Conferentie vervolgens met de werk

zaamheden door te gaan. Inmiddels vergaderden in een ander gedeelte 

van het gebouw de 26 NUSes, en stelden een verklaring op waarin ze 

hun diepe telèurstelling over de gang van zaken neerlegden. (223) 

Onder invloed van de middengroep werd de verklaring heel wat ge-

ma tigder dan de ui tla ting·en, die tevoren in de conferentie waren ge

daan. Zij stelden dat zij de houding van de meerderheid betreurden, 

die zowel bij de unity-discussie ~ls bij de FUPt debatten zo weinig 

conside·ratie had gehad met het standpunt van de minderheid. Het speet 

hen echter de conclusie te moeten trekken dat onder deze omstandig

heden het niet zinvol· was om nog aan de vergadering deel te nemen. 

Zij verklaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de besluiten 

van deze ISC te kunnen aanvaarden, en spraken de hoop uit dat deze 

crisiE niet onov~rkomelijk zou zijn. D~rhalve zegden zij toe aan de 

activiteiten van de ISC te blijven deelnemen, in de verwachting langs 

deze weg de samenwerking in de gehele wereld studentenbeweging te 

bevorderen. 

Hiermee was het FUPI incident gesloten, doch de ISC had een gevoelige 

aderlating ondergaan, waarvan de gevolgen moeilijk waren te overzien. 

Weliswaar ging de Conferentie verder met haar werk, en besloot tot 

een nieuwe uitbreiding aan het programma, do~h reden tot overmatig 

enthousiasme was er niet. De toekomst zou moeten uitwijzen 6f de ISC 
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zich zou kunnen herstellen, en daartoe gaf de minderheidsverklaring 

enige hoop. 

De conclusie, dat deze ISC een ernstige crisis had opgeleverd, werd 

volmondig gedeeld door de rus. In World Student News gaf zij een uit

gebreid commentaar over de achtergronden van dit conflict, waarin de 

reactionaire houding van de meerderheid en COSEC ten aanzien van 

peace, national independenee and imperialism, gedemonstreerd werd. 

Deze houding bleek onaanvaardbaar te zijn voor de meerderheid van de 

studenten ter wereld, die de lip-service van COSEC niet langer wensten 

te tolereren. Tenzij de leidende groep in de ISC bereid zou zijn de 

harde feiten onder ogen te zien, zou de ISC niet herstellen. (224) 

Naast deze verwachte commentaren, realiseerde de rus zich echter, dat 

de overwinning van de Latijnsamerikaanse stoottroep niet volledig 

was geweest. Weliswaar was de minderheid van mening geweest, dat zij 

het tegenover haar leden niet kon verantwoorden, deze legalistische 

en rigide vergadering verder bij te wonen, doch ten aanzien van de 

ISC had zij duidelijk gesteld dat samenwerking mogelijk diende te 

zijn, en dat zij daartoe bereid was. Er was een kloof geslagen in de 

ISC, doch aan beide kanten van de kloof was de bereidheid tot het 

leggen van bruggen gebleven. Derhalve werd besloten de aanvallen op 

COSEC en de meerderheid in de ISC niet te verminderen, doch met 

kracht voort te zetten opdat zelfs het bouwen van bruggen tot een on

verantwoorde politiek zou kunnen worden. 

In dit verband is het verhelderend het commentaar te lezen in de 

Komsomolskaya Pravda, die verklaarde: (225) 

"The leaders of COSEC, of that dissenters' organization, did every

thing possible to make the appearance that the ISC is a wide demoera

tic forum which will allow representati~es of students from all 

countries to express themselves about problems whi~h interest them. 

But in reality the aim of that Conference had only one thing in 

mind - to carry away tte NUSes participating in the ISC/COSEC from 

solving urgent present problems: the fight for peace, general and 

fuli disarmament, for national independence, against impcrialism and 

colonialism, for thc liquidatien of the split in the international 
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student movement and the students from all countries. 

From the vcry beginning there existcd at the Conference two lines 

regarding the questions of unity of the international student 

movement, the fight for peacc, against colonialism and imperialism. 

One line was the line of actual fight for the urgent interests and 

needs of students; this line was defended by the largest NUSes from 

Asia, Africa, Latin America and some Western european countries. The 

second line had nothing in common with students and their interests. 

)5. This line was expresseg. and inspircd by the leaders of student unions 

of USA, Canada, England, West Germany, Scandinavian countries and 

somc other countries; this group represented the majority of those 

present at the Conference. Paying lip service to unity and cooperation 

this maj~rity of delegations actually demonstratod that it is not 

willing to comply with the demands of wide layers of students all 

over the world. This representatives did nat recognize thc NUS of 

Porto Rico as a represcntative NUS of that American colony. With this 

they played into the hands of colonizers, into the hands of the 

State Department of the USA which tries to maintain the existing 

colonial order in that small country. And so representatives of 

31 (226) NUSes left the €~_.--èmises of the University. They sent to 
-·~. ·- ··-~,...---· 

COSEC a deelaratien in which they decisively brandcd the ac~ions of 

the dissenters, underscoring that unless thc Conference changes 

its attitude, they will be forced to lcave ISC/COSEC and will not 

take in its work. (sic.) But COSEC rcmained faithful to itself,once 
f. 

again. This is understandan~e- they have to do it for the money 

which was given to them by Ford, Carnegie, Rockefeller and others.(227) 

And these "gentlemen" do not throw away their money! 

As a result of this, the largest NUSes from Africa, Asia, Europe and 

Latin America left ISC/COSEC. By this they gave a loud slap in the 

face to the dissenters (the leaders of COSEC). 

COSEC is in a bad fix. The money of American milliardaires, generously 

supporting the dissenters, was crying!" 

Helaas vcrgaten de schrijvers van dit artikel, dat van de overblijvende 

\. NUSes in de zaal, 60% afkomstig was uit Azi~ ", Afrika en Latijns-

amerika. Men kan zich afvragen sinds wanneer deze studenten geneigd 

waren tot lip-service ••••. 
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HOC'FDSTUK XXIII 

Het zevende IUS Congres 1962 

Anderhalve m~~nd nn het uiteengaon van de ISC kwam voor de zevende maal 

het IUS Congres bijeen (228). Het was voor de eerste maal dat de IUS 

een manifestatie van deze o?rd in de Sovjet-Unie organiseerde en wel 

in het Tavridapaleis in Leningrad. Wa~rom men van deregel was afgeweken 

d~t de Congressen niet in de Sovjet-Unie zelf plaatsvonden zal later 

duidelijk worden. Een van de redenen was echter d::tt men op deze wijze de 

studenten, die terugkeerden van het Wereldjeugdfestival in Helsinki, 

bij het congres kon betrekken, aangezien vrijwel alle deelnemers per 

trein via Leningr~d naar hun vad2rland zouden terugreizen. Om dezelfde 

redc;n werd het WFDY Congres in Warschau gehouden, opdat de jeugdver

teg0nwoordigers na het F0stival in st~~t w~ren het Congres van de 

andere sponsor bij te wonen. 

Doch alvorens in te gaan op hetgeen zich in Leningrad afspeelde, is 

het goed om eerst nog even aandacht te schenken aan een a3ntal 

die op het congres van invloed waren. 

AlJereerst was daar het ~oskou-Peking conflict, d3t naar men weet 

reeds in B·o.gh-~.ad na:1r voren w2s gc;trcden. Toch wns er een flanmerkelijk 

verschil tussen Bagh~nd en L0ningrnd ten ~anzien vnn dit conflict. Men 
~ : 

dient te br;denken dat ten tijde vqn het E.cgh:.O.~ctd Congres (1960) het Chi-

nese geluid binnen de communistische wereld nog ternauwernood aange

hoord werd. In dit tijd had Chin3 ~lleen Albani~ als medestander en 

moest wel in h,?t openhaPer speldeprikkend optreden orr a:'lngehoord te 

worden. Deze provocaties w~rden Chinq in hoge mate kwaltk genomen om

dat zij de com~unistische erecode schonden. 

Na de 81-partijen conferentie in novembGr 1960 was de discussic tussen 

de communistische partten ter wereld echter op volle toeren gaan draai

en en had China zich van meer medestanders weten te verzekeren. Nu 

Chinn er eindelijk in geslaA.gd wns het Sov j Jt leiderschqp openlijk ter 

discussie te doen stellen, werden er zowel door Moskou als door Peking 

geen pogingen gedaan de discussie nqar buiten te brengen, zodat de 

buitenwereld ternauwernood vermoedde W3t er gaande was. 
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Doch deze tolerante houding in het openbqar kon men slechts demonstre

ren, zolnng er geen principi~le kwesties ter sprqkn kwamen. Indien het 

onvermijdelijk was dat de conflictpunten op de ngendn vnn een Congres 

voorkwamen, waren het de Jo8goslaven en Alb~nezen die de buien over 

zich heen kregen en die nnmens de beide grootmachten van zich af 

mochten bjjten. 

Doch ~en kan zich voorstellen, dat dit problemen opleverde voor de 

frontorganisaties. Zij waren immers in hat leven geroepen en werden in 

het leven gehouden om steun te verlenen ~an de Sovjet interpretatie 

V"tn de wc:reldpoli tieke vraagstukken. Het conflict met China macht niet 

tot gevolg hebben dat de frontorga.nis.'<ties tot zffi,jgen werden gebr:?lcht. 

lilaren in Peking ( 1CJ58) de J oegosl;."ven genegeerd, ïn B,-."g~dad waren de 

betrekkingen tussen de lUS en Alb'lni8 derm~.te v~c•rslechterd, dat de 

Albanezen ervan hadden afgezien zich te laten vertegenwoordigen. Sinds

dien waren deze relaties niet verbeterd, hetgeen bleek uit het verslag 

dat de Komsomolskaya Pn~vd~ publiceerde v.::m hGt naj.:tarscongres vnn de 

Albanese jeugdorg3nisntie in 1961 (229): 

"Mr. Lub on (de eerste secret1.ris vnn de Al b~nese j eugdorgémis::t tie) 
and the other speakers re1.d ~11 kind of slanderous nonsense 
addressed to the CPSU, they ''re jected" resolutions of the 20th 
and 22d Congres!;,of tho CPSU and arrognntly wore teaching millions 
of communiste in ether countries. The Conference presented an 
odd nnd pitiful picture during thc appearance of the wife of 
HoxhR, who in vRrious ways prA.ised the "achievemen tst' of her 
husbend llfor the internntiona1 comrrmnist movement''. Precisely o.t 
th~t moment a~peAred at the chairmans table her husbHnd, reccived 
with hysterical shouts by the fellowers of his cult. At thc 
Conference werP present delegates of ~FDY ~nd IUS. These deleg~tes 
were indignant by the anti-Sovjet spirit of the conference nnd 
by the slsnderous fabrications of the leaders of the Albonian 
Labour Party and the NUS directed ag~inst the CPSU. Alwoys befere 
the WFDY and the IUS supported anct strengthened the friendly 
feelings 1.mong peoples of Pll countries for th2 Union of Werking 
Youth of Albania. But the course of the 4th congres of th~t 
organisntion was so contrary to the matter of unity of the 
communist ~nd de~ocratic movement of youth, that the delegates 
of ;vFDY él.nd IUS decl.<'tred a protest and condemnation." 

In de IUS publicnties was echter geen woord te lezen over deze frictie 

overeenkomstig de instructie zich buiten het conflict te houden. Ten 

tijde van het Leningrad Congres waren Sovjets en Chinezen er beiden van 

overtuigd, dat dit niet een forum was om elknar op de proef te stellen. 

H0t zou nog enige m3nndcn duren voordat wederzijdse nnnvallcn met een 

scherp en persoonlijk karakter in het bijz~n v0n derden werden gedaan. 
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Doch al mochten beid\:: part]jon vnn goede wil zjjn, het was duideljjk dat 

een conflict in Leningrad niet te vermijden was. Het Congres vergadorde 

een m~and n~dat in Moskou d0 World Pence Council b~een was geweest 

en kon er niet onderuit de onderwerpen die een bjjeenroeping vqn het 

VVPC Congres noodzakolijk h::dden gem'J-"'kt, bij h '1 "lr besprekingen te be

trekl<:en. Het feit, d'lt zowel het ''/PC Congres als het IUS Congr,:s in 

de Sovj0t-Unie plnats vond, betekende dat er de Sovjet-leiders alles 

nRn gE.·legen was d3.t de lijn vnn hf't Congres ge.:m afwijking zou vertonen 

van h0t offici~le standpunt. Men kende de bezw?ren die P2king koesterd0 

tegen de Sovjet ontwapeningsvoorstellon ~an het !iesten, doch men was 

vast besloten zich niet door Peking van het ontwapeningagesprek af 

te laten brengen. 

Daarentegen werd het ontwapeningsoffensief met kracht ter hand genomen 

en werden alle pogingen in het werk gesteld om de Sovjet-voorstellen 

zo wjjd mogeljjke .bekendheid te geven. ZoRls vroeger werd ook nu weer 

een beroep gedaan op de frontorganisntios, die de publieke opinio ten 

gunste van de Sovjet voorstellen diende te beinvloeden. Het WPC Con

gres, bijgewoond door bjjna 2500 afgevaardigden, schaarde zich in over

grote meerderheid achter de Sovjet-visie, die inhield dat men niet 

op het einde van het imperialisme behoefde te wnchten tot men met 

ontw&pening zou mogen beginnen. 

Immers, de "vr0desm.:1chten" in de wereld war.::;n dermate krél.chtig ge

worden, dat deze de imperialisten ook wel zonder wapenen in toom zou

den kunnen houden. ~at het standpunt van Lenin ook geweest mocht zjjn, 

men leefde thans in een nucle~ir tijdperk wa9rin iedere oorlog het 

einde van ~e mensheid zou kunnen betekenen. Derhalve was het nodig 

om de kernwapens te vernietigen en de kernproeven te verbieden. Doch 

daarbij kon men hot ni·'t laten, aangezien de bewapeningswedloop dqn 

haar accent weer zou vcrleggen n~ar de conventionele wapens. Da2rom 

~- diende gestreefd te woroen nr~ar een vollródige ontwapening. Door ~~. 

WPC werd echter niet vermeld, dat de USA bereid wns op deze voorstel

len in te gaan, mits in de tussenst~di~ een adequate controle zou 

plaatsvinden. Tegen deze tussentjjdse inspectie bestond van Sovjet 

zjjdc: bezwaor, gezien de gegevens die op deze wijze ter beschikking v.:m 

een vijand zouoen kunnen komen. H"ar ware sterkte was tot d,'ln toe onbe

kend gebleven en daardoor één van de bel~ngrjjkste strategische troeven • 

.. 
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Een in algemene termen gestelde oproep aan de mensheid werd vervolgens 

door h~t' WPC uitg(;zonden, WRarin deze Sovjet visie tot uitdrukking 

kwnm (230). Een minderheidsgroep ven ongeveer honderd pacifistische 

deelnemers g.qf een eigen verkl:=tring uit, die alle betrokken regeringen 

op hun houding in de Genève-besprekingen aanviel. (231) 

De uiteindelijke bedoeling van dit grootse congres was de publieke 

opinie in de westerse l~nden gunstig te stemmen, opdat van binnenuit 

pressie op de regeringen uitgeoefend zou kunnen worden. Derhalve waren 

grote pqcifistische delegA ties uit Am cd k1., Zngel.:md en Frankrijk ::1An

wezig en werd aan hun mening in de publiciteit ruime aandacht ge

schonken. 

Deze vredest~ak van het 'VPC diende door de IUS gesteund te worden. 

Doch dit wns geen eenvoudig0 z8qk. Ten eerste omdat nu de knns aange

grepen ~iende te worden om de kloof in de ISC te verdiepen en de min

derheideunies van de overige te vervreemden. Men kon niet bij de wes-

telijke studenten begrip wekken voor de Sovjet-visie op ontwapening en 

hen tegelijkertijd aan de kaak stellen als onoprecht in hun anti

imperialisme en anti-kolonialisme. Doch de lUS re9liseerde zich, dat 

het vredesoffensief niet gericht hoefde te zi_in op de NUSes doch do.t 

men zich over hun hoofden heen kon richten tot de vredelievende stu

denten in het "Jesb~n. Derh2Jve werd het offensief tegen de NUSes niet 

verzwakt, doch nam met het oog op het conflict in de ISC in hevigheid 

toe. 

Noeilijker log de znak met de ontw.,peningsvoorstellen vnn eh·~, WPC. Men 
\ i 

~ ..... _/ 

kon erop rekenen, dat China zich ni0t gewonnen zou geven, doch zijn 

oppositie in Leningrad zou voortzetten. Immers de totale ontwapening 

waar de Sovjet-Unie n~ar streefde zou nanr Chinese mening met zich 

meebrengen, dat tevens no.n de nationale bevrtdingsbewegingen de wapens 

zouden worden ontnomen, hetgeen de wer~ldrevolutie ontegenzeggelijk 

zou vertragen. N~ar Chinese overtuiging was het in flagro.nte strijd 

met de principes van het communisme om deze lanrlen ter wille V'l.n het 
4-'~r~--.. ~ .. 

eigenbel:'mg de stt;un te onthouden. Hocwel dit standpunt door !de· 'i\IPC 
\._/ 

vcrworpen was, stond het te bezien of de IUS doelnemers de Chinese 

lijn zo o.bsurd vonden. Immers, vele deeJnemers waren ~fkomstig uit de 

linkervleugel VDn de communi2tische partijen in de ontwikkelingsl,nden 

en waren geneigd tot een radic?Je politiek, die niet overliep van 
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respect voor de Sovjet bel~ngen. Derhalve kon de IUS leiding erop re

k~nen dat China zou proberen zoveel mogelijk van deze stemmen te ver

garen. 

Het zou nu uitermate onverstandig zijn de taktiek v~n Bnghdad wederom 

in Leningrad toe te pnssen. Indien China zijn argumenten in de plenaire 

zitting diende te zetten, zou ~at voor het vcrloop V3n het Congres te 

riskant zijn. Derhalve werd besloten de ontwerpresoluties di tmnRl uit

Toerig in de commissiekamers te doen behanrtelen, opdat deze onver

mijdelijke discussi~ in een zo zakelijk mogelijke atmosfeer zou plaats 

vinden. Zo zou mem vóór de plenaire zitting kunnen zien hoe de kaarten 

lagen, waarna de plenRire zitting zelf geen twecgevec~t meer hoefde 

op te leveren. 

Toen het Congres op de 18e augustus werd geopend, wqren er naar IUS 

ma~tstavcn 59 NUSes als lid of geassocieerd Jid aanwezig, hetgeen een 

stijging betekende van 16. Nn~st de 13 NUSes uit de communistische lan

den waren nu 14 representatieve NUSes lid van de IUS, waarvan 7 uit 

Latijns-Amerik2, 4 uit Afrika en 3 uit Azi~ (232). Het geassocieerd 

lidmaatschap w~s of werd toegekend aan 13 NUSes, waarvan 3 uit Latijns-· 

Amerika, 6 uit Afrika, 2 uit Azi~ en tenslotte de beide organisatias 

uit België (233). (De Vlaamse NUS hnd op zijn laatste congres besloten 

het nssociate memhership nan te vrngen, om zodoende in beide interna

tion~le orgnnisntios voor world student unity te werken. De Wn~lse 

vertegenwoordiging h'ld als mccndnat m-aegekregen hetzelfde standpunt in 

te nemen als de Vlamingen. Zodoende vroeg ook de Waalse delegatie het 

geassocieerd lidmaatschop nan, hetgeen later door de Wanlse NUS gera

tificeerd werd). Het ar=mtnl ov·=rzeese studentenorganisaties dat op 

een 'lijn gesteld werd m,:::t de NUSes steeg met 1 tot 9 ( 234), terwijl het 

aantal minderheidsgroeperingen dat NUS status verkreeg toenam met 4 

tot een totaal v~n 10. (235) 

NEtdat Juri Pelikan het Bxecutive report :-:tl.n het Congres hnd gepresen

tee~d en vergezeld had doen gaan vnn een felle en cynische beschouwing 

over do ISC, wns de vijfdnngse zitting geopend, waarop iedere delegatie 

weer het zijne kon opmerken over h0t rapuort. Zoals gebruikelijk werd 

van de gdlcgenheid gebruik gem3~kt o~ de nlgemene polit{eke beschou

wingen van de diverse nnnwezi~en voor het voetlicht te brengen en werd 
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slechts zelden gerefereerd aan hetgeen eigenlijk ter discussie was voor

gelegd. Het gros van de interventies had twee onderwerpen gemeen, nl. 

h.~t aan cte ko.ak stellen van het Amerika2nse imperinlisrr2 en de nauw 

daarmee verbonden ISC en COSEC, alsmede de ontwapeningainitiatieven van 

de Sovjet-Unie. 

De procedure van het vorige Congres, die het mogelijk maakte, dat de 

secretariaatsleden namens hun diverse NUS3s hBt woord voerden, was ge

handhaafd zooat zelfs Pelikan als veertigjarige nog op d€ lijst van de 

Tsjechische studentenorganisatie voorkwam. Doord.='-t tevoren moest worden 

opgegeven, wie het woord wenste te voeren, was wederom voor een gun

stige verdeling gezorgd. Indien een waarnemer of een NUS met een kri

tische houding ten o.~nzien v2n de IUS op het podium kwam, konden de 

opmerkingen door betrouwbare sprekers terstond worden afgedaan. De 

teneur van de meeste interventies week niet af van hetgeen in Baghdad 

WAS gezegd, behalve dat de toon opnieuw scherper was geworden. Vrijwel 

iedere afgevaardigde van rle IUS getrouwe groep wist voorb~elden te 

noemen van US imp2rialisme in eigen land en st2unde de vredespolitiek 

van de hçroische Sovjet leiders. De gebeurtenissen tijdens do 10e ISC 

gRven in het bizon(3er de Lntijns.;~.meriko.qnse NUSes gelegenheid hun mening 

te geven over de ISC in het alge~een en CCSSC in het bizonder. De af

gevaardigde VAn VenezuelWgaf een schrijnend beeld vnn ee verstikkende 

gevolt;Pn vnn het US imp,:rielisme in Lstijns-Amerik.<J_ en de steun die 

CCS2C daarnan h~rt gegeven. President Bctancourt stond bekend als een 

notoire impcriali2tenknecht en uiteindelijk wAs het Alleen de IUS die 

de Venezolaanse studenten btstond in hun strijd tegen deze marionet. 

Het d~verend applaus dat h~ verkreeg werd overstemd door een grammofoon 

die het li~d ~uba si, Yankee no"ten beste gaf, waarop het ganse Congres 

inviel en de heldhaftige Letijnsamerikaanse strijders toezong. Dadelegatie 

VRn Puerto Rico gsf een uitvoerig relans van de wjjze w2nrop zij door 

de ISC behan~eld waren en verkloarde
1

wijzcnd op de aanwezige COSBC 

delegatie dat deze lieden zo onbeschaamd waren geweest te verklaren 
I 

dat zij de onafhsnkelijkheidsbeweging in Puerto Rico steunden. Indien oi t 

zo was, wnarom h::tdden zjj dan een RIC spionnge .team nn::cr het eilnnd ge

stuurd, ctêe"'\nzage gevrn.agd hqd in de ledenlijst van FUPI met de bedoe

ling dez-:; nanen via COSEC en de Amerikaanse NUS door te geven aan he::t 

State Department en de FBI? Doch hun tuktiek was doorzien en de lijsten 

,.... 
r· 
' 
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bleven voor deze lakeien van het imperiali~me gesloten. Vervolgens 

had h0t State Dep~rtment aan COSEC opdr~cht gegeven om FUPr uit de ISC 

te verw~rleren. Opnieuw een rlon~erend applaus, bloemen, zoenen en ge-
juich. 

Voor het eerst was op een rus Congres een ~elegatie aanwezig van 

CCSEC, die van de ISC het mandnat had gekr~gen om de rus in te lichten 

over de unity voorstellen wa~rtoe men in Quebec h~d besloten en om de 

deelnemers in te lichten omtrent de werk0lijkc doelstellingen VPn de ISC. 

Nadat de woordvoerdor van de delegatie het woord gekregen hnd om zijn 

interventie te houden en te antwoorden op de verschillende vr~gcn die 

in de loop van de zitting waren gestelrt, volgde er een uitvoerige dis

cussie over de aard en werkw~ze van de ISC. HU sprake z~n teleurstelling 

erover uit, dat zo•ol in het Executive report als door de verschillende 

sprekers b~ herhaling werd gesproken van twee groepen in de rsc, ~~n 
voor en een tegen unity, waarb~ volledig eraan voorb~ werd gegagn, dat 

de ISC christen-democraten, communisten, soci::üisten, liberalen, moham

medanen, boeddhisten etc. omvatte, die er tien jaar lang in gesl~agd 
waren elkaar op een gemccnschappel~ke bnsis te vinden. Er was regel

matig gesteld d~t het tot een breuk zou zijn gekomen tussen de pro- en 

de afiti-impcri~listen. Daargelaten, dat alle NUSes die de z~al verlaten 

hadden, verkl~nrd h~d~en binnen het kader vnn de rsc te willen bl~ven 
s.:unenwerken, hoe kon men beweren dat de achterbljjvers, wn"'lrvan meer dan 

6~~ afkomstig was uit Afrika, Azi~ en Latijns-Amerika, pro~imperialis~ 
tisch waren? Verschillende resoluties,wanrin ~e rsc hnar mening had 

ncergelecd, werden ter kennis gebrPcht vnn het Congres. Deze kon men 

onmogeF;k nls taktiek v1n het Stcte Department beschouwen. 

Na de COSEC interventie bleef de negatieve toon niettemin gehandh~afrl. 
De enigen, die de rus vjjandigheirl j~gens de ISC trAchtten te doorbreken, 

waren de vertegenwoordigers van de middengroep. De Noordafrik~nnse NUSes, 

Chili, Nigeria, Ethiopi~ en enige anderen hPdrlen ie~er hun bezw2ren 

tegen de rsc, doch z~ weigerden de ISC te zien als een slaafs instrument 

van een van de wereldmachten. De p~ssages ''the leading group dominnting 

the ISC, which imposes its policy with a small majority" en nthe rsc 
cannot constitute a valuable platform for genuine~ternational student 

cooperation'', die in de ontwerp unity-resolutie voorkw~men, waren voor 

hen absoluut onaanvaardbaar. Deze passages waren denigrerend voor Dlle 
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NUSes in de ISC, die niet geassocieerd waren met het imperialisme, 

alsof ZD zich een rad voor ogen lieten draaien. Een dergel~ke resolutie 

was niet bevorrlerl~k voor unity, omdat er geen respect uit sprak voor 

een andere overtuiging. De IUS zwakte de resolutie iets af en er werd 

niet meer gesproken van de le~ding group doch van de majority. Een 

p~ssage, die rle principi~lc houding van de min~erheid huldigde werd 

eveneens achterwege geJqten. 

Een tweede ma~l kwow het tussen de middengroep en de IUS tot een con-

flict toen Fr3nkr~k voorsteld0 aan de rosolutir betreffende de str~d 

voor de burgerrechten in de USA, een pn.ssn.ge toe te voegen W3Arin het 

Congres zijn wnarr1ering uitsprak voor de actieve deelnerling v.sn cte 

Amerik~anse NUS a2n deze campagnes. Doch de m2erderhcid was vnn m~ning 

0at deze steun niet effectief genoeg wns om vermeld te worden. Hot 

arguwent v2n FUPI, dat het verwnrrend zou z~n indien de IUS hulde zou 

brengen aan een organisatie die zich meermalen pro-impcriaJistisch had 

gedragen, g~f de rloorslng. 

Uit het voorgo~nde is reeds gebleken, dat niet alle IUS leden zich 

klnkkeloos neer wenste'f\te leggen bij hetgeen het secretari.-:té'lt ter tafel 

bracht. Overouifel~k werd nit gedemonstreerd in het geval v~n de Ja

panse NUS, Zcngn.kuren, die vnw=lf het begin een trouw lid was geweest 

vnn de IUS. Deze NUS hod h~nr activiteiten in Japan hoofdzokel~k ge

richt op het probleem van de kernbewapening, waar de Japanse studenten 

zich nRuw bij betrokk(.:n voelden. In het verloden h.s.d zij de politiek van 

de Sovjet-Unie inznkc de ontwapening nnuwgezet gevolgd, doch nu voelde 

Zengnkuren h.:>t schenden vnn het morntorium door de Sovjet-Unie als een 

dolkstoot in de rug. Sindsdien had z~ zich bij herhnling uitgesproken 

tegen ~lle kernw.s.pens, door wie ook gehanteerd, en scherp stelling ge

nomen tegen alle mogendheden, die dit wopen nls geoorloofd beschouwden. 

Verontwa~r~igd ~at de onderhandelingen over ~en kernstop door het her-

vatten van de proeven wrren vertrn~gd, w~ren zij op weg n~rr Leningrad 

in Moskou hrt Ro~e Plein op gegaan met spando8ken: Stop the tests in 

E~st and ~est. Dit had een g0vecht met de politie ten gevolge, waarover 

z~ hoogst verontw"l,':l.rdigd waren. Na1.r Pémloiring Vt'~.n de beh3.n~eling ::'ie 

hun ten rleel was gev1.llen, hadden z~ een memor3ndum opgestelr, ctnt z~ 

aan de deelnemers van het rus Congres wensten te overhandigen. Doch ~E 

Sovjct-~clegatie verhinderde dqt z~ hun papieren uitdeelrlen en confis-

r 
' 
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keerden de documenten onder de bedreiging, dat zij binnen 24 uur h~t 

land uitgezet konden worden Jls zij zich niet nnn de plaatselijkG ver

ordeningen hielden. 

Doch hierdoor lieten de JnpnnnGrs zich niet afschrikken. In de ple

naire vergRdering verklaarden zij, dat ieder standpunt dat het n3men 

van kernproeven rechtvaardigde absurd en immoreel was. Als ~~n volk 
...) 

~aarover kon oordelen, was het het Japanse volk. Als overtuigde mar-

xi.sten wensten zjj niet dat Chrocstsjov het wereldproletariaat voor

hield, dat de Sovjet tests defensief waren. Als vreedzame coëxistentie 

inhiel~ dat het mogelijk was deze proeven zonder noodzaak te hervatten 

r1rm WFl.S deze politiek ni,;ts meer dan holklap. Met kracht wensten zij 

ertegen te protesteren dat de rus voor deze zaken doof en blind wenste 

te blijven. Evenmin als China het bel~ng van h~t wereldcommunisme diende 

door te vcrkondigen dat ontwapeninc voorlopig was uitgesloten, evenmin 

WRS de Sovjet-Unie oprecht nu zij haar eigen defensie boven het belqng 

vnn het werel~proletariaat liet gaan. 

Hoewol deze rede verwncht werrl, sloeg hjj als een bom in. Ditmaal was 

er geen applcus •loch verontwnardigrl geloei en gehnmer op de tafels. 

Burm~ kwam nal'l.r voren om te verkl~ren dat er naast de imperialistische 

machten tenminste &~n power for peace diende te zijn. Nicarngu? nchtte
1 

de Sovjet test a safeguard for peace. Cuba was van mening dat dit 

eiland zijn bestaan aan deze power for peace te danken had. Albanië 

prees ~e ~efensieve proeven van de Sovjet-Unie en China zag de Sovjet 

tests als antibiotica tegen de Amerikaanse bacteriën. Tenslotte sloot 

de Sovjet delegatie het incident schouderophalend af, omdat er naar 

men zei, altijd mensen bereid zouden zijn om voor geld de publieke opinie 

te misleiden. 

Nadat een ieder in de plenaire vergadering het zijne had gezegd, ging 

het Congres in commissies uiteen om de resoluties voor te bereiden. 

Opnieuw namen secretariaatsleden namens hun NUSes de belangrijke posi

ties in. 

Een confrontatie tussen het Sovjet standpunt en de Chinese lijn kon nu 

niet meer uitblijven, znrlnt b~na twee dagen lang over de resolutie 

on pence werd gesproken (236). De ontwerp tekst van de resolutie be

vatte de officiële Sovjet lijn, zonl5 r'Jie twee weken tevoren r'!cor (<re') 
'-...-..... ' 

WPC WRS gesteunc:. Het accent 1'11!, op ontwi1peninr,, die mogPlijk WAS ge-



x 10 

worden nu ~e vredeskrachten ter wereld zo sterk wRren geworden, dat 

z~ de imperi~listen in toom zouden kunnen houden. Geen melding werd 

gemaakt van de str~~ voor nationale onqfhankel~kheid. Slechts kort 

werd hieraan gerefereer~, toen men stelde dat deze str~d zou wor~en 

vergemakkelijkt indien de bui tenl"'lndse bases werden verwijderd en het 

bewapeningstudeet de derde wereld ten goede zou komen. 

Voor de Chinezen was deze stelling absoluut onaanvaardbaar. Hierin 

verkregen z~ steun van de Aziatische communistische NUSes, van de 

meeste L~t~ns-Arnerikanen en van vrijwel alle Afrikaanse NUSes, die 

nationale on~fhankelijkheid minstens zo bclcngr~k achtten als vrede. 

Derhalve werd h(;'t voorstel vnn Guatem::ln om na vrede de woorden nn.tio

nale onafhankelijkheid in te voegen, door een grote groep gesteund. De 

argumenten pro zljn bekend. Met de moed der wanhoop betoogden de secre

tariaatsleden en de Oosteuropese delegaties, dat er een aparte commissie 

was ter bespreking van de in~epcnrtence en dat men deze begrippen niet 

moest vervmrren. Vanzel f.snrekend w,"ls de ona fhe.nkelijkheidsbeweging be

langrijk, maar men moast niet van hEt onderwerp af~w2len. 

N~rt~t de discussie l~ngdurig heen en weer gegolf~ was tussen beide 

groep0n, verklaarde Peliknn plotsAling d~t de zaak uitputtend w~s be

sproken en dat het amendement vnn Guatem~la in volledige overeenstem

ming W8S met cte tr~diticnPlu IUS politiek. Vervolgens werd het amende-

ment aangenomen met niemand tegen en vier onthoudinfen! 

Vervolgens kwam Chin~ ~et zijn belqngrijkste a~~ndement, dat inhield 

de pass,~ge 2-chterwege te l"'ten, die betrekking had op het heilz3me 

effect van de ontwapening cp de onafhankelijkheidsbeweging. Da~rvcor 

diende in ~e plaats gesteld te worden, dat de onderdrukte volken 

weliswnar terecht de strijd voor de ontwapening steunden, doch ct"tt zij 

intussen hun aandacht voor de onafhankelijkheidsstrijd dienden te inten-

si veren. 

Met steun von Afrika en Azi~ argumenteerde China deze passage door te 

stellen, dat vrede alleen door onafhankelijkheid bereikt kan worden en 

dat eerst daarna tot ontwapening kon worden overgegaan. Hier ging het 

secretariaat fel tegen in, omdat men er een poging in zag de betekenis 

van de ontwapening te denigreren. Gesteld werd dat het noo~zakelljk was 

dezd resolutie zodanig te formuleren, dat de IUS er ook in het Westen 

steun voor zou kunnen krljgen. De kwesti·~ van de nationale onnfhanke

lljkheictsbeweging was in het ~esten minder populair en diende er ni~t 

meQ.f verbonclen te worden. 
t 
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.Het behoeft geen toeljchting dQt China door ~eze argumentatie niet 

overtuigd werd. Toen na aen lnnG~Urige discussie, w~nrin Pelikan zelf 

de seçretarinntslijn verdedigde, overgegaan werd tot stemming, bleek 

dat velen zich met het Chinese standpunt konden verenigen. Vervolgens 

voegde ook Peliknn zich bij de voorstemmers, waarna het voorstel mat 

31-3-7 werd aangenomen. 

Tenslotte maakten de Chinezen bezwaar tegen de passage, die de resul

tnten van het Moskou ';i/PC Congres toejuichte en ·begroette. Het WPC had 

geen aandacht geschonken aan d8 nationale bevrijdingsbeweging en was 

dus niet om over te juiche~. Doch op dit punt was het voor het secre

tariaat onmogelijk om zich gewonnen te geven, aangezien anders het 

werk van het WPC teveel gekleineerd zou worden. Het Congres had een 

effectieve btrlrage aan de wereldvrede gegeven en diende gesteund te 

wor~en. Hoewal Indcnes~~ stelde, dat nieman~ van de IUS informatie 

had ontvangen over dit Congres, en dat het daarom onzinnig was om de 

result8ten tee te juichen en te begroeten, ken dit het secretariaat 

niet vnn zijn stuk br~ngen en werd h2t Rmendernent met 8-21-12 verslagen. 

De stand in gevecht was daarmee op 2-1 gekomen, doch anngezi~n de 

Sovjet-Unie de wedstrijrl met een 10-0 voorsprong was begonnen, waren d~ 

Chindse punten te verw~nrlozen. 

De·overige co~missies waren intussen met hun werk gereed gekomen, d8t 

minder problemen h<rl 0pgeleverd. Slechts Nigcr.ia vroeg zich met ver

bazing af wnaro~ de IUS Laos, Korea, Vietnam en China wenste te ver

enigen, doch in Duitslnnn twee gescheiden staten wenste te erkennen 

met een vrije en gedemilitariseerde stad Berlijn. Deze vraag was echter 

buiten de orde. 

Teruggekeerd in de plenaire vergadering werden de resoluties zonder 

veel moeite aangenomen met unanimiteit of vrijwel unanimiteit. Het enige 

punt dat in deze vergadering nog ter sprake kwam was het financiële 

rapport, waarvoor echter weinig belangstelling bestond. Meer aandacht 

was er voor Gagarin, die cp grootse wijze door het Congres werd inge

h~ald en over de vrede sprake. Tenslotte werden ne verkiezingen ge

houden voor de Executive, waarin 36 organisaties verkozen werden. Frap

pant was het dat ook hier de Noordafrikaanse groep zich niet verkies

baar wenste te stellen. 



x 12 

Wanneer men na afloop VAn het Congres de balans opmaakte, wns het op

morkel~k dat langznmerhand verschillende fracties zich in de vroeger 

zo monolitische IUS begonnen uit te kristalliseren. Centraal stonden 

de NUSes die getrouw bleven q~n d~ Sovjet l~n. Links daarvan stonden 

de annh2ngers van China, die werden gesteund door de r2dicale co~mu

nisten uit de minderh~i~sgroeperingen. En op enige afstan1 VAn b0idei 

vcl~den de neutrale NUSes uit de intern~tionale middengroep de gang 

vnn Zétken. De lRr>tst~ lieten merken, net zij er niet op uit wi'.ren het 

de IUS al te moeil~kfte maken, doch intussen trachtten z~ waar ~cgeltk 
hun eerlijke evertuiging tot zijn recht te lnten komen. De wijze, waarop 

z~ de IUS binnen de ISC en de ISC binnen de IUS verdedigden, getuigde 

van een positieve neutraliteit~ Het enige verschil was, dat zij in de 

IUS wisten met een rigide gesprekspartner te maken te hebben, die in 

zijn bewegingsvr~h.::id was belemmerd. In de ISC ontmoeten E~ da~rentogen 

een flexibel.:~ groep NUSes, clie aan niem,s_nd verantwoording verschuldigd 

WRr8n rlan ncm zichzelf. Dit verklnart dat zij binnen de ISC ~nriere 

methorles kon~en a~nwen~en met een re~le kans daarmee de stemming te 

heinvloeden, terwijl deze methoCles bij rle IUS slechts op socunèlaire 

punten effect zouden sorteren. 

Beide Congressen in de zomer van 1962 gnven zodoende een goede impuls 

aan het ontstaan van een zelfbewuste en rloelgerichte mi~iengroep die 

in beide internation~le structuren op een wending ten goede uit was. 

p 
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HOOFDSTUK XXIV 

De Pericric 1962-1964 

In rte mnqnden, die vclg~en op de Congr~szomer van 1962, harlden rle leden 

V'?.n beide intern::.tiunnle organisaties hnnc~en veil werk, om te bewjjzen 

dat op internation~le studenten sclid~riteit op kritieke mementen 

niet teverge0fs ean bercep werd gedaan. In Zuid-Afrika werd in hut na

jaar de sqbotage-wet gerntroduceerd, die alle hoop op enig rechtsge

voel bt Verwoeri c.s. dê bodem insloeg~ In Mississippi werden dP deuren 

van do universiteit voor de negerstudent Jnrnes Meredith gesloten. In 

de laatste weken van oktob~r en de eerste v~n november viel China 

Indin binnen. In Zuid-Vietnam nAm het verzet tegen het bewind van de 

Diem familie toe en begonnen boeddhistische priesters door zelfver

branding de aandacht van de werelrl op de Vietnam~se wantoestanden te 
vestigen. 

Op 22 cktober m~~kte Pr~sirtent Kennedy bekend, dnt de aanwezigheid v~n 
Sovjet raketten op Cub~ herr noorlz"!Rkten tot ~ .'n blokk"tde. Gc<iurenrle fle 

volg·~nne d"'gen hielr' rle werolfl zijn c:rlem in, to.:m (?en r:)chtstreekse 
\i;.. confrontatie tussen de Sovjot-Unie en de USk rlreigde. In Iraq werd op 

qcht februari 1963 het geh~te regjme van K~ssem omver gegooirl en re

kende m~n qf mot de dictptuur. In dozelfrle menn~ verlieten tegen de 

hcnrlerrl Afrikn~nse stu~Anten ~ulgnrije uit pretest tegen de wijze WParcp 

zij gediscrimineerd werden. Zo zijn er nc'g meerdere vocrbeel·ien te noemen 

v~n gevqllen wa~rbij de NUSes ~oor hun zusterorganisaties om steun werd 
verzocht. 

Op verschillende terreinen bleken de meningen van de ISC NUSes, ~e IUS 

NUSes en het IUS secretariaat ever een te stemmen. Zowel ten 3anzien 

vqn Zui~-Afrik~ (237) en Mississippi (238) weren IUS en ISC NUSes het 

erover eens dat deze vormen vqn racisme on~anvaardbaar w~ren. Het be-

hoeft ternauwernood toelichting dnt de aanrlach~, die in de wereldpers 

aan de situatie in Hississippi en Alabru'la gegeven werc'l, een belangrijke 

ruggesteun betekende voor diegenen in de USA, die een einde wensten te 

m~ken aan elke vnrm vqn discriminatie. Ook toen het probleem geen 

nieuwswaarde mner had gingen de ISC en de IUS NUSes door de aandacht 
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van ~e studenten en hun regeringen hiernp te vestigen. Hetzelfde gal~ 

ten aanzien van "de Zuj~afrik?anse aparthei~, die cver~uidelijk had aan

getoond dat geen regering ter wereld meer nngemerkt aan een de~l van 

de bevolking de meest elementaire rechten op gron~ van hun huidskleur 

kan ontzeggen. Ook ten aanzien van Vietnam en de t~estnn~en onder het 

Diem-regime konden de rus en de rsc een eindweegs samen optrekken.(239) 

"Svcnecns was dit het geval bij de Cubaanse blokkade. (240). Doch het feit 

dat zich ondanks herhaalde tegenspraak v~n de Sovjet regering toch ra

ketten op Cuba bevonden, werd in de rus verklaringen niet vermel~. De 

meerderheid van <'e ISC NUSes sprak zich met klem tegen de blokkade uit, 

die de wereld op de rand van de crisis dreigde te brengen, doch achtte 

de aanwezigheid van de Snvjct-rakctten evenmin een bevorderen van de 

vrecle. 

Doch ten aanzien van de Chinese agressie, de val van Kassem en de dis

criminatie van Afrikaanse studenten in Bulgarije stonden de standpunten 

1iametraal tegenover elkaar. Dat de IUS over ~e eerste gebeurtenis 

(241) zweeg in ö_lle tr:tlen, behocfd0 geen verwcn~1cring te wekken. Z.ij 

haè met China re•:ds !"1oeilijkhect.:?n genoeg. De reactie op r'le VP!l Vi-'n 

Kasse~ was echter onvoorstelbaar: 

"Once more tho re'1ctinnnri::-s r>nr1 imperialists h'lVe r'l,rowned Ir8~ 
in P se~ of blood. Fascist gAngs, morlelled after the Hitlerite 
brown shirts have been l0t loGse on patriotic el0mcnts, who are 
defenr'ing in(1 ependence an:-1 fighting fcr rJcJ'Ylocrncy. ll 

Nu diende erkend te worden ~at hot nieuws regime in Iraq binnen het 

jP!ar ha~r democratische beginsel~n vergat, ~och de korte periode waar

in het Iraakse volk haar eigen normen stel~e kan niet worden ~,}dekt 

rlncr bovnnvermelde verklaring. ~og frappanter was echter h~t commentaar 

ten aanzien van de discriminatic in Bulgarije. Zoals ge~egd verlieten 

bijna honderd Afrik2rmse stur1enten dit lanrl, uit prot est tegen cte wjjze 

waarop zjj door de Bulgaarse instanties en studenten behandeld waren. 

Teneinde hun balnngen b.ij de regering te verde~igen, h~rlden z.ij gepoogd 

een eigen organis~tie op te richt0n, rloch deze werd ~oor de autoritei

ten niet gedulrl en fe bestuurslc~en werden gearresteerd. Vervolgens 

rlemonstrcerden grote groenen Afrik~Rnse stu~enten voor het ministerie 

vnn onderw.ijs en hielden in hot gebouw een sit-in tot de minister be

reid zou zijn hen te ontvangen. Door bernir'!deling van de Ghnnese ambqs

sadeur werden twintig Gh~nose studenten in staat gesteld het land te 

F 
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verlaten. De overigen moesten echter in Sofi~ bl~ven, nGngezicn 0e 

~utoriteiten h0n ni0t in sta~t stelden hun Bulgaarse geld tegen ~oll~rs 

om te wisselen, wrL'lrm(:;-· z~ hun tickets i1ienr1en te betalen. Op aan

~ringen VAn de Ghanese groep werden door COSEC verschillende NUSes 

fondsen verzR1"1eld, r1j_e ie Afrik?c"lnse stunenten in sto.rü stelrien hun 

evertocht te betalen (243). Vervolgens werrlcn zij in kórte tijd aan 

andere studiebeurzen geholpen en konden z~ hun stu1i2 elders voort

zetten. 

Men kan de indruk krijgen, rt3t deze activiteit niet geheel vrij is van 

koude-oorlog-elementen. Doch nnn vergat men dat socrtgelijke acties 

reeds sinds jar~n werden gevoerd en dat sinds 1957 een apart bureau 

van de ISC, het Intern~tional University Exchange Fund, zich hiermee 

bezighield. Via dit bureau waren hon~erden scholarships gegeven aan 

studenten, die vanwege hun ras, politieke of religieuze overtuiging 

in hun stu~ies waren belemmerd. In dit geval betrof hat eveneens stu

denten, ~i~ gediscrimineerd werden en rtie door deviezenrestricties ver

hinderd waren het land te v~rlaten. 

Th.•:ms wordt ;qlgcme•'n erkcnr-1 d.<J.t het probleem van h,?t vreer'lzag_m samen

leven vnn verschillende rnssen op basis van wederzijds resp,::,ct en mense

lijke gelijkwné1r0igheirl c:en wcrelrlprobleem is. Alleen door een honc'lerd 

procent inzet vn.n d.e betrokken greeperingen kan dit prcbleem V·2rdwijnen. 

Evenzeer als mnlnri"' niet uit c2n lnn-1 verdwijnt op het moment dnt de 

regering aankond.igt r.eze zi("kte te zullen b estrij<"!en, evenmin verr1wijnt 

~e neiging trt rassendiscrimin;qtie wnnncer een regering zich b3.seert 

cp het principe vnn non-discriminntie. He~aas kan geen land ter wereld 

claimen rtat al zijn inwoners voor honderd procent vrij zijn van rassen

vooroordeel. Doch deze stellinc bleek ne IUS niet te kunnen onderschrij

ven. Ncu1n t vele NUSes aan de IUS ver zo eh t hqr1r'len in samenwerking met 

de Bulgaarse NUS een on~erzoek te will~n instellen, zo9ls dat in1ertijd 

ook in het geval Mererlith was gedaan, verscheen in april 1963 het 

eerste commentaar op de gebeurtenissen. Een IUS delegatie h~d Bulgarije 

bezocht en met meer ~an 1000 buitenlandèe studenten gesproken. Het re

sultaat van dit onderzoek was dat er geen spoor van discriminatie aan 

een van de Bulga~rse universiteiten ontdekt kon worden. Daarentegen 

was ie Bulgnarse jeugd gastvrij en hnrtelijk en stond schouder aan schou

der met de Afrikflanse j eug1i in hun strijd tegen kolonialisme en neo-
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koloni~lisrn~. De studenten, die het land h~d~en verlBten, h~~~en de 

wetten en verordeningen van het lqnd overtrerlen en werden niet ge

steun~ door de nchterblijvers. (244) 

Onrlonks dit r~pport bleven er Afrik~anse stu~enten uit Bulgarije ver

trekken, rUc me"'neel,"en .-'bt r1 e betreffen 'te IUS ~~el eg.-- ti.-, besto~1."' uit 

~~n ~nn, de Inrlische IUS Vice-presi~ent Chau~uri, die hen verw~ten 

har' in een socinlistisch ln.ni te hro;bben gedemonstreerd en hun bewijzen 

vnn discriminatie als onmogPlijk van de hqnd had gewezen. (245) 

Het is niet nodig verder cp deze gebeurtenissen in te ga~n, doch het 

is wel c:roevig dat de IUS zo duic1 elijk wenste te bew~izen cJat de mens 

in Oost-Europa per definiti0 beter is dRn elders ter werelJ. 

Hoezeer de IUS en ISC ook uiteen konden lopen in hun opvatting ten 

aanzien van verschillende vraagstukken, het gesprek over de samen

werking tussen beiden ging door. Dcor de Tunesische NUS werd v~n 23 

tot 27 ma~rt 1963 een seminar georganiseerd, dat tot doel h?d in een 

informele atmosfeer de ''Structures of the International Stu;'lent 

Movement and the Means cf Realising Universal Cooperation'' te bestu

~eren. De organiserende NUS, UGET, h~d de bedoeling door middel v~n 

dit Seninar de atmosfeer vo0r het houden van een RTC op te helderen en 

nodigde dR8rtoe qlle NUSes uit om onafhankelijk van ISC en IUS de moge

lijkheden en problemen ron~ world student unity te bestuderen. Zowel 

tij~ens de ISC als tij~ens het IUS Congres hRd UGET steun voor dit ini

tiatief verzocht en boi~e Gengressen h~dden in speciale resoluties hun 

steun toegezeg~ (246). In het bizon~er waren ~e verwachtingen vcor dit 

seminar hoog gespannen, omdat thans voor de ~crste mnol buiten ~e 

structuren van beide organisaties een serieuze poging gedcan werd de 

teestand te Rnalyseren. Doch zelfs vo0r dit initiRtief bleek de tijd 

norr niet rijp te z~n. 

TnRn het Seminor gecp<~n<~ we re'! bl ok;~n 49 NUSes Cl e ui tr'!~_cging va,n UGET 

aanvaard te hebben, waarvan 14 uit West-Surcpa, 8 uit Oost-Europa, 

10 uit het westelljk halfrond, 8 uit Afrik~ en 2 uit Azi~. Bovendien 

waren waarnemers van ISC en JUS aanwezig om c'le deelnemers eventueel 

van feitenmateriaal en informatie te kunnen voorzien. 

1 
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Doch tot verbazing van vele ieelnemers bleken n~ast ~e offici~le rus 

vertegenwoordiger Chaurluri, liefst negen le~en vnn het rus so6retari

aat uit Praag te zijn overgekomen, iie vervelgene de zetels van hun 

respectieve NU3es gingen innemen (247). Nadat in de wan~elgnngen was 

geprobeerrl hir~rcmtrent cph~?ldering te verkrijgen, herinnertie bij de cpe

ning van het seminar de Deense NUS eraan, dat besJ~ten was dit seminar 

vollerlig buiten de structuren van rus en ISC te doen plaatsvinden. Der

halve diende ierler die een dagtaRk h~~ in o~n van bei~e organisaties 

tevre~en te zijn met e~n waarnemersplaats. Hierop volgde een veront

waardigd protest van de zijde van de rus staf, die stel~e dat zij hun 

NUSes vertegenwoordigden en dat niemand het recht hen zich te bemoeien 

met de keuze, die hun NUS gemankt had. Vervolgens werd de bijeenkomst ge

schorst om de gerezen ~ceilijkheden te bespreken. 

Door de aanhangers van hot Deense standpunt werd in de wandelgangen be

toogd dat de souvereiniteit van de rus NUSes geenszins werd betwist. 

Doch de betreffende personen hn(Hen als secretnri:1a tsleden der IUS r':le 

Verantwoordel~khcid Cp zich genomen de rUS reSGlutics uit te Voeren, 

ongeacht het standpunt van hun NUSes. De resolutie over de RTC hnd 

r1uideljjk gestelil, r1at zowel (te RTC als r1e voorbereidende seminRrs vel

ledig buiten de structuren VAn rUS en rSC dienden plaats te vinden. 

Dit stan~punt was niet zrnder reden rt0cr rus en rsc ingenomen. Het 

waren iml'l1ers rtez(: beine organisntiGs, die het cn0erwerp van bespreking 

zouden vormen op deze seminars. rnr1iro·n hr:;t zin han gebed r1e secreta

riaten met elkaar te l2ten spreken, dan zou men daartoe wel besl0ten 

hebben. Doch daarentegen wenste m0n dit semin~r vcll0r1ig buiten de 

sfeer van ~e secretariaten te beurten. Zelfs indien ~e betrokken NUScs 

besloten hadden hu~ vert8genwc•nrr1iger in hot rus secretariaat af te 

vaardigen, nan was het nog in strijd met hun in1ividuele verantwoorde

lijkheir':l jegens r1e JUS r1at zij op dit verzoek ingingen. 

Het .::.ntwoorrl van de rus staf was echter: "Return t0 the conference, 

apologize, ani step your prnvocations!'' Diep teleurgestel~ over r1eze 

ontwikkeling trachtten de Arabische NUSes onder leiding van UGET te 

bemirldelen, doch zender resultaat. De Denen en met hen de vertegen

woordigers van 11 andere NUSes, hielden vast aan hun standpunt, dat 

het seminar zinloos zou zijn, indien ~e rus niet berei~ was de oor

spronkelijke bedoeling te resp2cteren. Aan de anrlerc kant hiel~ ie rus 
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staf eraan vast, dat nieman0 het recht ha0 hun NUSes in hun vr~heid 

van ·ielet;ntiekeuze te beknotten. 

Vervolgens werd het Seminar heropend, waarna de Deense NUS mede namens 

de elf an~ere NUSes het. woor~ vroeg en verklanr1e: 

''In this light we consièer the Rttenrl.:mce of 9 members of the 
IUS secretarint as a serieus nnrl premeditate~ provoc9tion. In 
this way the IUS secr~tariat has effectively s~botagcj the ge
nuine intentions anc} nspirntic,ns cf those stur"ent crg::misatinns 
whc regarrled this seminar as ~n important step which cnulf lead 
tn increased stu~ent co-operation thrcughrut the wcrld. 
~ve fail to see how inr1i vi ~uels who are working full time at the 
rus Headquarters in Prague, or fnr that matter in the Coordinating 
Secretariet (COSEC) in Lei~en, can be expecterl su~denly to ~is
regard their lcyalties te these two existing international 
structures. We ccnsi~er this te be especially important as it 
is a generally recögnizerl fact that universa! sturlent cocperatinn 
can cnly. be achieved cutside these structures and that any pro
gress in this directic'n will require a frank cvRluation of both 
the IUS anr1 the ISC." ( 248) 

Vervolgens v2rkl.1.arde hij dat r1e twnalf betrokken NUSes zich genood

zaakt zagen zich v1.n verder~ ~eelneming a~n h~t seminar te cnthouclen. 

(249) 

Terv!]jl hc:t Seminnr inmid<~els voertging werden in de wan<'lelgangen de 

pogingen voortgezet om cvereenstemming te bereiken. D~rr UGET werden 

vertegenwrrrdigers van beirle groepen wederem b~ elkaar gebr~cht en 

werd (~8 teleurstelling ui tgesprc>ken r1at beir1e partijen in hun stanel

punten za rigide w1.ren. UGET kon er begrip vrrr opbrengen dat het voor 

rle groep van twaalf mneil~k vcrteerbaar was ~at het rus secretariaat 

op een ~ergelljke wijze probeerrio het semin~r onder contr6le te krijgen, 

<~nch ann de an,1ere kant kon zij zich voerstellen c1at het vr·or de IUS 

staf .:mmogel~k was op0ens c'le stoelcon Vé'ln hun NUSes leeg te l1.ten, zo

r1nt di0 ni~t m~cr v~rtegenwoorrligd zourlen z~n. Derhalve stel~o UGET 

veer de str~~b~l nu te be3raven en in het slntcommuniqu~ een passage 

op te nemen, rtie inhield: 

''Thc Seminrw state-1 that it woulel be profitetble in the future 
in crder th~t cnnsidernble prrgress cnuld be made. in the field 
of cooperation, if NUSes mandate~ representatives other than these 
who fill posts in the intern~ticnal organisations." (250) 

Dit voorstel werrt door de groep vnn twaalf aanvaard~ aangezien op rleze 

wijze de onafhnnke l~khei i vnn komen :ie seminFtrs zeker werd ge st elrl. Der

halve zegden zij toe in rle vergartering terug te zullen keren. Tevens 

F 
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stelde Hr. Chnuduri dat 0ck hij zich hiarmee ken verenigen en r1at hij 

het aan rle lUS staf zou vncrleggen. Doch no~ geen tien minuten later 

~eelde de Sovjet vertegenwccrdiger, Yaravoi, mee dat dit voerstel 

lasterlijk W3S en absoluut cnaanvanrdbaQr. Hij weigerde een comprcmis 

te sluiten ten aanzien van de souvereiniteit van de Sovjet NUS om af 

te vaarr1icen wie zij wilde. Daarmee was het incident gesJet en en keerr'len 

ie twaalf niet in de zaal terug. 

Diezelfde avond werd door een cynische v0rrzitter van UGET aan de 

deelnemers meegedeell dat er een telegram was binnengekomen van de 

Jap.">nse NUS, r{ie meedeel-ie tot z~jn spijt geen vertegenwocrdiger te 

kunnen zenden, doch het Congres alle succes toewenste. De Japanse lUS 

vice-president Ishii ~eelde vervolgens mee, dat ~it telegram W3~r

schijnlijk op een misverstand berustte en dat hij met zijn NUS contact 

zou opnemen •...• 

Hoewel dit seminar dcr'r de afwezigheid van zovelen evenzeer aan waarJe 

hnd inreboet als de RTC drie j~ar tevoren dcor 0e afwezighei~ van ~e 

rus, bleef het nm verschillen~e redenan een belangrijke ontmoeting. 

Opmerkelijk was dat de Franse en rle beide Belgische NUSes besloten 

had~en bij het seminar aanweziG te bl~ven, aangezien zij het niet in 

overeenstemming achtten met hun politiek van neutraliteit om zich bij 

de 12 te voegen. Hoe moeilijk het 8chter was om een ware neutraliteits

politiek te vceren, bleek teen eon v1lgen~ inci~ent zich voerdeed naar 

aanlei~ing van rle situatie in Iraq. Het lUS lid in dit lnnrl, GUSIR, 

~ie het regime van Kassem door dik en ~un gesteun~ harl, was bij het 

omverwerpen v~n het bewind ver~wenen en leefde lsechts voort onder de 

Iraakse stu~enton in Moskou en in Londen. De stu~enten, ~ie 0eelgencmen 

h.<ldr'len an.n het c:-ndergronrlse werk tegen Kassem haor;en zich verenigr'l in 

r1e N:=üionRl Union of Ir:J.qi Students (NUIS), die breJe steun van rle 

Iraakse studentenwerel~ had verkregen. Een resolutie rlocr de lUS 

staf voorgesteld om solidaritdit te betuigen met GUSIR, wekte de ver

ontwaardiging van alle Arabische NUSes, die vervolgens onder leiding 

van UGST ~e zaal verlieten. Tenein~e het Seminar hiermee niet in 

rnok te doen opgaan, wer~ de resolutie gewUzigrl in een soli~ariteits-

verklarinc die los van het Congres geteken~ kon worden (251). Vervel

gene keerden de Arabische NUSes, zij het zeer c:-ntstem~, in rle zaal terug. 
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De positie van de Franse en Belgische NUSes was inmiddels enigszins 

verwarrend, aangezien zij noch in solidariteit met GUSIR de verklaring 

tekenden, noch in solidariteit mat NUIS de zaal verlieten. Langs deze 

weg probeerden zij als mi~~engroep te ber0iken wat er te bèreiken was, 

zonder iemand veer hat hoofd te stoten. 

Voorts bracht de uitkomst V8n dit Seminar geen nieuwe gezichtspunten. 

Opnieuw werd een oproep (252) verzonden cm tot het samenstellen van 

een IPC ov2r te gaan, dat slechts technische bevoesJheden zcu mogen 

hc;bben en op korte termijn een RTC zou moeten beleggen. Doch een ieder 

wist, dat een IPC waarin zowel de Sovjet NUS als de Chinese NUS als de 

Amerikaanse NUS zitting zou~en moeten hebben, weiniG kansen h~rt om tot 

fundamentele overeenstemming te komen. Dnr~ de harde lijn, die door 

China opnieuw werd gelntroiuc0crd, was unity on principle ver te zceken. 
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HOCFDSTUK XXV 

De ISC op de driesprong (253) 

Voer een goed begrip vnn oe stormachtige ontwikkelingen, die de ISC in 

de jaren 1962-1964 doormaakte, moeten we nog even teruggaa~ naar de 

m!=landen, die volgtien up tie Quebec-c<mferontie 1962. Het is bekend, dat 

zowel de moerderheidsgroop als rte minderheid, met uitzondering van de 

ISC vijRnr1ige NUSes, teleurgesteld over oe kortsluiting nnar huis terug

keerde. Daar diende vervolgens de b~lans te werden opgemankt. 

De meerderhei~sgroep was van mening rlat haar besluit inzak~ FUPI het 

enig mogelijke was geweest, gezien de opzet en structuur van de Confe

rentie. Het gezag wa~rmee de ISC sprak, ontleende zij aan hRar represen

büiviteit. Wann2er mr:n deze ::l:'lntr>stte, tnstte men de ISC zelf a<J.n. 

Hier stelde de minderheidsgrcep tegencver, dnt legalistisch gezien de 

meerderheid wel gelijk kon hebben, doch dat de mdcrderheid niet had 

ingezien dat de taak van de ISC belangrijker was dan haar structuur. 

Wanneer die taak door de structuur werd belemmer~, meest men niet de 

taak mn.nr de structuur aanpnssen. W9.nn.:er de ISC hnar beginselen had 

gedefinieerd en gesteld hAd dat het tot de taak van de NUSes behoorde 

aan de verwez0nlijking van de r~chten van de mens alle steun te verle

nen, dan moest r.wn ze eken na'l.r een werkwijze die het beste re sultnat 

zou kunnen 0pl·~veren. vhnneer de huidige werkwijze met zich meebr'lcht 

dat een strijdbare organisatie als FUPI zich binnen d~ ISC niet meer 

thuis voelde, dan was er pan die werkwijze iets wezenlijk fout. 

Zo werd langzamerhand de discussie tussen beide groepen uit de emotio

nele atmosfeer getrokken en begon men te zeeken naar een oplessing. 

Het uitz,..mdering van de ISC vjjnndige groep, di·" vi:; de IUS publicaties 

de aanvnllen op n~ ISC m'>erc1erheid voortzette, overheerste de:: tc~n van 

de middengroep, die bcreirl. wns tct ier~er gesprek dat de ISC uit de ont

stane il'r'p."1sse zcu kunnen helpen. Door verschillende NUSes uit deze 

grrep werrl. besloten de steun aan de ISC vvcrt te zetten en bij te drqgen 

tnt een gezonf1e cntwikkeling. 

Doch het waren niet alleen de verschillende NUSes die rngerust waren 

over ~e impasse, waarin de ISC verkeerde. Ook ~iegene~~ die in het 
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secr2tarinat verkozen waren, zagen met zorg hce de ISC tot onderwerp 

van discussie was geworden en hoe de verwarring toenam. Derhalve be

sloten zjj om nlle NUSes, die zich bjj deze discussic betrr>kken voelden, 

bjjeen te roepen op een seminar, waorop ~erleden, heden en toeknmst 

van de ISC geanalyseerd zcuden werden. 

Dit International Student Seminar vcnd plaats in augustus 1963 in 

Leysin, Zwitserl~nd en werd door 31 NUS~s (uit de meerderheids- en 

minderheidegreep bjjgewoond. Vele~, die in ~e loop der geschiedenis 

bij O.e ISC betrokken waren geweest, W3ren tevens uitgennrigd cm de 

deelnemers in te lichten omtrent hetgeen in hun tjjO. essentieel geacht 

werd. Vervolgens werd in een panel discussie tussen de vertegenworrdigers 

v .. cn Engelan~,, Frankrijk, Tunesië, Gur.temcü"' en Zuid-Afrik'1 v.:m ge-

dnchten gewisseln over oe zin en mrgeljjkher1en Vél.n internetienale 

studenten sa~enwerking en in hoeverre de ISC aan de dnnr hen gesteJ~e 

eisen vol~eed. (254) 

Meermalen kwam t~dens de eerste ~agen van het seminar ne~r v0ren, dat 

~e impasse wa~rin de ISC verkeerrle geen verbazing behcefde te wekkan. 

De structuur van de ISC was in essentic dezelfde als waartoe men in 

Edinburgh (1952) had beslnten. Doch toen had de deelnemers iets geheel 

anders vcor cgen g2staan. Huiverig voor een herhaling van hetgeen zich 

in de lUS h1v1 rtf~:;espeeld, hndden zij besloten tc.t een los samenh<1ngende 

structuur, wa~rin de autono~ie van de NUSes volledig centraal stand. 

Niemanè was lid van deze structuur, niemand droeg er bevoegdheden aan 

nver en niemand was door de gemeenschappelijke beslissingen gebonden. 

Het enige, dat de structuur in feite inhield, was dat men eens in het 

jaar, later eens in de twee jaar, s~menkwam om een gemeenschappeljjk 

standpunt te bepalen. Het secretariaat, dat men met enige Aarzeling had 

opgericht, verkreeg louter technische mandagen van de Conferent~e, 

doch kon nimmer namens de deelnemende NUSes optreden. Het mocht het 

gemeenschappelijke standpunt bekendheid geven, doch er geen paragraaf 

van verzwakken of versterken. Slechts in de uitvoering V:ln de t..~ch

nische mandaten had het secretariaat de bevoegdheid alles te dcen, 

wat de realisering van hrt technisch~ programma bevorderde. 

Doch sinris ]rlinburgh had rle ISC h0el andere zaken op haar programma 

genomen. De lcutE"r technische onnerwerpen h~dden op de agenèa gezel

schap gekreg2n van onderwerpen, die eerder politiek dan technisch op 

~ 
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te lossen waren. De technische conferentie van weleer ha~ zich ont

wikkeld tct een r1ynamische conferentie, die zich niet wenste te beper

ken tot studenten,huisvesting en uitwisselingen. Men trachtte b~ te 

dragen tot rle oplossing van andersoortige ma~r niet minder essenti~le 

problemen waarmee studenten geconfronteerd werden. En deze problemen 

waren in de loop rler jaren meer en meer aandacht van de ISC g~an vra

gen. Doch de structuur, WAarbinnen rnen wenste te werken had geen enke

le veran0ering onr1ergaan. Het behc.efrie geen verbazing te wekken, dat 

de machine op twee plaatsen absoluut vastliep: de positie van het 

secretaria~t en rle relatie tussen rle ISC en de deelnemende NUSes. Of 

men dit nu ze bedeel~ had, cf niet, COSEC werd geidentificeerd met de 

ISC. Doch het etiket, rlat CGSEC opgeplakt kreeg, kon zij op geen cnkéle 

wijze waarmAken. W<tnt ten <tanzien vr1n het politieke standpunt VP.n rle 

ISC, dat vror vele NUSes het belangrijkste wns, r'!i ende CCSEC te zwijgen. 

Het enire dat het secretariaat ken doen, was na afJocp van de ISC iedere 

instantie in kennis stellen van hetgeen de rsc had besloten, dcch in

dien ~e situatio verergerrte nf an~ere situ9ties de aan~acht begonnen 

te vr~gen, dienne COSSC te zwijgen. Het enige, dat het secretariaat in 

zo'n geval mocht dcen, was het feitenmateriaal distribueren, dat de 

betrokken NUS aan haar had toegestuurd en de andere NUSes verzoeken 

overeenkomstig de geest van de rsc efficiënte steun te willen verle

nen. ·:fémt het waren de NUSes, die tot taak h3.dden hun standpunt in 

de periode tussen de conferentiesgcstand te blijven doen. Alleen zij 

kenden acties onde~nemen buiten de pr0jecten waartoe de rsc expliciet 

had besloten. De zaak werd neg geccmpliceerder, wanneer er nieuwe NUSes 

ontstonden, die voor het verwezenlijken van hun programma de steun van 

de ISC vroegen. In dnt gev·ü moest het secretariaat aan tie betrekken 

NUSes berichten, dat samenwerking M~gel~k was, zodra de volgende ISC 

over hun representativiteit had besloten. In de tussentijd ken COSEC 

hen op de hoogte houden van de rsc activiteiten, en door de rsc erkende 

NUSes op de hocgte stellen van hun problemen met het verzeek daaraan 

~e nndige nandachtte willen schenken. Doch meer ken COSEC niet v0cr 

hen dnen. Het gevolg was rlat deze NUSes tot de conclusie kwamen, dat 

z~ van vele NUSes steun verkregen hadden, m~ar dat COSEG oftewel de 

ISC.niet in staat was hen bij te staan. 
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Was ~eze statische structuur niet in flagrante str~d met de dynamiek 

en 0e pretentie van 0e Conferentie? Br3cht de ISC door het continueren 

van deze structuur ~e vastbe8lotenheid waarmee ze haar principes onder 

woorden bracht niet in discrediet? 

Een gevclg van deze structuur was, dat ~e verschillende NUSes COSEC waren 

gaan zien als een instituut, dat een grote hoeveelhei~ projecten uit

voerde en dat eens in de twee ja3r een Conferentie bijeen ~iep die ISC 

werd genoemd. Deze Conferentie besliste over een gr~te hoeveelheid 

uit te voeren projecten en lelde haar mening vast over een groot aan-

tal politiekP vraagstukken. Doch kennelijk werden de laatstart door 

COSEC minder belangrijk geacht, want na de Conferentie hoerde men daar 

niets meer van en was COSEC slechts bezig met het organiseren van neg 

meer project0n dan vorrheen. Weliswaar publiceerde zij regelmatig da 

mening ven verschillende NUSes over p0li ti ,=,ke vr,"l.agstukken, m,qqr zelf 

uitte zij zjch er niet over. Voor krachtige politieke steun moest men 

zich c'lerhnlve te t ·'e verschillen·-'le NUSes wennen, nRngezicm men v:.:.n 

COSEC slrchts ~-pclitieke hanrlelingen kon verwachten. 

Was het verwrn~erlijk ~at het ~nnt~l NUSes groeien~e was, rJqt n~ar een 

Conferentie tcekwnm om rian.r vrijwel alle NUSes ter we rele' te r:ntmoeten, 

doch daarn3 weiniG politieke ~antrekkingskr~cht voelrle tot CCSEC dat 

als enig t~stb~3r bestnnrirtecl van ~e ISC cver6leef? Was de ISC v0cr 

hen een grote hoeveelheid NUSes plus een organiseren~ instituut? Cf 

stelde dd ISC meer voor? Zo ja, wnt wil~c men dan m~t de ISC en wat 

wil·1e men mot de inb:?rnatir,nnle stuientenbewegint;? 

Gedurende de langdurige discussie ever bovenstaande prclbleemstellin3, 

groeiden de verschillenr1e stanrlpunten langzamerhnnr1 naAr elkaél.r toe 

en kwam men tot de evertuiging dat de ISC in haar huidige opzet niet 

me0r aan r'!e eisen kon vcldr1en. Vervolgens werd besloten een gemeen

schappelijke verkl~ring op te stellen, waarin men uiteen zou zetton 

wat men in de internatic.nalc stu0entenbeweging essentieel achtte. 

Deze Declaration of Leysin werd een bezielel en geladen document, dat 

op overtuigende ~ze de zin vr:n internati0nale studentensA-menwerking 

onder woerden brRcht. Hoewel de essentie ervan als bijlage (zie Ch~rter 

ISC) is opgenomen, loont het ~e moeite het riocument in z~n geheel te 

lezen. (254) 
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Als uitgangspunt werd gennmen, rlnt de student, nls zoeker naar de 

waarhci:-1, een mnqtschappelijke verantWN>rdelijkhei~ heeft, die hem <iwingt 

actief aan de ontwikkeling vnn de maatschappij deel te nemen. Deze 

ma&tschappij die hem voor ogen staat, dient gebaseerd te zijn op de 

gelijkheid VGn de mens en zijn recht op een best~an dat vrij is van angst, 

t=:ebrek. en cnderdrukking • .Alleen door ecm consequente toepnssing van de 

rechten vnn de mens en een volslagen uitbnnning van iedere vorm van 

Gnderdrukking, kan dez•) m'latschappij tct stand kvmen en k::m de vrede 
gegarandeerd wrJrden. 

D8ze doelstellingen en ged2chten mogen vele lezers hoog en utopisch 

voorkomen, doch men dient te bedenken dat zulks aan hun juistheid niets 

afdoet. Het feit dat vele studentenunies zich hierop baseren, zal de 

wereld nL=t van vandaag op morgen veranderen. Doch van belnng is, dat 

meer en meer mensen en groeperingen het hierop wensen aan te sturen, 

en dat zij elknar in wereldverband vinden. Zo k?n een klima~t gecre~erd 
worden dat althans tegenstromingen in hun vaart belemmert. 

Het twe0de deel v~n <i~ DeclarDtion hield zich bezig met de taak en ver

antw<'c·rdelijkhei<i vrcn de NUSes "P in tern·q ticn3al gebied, terwjjl het 

derd~ deel zich spcciQnl richtte op de mrgelijkhnden van een beweging 

nls de ISC. In het l~ntste werd de nc0dzaak VAn gemeensch~ppel~kc 
actie onderstreept, teneinie de in het eerste deel uitgewerkte prin

cipes ingang te doen vinden. Doch tevens werd erkend, dat deze prin

cipes, hc·ewel universeel, helans niet voer een ierler nanvRarrlbC!ar z~jn, 
zcdnt men niet moest verwachten dat world student unity binnen de ISC 

roegelijk zou zijn. Dit diende echter niet tè betekenen, dat de ISC van 

deze principes diende af te s~appen, als waren zij niet essentieel. 

Doch aan de ::.nder.) bmt betekende h0t evenmin dat men het centnet met 

andersdenkenden meest 1'1ten schieten. Beter ware het, indien gestreefd 

werd naar universele samenwerking op alle terreinen waar die mogelijk 

zcu zijn en waar de doelstellingen gelijk waren. 

Tenslotte ging de Deelaratien in op de structuur van de ISC en werd 

geconstateerd dat de Conferentie en h~ar secretariaat in staat diende 

te zijn om in alle gevallen, WA.arin rle principes vart <ie ISC werden aan

getast, adequaat te reageren. Men achtte het zinloos cm principes vast 

te stellen, tenzij ierlc:re mogelijkheid om deze principes te verwezenlijken 
zou worden aangegrepen. 
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Verschillende suggesties werden gedaan om de structuur van de ISC af 

te stemmen c~ de taak~ die voor haar was weggelegd. Nadat deze Decla

ration met algemene stemmen was aanvaard, werd besloten het document 

aan de 11e ISC ter overweging ~an te bieden en werden alle NUSes ver

zocht dit 'sancringsplqn' vo~r Je ISC te bestuderen. 

Binnen enige weken, kwamen de eerste reacties op het secretariaat 

binnen. Het merendeel van rle niet aanwezige NUSes bleek het document 

positief te waarderen en sommige NUSos namen het .zelfs nver als een 

basis VGnr hun eigen p0litiek. Van de zijde van de rus werd de Declar

ation echter gekraakt als een onwaarachtig en zinloos document, dat 

naÏevelingen ffiGCSt Verlokken steun te geven aan een !SC, die in 

feite in hanrlen bleef van de imp,)rialisten. Uit de tekst van het docu

ment bleek ~uidelijk dat men de splitsing van de internationale stu-

dentenbeweging wenste te verdiepen, gezien de passages over het zg. 

tota.li tnrisme . .,~ dat in Ocst-EurGpa z, ·U heersen. De L«.tijnsnmerikaansc 

groep kon zich evenmin met d8 tekst verenigen, omdat de veelhei~ van 

weeroen 0e qanfacht van het werkelijke imp2rinlisMc afleirlèe. Beven

dien had ~eze greep nog een ~nder bezwaar tegen de ISC en COSEC. 

Het Secretariaat was er namelijk van ujt gegaan, ~at iertere NUS, die 

zijn credentials nan het Cre~entials Cnmrnittee ter h~n~ h~~ gesteld, 

en èie r'!ccr rle Cr:nferc:ntie erkewi w,<ts, tot de ISC beheerde, tenzij uit

drukkelijk het tegenclecl te knnen was gegeven. Immers, geen enkele NUS 

hnrt zijn credentials teruggenomen, dnch.daarentogen had de minderheid 

verkla"'.rd binnen het verband van de rsc te blijven streven ha'J.r sn.men

werking. Overeenkomstig cleze verklaring had COSEC de lijst V3n door 

rte ISC erkende NUSes gepubliceerd. Hiertegen werd door de Latijns-

<.:unerikan.nse greep bezwaar t;ema<J.kt, omoat de indruk gewekt werd als 

zouden deze NUSes meoeverantwoordelijk zijn voor de besluiten van de 

ISC. Teneinde aan hun bezwaren tegemcet te komen liet COSEC in het 

vervelg r'!e namen v:an de minderheic1sgrcep weg, zcdat op de omsl2gen 

van het Information Bulletin alleen nng de namen vermelc1 werden van 

-ie NUSes, die de Quebec-Conferentie tct het einr'!e hn.drlen bijgewocnd. 

Dcch er bleef onzekerheid bestaan over de relatie van cte ~inderheids

groep tot de ISC. Dit bleek opnieuw toen het finance-department van 

COSEC brieven uit meest sturen met het verzoek de contributie te 

willen volooen. Aan de NUSes uit de minderheidsgrr.ep werd geschreven, 

r 
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nat er geen zekerheid over was 0f zij nu qls rle0lnemer of als buiten

staander te bnek wensten te staan. Beschnuw~en zij zichzelf als deel

nem0r, dan zourlen zij alle rechten en plichten van een deelnemer ont

vangen. ~ensten zij niet als deelnemer beschruwd te worden, rlcn be

hoefden zij geen contributie te betalen. Dit zou hun neelneming aan 

ISC evenementen niet in de weg staan, aancezien fie vncr iedere NUS 

openstcn~en, zij het dan Gat travel-grants alleen aan lid-unies kenden 

worden gegeven. 

De meeste minderheidsunies berichtten vervolgens aan COSEC dat zij niet 

geacht wensten te worrlen aan de 10e ISC te hebben deelgenomen. Hun 

werd door COSSC meegede~ld, dat deze beslissing velledig gerespecteerd 

werd. Om misverstanèen te voorkernen werd negrnaals gesteld, dat zij 

t~egarig bleven behouden trt alle ISC evenementen, dr eh guen aanspraak 

meer kun~en maken cp travel-grants. 

Tr1ch was hiermee het pr~bleem niet cpgelost, zrals bleek bij de eerste 

zitting van de 11e ISC, die ein~ juni 1964 in Christchurch, Nieuw

Zeeland werd gehc,uden. ll.nn deze ISC werd deelgenr men d·'' r 55 NUSes, 

waarvan 17 uit Afrika en het midden-cr,sten, 10 uit Azië, 18 uit Eurr;pa 

en 10 uit het Amer'ika§l.nse -continent. Belá.iigrijker is het oni na te 

gaan welke NUSes niet aanwezig waren. 

Allereerst viel het cp r"at ,~1e l;:;èen van de ISC vijr1ndige gre-ep ver

stek h8dden l8ten ca~n. In h~t vc, rj~ar van 1964 waren deze NUSes bij

een geweest en harlden 0verwrgon, dat deelneming aan rle ISC alleen zin

V<·l Z<'U z:ijn, inr"ien zij rle ISC in hun vaarw:Jter kr nr'len kri;jgen. Mcchten 

zij rlaarin niot slagen, dan st~n~en hen slechts twee mogolijkheden epen: 

een nieuwe wnlk-out r,f het 3anvr1.::trr'!en v2.n het feit, r<:=ü r:e meerr1.erheic1 

van de ISC NUSes een andere opvatting ha~. De eerste mogelijkheirl was 

in GuPbec aangegrepen en lcenr!e zich ni .. ;t vnnr herhaling. De tweerle 

mr gelijkheirl stond gelijk met een verz:-.eninp, wanrtre zij niet bereirl 

waren. Derhalve beslèten zij een derc'e m.-:gelijkheiél aan te grijpen en 

te trachten de ISC te 'isrleren. Immers, naarmate zij meer Afrikaanse, 

Aziatische en Latijnsamerikaanse landen van deelneming aan c1e 11e ISC 

konrl.en afhcurlen, n0ermate r'!e ISC meer en meer als oen Westerse organi

satie ever zru blijven. Derhalve intensiveerden zij hun pcgingen de ISC 

af te schilderen al~ een mantelorganisatie van het imp~rialiswe. Zo 

verkregen aan de vcrravcnd van de Ccnferenti~ nrg een aantalAfrikaanse 
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NUSes v~nuit Pr~ag het telegrnfisch verzr'ek zich te willen terug

trekken in sc·lirtariteit met de niet aan~ezige NUSes. 

Een tweede gr~ep NUSes, iie niet aanwezi~ was, besten~ uit rliegeneft, - \ . 
die COS~C bericht hn~cten niet als rleeln~mer aan de 10e ISC te beek 

te willen staan. Een gr~rt aantal van rleze NUSes hnrt COSSC rm trav0l 

grants verz• cht, ~rch n~nr ccs~c hen reeds maanien tev·ren had meege

rteel~, hart zij daartee geen mnnrtaat. 

Hierover ~ntst~nrt tijrlens de C·nferentio een uitgohreide ~iscussic, 

'· r·angezien de afweziGh.,;icl van NUSes en finnnciële redenon d~ rr een ie,ler 

betreurd werrl. Drch het right nr wrrng van ~eze pclitiek was niet een

vcudig op te lossen. Vclgens resclutie 184 van rte tiende ISC had COSEC 

het manciant travel grants te verstrekken nan ieder0 NUS, die aan zijn 

financiële verplichtingen had v~ldaan, nf een regeling met SUPCO~ had 

getroffen. Bovendien kwamen vorr trAvel grants nieuwe NUSes in aan

merking, die ten tijde van de 10e ISC neg niet best~nden. 

In de vele prcte~ten, die COSEC had Gntvangen, werd gesteld ~at COSEC 

om politieku redenen deze NUSes van de ISC wenste uit te sluiten (255). 

Een extra reden cm i~ deze richting te Argumenteren lag in het feit, 

~at de regering van pieuw-Zeeland geweirerd had visa te verlenen aan 

de IUS delegatie. Over dit laatste was een ieder hoogst vercntwaar-

<iigd, a:mgezien tcvr ren vn.n c1 e regerint: een garontie was verkregen, 

~at niemand de teegang t~t het l~nd nntzegd zcu w~rden. Indien m8n deze 

garantie niet had verkregen, ware hot onmrgelijk geweest ~e ISC in Nieuw

Zeelanc1 te doen pla~tsvinden. De Nieuwzeelandse recering argumenteerde 

echter, ~n.t zij ~0cr niem~n~ genrr~zaakt ken wcrèen vreemdelingen tee 

te lat6n, rlie in eigen lanrl aan gerechtelijke vervrlgin~ blnctstrnrlen 

(256). Deze verkl· ring werd d~nr de ISC niet geaccepteerd en er werd 

een scherpe prc·testresoluti·~ "Pc:estelr'! (257). Indien (lc; IUS een tweede 

delegatic haci gcstuur~ zou dit waarschijnlijk zrnder meer zijn tcegelaten, 

gezien ~e kritische commentaren in rle pers. Nu was slechts een reporter 

van 1."Vorlrl Stur1ent News annwezig cm rle cntwikk,~linp::en voer de lUS te 

observeren. 

Kon men ten aanzien van de vias-kwestie ~nmngelijk stellen dat de ISC 

rle IUS wenste buiten te sluiten, terzake van de travel Grants bleef 

een meningsverschil bestaan. COSEC bdtoogne, dat indien zij grants aan 

een NUS ha~ verstrekt, rtie niet on~er de betreffende resoluti2 viel, 

~-', 
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dit met hog meer redenen uitgelegrl z~u kunnen war~en als een daad van 

politieke willekeur. Om die inèruk te vermijrlen, zcu men dan aan alle 

NUSes ter werelrl travel grants moeten geven, inrlien zij rlaarcm ver

zochten. Dan had zij haar manda3t tenminste op absoluut onpartjjrlige 

wijze overschr~den. Doch rlat zou lijnrecht tegen rle letter en rle geest 

van de resolutie ingaan. Derhalve was het COSEC niet mogelijk vrcr een 

enkele NUS een uitzondering te maken. Inrlien de ISC alsnog aan deze 

NUSes travol grnnts wenste te zenden, was dat zaak van de ISC, noch 

men kon COSEC niet verwijten zich aan het mantlaat gehourlen te hebben. 

De betreffenrle NUSes waren uitvoerig voorgelicht en kenden de c0nse

auenties, rlie hun besluit veer COSEC had. Een aantal van deze NUSes 

had zelfstandig fcn~son bijeengebracht om ~e reis te bekostigen, rf 

waren in Christchurch gearriveerd met hulp van enige anrlere NUSes. 

HGewel COSEC legalistisch gezien het gelijk aan haar kant h~rl, bleven 

vele NUSes het betreuren dat r1rcr ;qeze c!ntwikkeling hr;t gros van de 

minderheirlsgroep uit Quebec afwezi~ was. De feut lag voornamelijk b~ 

de redactie vnn resrluti2 184 V'ln ne 10e ISC, die min of meer klakke

loos van Klosters en Peru was over~enrmcn (258). Men ken de NUSes uit 

rle minèerheidsgrcep cnm0gclijk kwalijk nc?rnen, ;ht zij om wille van een 

travel grant hun haudin~ ten aanzien van de ISC niet wensten te her

zien, inrlien zij meenren dat de gebeurtenissen in Quebec daartee ceen 

reden gaven. 

Ondanks de afwezigheirl vnn bcvenvermolrle NUScs, werri de 11 e ISC tot 

een opmerk~lijk gebeuren in Je geschie~enis van ie internati~nale stu

dentenbeweging. Na veertien jaar lang verkondigd te hebben, dat ~e ISC 

geen c·rganisa tie was, r:lCJch ee-n cntmc•ctingsplaa ts vcor iedere NUS, die 

waarde hechtte aan internaticnale studenten samenwerking, ging men om 

en besloot, om redenen die enige pagina's terug uiteen zijn gezet, tot 

de oprichting van een organisatie. 

Uit de reacties die COSEC entvangen had naar aanleiding van rie Decla

ration of Leysin, bleek dat vele NUSes waren gaan inzien dnt het tijd 

werd de corisequenties te trekken van de stap, die men in Istanbul 

~-- voorzichtig en in Klosters definitief har1 gezet. Doch indien m\:=-t-tot 

deze omzwaai in Christchurch zou besluiten, was het noodzakelijk ~at 

de NUSes duidelijk definieerden waarom zjj zich orenniseerden in een ISC 
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nieuwe st~l, wat zij wensten te bereiken en hoe zij rlat wenst0n te be

reiken. Derhalve beslcot het secretariaat np basis VAn de reacties op 

de Deelaratien cf Leysin een 0ntw~rp charter op te stellen. Dit charter 

werd ter besprekinç voorgelegd aan het Supervision Committee, die het 

enigszins cewijzigd aan de ISC ter overweging aanbood. 

Alvorens de Conferentie begon aan een behan~eling paragraaf voor para

craaf, gaven de verschillende NUSes hun mening te kennen over het idee, 

ne ISC op z:- 'n inc;r~pende wijze te veranderen. Het was opmerkelijk, dat 

geen van ne afgevaardigden n.h't de noorzaak van <ie ze stap inzac. Zelfs 

de NUSes, die het langst geijverd hadden voor het behouden van de stu

dents.as such clausule, waren zcn~er uitzcn~ering tot de conclusie ge

kernen, <'lat deze stap de noodzakel~ke consequentie was van de bredere 

verantwoorr1el~kheir'! r'l.ie fle ISC ha(1 aanvaqrrl. Men w~s zich ervan bewust, 

c'lat r'\e aanvaar:ling van het chétrter een keerpunt zc.u betekenen in ·ie 

geschiedenis v~n de ISC. Het vr~bl~vende fnrum, dat de ISC tct nu tee 

geweest was voor iedere rep~esentatieve NUS, zou tot het lverleden 

behoren. Danrvcor in de pla~ts zou een beweging gecre~erd wor~en, 

waarbinnen een ie~er welkom was ~ie 4e ~selstellingen vnn deze bewc

~ing kon ondcrschr~ven. De ISC nieuwe stijl zou de i~ealen van de NUSes 

dienen te vertolken en znu een structuur aanvaarien die hot mogel~k 

zou-maken op effici~nte w~ze de vewezenl~kin~ van ~eze i~ealen te be

vorderen. 

Nadat met algemene sternmen was beslcten het ontwerp-charter als b~sis 

van discussie te oanvanrJen, werr1 het r'Jrcument ce'~urende vijf r'ln.ren en 

twee nachten a:'ln een uitvr:erige discussie cnrlerwcrpen. Hen was zich 

ervan bewust, dat dit document met de grcotst mogelijke nauwgezetheir'l 

bekeken dien(1e te werden. Ten eerste o~r.at gestreefd dienr.e te werden 

naar volle,4igheiri, apr! at het chRrter uni verse el en onpart~dig zr_,u zijn. 

Ten tweede op~at een gebrekkige formulering niet tct gevclg zru hebben 

dat NUSes hun steun aan het ch·arter zcurlen me eten cnthcu~en. Zoreende 

werden zowel met het cc,g op rle inhoud als met het coc op rle duidelijk-

heid vele amendementen aangebracht. Opvallend was het hoe in het bi

zonder door de Afrikranse delegaties erop gelet werè, dat de eind-

~ tekst ontdaan werd van mogel~ke voetanGels en klemmen, die de mi~den

grocp zouden kunnen ·hinderen. Zo werr1 om zes uur in ne mergen Vél.n de 

25e juni het charter unaniem en met applnus nnnvaard. (259). 
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De rlcelstellingen vnn rle nieuwe ISC werden in het charter dui~elijk 
gedefinieer~. Over de structuur zijn echter nog enige opmerkingen ge
wenst. 

In P1a.3ts van rleelnemers arm een tct ni<:::ts verplichtende conferentie, 

zou men in het vervrlg leden en geassccieerde le~en kennen. Voer bei

de~ bleef als criterium geharidhaaf~, dat men een representatieve NUS 

diende te zijn. Men had voor cgen, ~at het gezag van de ISC aanzienlijk 

zou verminderen indien men hier vanaf stapte. Men wenste niet een orga

nisatie te cre~ren, die zich baseerde op individuele studenten die 

zich hier en daar in stu~entenorcanisaties hadden verenigd, doch men 

wenste de internationale spreekbuis te zijn van rle nationale studenten

bewegingen, die het vertrouwen bezaten van de meerderheid ván de stu

denten in een zeker land en die dnor hen ter verantwoording geroepen 
konden werden. 

Het grote verschil met voorheen kwam tct uitdrukking in de clausule, 

die inhield dat NUSes alleen voor het lidmaatschap in aanmerking zou

den komen, indien zij zich achter het charter stelden en daa.rvan in hun 
handelingen blijk gaven. 

Uit deze passage sprak duidelijk ~at ~e ISC zichzelf wenste te beschouwen 

als een rloelorgan~sntie. Was het doel vroeger kwanfitatief geweest: 

- het vergaderen vnn zr.veel mogelijk NUSes binnen een verban'l.--tthans 

was het doel qualitatief: nl. om de neergelegde beginselen tct hun 

recht te l3ten ko~en. In~ien men aan dat deel niet wenste mee te wer-

ken, diende m2n zich niet bij de ISC nan te sluiten. Een ieder ~ie het 

lidmaatschap echter aanvaar~de, nam daarmee verplichtingen op zich ~ie 
nagekomen ~ienden te worden. 

Indien een organisatie als ~e (Zuid)-afrikaqnse studentenbond zich zcu 

aanmelden, zcu zij ~ui~elijk meeten m3kan ~at haar steun aan de apart

heidspolitiek tnt het verleden behoorde en dat zij wenste bij te ~ragen 
tot het principe van ~e gelijkberechti1dn..:; van ieder inwoner van Zuid

Afrika. Zou zij deze verzekering geven, doch zou uit haar activiteiten 

niet blijken dat zij de pro-apartheirlsbeweging de rus teegekeerd had, 

dan zou de ISC op haar deelneming geen prijs stellen. De ISC hnd er 

geen behoefte aan in een lnnd vertegenwcor~igd te zijn docr een org-a

nisatie rlie lijnrecht tegen haar beginselen inhandelde. Niettemin werd 

door vele Latijnsameriknense en Afrikaanse NUSes gevoeld, dat in neze 
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frrmulerin~ een gevçwr schcr.l. Het zou tot gevclg kunnen hebben c"l.e.t 

iedere vc·lt;ewle ISC "ie activiteiten vnn haar let'~ en gronclig zou kunnen 

anqlyseren, hetgeen onverkwikkel~ke situRties tot gevel; zou kunnen 

hebben. "In lnnrl X heeft het V:"lp;en<ie plc.8. ts ge vond en. 'Vat w2s r'!anrcp 

de reactie van fe NUS~t lan~ X? En waarom heeft ~e NUS uit land IJ 
'' 

r;een morele of materiële steun eegeven nan c1e stu.'lenten in lanè X?'., 

Zo zcu iedereen vrnf~en kunnen stellen naar de w~ze waarop lin-NUSes 

het charter van rte ISC in een concreet geval interpreteerden en zcu 

ne interpretatie vnn het secretaria:1t bindenr'l zijn. Dat znu <'le auto

nomie V8n ie NUSes ingrijpenli kunnen aantasten en t'1e ISC tot een 

organisatie ZGnrter rtialoo~ kunnen rtnen worden, waar rte meerderheid 

z~n mening dicteerde. 

Tenein~e een dercel~ke situatie te verm~lien werd besloten, dat deze 

clausule zcdnnig geinterpreteerd zcu w0rden, dat alleen wanneer een 

NUS herhaaldel~k en flacrant in str~J met de beginselen van de ISC 

gehan<1elcl had, haar het lirtmantsch::tp geweigerd zou kunnen worden. 

Voor de NUSes, die cm wat voer reden d~n ook niet in staat waren het 

charter volledit, te nnt'1erschrjjven, r:och 0ie zich accoord kenden vcr

klaren met <'Ie beginselen waarop r"e ISC zich baseerde, was ~ie mogel~k

heid gecre~erd van een asscciate membership. In rechten stenden deze 

NUSes celijk met ~e lc~en, met uitzcn~ering VAn het stemrecht. 

Vonrts werd in de pcriorle tussen ~e Conferenties het hoogste gezag op

nieuw toevertrouwd aan een Supervision Committee, waarin elf lid

organisaties uit de verschillen~e werel~~elen verkozen dien~en te wor

jen. De taak van het SUPCO~ was ~e cnntr6le op de werkzaamherten van 

h0t secretariaat, benevens alle an~cre taken 1ie ~e ISC aan haar zou 

trevertr~uwen. De le~en van h0t secretari8~t zcu~en rlrcr SUPCOM aan

gesteld en ontslagen kunnen werden, al naar ~el2ng SUPCOM de overtui

ging bezat dat zij vo0r hun taak geschikt waren. 

De Research anrl Infcrmation Ccmmittee (RIC) bleef gehan~h3afrl, om de 

deelnemenf~e NUSes van objectief fei tenm::tteriélal te kunnen vccrzien. 

Het secretari~at tenslotte kreeg tot mandaat <'le resoluties en specia

le opdrachten uit te voeren en in alle gevallen waarin deze niet 

voorzagen in everleg mat SUPCOM en in overeenstemming met het charter 

te h~n~elcn. De naam CGordinating Secretari3t werd vervangen deer 

ISC-secretarint, de a~ministrative secrotary wer~ tot secretary-

ceneral, die zou warden bijcest~an dcor associates secretaries uit 

ieder werelddeel. 
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Nadat ~eze helo ~iscussie over het charter nebter de ruc wrys, ging de 

Conferentie over tGt haar gebruikelijke werkzaamheden. RIC had Rchttien 

rapporten uitgebracht, ~ie Gebnseerd w~ren op de mnn~qten v~n ~e vnrige 

ISC, terwjjl r'!ocr èe -deelnC::mende NUSes noc 21 é\nrlere nnr~erwerpen ter 

sprake w~~~en gebr~cht. Het praktische werk van ~e conferentie cn~er-
ginc geen ~jzigingen. Een grote hoeveelhei~ praktische prejeeten 

werd aan het secretariAat opger1ragen, waarbij h0t adcent lag cp de 

noodzaak r1e rnl van de NUSes in universiteit en maatschappij meer in

hou~ te geven. Ook op dit terrein was geen verschil m~rkbaar met rle 

oude ISC. Wel was rlit verschil echter opmerkelijk toen de relatie tot 
de rus ter sprake kwam. 

Opnieuw was door de IUS een open brief verzcnrlen aan de deelnemers 

van de 11e rsc, waarin het standpunt van de rus inzake wcrlrl student 

unity was neergeleg~ (261). In ~eze brief werd opnieuw ingecaan cp de 

betreurenswaarr'lige h('Uiinr,- v:::tn de 12 NUSes die het Tunis-seminr:tr hadrlen 

verlaten om redenen die uit de lucht-gegrepen waren: 

"This seminar by UGET further prc·ves tha t the lear'!inc grcup of 
ISC/COSEC NUSes only pays lip-sE?rvice te qu~)sticns c,f coopera tien 
and uni ty, an·1 in fact acts against such cooperation anrl uni ty. 
Such a paradoxical attiturte, basically negative and sectarian, 
can only lea~ to a rleenening of the antagonism between the leading 
forces anrt these unions inside the rsc whc are striving fnr 
cooperation an~ unity. How shoul~ we interpret the results of 
the seminar nrganised by COC8C in Leysin, Switzerlan~? Such a 
semin~r can in nr way ccntribute tn the ~evelopment cf internat
ional stuclent C<'nperation, When it was attenr'led 0nly oy a limiteè 
numb~r of organisaticns an~ when net a single Latinamerican NUS 
was present, nor many ethers as well. It is nrt nur business to 
ju~ge how COSEC is implamenting the resnlutinns of the ISC, but 
we can only express cur ast<'nishment at the fact, th8t COSSC 
presente the sncalled 'Leysin Declaration' as the stu~ent cpinion 
en internaticnaJ sturlent conperation. Hnw can the principle of 
cooperation as ndopted by anly 37 NUSes be definitive when the over
whelsinc m:1.jcrity cf student ore.:misations were not present?" ~- . . 

Vervolgens cing de IUS opnieuw in op rte nerdzaak een RTC te beleggen 

buiten de bestaanrte structuren om, terwijl een representatief IPC voor 

de technische vocrbereir1ing zou moeten zorgen. 

Het tweede r'leel van ~e open brief bevatte voorstellen vncr gemeen
schappelijke activiteiten, wa0rcnrler: 

1. het beginnen van een iirecte samenwerkinc en contact tussen het rus 
secretariaat en COSEC; 

2. het c·rganiseren van een gezamenlijke campagne voor rte vrede en rte 
vreedzame coëxistentie; 
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3. het organiserEn van cezamenlijke activiteiten in sclidariteit met 

~e stu~entcn sn inwoners VAn Spnnje, Portugal, Alabama en Mississippi, 

Zuirl-J.frikn, Ancalo, Ho zar>Jbiqu e, Zuir1- \~ ietnam, ~ui rl-Keren, Puertc 

Rico, Venezuela, Nonrd-Kalimantan, Irai~ Panamn, Cuba en Algerije. 

Inrlien rte ISC ni~t op alle vrorstellen in wenste te gaan, rtoch een 

keuze wenste te maken, was ook ~it ~e lUS welkom. In~ien er vragen zou

den bestaan, dan kon COSEC nf een speciale ISC ~elegatie op het vcl;en~e 

Congres van ~e IUS sen specinle IUS ~elegatie ontmoetten cm ophelctering 

te geven. 

Deze open brief week in essentie niet af van rle open brieven, rlie èle 

lUS in het verlejen aan de lSC had toegestuurd. Opnieuw werd de ISC 

een keuze gegeven uit verschillende projecten, die in hun uitwerking 

soms overeenkomstig?soms tegenstrijdig aan r1e ISC_principes waren. Had 

men teen echter de lUS voorstellen afgewezen, omrlat zij niet in overeen

stemming geacht werden met de structuur van se ISC, thans lag èc situ

atie anders. In het zojuist aanvaarde charter was gesteld dat het 

secretariPat alles ~iende te ~ren, rlat de verwezenlijkinc van de idealen 

van de ISC zou bevorderen. Indien er terreinen waren waar de lSC en 

lUS parallel liepen, dan <1iende srunenwerkinr; niet '1Chterwege te bl:ijven. 

Derhalve werd ~oer Ni~eria en Zwitserland een resolutie ingediend, waar-

in gestelrl werd ~at ~estreef2 diende te wrrden naar universele stu~enten 

samenwerking. Dez.e was niet te bereiken r1cor het snmcnsrr.el ten ven IUS en 

ISC, noch door een wereldccnferentie, wanrvan de kansen op een gunstif 

resultant miniem waren. Derhalve besloot men in overeenstemming met het 

eerste punt van de lUS epen brief aan h0t secretariaat op te draeen 

direct crntact Op te ncmBn m~t de lUS, tenein~e geza~cnlijk tct een 

gemeenschappel:ijke beginselprrcramma te komen op zoveel mogelijk terreinen. 

Vervolgens diende dan op deze basis een gemeenschappelijk activiteiten

progr2mma opgesteld te worden. 

Nadat de meerderheid van de aanwezige deleg~ties zich met geestdrift voor 

de aanvaarding van deze resolutie had uitgesproken, die een kloof van 

veertien jaar zou kunnen overbruggen, werd h:ij met unanieme stemmen en 

één onthouding aangenomen (260). Daarmee was een einde gekomen aan een 

l~nge periode, waarin de ISC de IUS als een ander soort organisatie 

beschouwd had. Men wist wat de IUS was en men wist wat me~ eraan had. 
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Doch men zag in dat dit geenszins hoefde te betekenen dat men samen

werking met de IUS diende af te w~zen, wanneer zulks de verwezenlijking 

van de rsc id~alen ten goede zou komen. 

Zo eindigde de ISC in een atmosfeer van optimisme, die sinds Nigeria 

(1957) niet meer in die vorm was voorgekomen. De rsc nieuwe st~l had 

een eensgezinde stqrt gekregen en kon zich in een dynamische richting 

ontwikkelen. 

Een van de eerste daden van de rsc nieuwe stijl was een open brief, 

waarmee het secretariaat zich richtte tot de rus (262). Hierin werd 

de rus meegedeeld welk8 resolutie de rsc over de onderlinge samenwerking 
/~·-

had aangenomen en de steun die resolutie van alle delegaties had ver-

kregen. Vervolgens werd meegedeeld dat het secretariaat een ·delegatie 

naar het eerstvolgende IUS Congres zou afvaardigen om een begin te 

maken met de samenwerking tussen ISC en rus secretariaat. Voorgesteld 

werd dat men zou overleggen op welke terreinen een gemeenschappelijke 

actie mogelijk zou zijn. 

''~e recognize that many proposals for joint action could be made 
on which our two organisations have decidedly different stands 
and which would, therefore, serve to prevent a positive first step 
towards cooperation. Consequently we make only a few proposals, 
which affect vitally world peace and on which joint action 
between our organisations would be warmly welcomed and enthou
siastically supported by students from every corner of the world: 

a. Support for the Moscow test ban treaty and, furthermore, a 
condemnation of all nuclear tests whether conducted in the 
atmosphere or underground. 

b. A deelaratien of faith in the Charter of Human Rights and a 
call for its application in nll po.rts of the world, whenever 
human rights are denied. 

c. A statoment of support for the work of the United Nations and 
nn appeal to all Governments to for-go out-dated nationalist 
attitudes nnd to give the UNO the fullest possible moral and 
material support in rocognition of the unique role of the UNO 
in fighting for the digni ty of man "llld for world peace." 
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HOOFDSTUK XXVI 

The IUS on the crossroads 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, hoe de gebeurtenissen in de 

jaren 1962-1964 een beslissende invloed hadden op de ontwikkeling van 

de ISC en diens d~finitieve ommezwaai in Christchurch. Voor de IUS 

waren deze jaren echter niet minder belangr~k. Ten eerste kon het se

cretariaat ten gevolge van de gebeurtenissen in Quebec een stijging van 

het ledental constateren. De impasse waarin de ISC was geraakt deed 

meerdere NUSes uit de middengroep besluiten contacten met beide inter

nationale organisaties te onderhouden, die de internationale studenten

beweging als geheel ten goede konden komen. Zodoende traden 7 studen

tenorganisaties in het voorjaar van 1963 toe tot de rus, waarna hun 

voorbeeld een jaar later door nogmaals zeven organisaties gevolgd 
werd. (263) 

Doch het was niet hun entree, die bepaJend was voor de ontwikkeling van 

de IUS. Het voornaamste struikelblok in deze jaren bleef het conflict 

met de Chinese NUS, dat een nauwkeurige afspiegeling vormde van het 

Moskou-Peking conflict op partijniveau. 

In het najaar van 1962 werd door beide part~en geen moeite meer gedaan 

om het conflict binnenskamers te houden, en begonnen z~ zich in het 

openbaar denigrerend over elkaar uit te laten. Aanleiding hiertoe was 

zowel de Sovjet houding in het Indiase-Chinese geschil, a1s het besluit 

van Chroestsjov om na het begin van de blokkade z~n raketten uit Cuba 

terug te nemen. Nu kon men van China niet langer ven;rachten dat ?ij de 

discussie buiten de communistische beweging tot een minimum zou be

perken. Beschuldigingen vlogen over en weer, waarbij het standpunt van 

de ene partij avonturistisch genoemd werd, terwijl de ander als capitu

lationist gebrandmerkt werd. In het voorjaar stelden de Italianen in 

het openbaar dat het onzinnig was Albani~ aan te vallen als men China 

bedoelde. Vervolgens werd de breuk volkomen toen China in maart 1963 

Chroestsjov aanviel met een parafras::_::de historische beginwoorden van 

het communistisch manifest: neen visioen waart door de wereld. Het is 

het visioen van het ·vare marxisme-leninisme en het bedreigt U. G~ hebt 
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geen vertrouwen in het volk en het volk heeft geen vertrouwen in U." (264) 

Hoe het conflict zich verder ontwikkelde kan men elders lezen. Voor 

ons is slechts van belang dat ten t~de van het 8e IUS Congres 1964 de 

breuk volkomen was en de sfeer verbitterd~ 

In maart 1963 liet de Chinese NUS aan de IUS merken, dat z~ geen ver

trouwen meer had in het herstel van de traditionele politiek van de 

IUS. Z~ zoc~'contact met de Indonesische NUS, die in de afgelopen jaren 

meer en meer links van president Soekarno was komen te staan en trachtte 

tezamen te korren tot een ·'lfro-Aziatische/Latijnsamerikaanse studenten

conferentie, waarin de "new emerging farces" tot hun recht zouden ko

men. (265) De vroegere Afro-Aziatische Congressen hadden getoond dat 

de Sovjet-Unie niet erkend werd als een Aziatische mogendheid. Hoewel 

de deelnemers aan deze Conferentie allen IUS-leden zouden kunnen z~n 

en bl~ven, zou dit initiatief duidel~k een afsplitsing van de rus in

houderi. Een soortgel~k initiatief werd door de Chinese en Indonesische 

jeugdorganisaties genomen ten aanzien van VIIFDY, die gezelschap zou 

kr~gen van een Afro-Asian Youth Solidarity organisation. Ook de andere 

frontorganisaties (journalisten, advocaten, radio, vakbeweging etc.) 

hadden deze zelfde taktiek reeds ervaren, of zouden daarmee binnen 

korte t~d geconfronteerd worden. 

De geringe steun die de Chinezen voor deze rival-organisaties verkre

gen, had tot gevolg, dat z~ slechts hier en daar van de grond kwamen 

en in het geval van de IUS en ~FDY nog niet hadden plaatsgevonden. ~at 

er in de toekomst ook van moge komen, sinds maart 1963 was het aan 

het IUS secretariaat düidel~k dat Peking tot actie was overgegaan en 

niet meer bereid was zich neer te leggen b~ de rigide mening van het 

secretariaat. 

De eerstvolgende Executive meeting was daar het bewjjs van. In februari 

1964 kwamen de verschillende NUSes, die als lid van de Executive waren 

verkozen, in Boedapest b~een. Terstond stak de Chinese delegatie van 

wal met een felle aanklacht tegen het Moskou test ban treaty, dat in 

de zÓmer van 1963 was gesloten. Dit was een verraderl~ke daad geweest, 

die toegaf aan de nucleaire chantage van de USA. Het·was onvergecfl~k 

dat de rus in een openlijke verklaring gemeend had haar steun hieraan 

te moeten geven. (266) 
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Doch door deze woorden liet het secretariaat zich niet van de wijs 

brengen. Het was vastbesloten het testbantreaty door de vergadering 

te doen steunen. Na een felle discussie, waarb~ de deelnemers elkaar 

letterl~k in de haren vlogen, werd het Sovjet standpunt met ruime meer

derheid gesteund en was de IUS volgens de Chinezen weer een stap verder 

gegaan op de erroneous line. Dat kon niet vergoel~kt worden door de 

felle anti-imperialistische toon van de resoluties, die zelfs het 

Peacecorps als specimen aantoonden van het bankroet van het imperia

lisme. Doch- de Chinese amendementen om het Amerikaanse imperialisme 

te pas en te onpas als hoofdschuldige aan te w~zen, werden door de 

rus, in verband met ha<ar vredespolitiek, niet overgenomen. 

Hoewel de IUS bereid bleek te z~n tot enige concessies, bleek over

duidel~k dat zij niet hoefde te rekenen op enige consideratie van Chi

nese z~de bij het komende Congres. Deze zouden de rus met gelijke munt 
terugbetalen. 

Tenslotte werd op deze =xecutive meeting besloten dat het eerstvolgende 

rus Congres zou plaats vinden in een Afrikaans land en wel Nigeria. 

De belangstelling van de Nigeriaanse NUS en de omstandigheden in het 

land waren een garantie, dat het Congres met succes georganiseerd zou 

kunnen worden. Derhalve werd de Nigeriaanse uitnodiging aangenomen en 

werd aan het secretariaat opgedragen samen met deze NUS de nodige 

voorbereidingen te willen treffen, zodat het Congres in september gehou

den zou kunnen ~orden. (267) 

Het is niet bekend op wat voor wijze dit besluit tot stand is gekomen, 

doch uit de passiviteit van het IUS secretariaat deze resolutie uit te 

voeren bleek dat men er ·einig enthousiast over was. Het vooruitzicht 

in een neutraal land en met een neutrale gastunie het Congres te reaeten 

organiseren waar de Chinezen voor het eerst in een volledige opDositie 

zouden gaan, was weinig aantrekkelijk. Ondanks het aandringen van de 

Nigeriaanse NUS werden geen voorbereidingen getroffen en begin augustus 

was nog niet bekend waar het Congres zou plaatsvinden. Uiteindelijk werd 

in september aan deze NUS en de andere~,bericht, dat hot secretariaat 

besloten had de uitnodiging van de Bulgaarse NUS aan te nemen om eind 

november in Sofia b~een te komen. Ten aanzien van de ideologische om

Etandigheden zou men daar de situatie uit organisatorisch oogpunt beter 

onder contrBle kunnen h0bbsn en bovendien beteken?~ het een rehabilitatie 
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de discriminatie-affaire van februari 1963. 

Doch met hoeveel belangstelling de NUSes over de gehele wereld de ont

wikkelingen binnen de IUS ook gadesloegen, er was nog een ander gebeu

ren dat het met gespannen aandacht deed uitzien naar het aanstaande 

Congres. In de nacht van 13 op 14 oktober 1964 werd de Sovjet leider 

Nikita Chroestsjov van zijn taak ontheven en vervangen door het twee

manschap Breznjev en Kosygin. De eens zo op handen gedragen leider, 

en dit waarlijk niet alleen in de Sovjet-Unie, werd plots ontmaskerd 

als een onverantwoordelijke avonturier. Betekende dit een capitulatie 

in de richting van China, of had dit avonturisme betrekking op andere 

aspecten van zijn beleid? Dat er een wijziging in het beleid zou optre

·den was duidelijk, doch niemand wist in welke aspecten. En voor de 

frontorganisaties, die in hevig conflict waren met China, was het bi

zonder belangrijk te weten of de koersverandering zich ook zou uit

strekken tot het bui tenlands beleid. Het hartelijke telegram dat de 

nieuwe Sovjet leiders ontvingen uit Peking, deed aanvankelijk vermoe

den dat de relatie zich zou verbeteren (268). Doch voorlopig verkeerde 

iedere outsider in onzekerheid en heerste hetzelfde vacuum dat ook de 

eerste tijd na de dood van Stalin geheerst had. De eerste aanwijzing 

echter, dat de nieuwe leiders geen verandering zouden brengen in de 

Sovjet-visie, kreeg men drie dagen later. Immers op de 16e oktober 

1964 bracht Peking zijn eerste atoombom tot ont~loffing. Ter~il de 

wereld met ontsteltenis van dit feit kennis nam, verklaarde de Chinese 

regering dat het 

"test ban treaty was a big fraud to fool the people of the world, 
that it tried to consolidate the nuclear monopoly held by the 
three nuclear powers and tie up the hands and feet of all peace
loving countries".(269) 

Nu was een einde gekomen aan de nucleaire chantage politiek, daar de 

atoombom, door in het bezit te zijn van de vredesmachten, was geredu

ceerd tot een papieren tijger. Onder de tientallen gelukwensen die in 

Peking binnenkwamen, was er geen een uit de Oosteuropese landen (be

halve natuurlijk Albanië) en evenmin uit Moskou. Hetgeen een duidelijke 

aanwijzing kon zijn dat Moskou deze bom niet als een bijdrage tot de 

vrede kon beschouwen. (270) 

F 
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Doch definitieve zekerhoirl omtrent het standpunt van Moskou bestond nog 

niet. Ook al zou de nieuwe Sovjet leiderschap verheugd gew~est zijn over 

de Chinese entree in de atoomçlub, dan nog was het te betwijfelen of zij 

deze steun openlijk zou uitspreken. De desintegratie van de communis

tische wereld was voortgeschreden. Roemenië wenste niet langer mede te 

werken aan de economische taakverdeling, die.door de COMECON was opge

steld, doch wenste zelf haar beleid te bepalen. De Roemeense leiders 

legden nauwere contacten met het Westen en met Peking en wierpen zich

zelf op als bemiddelaars die de Sovjet-Unie geen kritiek bespaarden. 

(271) Tevens bleek deze desintegratie uit de vele verzoeken om ophel

dering die de Russische leiders van communistische partijen ontvingen, 

nadat Chroestsjov was afgezet. Deze wensten zich een zelfstandig oor

deel te vormen over het feit of Chroestsjov al dan niet gefaald had en 

wensten niet meer uitsluitend op het Sovjet-oordeel af te gaan. Sen 

positieve houding jegens de Chinese bom zou de sar,enhang tussen de 

partijen geen goed hebbAn gedaan en was derhalve vrijwel uitgesloten. 

Iedere dag werden de tekenen sterker, dat de Sovjet visie op h~t buiten~ 
lands beleid, de ontwapening en h•'t conflict met China geen wijziging 

van betekenis had ondergaan. De politiek van vreedzame coëxistentie werd 

voortgezet en de frontorganisaties dienden voort te gaan met het winnen 

van steun in de ~estelijke landen voor de politiek van Sovj0t-Unie op 

het gebied van d8 ontwauenin~ en tegen een M.L.F., die West-Duitsland 

enige medezeggenschap in de kernbewapening zou geven. 

Dat de IUS over de Chinese atoombom bleef zwijgen, behoefde geen ver

wondering te wekken. Nog geen maand tevoren had zjj samen met ~VFDY een 

wereldjeugdforum belegd in Moskou, waar aangedrongen werd op de stop

zetting van alle kernproeven. Chroestsjov zelf had de deelnemers toe

gesproken en was langdurig toegejuicht. Doch de eerst,] kernproef na

dien kon de rus niet bewegen zijn principes zoals voorheen wereldkundig 

te maken, aangezien de schuldige nog steeds behoorde tot het socialis

tisch kamp, hoe verdeeld dit ook mocht wezen. En het mandaat was nog 

steeds om China niet tegen zich in het harnas te jagen. 

~elke veranderingen er ook in Moskou plaatsgegrepen mochten hebben, het 

was duideljjk dat deze ni~t de minste invloed hadden op het standpunt 

van de Chinezen, die vastbesloten waren hun visie naar voren te. bljjven 
brengen. 
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Toen het Congres op de 28e november 1964 aanving, kon de ~xecutive met 

voldoening vaststellen, dat de rus zich had ontwikkeld tot de grootste 

internationale studentenorganisatie, aangezien z~ liefst 78 NUSes om

Vette en voor het eerst na meer dan tien jaar de ISC gepasseerd was. 

Doch een zorgvuldige analyse van de deelnemerslijst liet zien, dat van 

deze 78 organisaties tenminste 28 bestonden uit overzeese of minderheids

groeperingen, die niet representatief waren voor de studenten van het 

betreffende land. ( 272) (Zie opmerking) 

Van de overblijvende 50 NUSes waren nog steeds 13 afkomstig uit de 

communistische landen, tervidl 25 NUSes lidstatus hadden verkregen en 

12 genoteerd stonden als geassocieerd lid. Van de tweede groep waren 

12 uit Afrika, 10 uit Lat~ns-Amerika, 2 uit Azië en 1 uit Europa af

komstig, terw~l bU de derde groep deze verdeling resp. 4,2,2,4 was. 

Doch reeds spoedig bleek dat een geografische indeling de werkelijke 

verhouding van het Congres ni~t weergaf. De ~hinese delegatie, die 

dertig man telde, had zich verzekerd van de voortdurende steun van 

Albanië en Zanzibar, dat door de minister van jeugdzaken vertegen

woordigd werd. Daarnaast kon het in vele g~vallcn rekenen op de steun 

van Noord-Korea en Noord-Vietnam, benevens een aantal radicaal commu

nistische delegati0s uit de derde wereld, die geen heil zagen in een 

gematigde benadering van de wereldproblemen. Vervolgens waren er de 

Sovjet getrouwen, die behalve de Oosteuropese delegaties de meeste se-

cretariaatsledcn omvatten, die zoals gebruikelijk in h8t Congr2s hun 

resp. NUEes vertegenwoordigden. Dan ~aren er delegaties, die een 

tussenpositie wensten in te nemen tussen Moskou en Peking en die ge

centreerd waren rond ~oemeni~. Deze ~roep stelde zich achter Peking 

in gevallen van protest tegen de Congresleiding en de taktiek van het 

secretariaat om stenmen te' b<?invloedcn, terwijl zij zich in de meeste 

ideologische confJictpunten aansloten b~ het Sovjet-standpunt. Ook nu 

weer zagen de werkel~k onafhankel~ke NUSes hoe het gemanoeuvreer tussen 

deze gro0pen de meeste t~d van het Congres in beslag nam en trachtten 

z~ hetzij olie op de golven te gooien, hetz~ eruit te halen wat erin 

zat aan constructieve mogel~kheden. 

Het conflict tussen de bGide polen van de comnunietische wereld kwam 

reeds naar voren toen het Congres nog nauwel~ks was begonnen. Nadat de 

Opmerking: 15 organisaties (8 NUSes en 7 minderheidsgroeperingen) 

namen geen deel aan hot 8e rus congres, zodat geen zeker

heid bestaat over hun lidmaatschap. 

r 
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deelnemers de contr6le van de Bulgaarse militia gepasseerd waren, 

die nauwlettend toezag dat geen enkele onbevoegde van het Congres 

kennis zou kunnen gaan nemen en nadat de jonge pioniers hartverove

rend gezongen hadden en op hun trompetjes bliezen, werd door de 

Chinese afgevaardigde het woord gevraagd voor een amendement op de 

agenda. Als eerste punt stond daar vermeld, de discussie over het 

rus Executi ve report, dat alG ti tel 0 .a. de strijd tegen het imperia

lisme, kolonialisme en neo-koloniali~me bevatte. Hieraan wenste de 

Chinese afgevaardigde de woorden 11 headed by the USA" toegevoegd 

zien. Doch dit voorstel werd door het Congres verworpen. Vervolgens 

stond Roemenië op, die het ordereglement in die zin wilde amenderen, 

dat belangr~ke kwesties alleen met tenminste 2/3 meerderheid aange

nomen konden worden. Het secretariaat, dat wel op de hoogte was 

van de stemverhouding in het _ongres, keerde zich met kracht tegen 

dit voorstel, dat eveneens werd verworpen. 

Doch nog voordat het Steering Committee en de Credentials CorrJllittee 

verkozen waren vroeg China andermaal het woord voor een urgentie

motie over de Congo. Op 24 november waren Belgische paratroopers 

met toestemming van de Congolese regering van Tsjombe geland in 

Stanleystad, om de nog in leven verkerende blanke g~zelaars uit de 

handen van de rebellen te ontzetten. 

Deze daad van agressie jegens de tegenregering van Soumialot wekte 

de heilige verontwaardiging van de Chinese delegatie, die voorstel

de terstond een protestmotie in behandeling te nemen: 

"With their hands still stained with the blood of the Congo
lese national hero Fatrice Lumumba, the US and Belgian im
perialists have again brazcnly launched military aggression 
against the Congo and scized Stanleyvillc by force ••• US 
imperialism is nat reconciled to its defeat in the Congo. 
Since its puppet Tshombc has failed in his attempt to stamp 
out the flames of the Congolese peoples struggle for national 
independence, the Johneon administration has come out openly 
sanguinary suppression and massacre against the fighting 
Congolese people. Imperialism, headed by the US, is the most 
ferocious enemy of the Congolese people, thc peoples of 
Africa and the rest of thc world." (273) 

Vervolge~s werd gedurende twee dagen over deze motie gesproken. Niet 

omdat de aanwezigen het niet eens waren met de strekking, doch omdat 

ieder secretariaatslid in solidariteit niet voor de Chinezen wenste 
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onder te doen. Nadat verschillende landen hun steun hadden gegeven 

aan het Chinese voorstel, nam de Sovjet delegatie het woord en 

stelde voor een krachtig protesttelegram te zenden aan President 

Johnson en een boodschap aan de progressieve Amerikaanse jeugd, 

waarin de Amerikaanse politiek werd veroordeeld. 

Hierop stelde de Bulgaarse Chairman voor deze zo belangr~ke resolu

tie in een speciale subcommissie te doen behandelen en het Sovjet 

telegram nu aan te nemen. Dit voorstel werd door Portorico vreemd 

geacht, omdat er helemaal geen commissie voor de motie nodig was. 

Derhalve werd de discussie voortgezet en werden door verschillende 

andere organisaties andere protesttelegrammen voorgelezen, die 

naar andere betrokken regeringen en organisaties gestuurd dienden 

te worden. Nadat ongeveer een ieder z~n solidariteit met de Congo 

betuigd had, werd namens 14 Afrikaanse organisaties door FEANF 

voorgesteld de discussie nu maar te sluiten en het Chinese voorstel 

aan te nemen. Hiertegen kwamen verschillende Oosteuropese delega

ties op, die stelden dat z~ de exacte tekst niet hadden. Zodoende 

werd de zitting geschorst totdat deze tekst gereed was. 

De volgende morgen begon het debat van voren af aan. De Tsjechische 

afgevaardigde was van mening dat het imperialisme een groot gevaar 

was en dat men alle verschiiningsvormen ervan diende te bestrijden. 

B~ de Congolese crisis waren meer imperialistische machten betrok

ken en het zou foutief ZDn alleen de US te noemen. Derhalve stelde 

h~ voor om overal waar in de verklaring sprake was van US imperia

lisme, daaraan toe te voegen: "Belgian, English and \"Je st German. 11 

Hiertegen bestond krachtig Chinees verzet: 

"We regret very much that there are certain people.who have 
talked a lot about anti-imperialism but when the problem 
touches the struggle against US imperialism which is the 
chiéf of all imperialism, then they want to avoid the es
sence of this problem." (274) 

Inmiddels waren de Afrika~nse delegaties heilig verontwaardigd ge

worden toen ze zagen hoe het Congo-vraagstuk in het Congres werd 

misbruikt om elkaar ideologische vliegen af te vangen. Teneinde 

deze discussie te kunnen afsluiten stelde de Afrikaanse groep voor 

"Belgian imperialism" in te voegen en het daarbij te la ten. Hierop 

verzocht Roemenië aan Tsjechoslowak~e z~n amendement in te willen 

---p
f 
f 
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trekken, want Afrikanen konJen uiteindelijk beter oordelen over 

Afrikaanse zaken dan Oost-Europeërs! Het laatste amendement, dat 

nog werd aanvaard was afkomstig van de Belgische NUS, die de Bel

gische regering opriep zich in het vervolg van interventie te 

onthouden. Re~ds een dag tevoren had de Belgische regering aan dit 

verzoek voldaan en waren para's en gijzelaars uit de Congo vertrok

ken. 

Zo werd uiteindelijk de Chinese motie aanvaafd met 23-3-7, onder pro

test van China wegens de invoeging van verschillende erroneous 

amendments. 

Teneinde de rust in het Congres te laten terugkeren, besloot de 

Executive het Executive report in zijn geheel voor te lezen. Ditmaal 

was de woordvoerder echter. niet Jiri Pelikan. Nadat hij in 1949 zijn 

studies voltooid had, was hij in mei 1963 tot de conclusie gekomen 

dat het t~d werd ook zijn studententijd te be~indigen. Daarmee ver

loor de IUS een van zijn beminnelijkste leiders, die door alle ver

schillende groepen in de IUS en daarbuiten zeer werd gewaardeerd. 

Het was voornamelijk aan zijn leiderschap te danken dat de IUS de cri

sis van 1956 te boven kwam en gestadig in ledental toenam, zodat 

het hem vcrleende erelidmaatschap zeker was verdiend. Door de Tsje

chische NUS werd vervolgens Zbynek Vokrouhlicky als opvolger aan

gewezen. Als een van de gerenommeerde Tsjechische journalisten in 

de mid-vijftiger jaren, was hij aanvankelijk vcrkozen als lid van het 

Centrale Comité van de Tsjechische Journalisten Unie, doch werd in 

april 1963 overgeplaatst naar het Presidium van de Tsjechische NUS, 

waarna hij binnen een maand Pelikan opvolgde. (275) 

Het Executive report dat door hem werd gepresenteerd, zette de tra

ditie voort. Doch het was merkbaar hoc er meer aandacht dan voor-

heen geschonken werd aan het Chinese standpunt, hetgeen de homoge

niteit van het rapport echter niet ten goede kwam. Na de nucleaire 

oorlog in al zijn afschrikwekkendbeid te hebben besproken, stelde 

het rapport: 

"In view of this situation, the IUS stresses that thc realisa
tien of the policy of peaceful coexistence among all nations 
with different social systems and based on full equality, 
mutual respect and non-intervention in the internal affairs 
of ether states, thc recognition of complete sovereignty and 



AA 10 

the territerial integrity of nations, will be capable of 
preventing the outbreak of a new thermo-nuclear war and 
of guaranteeing a durable world peace. The principles of 
peaceful coexistence should nat exist only among the great 
powers, but also between the big capitalist powers and the 
small countries and these which are developing and which 
have different social systems such as China, Algeria etc." 
(276) . 

Enige paragrafen verder stelt de IUS: 

"But if the IUS speaks of world peace, of the policy of peace
ful coexistence of states with different social systems and 
about general and complete disarmament, it wishes to make 
completely clear right from the start what it means by this, 
and what it is fighting for concretely. The IUS has nat the 
slightest illusion about imperialism and its policies nor 
about the farces which are shaping up under new conditions, 
preparing terrifying means of mass destruction, new war ad
ventures and a new world war. The IUS is well aware that 
the main danger to world pea~e and the independenee of the 
peoples as wellas the souree o~ unju~l (ei~!) and aggres
s.ive wars is the existence of imperialism. 'I'bHt i~ why we 
emphasize once more that the peaceful coexistence of statos 
with different social systems does not and will never mean 
coexistence of the opposed and the oppressors, of the cola
nisers and the colonised. On the contrary, the IUS is con
vineed that the fight to achieve peaceful coexistence between 
countries with different social systems absolutely requires 
the waging of a determined fight against imperialism and col
onialism and the mobilization of as many people as possible 
in the fight against the main enemy of peace. To the same 
extent this is also true of the problem of general and com
plete disarmament. There can be no question of disarming 
nations, which are fighting against imperialism and colonia
lism for their liberation and independence." (277) 

Vervolgens werd aandacht geschonken aan de Franse en Amerikaanse 

atoomproeven, de vormen die het Amerikaanse imperialisme aanne-emt·, 

de Westduitse provocaties in I3erl~jn, de Hultilateral Force en ande

re hoofdproblemen, waarna het report de toehoorder door de diverse 

werelddelen leidde, waarb~j ge we zen werd op vele goede en vele kwade 

toestanden, in landen die de Sovjet regering hetzij vriendelijk (Sou

dan), hetzij onvriendelijk (Gabon) gezind waren. En passant werd mee

gedeeld dat het Charter van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid 

(OAU) door het US State Department was opgesteld. (278) 

Het tweede deel van het rapport behandelde de democratisering van 

het onderwijs en stelde op de bekende wijze wat er in sommige landeh 

niet gedaan werd en in andere landen daarentegen wel. 

•-------
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Het derde deel behandelde de groei van de internationale studenten

beweging en stond gedurende meer dan 20 pagina's stil bij de ISC. 

De achtergrond van de Chris~church conferentie was dat de meerder

heid van de ISC NUSes deze positie als leading group wenste te con~~ 

solideren. Derhalve werd ervoor gewaakt, dat geen oppositioneel ge

luid aanwezig was uit die groep die welwillend stond tegenover in

ternationale studentensamenwerking. Het ISC charter was een docu

ment met vele dubbelzinnigheden, doch uiteindelijk was het verstan

diger om op de daden van de ISC te letten. Wat was de steun van de 

ISC geweest aan FUPI, Cuba en andere NUSes die in het voorste gelid 

stonden in de strijd tegen het imperialisme? De IUS was ervan over

tuigd dat de studenten ter wereld zich niet zouden laten mislei

den. 

In de discussie die volgde op het presenteren van het Executive re

port kwam deze anti-ISC houding weer regelmatig naar voren. Ook het 

ISC Charter bleek door het State Department te zijn opgesteld. Men 

vroeg zich af, wiedde individuen eigenlijk waren die als ISC delega

tie om waarnemersstatus verzochten. Naar de mening van FUPI zou het 

verlenen van waarnemersstatus aan de ISC een blamage zijn voor de 

IUS, gezien het feit dat ze daarmee open agenten van het US imperia

lisme binnenliet. 

Tegen deze uitingen werd @et klem geprotesteerd door verschillende 

Afrikaanse NUSes. De delegatie uit Tanganyika maakte duidelijk dat 

de rus uitingen over unity in het rapport zinloze holklap waren in

dien men zelfs niet met de ISC wenste te praten. Uiteindelijk was de 

ISC de spreekbuis van een grote groep NUSes, die niet bereid waren --voor gek versleten te worden. Na een\langdurige discussie werd de 

delegatie van de ISC tenslotte met 2 -17 en 9 on~~oudingen toegela

ten. De stemverhouding sprak voor zichzelf. 

Doch het was niet alleen over de status van de ISC delegatie, dat 

grote moeilijkheden rezen. Nadat China tevergeefs had geprobeerd 

een Japanse groep te pousseren als tegenhanger van Zengakuren, bleek 

het grote struikelblok te zijn de aanvrage van de Israëlische NUS, 
\ 

NUIS, voor het associate membership. Het IUS secretariaat had niet 

tot een aanbeveling kunnen komen en liet het over aan het Congres 

om de Israelis al dan niet te accepteren. Doch dat betekende niet 
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dat het secretariaat geen mening had, want de ene na de andere se

cretaris stond op om z~n vragen te stellen aan een Israëlische de

legatie. 

Hiervan was de Oostduitse wel de meest welsprekende. H~ beschuldigde 

Isra~l van nauwe samenwerking met West-Duitsland, aangezien alleen 

door ~Jestdui tse financiën ( Widergutmachungsabkommen) Isra~l zich 

als imperialistisch bolwerk in de Arabische wereld had kunnen hand

haven. H~ vroeg zich af waarom de Isra~lische NUS nimmer contact 

had gezocht met de Oostduitse NUS, waarvan het anti-fascisme b~ een 

ieder bekend was? In een langdurige verdedigingsrede wees de Isra

elische NUS op het vele werk dat men had verricht in de geest van 

de IUS. Het anti-fascisme en ati-racisme van NUIS behoefde geen toe

lichting. 

Verschillende voorbeelden werden gegeven van moreel en materieel 

solidariteitswerk in Latijns-Amerika en Afrika. In het Midden-Oosten 

wenste deze NUS niets liever dan vrede en een directe Arabisch-Is

ra~lische dialoog over de onderlinge moeil~kheden. Z~ werkte aan de 

mogel~kheden van een rondetafelconferentie over het geschil en hoop

te dat door bemiddeling van de rus een ontspanning bereikt kon wor

den, die in overeenstemming was met de wederzijdse wens naar vrede. 

Doch deze verklaringen vermochten het Congres niet milder te stem

men. De Arabische NUSes, gesteund door het secretariaat en sommige 

Latijnsamerikaanse NUSes stelden met de Isra~lische NUS niets te ma

ken te willen hebben. Een officiële Venezolaanse delegatie naar Is

raël bleek een privébezoek geweest te z~n. De Israëlische steun aan 

de studenten, die streden tegen het US imperialisme was slechts de

magogie, zolang de NUS haar regering niet corrigeerde in h~a1impe
rialistische activiteiten in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns

Amerika. Tegenover deze golf van beschuldigingen stelden Bolivia en 

Sierra Leone, dat het onzinnig was de Israëlische NUS verantwoorde

l~k te stellen voor de daden van haar regering, want dan konden 

tien tallen aanwezige NUSes de rus Vllel ver la ten. Nigeria acht te voor 

de toelating van de NUS slechts relevant of z~ de principes van de 

IUS onderschreef en daarnaar wenste te handelen. Doch de Sovjet de

legatie sloot het debat af met de constatering dat NUIS steun aan 

verschillende ISC resoluties gegeven had, waardoor z~ demonstreerde 
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dat ZD de imperialisten welgezind was. Vervolgens werd na een dis

cussie van 14 uur het Israëlisch verzoek tot toelating met 34-16 

en 8 onthoudingen verworpen. Ondanks de intense verontwaardiging 

van de 16 voorstemmers bleef het daarbij. Net een walk-out zoals in 

Quebec zou men niets aan de positie van de rus hebben kènnen ver

anderen, zodat deze mogelijkheid verworpen werd. Doch de bittere 

nasmaak van de onbuigzaamheid van de IUS, wanneer communistische 

belangen in het geding waren, bleef bestaan. 

Hierna zette het Congres de algemene beschouwingen voort. Terwijl 

het merendeel der deelnemers in dezelfde geest sprak als het Execu

tive report, waren er meerdere delegaties die aàn ander geluid lie

ten horen. De Albanese woordvoerder protesteerde tegen de toon van het 

Executive report, waarin de angst voor een nucleaire oorlog werd aan

gewakkerd. Door het opzwepen van deze angstgevoelens vervreemdde men 

het volk van de strDd die het diende te voeren voor de nationale on

afhankelijkheid. Het testbantreaty was naar haar mening een triomf 

voor het imperialisme en verhoogde het gevaar op een nucleaire oor

log. Daarom was het een opluchting dat aan de nucleaire chantage op 

de vredelievende volkeren een einde was gekomen, nu China de vredes

machten ter wereld van een eigen nucleair wapen had voorzien. Boven

dien kon de Albaanse vertegenwoordiger geen waardering opbrengen 

voor het gepraat over unity e.d. Er was geen unity mogelijk met de 

imperialistische rsc en evenmin met de revisionistische Joegoslaven. 

China sloot zich bD deze woorden aan. Naar mening van deze delegatie 

vierde het capitulationism~ hoogtij en werd het hoog tijd dat de tra

ditionele politiek van de IUS hersteld werd. Derhalve had China be

sloten een ontwerpresolutie over de vrede in te dienen, waarvan hij 

verwachtte dat het Congres die met enthousiasme zou aanvaarden. Daar

mee zou de schande van het wereldjeugdforum uitgewist kunnen worden, 

dat een pro-imperialistische bijeenkomst was geweest, die van a tot 

z tegen China gericht was. 

Roemeni~ wenste dat de IUS haar constitutie zou herzien en meer aan

dacht zou schenken aan het recht van kleine landen om hun eigen 

koers te volgen. De wijze waarop het Congres werd geleid deed de Roe

meense afgevaardigde vermoeden, dat de rus niet ieder geluid aan 

bod wenste te laten komen. Delegaties, waaronder de Roemeense, waren 
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onder druk gezet om hun standpunt te w~zigen en zelfs was de Bul-

gaarse NUS zover gegaan Roemenië te beschuldigen dat het z~n mening 

niet tevoren had besproken met andere NUSes, doch op eigen houtje 

in de Congreshal had ge{ntroduccerd. Op zo'n wijze was geen unity mo

gelijk. De IUS diende respect op te brengen voor andermans overtui

ging, wilde zij tot unity komen. Dit gold ook ten aanzien van de rsc, 
waarmee de IUS de samenwerking niet moest weigeren. Immers, op basis 

van gemeenschappelijke idealen was een programma op te stellen dat 

studenten over de gehele wereld zouden toejuichen. 

Dit waren harde woorden, die noch nimmer door een lid van de rus kern 

gesproken waren. Doch er waren ook andere geluiden merkbaar. De Gha

nese vertegenwoordiger vcrklaarde dat hij dermate was misleid door 

berichten over discriminatic in Bulgar~e, dat h~ met kloppend hart 

naar Sofia was g0togen. Nu hij zag hoe vreedzaam en democratisch het 

Congres verliep voelde hij de schaamte in zich opkomen. Het Bulgaarse 

volk ontving hen op een wijze waar vele andere volken een voorbeeld 

aan konden nemen. 

Hiertegenover verklaarden de vertegenwoordigers van Nigeria en Sierra 

Leone, dat zij gegriefd waren door de denigrerende passages, die de 

rus had gewjjd aan de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, die einde

l~k de Afrikaanse staten bij elkaar had gebracht. Deze hoopvolle or

ganisatie denigrerend bestempelen tot een initiatief van het State 

Department was ergerl~k en lasterlijk. Het zwijgen over de Chinese bom 

was onbegrijpelijk. De rus had Vele goede kanten, doch moest wel be

denken dat objectiviteit en eerlijkheid noodzakelijk waren wilde zij 

de steun van de studenten behouden. 

Op deze w~ze wisselden voor en tegensprekers elkaar af, totdat uit

eindel~k drie dagen voor het einde van het Congres de algemene be

schouwingen ten einde kwamen. In de resterende t~d moesten de com

missies nog vergaderen en moest het nieuwe beleid bepaald worden. 

Het voorstel om het Congres met twee dagen te verlengen werd dan ook 

unaniem aanva~rd. 

In de commissies werd de str~d voortgezet. De Chinese ontwerpreso

lutie over de vrede werd na lange discussie terzjjde gelegd, terwijl 

vervolgens de secretariaatsresolutie als basisdocument werd gebruikt 

voor de discussie. Vervolgens werden op deze resolutie van 15 pagina's 



AA 15 

verschillende Chinese amendementen aangebracht, doch niet voldoende 

om China tevreden te stellen. E~n Chinees winstpunt was, dat men 

besloot de verklaring van het rus secretariaat, waarin het kern

stopverdrag werd geprezen, niet te onderschr~ven, doch voor kennis

geving aan te nemen. Nadat de eindtekst met de stemmen van China en 

Albanië tegen was aangenomen, bracht China hulde aan de vele dele

gaties die ertoe b~gedragen hadden deze resolutie minder verwerpe

l~k te maken, doch helaas waren z~ in vele gevallen door de aan

hangers van de erroneous line overstemd. 

De commissie, die de internationale studentenbeweging tot onderwerp 

had, was een afspiegeling van hetgeen tevoren in de plenaire verga

dering was opgemerkt naar aanleiding van de ISC interventie. De In

diase vertegenwoordiger van de ISC had uiteengezet wat er in Christ

church was gebeurd en welke idealen de ISC voor ogen stoQden. H~ 

bracht aan het Congres de wens van de ISC over tot samenwerking en 

citeerde de concrete voorstellen, die door de secretary general in 

z~n open brief waren gedaan. De beschuldigingen als zou de ISC een 

v~erktuig zijn van de Amerikaanse imperialisten wees hjj van de hand 

door te w~zen op de tientallen resoluties waarin de ISC mening niet 

correspondeerde met die van het State Department. Een dergel~ke be

schuldiging aan de 59 NUSes, die unaniem hun steun aan het Charter 

hadden gegeven, was niet gericht op het bereiken van een onderlinge 

samenwerking en getuigde van een betreurenswaardige mentaliteit. Er 

waren vraagstukken te over, die IUS en ISC eendrachtige samenwerking 

konden brengen, wanneer z~ daar beide toe bereid waren. 

De discussie over deze interventie werd geopend door FUPI, die samen

werking met de ISC verwierp omdat z~ geen samenwerking wenste met 

ondergeschikten van het State Department. De Chinezen waren veront

waardigd over de ISC reactie op de Chinese kernbom en achtten de 

interventie despicable and schismatic. Hoewel Albanië de ISC b~drage 

slaapverwekkend had gevonden, was h~ toch getroffen door de welspre

kendheid van deze "gifted disciple of the Dulles-Rusk school". Het 

IUS secretariaat trachtte vcrvolgens de discussie naar een reëler 

niveau terug te voeren en verheugde zich over de aanwezigheid van 

een ISC delegatie. Het Charter werd echter met klem verworpen en 

werd een stap terug geacht in de richting van de koude oorlog. De 
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daden van de ISC en van het nieuwe secretariaat openbaarden het ware 

karakter van deze organisatie. Niettemin was het nuttig ook met de 

studenten, die achter de ISC meenden te moeten staan tot overeen

stemming te komen, hetgeen de noodzaak van een RTC nogmaals onder

streepte. Het feit, dat de ISC de ~TC verworpen had als een effec

tief middel om tot samenwerking te komen, liet weliswaar doorsche

meren dat de ISC niet op samenwerking uit was, doch de studenten 

ter wereld hielden er een andere mening op na en hoe de ISC er ook 

over dacht, de RTC zou plaats vinden. In de slotresolutie van deze 

commissie werd dan ook de nadruk gelegd op het bereiken van univer

sele studentensamenwerking via een RTC en werd aan de ISC voorstellen 

verder geen aandacht geschonken. 

Toen men uiteindelDk weer in de plenaire zitting terugkeerde, laaide 

het conflict weer op. Zanzibar protesteerde tegen het feit, dat z~n 

documenten doorzocht en gecopieerd waren. Roemenië was verontwaar

digd over de w~jze waarop haar delega tie bij voortduring werd gedis

crimineerd, onder druk gezet en genegeerd. Aanvankel~k was z~ van 

mening geweest, dat in deze gevallen geen opzet in het spel was, 

maar nu zag z~ duidel~k dat dit met haar en andere delegaties doel

bewust gebeurde. Deze prakt~ken waren niet bevorderl~k voor de ont

wikkeling van de rus, doch dreigden de studentenbeweging te onder

mfjnen. Met verb~stering hadden de Roemenen gezien hoe part~conflic

ten binnen de rus gebracht waren, alsof dit studentenproblemen waren. 

Roemenië dacht dat het de studentenovertuiging was, die hier gehoord 

diende te worden en niet de gezichtspunten van een of andere politie

ke partij. 

China tenslotte sloot z~n activiteit op dit Congres af met een felle 

aanval op de Sovjet-Unie. Hoewel z~ deze niet bij name noemde en 

voortdurend refereerde aan de houding van certain people, was haar 

verontwaardiging duideltk gericht en niet mis te verstaan. De ob

structie die gedurende dit Congres verhinderd had, dat het studenten

geluid tegen het Amerikaanse imperialisme gehoord werd en aanvaard, 

was stuitend geweest. Hoewel certain people voortdurend spraken over 

unity in de str~d tegen het imperialisme, hadden z~ iedere construc

tieve poging daartoe met drogredenen gesaboteerd. China had de ware 

aard van deze mensen leren kennen en wist dat van hen geen activiteit 

$ 
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te verwachten was, die de meerderheid van de studenten ter wereld 
wenste. 

Toen kwam echter het secretariaat in actie en verrees opnieuw de 

ene secretaris na de andere om de constructieve atmosfeer van het 

Congres te prDzen, waarin iedereen het z~ne had kunnen zeggen en 

men tot weloverwogen standpunten was gekomen. Hier en daar waren 

weliswaar verschillen gebleken, maar van een zo grote organisatie 

als de rus, met deelnemers uit zovele verschillende landen en ach

tergronden, was niet anders te verwachten. Waren niet veel beslis

singen vr~wel unaniem genomen en was niet duidelDk geworden dat de 

student een actieve bDdrage leverde aan de strijd tegen het imperia

lisme en voor de vrede? 

Doch toen het eenmaal zover gekomen was dat de slotresolutie moest 

worden aangenomen, bleek de ~eerderhoid van de deelnemers geschokt 

en ontstemd over de gang van zaken. Terwijl 39 stemmen vóór werden 

uitgebracht en 6 stemmen tegen, besloten 31 NUSes zich van stemming 

te onthouden, hetgeen welsprekender was dan enige interventie. 

Tenslotte werden 46 NUSes verkozen in de Executive voor de komende 

periode, doch de eenheidslDst kon slechts 20 voorstemmers verkrijgen. 

Negen NUSes brachten hun stem tegen uit, terWijl 20 zich onthielden. 

Er werden geen pogingen meer gedaan om unanimiteit te bereiken. Het 

Moskou-Peking conflict had zijn stempel op het Congres gezet en de 

voortgang dagenlang verlamd. Na de ISC, was nu ook de rus op de 

crossreacts aangeland (279). Waar een organisatie, die volledig door 

studenten wordt bestuurd, zijn keuze kan maken tussen de verschil

lende mogelDkhecten, ontbreekt deze mogelijkheid echter bij cte rus. 
Wat voor gevolgen dit voor de IUS zal hebben, zal de toekomst moe

ten uitwijzen. 
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HOOFDSTUK XXVII 

Slotbeschouwing 

In de voorgaande hoofdstukken heeft men kunnen lezen hoe de inter

nationale studentenbeweging werd geboren, en hoe zij zich in de loop 

der jaren heeft ontwikkeld tot een gevestigd begrip. Er zullen onge

twijfeld lezers zijn, die met argwaan en schrik de groeiende politi

sering van de studentenbeweging hebben gevolgd. Deze reactie is ook 

in studentenkringen niet onbekend, in het bijzonder in "the old 

established countries". Niemand zal deze critici het recht ontnemen 

hun bezwaren naar voren te brengen, doch een enkel woord ter ver

dediging is op zijn plaats. 

De internationale studentenbeweging werd geboren in een tijd, waarin 
. . 

een zeer hoog percentage van de studenten politiek geëngageerd was, 

omdat de tweede wereldoorlog niet aan de deur van de a-politieken 
(; 

vo6rbij ging. Dat het eerste doel van vele na-oorlogse internationale 

organisaties was om een herhaling van de tweede wereldoorlog tot 

elkè prijs te voorkomen door het kweken van internationaàl begrip, 

is begrijpelijk. 

De internationale studentenbeweging heeft op dit gevoelen terstond 

aangesloten. Hoe meer studenten men vóór hun intrede in het maat

schappelijk leven vertrouwd kon maken met situaties en meningen uit 

andere landen, hoe beter. Gebrek aan informatie over de werkelijke 

doelstellingen en meningen van anderen heeft in het verleden reeds 

te dikwijls geleid tot onnodige kortsluiting, die millioenen levens 

heeft gekost. Men heeft ook kunnen lezen hoe het in de na-oorlogse 

jaren onmogelijk bleek te zijn, de koude oorlog buiten de studenten

bewegini te houden. Reeds voordat de IUS was opgericht, stond het 

voor sommige initiatiefnemers vast dat het samenbrengen van de 

studenten ter .wereld geen doel in zichzelf was, doch een middel tot 

een ander doel: het bevorderen van sympathie voor het communisme. 

Voordat de niet-communistische wereld wenste in te zien, dat zij de 

strijd tegen de introductie van de koude oorlog reeds in 1946 ~~ 
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had verloren, waren er jaren verstreken. Het duurde tot 1950 voordat 

men aarzelend bosloot tot een nieuw initiatief, dat de studenten ter 

wereld op basis van gelijkwaardigheid en respect voor andermans over

tuiging bijeen diende te brengen. De vrees om door de introductie van 

politieke onderwerpen de eindelijk verworven eenheid te verspelen, 

weerB~ild de ISC er lange tijd van om van haar a-politieke dogma af te 

stappen. 

Eerst toen aan de oprichters van ~e ISC bleek, dat de meerderheid van 

de studenten ter wereld in het dekolonisatie tijdperk andere proble

men aan ·hun hoofd hadden dan studentenhuisvesting, waagde de ISC zich 

langzamerhand op de weg van het politiek engagement. Eerst in 1960 

werd deze stap bezegeld, en werd erkend dat de maatschappelijke ver

antwoordelijkheid van de student geen secundair gegeven is, doch een 

primaire taak. Het duurde 11og viGr jaar voordat men een structuur 

aanvaardde, waarin de dynamiek van die maatschappelijke taak tot 

uiting kwam. Sindsdien is de ISC een politiek orgaan, waarvan de doel

stellingen ~ndubbelzinnig zijn geformuleerd.in.haar Charter. Deze 

doelstellingen zijn niet nieuw en niet origineel. Uiteindelijk zijn 

het universele principes die de ISC niet heeft uitgevonden, doch 

hoogstens opnieuw onder woorden gebracht •. Diegenen, die de taal van 

het charter hoogdravend vinden en de inhoud te idealistisch, dienen 

te bedenken dat in het charter een einddoel wordt geformuleerd, dat 

richting dient te geven aan de ISC activiteiten. Het is een bekend 

feit, dat dit doel reeds generaties lang is.nagestreefd en niet is 

bereikt, Dat ligt echter niet aan de doelstelling, doch aan het feit 

dat de wereldmachthebbers andere doeleinden van meer importantie 

achtten. 

Doch niemand kan ontkennen dat men sinds de tweede wereldoorlog 

minder ver van dit einddoel verwijderd is dan voorheen. Het vcrschil 

is meer dan een nuanceverschil. Door de ontwikkeling van de techniek 

en in het bijzonder van de communicatie blijft thans geen enkele 

situatie ter wereld meer onopgemerkt. Protesten tegen onrecht en 

discriminatie, die vroeger onopgemerkt konrlen blijven, worden thans 

wel gehoord, en de juistheid ervan wordt door de wereld-publieke 

opinie gewogen. Indien men van vandaag op morgen ergens ter wereld 
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besluit tot agressie, racistische.immigratiebepalingen, oneerlijke 

procesvoering e.d. weet men dat men gadegeslagen wordt, en dat de 

consequenties merkbaar zijn. De gevallen waarin regeringen zich hier

van niets hebben aangetrokken zijn vele. Doch met evenveel zekerheid 

kan men stellen dat in vele gevallen erger is voorkomen doordat de 

wereld-publieke opinie een preventieve invloed had. Hiertoe heeft 

de UNO een onschatbare bijdrage gegeven. 

Het gevolg van deze situatie is, dat de machthebbers t8r wereld zich 

minder dan voorheen kunnen veroorloven universele principes te 

schertden. Naarmate deze schending scherper wordt gcsignaleerd.en door 

tegenacties effectiever wordt beantwoord, na2rmate het moeilijker 

wordt om op een onjuiste weg voort te gaan. 

Dat de ISC hieraan haar bijdrage tracht te geven, is niet irrèel maar 

een juist gebruik van haar verantwoordelijkheid. Indien zij de haar 

gegeven mogelijkheden benut om op objectieve wijze een bijdr3ge te 

leveren aan de handhaving ~an universele rechten van de mens, vcrdient 

zij de grootst mogelijke steun. 

Naast het politieke werk van de ISC staat het practische werk, dat 

minder spectaculair is doch niet minder belangrijk. Dit is gericht 

op de specifieke studentenproblemen en beoogt de sociale positie van 

de student te verbeteren en hem voor te bereiden op een verantwoorde

lijke maatschappelijke loopbaan. NUSes komen in verschillende delen 

van de wereld regelmatig bijeen om hun ervaringen uit te·wisselen, 

en worden moreel en materieel door elkaar gesteund om de effectivi

teit van hun werk te verhogen. Redacties van studentenbladen komen 

bijeen om hun specifieke ervaringen uit te wisselen. Zij verkrijgen 

regelmatig informatie opdat zij het niveau van hun blad kunnen doen 

uitgaan boven het peil van de studentikoze entertainment. Tien

duizenden studenten maken jaarlijks gebruik van de faciliteiten, die 

door de studentenreisbureaux worden georganiseerd binnen het kader van 

de inteTnational student travel conference. NUSes komen regelmatig 

bijoen om de problemen van de buitenlandse studenten in hun land 

te bespreken. Zij wisse.len ervaringen uit over het functioneren van 

studenten coÓperat~es, die de kosten van levensonderhoud en studie

benodigdheden kunnen reduceren. 

Door de studenten experts op de diverse terreinen regelmatig samen te 

brengen wordt voorkomen, dat iedere NUS in dezelfde fouten vervalt 
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waarvan zijn zusterorganisaties inmiddels geloerd hebben. Door het 

coo~dineren van activiteiten il het ~a~tal studenten vrijwilligers 

korpsen in de afgelopen jaren verveelvoudigd. 

Het is mocilij~ vast te stellen hoeveel meer moeite al deze activi

teiten gekost zouden hebben, en hoeveel NUSes nog in de kinder

schoenen zouden staan, indien het aan internationaal contact had 

ontbroken. Deze aspecten van de internationale studenten samenwerking 

zijn in de vorige hoofdstukken minder ter sprake geweest, omdat zij 

niet relevant zijn voor de geschiedenis van de internationale studenten 

beweging. 

Het feit dat een ISC, die zich op bovenstaande activiteiten richt, 

door de IUS nog steeds beschreven wordt als een werktuig van ameri

kaanse imperialisten, kan men voor kennisgeving aannemen. De mening 

die de Conferentie en het secretariaat h'ce'ff uitgesproken over de 

Amerikaanse politiek in Latijns-amerika en Zuid-Oost-A zi'e', laat geen 

twijfel over de wijze waarop men ten aanzien van sommige aspecten 

van de Amerikaanse politiek stelling neemt. Moeten we dit beschouwen 

als taktiek van het state-department? Wat voor belang heeft het 

Statedepartment bij een scherpe veroordeling van de amerikaanse 

interventie in de Dominic0anse republiek of een oproep de bombarde

meutsvluchten boven Noord-Vietnam te staken? Masochisme? 

En wat voor belang hebben de NUScs, die aan het werk van de ISC deel

nemen erbij, om hun werkelijke overtuiging opzij te zetten ter wille 

van het State department? 

De IUS propaganda in deze richting wordt echter gestimuleerd door het 

feit, dat de ISC financieel voor ongeveer 75% terugvalt op A.meri

kaanse fondsen, Dit is betreurenswaardig, doch de blaam treft niet 

diegenen die geven, doch diegenen die niet geven, omdat zij denken 

dat de Amerikanen wel zullen geven. ~ieliswo.ar is het aandeel van 

Westeuropese landen groeiéndc, doch het staat nog steeds in geen ~~~~
verhouding tot het A mcrib:anse aandeel. Dat de landen uit de derde 

wereld tot nu toe slechts een geringe bijdrage konden geven, behoeft 

geen verwondering te wekken. Het is echter onzinnig te veronderstellen, 

dat men geenAmerikaansegelden zou kunnen aannemen zonder zijn 

onafhankelijkheid prijs te geven. In het afgelopen jaar is door 
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Amerikaanse stichtingen voor meer dan 11 milliard dollar ingezameld 

voor de meest uitce~lopcnde doeleinden. Nu eens weer voor het redden 

van pyramiden en groot wild, dan weer voor anti-honger acties en 

ontwikkelingsprojecten. Zelfs zijn er Amerikaanse fondsen die finan

ciele steun inzam2len voor hulp aan Cuba, terwijl door de verkoop 

van Viet Kong vlaggetjes dollars worden verzameld om de Viet Kong 

te steunen. Wil men dan de ISC kwalijk nemen dat zij financiële steun 

accepteert uit Amerika, omdat de bronnen elders niet toereikend zijn? 

Wanneer men stelt dat de principes van de ISC in wezen Amerikaanse 

principes zijn, vergeet men dat geen enkel land ter wereld deze 

principes voor 100% in praktijk heeft gebracht, en dat geen enkel land 

van universele principes het geestelijk eigendom kan claimen. Evenmin 

als alle aardappeleters van thans slaafse navolgers zijn.van de 

16e eeuwse bewoners van de Latijns-amerikaanse westkust, evenmin zijn 

alle aanhangers van de universele vcrklaring van de rechten van de 

mens slaafse navolgers van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring 

of van de Franse revolutie. Een andere vraag is of het charter perfect 

is, en of op de ISC geen aanmerkingen te maken zijn. 

Ten aanzien van het charter is. het duidelijfta~cen enkele formulering 

onfeilbaar is. Door de ervaring zal blijken welke onderdelen van het 

charter herziening behoeven, 9mdat zij niet meer voldoen aan de op

vattingen die de leden van d0 ISC koesteren. Enigszins verwarrend 

is de nadruk, die in het charter wordt gelegd op het begrip vrijheid, 

zonder dat getracht wordt dit begrip nader te definieren. Het ideaal 

van een free university in a frec society moge universeel nagestreefd 

worden, niemand zal het een ander kwalijk nemen, indien.hij het wel

zijn van zijn land (nog) niet gediend acht met een absoluut vrije 

universiteit, die zelfs vrij is de maatschappelijke ontwikkeling tegen 

te gaan. 

Vrijheid betekent ongebondenheid, doch niet bandeloosheid. Het betekent 

een mogelijkheid tot ontploding, die door geen enkele vorm van 

discriminatie, onderdrukking of gebrek beperkt wordt. Doch vrijheid 

is een nietszeggende doelstelling zonder de erkenning, dat werkelijke 

vrijheid een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt om deze 

wél te gebruiken en niet te misbruiken. Volledige vrijheid kan slechts 
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bestaan, indien er regels gesteld worden die haar garanderen en tege

lijkertijd beperken in het algemeen bel~ng. Zij die misbruik maken van 

hun vrijheid en daardoor het algemeen belang nadeel berokkenen, dienen 

gecorrigeerd te worden. 

Als er een spanningsveld te constateren valt tussen de begrippen vrij

heid en algemeen belang, dient aan ~6n van beideri de prioriteit gege

ven te worden. Het is algemeen aanvaardba~r dat ter wille van het 

algemeen belang de vrijheid niet onbeperkt kan worden uitgeoefend. Doch 
l 

wat men als algemeen belang beschouwt, dient dan ook werkelijk algemeen 

te zijn, en niet het belang van één persoon, partij, klasse of ras. 

Die beoordeling dient te liggen bij de gemeenschap in haar geheel. 

Slechts indien deze gemeenschap telkens weer kan vaststellen wat zij 

in het algemeen belang acht, en welke beperkingen zij zichzelf met 

het oog daarop oplegt, kan men een beperking van het recht van de 

individue om zijn eigen weg te kiezen, als juist en natuurlijk 

aanmerken. 

Indien men deze relativiteit van het begrip vrijheid erkent, zal de 

tekst ~an het ISC charter aan realiteit toenemen. Bij het signaleren 

van iedere inbreuk op de vrijheid, zal men na dienen te gaan of deze 

gepaard gaat met een inbreuk op het onvervreembaar recht van ieder 

volk om zelf haar koers te bepalen. 

Het charter gaat ervan uit, dat "a free society" het beste gebaat is 

bij "a free university". Doch tegelijkertijd stelt het charter, dat 

de universiteit haar vrijheid en autonomie alleen waard is, indien 

zij die gebruikt in het belang van de maatschappij, waarvan zij deel 

uitmaakt. Het grote aantal NUSes dat het charter heeft geratificeerd, 

of besloten heeft het geassocieerd lidmaatschap aan te vragen, getuigt 

ervan dat een organisatie als de ISC in een behoefte voorziet. 

Meerdere NUSes uit de minderheidsgroep van Quebec 1960 hebben op deze 

~ijze hun steun ann de rsc nieuwe stijl toegezegd, terwijl andere~ in 

het voorjaar van 1966 hun positie zullen bepalen. 

Dat de IUS deze ontwikkeling met zorg heeft gadegeslagen, behoeft 

geen toelichting. De met haar sympathiserende studenten hebben geen 

mogelijkheid onbenut gelaten om de respectieve NUSes ervan te over

tuigen, dat het lidmaatschap van de ISC een stap zou zijn, die in 
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strijd was met de doelstellingen van de NUS. Indien deze stelling door 

de NUS niet werd aanvaard, werd getracht het full-membership uit te 

sluiten en de NUS tot associate merobership te laten besluiten. Hierbij 

komen de bekende argumenten uit de two-camps theorie weer naar voren, 

en wordt gesteld.dat neutraliteit tussen beide organisaties zich niet 

verdraagt met full-membership. Terwijl het bovenstaande geluid, in 

enkele gevallen met succ~~.voornamelijk wordt gehoord van de 

communistische studenten in de landen van de derde wereld, besloot 

men in de "old established countries" tot een andere taktiek. De 

rus hield er rekening mee, dat het merendeel van de studenten van 

deze landen geneigd zijn tot een student-as-such standpunt, waarin po

litieke activiteit met argwaan wordt bekeken. Gebruik makend van deze 

mentaliteit stelde de communistische vleugel van de Engelse NUS, dat 

het politieke aspect van de beide internationale organisaties onver

enigbaar was met het student-as-such principe dat de Engelse NUS in 

haa~ vaandel had geschreven. Bovendien was het practische voordeel voor 

de Engelse student gering, aangezien de meeste aandacht van de inter

nationale organisaties gericht was op de ontwikkelingslanden. Voor 

het eerst spraken deze studenten niet v66r toetreding tot de rus, doch 

hanteerden het vroeger door hen verfoeide student as such argument 

om de NUS van het geven van steun aan de ISC te onthouden. Zodoende 

·bC"sloot de NUS voorlopig geen lidrnaE-l tschap aan te vragen van de ISC. 

De mogelijkheid werd echter nog opengelaten .deze beslissing op het 

volgende Congres nader te overwegen. 

Voor de ISC dient dit echter een waarschuwing te zijn. Zij dient zich 

ervan bewust te blijven dat zij een studentenorganisatie is. Haar 

activiteiten ter verwezenlijk~ng van de studenten-idealen dienen 

onverminderd voort te gaan, doçh niet ten koste van de aandacht voor 

de studenten- behoeften. Het gevaar bestaat, dat de politi~ke 

activiteiten de minder spectaculaire onderwerpen verdringen. De ISC 

dient zich ervan bewust te blijven dat zij niet het orgaan is van 

de secretariaten-buitenland van de diverse NUSes, doch van de NUSes 

in hun geheel. De kritiek van vele NUSes ter wereld op de IUS is, 

dat deze organisatie de niet-politieke aspecten van ha8r werk vol-
~ 

ledig verwaarloosd: Deze kritiek is door het lUS-secretariaat erkend, 
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en tijdens de laatste Executi~e meeting werd toegezegd hierin ver

andering te zullen brengen. Terwijl het politieke werk voortreffelijk 

kan functioneren, wanneer men maar een efficiente publiciteitsafdeling 

heeft, vraagt het practische werk een grote deskundigheid, waarop de 

diverse experts van de NUSes kunnen terugvallen. De behoefte aan 

prJctische adviezen en coordin0rende werkzaamheden is niet alleen 

groot in de ''old established countries". Ook de NUSes va.n de "new 

emerging countries" krijgen meer en meer het karakter van belangen

organisaties, wier internationale activiteit slechts een van de 

vele portefeuilles is. De Executives van vele NUSes zijn zich bewust 

van het feit, dat hun leden een directe en efficiénte belangenbeharti

ging verwachten. Hun medewerking of tegenwerking aan de onderwijs

politiek van hun regering of universiteit, is bepalend voor de voor

zieningen waarmee een volgende studentengeneratie geconfronteerd 

wordt. Indien hun kamers gehorig, hun beurzen onvoldoende, hun 

gezondheidszorg gebrekkig en hun studiemateriaal schaars is, hebben 

zij weinig reden zich te verheugen over de activiteit van hun NUS, 

die in gebreke bleef toen besloten werd tot de bouw van studenten

flats, vaststelling van de beurzen, medische voorzieningen en aan

koop van studiemateriaal. 

Gezien het feit, dat de leden van de Execu ti ve van de meeste NUSes 

slechts een jaar hun functie vervullen, is een regelmatig contact 

tussen de verschill&nde NUSes noodzakelijk willen zij de hun toe

vertrouwde werkzaamheden optimaal kunnen vervullen. In het verleden 

is deze noodzaak door de rsc ingezien. Doch naarmate meer NUSes zich 

ontwikkelen tot belangenorganisaties, naarmate de rsc meer specialis

tische arbeid.dient te verrichten. 

Het vorige hoofdstuk is ge.~indigd met de opmerking, dat de rus zich 

thans "on the crossroads" bevindt. Doch in·w.elke richting de IUS 

zich ook zal gaan ontwikkelen, voor het geven van een prognose is 

slechts één feit van belang: zal de rus een frontorganisatie blijven 

ten dienste van de politiek van een bepaalde mogendheid, of zal zij 

zich hiervan losmaken en de werkelijke spreekbuis worden van de NUSes 

die bij haar aangesloten zijn? 

Indien zij blijft functioneren als frontorganisatie, zal het van de 
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politiek van hnar opdrachtgevers, in casu Sovjet Unie, afhangen in 

welke richting de IUS zich zal ontwikkelen. Het is aan de Sovjet

ologen om in dat geval een prognose te maken. 

Blijft over het hypothetische geval, dat de IUS haar karakter van 

frontorganisatie zal verliezen. Dit zal n:;_mmer geschieden met goed

vinden van de Sovjet Unie. Deze zal nimmer financiele en politieke 

steun geven aan een organisatie, die zich onafhankelijk zal gedragen, 

en de daden van de Sovjet Unie en haar geestverwanten even kritisch 

zal bezien als de handelingen van andere mogendheden. Tot nu toe heeft 

de Sovjet Unie slechts medewerking gegeven aan internationale or

ganisaties, die haar beleid ondersteunden, of indien zij zich niet kon 

veroorloven afzijdie te blijven. Tn het laatste geval beperkte zij 

zich tot het hoognodige. Men lette op de Sovjet houding ten aanzien 

van de Verenigde Naties en diens technische onderafdelingen. 

Ten aanzien van de frontorganisaties, waarvan de Sovjet Unie zich 

bedient ligt de zaak echter anders. Deze organisaties zijn nimmer 

beschouwd als middel tot het bereiken van internationale samenwPrking, 

doch hebben tot doel de invloed van het communisme te vergroten. 

Indien zij in die taak falen, zal de Sovjet Unie niet aarzelen haar 

steun aan de frontorganisaties te onthouden. Indien het stopzetten van 

financiele steun hen niet "tot rede" kan b:::-engen, zullen naar andere 

wegen gezocht worden om de cchade te beperken. 

Waar dit geldt ten aanzien van de fr~ntorganisaties in het algemeen, 

geldt het des te meer voor de frontorganisaties, die zich met de 

jeugd bezighouden: WFDY en IUS. Indien de Sovjet Unie hen als instru

ment zal verliezen, zal zij niet aarzelen hen in hun bestaan te 

torpederen. "Het is beter r1at zij niet bestaan, dan dat zij zich togen 

ons keren". De jeugdleiders en studentenfunctionarissen uit V8le 

landen, zijn een áfspiegeling van de leiders van morgen. Derhalve zal 

de Sovjet-Unie zich niwmor hot apparaat laten ontnemen om met hen in 

contact te blijven,en organisaties die als concurrent gezien worden 1 
J 

het werk bemoeilijken en zo mogolijk de pos afsnijden. 

Thans ziet het er nog niet naar uit, dat de Sovjet-controle over de 

IUS afneemt. Weliswaar worden concessies ged8an in de richting van 

China, doch niet in die mate dat de IUS wezenlijk van kar~kter is 
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veranderd. In hoeverre deze controle zich in de toekomst zal 

continueren zal in hoge mate afhangen van de wijze waarop de relaties 

tussen de communistische landen onderling zich zullen ontwikkelen, 

in het bijzonder ten aanzien van de internationale politiek. Het 

staat te bezien wat er zal gebeuren indien het gastland van de rus, 
Tsjechoslowakije, zich niet meer kan verenigen met de hoofdlijnen 

van het Sovjet internntionanl beleid. Nog nimmer heeft een communis

tisch land toegestaan, dat op haar grondgebied een organisatie werk

zaam was, waarmee zij zich niet kan verenigen. Het waarschijnlijkste 

is, dat het hoofdkwartier van de rus dan verplaatst zal worden naar 

een ander land, dat de Sovjet lijn wel getrouw blijft. Doch in welk 

communistisch lnnd het hoofdkwartier ook gevestigd zal zijn, het feit 

blijft bestaan, dat de organisatie nimmer een geluid zal kunnen laten 

horen, dat volgens de regering van het gastland of de financier 

"erroneous" is. ~1en herinnere zich hou in 1956 de frontorganis1'lties 

zich terugtrokken in die oost-europese landen, wa::J.r zij onbelemmerd 

konden werken. 

Wat is nu de invloed, die de middengroep op de IUS kan hebben. In 

het verleden was die invloed gering. Men kende de mogelijkheden van 

de IUS en haar beperkte bewegingsvrijheid. Men wist, dat de lUS bij

eenkomsten niet uiteen konden gaan zonder de Berlijnse muur als een 

instrument van de vrede gehuldigd te hebben. Indien men de IUS zou 

dwingen het totalitaire regime in Oost-Duitsland of de agressie van 

China jegens India aan de kaak te stellen, zou dat betekenen dat men 

de IUS de grond in boorde. Derhalve heeft men daartoe tot nu toe 

geen pogingen gedaan, en heeft men binnen de ISC voor het ene stand

punt en binnen de rus voor het andere standpunt gestemd of zich 

onthouden. 

Het is kortzichtig deze houding als weinig principieel te veroor

delen. Na:ctr mening van vele NUScs uit de middengroep is het beter 
. ' 

een communistisch gecontroleerde rus te hebben, die materiele en 

morele steun verleent dan een principi~ie rus die zichzelf verlamt. 

Indien alle NUSes ter wereld en masse tot de lUS zouden toetreden, 

zou het een envoudige zaak zijn de Sovjet controle te vernietigen en 

het secretariaat te verplaatsen naar een land waar volledige vrijheid 
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van handelen zou bestaan. Doch daarmee zou de IUS identiek worden 

aan de ISC en zou voor financiele ondersteuning in de communistische 

landen nul op het rekest krijgen. Het resultaat zou zijn een samen

smelten van IUS en ISC, doch geen world student unity. Binnen korte 

tj_jd zou een Horld Federation of Demoeratic Studcnts of iets dergelijks 

worden opgericht en deze geschiedenis zou van voren af aan geschreven 
kunnen worden. 

Wat zijn nu de vooruitzichten voor world student unity? Uit het 

bovenstaande moge blijken, dat door samensmelting van rus en ISé niets 

wordt bereikt. De geschreven doelstellingen van beide organisaties 

vertonen weliswaar grote overeenkomsten, doch de toepassing van deze 
--

doelstellingen loopt in vele assentiele gevallen ver uiteen. Ten aan-

zien van politieke kwesties is zulks in de vorige hoofdstukken vol

doende naar voren gekomen. Doch de meningen gaan reeds uiteen, voordat 

men alle NUScs ter wereld rond 6&n tafel vergaderd heeft. De IUS zal 

nimmer aan een representatieve NUS de voorkeur kunnen geven boven een 

communistische minderheidsoreanisatie, die claimt representatief te 

zijn. Immers, volgens de communistische principes verkondigt de 

laatste de wil van het volk en is dus representatief, ook al is haar 

ledental gering. Men zal niwacr van communisti~che NUSes mogen ver

wachten, dat zij geestverwante minderheidsorganisatics zullen laten 
vallen. 

Moet dit echter tot gevolg hebben, dat de niet communistische NUSes 

vol begrip voor het standpunt van de IUS dit standpunt gaat- delen? 

Hierover wordt door de niet-communistische NUSes vcrschillend geoor

deeld. Sommigeri onderschrijven op vele principielc punten het rus 
beleid, nocmen de Sovjet atoomproeven een bijdrage tot de vrede, 

noemen de EEG en het Peacecorps ncokolonialistische initiatieven en 

zwijgen over do Chinese bom, teneinde door de rus als volwaardige 

voorvechter van de vrede geaccepteerd te worden. 

Anderen doen er het zwijgen toe, wanneer h~n werkelijke overtuiging 

de rus niet welgevallig is, teneinde het contact niet te vertroebelen. 

Weer anderen achten de dialoog met de communistische NUSes alleen 

zinvol, indien men zijn werkelijke overtuiging niet verbergt, of 

fingeert het eens te zijn op gebieden waar men het niet eens is. Zij 



BB 12 

achten de houding van de voorgaande NUSes onwaarachtig, en zijn van 

mening dat die resulteert in oen schijndialoog. Naar hun mening wordt 

er geen enkel internationaal begrip gekweekt indien men nalaat voor 

het eigen-standpunt begrip te kweken, doch daarentegen steun geeft 

.aan een standpunt waarmee men zich in wezen niet verbonden voelt. Het 

feit dat hun communistische gesprekspartner niet in staat is in het 

openbaar zijn begrip voor hun overtuiging te tonen, is voor hen geen 

reden om hun overtuiging te verbergen. 

World student unity is een onbereikbaar streven indien men denkt de 

'· · NUSes van China, Joegoslavi~, Noor0eg~n, de USA, Chili, Rhodesi~ te 

kunnen verenigen met het Franco studenten syndicaat in Spanje of de 

pro-apartheicts-studenten in Zuid-Afrika. Universele studenten samen

werking is slechts bereikbaar indien men een gemeenschappelijk doel 

voor ogen heeft, en wenst te spreken over de overeenkomsten in plaats 

van over de verschillen. In die gevallen, waar de principes identiek 

zijn en een gemeenschappelijke oplossing voor ogen staat is unity 

mogelijk. Doch dan dient aan beide zijden de wil tot samenwerking 

aanwezig te zijn. Sinds de Christchurch-conferentie besloten heeft 

de steun van iedere groepering te aanvaarden, die eenzelfde opvatting 

heeft ten aanzien van een zeker probleem, is universele studenten 

samenwerking voor een zeker streven bereikbaar. De IUS heeft echter 

de rsc uitnodiging tot een gcmeenschappelijke positiebepaling afge

slagen, en is voortgegaan de ISC te beschrijven Gls lackeys of the 

imperialists. De identificatie VRn een ieder, die het met de lUS op 

essentiele punten oneens is, met een misdadiger, toont dat de rus nog 

niet de tolerantie kan opbrengen om andersdenkenden te respecteren. 

Mag men deze tolerantie vnn de lUS verwachten? De beslissing daarover 

zal echter niet door de rus genomen kunnen worden, doch door macht

hebbers achter de rus. Of zij daartoe bereid zijn, zal de toekomst 

moeten uit wijzen. 



cc 1 

Verantwoording 

In de inleiding v8n deze studie is gesteld, waarom ik meende te 

moeten beginnen met een hoofdstuk over de communistische frontorgani

saties. Ik mag de lezer, die toen zijn wenkbrauwen opgetrokken heeft 

of zich verheugd heeft, er nogmaals op attent maken, dat ik dit niet 

gedaan heb om de lezer te beinvloeden. Het woord communistische front

organisatie is geen scheldwoord, doch een realiteit. Alleen zij, die 

menen alles wat negatief en hen onwelgevallig is te moeten aanduiden 

met,het woord communistisch, zullen deze term lichtvaardig gebruiken. 

Doch zolang oprechte communisten deze term aanvaarden, is er geen 

reden waarom anderen er geen gebruik vnn zou mogen maken. 

Als ik mij Gpecié:al gericht heb op de ontwikkeling en problemen van de 

rus als front-orgnnisatie, heb ik dat niet gedaan omdat ik anti

communist ben. :tvlen ~o_n bezvmren më:tken tegen het communisme, doch 

het valt niet te loochenen, dat deze ideologie voor velen een wezen

lijke inhoud heeft gekregen. Men kan bezwaren maken tegen de ideologie, 

en tegen de methodes wnarvan het zich bedient, doch men kan geen be

zwaren maken tegen de mensen die vanuit deze ideologie leven. 

Mijn hoofdbezwaar tegen de lUS is dan ook niet, dat deze org8nisatie 

het belang van het wereld-communisme op het oog heeft. Uiteindelijk 

is een ieder gerechtigd zich met zijn geestverwanten aaneen te 

sluiten om zijn doel te bereiken. 

Doch mijns inziens is het niet geoorloofd voor het bereiken van dat 

ddel ieder middel toe te passen. Mijn hoofdbezwaar tegen de rus is 

dat zij claimt universele principes na te streven, doch in de prak

tijk v;n de prins geen kwaad weet indien deze principes door haar 

superieuren worden geschonden ter wille van het einddoel. 

De heilige verontwaardiging, waarmee de rus kan spreken over situaties, 

die onrechtvaardig zijn en de waardigheid van de mens aantasten, is 

een schijnheilige verontwaardiging indien zij categorisch weigert 

te erkennen, dat ook het communisme zich van ontoelaatbare methodes 

kan bedienen. De laster en de lage intrigues, waarmee zij zich ont

doet van die~enen, di? haar methodes kritiseren, en die streven naar 

een werkelijk universele studenten samenwerking, staan in schril 
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contrast met de lofwaardige principes die zij bij tijd en wijle 

verkondigt. 

Een enkel woord ter verdediging van de rus is echter op zijn plaats. 

Het initiatief tot het oprichten van de IUS is niet uit studenten

kringen VOOrtgekoMen, en de doelstellingen van de IUS zijn niet door 

~tudenten geformuleerd. Het zijn politici en partijfunctionarissen, 

die verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de IUS functioneert. 

Indien de rus functionarissen uit communistische kringen niet bereid 

zijn zich naar de taak van de IUS te richten, stellen zij daarmee 

hun loopbaan in de wa3gschaal. De overtuiging is gerechtvaardigd dat 

naast de opportunisten die de IUS als springplank gebruiken, een 

groot aantal rus functionarissen gelooft in het doel, waarnaar zij 

streven. Volgens de communistische ideologie is het niet immoreel 

dat het doel de middelen heiligt. Derhalve is het niet op zijn pl~ats 

deze mensen immoraliteit te verwijten. Doch het is evenmin op zijn 

plaats deze hypocrisie te bevorderen en als iets nobels en verhevens 

!!OOr te stellen. 

Internationale studenten-samenwerking is een waardevolle zaak. De 

student is een wezenlijk bestanddcel v2n zijn maatschappij, en dient 

zichzelf niet 'als een !"nat schappelijk aanhangsel te beschouwen, dat 

voorlopig buiten spel staat. Zijn speciale positie brengt met zich 

mee, dat hij als zoeker n~ar de waarheid, zich niet neerlegt bij de 

fouten van zijn maatschappij als waren die onvermijdelijk. Dit geldt 

in nationaal opzicht en in intcrm;.tionnal verband. 

Het feit, dat de wereld gescheiden is in Oost en West, is geen feit 

dat hij voor kennisgeving behoeft aan te nemen. Een werkelijke dia

loog tussen de studenten van heden, betekent een beter begrip bij de 

vorDntwoordelijke burgers van morgen. De wereld van vandaag kan zich 

niet veroorloven de k~nsen tot een beter begrip te laten liggen. 

Doch men dient er niet de ogen voor te sluiten, dat de wereld nog 

:Jndere conflicten kent d:J.'t het Oost-'Jlest conflict, die in importantie 

even belangrijk, zo niet bcl8ngrijk~zijn. 

Het rassenvra~gstuk zal slechts van de aardbodem kunnen ver~vijnon 
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door de gezamenlijke inspanning van alle rassen, die de menselijke 

geneigdheid tot discriminatie alleen te boven kunnen komen door zich 

voor 10~~ in te zetten. De schrijver is zich ervan bewust, dat het 

begrip non-discriminatie gemakkelijker is neergeschreven dan in 

praktijk gebracht. Dit doet echter aan de noodzaak niets af, om tot 

een samenleving te komen waarin een ieder, ongeacht zijn huidskleur, 

voor de ander als medemens aanvaard wordt. 

Een tweede vraagstuk is de verhouding tussen noord en zuid, rijk en 

arm, diegene met een volle maag en diegene die niet weet of de 

volgende dag levenskansen zal inhouden. "The fight against any form 

of oppression" heeft tot doel een menswaardig bestaan te creëren. 

Het gevecht voor het bestaan zelf is echter niet minder belangrijk. 

Indien er ergens een taak ligt voor de internationale studenten bewe

ging dan is het op deze terreinen. Het contact dat de studenten van 

noord en zuid en van verschillende rassen gevonden hebben in de 

internationale studentenbeweging, zal ten volle benut dienen te 

worden. Leadership-trainings-seminars, analfabetismecampagnes, 

community dovelapment projecten e.d. kunnen een immense bijdrage 

leveren aan de uitwisselingen van de know how, know why, know where en 

know what. 

Door deze vormen van intense samenwerking kan het begrip world student 

unity een re~le inhoud krijgen, als een effectief middel om een univer

seel gewenst einddoel te bereiken. Mogen de volgende decennia van een 

ontwikkeling in deze richting getuigen. 



Appendix A 

~rter of the International Student Conference (I.S.C.) 

We, the National Unions of Studente and National Delegatiens 

gathered tagether in the 11th International Student Conference in 

Christchurch (22nd June to 1st July, 1964) 

aeriving our strength and inspiration from the millions of 

studente who from our constituents, 

- committeè to encourage, aid and defend the demoeratic student 

movement thtoughout the world, since onJy ~hrough dynamic, 

uni ted ani indeelendent action ca~ students"":fulfil their role 

as a conscience of socièty in the vanguard of political, 

economie and social progress. 

- committed to the principle that the student community and the 

National Unions of Studente are integral parts of society 

and share a common destiny with it, · 

- convineed that cooperation among representative, indepenrlent, 

democratically erganieed student associrttions, based on common

ly shared and universally applied principles, is the most 

effective means for students to defeat oppression in all its 

fo~ms and to build tagether a free university, a 1ree society 

and a peaceful world order embodying the hope for mankind set 

forth in the Uni versal· Deelara ti on of Human Righ ts, 

- hereby establish this Charter of the International Stud€nt 

Conference which will determine and guide the actions of its 

organs and merobers within the framewerk of the Conference. 

I. 

The Ideale of the International Student Conference 

1. A Free ~~iversity in a Free Society 

A. The Free University 

The International Student Conference, believing in a 

University acceEsible to all and autonorneus in its functions, 

yet conditioned by the needs and asnirations of the people, 
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whose dedication to educational, social and economie 

progress never weakens its resolve to seek and guard the 

truth, whose doors are open to society but invincible to 

racial, politicalor ideological assault, shall seek to 

realise and defend the freedom of the university so that: 

1. It shall be a university which fulfils its vital role 

as a forum for the unfettered interplay of ideas, as a 

souree of leadership for economie and social development, 

and as a centre where even thc ~ost basic assumptions 

and institutions of society can be placed in doubt, 

without fear of reprisals by any political, economie or 

social force. 

2. It shall be a university to which students from all 

racial, political, religieus, national and economie back

grounds have equal access on the basis solely of their 

individual abilities and needs. 

3. It shall be a univcrsity fully sustairred by the society 

of which it is a ~art and, in consequence, fully able to 

provide, in conditions of adequate welfare, an education 

based on national needs and responding to the demands of 

economie and social development. 

4. It shall be a university in which students are free to 

defend tagether their legitimate intereets and responsib

ilities, promate their common welfare and that of society, 

express thejr own viewnoints and take active part in the 

formation of university policy without interference, 

restrietion or censorshin. 

B. The Free Society 

The International Student Conference, believing that the 

freedom of the university and the freedom of society are 

inseparable, believing that the free and open society must 

be fully indenendent of any form of external domination, 

that its citizens must be able to organize their national 

life in response to populat needs and aspirations, and that 
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its political, economie and social structures must serve the 

genuine needs of tha people as expressed through demoeratic 

channels of ·communication, shall seek to build and defend the 

following basic objectives of the free society: political 

democracy and economie and social justice. 

1. ?olitical democr~, based on the will of the people ex

pressed in accordance with the ~rinciple of universal adult 

franchise and the Practice of free and regular elections, 

shall be achiçved only when political power is nat the 

privilege of any group, class or race, but is exercised 

in conditions of full freedom of expression, assembly and 

association anp the recognition of the full rights of the 

individual. 

2. Economie Justice shall be achieved only when equality of 

economie opportunity, adequate material standards of 

living and the equitable distribution of the national 

wealth depend on precepts and methods of economie planning 

and growth based on popular needs and asnirations rather 

than the rigid actherenee to any particular economie doctrine. 

~conomic justice may be further fostered and nurtured by 

equitable and mutually agreed farms of international econom

ie dooperatien which aim genuin0ly to promate rapid economie 

develonment and to eliminate the economie expioitation and 

subjugation of one part by another. 

3. Social Justice shall be achicved primarily through universal 

concern and action, based on full reeognition of the in

herent dignity and the euqal and inalienable rights of all 

memhers of the human family, in conditions of~full equality 

of opportunity and treatment under the law, enabling all to 

live and werk in freedom from hunger and want. 

C. World Peace 

The International ftudent Conference, belicving that the free

dom of the univarsity and the freedom of society cannot be 

divareed from thc strugglefur world peace, and believing that 
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l2sting Deace can only be achieved through national independ

ence, self-determination and international cooperation and the 

eradietien of all farms of oppression, shall seek to encourage 

permanent world peace ~nd disarmament based on: 

1. A st~engthened United Nations in which all mombers fulfill 

their responsibilities and share equally the task of pro

moting peace, freedom and progress. The United Nations must 

be a medium for the arbitration and salution of all major 

international disputes and must become the basis of the 

future world order. 

2. The promotion of sineere and constructivo cantacts between 

people from various countries, including those with different 

political, economie and social systems, leading to greater 

mutual understanding. 

3. The conversion of economie and human resources now engaged 

in arms production to the urgent objectives of economie, 

social and educational development. 

4. An egreement to ban all nuclear weapons tests, endorsed 

by all nations and containing adequate controls and safe

guards to gu~rantee their full compliance as ~ first step 

towards complete and general disarmament. 

5. The rule of law to proteet men and nations against aggress

ion, to provide peaceful channels for the exercise of·impart

ial justice, and to create a world in which mankind, despite 

differences of ideology, race and religion, is united. 

2. The Struggle for the Ideals of the International Student 

Conference 

Th~ International Student Conference, 

Aware that oppression in all its farms (imperialism, 

colonialism, neo-colonialism, totalitarianism, racism, 

dictatorship, social injustice and militarism) continues 

to threaten the free university, the free society and 

world peace, jeopardizing the rights and responsibilities 

of students in the struggle for justice, 

p 
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Believing that the str~ggle egainst oppression must not 

be subverte à to. the ob j eet i ves of any ideological, reli

gieus, political or military bloc, since no power group 

in the world is free of oppressive systems, acts and 

policies, 

Convineed that t~t the student struggle against oppression 

must stem from objective judgements freely arrlved at by 

studente themselves, 

shall scek to achieve its ideals by struggling against: 

1. Imperialism 

the action of the government or economie groupings of one 

country to domin~te or encroach upon another country and to 

exploit and subjugate its people ei~her militarily, economic

ally, politically or culturally. Impcrialism takes many farms, 

is practised today by several powers, and connat b~ viewed 

solely as the culmination of a particular economie system or 

as the natural exnression of any particular ideology. 

2. Colonialism 

the deliberat·e suppression by one. country of the economie, 

politic~l Rnà cultural sovereignty of another and the vial

ation of its inherent right of s.elf-determjnation. Colonial

ism is a flagrant vjolation of hum~n rights anà renders 

impossible the full economie, social. and cultural develop

ment of the colonised country, and creates a elimate in 

which neo-colonialism can thrive and entrench itself. 

3. Neo-Colonialism 

the indirect dominntion or eneranchment by any country on 

the independenee .and integri ty of a sovereign na ti on, 

primarily economie but also military,. political and 

cultural, practised most commonly but not exclusively by 

farmer colonial powers over countries· which possess 

nominal but not substantive independence. Neo-colonialism 

is oppression in a subtl·e farm, which undermines the nRtion' s 
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sov~reignty, integrity, freedom of action and control over 

its own economie resources. It is a travesty of mutually 

beneficia! economie, cultural and polit~cal cooperation, 

based upon the free consent of both parties and upon 

mutual respect and equality. 

4. Totalitarianism 

the systematic ~nd forcib~e imposition of a particular 

doctrine or belief upon all aspects of the life of a people, 

who are not permitted to express themselves freely, whether 

that doctrine be racist, religieus or ideologièal in charac

ter. Totalitarianism need not necessarily exist in a ene

part state provided that fundamental human rights are fully 

respect ed. 

5. Racism 

the violation, on grounds of racial origin, of the right 

of every human being to equal treatment and opportunity. 

Racial prejudice is based on ignorance, fear and hatred and 

seeks to destroy human dignity and eerrode the human 

person8lity. Racial discrimin~tion oftcn develops into a 

system of politica!, economie and social exploitation which 

can culminate in genocide. Racism can exist in any society, 

regardless of its political or social system, its official 

ideology, or its degree of economie development. 

6. Dictatorship 

the economie, military and politica! demination of the 

people by an unrcpresentative regime, of an individual or 

a group, which tries to maintain itself in power by 

corruption, fraud or at the expense of human life and 

liberty. 

7. Social Injustic8 

the grossly inadequate or unequal access by a part of the 

people to the economie, educatiofial, social or cultural 

benefits of their society. The widespread illiteracy, hunger 
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poverty and disease which plague most of the nations of the 

world indicate the magnitude and the urgency of this evil. 

8. Militarism 

thc use of military power to obtain political, economie and 

social control of a country by preventing or ignoring demo

eratic elections, which results in the dominatien of a 

tountry by systems which f~vour the privilcged classes. 

Militarism responds to imperialist interests using for its 

purpose repreesion in all its forms, violatien the frcedom 

of man and using simulated rights and laws which are not 

in.accordance with the aspirations of the peopl;. 

3. The Rights and Responsibilities of National Unions of Students 

in the Struggle for the Ideals of the International Student 

Conference 

The International Stud~nt Conference, 

Recognising that the democratie student movement is an 

expression of the need of students to organise themselves 

in order to advance their rights and fulfill their respons

ibilities bath as students and as memhers of society, 

Believing that only through the growth and encouragement of 

demoeratic National Unions of Students based on.the willand 

work of students themselves and effcctively repreeenting 

their interestscan the ideals'set forth in this Ch~rter be 

achieved, 

Convineed that the independenee and sovereignty of every 

National Union of Students in national and international 

affairs is a prerequisite to its success, 

shall seek to defend and discharge these rights and responsib

ilities of ~ational Unions of Students: 

1. Every National Union of.Students has the right to organise 

itself without outside interference, and has the responsib

ility to make every effort to exercise this right without 
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fear of reprisals from any source, regardless of whether its 

opinions differ from thosc of its government or of any part

icular group in its society or outside. 

2. Every National Union of Students has the right and responsib

ility to maintain complete independenee from any non-student 

body whether a govPrnement, political party or youth organiz

ation, just as ~very National Union has the right to co

operate closely with these elcments when such coo~eration 

reflects and promotes the freely determined will of the 

student community. 

3. Every National Union of Students in consananee with the 

principlcs of the Charter has the right to appeal for rnaral 

qnd material solidarity from othcr National Unions of Students 

and the responsibility to provide such solidarity ~hen 

required. 

4. Evcry N~tional Union of Stu~ents has the re~ponsibility, 

through regular ~ssemblies, democratically organised, and 

through its executive officers, democrntically elected, to 

derive its mandates exclusively from the student community 

wh~i~ it represents so that no outside force may impose its 

own ideology or policy upon the Union in vialation of the 

freely held opinions of its constituents. 

5. ~very National Union of Students has the responsibility to 

defend the free university and the free society and to work 

for world peace. 

6. Every National Union of Students has the responsibility, 

taking into account the principles of this Charter, to work 

for world-wide cooperation and the universal application of 

these principles. 

7. Every Nntional Union of Students has the responsibility to 

promote, in the spirit of this Charter and on a bi-lateral 

and multi-lateral basis, p~ractical cooperation between 

students of all countries with different social~ political 

and economie systems in order to reach world student unity. 
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~ummary of part II. 

Structure and Functions 

The International Student Conference shall be an organization 

composed of National Unions of Students which adhere to this 

Charter and which fulfilf their responsibilities as defined 

herein. 

2. hembershiE 

1. The International Student Conferenceshall have as members 

National Unions of Students and National Delegations who 

have ratified this Charter, who have given evidence of support 

for this Charter in their actions and statements, and who 

shall be admitted to the International Student Conference by 

a majority vote of its members present and voting at a 

Conference. 

2. Decisions on merobership status shall be based on appropriate 

documentation from organizations applying for this status. Such 

organizations shall submit evidence of their actherenee to this 

Charter and of their commitment to the International Student 

Conference as a framework for cooperation. They shall include 

in their application for status a statement of such actherenee 

or commitment, an expression of their willingness to ful-
,' 

fi~l the responsibilities of a Natiohal Union of Students as 

set 'forth in the Charter, and a de scription of the body of the 

organization which has certified such actherenee or commitment. 

3. Other Statuses 

1. Associate Status in the Conference will be granted to organ

izations who meet the structural requirements of a National 

Union of Studects, who have demonstrated their commitment 

to the International Student Conference and their support for_ 

its programme, and who meet their financial and other 

responsibilities. 
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2. Associates shall have the right to speak and to move and 

secend motions in all sessions of the Conference. 

3. Observer Status may be granted to national, regional or 
., 

overses student organizations and ether organizations who have 

shown an interest in the werk of the International Student 

Conference. 

Observers may speak in all sessions only at the invitation 

of the Conference. 

4. Supervision Committe~ 

8. The Supervision Committee shall be the sole authority in 

the interpretation of the Charter of the International 

Student Conference in the inter-Conference period. 

5. The Secretariat 

1. The Conferenceshall have a permanent Secretariat ~nown as 

the Secretariat of the International 3tudent Conference. The 

responsibility for implamenting the resolutions and mandates 

of the Conference shall lie with the Secretariat. The Secretar

iat, with the prior agreement of the Supervision Committee, 

may also initiate new programmes in the inter-Conference 

period to meet new circumstances which have arisen since the 

last Conference. It will base its actions and statements on 

the Principles of the Charter. 

6. Research and Information Commission 

1. The Supervision Committee shall elect a Committee of five 

individuals called the Research and Information Commission 

which shall have the primary responsibility for investigating 

allegations of the violatien of student rights or the exist

ence of one or more of the farms of oppression defined in 

this Charter. The members of the Comm~ssion will be elected 

as individuals on the basis of their personal competence, 
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integrity and dedication to the principles of the International 

Student Conference. Their mandate will continue until a new 

Commission has been elected. 

One of these indivicuals shall be elected by the mémbers of 

the Commission as its Chairman. The Commission may appoint 

such additional personnel to assist in its work as it d~ems 

necessary. 

2. The Research and Information Commission shall receive all 

necessary technical assistance from the Secraariat without 

allowing such assistance to prejudice its work in any way. 

3. The Commission shall be charged with making a full investig

ation of the student situations in the countries it is man

dated to study, as well as whatever political, social and 

economie background may be necessary to an understanding of 

these situations. The Commission shall have the responsibility 

of informing student organizations and other sectors of world 

opinion as to anu violation of rights or existence of oppress

ion in the countries under study. It shall circulate its 

reports to member organizations for their action and shall also 

submit these reports to the next 6onference. 

4. The Research and Informations Commission shall initiate a 

study upon a mandate from the Conference or the Supervision 

Committee, or upon the request of five member organizations. 

5· If a member organization feels an urgent need for a Conference 

statement on a particular situation not covered by the in

vestigation of the Commission, that organization should sub

mit a suggested statement along with sufficient supporting 

documentation to the CommissJon which, in turn, would report 

its recommendations to the Conference. 

7. Finance 

2, The Secretariat may seek and use funds for the implementation 

of the Conference programme (rom other sourees provided that 

such funds are given in support of the Charter and that their 
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acceptance and use is consisterit with the policies and 

resolutions of the Conference. 

3. Memher org~nizations and Associates must pay their full 

contribution unless the Supervision Committee has decided 

otherwise. 

4. Memher organizations who have nat paid their contributions, 

or that part thereof which has been decided upon by the 

Supervision Committee, for two (2) fiscal years, shall net 

be entitled to vete at the Conference until such time as 

they have cleared their financial arrears. 

III. 

Amendments 

The provisions of this Charter shall stand until amended by the 

Conference. Amendmcnts to the Charter must be submitted by Memher 

organizations to the Secretariat for circulation among all Memher 

organizations at least two months in advance of a Conference and 

shall he considered first by the Supervision Committee, although 

the Conference need not be hound hy its recommendations. Amendments 

may be adopted by a vete of two-thirds of the Memhers present and 

voting. 

Schedule I 

1. National Union of Students 

A National Union of Students shall be an organization whose 

memhership is composed of individuals engaged in study at uni

versities and institutes of higher education in any territory, 

if that territory has a de facto separate governmental admin

istration whether pontically independent or not, whose function 

it is to represent the interest of these individuals, ~hosê-
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whose executive body is freely elected by the students, and 

whose membership ~s open to all students in that territory, 

provided that such an organization is either the only ene in that 

territory claiming to exercise the function of a National Union 

of Students, or that, if there be more than one, it exercises 

this function on behalf of the majority of the above individuals. 

2. National D~~egation 

A National Delegation shall be a representation from a country 

where no National Union exists, but which has credentials from 

a majority of university student unions in that country whose 

executive bodies are freely elected by the students, and which 

represents a mojority of students in that country. Members of 

a National Delegation should make all possible attempts to form 

a single national organization in their country as soon as it is 

practicable. 
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The I.U.S. Constitution 

Preamble 

We, the students of the world, 

- Gathered in Prague in August 1946 at the World Student Congress, 

called by the International Preparatory Committee elected by the 

London International Students Conference of November 1945, 

- Conscious of the historie significanee of this era, when the 

Charter of the United Nations is being established and when all 

workers and young people strive in the service of mankind towards 

the fundamentals of social and economie advancement, 

Faithful to the example of the best of our members who died in 

the fight of the demoeratic peoples for their liberty, 

Affirm our will 

- to build again a better world, desirous of liberty, peace and 

progress, to take that place in the vanguard of the youth of the 

world; which we have held so often before in the course of 

history: 

To this end, we do now constitute the International Unio~ of 

Students. 

The International Union of Students considers the unity of all 

demoeratic farces, which work for progress and base their activities 

upon the principles of the United Nations, to be an indispensable 

condition for the realisation of a just and lasting peace, and the 

equality of all peoples. 

The purpose of the International Union of Students, which is founded 

upon the representative student organisations of different c9untries, 

shall be to defend the rights and interests of students, to promate 

impravement in their welfare and standard of education, and to 

prepare them for their tasks as democratie citizens. 



Acts of the Constitution 

Sectien I 

Name 

The name of the organisation shall be: 

The International Union of Students; 

(hereafter referred to as the rus). 

Sectien rr 

Headquarters 

The Central Offices of the rus shall be situ~ted in Prague. 

Sectien rrr 

The rus, as a representative international student organisation 

which defends the interests of students, shall strive for the 

following.aims: 

a) The right and possibility of all young people to enjoy primary, 

secondary and higher education, regardless of sex, economie 

circumstances, social standing, political conviction, religion, 

colour of race; an extensive system of state scholarships and 

family allowanc.es the provision of textbooks and school materials 

free of charge; facilities for the maintenance of health and all 

other means of improving the living conditions of students. 

b) A better standard of education, full academie freedom and student 

rights. 

c) The promotion of national culture, appreciation of the cultures 

of all peoples and the love of freedom and democracy. 

d. The acievement of the unity of the student movement in all 

countries. 

e) Friendship, mutual understanding and co-operation among all 

students of the world and the unity of the world student community. 



... ,. 

f) The eradic~tion of all forms of d~scrimination and, in particular, 

of racial discrimination. 

g) The realisation of the aspirations of students in colonial, 

semi-colonial and dependent countries struggling against colon

ialism and imperialism, and for full national independence, 

which is a prerequisite for the full development of education 

and national culture. 

h) The co-operation of students with other sections of the popula

tion and the development in students of a sense of responsibility 

towards society. 

i) World peace, international friendship among all peoples and the 

employment of advances in science and culture for the benefit of 

humanity. 

Sectien IV 

Activities 

The IUS shall carry out its activities in the spirit of Sectien III 

of this Gonstitution. These activities, organise~ by the IUS 

directly or in co-operation with other student organisations may 

be as fellows: 

a) International student meetings, bath general and specialised, 

and any action !eemed necessary to realise the policies ang 

programmes which may be decided upon at such meetings. 

b) International student correspondence. 

c) Various farms of student travel and exchange. 

d) The promotion of all farms of practical co-operation among 

studente and their.organisations on a faculty basis and the 

encouragement of student cultural activities. 

e) The colleetien of information concerning student problems and 

its dissemination throughout the world. 

f) The publicatton of official periadieals of the IUS in as many of 

the main world languages as is dèmanded by their circulation • 

g) The organisation or support of student sport activities. 



h) The organisation of relief work and, to that end, the extension 

of material and financial aid to students and the~r organisations 

which are in need of it; this to be undertaken by the creation 

of special funds and the institution of national and internation

al campaigns; in its re:ief work, the rus should co-operate with 

appropriate bodies. 

i) The support and encouragement of contributions by students and 

their organisations towards the establishment of better inter

national understanding and the preservation of peace. 

j). All possible assistance to students of colonial, semi-colonial 

and dependent countries and the promotion of international 

solidarity activities in support of their struggle for freedom 

and independence. 

k) The maintenance of the closest possible relations with organisa

tions of the United Nations and in particular wit UNESCO: the 

development of close relations with other international organisa

tions on matters of camman interest to students. 

l) The presentation of student problems befare international 

organisations. 

m) All other activities that may be necess~ry to further the aims 

of the rus. 

Sectien V 

Merobers of the rus, their rights and obligations 
,. 

Merobership 

Categories of merobership in the rus shall be: 

Full members. 

- Associated msmbe~. 

Full Merobers --------
Full merobers of the IUS shall be: 

1. National unions of students. 

2. National co-ordinating committe~s uniting the various student 
I 

organisations of the country conc~rned, where no national union 

exists. 



3. One pr more student organisations of a country where neither a 

national union nor a co-ordinating committee, as defined ahove, 

exists. 

4. Representative student organisations ahroad which unite the 

làrgest numher of students of the country or countries concerned. 

Rights of Full Memhers 

Every organisation which is a full memher of the rus has the right: 

a) To participate in all praeeedinga of the rus Congress. 

h) To receive the status of delegate at the rus Congress. 

c) To suhmit suggestions for discussion to the rus Congress and 

executive hodies. 

d) To elect and he elected to the executive hodies of the rus. 
e) To participate in meetings of any of the governing and executive 

hodies upon which it is nat represented, whenever questions 

which concern it directly are heing discussed or decided upon. 

f) To seek the assistance of the rus for the execution of any 

particular activity or project which it may undertake. 
• -~ < 

g) To employ in its title the status of merobership and the use the 

emhlem of the rus. 
h) To disaffilinte. 

Ohligations of_Full Memhers 

Member organisations if thc rus shall accept the following 

bhligations: 

a) To accept the rus Constitution. 

h) To contrihute to the implementation of decisions of rus govern

ing and executive hodies as far as these are in accordance with 

their constitution and policy. 

c) To pay such dues as are required hy ·d~•isions of the lUS Congress. 

Associated Memhers 

Associated merobers shall be admitted, such memhers to he student 

~rganisations which are eligihle for full merobership in the rus and 

who within the limitation of their own constitutions accept limited 

obligations and in return receive certain rights of associated 

I 
I 



membership. These obligations and rights shall be determined by 

agreement between the IUS Executive Committee and the organisation 

concerned, and must be ratified by the IUS Congress. 

Admission and Disaffiliation 

a) Student organisations represented at the inaugural World Student 

Congress in August 1946, and on whose behalf the Constitution is 

voted and signed, may, subject to ratification by the ~rganisa

tions concerned, become members of the rus - this subject to 

Sectien V., Members. Such membership involves payment of the 

subscription provided for in Sectien VI., subsectien I~ a), VI. 

within six months of the inaugural congress. 

b) Student organisations applying fcr merobership may be accepted 

by decision of the Executive Committee, subject to ratification 

by the Congress of the IUS. 

c) Member organisations of the rus, iritending to disaffiliate must 

inform the Executive Committee in their dic~sion. The disaffil

iation shall become effective immediately their notification is 

acknowledged by the Executive Committee. Such organisations may 

present t• the following IUS Congress the reasans for their 

disaffiliation. 

Organisations with Cohsultative Status 

1. Organisations which do not qualify for full or associated 

merobership but which desire to have werking relations with the 

IUS may apply for and aceeet consultative status with the rus. 

2. They shall be: 

a- Student organisations of a specialised character: cultural, 

sport, relief, faculty, press and travel, except in the case 

where an rus member organisation in the country concerned 

raises an objection. They shall be entitled to give advice 

to and particip~te in the work of relevant departments and 

specialised agencies of the rus, to take part in activities 

related to their specialities and participate without voting 

rights in the IUS Congress on matters relevant to their 

organisations. 



b- Organisations of students studying abroad which are not 

eligible for memberehip and whose application for consultat

i've status is not opposed by the IUS member organ:is·ations in 

the respective countries. Such organisations may take part 

in the IUS Congress without voting rights; seek. the assist

ance of the rus for special help in cases of need and 

participate in activities of the rus. 

3t Consultative status does not require acceptance of the IUS 

Constitution, but only of certain werking relations ~onnected 

with the activities of the IUS. 

4. Consultative status may be granted to student organisations by 

decision of the Executive Committee of the IUS subject to 

approval by the rus ~ongress. 
n· . . . . 

5. Organisations withdrawing from consultative status must inform 

the Executive Committee of their decision. Such withdrawal shall 

be effective immediately after notificntion of the Executive 

Commi.ttee. 

Sectien VI 

Governing and Executive Bodies of the IUS 
.. ,. 

The highest governing body of the IUS shall be the Congress (here

after referred to as the IUS Congress). 

The executive boqies shall be: the Executive Committee of the rus, 
the Secretariatof the Executive Committee and the Financë Committee: 

In exercising their functions, the governing and executive bodies 

shall be guided by the following general principles. They shall: 

- take as their sole guide the intereets of the studente Öf the 

world, act ir. t~e spirit of mutual respect and equality among 

d~fferent ~tudent.organisations of the world ánd strive to 

r~flect the views of member organisations of the rus. 

respect the sovereignty and autonomy of member organisations of 



Subsectien 1 - The IUS Ccngress 

a) The Congress shall be empowered to: 

I. Work out the policy and programme of the IUS and rev~ew 

the work of the IUS since the last Congress. 

II. Approve amendments and addenda to the Constitution by a 

2/3 majority of the total number of ~otest cast. 

III. Discuss the report of the werk of the Executive Committee. 

IV. Create special agencies and commissions to assist the 

carrying out .of the policy and programme of the rus. 

V. Affiliate the IUS to ether organisations. 

VI. Fix the scales of dues for the member organisations and 

the date of payment of the dues. 

VII. Approve the budget. 

VIII. Elect to the Executive Committee member organisations 

of the IUS. There shall be a Secretariat of the Executive 

Committee. The total number of members of the Executive 

Ccmmittee and of the Secretariat shall be determined by 

the Congress. The Secretariat shall consist of the 

President, Vice-Presidents, General Secretary, Secretar

ies and the Treasurer who shall be appointed by these 

member organisations which the Congress elects. 

In the case of an organisation net being able to fill 

its position on the Secretariat, the Exccutive Committee 

is empowered to select an alternative organisation from 

among its own members. 

No repreeentative shall be appointed to the Secretariat 

who at the time of appointment has finished his (her) 

university or college course for more than three years. 

IX. Elect four members among its member organisations, which 

with the Treasurer shall form the Finance Committee. 

b) The Congress shall be composed of delegations from full and 

associated members of the IUS. Delegatiens of organisations 

affiliated according to Sectien V, points 1, 2 and 4 shall have 



equal votes at the Congress; the total votes of the delegations 

of member organisations affiliated to the rus in any country 

according to Section V, point 3 shall not exceed the votes 

granted to each of the above organisations. The number of votes 

accorded to each organisation shall be defined in the standing 

orders of Congress. 

c) The Congress shall meet at least once in two years; the Executive 

Committee shall inform all member organisations of the proposed 

agenda, date and place of the Congress not later than three 

months befare the meeting of the Congress. 

d) Extraordinary Congresses may be convened at the request of not 

less than 1/3 of the total number of full and associated member 

organisations of the rus. 

e) All votes at the Congress, except when otherwise stated, shall 

be by simple majority. 

f) The quorum shall consist of delegations of 2/3 of the total 

number of full and associated member organisations of the rus. 
) 

g) Observers to the Congress may be invited at the diseretien of 

the Executive Committee subject to the approval of the Congress. 

Subsectien 2 - The Executive Committee 

a) The functions of the Executiv.e Committee shall be limited to the 

carrying out of t~e policies, decisions and projects adopted by 

the rus Congress. 

b) The practical activities of. the Executive Committee shall be 

directed by the President, Vice-Presidents, Genetal Secretary, 

Secretaries and Treasurer of the rus who form the Secretariat 

of the Executive Committee of the rus. 

c) The activitiés of the Secretariat and of the various departments 

of the IUS shall be supervised by the Executive Committee and the 

Secretariat shall submit regular reports of its work to the 

Executive Committee. 

T 
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d) The Executive Committee shall assist merober organisations in 

the fulfilment of any projects which ~ay be entrusted to them 

by the lUS Congress. 

e) Merobers of the Execut±ve Committee, if unable to attend the 

meetings of the Executive Committee, may be represented by 

nominees, who must be approved by the member. organisation. 

concerned. These nominees have the full right of members of 

the Executive Committee. 

f) The Executive Committee shall meet at least twice a year. 

g) 2/3 of the merobers of the Executive Committee shall constitute 

its quorum. 

h) All decisions of the Executive Committee shall be taken by a 

simple_majority vote. 

Sectien VII 

Budget and Finances 

a) The financial resources of the rus are derived both from the 

subscriptions paid by merober organisations, according to the 

scales agreed upon by the Congress, and from other sourees 

arising out of student activities carried out by the rus anti 

ether student organisations. 

b) The draft budget shall be·compiled'by the Yinance Committee 

for the approval of the Executive Committee and rus Congr~ss. 

c) After approval of the budget, the rus Congress may introduce 

changes in the subscriptions to be paid by merober organisations 

in consideration of changes taking place with{n the said member 

organisations. 

d) The Finance Committee shall transact the financial business of 

the· lUS, subject to the general supervision of the Executive 

Committee. 

e) The Chairman of the Finance Committee, in his absence the Vice

Chairman, shall have the right to be present at meetings of the 

Congress and the Executive Committee in a consultative capacity. 



f) The Finance Committee shall compile reports for submission to 

the Executive Committee and IUS Congress and shall submit 

audited accounts to the Congress. 

g) The Executive Committee shall appoint the official auditars 

of the rus. 

h) The Congress shall decide upon the utilisation of the funds and 

. prop~rty of the rus should this organisation at any time be 

dissolved. 

Sectien VIII 

Standing Orders and By-1aws 

Standing orders and By-Laws to be attached to the Constitution 

shall be adopted by the IUS Congress by a 2/3 majority of those 

present and voting. 

Sectien IX 

The Constitution 

The Constitution shall be translated into the languages of all the 

countries from which student organisations are affiliated to the 

lUS. For the purpose of interpretation the official text in Arabic, 

Chinese, English, French, Russian, and Spanish shall be authoritat

ive. 

NOTE: The above Constitution was duly ratified by an overwhelming 

majority of the delegates at the World Student Congress on 

Tuesday, August 27, 1946. From this date, the Constitution 

becomes operative. 

The Constitution was amended at the IIIrd World Student 

Congress, 1953, at the IVth World Student Congress, 1956 and 

at the vrth Congress of the IUS, 1960. 



~dix to the Constitution 

Definitions 

For the purpose and interpretation of this Constitution: 

A. National Unions are regarded as student organisations: 

1 - whose governing bodies are democratically elected by 

members of the organisation. 

2 - whi~h arè open to all students of the country concerned 

without regard to their sex, economie circumstances, social 

standing, political conviction 1 religion, colour or race. 

3 - represent a majority of the students of their country 

organised on the basis of the two previous principles. 

B. Students are regarded as: 

Those who pursue courses of higher education at universities, 

training and technical colleges! The definition does not 

include young people at primar~ or secondary school. 



Appendix c· 

International Student Meetings 

a. International Student Conferences (ISC). 

No. Place D.'l.te ParticipatingrNUSes 

Europe North La tin As ia Austr. Afr. Tot al 
Amer. Amer. _ __,__,__ 

1 Stockholm dec.1950 15 2 2 1 21 
2 Edinburgh jan.1952 '18 2 1 2 1 1 25 
3 Kopenhagen jan.1953 19 2 8 3 Î 2 35 
4 Istanbul jan.'l954 20 2 7 5 2 4 40 
5 Birminghe.m jcü .1955 2i 3 11 9 2 6 52 
6 Ceylon sept. 1956 21 3 12 10 2 8 56 
7 Nigeria sept.1957 19 3 16 12 2 10 62 
8 Peru febr .1959 19 3 16 9 2 13 62 
9 Klosters aug .1960 20 3 19 12 2 17 73 

10 Quebec june 1962 22 3 19 16 2 18 80 
11 Christchurch june1964 18 3 8 13 2 14 58 

b. Latin American Student Congresses 
1 • Montevideo 1955 
2. La Plata 1957 

3. Caracas 1959 
4. Na tal 1961 

c. Pan-African Student Conference 

1 • Kampala 1958 

2.. Tunis 1959 

3. Nairobi 1964 



d. IUS Congresses and Council-meetings. (Since 1956 no council
meetings) 

1. Prague-Congress 

-Prague 

-Pari~ 

-Sofia 

2. Prague-Congress 

-Warsaw 

-Bukarest 

3. Warsaw-Congress 

-Moscow 

-Sofia 

4. Prague-Congress 

5. Peking-Congress 

6. Baghdad-Congress 

7. Leningrad-Congress 

8. Sofia_Congress 

August 1946 
August 1947 
August 1948 

September 1949 

August 195n 
September 1951 

September 1952 

September 1953 
September 1954 

September 1955 

August 1956 

September 1958 
October 1960 
August 1962 

December 1964. 



APPENDIX D 

Survey of National Stud(::nt Orp;nnL~.ationE_. 

The survey of National Students OrgHnisations given below, is hy no 

means exhaustivd.rnclui~d ~re only these organizations, which are 

/wz;re in ono or another way ?J"Irticip;üing in the international stu

dent movem~nt, or 0ight do so in the future. 

The characteristics of so~c organizations will be out of date at the 

time tnis surv(;y ü:; publishcri.On sorr-; othcr organizations no suffi-

cient material w~s avatlahlo, and in soma cases the correctness of 

the facts could not be ~rovcd. 

Therefore this list ~ust not be re~ardod as 100~ reliable.The chan

ging picture of the international and national student movement ma

kes it virtually inpossible to provide exact inforrnotion.Neverthc

less it seums useful to givc a general survey of the different 

trends d.d. sumner 1965. 

Thc figures at.thc right of the following pages zive thc presence 

of the organi~ation at the 8th IUS, lOth rsc and llth I~C.Only thc 

voting organiz~tions , and these who recaiv~d fratern?l obsorver 

status are mcntionod. 

A.bbreviations 

Tcxt: 

Column: 

s 

% 
u 

R 

Jvl 

'N': 

Numbcr of student-Mombers 

Dogree of rcprcsentativity. 

numb8r of affiliated univursitius (= student councils) 

rcgional affiliations. 

Full membar of the IUS 

rncluded as f'Wmber in thc rus mombership list, but not 
present at the 8th IUS Congrcss.Thcrefore it is not 
ccrtain if thcr;c org,-,niza ti ons re: gard themselves still 
as rus mombers. 

A : Associate ml)rbe:r of the rus. 

'A': Asc:ociate r1C;ribr..:·r, which was not nrcrc>cnt.Sc.: 1 Jii 1 

D : Dcle~atc status at thc rsc 

Dm: Dclcgate, who partici~xl.tei in th0 lOth rsc walk-out. 

F : Fraternal obscrver at th0 rsC.Unlikc an obcscrvcr, a 
fratcrnal observor has spaaking rights in all sessions. 

Sources: Ristory of ~ational Unions of Students, CU~; Ycarbook of 
Youth Organizations, UNESCO; the Student, ISÇ; World Stu
dent News, rUS; Africa Report, may 1965; rus and rsc Mom
bership reports; ~ntarviaws with student-leaders. 



Country:· 

Albania 

Algeria 

Angola 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bnsutoland 

AD 2 T 
~-
t 
~ 

Org;;miza t ion: r 
8th lcth l:tih 
lUS ISC ISC 

f!l!1! (Union of Working Youth of Alb.nia~ student M 
section),Activities on thc political, cultural and 
educational ficld.Reprcsentativo.Few international 
rolations in ourope. 

UNBA (Union Nationale des Etudiants AlgcriL:ns) 1963 M 
Succes:::or of lTG:SH.\, which was foun<Ld in 1955 to , 
gather student-support for thc Algerian Liberation 
Movement FLN.Aftor the independenee UG~MA remained 
autonomous, but coopcrated closely with the Bon Bel
la govcrnment,After Boumcdiennnc's coup d'ctat thc 
UNEA arlministrGtion has been t::1kcn over by his sup
porters, but some local branches still support Ben 
Bella. Outsidc Algeria, brHnches in North Africa, ~u
ropc and thc USA,Rcprcsentativc and activa. 
R: Confaderation d.s Etudiants de Mahgreb; 

Pvn-africen Student Movcmont. 

Dm 

UNEA (Union Nationale des Etudiants Angolais) 1962 
Hcprosentativc.Branchcs in Africa, Europe, Hiddle· 
East and USA,Cooperatcs with the Angolan Libcration 
Hov,)ment FLNA. Hcadquo.rtcrs in Geneva. Sec : Portu
gu.cso Africa. 

Dm D 

FUA (Fertcraci6n Univ~rsitariu Argentina),Reprcsonts M 
approx. one third of .Argcntinan stu~"cnts.Only Arg. 
orgnnization with an activo international depart
mcnt.Highly critical of govcrnmcnt.Main activity to 
urge for reform in u.niversity and country.Dominatod 
by 1oft r.;dicals.Rest of Arg. stu.ionts oreanizad in 
small grou.ps without into.rantional contncts. 

NUAUS (N;:.tional Union of Au.str. U:nivers. Stu.dcnts) 
S: 75.000 = 100% at 13 u.niversities.Indc~endent. 
Main activities: stu~cnt welfare, cducation, living 
conditions aborigines and Papu.a 1 s, irF~igration po
licy etc.Operatas Austr. Ovcrscas Stud. Travel 
Schcmc in coopcration with Asian student organi~a
tions. 

ÖH (ÖstcrrGichische HochschÜlcrschaft).Com">Julsory 
mcmbc·rship.Establishod by law as tho Austrian stu
dent body, but is indepondcnt.Must bo consultod by 
th~ governmcnt on all- qu.estions conccrning stu.~ents. 
Dominatod by Catholic stu.donts (ÖVP).No membarship 
of forcign stu.dents in ~ustria (= 20%) 
H. Europcan Meeting 

Dm 

D 

D 

NUBS (Nat.Union of Bas.Students) l959.Reprcsentative. - D 
Homhership inclu.des th) stucL;nts from Swaz.ilémd nnd 
Be~chuanal2nd.Activo in univarsity affaire, natio-

D 

D 



Bolgium 

Bolivia 

Brazil 

Bulgaria 

Burma 

Burundi 

Cambodia 

AD 3 

nal problems and su~port for South-african rofugce 
studente. 

VVS (Vcrc-;niging van Vl amse Stud.:;ntcm). Union of the A 
Flerlish speaLing p.~~rt of Bolgium.Representativc and 
indep0ndant.Act.: student welfare, trnval, french
syndicalist action, d~mocratizaticn of education 
and society. 
R. Common Larket NUSec 

E;urop,:an Me8ting 

D 

MUBEF (Iviouvem,_mt Univ,-:rsitairc B-.;lgique d 'Expres- A D 
sion Fr:onc:üse). Union of thc French-spea1:ing stu-
dante of Bclgium.Hoprerentative and indcpandent.Ac
tivitics elong thc samc line as VVS.In 1959 both 
groups d0cidcd to go their own wuy, sinco the cdu
cational and social circumstancos of thc fle~ish 
and fronch universitics differed toe much.Until 
that time the Fedcration des Etudiants Balgique took 
care of thair intarnational rclations. 
R. Com•on Market Nuses, 

Europaan Meeting 

~ (Confedcración Univorsitaria Boliviana).Repres. Ivi 
Includes all 7 univcrsitics.Independent.Critical 
towards governmont.Act: welfare, reform, popular 
cducation through littcracy campaigns. 

D 

UNEB (Uniao Nc;,cional dos Estudiant;_•s do Brusil) 1 M' Dm 
Reprcsünt~tivo.Iviembership over 100.000. Was one of 
the most imnort: nt NUSc-s in ~a tin !~marica. Outlawed 
by Castello Branco ~ovcrnmunt.Act: at the moment 
mainly political ond underground, wclf~ru, reform. 

DYO (Jimitrov Youth Organization, ::::tu,'ent soction) 
Honrc~ontativc.Political, cultural and oducation2l 
activitir;s. 
R. Europaan Mo~ting 

AI3FSU (All Burm;J Fcd,::;ra·tion of .Student Unions) 
Organiz~tion virtually non-oxistcnt.Returns regu
larly in th~ publications of th~ IJ.S, but no ~tu
dcnt org:-misation is allow0d to exi~:;t in Bur'·1a. 

UNEBA (Union Nationale des Etudiant:::; Barundais) 
B2 o.nchcs in Burundi 1 Leopoldvillc, Euro po an:'l USA. 
Reprcscntative.Conflict b;tw0 n Leopoldville and 
Burundi-hc~dqu~rtcrs.Forncr i~ radical, whilc latter 
is I'lore favorablc towc:1rds Burundi Gov.>rnFJ.ont. 

UEK (Union des Etudiant Khmers) Student organi~ati- M 
@in 1-'aris.Hepr"s~ntativity not known.Rol~tions 
with Cambcdian governmcnt not toa goed, duo to 
UEK's radicnl l~ft policy nnd lnck of sup~ort for 

Dm 

D 



Cameroun 

Canada 

Ceylon 

Chili 

China (ComJ·J.) 

Colombia 

Congo (Brazz.) 

AD 4 
Sihunouks ncutrolism. 

UNBK (Union iiationale des Etudiants du Kancroun) M 
Originatcd in P0.ris as opposition group against th..:: 
governrwnt.HendquarL:rs wore rcmoved in 1964 te Camo
roun. UNEK-C"'.meroun now mori 3rately favorablo towards 
gov.::rnmcnt, while Pnris brGnch is still in opposition 
Paris branch is affiliutad to the lUS. 

CUS (Cnnadian Union of Stur1c:nts) Hcprç. enté,tivc.h,_;m
bership m.::;inly English r>p:'D'<ing studcnts.J'-ct. f3tudcnt 
wclfnro, education, press etc. Activo international 
policy. 

UGEQ (Union Génórale dr:G Etudiants de Qucbcc) 19.~4. 
Unites thc Franch speaking stu'cnts, who 1oft ÇUS:. 
Rapresentativc.Same activities ~s CUS, but a more 
french-syndicalist apyJrä'och. 

CUSF ( Ceylon Univ. jtudonts Fcdcra~ion).S.lO.OOO 
= 60'.o:b.Basod on f cul ty orgnnizations. The t\-.10 Buddhist 
univ. are not yet in CUSF, but nttcnpts are made to 
broaden the rcpresentativity.Act. education nnd wel
fare. 

CNUS (Ceylon l~a tional Uni on of StudoYlt r3 )Nc!"lbcrship 
mainly fro~ sccond0.ry 6chools and teachor tr~ining 
colleges. Claims to re present Ceylonase ,;tudents in
tcrnntionally. 

UFUCH (Uni6n do Federaciones Univcrsitarias do Chilc) A 
Represcntativ~ and indcpcndcnt.Favorablc tow~rds 
Frey govcrnmcnt, sirree Christian dornocrats have a 
large mnjor{ty.Vcry ~ctive in univ0rsity reform, wel
fare, cor1'·r,unity dcv-::l.;pment, travel, seminars etc. 
active int~rnational policy. 

ACSF (All China Sturlent:c:; Fc·1cration) Repre.s0ntative H 
Main act. political, cultural and oducational.Active 
internntional policy, mainly with Pcking-groups in 
various countries. 

FUN (Federaci5n Univarsitaria Nacional).Act. wclfnre M 
~ op:nosi ti on to th~" govcJrnmc:I't. In-ïopenr\cnt, but 
leadership is linkcd with Col. co~1unist party.Sino
sovjet split inside FUN.Two rival organizations: 
''ihe Confeder. of Col. Unïvers. Students <'!nd thc Nat. 
Union of Col. Studcnts, but these seem to gct no sub
stantial supnort froB th~ stud~nts. 

UGEC-B (Union G~n~ral0 dos EtudiRnts ut El3ves de 
Congo-B) Formcrly thc Ass. des Et. Congolais-B, on0 
of the groups inside FEANF,Paris.Headquarters trans
ferred to 3razzaville, where it operatos os thc nG
tional youth orgnnization supe·~iscd by thc govcrnnent. 
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Ghana 
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Guadeloupe 

Gua t c;r>J.c>.la 
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from Pa.ris Law foculty and Montpellier.No internatio-
na1 recognition.M0y return to UNEF whcn r(ü~ttions 
vrith the government improv•:. 

Nationa.l Union not founded yet, but is expectod to 
be establishocl in 1966 with the support of the W&st 
African Stuclcnts Confederntion 

NUGS e1
, tionr.i Union of G\1=-'neso SturJcnts) 1961 A 

Was reproscnt~tivc and includcd all threc univorsi
ti:Js.icctive nnd highly critical of Nkrunwh 1 s govorn
ment.Lea.1e~ship w2s arrestad in l964 and i~prisoned 
without trial.Sinc~ thot time NUGS prob2bly defunct. 
R.Wcst African Students Confedcration 

Ghanaso (Ghano National btudent Org~nization) Esta
blishad en initiativa pro-NkruMah studonts to repla~ 
ce NUGS.Close coopcrc•tion with Nkrumah' s CPP pé:rty. 
Has tRken NUGS se.:· t :" fL.r thc lUS Con;~ref;s. 
R. Pan 1->friil-"n Stu•1 .:nt lV!ov 3r10nt. 

EFEE ( N;:üiowü Uni on of Gre k Stuflents) Re pres. 
Highly critical of govcrn~ent, french syndicalist 
union.Lcad· rship at the moment with thc centrum 
domocrats who teek it over fr(_:r1 conv~uniE;t sturlonts 
in 1964. 

AGEG (Association G5n6r3lG des Eto de Guadeloupe) 
No f:~cts known on its represontativi ty. Students 
r;roup in Paris. 

AEU (hssociación do Estud. Univcrs.)Reprcsontative. 
Independent. Act. welfare and reform.Highly critical 
towards govornmunt.In f~bruary 1965 AEU almast split 
on the issue of reform, but se~ms to recover.Though 
the com•1unist party ha.s be.·n b;:mnod, tho st u· ent 
wing is still vary activc.Other ereups are tha Chris
ti2n socialists and t~~ a-politica! students.The lat
ter havo no influence on AEU policy. 
R. Confcd. of Center American University Studcnts. 

i't 

M 

Guyana (Er.) E!Q ( Progres.siv0 Youth Orc· nization). Youth wing of H 
politica! party.No facts on rapresentativity and 
activity. 

Guyana (Fr. ) 

Guinee. 

UEG (Union des Etudiants Guianais) Student organi
;,;:[ion in Pr•.ris.Represenb?tivity not known. 

~ (Jcunesco de P;ntio Democratiquo de Guinee:) 
It.s r:wmb..::rship N:' s formerly r:dfiliated to FEANF élnd 
UGEAO.Most students went howevur to Algiurs, were 
thu' J11étin brr.:nch of ,JPDG Gxists.Favontblo towards 
gov2rnm(jnt. 
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UNEH (Union Nntionnl des Etudiants Haiticns) 
Student organizntion in Paris.Not r0prescntative. 
In Haiti itself no demoeratic organization is allow
ed by the Duv2lier govcrnment.UNEH is the Marxist 
residue of nn attempt to unite all Haitian students 

~ (Federoción de Estud. Univers. <le Honduras) 
Rcpresentativo.Act. welfare, education and reform. 
Moderetely favornble towards the gnvernment.This 
attitu(te is not well und,·rRtood by ether L2tin-am0-
rican NUSos. 
R. Confed. of Center American Univ.Studcnts. 

~ (Heng Kong Fedor?tion of ':tudents) Represent. 
S. 3900=100% at bath univcrsities,Independent. 
Act: student welfare, excursions, education, pross 
c ow::uni ty devclopment. Politic al ac tivi ties almo.st 
excluded, due to politicAl situation i~ Hang Kong. 

NCHSO (Nationnl Com~ittee of Hungarian Student Org.) M 
Though officiolly independent from National Youth 
Organization KISZ, all the organizations affiliated 
to NCHSO nre crco.ted and controlled by KISZ.Moin 
activity of NCHSO: to coordinatc the international 
relations of thc Hungarian students.Most othGr neti
vities are carried out by KISZ itsclf.Though after 
the 1956 rcvolution the reprcsontativity could be 
doubtcd, the situotion has improved. 

D 

D 

SHI (St~dentar~d H~skÓla Islands) 1920.Representative. - D 
s:-980=100% at on8 university.In~opendcnt.Act. wel-
fare, education, travel, bockshop etc. 
R. Nordie Presidente Me~ting. 

NCUSI (National Council of Univers.siudonts of Ind.) 
1958.s: 700.000 = 70%. U; 30 = 6o%.Indcpendent.Act: 
welfar,,, pre ss, trnvel, coo-peretives, training semi
nars, community dcvclopmcnt.Politicnl activitios con
cern the national emcrgcncy nroblcms: food shortagc, 
Chin~sc aggrcssion etc. 
AISF All Indian Student .Fcderation) 1945.:t-~e:mbcrship M 
~ than 1"0. Poli tica.l organiza ti on nnd sturlen t wing 
of Indian Com·unist Party.For many years no Congreas, 
which could provide facts on mambcrship, structure 
anc1 -policy. 

D 

D 

D 

D 

D 

PPHI (Perseriketan Perhimn~nan2 Mahasiswa Indoncsia) A 
~ration of approx. 15 ;rganizations( nationalist, 
religieus, communist and local organizations).Emphn
sis on political activitics on the n:J.tional and in
ternational field.Is rcprcsented in thc Indonesion 
Parliamc-nt as one of th~ functional groups.Vcry ac
tive on thc issues of West Irian, Malaysia, Gnnefo etc. 
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After the Com~unist PKI-coup in sept. 1965 failed, 
tho dominnting left-wing organi:wtions wcre excludcd 
from PP~I, and few weeks after has been dissol
ved. 

KAMI s.:;cms to re'Jlace PPMI. Is a federntion of all 
n;tionr:ll stu~1ent organizR ti ons, which opposcd thc 
sopt. coup.Officially rccognised as the main ~tudent 
body. . . 

MMI Has branches at alGlost all univorsities.i\.ct. wel
fare nn(l. education.fllmost no political activ-ïty.De
legatod international rcl~tions to PPMI. 

CIS ( Confedcre. ti on of Iranir:n Students) .Rcprcsento
tive for Iranian studonts abroad.Branches in Europo, 
Iran ond USA.Highly critical towarrls cov~rnment. 
Not affiliatcd with any political party, but coop
erates witb National Front.Main activitios are po
litical: cnmpaigns 2n~ publicntions.Assists studonts 
wbo suffer fron re pres oivc t:ovcrnc;H;;ntmeasures, like 
'"i thdraHr·.l of passports and scholarsbips, arrests 
anr~ imprisonment •. Annunl Congrcss deci'"es on CI0 poli
cy.Inside Iran no exact figures avniliable as long 
as organization is forced to work underground. 

TUSU (T ;heran Univcrsity .')tudents Uriion) .Or:::;2nization M 
rlrlually non-existent.Hcadquectcrs are at the IUS 
secretariat in Prague. 

USI (Union of Students in Irc1and) Rcprasent~tivc 
7tivitics in sturbnt we1faro, educ.J.tion, trav .. ü ..:te. 
Inde~endent. 

~ (Nationol Union of Iraqi Studont.s) 1962. vlas 
activa in ovarthrowing the Kasse~ regime, ~nd graw in 

a few months J;ö +.hco r prc::scnte,tivo organization of 
Ir~qi students.6ct. welfare and nationA1 reconstruc
tion.Br'?..nches in tbc Midrllc .wq_st, 6nglÈmc1 and the USL. 
f>ftcr thc Bn.?.. tb p<'rty lost p-;~wr, thc gov,•rnm,_;nt 
st,...,rt,=d to restriet NTJIS ,..,ctivities nnd qrrest..::d its 
leaders.NUIS roturncd und0rgrounct ~nd is prob~bly 
d,::funct. 

GUSIR (Gener~l Union of StudJnts in th0 Ir;Rcpublic) M 
Pro Kassem organization, 'Jnd at tb,; time the ctur:ent 
wing of tbc Kas·'-'e:ï ··:ovornm::nt.Non-reprosentative. 
Aftar tb: coup (febr. 1963) the organiz~tion w~s 
virtually nofr-0xistcnt, except for somo branches in 
Mosk0u·and England. 

NUIS (Nntional Union of Israe1i Stu? ~ts) Repres. 
.s. 15.500=90% at all threr· univcrsiti•Js. Indep0nrlent. 
Vory <'1ctivG in thr; fiold of stu·~ent 'i01faro 1 pre ss, 
coop~ratives, travel, foreign sturt nts service etc. 
Active internotional ~olicy. 
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UNURI (Unionc No..zionalc Univers.Rappresentativa It.) 
Rcprcscnt2tivc.Act: welfare, dcmocratization of cdu
cation, tr~vel, etc.Indepenrlent, but the Exccutivc 1 

composition corresponds mostly with thc national 
coalition governmcnt-.Frcnch syndicri:J-ist npprnoch. 
R. Buropean Mc::ting; Common Narket NUSes. 

UNECI (Union ~tionale des Etudiants et Elèves de 
Cote d 1 Ivoire) Originally in Paris c;s F,:<;tüJF-branch. 
In spt. 1963 the headquartcrs werc removcd to Abid
jnn. Independent. Pnris branch rem::;ins cri ti cal, the 
,.bidjan branch is more favorAblv towards Houphouet
Boigny. 

z,~NG, KUHEN 1das originally the only Japanuso stuc"!cnt M 
body with intern8tional r0lations.Mnin activitics 
were campaigns against nuclea,i'r tcsting.Hernbership 
left-wing socialist and corn~unist.Aft~r thc resuming 
of the Sovjet tests the Zengakuren fell apart in se
varal factions.After tha sino-sovict conflict the 
number of fr:ctions grevr till ::1ppr. 15, r:;f~lecting 
all sha1cs of com~unism and lcft-socialism.One of 
these is repro:oentcd in the IU§, nnother is HED1INGA
KUREN, which is pro-Chinese .Fururo_l devclo;;mcnt,s ctif-
ficult to foresec. -

UJS (Union of JordAn Studcnts).Hoa some br~nches in M 
E:tst euro pc, but is net reg[-\rded by the Lrab NUSes 
os en Union.Nnme c2n b0 found only in the IU~ pub
lic'Jtions.HeRdqu2rters in Lcipzig (DDR) 

KSSE ( Kurdish Stuc1ents Society in Europa). Has som.:: M 
~ches in E:'cst · rn Europe, with he2dqunrters in 
~~:~st-Berlin.Not rcprcsc;ntative.l'1ajority of Kurdish 
studcnts study in thc Middle ~Rst, whure severnl 
or~anization~ werk openly or secretly with the Bar
rnzani mov;;mcnt to crcete en inrlc.::;endcnt Kurdistcm. 

SUUC ( Studc: ts Union of thc Univarsity College) M 
Hepr::;se>J.te_tivc 0nd Active natienel end internr'.tional 
policy. IndupenrJ.cnt, but fr,vor8blc tow2rds govcrnment. 
R. E8st ~frican Stu?cnt Confcder•tion. 

Pan-pfrican stud2nt movcmcnt. 
NUKS (NntionaJ Union of Kenyan Students) 1964. Ini
ti ~ tiv:, of _,TJ(JC to inclu::.;; ,-lso non-univ 2rsity stu
dents.Rocognised by tho govüf-rnment .lVill probably 
t~ke over some of the SUUC nctivities. 

NUKS ( Nationo.l Union of Kuw::tit Students) 1964.Has 
brr1nchos thr011ghout th,_; l'üddlo L"tst, Engl2nd.Modura
tcly cri ticol towards Kuw;:ci t gov ;rnm-.)nt. Active l,r-cb 
policy.Activc in welfare, culture etc. 
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UNUL (Union Nationale des Universitaires du Libnn) r 
s·. 9600 = 90!6 at all four univcrsiti0s. Indcp;ndent 

u -
but favorable towards Krab ationalists, who outnum-
bered Lebonese Nation~lists at 1965 Comgress~Both 
groups are negotiating to avoid that the split may 
paralyse UNUL.~ctivu international policy. 

LNlLS (Liberii'n Nation:ü Union of Stud,:.,nt.s.) Forrnor- •jvp 

ly the organization had some Felfaro Dctivitios, but 
duo to waak Iondorship its importancc was littla. 
Efforts are ~adc to ro-activat0 the Union.In~cpcndont 
and modoratcly favóroblc towards the government.~s-
kod no status rt llvh ISC, due to thc fnct thot Union 
was practically non-activa. 

D 

UNEL (Union n,tione.le des Etudi:'.nts du Luxembourg) D 
Brnnchcs nt ,Jelr;inn and French 1mivcrsitics, when~ 
majority of Lux. students is sturlying, as long as 
no unj~ersity cxists in their co~ntry.Duo to the fact 
that their memburs study unrler diffLrent conditions, 
the nctivity of UN~L is little. 
R. Conl'YJOn ji~::;rkct Nuses. 

FAE!VI (Fodcration des Associations des Etudié>nts de 'M' Dm 
Madagescor) .RoprE:sent2tive and inrJe-p.;nrlent.Critical 
of gov,:rnm;:nts for<;ign policy, modern.tely critical 
of its dornostic policy. 
Ro Pan-ofrican stur~unts movem~nt. 

1\.EOH (Association des Studiants d 1 Origine Halr;::tche) '1'1 1 

Students group in Paris, b~ t é'.s ?n org,':lnization éÜ-

most non-existent, cxccpt in !US ~ublications. 
·; 

PKPH (Pcrsatuan K.Jba.ngsac:n Pcl<-ijnr2 MnlayR) Hepres. 
Ferleration of student councils ~t all Malayan facul
ties.Attempts to unito with Singapore univcrsities 
Wl:re stop}Jed after Singapore left Nal;:;ynn Fed,~ration. 
Act; 1,relfnre, communi ty d evelonmGnt, Falaysian inte
gration.Modcrateiy critical tqwards government. 

SRC (Studunts Represent.1tive Council) Rcprosentativ~ -
Act. welfare, debate, travel etc.Independcnt. 

AGEM (!,ssociation Gén,~rale des :<:tudiants de la Mart.) 'M' 
stü'dent group in PAris.ReprescntE>tivity nat known. 

CI:<fS (Confeder8ción N'1cional de Estudiantc:s) 
Represent9tive and independant.~ct. welfar~ and ~du
c~tion.Politicsl importance se(:;ms to incre~se.In
sic1e C:NE two groups '!3long the line stud.E.~nt-~'s-such 
an•~ student r;:;spons~bility.Rec:;ntly the latter gaincd 
the nlajority. 
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CJN (Confedcración rlc Jovcnes !'.cxicé1no&, Seccion Est.) 'Ivi' -
Sturlcnt sectien of left radic~l youth movemcnt. 

~ (F:::dr:!ración Nacional de Est. Tocnicos.) 'M' -
Organization of the technical colleges.Recognizcs 
CNE ·s the NUS, but is not affiliated. 

Union of Mongolian Stu~ents.RepresentGtive 
t.ct. poli ticéü, cutural nnd cducational.ülmost no 
int,?rn;:;tional contects. 

M 

UNEH (Union .. 'ational des Etudiants du Haroc) 1956 A Dm 
Highly critic~l towards King Hassan's governm2nt.In
depcndcnt but favorablc tow~rds Union untionale des 
Farces Populaircs.Representativc.Subsequent Ul'TEM 
Presidente were arrestad and emprisoned.Attempt by the 
governmcnt to outlaw UIL~M w:~s preventod by court de
cision.Act: m··inly political. 
R. Confcdc:ration des Etudiants de M<:chgrsb 

Pan-african sturJ.ents movc:ment. 

Mozambique UNSMO (Union Nationale d0s Etudiants de Mozambique) 
Favor:oblc towards FR~LUIO, the Moz. libcration move
roent.Brmches in Tan?o:,nia, JvTorocco, 111Jest-8uropc and 
USJI. 

D D 

NetherL·nd;.; NSR (Nederlandse Studenten Raad) l945.R;presentative 
S: 58.000 = q5:J6 2t all 13 univcrsiti8s nnd colleges. 
lV!ain act: ; relfaro, educ 'ti on, pre ss, tr.'Jvel, sturLnt 
service, ~aminars, voluntary service. 
Independent. Cri tic al towElrds governm.:::nt education:ü 
policy.CooperPtin~ with government and universities 
in v2rious fiolds. Activo. 
R. Coml'Yion ~1.EJ.rkot NUSes 

European Me2ting. 

NSO (National Student Organiz~tion).Completoly rlomi
nated by c;ovornm8nt and na support from students.Can 
be compared wi th SEU-Sp .:_in. 
NUU (1~e1Jal UnivQrsity Union) Founrl0d to r:.::pl~ce NSO, 
but h:::avily restrict.::;od by th,: govc;rnm c;nt. I~ gr3du
ally growing. 
NNFS (Neprü National .J.''oderation of .Sturknts) .Student 'M' 
group in India.Not r2prasentativc, if it exists at 
~"' 11. 

New Zealand NZUS~ (New Ze~land Univarsity Jtu~_~nts' Associ?tion) 
S:lA.ooo = 100% at all sevon univ rsiti:s. Indepen
dent. :'.ct: welfare, educc.tion, pre ss, re~-e[;èrch, travcl. 

D D 
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Nicaragua CUUN ( Ccntro Univcrsitario de la Universid;td Hacional) M D!l1 D 
Hepresentr:tivity ?O~b. Act. univcrsity reform, Helf<-,rc, 
prosf,, culture.Critical towards governm.:mt.Main groups 
in CUUN: M~rxists, Christi n Soci9lists, independent~. 

\ 



Niger 

Nigeria 

Th8 first group is sr,lit bctwe·;n Sino- 2nd Soviet 
su~·or+crs, with th~ result that thc influence of 
the secend group is growing. 
R. ConfederRtion of Center American Unl.vers.Studcnts. 

USN (Union des 3colaires Nigeriens) 1960.Branches in 
trance (FE!~i~F) 1 DallAr (UGEi~O) f:lnd Ivory Coast. 
Highly critica! of Ni~er govarnment.No brGnch in 
Niger itself. 

NUNS (N8tional Union of Nigorian Students) 1956 M 
Rcpr,=sentntivc'.Indepcnr1ent.Act. student welfare, cul
ture, training seminars etc.Activo intern~tionnl and 
pnn-african policy. 
R.West hfrican Students Confederation. 

h:tn-F! frican st urlents movem,;nt. 

North Korea Korean Studente ComMittee.Represcntative.Main activi- M 
ties politica!, education~l and cultural. 

North Vietnnm UNEV (Uni on 11 ationale des Etudiants du VietnaM). N -- . 
Main nctivities politica! - libcration of South-Viet-

Norway 

Palestine 

Panama 

nam - cultural anrl educational. 

NSU (Norsk Studcnts Union) Formcrly NSS 1936. Com
pulsory rnembership.S: 1R.500 at h.ro univ•"r.sities and 
4000 oversens mombers, organised in ~NHA.Independent. 
GroHing activitie.s in .student ··elforc, tr.::wel, press

1 voluntary schemes etc. 
R. Nordie Presi~ents Me~ting 

t~uropertn Meeting 

GUPS ( General Union of PaL,;r;tine .Stud::nts) .Represent. M 
S: 15.000 studente in 27 branches throughout the Midd
lc East, North Africa, :·~urope ;:nd USA. Inde-pendent 
from the ~xisting trends in thc rtrab wo±ld.Aftcr the 
Nassor-sup~orters camc to power, tho Baathists movcd 
headqu~rtars from C2iro to Damascus in l963.In 1965 
GUPS rcturnüd to its independent lino ~nd the Da2th
grouu stop~ed challcnging thc Cairo sccrctari~t. 
Act. welf~rc, rafu~e~-problorns, scholarships, Pales
tinian problcms etc .,,ctive • ._ 

UEU (Union de Estudinntcs Univ~rsitarios) M 
Union of the Paw>mese students, which unitcrl with the 
union of secondary schools, to farm FEP. 

FEP (Federacion de .bstudiantes de Panama) Represent. 
Act. reform of univ3rsity, defense of nation~l §OVe
reignty in the c.3n:'l zone 1 welfare .Nast irnport"""lt 
group, the Front for univers~ty reform, suffers from 
Sino-Soviet split, and se~ms to be on the retreat. 
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FUP (Fed~ración UnivorsitRria del P~rAguay) 
Repr:~sentativi ty 65%. Independent. Hihgly critical 
towards the Stroessncr government.\ct. re-establish
ment of democrncy in P"lraguay, univc:rr:;ity reform, 
welfare.Its activitics are in most cases restricted 
by thc government.Dominated by the left-dernocrnts. 

D 

~ (Fed 'ración cL, "":studirmtes d:l .P0ru) 'H' Fm 
Re~resert~tivity 80% at six out of eight univ2rsitics. 
Critical towards government on is~ues concerning so-
cial and 2cono0ic rcform.Main groups thc hprist~s -
stur'Jent wing of the 1\.PRA-party - and the communists. 
Alrnost equnl strength. 

D 

NUSP (Nationol Union of Phil. ~tudents) Unitos the 
'ëöüncils of appr. 60% of the universities.Nain Doti-
vities welfare, cducntion, sports etc.Independent- ~ 

Polnnd 

Portuguese 
1-!.frica 

SCAP (Student Councils As.soc. of th.; Phil.) Unites 
;ppï:". 40% of thc universities~Same .:1ctivitius as NU.SP" 
~ifference between bath organizatio~s mainly histori
cal. 

PNCSIR ( Phili ppines National Ct•uncil of Studcuts for 
Internntional Relations) Established by NUSP ond SCAP 
to p~rticipate as one NUS in international aff~irs. 

ZSP (Zrzeszenie Studentow Polski) RcprcRentative M 
Main act. poli tic" l, cducational and cul tural. ':.ctive 
travel depRrtmant.Active international policy 
R. European Me0ting 

UGEAN (Union des Etudiants d~Afrique Noirc sous Do- M 
minatien Portug8ise).Originally the rcpresentative 
organization of Portuguose-African students.hftcr 
the foundation of national student orG1nizations of 
Angola (UI-JEA) and Mozombique (UHEMO) UG,<;AN lost ,i~~
reprcscntativity.Heletions with UNEA and UNEMO are 
tcnsc, since UGEAN refuscd to support the Lngolan 
lib0rotion movement FLNA, which is recogniscd~y the 
OrganizAtion for African Unity OLU.Instead UGEAN be
came the student wj.ng of the concurrent NPLA, the 
marxist liberetion movement.Thc latter is split in 
several f3ctions, ond has almast no African support. 
Branches in ~}st Euro po, Br·\zzaville, Germany end 
Switz.}rland. R. Pr:m-african studonts movcment. 

r_...,!'~' 

D 
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Puerto Rico FUPI (Fedcración de Univorsitarios pro Indopcndcntia) M Dm 
'St"röngly opposcd to the USA-Pucrto Rican reletions. 
Ldvocatcs complete indepcndencc.S: no oxect figures 
availablo, but less than 15 %.MArxist leadership is 
conneetod with the independenee parties PIP ond MPI. 
Activo ca~pus-political activities.Activo intern.pol. 

D 



Re uni on 

Rumenia 

Rhodesia 

Scatland 
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UGECR (Union Générale des Etudiants Creoles de la 'M' 
Reunion).No facts availablc.Has no address, was not 
on IUS congress and is probably non-existent. 

U./',_SR (Union of the Studente 1:ssociations of the RPR) M 
Rcpresentative.h:dn o.ctivities political, cultural 
and cducationnl. 
R. European_ Me~ting 

NURS (Nntional Union of Rhoctesian Students) 1963 
Reprcsentntive end innependent, but most 1:--:adcrs 
in favour of Z!:PU-party.B<1fore the uniLlternl de
claration of indopendenee thcre was a conflict with 
the liationol Associntion of Rhodcsin Studcnts NJ;RS, 
whosc lcad0rship favourcd ZANU.Aftcr UDI both orga
niza tions uni tcd ngainst the Smi th govcrnm·::,nt. 

3US (Scottish Union of StudRcts) 1946. 8:75%. 
ÏÜde()endent .Act. studc:nt wel-fare, cr'l.uca ti on, travel, 
debates etc.Letivo international policy. 
n. Europeon Me_:_ting 

D 

UGEJ~.O (Union Gónérale dc;s Etudiants d '"friquc Oe ei- M Dm 
dont~le)l956.hc~bership consistod of studente ~t the 
univarsity of Dakar from Sonog~ü, Guinca, Nrli, Ivo-
ry Coast, Uppor Voltn, Togo, Dahomcy and Niger. 
Highly critical towards frnncophile govornments in 
Africn.Indepondcnt, but leadership fovorable towards 
Marxist op:lOsi tien in Sono:_~al. End 1964 UGEAO hDs 
bc~n banncd by the SonG~aloso govurnmant, duo to 
tho fact that forcign studente in U':iELO outnumbor-..:d 
these from Sonc~al itsclf. 

UNES (Union NAtionale des ftudiants Sunogelais) 
1964 No exact figures ;~vailabL:, but roprcsentativity 
sc:ms to be growing.Indopondont.Critical tosoma as
poets of S2nghors covornment.Advocatcs c dialogue 
with tho govornmcnt on welf~ro qucstions. 

Sicrra Leono Sturtents Union Four~h Bay Colloge.Hepresentativo. 
l"le in RCtivi tics on student ''elfar,;. Independent. 
Activo national and intorn?tion~l policy. 

M D 

Singapore NUSS (Notional Union of .._)inganoro Studonts) 
Was intun~cd to unita the student councils of the 
thre; Singapara univorsitias: Un. of Sing.; Sing. 
Polytcchnic and Nan Yang univ.After demonstr~tions 
about the position of Singapore in the l'";z,laysiön Fc
deration, the Nan Y;:mg Council hus boon banned.'l'he 
two othcr Councils prefer to ~ait with the re-esta
blishment of tho MUiS till Nan Yang is . blo and wil
ling to join.Thc threo councils are re,rcsentativo. 
Act. welfare, cducation, dcbote, pross etc. Nnn Yangs 
political activity is more radical than th2t of tha 
other councils. 

D 

D 
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- South Africa NUSAS (National Union of South African Studonts)l924 
Originally reprosontntive for all S.A. students, but 
most ,\frikaner councils dis-affiliatcd after NUS.AS 
startod to oppose apartheid.At the moment reprosenT 
tativ0 for thc English spcaking white students.Mem
bership includos somo .~~fricans a.nd r.sians, but th.::y 
are liablo to be cxp~ ?rt from their univursitios 
whon thoir m•c:mbcrGhip is known./cct. on wolfare, edu
cation, multi-racial educ&tion, scholarsbips to stu
dcnts vJhose grCtnts wc re wi thdrrrvm, co~respondcncc 
courses for expclled studcnts in cooporation with 
British Universities, otc.Though officially not ban
nod, the actlvities ara heavily r0strictJd by thc 
governmont.Excc~tive memhers arrestad durinc the past 
years, but in most cases releasad.Luthuli is honorG
ry Pre si:ien t. 

. I 
i@_ (Afrilm.:-,n,:;e Studenten Bond)Hcmborship primare'ly 
Afrikaner studonts.Officially li~ited to white stu
dents.Doclarcd objectivo is expansion of white Chris
tian d 'vilization in the stru[~;c;lc against communism. 
J.ct. pres,s, culture, do bate, sports etc. Startod an 
international information campaign on necossity of 
aparthoid.No int~.-;rnationz-,1 rocognition. 

Nuxt to NUs.:~.s i"lnd "'SB ve.rious Bcntu-organL~"'tionc 
cxist ~nd operate underground. 

South Korce Initiativc to crcnte a NUS failcd, due to governmunt D 
restrictions.International represent8tion som0tincs 
by nation0l delogations. 

South VL~tm1m No I'htionol Union, duc to the d~sintogrction of th,_; 
uni V·;rPi ties. International re.: pre:- e:nta ti on sametimes 
by n~tional delegotion.~turlent welfare actlvitics 
dccreased during the lnst ycars.Somc councils are 
still nctiv~ in press and politics.Weru highly cri
tic;ü towrcrds Diorr :>nd Kh:'n, :·nd '-'mphrtsizüd thc need 
for ~ soci"l ruvolution in South-vi0tnam. 

Spa in 

U!.':LSV (Union d.:;s Etudicnts pour l;:1 lib.;ration du :~ud- JVI 
Vic-tnGm) Studcmt com'·'itt< .. :: in .tL)noi.No fnctc .::vaiLL
blo. 

SZU ( ')ynoicato Espu.gnol Univcr.sité'lrio.) .Fci.lansist 
z;::ganization 1-vi th c~mnulsory momb~rship. Con,troll-:;d 
by the Franco gov~rnment.Educ~tional ~nd wolfQre ac
tivities subject to govornmcnt approval.No sup~ort, 
exccpt from fAlangist students. 
During 1965 the spanish students formed frc~ as~cmblics 
at F,om~J univcrsitL:s to ma,k-J th "ir wishc.s knoHn. 
Stron.~ly op'1Scd to pr0scnt govc?rnrtknt. Hccvily r<:;stric
ted. 

D 
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FNEC : C.?te.loninn stud· nt org:-miz'ltion.~1Eün branch in 
Barcclona.Activa.Strongly opposcd to Franco. 

UED - Christion Dornocrat orgnni~ntion.Branchos at 
almest all univar~itias.Vnrious 'lCtiviti~s on wol
f~ro, pras~, lc~~crshin tr~ining ctc.Strongly opposed 
to Fr:~nco. 

EIA - Bas~uc student organization.He~dqu~rters in 
Bilbao.=ct. prcss, la~dorship trnining etc. 
Strongly opposcd to ~r&nco. 

J.J 

Cudc - Stud.mt orr;·,niz.o.tion in. ::-;rcclon,.., a.nd M;;1drid. 
Soma srnall brnnchcs at othcr univcrGitias.Rcflacts 
all shPdes of tha cxtrome lcft.Strong1y opposed to 
Fr;:mco 

D 

Sudnn ~ (Kht•rtoum Univcrsity .c~tud;,mts Union). Independent H Dm 
Reprosentutivo. Was highly criticn1 to .~boud govarn-
ment, and contributcd to thc coup in oif;bor 1964. 

SurinG.m 

Swedcn 

FF\vorPblc to thc ncw govcrnmc:nt. In _:_,utumn 1965 commu-
nist riots rosultcd in bnn of the com~unist party, 
wi~h thc re sult thet IUS Ex,;cutivc me.:ting turncd to 
Cz:.;cho-slownki2. insta" d of Khnrtoum. KUSU .~t thc moment 
modcrotcly in f~vour of thc govarnmcnt. 

SSV (Surinn msc ;->tu(1.ntcn Vereniging) Org8.nh;ation A 
'öfsurin:·m stud.:nts in thc .Ncth "r1:->nds. ~'Jas r•:;presen
tntive but support se ms to decrease.Lendarship f2-
vor:'tblo to Cnstro ~-nd high1y critiç~:ü of Surinnm go
vernment nnd its cooporution with tha Dutch.Almost 
no memhers in Surinnm itsclf. 

SFS (Svcrigcs F~ren·~de StudentkArer) Compulsory mem
i)'C;ship. S: 52.000. Ind(:pen::cnt. V cry netivo in wol
f~re, cduc~tion, press, etc. Org~nizcs regulnr semi
n ...... rs wi th L2tin-:··mcricnn stur1 onts. 
R. Nordie Prc:.sidcnts Me-..-ting 

Europ.;nn Hcc:ting. 

Switzer1and VSS/U:ffiS ·cverbPnd Schuizorischd Studcntensch~ftcn) 
Rcprcsontativc, independent .Let. student wclf<.~re, 
educ<:tion, pr.;ss, travc:l, etc. Presidents a.ltcrno.tely 
Frcnch- and Gcrrn~n speaking.Lctivo international pol. 
R. Europaan Mc,ting 

Syrio. NUSS (N~ltionfll Union of Syri::'.n Stu2_.p.ts) 
H. 4300 = 25}0 ;ot bath miv.:rsi tics. In<iividuo.l me!"lbor
ship.Indepcndcnt.F2vorable townrds Ba· th-govurnment. 
Act. wc1f~re, boi_kshop, prcss ctc~ Politica! activi
tias directcd on consolid~tion Syrirn revolution. 
J~rab nntionclists. Intern·-:. ti on=' 1 rel:: ti ons limi ted 
wi th tho -pro-N,._s ·er unions. 
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Tanzania 

Thc-d1and 

Tunes ia 

Turkey 

Uganda 

Uni ted /irnb 
Republic. 

Unitcd King
dom. 

USL 
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NAUTf (Nation.--:1 -~_nion of Tnngé'nyikn Students) 1964 M 
formcd on initintive of ~he activo Univ, Studcnts 
Union of Dnr -:::s ,:;:>.la: m U/mD. Indcpenc1cnt. Hecognised 
by thc gov0rnmcnt es rcprescntntiv~ stu~ant body. 
~ctive int0rnntionnl policy. 
R. En ··t _fric2,n Student a Confcder.:-- tion 

P::m ~1frican students movcmcnt. 
ZRSU (Zan~ibar Re~olutionary Student~ Union) Formed M 
~r the 1963 n;volution. Stud0nt Hing of th'-: .fro
shir;:.zi nnrty 

No national union forrnad yct, dua to discouracin~ 
2ttitude univcrsitics and govcrnmcnt.Sometimcs nnti
on~l delegntion.Moderatoly fnvor3blw towarrls Thai 
govcrnmont. 

UGET Uni on Généralc des Etudir>.nts d.s Tuttie ie) 1953 A 
Indcpcnd,"nt froJ'Yl Bourguiba government, but major i ty 
of thc lc<'dcrs beleng to the Neo-Dc-stour party.ac-
tivc n::o.tiona1 policy on woJfnrc e.nd com• 11 unity d.:::velop
ment.Rcprcsantativc.Branchcs in Europe and the mid-
dlc enst.hctivc int2rnntionul policy. 
R. Conf~dcration des ~tudiants du Mahgrcb. 

Pan-africnn ~::tudents ElOVcrrlont. 

TNTF (TÜrkiyc Mil1i Talob<) Fc:dcrnsyonu) Rcprcsnt. 
;;-ctivc in student "H;lfl_'rc, trél.Vel, prcss etc. In
dcpcndent.~ctive support for thc Turkish-Cypriot 
studcnts. 

D D 

D 
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NUUS (Nction~l Union of Ug~nda Studcnts) 1964. 'M' D 
~cd on initiativo of No.korere Stud,;nts Gui1d HSG. 
~odcr~toly in faveur of govornmont. Let. welfaro 

D 

etc. Active inturnntionnl policy. 
R. East Lfricon Studcnts Confodor~tion 

Pan-africen studcnts movcmcnt. 

GUSUi.R (',;cn(-:ral Union of Students of th.) UJ,R.) 1960 
Only national student orgnnization.Reflccts govern
).llrncnts policy.i,ctivities in close cooporation ~<-lith 
gov ::rnmcnt. R. Prm-r' fric.~.n studc;n ts Fl<.. vament. 

NUSEWNI ( NUS of Enghmd, Hnlcs <:1nd North crn Ireland) 
Rcprcsentntivc.S: over 250.000. Vory active on wel
fare, cducntion, press, trav0l, forcign students, 
culture, voluntary sorvicc.~ctive intcrn~tionéll pol. 
R. Europoan Meeting 

USNS~ (Unitcd Stntos N&tional Sturlont Ls oci8tion) 
:tvh jority of univcrsity student councils ::'ffili~ ted. 
net. welfare, civil rights, trav~1 etc. Independent 
Critical towards eom0 ~spacts of US~ foraign po
licy.~ctive intornntional policy. 
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USSR Student Council of the USSR.Reprcsentntive~ M 
Activitios mainly political, culturnl and aducational 
Very ~ctive prcss nnd trnvcl departments.~ctivo in
ternational policy. 
R. European Meeting 

Uruguay FEUU (Fcd r2ciÓn de Estud. Univors. del Uruguay) Dm 
Repre.sent:tivo and indcpcndont.;'..ct. welfare nnd re-

Venezuela 

form. Gcner.ally criticnl towards sovcrnmcnt. ,.ctive 
Latin-americnn &nd intcrnrtional policy. 

FCU (Fc:dcr''.ción ':lc C,_;ntros Univcr.sit:-:rios) .Represcn- M 
tntivity appr. 50~.Stronghold Cnr~CPS Univorsity. 
Only orgé>.niz.D ti on wi th in term· ticnel é•ctivity. Comrm
nists and Christinn Domocr~ts ~lmost equal strcngth. 
Hiï:iÈ;ly criticrü tmv::rds c:overnment.i'lain r-1ctivities 
J~cform end noliticnl cnmnus ;;ction. 

·- ~ I 

~lest Germany VDS (Verband Deutscher 8tudentonschaften)Repr. Pnd 
Iildepcndcnt • .,.ctiv'-' welfare :1.nd ·__;duc.::> tion::tl policy, 
foreign student nervice, travel, prcss, seminars, 
etc.Critical townrds govcrnmontnl cducational policy, 
but cooperatcs with government in sc~eral fields. 
Active international policy. 
R. Europ0an Meeting 

'\'l!est lndies RUVVIS (I-<cgionr>l Union of .J_qst Indies Students) 
Rcpresent:<tjvc and indopéndcnt. i•1ain eet. studcmt 
wclf8re in amaica, but attenpts are made to enlurge 
their scope ·to thc othcr farmer British colanies in 
thc Cnribbcan.Indcpondent. 

Yugosi::cvia 

Zambia 

UWIS.Ore?-:ni~ation of J:);"J,Licn stu·ients in England. M 

YUS (Yugosl,~v Union of Sturents) HeprescnL)tive 
~ctive.oduc~tion~l and wolfare policy.Unlike the eth
er enst-curopc~n unions, YU8 has r0ached a more in
dependent rclationship with the n~rty, ~n~ the mono
logue hes grown gradually into a dialoguc, at least 
in oducation~l affAirs.Is promoting sevcr: 1 self-mann
gcrh;nt projc~cts, com·"•'J.nity r1;~velopmcnt ctc •. ,ctivc 
intarnation~l policy.Organizcs ~ ycnrly seminar in 
Dubrovnik on democr~tizntion of cducation, which dc
veloped into nn importunt meeting-place for stu~ent
lc~ders of E~st 1nd West. 
R. Europe~n Meoting. 

NUZS (Nn.tion.:-'.1 Unior.. of :6n!'1bia stuclcnts) 1963 H 
Orie_:inl"lly tho NU;; of Hortbern Hhodcsi-~:-.1 Studonts NUNRS. 
Hepres$.s,.ntotivc.LctivitL:s on student ;olfr~rc c:>nd 
comnmnity •lev.;; lo~"Jrlent, n ..... tionr:.l problc:ns. Coopc-r." ting 
with the Kn.unda govcrnmont. 
R. Pan-nfrican student mov~ment. 
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OverseA.s studoot org;mizntions, who nre not includi..od.l in the list: 

FE!iNF : ( ?ederntion d(:S Etudirmts d '/ifriquc Noire en Fr;:-·. nee) N Dm 
Orgnnizotion of French-nfrican stud__-_pts in Pnris. Included 
students from Sencg~l, Guinan, M~li, Ivory Coast, Upper 
Volta, Niger, Tor,o, Dahomcy, Cnmeroun, Chad, CentrP1 Afri-
can Republic, G2bon, Congo Brazzaville. 
Com"'lon element of i ts memhers: th.e sarne co1onial power, 
which c2ntralized thc univ~rsity e~ucrtion in Paris and 
Dcknr.(See Senugal: UGEAO).FEANF•s ~ctivities mainly poli
tical.High1y critic~l tow2rds fr~ncophilc governments in 
tfricn.Campnigncd to voto agvinst thc 1959 ref0rendum.The 
fact thnt tho FE~NF loodership cooperated close1y with the 
French Comr'unist Party, promotod thc esb=:L lishment of uni
vcrsities in thoec Afric~n countries, whose govcrnments did 
not o.pprcciete the Poris oducr>.tion of their studcnts. 
~/hen the importancc of the !',fric,::m NUSes increased, the 
importance of FEhNF decreascd.Most Paris branches of the 
/,frican NUSes are still ~· ffilia tcd to F.BAII!Tt' e.nd nro the 
radicn1?left wing of their NUSes.Re1~tions with the Africnn 
NUSes are in v,rious cases not too friondly. 

vvl~SU( West ifrican Students Uni on) 1922 M 
Org,-::cniz"-tion of \rJest Lfricrm students in London. Includcd 
students from Niicria, Gh~nn, Sierra Leone, G2mbia, etc. 
For history so,J chPptor c. Likc: FELNF its imporbmee de
creélsed grnduully.At the moment domin2tcd by Nkrumrh
students, resulting in ·;. d::crcasine; mombership of studcnts 
with other politicnl views. 



Appendix E 

Glossary of Abbreviations 

CO SEC Coordinating Secretariat of National Unions of Students. 

Name of the administrative secretariat of the ISC 

1952-1964. 

IPC International Preparatory Committee, whose task is to 

prepare a conference independent from ene of the exist

ing international organisations. 

ISC International Student Conference. 1950 -

IUS International Union of Students. 1946 -

LASC 

NUS 

PASC 

Latin American Student Congress. 

National Union of Students. 

Pan-African Student Conference. 

RIC Research and Information Committee. (ISC) 

RTC 

SUPCOM 

WFDY 

WPC 

Round Table Conference. 

Supervision Committee. (ISC) 

World Federation of Democratie Youth. 

World Peace Council. 

WSN World Student News - IUS monthlyJ 

WSU World Student Unity. 

\ .•. 

To avoid toe many abbreviations, the narnes of the NUSes have bee!~ 

omitted. Instead, the narnes of the countries these NUSes represent, 

have been used. 
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44a.rus report on recent events in Czecho-slowakija, pàg. 6. 
Jim Smith. Letter to Bill Ellis march 6th 1~48, pag. 16. 
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rus circular on the International Student Deputatiön to Czech 
~!inister of Interier, Mnrch 1 st. 

50 . ''On recent events in Czechoslowakia"- rus March 1948. 

51. Minutes IUS Council 1948 blz. 18. 
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52. idem blz. 27-28. 

53. Hain Resolution IUS Council., Copplestone Documents, NUSEWNI. 

54. Appeal to the students of the world IUS 1948. 

55. ~bin resolution IUS Council, Copplestone Documents. 

56. This is the IUS, blz. 34, 23, 27. 

57. Executive report IUS Council 1949. 
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Copplestone Documents. 

62. Terror invades the University, Copplestone Documents. 

63. Students in Y.oegoslavia, NUSE".INI, 1950. 
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65. Report of Proceedings of the International Student Conference,· 
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66. Executive report IId World Student Congress. page 5. 

67. Jones History opp. cit. blz. 75-76. 

68. Report on the II 'Vorld Student Congress, NUSEWNI. 

69. ~orking papers 2nd ~orld Students Congress. Address by the 
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70. Invitation to an International Student Conference, Minutes 
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71. Intervention Lowenstein, Proceedings Stockholm ISC december 
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72. Berlin Executive .meeting januari 1951, Ex.report on unity.blz.11. 

73. World Student News vol.V, 1951, no.2, supplement. 
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76. Minutes of the rus Council meeting Warsaw 1951. 

77. Resolutions Edinburgh Confernee SUS, Edinburgh. 

78. Mi?1U t es Edinburgh Confer ene e SUS, Edinburgh. 

79. Principles of Cooppration, COSEC. 

80. rus artiele service Dec. 15. 1951, pag. 2. 

81. World Student News vol.66 no.2, pag. 17. 

82. idem vol.6, no.3, pag. 26. 
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Propaganda techniques. 

84. World Student News vol.6, ~o.12, pag. 10. 

85. Jones, History. pag. 99-91. 

86. ·World Student News vol~6, no. 12 

87. Jones History. Pag. 33. 

88. Resolution Edinburgh ISC, SUS, Edinburgh. 

89. Minutes Kopenhagen rsc, DS~, Kopenhag~n. 
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117. Wor;Ld Student News vol. 9 no.12 blz. 22, 23. 
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171. Report of the Committee 0f Three, Documentation 7-10. 

172. Information Bulle~in vol.7 no.12 blz.22. 
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245. Infor.mation Bulletin vol.9 no.10. 
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258. Resolutions 10th ISC no.105. 

259. Charter of the ISC,. zie appendix. 

260. Resoluti0ns llth ISC no.20. 

261. News Service no.6-7 1q64, blz.78-82. 

262. Creri letter ·12th november 1964, ISC Press communiqu,e. 
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268. Peking ~eview 1964 no.42 special supplement pag.3. 

269. Peking Review 1~64 no. 43. 

270. ?eking Review 1'64 no.43 and 44. 

271. Zie Ghita Ionescu opn. cit. 

272. Zie omtrent de representativiteit de appendix. 

273 Deze resolutie verscheen niet in het rus resolutieboek, Wel werd 
de tekst afgedrukt in News Service 1965 no.1. 

274. Chinese interventie, in Sofia verspreid door de Chinese delegatie. 

275. News Features, vol.4 no.5 juni-6 1963. 

276. Executive report 8th IUS Congres page 6-7. 

277. idem pHge 8. 

278. idem page 26. 

279. Algemeen: Zie World Student ~ews 1964 no.11-12 
the Student 1965 no. 1 
werking papers rus Congress 
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