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COtt. UN I S1·1 .~ INT..;;.ru;t~.riONA ... L ==-====================== 
De culture le revolutie in China 

De Dwa ze Oude Man 

In de ' 1Nieuwe Stem" van december 1967 schree f prof. ertheim 

over de culturele revolutie in China : "Voor het eerst in de wereld

geschiedenis probeert een staatkundi~e macht in praktijk te brengen, 

wa t zieners en predikers sinds 2000 j aar als een hoog maar onbe r eik

baar ideaal aan de mensheid trachten voor te houden: dat al truisroe 

boven e gol:sme gaat. '1 

frud·•, het blad van de 3ow jet -vakverenigingen , zag het anders: 

'De culturele revolutie vindt zijn oorzaak in het feit, dat de pol i

tieke lijn, die door n AO gevolgd werd, er niet in sla agde aan de 

vitale belangen van de arbeiders tegemoet te komen en daarom niet 

langer de steun van de arbeiders had. 1' 

·üs men het begrip "arbeiders·• ruim neemt, is nTrud·'s uitspr ~ak 

dichter bij de werkelijkheid , dan die van prof. .ertheim . Uit het geen 

tijdens de culturele revolutie onthuld werd , bleek duidelijk, dat hAO 

er in de jaren tussen 1959 en 1965 niet in sla agde om eeu meerderheid 

voor zijn voluntaristische politiek te krijgen • . Jij weten nu zelfs, dat 

hem tijdens een zitting van het folitiek Bureau in 1959 een '' l inkse, 

avonturistische politiek;' werd verweten. l' tAO weigerde echter om zijn 

politieke opvattingen te herzien en hij bond de stri jd aan met zijn 

tegenstanders, die hij ten onre chte verweet , dat zij het kapitalisme 

in China wilden herstellen . MAO is er vast van overtuigd , dat zijn 

opvattingen de enig juiste zijn en hij wil, dat zijn tegenstanders hun 

opvattingen zullen herzien en dat zij zich geheel zullen conformeren 

aan de " 6 edachten van f·iAO l'se - tung". t1lAO bestrijdt daarom niet a lleen 

het egoisme , zoals prof. Jertheim schrijft , maar ook het ego zelf, de 

individualiteit . In dit opzicht verschilt hij niet van de dictators, 

die naemeinnutzn boven n~igennutz · stellen , doch die zelf willen ui-!:- 

maken, v1at onder 1Gemeinnutz11 moet worden verstaan. Jet bijzondere bi: 

lv!JtO is echter , dat hij van zijn tegenstanders verlangt, dat zij hun 

"fouten" zullen inzien en vrijwillig tot de conclusie zullen komen : 

ik zie de waarheid van het marxisme, zoals t.AO dit l eert , ik bekeer 

mij tot zijn ge l oof en ben dus bereid mijn individualiteit te ver-

V~1~TROU· ..!:LIJK 
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lie zen en op t e gaan in de massa, die zich door tJAO ' s gedachte n laat 

l e iden. MAO wil dus de heerschappij van zijn ge dachte n gevestigd zien 

door een innerlijk proces en niet door politiemaatregelen. 

Prof. '.1ertheim schrijft: 11He t kan niet, he t k<m niet, vermanen 

alle sociologen, economen, psychologen en politici, maar MAO houdt 

zijn volk de parabel van de ··Dwaze Oude Man· • voor.!; Evenals i1AO , was 

ook deze oude man bezeten door een obsessie; hij wilde een berg, die 

hem het uitzicht belemmerde, afgr aven. Hoewel iedereen hem voor dwaas 

versleet, hield de oude man vol . Hij begon te graven , in de vaste 

overtuiging, dat zijn zoons en kleinzoons het werk zouden voortzet t e n 

en dat het uitzicht eens vrij zou zijn. Hij werd voor zijn vasthoudend

heid beloond door de goden, die de berg we gdroegen. MAO , die zich met 

deze dwaze oude 111an identificeert, rekent niet op de goden, maar op 

de massa van het volk, dat - mits op de juiste wijze geindoctr ineerd -

machtiger zou zijn dan de goden. 

!?~-~!~~~~~!~~j~ 
In MAO ' s gedachten staat de klassestrijd centraal. De Chinezen 

prijzen hun culturele revolutie dan ook als de "meest diepgaande 

klassestrijd, die de wereld ooit heeft gezien••. Volgens Marx zou de 

klassestrijd e indigen, a ls de productiemiddelen in handen van de 

gemeenschap zouden zijn gebracht, zodat een einde gekomen zou zijn aan 

de rol van de bezittende klasse. Lenin meende echter al , dat gedurende 

de socialistische fase de klassestrijd slechts van vorm zou veranderen 

en zelfs scherper zou kunnen worden. Stalin ging nog verder en s t e l de 

• 

dat - naarmate de communistische successen toenamen en de fase van het tt 
communisme dichter benaderd werd - het verzet van de tegens tanders van 

het communisme feller en arglistiger zou worden; zij zouden zich ver

schansen in de partij, om deze van binnenuit te kunnen ondermijnen . 

Deze stelling verschaft e hem de ideologische basis voor de massa

arrestaties en executies in de dertiger jaren. Chroestsjow rekende in 

zijn geheime rede van februari 1956 met deze stalinistische stelling 

af ; hij ontkende de noodzaak van een verscherping van de klassestrijd 

en noemde Stalins opvatting een pog ing om de massa-terreur tegen zijn 

tegenstanders t e rechtvaardigen. Dit oordeel over de klassestrijd, dat 

geheel tegen MAO 's opvattingen indruiste, bracht de Chinese l e i ders in 

verwarring; zij wil den de noodzaak van verscherping van de klassestr i j d 

nog niet uitsluiten. 

VEHTROU1~"!;LIJK 
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i-J,\0 legd<~ "r de n:1drUt~ op. nat ccll . ct.Lvi:..; n!. i c var, productic";idaele:n 

slt eh t:> Ctn prc.lè t:1risci1<:: QV (; I'ïJillniw· op he t c c .nornische f1· cn t 

betek~nd~ , doch dat ~-ze O'l~rwin1inc niet outom~tisch eevolgd zou 

Porden door ov~rwin~ingen op h~t politie~0 en i~~ulo~.Lcchc frunt. 

Collectivisatie bet..:kend<: volgens hem nie t he:t (;inde, doc:1 sl-:chts 

d~ bce;inf·!s.: van d10 rcvoluti<:. , d"' eerste st.:>.p in een · lo.ne;e ;onrs: . • 

fo.J u is van r.1ening, dat er misschü~n ::H:l e"n pn:tr hon rl._ rd ja"lr z"ll 

moeten verlopen , alvor.:ns de :-ase van het ~chte com.Huniolii;;! bereikt 

zul zijn. Al die tijd blijft de dreiging van evn terugval naar het 

kapitalisme bostaan. 0it niet alleen , omdat de vroegere bezi ttende 

klasse met ~lle midde l en zal trachten, haar oude machtspositie terug 

t e winnen, manr ook omdat er tijdens de dietntuur van het proletariaat 

nieuue foute theorie~n kunnen ontstaan. ~an deze gedachte gaf TSJOU 

Yang, dèstijds onder- directeur van uc propaganda- afdeling van het 

Secretariaat van het CC en zelf een der e~rste slachtoffers van de 

culturele r t volutie, in een be l angrijke rede in oktober 1963 een 

theoretische basis. 

Uitgaande van de dialectische we t - volgens w~lke al het 

bestaande neiging heeft zich in tnee~n te splitsen of zijn tegendeel 

op te roepen - noemde hij het logisch, dat tegenover een wetenschappe 

lijke, revolutionai~e theorie , een onwetenschappeli jke, contra

revolutionaire leer zou ontstaan , zoals b.v. hot revisionisrue. Hi eruit 

volgt, dat voortdurende waakzaamheid geboden is, zowel tegen de oude, 

als tegen nieuwe vijanden van de ''ware l~..:r 11 • De grote vraag luidt 

daarom: Hoe moet tijdens de dictatuur van het proletariaat de kl asse

strijd worden gevoerd? Volgens de Chinezen ~orden de oudere marxisten 

leninisten niet met deze vraag geconfronteerd, of ontbrak het hun aan 

tijd, naar een oplossing t e zoeken. Volgens de Chinese propaganda is 

het MAO, die voor dit vraags tuk een theoretische en practische (sic!) 

oplossing hee ft gevonden en die daardoor het marxisme-leninisme cr~a

tief heeft verrijkt. 

Omdat ook au tori te i ten in partij en sta.J.t het slachtoffer kunnen 

worden van onjuiste theoriën, beklemtoont MAO de noodzaak van een 

.;massa- democratie onder de dictatuur van het proletariaat:~ , welke 

massa-democratie geleid moet norden door het samenstel van regels, 

dat bekend staat onder de naam "de gedachten van i'-1AO Tse - tung11 (een 

eclectisch mengsel van gevulgariseerde marxistische ideeën , opportu

nisme en confucianisme' aldus het sJm-orgaan ''.8inhci t"). 



1nnnuur de massa gehee l doordrongen is van d~ ga~rde van dez0 

gedachten, bezit dè massa een toetsst~en , wa~raan het de dad~n en 

opvattingen van alle mach thebbers kan toetsen. D~n zal er ~en perma

nente (culturvle ) revolutie plaatsvinden, die zich van ·' ond~raf• richt 

tegen alle oude ideeën , gebr uiken en opvattingen, di~ hJn oorsprong 

vinden in hçt pr é -re volutionair e ti jdvak (van Confucius tot kapi talisme) 

ên tegen nieuwe fout e theoriein. 

Om de massa voor de ze t aak gere~d to maken , we rden en ~orden in 

China voortdur end opvoedingacampagnes geor aanisee r d , die de massa me t 

do l eer van HAO vertrouwd moeten maken en va n de gro t e pr act i s che 

betekenis va n hAO's geda ch t en overtuigen. De comm unis tische partij, die 

bij deze opvoeding natuurlijk een grote r ol had moeten spel en, schoot 

i n nAO ' s ogen tekort, omdat verschillende partijle iders er ze lf 

·•foutieve·' gedachten (d.w. z . gedach t en , die a fwekt:n van J'L\U 's gedachten !) . 

op na hielden . MAO vreesde, dat het gebrek aan s trij dlust, da t de 

part i j a ls guvolg hiervan toonde , het herstel van het kapitalisme i n 

de hand zou werken. 

Nie t in staa t om in de par ti j zi jn wil door t e zetten, decd r;Ao 

een beroep op het idealisme en enthousiasme van studenten en scholieren . 

Tot hen zei MAO : "1~ebellie is ger echtvaar digd;' . De Rode Gardist:::n 

kregen opdr a cht om 1IAO 's ge dachten t~ ver br e i den en 1'1.:\0 ' s t egens t anders 

aan de kaak t e stellen. Hoe hardnekkiger die t egens t anders aan hun eigen 

opva tt ingen vasthielden, hoe meer de tegen hen geui t e be schuldig ingen 

gingen lijken op die, welke Stalin zijn vija nden voor de voe ten wier p . 

Ook M~O schilderde weldra zijn tegenstanders a f a ls verraders, in het 

nauw gedreven klassev i j anden, die zich me t alle midde len t egen hun 

noodlot verze tten en die niet schroomden desnoods hulp t e zoeken bij ~ 
he t buitenland. 

De eerste j a r en van de Culturele Revolutie *) 

De c ulturele r evolutie , begonnen in de herfst va n 1965 als een 

massa- beweging t egen de bourgeois- cultuur, ver ander de al spoedig i n een 

strijd tegen de machthebbers , die deze cultuur heetten te bescher men . 

Hoewel men het de~d voorkomen, of er slechts een handj evol ma chthebbers 

in de partij <Jas , "dat de kapita listische weg volgde'' , werd in f e ite de 

gehele partij-bureaucratie aangevallen. 

*) Over de periode herfst 1965/herfst 1967 werd uitvoeriger geschre ven 
in haandoverzicht 7/8 van 1966 en 1967. 

VEHTROU !.!!:LIJK 
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~.::mvankolijk trachtt.:n par tij - en rvg..:ringskrin{'cn invloo.;d uit t...: 

o~i~n~n op de l~iding van dL cultur~lL revoluti~ , ma~r toen dit niut 

lnngo.;r mogelijk bl eek , ~erd passief vcrz~t go.;bod~n . 

In nov~::mber 1966 dreigde LHi F iao - minist~r v'tn dvfvnsie en 

" "'0 ' ~ naaste v~apenbroeder- ' - daar om opunlijk , dat ni~t all.;vn p:lrtij 

instunties , maar ook overhc i dsinst vl lingcn onder vuur gvnomvn zoud~n 

'JOrdt.:n vn ecm maand l a t er vie l he t bes l uit om de "::,ro t c pr olct.triscJl.:. 

r..:volut ie" uit t e br..:l i d;:m tot de i n dustr ie , oe:n maatreb'-'1 , v1aar tervn 

pr"micr fSJO~ En - l a i steeds ge waarschuwd had . Van dut ogenblik ~f werd 

ct~ ar beider s klass e de l e i dende kr a ch t en de m~ost actie ve fnctor i n do 

c ul tur -= l e r e-volutie ge no emd . Tot de arbeider s uer d gezegd : ' 't·!uak 

rcvol u t iu om de pr oduct ie t e be vord..;run . .; D'~ ;~.r bc i d0r s maaktun c ch t vr 

van de o pr oep tot rcb0 l l i e gebruik om hoger e lonen en v~rbotering i n 

hun vaak miser abe l e a r be idsomstandigheuun t e eisvn; s takin~en braken 

ui t en er werd op ruime schaal gesabotc~.rd . Leid.., r s v.m bedr ij ven, die 

noodgeduongvn aan de e i s en der s t akers tegemoLt kwamen , wvrd ·•ccono 

misme11 ver wct.an . 

In de a l gemene ver ':'larr ing r iep 1-iAO op , "h~t bour geo is - hoofd

k\lartier te ver nie t igen;. Di t be t ekendè in feite , dat ni0t langer 

getr acht moes t worden, de macht estructuur t e ver ::md.::ren, maar da t de 

aanva l zich moest richten op de ma chtss tructuur ze lf di e gepersonifi

eer :d wer d door LIU Sjao-ts j i, l ange j a r en China ' s tHeede mé.'.n en 

pr esident va n de Volksre publiek . hAO wenste , dnt de r e volutionai re 

mas sa , van ond.::r a f, e en gr eep naa r de ma ch t zou doen en een gehee l 

nieuw0 ma chts s t ructuur zo u s che ppen , no.ar he t voor beel d van de Par i j s e 

Commune van 1871 • 

Toen deze opze t - mède door de verdeeldhe i d onder de r evolu

tiona i r0 n zelf - misluk t e , zag I1AO z ich gcdwonr;~ n, oen sta p t erug t e 

do0n en he t l eger opdr a cht t e ge ven , eun einde t0 maken aan de anarchie , 

di ;;; i n grote de l en van China he..:lrste . He t was trAO ' s be doel i ng , dat he t 

leg~r hier bij de ,;ech t e re volutionair ~n'' zou stcun..,n en do;; 11 kwaad•.'lill i gen'; 

zou a f s c hr ikken . ~en duidèlijke t egens telling tussen re volut i onairen en 

kwaadwi l ligen bes tond e cht er sle chts i n ~AO's vurbo~lding : er war en 

ook knaadnilli ge revolutionairen en ruvolutionair0 kwaadw i lligen. De 

r evolu t i onaire mas sa , die i n NAO ' s gedach t engang zo ' n gr ote rol s pee l de , 

was hopeloos verdeeld . De "Gedacht en van t·IAO" scho tvn als " toe tss t een'' 

t e kort; i eder kon zich we l op e<)n u i t spr aak bvrovpen , die in zijn 

kraam t e pas kwam. Door he t uit blijven van duid~lijkc richtlijnen k on 
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h~t optr~d~n van het lvger ni~t do~ltrvff~nd zijn. 

Jn~r h~t bovendien niet in de b .... douline van ;'11\0 la<-> om van c;lin~t 

e~n militair~ dictatuur te maken, moesten nieuwe voorlopige ~achts 

orgonen word<m gecr~ëerd, die de prolct::.rische dictatuur zouden kunnen 

uitocfcnt:n. 

L.J O ontstonden de zgn. ···~evolutionaire Comi t& ' sol, die gcbase~rd 

waren op oun 3 -voudige allianti~ van r e volutionairen, vrovgerc kader -

laddn , wier kennis en bestuurservaring niet gemist kon worden en het 

l eger . Aan het l eger werd een l eidGnde rol toebedc0ld; he t moest de 

elkaar bestrijdende revolutionairen tot eenheid zien te brengen en 

hen vcrzoenen mE:!t d<i gedachte , samen te mo<:~ t cn wcn·ken met de vrougere 

kader l eden . Hocwel in de eerste Revolutionair<:~ Comit& ' s de oude kader 

leden nog maar zwak vertegenwoordigd waren, nam hun invloed weer toe, 

hetgeen in maart en april 1967 tot scherpe protesten van de revolutio- ~ 
nairen leidde . De onderlinge strijd van de r ebellen nam echter ook 

toe; verschillende rebellen . organisaties weigerden in een gr oter geheel 

op te gaan en eisten voor zich zelf e~n plaats in de r evolutionaire 

Comité's. 

Hierdoor nam in de zomer de onrust in grote del~n van China toe . 

De moeilijkheden bereikten hun hoogtepunt in ~·/oehan, waar HAO ' s 

afgezanten, die vrede moesten stichten tussen twee stri jd~nde groepe

ringen, door de mili taire beve lhebber die een der partijen steunde , 

gevangen genomen wer den . Dir ect hierop keerden ''linkse11 aanhangers van 

MAO zich tegan het leger, terwi jl zij bovendien bewapening van de Rode 

Gard~ eisten . Het was ondertussen steeds duidelijker geworden, dat de 

onderling strijdende rebellen niet in staat zouden zijn, het land be -

hoorlijk te besturen en dat hiervoor de kennis en ervaring van de oude 

kaderleden onontbeerlijk was . Medio augustus 1967 verklaarde TSJOE 

Zn-lai , dat de revol utionairen de situatie verke~rd hadden beoordeeld . 

Op 18 augustus werd aan de ver jaardag van de Rode Garde wein i g aandach t 

beste~d en het Volksdagbl ad bepleitte kor t daarna de inschakeling van 

de oude kaderleden. Be t leger werd uitdrukkelijk een betrouwbaar 

instrument genoemd en ~lAO verklaarde voor de zoveelste maal, dat de 

culturele revolutie overal een gunstig verloop had. Toen een dag na 

deze uitspraak opgel'londen extremistt!n de Britse Aulbassade in Peking in 

brand staken, ging dit ook MAO te ver. De voorzitter van het Revolutio

naire Comit& van Peking riep op de burgeroorlog t e staken en enkel e 

dagen later kreeg de Rode Garde opdracht de wapens , die zij zich had 

VERTROU IIELIJ K 

• 



• 

• 

- 7 -

tOuGu~i~~nd, in t~ lLVtr~n. De linkse LXtr~mist~n, s~d~rt ma~rt in dv 

aanv~l, h~dd~n hun m~cht ov~rsch~t. uan ~ant~l v~n h~n ~c rd uit ~un 

functi0s oij dL p~rs ~n do leiding van ct~ cultur~lc r~volutic ontz t, 

omdat zij v~rdt~ldheid h~dden gez~~id in de CC en h~t lug0r. 

Ji t ~ü th '\ns W".S d"" beschuldiGing, di<: mevrouw 1 l•IV bq:;in s0pt0mb,;r t •.!"'" r 

h.:n uitspr.:lk. ~./\0 zalf m~~~k te die m:J~nd 1.11 .. n, :1·.nv:mkèlijk geh~ir: f> 

houd~n , r vis door verschilL,mde provincie..; , W~'\r hij zich op d0 hoogt,; 

st~ldo vnn de b~st~ande moeilijkhudun. In Sh~nnh~i legde hij de n~druk 

op d..: noodz':lnk de 00nh0id t ;; bt~vmr-.n vn s-:tw~n t e w~..rken: .!:r b<Jst·t:m 

gcun belangentegenste llingen binn~n de ar boid~rsklassu , er iu ge'-n 

redun voor de ~rbeiders om zich i n tuua groepen t o spl i tsun , di0 olk~ar 

n::l.:lr het l a ven staon" , a ldus de Chincs"; l 0ide1.· . ni\0 [pf zich vl:e l 

moeite zijn toehoorders du i delij k te m~ken , dut do grondged~chtc 

waarop de culturele rcvolutio stcund~, juist n~s, mu~r d~t z ij n 3'\n

wijzingen verkeerd ~are~ toegep~st . Hij riep opni0u~ all en op het 

egorsme en het r~visionismc te bvstrijden, driuvoudigc allianties t a 

vormen en MAO - studiakringen te organiserun • 

.De laatsto m.::u:mden van 1967 varliepen betr~:<kelij:< rusti g . Op

vallend was aan ~rtikel in h0 t Chincs~ Volksdagblad v~n medio oktober , 

w:wrin om her - indoctrinatie van de ~ode G~rdc: g0vr~r~gd werd en 'i:aar in 

gcplai t wer d voor het inschakel~n van vroog~re kaderleden bij de be 

strijding van bourgeoisopva ttingen bij de j eugrl . Dit lijkt merkwaardig , 

omdat d~ ~ode Gar de juist de opdr a cht had bourgeois - i deeën bij de 

oude kaderleden te: bestr ijden. De oploss ing vQn deze s chi j nbare t egen 

stell ing ligt ec~ter in he t f eit, dat men onder de jeugd anarchistische 

t endenzen me e nde waar t e nemen en volgens de Chinese opvatting het 

anarchisme e~n uitvloeise l is van liber ~le bourge ois-opva ttingen , die 

nu door de oude kaderleden moesten wordon bestreden! 

De wederopbouw van de partij 

Het tioehan- incident van juli 1967 bowocs , dnt het l ege r niet 

onvoorwaardelijk trouw was en dit moet AAO geschokt hebben. Diezelfde 

ma'lnd wer d de oude l euze dan ook VJCer gehoord: ':De po.rtij comm~ndeert 

het l eger un Z.:ll nooit toestaan , dat h--t leg0r do parti j beheer st." 

De purtij had e chter practisch opgehouden te functioneren en was daar 

door niet tot commande r en in staat. Had MAO di t aanvankelijk niet a ls 

een .;rnstig bezwaar gevoeld, nu kr":e!:> de wedero pbouw van de partij 

weur meer aanda cht. 

VEHTROUJ.J!:LIJK --------
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Nodi~ n~s ~~n niuu~ CC dn 0cn nieuw p~rtijst~tuut, omd~t h0t ouu~ t~

vo~l h0t st~mp~l v~n LIOi Sjao- tsji zou dr~g~n. Ook moust~n t~lrijk~ 

ni~uw~ buno~min~~n pla~tavind~n. Dit nllGs vereiste een p~rtijcongrus. 

Du mo~ilijkhuid vas, dat veel jons~ stud~nten en ~rbuiders, rti~ grot. 

rvvolution~iru ijv~r betoond h~ddvn, gdun lid van de partij ~~re~ un 

dus niut aan h~t partij congr os zouden kunn~n dccln0mun . Du purs bu 

toogdu d~~rom dat de gezuiverJu p~rtij nu aang~vuld mo~st nordun met 

nieuwe ludon , a f komstig uit de massa dor proletarische rcbellun. Op 

niuuwjaursda~ schroef de gehele Chinusa pers , dat volgons r~cunto in

structir.: van i·iAO 1 de par tij de t11<:r.:st ~;envuncverd.u <: l em..:ntl!n vo.n he:t 

proletariaat moes t omvatten. De Cot;luunistische Partij zou cvn po.rtij 

moeten zijn van dynamische pionü~rs, in stant om luiding tt: g{} v<.- n ao.n 

de striJd van het proletar i aat en de revolutionaire massa tegun de 

klass..,vijanden. Het moest eon po.rtij zijn van de voorhoude van het • 

prole t:1ri~a t ~n niet een 1 'p~rtij van het 0 ehele volle·, zonls LIO.::': 

Sjao-tsj i - in navolging van Chroestsjov1 - h':ld g~\'lild , \'/ant e~n der 

gelijk~ partij zou slechts leiden tot herstal van het kapitalisme . 

D(;l meer g~matigden rond T.3JOE ..::n - l::ti meonden echter , dat de 

partij nog iets meer moest zijn d~n een strijdorg~nis~t~~ t~gen zgn . 

klass~vij~ndan en dat het gevaarlijk nas om grote groepen jeugdige 

r evolutionairen plotse lin3 tot de partij toe te lat~n. Over het vraag

stuk, \'/ie a ls partijlid kon worden sehandhaafd en wie als nie uw lid 

toagelaten kon worden , ~erd de ge he l e winter gedebatteerd. 

Een tweede moeilijkheid vormde de selectie va n de deelnemer s 

aan het par t i j congres . Men was he t er over eens , dot het te riskant 

was, de congres l eden te l aten kiezen , zoals dit in 1956 voor he t 

l aatste congres was geschied; evenals bij de ee r s t e zeven congr e ssen 

zouden de l edun worden aangewezen. Dit aanwijzen kon e chter niet meer 

overgelaten worden aan de oude partij - instanties, het zou een der 

taken zijn van de Revolutionaire Comit& •s. De moeilijkheid was echter, 

dat het met de samenstelling van deze comit~'s z o \'leinig vlotte door 

gebrek aun beraidheid om samen te \'10rken. Het politi~.:k :1ctieve deel 

van de Chinezen heeft zich georganioeerd in talloze groeperingen , die 

allen zich zolf het beste in staat achten de gedachten van rt;.;O uit t e 

dragen en te inter pr eter en . Dit l a::ttstd in vvl~ gevallen op een vijz~ , 

die mear mot cgorsmc en opportunisrou t~ ~akun heuft, dan m~t ?JAO ' s 

bedo~lingen . De onderlinge haa t en nijd, zich verst uitend i n scheld

parti j en , l a t e r in gevdchten mot stokken, messen on dakpannen en 
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tunslott ... op v..;rschillcnde pl(lats..::J m1..t vuur•;.rJ.p0us, mo.'lkt ... h.::t s.:..J._n 

st~llvn van ~~n ~~volutionair ComitC, stoun~nJ op ... ~n alli:l.ntie v~~ 

r~volution:l.ir~n, oud~ k~d-rs on militair ... n , L~~n v..:nvoudigc z~~k . 

n~ m~~st ... comité ' s kwnm~n dan ook sluchts tot stand ond..:r ~tark~ dr~k 

va n h~t l~g~r. In de 0crste z~s comit~'s diu cpscricht w..:rdvL, ov~r 

h~.-~rstun nog de rebell~n. Nad3t du ultro.-links~n in de herfst v~n 1967 

g~vouligu varli..:z~n hnddun gel~dun en er oun zuker politi~k ev0nwicht 

w~s buroikt, vlottb het beter met de vorming van ~uvolution~iru 

Comit6's; in mui 1968 waren er 16 provinciale comit6's bijgekomen, 

1naar hun kar.::tktcr was andt:~rs ; zij steunden nu meer op een alliantie van 

militairun dO oudu kaderlad0n, 

Het jaar 1968 

Voor NAO was 1967 het .. j "'~r vJ.n dt.~ busliss..:nd~ oven;inning·', het 

j"\'"tr uaarin zijn voornuamste t<::c(;nsto.nders nontmaskerd1 ' r;erden. Om van 

1968 het jRar van de ,:allround overuinning•· te kunnen maken , •·1as het 

nodig dat er een einde knam a"\n de onderlinge strijd van de r evolu

tionairen die de tot stundkoming van de Revolutionaire Comiti's ver -

traagde . 

Daarom bagon de pdrs in januari te ageren t~gun fractievorming 

en een maand later w0rden fractievor~ing en anarchismb in êên adem ver

oordee ld. v~randering kwar.1 i n april , to0n g~w.:larschuwd werd t egen de 

anti - HAO - activiteit, die z i ch achter de strijd t egen het factional isme 

v~rschool. Niet langer moes t alk faction.::tlisue bustroden worden; het 

proletarische f ac tionalisme was goed: Da pers waarschuwde voor een· grote 

samenzw~ring van rech t se conservatieven , dio ton doe l zou hebben de af

geze tte kapitalisten en revisionisten weer aan de mach t te brengen. 

In dit v~rband moe t gewezen worden op het afzetten - in ma.::trt -

van de Chef van de Gene r ale Staf en t\~C ~ndurc ho
0

e officieren in 

Peking . n~ l ange reeks van beschuldigingen, die tugvn eerstgenoemde 

werd ingebracht, v1ckte de indruk dat hij een 'rechtse" tegenstander 

van ~AO was. Uit vele f~it~n zou echter ook gcconclude~rd kunnen 

worden , dat hij zich niet had uillen neerlEGGen bij de gematigde 

politiek , die in de herfst van 1967 IIAû 's goedkeurinc; had gekregen e n 

dat hij dus ·•ul tra links ·• was . Dit der.Jonstrcurt duidelijk de ondoor 

zichtigheid van de Chinese situatie. 

De 1- mei viering in Peking toonde het gebruikelijke bucld , al l eek het 

enthousiasme wat minder uitbund i g. 

V .C::R'l' .~0 Ul"J ELI JK 
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D .... l0idinb van de c ultur .. l v nevolutiv s ch..:vn nog i,.,ts ·1ar: st:tus G ... -

1"/0nn..,n t.: h'"'bbvn , mao.r h.: t lo..!.~lc r \ïurd d" ' 'stcunpi l lar v.:::n dl. dicta t ..... v.r 

v~n h~t pro l .... t o.r io.a t l.D dl. vur d .... digu r van d~.. gro t ..: c ultur " l 0 r ..: voluti~' 

g~..noumd . He t volk Ht. r d opgt? ro0p0n hu t 1..: 5 -: r t~.:: s t t.unt.n . tH.:dio m...-i 

··1 -. rd d ... c ul tur ..:le r ~ volutie omschr~vcn als C-n s trijd t ussl:n dt. Cr 

China vn TJIANG Kai -sj~k's Kuominto.ng . Opg•ro"pun ~ rd , d~ ~cnh~i~ 

t ussvn volk un l"' d"'r en de 3 - voudigc a ll ian t iu t .... v~rst~.. r k0n . De pe r s 

bustu..: dd~;: v~"l a~mdacht a:..n de ontvo.ngsten ciic , , .~(J hi ul d voor H.ili

t ~irun en kadc rludun, die in P~king studi e bij cu nkoms t un hi..: l du n. 

Ui t du wij ~u waaro~ de p.:rs in ·juni hAO' s opv~tt in~un n~~r 

vore n bra cht, ble ek da t MAO de kl a ssestrijd eon niuuwu s t imul ans 

wilde gu vcn ~..n he t volk w0ur in bunc~ing wild0 brong~ n. ~en vocra~n

sto.and b~ad in Shangha i schr cuf: ·1 lij kunnen ons n i v t voroorl ovun , du 

s t o.tus quo t u handha ve n ; nicur.re Rvvolut i onc.irc Comi t .§ ' s kunnen z ich • 

a llvun consol i der en door de vijand lan t v val len." Tussc:n de r u._j.,. l S 

door vi0l te l ez en, da t de z e vc rscherping van de s trijd op vuu l t e gen -

stand was gestui t . Ongut uijfe l d kwam dL.zu tugc:ns t and voor 0~ n groot 

dee l va n d~ zi jde van de militair~~ ~n kad~rloden , die do met zov0ol 

moe:;; i t L. to t stand gekom,.;n _(.,_ v.) l u t ionair0 Comité ' s behe~rsten. Zij war en 

bevreesd voor do ge;? volgen van de n i euwe po l itivk vn dat de ze vrees niet 

ongegrond \tas , ble ek uit h~;; t oplao.i .;;n v:m de s trij d in grote de l e n vo.n 

China . 

Evena ls de houding van MAO ze lf, i s de pos itie va n het leger on

duidelijk . He t leger schijnt l u\0 en hot hoofdhw.rtie r van de tJ'ul ture l e 

r evolutie in Peking te steunen , muur he t ve rze t zich tegen aa nvallen 

op militaire l e iders en vroeger e kaderle den in do provinci es , terwij l 

dd milita ire commandanten in de ge bie den, ~~ar nog geen Re volutiona i r 

Comité is ge vestigd, voor TSJO~ ~n-lai moe ili jke gesprekspartner s 

lijken t e zijn . 

Op 1 a ugustus (legerdag) we rd waarder end over hut l eger ge

s chre ven; aanvallen op het l eger werden misdadig genoemd en he t belang 

van he t l eger a ls de verde dige r van de Revolut i onaire Comi té 's kr~eg 

voul nadruk . Opvallend na s , da t de r e ceptie t.:~r ge l egenhe id van l eger 

dag nie t door de l e iding van de c ulture l e r e volutie b~zocht werd . 

~nkel~ dagen later weus een o.nder hoofda rtikel or me t vee l nadruk 

op , dat a lleen voorzitter raAO 's hoofdkwartier l e iding gaf a an l eger, 

partij , na tie en r~volutionaire ma s sa . 

Va n de grotere invloe d , die de l aa t s t e maanden we..:r aan de 
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r~volutionair~ m~ssa gegev~n werd, profit~~ru~n dv Rod~ Gardi~t~n 

ni~t. D~ tga0da v0rj~ardag van ct~ Rod~ Gard~ brAcht dç gardist~n ~an 

koud~ douch~: h~t Volksdagblad schr~~f, dat zij ct~ arbuid~rsKl~ssu als 

hun lu~rmo~~tars moesten erkonncn en dat hun enig~ toakomst gulogen ~as 

in v~rbondvnhuid mat dè massa van urbuidurs , bo~r~n en sold~t~n. De 

c~rJist~n kra~~n opdracht zichz~lf t~ hurvorm~n ~n niet l3nger n~~r 

t-- zi<.:n op arb<:: idvrs en bo<::rvn. De: i~ode Gard-: , ~.-ans c<.:n middv l om dc 

autorituit~n t ... bustrijdon di~ nc ... rzagun op hut volk, w~rd dus zel f 

van ~an hooghartige houding beschuldigd. Zij vormde niut l anger d~ 

milit~n t~ voorhoede van du culture l e r e volutie . 

Er zijn 3~nvijz ingan, da t do c ulturele ~evolutie voor d~ zo 

veulstu m~al aon ke~rpunt bure i kt h ... cft . 

Hoe da ontwikkeling in da kom~nde m~andcn zal zijti , v3lt ech t er 

nog niet t~ voorspellen . Veel zal afhangen vnn d~ houding van het 

l~gcr; in het bijzonder van de vruag of het leger de vroeburu k~der 

l~den znl blijven steunen. 

Ho.::\·te l e ind 1967 de verïmchting uitgasproken \"lurd , dat het 9e 

partijcongres in 1968 zou kunnon worden gehouden , bl~ken de onderlinge 

tt:genst~llingen hit:rvoor nog te groot. Hun hoopt nu, dat het congres 

medio 1969 zal kunnen plaatsvinden . 

Afw'll.chten 

or1:chte prolctn.rii;rs zijn optimistdn; z.ij zeggen altij d , dat de 

situatie ui tstekend is;' , s chree f het Bevr ijdingsdagbl ad in maart j.l • • 

Zo gezien is MAO een echte prole tari~r ; hij herhaalt steeds dat de 

toestand uits t ekend is. Hoeve ldn in China dit in hun hart met hem eens 

zi j n , is een nndere vra~g. MAO verhe ugt zich over de terugkeer van het 

revolutionaire êl~n en hij is nooit bevreusd voor wanorde . Degenen, 

die de directe v~r'lntwoordelijkheid dragen voor de e conomie, het ond-.:r 

wijs , de buitenlandse politiek en het let~r , hebben echter grote zorgen . 

Weliswaar heeft de Chinese boer relatief weinig van de culturele 

r evolutie t0 lijden gehad en ber~ikte de oogst in 1967 een r ecord

hoogte, m'\ar er is Heinig nan grondverbetering en irrigatie geda:m ..::n 

de oogst zal di t j aar waarschijnlijk minder zijn. Door gebrek a.:m 

arbeidsdiscipline en onrebe l matige 'lïnvovr van grondstoffen , is de 

industriile productie t e r uggelopen, zoals TSJ0Z En - lai moest ~rkunnen. 

De hand~l ondervindt h ier van de t erugslag; de voorjaarsbeurs in Kanton 

was geen succes . 

VERTROU·· !!:LIJK 
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De ontr~dd~rin~ is waarschijnlijk ncrg~ns zo groo t nls bij h~t 

ond~rwijs. Nicune l c0 r pl annvn zijn nog ni~t opg~stJld , nieuw~ l~~r 

bo~.?kcn , a.:mgepast aan de gcdacht~n van I.AO , ontbruken nog • 

. ·1ar dl.! schol-:n gcop0nd zijn, vorli1en l·l.~O ' s uitspr~ken d..: voorna'lmst" 

1 ... 0rstof . 

China v0rze t zich tegen het Amerikaanse imoerialisma, tcBJn het 

Sowj0t-ruvisionism~, teg~n onderhandclingvn ov ... r Vietnam ~n t egen 

het verdrae inzake spr<:~iding van atoom~mp~ns, muar van u0n ... i,:;enlijkc 

bui t un l undsc poli ti.:.:k k::n "J.iilp'-'r gf.:sproken wordvn. Do.arvoor zi jn de 

tcccnst&llingen in Chin~ zelf nog tv groot; de mooe t e Chinese 

ambassadeurs zijn dan ook nog niet op hun posten t eruggekeerd. He t 

enige communistische land, waarmo0 China hartulijko bctrc kkingGn 

onderho~Jt, is het kleine Albani~. 

Over de ontwikk0ling in China is g~inig te voorspellen; de 

berichten in de officiële en officie use Chinese pers zijn sterk 

gekleurd en er zijn nog maar enke le buitenlandse verslaggevers in 

Peking . We l is duidelijk , dat do officiile leiding van China in 

handen is gekome n va n een steeds klein8r wordende groep, waarvan d~ 

gemiddelde l~eftijd boven de 65 jaar ligt. Of deze groep , waarvan 

mevrouw MAO de jongste en luidruchtigste is, een eenheid vormt mag 

worden be t wijfeld. De werke lijke macht schijnt bij het leger t e be 

rusten. 

Zolang t1AO leef t l i ggen dramatische veranderingen in China nie t 

in de lijn der verwachting: MAO zal niet worden afgezet , maar hij 

zal ook geen sp0ctaculaire over winning behalen . 

De Chinezen zullen moeten l er e n l even ~et de revolutie . 
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H 0 0 F U ~ T U K II 

ACTIVITZITEti VA.I DE Cu.ii-IUNISTISCHL; PA.<TIJ VAi\ NEDE .. {LA.ND 
==============================~=====~================== 

De CPN en de kwestie Tsjechoslowakije 

In de eerste maanden nadat de.dogmatische en russofiele TsJech 

Novotny als partijleider was vervangen door de meer nationalistisch 

en liberaal ingestel de Sl owaak Dubeek (januari j. l.) , heeft de Cd·i

leiding zich zeer posi t ie f uitgesproken over de ontwikkelingen i n 

Ts jechoslowaki j e . Er kon e chte r we i nig twijfel over bestaan dat Paul 

de Groot c.s . niet z ozeer i ngenomen waren met de veranderingen in het 

Tsjechoslowaakse regiem vanwege de toegenomen interne democrati e , als 

wel om de duidelijk ui tgespr oken autonome opstelling t . a . v. Noskou . 

De commentaren i n aDe Waarheid11 werden dan ook voornamelijk op dit 

laatste aspect toegespi tst . 

Ter~1ijl de druk van Breznjew c . s . op Praag toenam , groeide echter 

ook bij de CPN- leiding langzamerhand het besef dat de ont\"likkelingen 

in Tsjechoslowakije we l eens . bui ten het communistisch kader zouden 

kunnen treden en met name zouden kunnen leiden tot een verzv1akking 

van de militaire weer baar he i d van het Oosteuropese blok . Dit inzicht, 

gepaard aan de mening dat een inmenging van Russische zijde op den 

duur welhaast onvermijdelijk zou zi jn , bewoog de leider s van de Neder 

landse CP geleidel i j k t ot een voorzichtiger houding , die r uimt e zou 

bieden t ot tac t i sche manoeuvres . 

Zo richt te he t comment aar van " De haarheid11 zich na de il ( dreig~ ) 

brief uit War schau11 (15 juli j.l. ni et meer allereerst tegen het agres

sieve optreden van Hoskou c . s ., maar tegen de 11kapi talistische pers' 1
, 

die bezig zou zijn een koude- oorl ogestemming op te roepen en die het 

alleen maar te doen was om Har gumenten aan te voeren die een i nmenging 

zouden moeten beplei teon ( ! ) . Een uitvoerig , artikel i n iiDe \~laarheid 11 

va n 23 juli deed weliswaar een scherpe aanval op nhet voortzetten van 

Chroestsjows revisionistische politiek" door de huidige CPSU- leiders, 

maar het suggereerde ook de mogelijkheid van een geoorloofde inmenging 

in geva l de 11aaneengesl otenheid der socialistische staten11 bedreibd 

zou worden, aangezien deze mede bepalend was voor 11 de internationale 

krachtsverhoudi ngen., waarvan ook de veilighrüd van Nederland afhanke

lijk is" . llDe \"Jaar heid11 van 26 j uli signaleerde de "bri ef der tvJee 

duizend woorden" van een aantal Ts j echoslowaakse kunstenaars en 

V .C.:RTROU\'1 EL IJK 
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intcll.:ctuc l en a ls een uiting v~n nnegatiev0 e n r ~ cl!ts·.: op•r:üti '1.:;e rc·', 

di to , hoewel door Dubeek c.s . afgewezen , toch de bezorgdheid va n t.os!:o•l 

Grond schenen te geven. Ir- een commentaar na de besprckin~cn t~ Ci erna 

nad risou en Bratislava , ging ;'De 1.aarheid11 zorgvuldig voorbij .:.ri.l1 de 

werkelijke problematiek tussen Moskou en Praag en waarschuwde opni~u~ 

;'tegen i~dere vorm van inmen:::;ing in '.Csjechoslowakije il!~<; __ ~?..crstc . 

.E_laa t_s van de ~~"!!_Eerialisten11 • 

Het CPN- blad hekelde weer uitvoerig de houding van deze :1imperi<l

listen en hun ho.ndlangers" , die 11allerlei publiciteitsmiddelen g0brui 

ken om zorgvuldig hysterie aan te kweken:• en die 11alles in het werk 

hebben gesteld om een koude- oorlogssfeer te scheppen , om tussen d0 

socialisti~che staten onderling te intrigeren en om zelfs een conple

te militaire interventi e door middel van troepen van enkele '.iarschc:u

pact- landen in één van di e landen te bepleiten" . 

Toen de gewelddadige inmenging van Moskou c . s . in Tsjechoslowakije 

inderdaad een feit \'/as geworden, op 21' augustus j . l. , kl'lam "De · .. a.arheid" 

in eerste instantie met ee~ kort emotieloos commentaar , waarin betoogd 

werd dat de CPN zich de laatste maanden meerdere malen had uitgesproken 

tegen inmenging van welke zijde ook . Er Aerd echter bij aangetekend dat 

·'in de kapitalistische wereld , en niet in de laatste plaats in Nederland, 

de hele monopolie - en NAVO- pers zich tot het uiterste heeft ingespannen 

om het conflict te verscherpen en daarmee de eigen inmenging te ver

sterkenn (!) . 

In de kort daarop gehouden part ijbestuurszitting (24 en 25 a ugustus 

j.l . ) werd vastgesteld dat de CPN , als " autonome en écht Nederlandse 

• 

part ijl', in deze nieuwe situatie met meer kracht dan voorheen moest • 

optreden tegen "de r evisionisti sche schending van het marxisme- leninisme 

door de leiders in de Sowj et- Unie , zoals die in hun inmenging in Tsjecho

slowakije tot uiting komt 11
• De CPN zou dan in tegenstelling tot de situ

atie rond Hongarije i n 1956 , de aansluiting kunnen blijven behouden met 

het Nederlandse volk . Tegelijkertija zou men zich echter ook in scherpe 

bewoordingen blijven keren tegen "de huichel:1rij van reactionaire en 

anti- communistische krachten, die de gebeurtenissen in Tsjechoslor;akij e 

uitbuiten voor eigen imperialistische en oorlogszuchtige doeleinden , 

voor afbraak van de democr ati e in Nederland en voor hun politi ek van be

wapening en loonstop"(!) . 

Hot rogiom Dubcok , dat in kringen van de partijleiding eveneens 

als nrevisionistisch 11 Hcr d gckenm.:r kt , zou voorlopig ni'et in he t 
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openbaar gekritis~crd worden . Deslotun werd door l1ot holo l~nd 

ope:nburt Vt!rgadcringen tt! houden waarop bovenv.,rmelde stcllin~nat,E: 

duidelijk zou wordan uiteengezet . Verd~r zou mun overgaan tot de ver

spreiding van een landelijk manifest in zv~r Grote opla~e. 

Op 26 augustus v:erd dit manifest - gericht aan 11de leden en 

kiezers van de communistiGche partij, de Nederlandse arbeidersklasse 

en allo democraten van ons land 11 
- afgedrukt over de volle breedte 

van de voorp::tgina van 11De \.a:--rh~id11 • 

.Il~t- _<?J>treden V<::_I). __ ~_e_~id;i.ge lei2_i..!!,g_~!l_~_9_9Y!..:t~t:-_Uni_c ___ e_l!, _1:_.~~ 
!!!.!:;dv~t~ndorsll werd veroordeeld als 11 dc mu os t schançteli ,jke ir>:.!J.F..eul;;_~ 

,çle _J:?.rinç_=h,pes Vél_l'!_]l_~t leninisme di0 tot 1!_1:!_ toe i~-:_pleegd:~ _(:._)~ 

Gesteld v1crd dat d0 CPN geen oordeel v1ilde ui tsprcken over de binnen

landse toestand in 'i's j echosla'l'lakijc . ( Ni~tt.:min merkte Marcus Bakker 

een dag lo.ter in de Tweede Kamer op, dat er in Tsjechoslawaki j e ;1zeker 

krachten aan het werk zijn geweest die er op uit waren het socialisme 

te vernietigen"!) . Hel werden de a•.esterse imparialisten die hun kans 

aangrijpen om een wi lde anti - communistische ophitsing te ontketenen'' 

scherp gehekeld . In ons land hebben zich politieke leiders van de 

Bocrenpartij tot en met di e van de PvdA en de PSP in één front ver

enigd voor een campagne van weergaloze huichelarïj , aldus het manifest . 

''Hun werkelijke bedoelingen zijn echter de uitbreiding van het NAVO

militarisme en het afl eiden van de aandacht van het atoomgevaar en de 

oorlog in Vietnam. Bovendien geven zij door hun houdi ng ni eu we moge

lijkheden aan he t Duitse revanchi sme''· liet manifest riep tenslotte op 

tot politieke actie voor 11 de onmiddellijke stopzetting van iedere in

menging in Ts j e choslowakije , zo we l door de Westerse imperi alisten en 

hun NAVO, als door de reger~ng van de Sowjet- Unie en haar gevolg11 • 

In zi jn redevoering i n de Tweede Kamer ( 27 augustus 1 . 1 . ) bona

drukte 1·1arcus Bakker dat de CPN zich niet heeft will en scharen achte r 

de oproep van de andere politieke partijen om twee minuten stilte in 

acht te nemen . De CPN had geen.behoefte aan "huilpartijen in een een

heictsfront met een Boer enpar tij die figuren uit de bezetting als Adams 

en Roskam als adviseurs heeft ' '· Evenmin wenste zij zich op te stellen 

naast de P3P, di e in r1oskou (via haar secretaris Van de.r Lek) ilals een 

soort klapekster over de CPN fungeerde" . 

Til,/ ij zijn solidair", a l dus besloot Bakkt:r, "met de communistisc!1e 

partij van Tsjechoslowaki je voor de ongehinderde ui tv.oering van haar 

proeram , bi j haar we rk voor e.en democratisch en menselijk socialisme . 

V ~ ... <'J.'HOUld i; LIJ i~ ------·---
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Li .i ~i_j..!l_d:1t 01:1da t dit ook de \'J~ n; nn c, r J.!..e.i_ s_oci1.l.i.?2·~_<:__i_:;_c~i_=. _. ,l_,l_ 

n~ns~n te gaan in kd<::rl-1.nd11 • \! i e dt: ondemocr>tisch~ ,;-,n0 V3.:! za!-:en 

b<.schoU\.t in de Cî"N- gclederen en daarbij dv , voornamelij;~ i nc..:. ·!1 

uitgcsprokun , kritiek v:1n de CFi~ - leidE:rs op eh: h.i. ''revisionisti::;che 

ontnikk~lingen• 1 in Tsjechoslowakije overweegt, ondcrk~nt ct~ betrckku

lijlc~ na'lrde van ddzc uitlating. Aangenomen k:w worden d.:.t d(; scclling

nam~ v~n de CPN- l eiding door d0 overgrote mecrderh~id der partijleden 

nordt ondersteund . Voorzitter 1~1~Hoekstra constatoerde tijdens <:un 

lcadcrv~rc;adering t e Amsterdam op 27 a ugustus j.l. , dat de p~rtij 
11c;c~;stdriftig11 op het manifest had p;ereage'.:!rd. roch zijn er hier en 

dnar wel roLtder optimistische geluiden vernomen . !Jet name valt bi j 

sommige oudere (russofiele) partijleden eon daling van het moreel en 

dus een verslapping van de activiteiten voor de partij te vervacht~n • 

Resumerend kan gesteld worden dat de CPN , vergeleken met de 

gelijksoortige situatie i n 1956, een wezenlijk andere houding heeft 

aangenomen t. ~ . v . de Sowjet- Unie . Toen drone de partij aan op een 

militaire interventie, nu he~ft zij die tenslotte toch duidelijk af

gc\/eze!1 . Uit het voorgaande moge echter blijken dat deze afwijzing 

niet op principiële gronden is geschied, maar meer heeft moet~n die

nen om - met de les van Honga rije in gedachten - de CPN 11aanvaardbaar 11 

te houden voor het Nederl andse volk . 

In dit licht gezien i s het opmerke lijk dut het juist "De Haar 

heid11 was , die op 29 augustus j . l. de Franse CP er van beschuldi gde 

haar afwi j zing van de inval in Ts j echoslowakije niet gebaseerd te 

h~bben op een pri ncipi eel mar xi sti sch- lenini stische stellingn~me , 

maar op opportunistische overwegingen , namelijk om niet de algemene 

verontwaardiging tegen zich gekeerd te krijBen (!) . 

De hardnekkig volgehouden scherpe kritiek op 11Viestersc intriges" 

en :;anti- communisti sche ophi tsi ng 11 doet overigens nog vermoeden d :ü 

de CPN- leiding in de komende t i jd - als ook in Nederland de heftigste 

verontnaardiging zal zijn geluwd - de verantwoordelijkheid voor het 

ingrijpen in Tsjochoslowakije geleidelijk aan meer zal afschuiven op 

het \lesten . 

Een zijdelings gevol g van de rec ente gebeurtenissen is het 

besluit van het parti jbestuur om de Nederlandse uitgave van het i~

ternationale , communi stische t ijdschrift "Vraagstukken van Vrede en 

Socialisme'' (waarvan de redactie o . l . v . de Rus Roemjantsev in Praag 
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zetelt) stop te zettën, omdat , zoals " D~ waarheid" op 31 augu:stu3 j . l . 

,nvldde , 11hct blad in dt: loop der tijd st..:eds m~~r de spreekbuis '."las 

geworden van de revisionistische leiders in t-1oskou" . 

pc positie van de CPN 

De positiebepaling van de CPN t . a . v. de gebeurtenissen in 

Tsjochoslowaki j e werd , zoa ls hiervoren reeds werd opgemerkt , ni et in 

de laatste plaats beinvloed door de wens va n de partijleiding aen 

herhaling vun '1I·Iongarije - 195611 t e voorkomen. Door zich acht<:r t10 

Russische i nterventie in Hongarije te stellen , vervreemdde toen de 

CPN de publieke opi nie va n zich en verzwakte zij haar positie als 

politieke partij aanzienlijk . In leidende kringen van de partij uas 

men het er dan ook over eens , dat het sindsdien herwonnen en zelfs 

vcrbeterde 11 image 11 van de CPN niet in gevaar gebracht mocht worden 

en dat met name de positie van de communisten in het NVV ni et in de 

waagschaal gelegd mocht worden . 

Di t alles hee ft niet kunnen verhinderen dat aan de communistische 

politiek van 11intrede 11 in het NVV een behoorlijke slag is toegebracht , 

door het besluit van de Al gemene Nederla ndse Bedri jfsbond voor de 

Metaalnijverhe id en El e ctrotechnische Industrie geen commun1sten a l s 

lid toe t e laten . De bond , nu 11 Hetaalbedrijfsbond-Nvvn geheten , sprak 

zich op haar j ongste c ongr~s , _e ind augustus j .1., uit tegen het opnemen 

a l s lid van aanhangers van links - e n r echtsqictatoriale ideologieën , 

zulks ondanks een voorstel van de afdeling Goes om communisten het 

lidmaatschap ni e t langer te ontzege~n . Ten aanzien va n communisten en 

daarmee sympathiserenden merkte de algemeen secr etaris , de heer De Hay , 

op, dat deze l i eden nooit het doel en het beginselprogramma van de 

bond zullen kunnen onderschrijven, omda t hun doel en beginselprogramma 

daarm0e fundamenteel i n strijd zijn. Sinds 1959 , toen de E"lC op bevel 

van de CPN werd opgeheven , draagt de CPN l eden op in het NVV door te 

dringen, invloed te krijgen en daarna het NVV een instrument te maken 

van de communistische partij , aldus de heer De Hay , di e in dit verband 

twee onderkende geva llen van i nfiltra tie noemde . Voorts zei hij te 

weten, dat de voorzitter van de CPN zelf het voorzitter schap bekleedt 

van een CPN- commissi e die ·ten doel heeft het bedrijvenwerk (o . m. het 

werken in het NVV) op gang te brengen . Over deze commissie , o . l . v . 
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Hoekstra , is dzz . reeds ge r apporteurd i n M0- 3- 196ó . 

Togdnov~r deze t egensl ag staat de al eerder behaalde elector~l~ 

over~inninb in Bellingwedd~ . Bij de ~ldaar eind juli gehouden geoeant .. -

r aadsverkiezingen (noodzakelijk geworden door de sarnenvoe5inc vun de 

gcmeent en Vodde en Bellingwolde) boekte de CPN een vooruitgang v~n 

?ï.6 , waarmee zij op ruim 20/; van de uitgebracht e stemm0n klïam . 1/ c rgelc

ken mot de Kam erverki ezingen van 1967 was e r zel f s sprake van een com

munis tische winst van 5%. In een hoot.mest cmd artikel in 11Dc :!:.1.arh~..id 11 

werd het zo voorgest0ld, a ls zou deze uitslag een wourspiegoling zijn 

van 11het groei ende vertrouwen in de communis tische Nederlanders als 

verdedigcrd van de belangen van de werkende mcnscn 11 • Volgens het blad • 

betekent deze uitslag een "waarschuwing aan Den Haag , dat op de ingesla

gen weg denkt voort te kunnen gaan11 • In haar overwinningsroes meldde 
11 De \·:aarheid 11 dat PvdA en CPH elk ·een zetel hadden gewonnen, ;ïat op 

zijn minst onnauwkeurig genoemd moet worden . Immers , in de voormalige 

gemeenten liedde en Bellingwolde had de CPN 2 r esp . 3 vertegem10ordigers 

in de gemeenteraden, die elk 11 l e den telden. In de oude situatie ver

kreee; de CPN 5 van de 22 zetels , in de gecombineurde geltwenteraad 3 

van de 13 zete ls; de CPN is wat zetelaa ndeel be treft l/286e vooruitge -

gaan . 

In de ni euwe raad hebben voor de CPN zitting G. Walte rs (raadslid 

vanaf het begin van de j a r en 1950) , G. Bod~ ( was in Bellingwolde wet

houder ) en mevrouw A. Stubbe- Houwens . 

De oorzaak van de winst van de CPN moe t met name gezocht worde n 

in de slechte werkgelegenheidsposit i e van Hellingwelde en van de noor 

delijke provincies in het algemeen . Daarnaast spelen in dit geval ook 

persoonlijke motieven een rol: de communisten walters en Bodde hebben 

zich in hun omgevi ng een vrij grote populariteit en daar me de invloed 

verworven , vooral omdat zij voor de "gewone mana gemakkeli jk toeganke

lijk zijn. 

De conclusie s , vervat in het medio a ugustus bekend geworden 

rapport van de "commissie Cals- Donner 11 , hebben 11De \Jaarheid11 tot uit 

vdcti g commentaar aanl ei di ng gegeven . Het partijblad , zich uitputtend 
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in persoonlijke verdachtm:J.kingen aan h..:t adrus van de heer Cals, zag 

als voorn"'l.ëlmste uitkomst van het rapport het feit adat z~lfs in do 

commissi~ Cnls- Donner" geen meerderheid t e vinden is gc\'tecst voor een 

diep- ingrijpende verandering van de ki~swet onder handhaving va n d0 

e;rondr1c t • . Het \ïOord ;1zelfs" in bovenstaand ei ta:1t goeft uitdrukking 

aan de rancune in CPN- kringen over het fuit dat deze partij niet 

in de .Staatscomoissi e is vertegenwoordigd , of , om het ·1\Joilrhc i d;; _ 

jargon over te nemen , dat ''een aantal opposanten. van ondemocratische 

verandering bij voorbaat was uitgesloten11 • Hocwel de CPN binnen de 

commissie geen tegendruk heeft kunnen geven, staat daar voleens 11Dc 

YJaarhcid11 tegenover 1 dat de oppositie t egen Co.ls c . s . 11 ong.:;twijfeld11 

is versterkt lidoor het optreden onder de massa van de bevolking van 

degenen die als eni gen duidelijk aan de paal genageld hebben dat dit 

e~..n poging is tot afbraak van de democratie" - en dat zijn in deze 

gedachtengang uiteraard de Nederlandse communisten, die hiermee \leer 

eens een treffend.staaltje van zelfoverschatting presenteren. 

Uit de ~~~·:aarheid"-commentaren komt naar voren dat alle Neder

landse politieke partijen, met uitzondering van de CPN , bereid zijn 

de democratie (= evenr edige ver~egenwoordiging) te offeren op het 

altaar van de zetelwinst , waarbij dan eigenlijk de uitschakeling van 

de CPN het voornaamste doel is . D166 kreeg natuurlijk , als promotor 

van een districtenste lsel, de eer s t e klap van "De l,iaarheid 11
• 

1'D ' 66 

heeft via haar vertegenwo~rdiger Gruyters laten weten aan de parle

mentaire democratie helemaal geen boodschap te hebbcn11 • "Sommige 

PvdA-voormannen" speelden het D'66- spel mee en "kortzichtig en op 

ministerszetels belust als ste:eds" waren zij bereid mee te wer ken aan 

een progressieve concentratic v1aaraan zelfs 11 de partij van Roolvink11 

mee mocht doen . "De capitula tie- politiek van Den Uyl .c . s . was geba

seerd op de verwacht e r esultaten van de commissie- Cals'1 , oordeelde het 

communistische dagblad , dat met voldoening constateerde dat 1 ~en he t 

oneens was gebleven ove r de voornaamste plannen tot de aanslag'; 

(n . l . op de democrati e) . Dit l aatste noemde 11De \laarheid11 een 11 belang

rijke overwinning voor hen die de parlementaire democratie verdedigen" 

en het ligt voor de hand dat het blad mt~t "hen die •• • •• " i n de eerst~ 

plaats de communi sten bedoelt . 

\Je lke emoties het woord "districtenstelsel" bij CPN- leden los

woelt , bleek nog eens t ijdens het Ka:merdebat over Tsjechoslowakije . 

Plaatsvervangend Kamervoorzit t er Nederhorst had in zijn rede t er 
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hcrdvnking V3.n Professor Oud hcrinn..:rd a~n evn studie V"'.n lt:t"lt3t_ze

no ... r:ld~;.. over do; werki ng van het districttnstclscl. CPN- uoordvocrdor 

t·1arcus Jakkcr 11doorzagn de ,J.nt i-comr.~unistische toeleg: i 1Hcn grij~'lt de 

evnhcidsgcd:lchte door Ts j e choslonakije str'lks :l:ln om wijzi[>ingcn in 

h..:t kivsstelsel door t e vo0ren - w:1ar de C1)N togen isa • .Cen gaf voor

beeld van marxistisch-leninistisch~ paranoia. 

De CPN en de defensienota 

In een cyclus va n 6 anoni eme artikelen , gaf 11De tharh·.;:id;' do 

tw0edo helft van juli commentaar op de defensienota va n Minister 

Den Toom . Do inhoud van het nieuwe defensi eprogram vormde voor de 

schri jv.:r van de artikel en nde duidèlijks t c illustra tie van de onni l 

van de regering- De Jong om l.:ssen uit het vcrleden te trekken en om de • 

bevmpcnincskoers te verla ten a . Als getuige tegen <.:en :1bewapenin[;skoers11 

haalde het blad "een Bri tse generaal" aan , die bO"I'/eerd had dat de 

Russische dreiging op een misverstand berustte . Ni ettemin, constateerde 

iiDe ~aarheid ;; , wordt de bui tenwereld zoetgehouden met de ;;dreigende 

grootscheepse militaire aanval11 en zit men binnenskamers te rekenen 

in aantallen tanks , str aal j agers , winstcijfer s ~n dividenden. 

"De \'iaarheid11 deed zijn best niet . a lleen om aan t e tonen dat de 

NAVO overbodig is , maar ook om de·lezers in te scherpen dat de samen

stelling van het bondgenoots chap nu niet bepaald eon toonbeeld van 

democratische gezindheid t e zi en geeft . Do door de Minister s Den Toom 

en Luns uitgespr oken bezorgdhe i d over de toestund in Griekenland , 

werd door het blad gekwalificeerd als 11 bleekneuziGe bezorgdheid;; , die 

eigenlijk niet seri eus t e nemen is . Voorts schreef "De Vlaarheid;1 aan 

President De Gaulle dezel f de plan.nen toe als die de Griekse kolonels 

inmidde ls ton uitvoer hebben gebracht . 

De ilbewapeningskoers11 dient volgens nDe ':olaarhcid" nie t slechts 

een on- democratische, maar ook een on- nationale zaak : ;'de hele defensie

nota bewijst dat de regering van de monopolies op slechte voet staat 

met do nationale belangen van ons land en zijn be volking11 • Het feit 

dat de defensienota wijst op de strategisch bela ngrijke positie van de 

Antillen .in het CaraÏ bi sche gebied , ook voor de Verenigde otaten, do~t 

"De ïlaarhe id;' concluderen dat deze stellingname het gevaar oproept 

van 11 e en bindi ng van Neder land aan de Ame rik1.ansc politiek in het 

he le Zuidameri kaa nse gebied11 • Ben derge lijke politiek ziet ·het blad 
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als c~n 11ondLrsteuning van da A~erika~nsu dr_iging t~genov~r ~ut 

socialistische Cub::t0
• Tenslotte ont\'J.:l::trt 11D ...... aurhGid" in d0 defcnsiv

noto. een flink stuk koloniale politiek: 11gvcn \<at~.;r van de zou kan 

\:cg "~lssen d:J.t het militair...: apparu 1t in het ve-:1 b~;;zong..:n Car~~ibischc 

gebied vooral ook moet dienen om de koloniale status van Surina~c en 

de Antillen ta handhaven 11 • 

11 Dat is 11
, besluit het blad , aoveneons een kant vc..n de NAVO

bewapening en van het mil j ard dat do ''dofensiu - pot voor de komende 

drie j aar extr a vraagt 11 • 
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ACTIVIT ~IT:;:;H V;..;; DB COi-.iiUNI~TISCHE HULPCRGANISATIES =================================================== 

J eugdbe1·1egi ng 

~~~-!~~-~~~~~~j~~~~f~~!~~~~-!~-~~!~~-~~~-j~!~-=-~-~~5~~~~~-~~§~2 
Sinds het l~atste Aer eldjeugdfestival , dat in 1962 i n Helsinki 

werd gehouden , i s de eenheid in de communistisc he wereld verbroken en 

zijn de studenten uitgegr oe i d tot een krachtige politieke macht , die 

zich niet l anger door de vol wassenen voor allerlei poli tieke karretjes 

wenst te l at en spannen . 

riet name de vijandigheid van vele r adicale s tudenten ten opzichte • 

van de bureaucratische studentenorganisaties - waartoe ook de communis

tische uorden gerekend - deed vele waarnemers veronderstellen, dat het 

houden van het onder havige ~ereldjeugdfestival ondenkbaar of onmoge-· 

lijk zou zijn . 

Onversa agd hebben de orthodoxe communisten echter toch het IX~ 

\Jereldjeugdfestival op touw gezet en nadat door bepaalde gebeurtenis

sen (zie !40 no . 3-1968) de fest i vals in Algerije en Ghana geen door

gang konden vinden, hebben zi j - om er vrijwel zeker van te kunnen 

zijn , dat het ditmaal wi l door zou gaan - Bulgarije , een van Ruslands 

meest trouwe vazallen, gekozen om als gastheer te fungeren . 

Geen moeite wer d ges paar d om de controle van bovenaf t e garan

der en: all es was ger egeld om het "gevaar" van spon t aneiteit t e voor-

komen ; delegaties van communi s t ische landen waren b. v. me t grote zor g- 4t 
vuldigheid geselecteerd . I n vele a ndere landen werden de delegaties 

vooraf 11 doorgel i cht " door de orthodoxe communisten . De accommodat i e 

van enkele delegaties , die mogelijk moeilijkheden zouden kunnen ver

oorzaken (i . c . die van Tsjechoslowakije en Joegoslavië) was gei soleerd 

van die van de andere. Ook waren de onderwerpen van discussie , alsmede 

de inleiders van tevoren zorgvuldig uitgekozen . 

Gedurende het hele festival was de organisatie zodanig , dat het 

op touw zetten van onoffici ële activiteiten of het aanknopen van rele

ties met andere delegaties buitengewoon moeilijk waren en grote aan

tallen politieambtenaren - zowel geÜniformeerde als geheime - in die 

zin waren geinstrueerd. 
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Het hoofdond0rwerp van hut f0stiv~l was Viutn~m, h0t 0nigu ondur

werp w~ar - naar vurnacht mocht worden - alle deulnemers ~uo zoudon 

instemmen . 

Hoow~l de organisatoren zo optimistisch warun te verwachten, 

dat h~t festival een demonstratie zou worden v:m 11dc eenheid v~n du 

jeugd in ha~:tr strijd tegen racisme, ir:tperialisme en n<.:o- koloilialisoe 11
, 

in het bijzonder tegen de Amerikaanse agressie in Vi0 tn~m, hobb~n zij 

vermoedelijk niet erg goed gcluist~rd naar de geluid0n uit ct~ houk 

van 11niuuw links 11 , noch veel van t-larcuse gelezen. Het festival, ~~at 

zij hadden georgani seerd benadrukte namelijk de manipulaties en de 

autorit9.ire krachtsstructuur, waar 11nieu\/ links11 zo tü[;dn age .... rt . 

Het ~cloof, dat de geheime poli tie de 11 vrecmde 11 stucknb::n op 

dezelfde manier kon aanpakken, als waarop zij dit gewoonlijk de 

Bulgaren doen , was wel de grootste misrekening van het festival . 

Daar deze vreemde studenten Bulgarije slechts kort bezochten, konden 

zij i mmer s niet ge2ntimidoerd worden en tegenover de gebruikt~ politi~

methoden groeide de s tudentenoppositie sterker dan was verwacht . 

Na verscheidene incidenten vormde zich een vreemde coalitie: 

groepen Duitse SDS- ers , Nederlanders , Engelse j ong- liberalen, fsjechcn 

en Joegoslaven gingen samen in tegen het ontbreken van echt0 discussie, 

de voortdurende manipulati e en de bemoeizucht van de geheime politie . 

Zo organiseerden zij een serie onofficiële teaeh- ins en public~erden 

zij ·pamfletten , die critiek op het fest i val behelsden. Het festival 

i llustreerde dan ook op dramatische wijze hoe groot do kloof is 

tussen de radicale studenten van "nieuw links" en d.a orthodoxe commu

nisten van h.:1t " oude links" • 

De belangrijkheid van de "nieuw linkse" studenten v1as bovendien 

veel ·groter dan hun aant9.l zou doen vermoeden, want zij , en niet de 

jonge communisten , vertegenwoordigden de dominerende kracht van het 

huidige westerse studenten bestand . Ze knamen naar het festival om 

een echte dialoog te zoeken, maar in plaats daarvan werden zij gemal

t r aiteerd door de geheime politic en officieel vergeloken met Maoisten, 

anarchisten of gedoodverfd als de ultra- linkse invloed van de CIA. 

Hoewel dus m~er meningsverschillen zouden worden geregistr eerd 

dan klanken van eenheid , i s het nog niet mogelijk om precius te zeggen 

hoe groot de mislukking van het festival was en hocveel delegaties 
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r~fnfuCt~erd Werden dOOr dO ideologische kutt~rij, die dOOr LSj~ch~~ ~n 

'niem.' linksen" \ïE:rd verspreid . Ook de organis"'\toren van h~t fe:stivü 

zullen w~llicht niet bevroeden hoc ernstig de terugslag z~l zij~ 7-~ 

hun koudu- oorlogvouring • 

. l~sum~r~nd kan norden gest&ld , dat het IX~ ~urcldj~u3df0stiv3l, 

d~t lls officiële naam droeg 11U::RELDFESTIVAL V!Ul J.C:UGD .·;N S'l'UD~!Ll'i:i·! , 

VOOH SOLIDAiUT.C:IT, VHZDE EH VRI.î::NDSCHAP 11 niut het succ0s is ~;<;Hord.~n , 

waarop de organisatoren hadden gehoopt . Het is w~l duidelijk , rlat do 

toovoeging 11 Voor so l i dar i te i t , vrede en vricndschap11 beter a cL t "1·\·:e:ge 

had kunnen blijve~ inzover re 

SOLIDARITJIT slechts met he n bes t ond , wier anti - ameriko.nismu even sterk 

was als dat van de communistische organisator~n; 

VRI.o.:;ND.SCHAP slechts de "vrienden" gold; 

V.fL!:DE slechts a l s "stri j dkreet;~ Wt!rd gebruikt . 

Nederlandse deelnemers 

Onder de ca . 17 . 000 (uit ~ 140 landen afkomstige) dcelnerecrs aan 

het festival bevond zich een Nederlandse delegatic van ~ 80 personen, 

leden van diverse niet - communistische studenten- en j eugdorganis3.ties 

als Politcia , SVB, NCSV en Sokrates , alsmede enkele speciale genodigden , 

met name : ilarry Mulisch (schrijver en voorzitter van h0t Nederlands 

Comit6 voor solidari teit met Cuba), avant - garde componist Pet0r Schat , 

do journalist r: outer Gort zak , ds . H. J . Diekerhof en mcj . dr s . Fenna van 

der Burg . 

Vanwege de bekende ideol ogi s che verschillen tussen de CPN en de 

CPSU hebben zoal s bekend, de Nederlandse communistische j ongeren- en 

studentenorganisaties z ich verr~ gehouden van deelname . 

Dat ook de Nederl andse delegatie weinig homogeen was , openbaarde 

zich o . m. door een c ons t a nt aanwezige sfeer van wantrouwen . Zo hie l d men 

rekening met de aanwezigheid van een of meerdere BVD- agenten in het ge

zelschap. Enkelen werden zelfs door de landelijk Politeia- voorzi tter 

Vreekamp , die met Gortzak a . h . w. voor beveiligings- functionari s speel de , 

ervan beticht BVD- agent t e zijn , wat tot gevolg had , dat zij de waar 

schuwing kregen, dat hun bagage en aantekeningen onderzocht zouden 

worden . In een soort plenai re zitting met ds . Di0kvrhof en SVB- voorzi t 

ter Honk Vlaar werden de "verdachten" echter vrijgesproken . 

De speciale genodi gde Har ry Mulisch wist de festivalleidi ng nog 

tegen zich in het har nas t e j agen met zi j n voorstel , o··• 
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~un tcl <.:gr ::uil nu xr Cuba t e Z>Jndcn 1 >Hnri n tot ui tdrukking 

moes t kor.le ll, d,:lt de bijeenkomst zijn vtJ ll :3f,...:Zindh ..... id mc:t de Cubc_nnsc 

rcvolut i ...: ui t drukte ...: n he t b~trc:urd~.: , da t c..:~n dul~gatlc van Cub2. op 

h~ t f estiva l aanwezig was. Do.: aloya l c " communi s t <.:n k\Jumcn du~r tog._ nop ; 

zij achtt~n dit <.:en bel ediging voor de f~ stiv~ll~iding , goba~cvrd op 

de imporiulistisch~ laster, da t Cub t ni~.:t zou zijn uitgvnodigd . 

Ovorigcns mag men aannemen, dat h~ t cc: n grote opluchting voor 

de orga niGa torcn betekende , dat de Albant.:z...:n, ChinCZcln en Cubanen coen 

afvaardiging naur Sofi a hadden gestuurd. 

Op d0 forumbijaonkomst inza ko het ~iddcn-Ooston ontstond vcr

schil van mening, nadut r!outer Gortzak had g~steld , dat de Arabit: rcn 

een ölzwa kkc" socialistische politiek vovron. ·roc n dt.: l ,Jiding een e ind 

aa n he t forum maakte , besloot de SDS tóch nog e...:n t oaeh- in over he t 

l'lidden- Oosten t e houden. Daar er echtvr ge~n z-:tul boschikbaur na s 

moest deze wel in de open lucht word~n ge orga niseurd. Het ontbreken v an 

een geluidsinstallatie en het grote lawaai , veroorzaakt door omst~nd~rs 

en door vlie gtuigen die pamfletten uitwit.:rpen , maakten dit echter ·,-.,\3er 

onmogelijk . 

Door dit soort obstructie werd de Nederlandse delegatic da n ook 

gedwongen zich vrijwel uitsluite nd bezig te houden me t toeristi sche 

activiteiten . 

De uit diverse Nederlandse kranten opgatekende festivalindrukken 

van Ncd0rla ndse deelnemers geven een goed stemmingsbeeld van de groep . 

\louter Koning (Politeia ) b.v . zou hebben gezegd , dat het festival 

niet aan zijn doel heeft b·eantwoord , doorda t noch h0t oogmerk van de 

communistische organisatoren om een eenstemmig , vredig festival te 

houden , noch de bedoelingen van de westcrling0n, di e een open gesprek 

wilden, zijn uitgekomen. 

Maa rten Abeln (secretaris van de CBSE en voorzitter va n de 

commissl.e buitenland van de SV3) zou verklaard hebben: "Negatief punt 

op het festival was de· verschrikkelijke belediging van de Bulgaren 

a an het adres van de hele Westeuropese studentenbewe ging , toen de 

~cstduitse SDS- voorzitter Karl-Dictrich Wolff met Goebbels ge rd vcr 

ge leken. Alle revolutionairen in do zaa l zijn toen witheet geworden; 

er is gevochten en geschreeuwd en tenslotte heeft de SDS , samen me t 

o . a . onze delegatie, geëi st dat de Bulgaren officiëel hun excuus 
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onza ~ctivit0it~n op h~t f estival niut t~ lntun atbatvrun duor ~ en 

provoc"lti0 v·m u ·~n 3ulgaar , zodat w0 ondur prot-.:st zijn blijv.::a dc~.:l-

nvm ... n11
• 

Voorts zou do doorganns als russofi0l gcbrondm~rktu hbcln , even

aL; SVB- voorzitter Vlao.r , hubb~n g~;:zegd, <ht hut nog ;,ü vcns voorlc1ar.1 

dat sprekers, zoals du \!estduits0 SDD- vrs , plots~ling van ct~ Gprckcrs 

lijst verdwenen bleken te zi jn als zu o.o.n de beurt waren , zodat onder

werpen di0 wdl op de lijst stonden pas later of in het geheel niet 

behandeld werden . 

Ate vnn Balen (UKSN) zou soortgelijke geluiden hebben l aten horen, 

er nog aan touvoegdnd, dat discussi~ron nauwelijks mogelijk was en in

terrumperen via de officiële tolken ni.::t was to0güstaan . Ook hij gaf te • 

kennen, dat hdt festival niet aan zijn doul had beantwoord . 

Ook ander e niet - communistische groepcringen d~n de studantenorga

nisaties zonden hun representanten naar het festival in de Bulgaarse 

hoofdstad : zo vertegenwoordigde ~rik Hcyer er dv .t.>SP . 

ANJV -~1 INTERPROGRAt-iliA 

Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) 

heeft besloten do verbandsactiviteiten in het komende winterseizoen te 

concentreren op drie terreinen, te weten : op dat van de workende jeugd , 

op dat va n de scholieren en op da t van do militairen. Voor deze drie 

ca tegorieën zi jn we rkgroepen in het leven geroepen, waarvan die voor 

de militairen wel de be l angri jkste is. • 

Toen de nieuwe verlofregeling voor de dienstplichtige ~ilituiren 

- die door het ANJV voor een verslechtering wordt gehouden - bekend . 
werd , stuurde de verbondsleiding een telegram aan Minister Den Toom: 

waarin om een onderhoud over deze regeling werd verzocht . De Minister 

zou daarop schriftelijk hebben do~n weten , dat hij geen tijd had een 

ANJV - dclegatie te ontvangen en dut de verlofregeling een vcrbct~~ing 

voor de dienstplichtigen inhield . 

Daar het ANJV de zienswi jze van de Minister niet deelt, werd een 

werkgroep in het l even geroepen, die de actie onder militairen verder 

moet uitbouwen . Dit resulteer de inmiddels in de uitgave van een pamflet 
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g...:nnar:ld nnÁÁÁLEN 11 , waarvan - voorzover bekend - op 1 juli jl. eon ceril 

aantal exemplaren werd verspreid in do omgeving van d0 Jan Will~~ Friso 

Kazcrn..: to Assen . Dit pamflet , dat feitelijk in de pla~ts is B~komvn vc~ 

het voorneen wel onder de mili t.:ür..:n v~::rsprcidc: 11Hot is ••• •• zon, is 

geheel gewijd aan de ni euve verlofregeling , waarfegcn uitcra~r~ f~l 

stelling wordt geno~en . 

De dctiviteitcn van de werkgroep zullen verder o . ~ . bostaan uit 

de verzending van protest t..:legramm~n vanuit di V<!r st: kn.zvrncs a<:tn da 

Mi nister vnn ~cfensie ,om tegdn de g0wraakt u verl ofregeling te protcsto-

ren . 

Of hie r echter in de pro.ktijk veel van terecht zal komen , sta~t 

nog te bezien • 

De actie onder de verkende jongeren zal weer als van ouds gericht 

zijn op de verbondseisen: l angc r u vacanties en kortere werkti j den en 

biedt dus wein~g nieuwe gezichtspunten. 

iVJet betrekking tot de acties onder de scholieren werd ter vcrga

dering niet vee l definitie f s gezegd . Aangenomen wordt , dat dit punt 

slech t s toegevoegd werd om het ANJV meer a cceptabel te maken voor 

hen die nu nog (op papier) lid zijn van de OPSJ, welke organisatie 

praktis ch opgehouden heeft te bestaan en dus op zal moeten gaan in 

het ANJV . 

Derde zitting vn.n de Berlijnse Confer entie va n katholieke Christenen 

uit Europe se landen (B . C. ) 

Van 5 tot 7 juni j.l . kwam te Oost - Berlijn voor de derde keer de 

Berli jnse Conferentie van katholi~ke Christonen uit Europese landen 

bijeen . Het thema luidde: 
11 0nze opdracht : Vrede: en Gerechtigheid , 

Onze actie : t egen oorlog - voor Europese veiligheid'' • 

Van oktober 1967 a f hebben vij f werkgroepen zich bezig gohouden met de 

voorbereidende bestudering van de navolgende onderwerpen : 

- de gevolgen van de soci ale kritiek van de Paus en het concilie; 

het ontstaan en het overwinnen van de vrede bedreigende agr essi es ; 

- de ver houding tussen de beide Duitse staten; 

- voorwaarden voor de vrede i n Viotn~~; 

- samenwerking van de Berlijnse Conferentie met andere vredesbewegingen. 
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Do ~crkGroep diu h~t t~0cdu g~~oeudu ond0r~~rp b~stud~~~d~ , s t ond 

onder l<Jiding van Drs. ;-! . '., . Ti~or.1p van hut Pol .;r.lologisch Instituut tv 

Groningen , di ~ tuvens fung~erde als ch~f d'6quipc van de iledcrl~ndse 

dclcgati~ , na~rvan ver de r prof. Hanning en p~t0r drs . l! . Rood do~l 

uitro1.::tukt~.m . Drs . C. Smal uit Haarl<=n, - cven:ll s pr of. Manning Cl1 pat er 

Rood l i d van de wcrke;iocp Oost~!est vnn ct~ St. Ad0lb~rtvcrcniGing -

m~akto g0cn g0bruik v~n de uitnodiGinG a~n du durdu dcrlijnsc Conferen

tie do 0l t 0 nomen . 

De' journalist drs. Joost Arts was 6&n d.;;rgcnvn, die wo.r en uitge 

nodigd de Confcrontiu als waarnemer bij t u wonen. Zijn verslo.g , in de 

Ni euwe Linie v~n 15 juni jl . , i s idtwat vc rgoelijkend on over het 

geheel genomen positief geste l d . Hot f eit , d~t do Oostduitse richt-

lijnen un \·lensen deze Berlijnse Conferentie noe; ü in con keurslijf • 

dwongen , verklaart hij aldus , da t een staat die het socialisme tracht 

op t e bouwen zich nu eenmaal niet 11 neutraal 11 ka n gedragen: zij is per 

definitie mo.atschappelijk en politiek geëng'\geerd . Bovendien zouden de 

discussies a l aanzienlijk vrijer zijn geweest in vcrgelijking oet 

vorige bijeenkomsten . Aanwezige r adica l e \!cstduitsc studenten 5ouden 

in dit opzicht a ls baanbrekers hebben gcfunge~rd . 

Blijft het f eit, dat de Oostduitse druk op de Conferentie - de 

DDR zou de rol van de Wereld Vredesra~d, diL op de voorgrond trad bij 

het tot sta nd komen va n de Berlijnse Confer~ntic , hebben overgenomen -

zeer duidelijk merkbaar was . Zo bleek het slotcommuniqué vooraf te 

zijn opgesteld: de Westelijkd vertegenwoordi gers kregen geen voet aan 

de grond, wanneer zij tendent i euze passages wilden wijzige n of schrappen . 

Vcrder vms het conferentiegebouw "ve rsierdn met t eksten en nfbccld.i ngen , • 

die qua strekking duidelijk voortkwamen uit de communistische (i.c . SED- ) 

zienswijze inzake actuele kwesties als Vietnam on Europese veiligheid . 

Bovendien doet het f eit , dat r eis- en verblijfskosten der deelnemers 

grotendeels vergoed werden , vermoeden dat de DDR ook financieel een 

stevige vinger in de BC- pap heeft. 

Volgens de Nederlandse delegatie heeft deze derde Berlijnse ConfP-· 

rentie afgezien van het slotcommuniqué, weinig concreets voort~ebracht; 

hot enige positieve resultaat was eigenlijk golegen in de pcrsooÎllijke 

contacten die werde n gelegd of verdi ept. De Ne derlanders zijn dan 

ook van mening , dat de gesprekspartners binnen de Berlijnse Conferenti e , 
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in het bijzondor do te steile ûn tu dogmatische Oostduitscrs, in f~ite 

nauwelijkc GI)SChikt zi jn voor een vrucht bar~:: 11dialoo c;11
• Dit i s ook 

de red~n, w3arom men momüntecl bovenal wi l t r achten oen vorm van samen

werking tussun de Berlijnse Conforentiu en de Praagse Christelijke 

Vredcsconforçntic (CVC) te realiseren . Verondersteld wordt uchtcr dut 

de DDR eon geheel of gcde~ltclijk samengaan van deze beide ZÁl tr<cht0n 

te verhinderen, omdat de reg~ring Ulbricht de Berlijnse Con.~rcntic in 

haar huidigc.; constellatie als c:~;n prûstige - zaak voor dv DDR bvschount; 

en waarschijnlijk niet alleen als een presti ge- zaak , maar ook ~ls con 

nuttig instrument in de Oostduitse stri j d voor 11 Ancrkennung;1 en voor 

ander e politieke stokpaardjes . Deze indruk v1ekt althans dc b\,.)ri chtge 

ving ·over de 3e Berlijnse Conferentie in °Neues Dui tschland11
• 

In de drie artikelen , die eraan werden ge\tijd, valt namelijk de nadruk 

op de conclusie van de conferentie , dat het in het kad0r van het streven 

naar een veilig Europa van vitaal belang is , dat de souvcreinitcit van 

de DDR de jure en de facto wordt erkend en dat in dat verband het 

Westdui tse anti- communistische revanchisme , nati onalistische milita

r i sme en opkomend ne o- nazisr.w gr ote bezorgdhei d wekt • 
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H 0 0 F D S T U K IV 

ANDERE G!\OEPERING ...... :l =================== 

Studentenactiviteiten 

~oals bokend heeft de Studentenvakbeweging (SVB), zich spiege

lend aan de studentenonlusten van het afgalopen voorjoa r in Frankrijk, 

geprobeerd ook hier een dergel ijke situatie te doen ontstaan (zie 

HO 5 - 1968 pag . 25). !'.lhoewel deze poginGen niet !!lOt succes werden 

bekroond , liet de s yndicalistische studentenorganisatie alle r minst 

de moed zakken . Da t bleek o . m. uit de kort daarna aangekondigde nieuwe 

activiteiten . 

~o wilde men een kadercursus starten over de "Herstructurering 

van het onderwijs'' , onder leiding van Ton Jegtien , ~~n der oprichters 

van de SVB. Voorts werd van 12 tot 21 juli j . l . in ürienerlo - in 

samenwerking met de Leuvense studentenvakbeweging (óók SVB genaamd) -

een seminar gehouden over "Universi teit en onderneming" , waar men o . m. 

wilde komen tot het opstellen van een actie- boek inzake de universi

teit . Aan dit seminar werd - naar verluidt - ook deelgenomen door 

studentenleiders uit België, Frankrijk en Duitsland. Tenslotte zou 

in Leuven van 12 tot 20 augustus j . l . een soortgelijke bijeenkomst 

zijn gewijd aan de strategie en organisatie in het komende academische 

j aar . 

Het ziet er naar uit, dat de SVB met deze activiteiten in de 

allereerste plaats he t eigen kader tracht te versterken . Ve r moedel i jk 

• 

heeft men de afge lopen maanden ervaren , dat aan de politi eke onder- • 

grond nog wel he t een en ander mankeert . Anderzijds zouden hierdoor 

ook de banden met geestvernanten i n het buitenland versterkt en erva

ringen uitgewisseld kunnen worden . 

Inmiddels heeft de SVB in haar bulletin van 7 augustus j . l . 

verslag uitgebracht over het in Drienerlo gehouden semi nar . Daaruit 

blijkt , dat men nogal ernstige kritiek heeft op de in de afgelopen 

maanden gevoerde acties m. b . t . het zgn. rapport-~aris . Basis van de 

discussie in Drienerlo was een groot aantal stellingen , zoals o.a .: 

- In de planni ng van de actie -Maris is wel rekening gehouden met de 
verschuiving van de aanva l van Maris naar de Academische Raad (AR) , 
maar niet met de mogeli jkheid dat de AR de zaak zou t e rugspe l en naar 
de universiteiten. Deze stelling i s volgens de SVB van belang i n 
verband met een actie , di e deze organisatie in september a . s . tegen 
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de idee~n van prof Posthumus wil voeren . Het ge rucht gaat , dat deze 
laatste een discussie- nota zal uitbrengen en dan vals end jaar pas 
een deiinitieve . Daarom , aldus de discussies, moet de SVB praten 
over de organisatie van discussie in september . 

- De gehouden massavergaderingen liepen doorgaans mis , omdat er geen 
grondige voorbesprekingen werden gehouden . 

- Tijdens de acti e werd de SVB geconfronteerd met uiterst flexibele 
autoriteiten , die vaak aan de discussies deelnamen . Er Ras geen uit
gewerk te strategie om deze mensen op de juiste wijze te provoceren . 

- In Amsterdam zijn grote coÖrdinatie-stoornissen geweest, doordat 
de acties af~isselend op het kantoor van de Algemene Studentenver
eniging Amsterdam (ASVA), het SVB- kantoor of het huis van de Kri 
tische Universitei t ( KrU ) we rden voorbereid . 

- Aangetoond is , dat conflicten bi nnen de wetenschappelijke staf zeer 
bruikbare instrumenten kunnen zijn om te komen tot massavergaderin
gen en discussies in de faculteiten. 

- Het aan het licht brengen van schandalen kan de acties een bredere 
politieke dimensi e geven. 

- In een periode van act i e moet de scholing maximaal zijn . Er moet 
een permanent systeem van scholing komen . 

- Bij de actie- Mari s i s teveel op de traditionele methode van propagan
da teruggevallen. In Brussel heeft tijdens de bezett i ng van de uni
versiteit een maand lang een lokale , illegale radiozender gefungeerd 
als bindmiddel; het was een propagandamiddel bij uitstek. Zo'n 
radiozender is voor een paar honderd gulden in elkaar te zetten . 

Voorts werd in het SVB- b4lletin medegedeeld , dat bij voldoend 

enthousiasme van de z i jde van de afdelingen , in september a . s . weer 

een seminar georganiseerd zal worden , ~aar dan gestart wordt met een 

meer uitgebre~de bespreking van de ideeën van prof . Posthumus en in 

het algemeen over de herstructu:ro .. ing van he t wetenschappelijk onder

wijs . 

~~!~:~~~~=~~~R~~~~ 
Een viertal Europese syndicalistische stuqentenor ganisaties is 

voornemens om begin december 1968 i n Frankfurt een congres te organi 

seren over een tegen de NAVO t~ voeren campagne . Daarbij VJordt ge

dacht aan het bezetten of het blokkeren van NAVO- bases en aan acties 

binnen de NAVO- strijdkrachten . neze studentenorganisaties zijn: de 

Sozialisti~che Deutsche Studentenbond (SDS) , de Unio~ Nationale des 

Etudiants de France (UNEF) , de Radical Student Alliance (RSA) en de 

SVB. 

Een en ande r \'!erd door Maarten Abeln medegedeeld bij zijn terug

keer uit Sofia , waar hij de leiding had van de Nederlandse delegatie 

op het 9e Wereldjeugdfestival (zie hoofdstuk III) . Abelnis - zoals 

bekend - o . m. secretaris van de CESE , het congres v~n Europese syndica

listische studentenorgani saties , waarbij o . a . de UNEF , de RSA en de 
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SVB zijn aangesloten~ 

Het plan tot dit anti- NAVO- congres zou zijn voortgekomen uit 

een in Sofia gehouden teach- in, waar gesproken werd over ~esteuropese 

ncties t~gen het Atlantische bondgenootschap . Hoenel deze teaeh- in 

buiten de festivalleiding om georganiseerd werd , zou deze daaraan ;·:el 

haar medewerking hebben verleend . Zo werd een zaal beschikbaar ce
steld met een geluidsinstallatie en vertalcra . Dat wijst er op , ~at de 

communistische organisatoren van het festival wel het belang van een 

dorgelijke actie inzien . 

Tiet ziet er intussen naar uit dat de kwestie Tsjcchoslowakije 

- althans voorzover het van SVB-le iding afhangt - eerder een stimu

lans dan een hinderpaal voor de campagne tegen de NAVO zal zijn . 

(Zie ook :Reacties op de gebeurteni ssen in Tsjechoslowakije . ) 

SJ-bclangstellin~ voor middelbare scholieren en studenten 

Sinds begin mei 1968 besteedt de Socialistische Jeugd (SJ) 

meer aandacht dan voorheen aan , wat zij noemt , de belangen van mid

delbare scholieren en studenten . 

Enerzijds is dit blijkbaar een uitvloeisel van een plan van 

deze links- socialisti sche jeugdorganisatie tot het vormen van een 

zgn . jongerensyndicaat ··(zi e ook HO 4 - 1968 , pag . 26), anderzi jds 

is het mede een gevolg van de recente gebeurtenissen in ~rankrijk , 

alsook van de reacties daarop in Nederland . 

Tot de oprichting van he t jongerensyndicaat werd besloten tij 

dens het op 27 en 28 april j.l. in Rotterdam gehouden politiek con

gres van de SJ . Vol gens de zgn . beschrijvingsbrief wil deze organisa

tie daarmee de jongeren buiten de eigen organisatie betrekken bi j 

de strijd tegen "de uitbuiting" . De jeugd , aldus de SJ , heeft door 

de huidige maatschappij- vorm geen medezeggenschap op scholen , op 

universiteiten en in bedrijven . Door de vorming van een dergelijk 

syndicaat , wil de SJ nu dit alsnog zien te bereiken . 

Allereerst komt die groep in aanmerking , die zich reeds duide

lijk van haar belangen bewust wordt , n . l . de scholieren. Onder hen 

zou het verlangen naar de vorming van vrije organisaties op één 

school of voor meerdere scholen tegeli jk , het sterkst leven . Door 

kennis te nemen van de ontnikkeling van scholierenbonden in de buur

landen kan , a l dus de SJ, het vinden van een juiste vorm van organi

satie bevprderd wor den . 
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Bebin juni 1968 begon de SJ met het verwerkelijken van het 

jongerensyndicaat . Onder verwijzing naar de gebeurtenissen in Frank

rijk (aDe scholieren in Frankrijk hebben bewezen een belanJrijke re

volutionaire kracht te zijn'' , * ) uerd medegedeeld , dat het ook op de 

Nederlandse scholen r ommelde en dat al gewerkt werd aan een coÖrdina

tiecomité voor acties . In verband daarmee zou de SJ het aanstaande 

schooljaar veel acti e ver dan voorheen binnen de scholen gaan werken. 

Als uitvloei sel daarvan moes t voor september een actieprogram gereed 

zijn , dat de schol i eren zelf moesten samenstellen . Op 16 juni j.l . 

werd i n verband hiermee de eer ste SJ-scholierenvergadering gehouden. 

Nog geen maand la t er meldde de SJ een groot aandeel te hebben 

gehad in de oprichting van \·;at genoemd wordt de n.scholi eren !(cr ngroep 

Uest" (SKW) . Vervol gens wer d op 17 en 18 augustus j . 1. i n Delf t door 

de SJ een landel ijk weekend gehouden, ter bespreking van de opzet en 

werkwijze van een scholier envakbeweging . 

Het di t laatst e wordt blijkbaar de Scholieren Belangen Organi

satie (SBO) bedoeld , di e volgens eerder ontvangen berichten in sep

tember 1968 zou \'lOrden opgericht . Deze schijnt voort te komen uit het 

inmiddels opgeheven i nterscholaire maandblad "Kis" . In mei 1968 

deelde Harja Ooster man , t oen 11 hoofdredactrice 11 van dit blad mee , dat 

de op te richt en SBO beschouwd kon worden als een equi valent van de 

St udentenvakbewegi ng ( SVB) . 

Alhoewel aanvankelijk de indruk gewekt VJerd , dat 11Ki s;; en "SB011 

a - politieke organi s a t i es z i j n , zou de opme r king van me j . Oas t er man 

t och in een andere r i chting kunnen wi j zen . Deze gedachte wor dt nog 

versterkt door pogingen van de SJ om van het begi n af bij deze SBO 

be trokken te \'lOr den , c . q . daar i n de ·lakens uit t e delen . 

Ook wil de SJ zich in de toe koos t met de studenten gaan bezig

houden . Eigenlijk i~ dat een wat vreemde zaak . Sinds eind 1967 i mme r s 

zijn deze jongeren een federatie aangegaan met de democ r ati sch- soci a 

listische studentenor gani sati e "Politei a" . Reeds enige maanden daar

voor namen de studenten een_ collccti ef abonnement op het SJ- periodiek 

"Voorwaarts" en zetten z i j de uitgave van hun eigen blad stop .. 

*) Deze verwijzing van de SJ heeft vermoedelijk betrekking op de 
Actiecomité ' s van Lycea (CAL ) , di e een niet onbelangri jke rol 
speelden bi j de r ecente s tudent enonlusten in Frankri j k . 
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er. pa( inn in het SJ- blad werd ter besc!1ikkint: r-estcld voor 11folitei".i;. _ 

rncdcd<:!l in gen . 

Ten gevolge van financi~le moeilijkhPdcn v~· de SJ werd de uit 

gave van "Voorwaarts" evenwel beg:in 1968 gestaakt. hort daarop begon 

"Politeia w~er haar eigen }:)eriodiek uit te eeven . 

Inmiddels is ook de :>J weer met een B} art orr;mw - · ESJEI> r;e 

naamd - verschenen, zij het minder kostbaar van opzet dan hF t vorige. 

( Daarnaast ~eeft deze jongerenorganisatie nog een in~~rn bull -tin uit.) 

De geschetste gang van zaken doet vermoeden, rlat het tussen de 

SJ un °Polit~ia" niet alles koek en ei meer is •. 1o.t bleek trouwens ook 

al uit een bericht in het •·sJ .-Bulletin · val, 9 '<UI't.lstus j .1. Daarin 

werd (esteld dat , in verband met de activiteiten on~er studenten, het 

t.n1sterdamse afdelingsbestuur van de SJ zijn leden die student zijn 

aangerade.n heeft (om invloed uit te oefenen?) li.è te worden van 

;,foliteia11 , ,.aan \Üe wij tot nu toe (en gebleken is ten onrechte) de 

socialistische inbreng in de studentenbeweging hebben overgelaten:·. 

Deze toch wel duidelijke kritiek op het doen en (na)laten va~ 

"Politeia: , heeft ongetwijfeld ook te maken met de in hetzelfde bul

letin geuite bezwaren tegen de slappe houding van de SVB ten tijde van 

de recente onlusten in Frankrijk en de weerslag daarvan i n Nederlcmd . 

(Het moet ook aan de studenten in de SJ - en zeker aan de bestuurs

leden onder hen - bekend zijn dat leden en geestverwanten van "Foli 

teia'i van de oprichting af een belangrijke plaats innamen in de SVB . ) 

Bij ~1 deze kritiek op de SVB gi ng de SJ overigens niet voorbij aan 

eigen te.kortvomi ngen . 

Internationale contacten van de SJ 

Blijkens het hierboven aangehaalde bulletin van de SJ, trad deze 

organisatie na oktober 1967 t9e tot de zgn . Conferentie van Brussel , 

ook wel 11voorhoede 11 - jongeren genoemd (zie h.0 . 9-1967 pag. 29) . Voor 

rederland is voorts :•Politeia'' hierbij aangesloten. Alhoc•··el nog maa...· 

kort officieel lid , li~kt het er op, dat de SJ een belangrijke rol in 

deze organisatie wil gaan vervullen . Zij was het namelijk die aan

drong op het bijeenroepen van een nieuwe conferentie , en wel op 17 en 

18 'augustus j.l. in het SJ- 11hoofdkwartier" te Amsterdam, teneinde 

zich te beraden over het doel t reffender maken van de organisatie en 

de maatregelen te bespr eken , die genomen zouden kunnen \/Orden ter 
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ter ondersteuning van de Jeunesse Communiste Révolutionairc (JC~ )~ 0c~ 

aangeeleten Franse organisatie, die begin juni door de regerine-De 

Gaulle werd ontbonden. 

~ationaal Comité Vietnam 

Blijkens persberichten was h~ t Nat ionani Comit{ ViC'tnar, ( .. 'V) 

v~n plan op 31 augustus j.l . in Amsterdam een straa tcollecte te organi

seren. Collectanten konden daarvoor zich opgeven op het ~drcs va~ h~t 

!:CV , le Helmersstraat 11 in AmsterdaM. 

Eer~ wat wonderlijk bericht, aangezien dit niet het secretariaats 

adras van he t NC V is, maar het huisadres van Piot Nnk . Gezien ook de 

vroegere berichten over een controverse binnen het nationale comité 

(zie ~ .0. 4 - 1968, pag. 22), kan men zich afvragen of de interne 

tegenstellingen wellicht verder uitgegroeid zijn en geleid hebben tot 

een breuk binnen het comité; moge lijk zelfs tot de oprichting van een 

nieuw comité. 

Hoe het ook zij , de collecte is in verband met de gebeurtenissen 

in Ts jechoslowakije ui tgesteld. Het lijkt ni et uitgesloten dat Nak 

deze kwestie heeft aangegrepen om te verbe r gen , dat de belangstelling 

voor de collecte d.w.z . van de kant van de collectanten aanzienlijk 

minder groot bleek dan hij had verwacht. 

Internationale werk- en scholingskaropen op Cuba 

Dat de regering van Fidel Castro er met kracht naar blijft stre

ven om me t het kweken van "goodwill'. het isolement , waarin he t land 

verkeert , te doorbreken, moge ondermeer blijken uit het feit dat deze 

zomer op Cuba internat ionale werk- en scholingskaropen voor jongeren 

werden georganiseerd . 

Behalve het kweken van "goodwillil beogen de Cubaanse autoritei

ten hiermee zeJ·er ook propaganda te maken voor de Cubaanse vorderingen 

op de weg naar het socialisme. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd 

op de idee van sol i dariteit met al diegenen, die zich teweerstellen 

tegen hot 11 imperialisme van de Verenigde Staten11
1 in het bi j zonde r 

dan de Cubanen, de Noordvietnamezen en de guerillastrijders in Zuid

Amerika. Op deze wijze tracht men ook een verbinding te leggen tussen 

de protestbeweging tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam en de 

stroom van sympathie met Cuba . 

VEF.THOUl·JELIJK 
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Clobaal vallen de jonfe r enkamnen uiteen in t~eo rubri~kcn n . l . 

in: 

- werk -, tevens schol i ngskaropen van 4 ~ 5 rc~on , met een pro~r~m v~n 

twee weken politieke scholing, 6~n ~eek lichamelijke arbeid en é6n 

week toeristische excursies; 

- vorkkampen van ca. 3 weken , mot een program van ~6n weck lichame

lijke arbe id, ~&n week toeristische excursi es en 66n ~eek sport -

beoefening. 

In ons lan~ was bi j de voorbcreidin~ voor ~ t uitzenden van 

Nederlandse deelnemers vooral de Leidse physicus Jacob I . Beukerna be 

trokken. Naar verluidt zou hij hi0rtoc zijn eekomen na van r elaties in 

~ngcJand te hebben vernomen, dat de in Londen scvcsti~de organisatie 

' 1Cubacubana 11 - welke zich ten doel stelt informatie over Cuba te vcr -

spreiden - propaganda maakte voor deelname aan erk- en vaka ntickam- • 

pen op Cuba. Om de belangstelling in Nederland t e peilen , plaatste hij 

een kleine advertentie in ;,De Groene Amsterd'1mmer 11
, waarop hij al di -

rect een aantal aanmeldingen binnen kreeg. 

Ook in andere 4est~~ropese l anden bleek - voora l onder jongcr~n 

en studenten - vrij veel belangstelling voor de kampen t e bestaan, 

zodat verschillende charter-vliegtuigen met deelnemers van I·c lsbroek 

(Brussel) en Schiphol naar Cuba konden vertrekken . 

Hoewel 6'n van deze charter -vluchten geen doorgang vond, ~oordat 

de Ri jksluchtvaartdienst toestemming voor deze vlucht weige rde -

waardoor de ca. 120 Cuba- gangers, onder wie een 50- tal Nedcrlan~crs , 

op Schiphol strandden - kan toch gesproken worden van een goed functio

nerende organisatie . 

Het juiste aantal deelnemers uit Neder land en de diverse andere 

landen i s niet bekend , maar zal voor wat rest - Europa betreft vermoe 

delijk de 1000 niet over schrijden. 

In hoeverre he t organiseren van deze jonger e nkampen op Cuba 

t e vens moe t worden gezien als een protest-aktie tege n het afwijzen 

van Havanna als plaats voor het deze zomer gehouden IXe ''er eld jeugd

festival is moeilijk te zeggen , maar het lijkt niet uitgesloten. 
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1 rotsKisr ,e 

In Frankrijk heeft cle regering - zoals bekend - een ::.c..n t~l i. :. • er:: , 

links~ organisatios en verenigingen, die voor de onlusten van dit voor 

jaar mede verantwoordelijk werden geRcht,ot t bonden. 

Om te voorkomen, dat deze vorm vun °onderdrukking;; var- ctaats

\ïegc zich verder zal ontv!ikkclcn werd er e en comité :•voor eh:- Vrijheid 

en teg.-m de Onderdrukkingil opgericht . 

Dit comité beoogt o.m.; 

- intrekking van h0t ontbindingsdccree t; 

- stopzetting van e lke vervolgir.g, voortvloeiende uit de arbeiders -

en student enbetogingen van mei en JUni 1968; 

- intrekking van de uitwijzingsbevelen t.a.v. buitenlanders • 

Volgens :·De I nternationale" , het orgaan van de Nederlandse sec 

tic van de IVe Internationale (groepering Ferares) , zouden inmiddels 

een dertigtal organisaties gehoor hebben gegeven aan de oproep een 

"Verenigd Front tegen de Onderdrukking;; te vormen. 

'Dit front, dat open zal staan voor iedereen, zal in se?tcmber 

gevormd worden'' , aldus - volgens genoemd blad - de vice - voorzitter 

van de UNEF, Jacques Sauvageot. 

Inmiddels zijn een tiental, meest (links)socialistische-organi

saties tot dit front toegetreden . 

Dat de oprichting van dit front de Nederlandse trotskisten nogal 

aanspreekt , blijkt wel uit he t hieraan gewijde commentaar in '·De Inter

nationale:' , dat besluit met de woord~n: •·rJi j ondersteunen zowel het 

'Komitee voor de vrijheid en tegen d~ onderdrukking' als dit Verenigd 

Front graag.en roepen ook hier op deze Franse kameraden te ste~nen , 

zowel door handtekeningen en geldelijke ondersteuning als door het vor 

men van soortgelijke komi tees en een dergelijk front in Nederland. Ook 

hier zal een protest tegen de onderdrukking in Frankrijk ze!·er nodig 

zijn." 

Dat de trotskisten in Nederland dit standpunt innemen behoeft 

geen verwondering te wekken , daar zij reeds eerder (in 1965) een over

ceru{omstig initiatief ontplooiden bij de oprichting van het Jongeren

comité Vietnam, dat echter geen bijzonder lang leven beschoren was. 

Ook nu is het niet onwaarschijnlijk, dat zij in geval van op

richting van een nfrontn als h0t bedoelde in Nederland daarop een 
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dergelijke grLep zullen krijfitn , d~t zij h t OJ d< ~UUl" zull~n kunnen 

manipulgr~n op da wijze , die in hun kraam t0 p~s ko~t. 

React i us op de gebeurtenissen in Tsjechoslow~kij0 

I ct partijbestuur V'ln de ;-acifistiGcl. Socinlistischc Fr-.rt i.i l,cGft 

naar aanleiding van de gebeurtenissen in Tsjcchoslon~J~ije een vcrkla

ring uitgeg0ven , na~rin he t militaire ingrijnen door troepen uit ande 

re Oosteuropese lan~en ~erd veroordee ld en sch•dylijh voor het cocialis

me I'H:rd ge noemd. 

H.J . Lankhorst, fractievoorzitter Vdn de rsP in de Twuede Ka~cr, 

vcrklaarde zich acht er deze vcrklaring tu stellen, rnuar kon nie t L :t c n 

de aanwezigheid va n Russische troepen in Tsj~choslowakijc t. vcrgelij

ke n m_t die van ~e Amer ikanen in Vietnam . Hij deelde vcrder mede t e 

hebben bedankt voor ve rdere toezending van het informat i e - bulletin van • 

de Russische ambassade in Den Haag , aangezien hij Geun vcrtrou~0n in 

de inhoud daarvan meer kon opbrengen. 

Twee maanden ~erder, t.w . op 19 juni j . l. , had het PSF- pnrtijbe

stuur n. a .v. de ontwikkel i ngen in Tsjechoslowakije een vorklaring uit 

gegeven , waarin werd gesteld , dat hot inpassen van cl ementair-democra

tische vrijheden in het socialistische systeem positief moest •ord0n 

gewaardeerd . 

Me t klem werd toen al de druk en s peciaa l de militaire druk van 

enige Oosteuropese landen veroordeeld. 

Het secretariaat van de Christelijke Vredosconf<:,!'_entic:, (CVC) t e 

Praag gaf op 21 augustus j . l . telefonisch oen prot est tegen de Russische 

inmenging door aan Nederland . Daarin be tuicdc het zijn solidariteit 

met :'de v1ettige vertegcm;oordiging van TsjcchosloVJakijen en verklaarde 

het dat 01 de wederr echtelijke bezetting v~n de CSSR indruist tegen alle 

grondslagen van he t vreedzame internationale samenleve n en dat het een 

ernstige bedreiging van de vrède in de gehele wereld is 11
• De /~msterdam

s e theologiestudent J . van Zni eten de Blom ontving deze boodschap met 

het uitdrukkelijke verzoek baar via de pers aan de Nederlandse bevol

king door te geven . 

Van de Nederlandse afdel i ng van de CVC werd d~arentegen nog geen 

commentaar vernomen. 
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Op 22 augustus deelde de r adionicuwGdicnGt meo , d~t h~t paci fis 

tische Kerk e n Vrede te Drioberg~n de bezetting v~n Tsjechos]onakije 

door de Sowje t - lnie en haar bondgenot~n veroordeel de en overigens van 

mening gas,dPt een en ander voortvloeid~ uit dLzelfde soort a ngst, 

die ct~ · hVO doet voor tbestaan. 

Volge ns e~n comment aar in h~t •nrool v~n 23- 8 , onder de kop 
11 sticht elijke verlakkerij;; , heeft de voorzitte r Vfln Ker k en Vrede, 

professor J . de Graaf , in de VP110-radiorubr i ek "Deze d.-:tg·· dit thama 

vcrder uitgewerkt . Hij stelde de Russische bezet ting van de CSSR op 

6ón l ijn met het in de NAVO opganome n zi jn van Griekonland en me t de 

Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam, Van dezelfde professor haalde 

Bibcb in 11Vrij Nederland'; van 16-8 de uitl·'ting aan , da t de Hongoarse 

opstand van ' 56 werd geleid door Nazi's • 

De ~erkgemeenschap van Jonge ~ereldfederalisten op haar beurt 

zond een t elegram aan de RA in De n Haag , waarin zij dringend om t erug

trekking van de Sowjettroepen uit Tsjechoslowakije verzocht en ver 

klaarde nie t t e begrijpen \'Ielk voordeel de Sowjet-rcgcrinr~ vcrr-acht , 

dat zij zulk ernstig propagandistisch nadeel riskeert: " · · · ·· zo maakt 

uw r egering het ons moeilijk 

a) de gevare n van de NAVO te doen doordringen tot de Nederlandse bc -

volking, 

b) voldoende tegenkrachten op te wekken tegen de moord op het Vietna

mese volk, 

c) steun te verlenen aan de meer vorzoenin~sgezinde krachten in de 

Duitse bondsrepubliek . 

Do WVJW vreest bovendien, dat het optreden va n Uw land de kansen 

van . McC arthy of McGovern om pr esident van de VS t e worden, sterk 

verkleint •••• 1; , aldus het t elegram van de Jonge ~ereldfederalisten. 

In een intervi ew in het Vrije Volk van 23- 8 j .l. stelde dialoog

promotor Han Lammers, dat weliswaar de Russe n 11de sfeer verziekt heb

bt;;n1; , maar da t de f eitelijke machtsverhoudingen niet gewijzigd zijn 

door de bezetting van Tsjechoslowakije. Zijn bezwaren tegen de NAVO 

blijven_ da n ook bestaan en in he t kader van de z. i. noodzakelijke 

toenadering tussen Oost en \}est , me t name t en behoeve van de Europese 

ve iligheid, wil hij nog steeds pleiten voor erkenning van de DDR, 

maar "éérst moeten de vreemde troepen uit Tsjechoslowakijen . 

VERTROUïJELIJK 
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Hij a cht het zelfs doenlijk e Tsjechos lowaken te helpen door 

het ver t r ek van de bezettingstroepen t e eis en als ~2o~~arde voor -•.e 

erkenn-~u v~n J e D~R en onderhandelingen ove r ~urope3e veili0~ciJ. 

Al .J~t a l ryas het ~ussische optreden een hele klap voor deze ~ilitante 

ijv"' r a,.r voor de erkenning van de ~.n.R , die zijn zaa k na de door d e 

Oost :. uit se ... · s georbani..3eerde conferentie van !elsinki ( zie 110 ó ) ::>.ail

zienlij ~ versterkt zag . 

Ook i~~.?l~!':~-~-~tud~!~~EE!!'lnis~!.~~~ heb ben vrij hefti 6 ce;:ea

geer.' o p de interventie in Tsjechoslov1akije . JOmr.l i c e deden da t rJ.•.)Or 

protes t ~ emonstraties te organiseren , anderen door een verklarin3 u~t 

te geven w rin het optreden van de vijf onderha vige pa rtners van het 

.. ar~che>.U;JilCt ·. 1e r d bekritiseerd of waarin vJerd mede;_:;edeeld d·_-, t 1,1en a f

zag van ver .lere contacten met bijv. s tudenten va n de .3o'.lje t - U:nie . 

De SJ nas de eerste organisatie , die een, zij het kleine beto

ging hiel d . Dat gebeurde reeds op de dag van de inval . Leden van deze 

organis~tie kDa~cn op het midden- Damterrein in Amsteróam bijeen . Be~alve 

een r ode vlag droeben zij leuzen , waarin vrijheid ge~ist •e rd voor ~e 

Tsj echo~lonaakse communi stische partij en terugtrekking van de vreemde 

troepen . De SJ nam met bonafide politieke par tijen en de FJG, de :~lge

mene .::itudentenvereniging Amste r dam (ASVA), de SVB en de 3tudentenraad 

van de Vrije Universite it (SRVU), deel aan een diezelfde avond in de 

hoofdstad georganiseer de gro te pr otestmars . 

Ook in andere pl aats en werd door de SJ al dan niet in samenver king 

met andere links- soci a listi sche jonger engroepen , gedemonstreerd . 

Voor 23 augustus j .l. had de !ldemocratisch- socialistische:1 stu

dentenorganisatie "!:2liteia;' in zeven steden demonstraties georganiseerd . 

De deelnemers uit Amste r dam, Del ft, Leiden , Nijmegen, Tilburg , Rotter

dam en Utrecht , zouden per trein naar Den Haag gaan voor een stille 

tocht lan~s de ~merikaanse Ambassade naar de Russische . AlhoeV~el de 

tocht groots ·t,J.S opgezet , kwam er maar ·1einig van terecht . Slechts viEr

entwintig 3tudenten vertrokken vanaf het Malieveld . Een deputatie van 

drie s tudenten maakte vervol gens de bezwaren van' ' Poli teian tegen de in-

val in Tsj echoslowakije kenbaar op de Russische Ambas sade . Ook werd 

daar een petitie aangeboden , die enige dae en ervoor door het hoofdbe

stuur van deze studentenorganisatie was opgesteld. Daarna trok men 

naar de Ts j 0chosl owaakse Ambassade , waar do stoet inmi ddels gas aan

gegroeid tot ca . 300 jonge r en. 
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Op~~rkolijk Aas het gedrag van Henk Vre0kamp , landelijk voor~it

ter van 1Politeia 1 , d i e de leiding had van de deputatie , die zicl1 bij 

de ~ussische Ambassade vervoegde. Onmiddellijk na 1it bezoèk br-c~t hij 

verslag uit over nat de ambassadesecretarissen hadden meegedeeld . iol

gens ria ~ussen zou Dubeek in mei reèdS kenbaar hebben ~emaakt, :at zie~ 

in Tsjcchoalowokijc kapitalis tische tenlenzen voordeden . Van Vrecka,Jp 

is o.a . bekend, dat hij in juli 1967 deelnam aan een jeugdrally in Lc

ningrad, ter Lelegenheid van de 50ste herdenking van d3 oktoberravolu

tic . 

Aan bedoelde rally we r d destijds. ook deel13cnomen door !2~~!.:.~~ 

~~~±~ 1 toen nog voorzi tter van het landelijk bestuur van de SVB . ('l'han.s 

is hij voorzitter van de commissie buitenland v~n deze organisatie . ) 

In een radiouitzending op 21 augustus j . l. in de VARA- rubriek ;;Dingen 

van de Dag:; , gaf Abeln de reacties weer van verschill3ndc studentenor

ganisaties in Juropa inzake de invasie in Tsjechoslonakije . Inter0ss~nt 

is daarbij , dat hij zelf eigenlijk geen standpunt innam . Het enige nat 

daar voor door zou kunnen gaan , was de inlüiding. Daarin zei Abeln: 

HGeheel in strijd met de bekende bewering in sommige kranten, dat de 

linkse studentenbeweging nooit zo vlug is als het gaat om het vcroor

delen van ontwikkelingen die betrekking hebben op de Sowjet- Unie , ver

oorzaakt in werkelijkheid in geheel Buropa de invasie van Tsjechoslo

wakije massale protesten met volledige inzet van het studenten- actie

apparaat:• . 

Andere organisat i es die een verklaring over Tsjechos lowaki j e 

het licht lieten zien, waran de !:!~deE±~!!~§~_ê,.:\:.uden.t~~d ( NSRL en de 

SVB. De eerste, di e zoals bekend een bestuur heeft van bijna (op 66n 

na) uitsluitend SVB- leden, l iet he t bij een veroordeling van de inter

ventie . 

De SVB gaf pas op 27 augustus j .l. een zeer uitvoerige verklaring 

uit . HoeRel daarin wordt geprotesteerd tegen het militair ingrijpen in 

Tsjcchoslonakije , wordt ook naar voren gebracht , dat de !esterse poli

tiek en de NAVO indirect medeschuldig aan dia interventie zijn. Deze 

was , aldus de verklaring , inmers mede mogelijk dank zij het verdrag van 

jarschau, dat op zijn beurt weer ontstond als gevolg van de oprichtinG 

van de NÁVO . Zij die plei ten voor een versterking van de NAVO , ~erken 

de angst van het Oosten voor het 0esten in de hand en bevorderen oen 

verstrakking van het .. arschaupact . Zij zullen de SU a l leen maar sterken 
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in de overtuiging dat de inte rventie Gareebtvaardig was • 

.• ..'.n h~::t sJot va n de vcrklaring •·1ord t l etterlijk _·0stc l ::l : ·•o,_ ,'JiJ 

meent ~:.<aaro•:l dat het ve rlangen van het Tsjccho ~3lowaal-:s_, volk n<1a::- "IC'~j 

heid hot .1cest gediend is mat ~~t str~van naar militaire ontspcnni~g . 

Dtl SV.J .:;telt daarom t ~.:;enovcr het hui dige geroep om de NAIIO te verst.:n:·kt':·. , 

haar streven o~ door ~iddel van acties en discussi~s het besta. __ van 

een cv-.~nVIicht, ,sebaseerd op militaire kr acht en anti-coula:lunisr.lC , 0 n het 

bestaa.1 vun de ,,/.VG , tot eén eind.- te brengen:' . 

Overigens sluit J i t stand~unt van do 3118 opmerkelijk goed aan bij 

da voor begin dec ember a . s . gepl a nde en hiervoor r oects g•! hl~morcerde ant i -

NAVO- campagne van ~uropese syndicalistische studentcnor ganiaaties . 

ViltTRûU .JELIJK 



A G E N D A =====-======= 
D:it Uhl : 

* 23-25 nur;. 1968 

" .''1 .u.,. - 2 SC,)t. 
1 )(;8 

r.;ept . 

1Û-2 1 [; ep t. 
1:;58 

* 22-2~· 
196:3 

'-"CPt . 

22-27 sept . 
1963 

· - 29 sept . 
196Ü 

* 29 sept . 1968 

sept. 1968 

sept . 1968 

*sept . 1968 

2- 5 okt . 
1968 

~2-1 3 oh:t • 
• 968 

rw.jaar 1968 

4e k>tartaal 
1968 

24- 28 nov . 
1968 

nov .-dec . 
1968 

* nov . - dec . 
1968 

- 43 -

!3i.iecnkomst : 

2 - jaarlijkse conferentie 
ICDP. 

Internat. Congres. 

Intcrnat. Co l loquium va~ 
Zuropene en Amerikaanse 
Juristen . 

5e l'tedische Congres FIR. 

VERTROU!t:LIJK 

Plaats : QD.~an~-~: 

Ljubljana lalt . Co1f . for ûisar!:'!e.n•nt 
and ~eace (IC0~). 

Carrara Anarchisten. 
(Italië) 

l'Abbaye 
de Royau
mont 

ïiarschau 

Int . Verb.v . DeM.Ju~isten 
( I:VJJJ) . 

Internat . Fed . v~n Verzets
stri j ders (FI R). 

Internat. Vietnambijeenkomst Pari j s 
voor a l le ledenorganisaties· 

Internat . Vcrb . v. Dem Ju
risten ( IV.JJ) . 

3e Int. meeting BITEJ. 

9e Algemene Conferentie . 

Interna~ act ie tegen Grie
kenland t.g.v. referendum 
over Griekse grondwet. 

3e Voorbereidingsconf . v . 
Alg . ~onf. CP- en. 

Pro.ag Bureau voor Internationaal 
Tourisme en Jeugd ( ~iFJJJ) . 

Saint Cer- Yereldfed . ~etenschapp . ~er
gue (Z\'Iit - kers ( IF !'.'1) . 
serland) 

? "Voorhoeden- jongeren - org • . 
w. o . ook Nederlandse . 

Boedapest CP- en . 

Algemene Vergadering ~JFWH . Helsinki i'lereldfed. v • . :etenschappe-
lijke Werkerz ( '."JF\i\J) . 

Conf. v. s olidariteit met Conakry(?) VJereld Vr edes Raad (WVR) . 
Port . kol . Zimbabwe , ZW- Afri -
ka en Z-Afrika. 

18e Zi tting Alg. Raad WVV. 

Be Organisatorische Con
gres SJ. 

Invalidentocht. 

Internat.Seminarium over 
het onderwerp : "De uit 
buiting v~n de Afro- Azia
tische l a nden door het 
kapitaal" . 

Vle \'Jere ldcongres over 0 De 
rol van de v rouw in de we
reld van vandaag". 

Int.Conf. van CP- en . 

2e Conf . v. sol . met de 
Arabische volken. 

Ro s tock \'Jereldv J.kverbond ( VJVV ) . 
(DDR ) 

Amsterdam docialiEtische Jeugd (SJ) . 

? LOIT (oud 0S-ers etc.) . 

New Dehli Vereldfed . v . Dem. Jeugd 
( \JFDJ) . 

Helsinki 

Moskou 

Cairo 

Internat . Democ . Vrouwen Fed 
(IVDF) . 

Communist i sche Parti jen . 

Wereld Vredes ~aad ( WVR). 

VERTROU'ilELIJK 



=>atu.n: 

bcgi!1 dcc . 
1960 

* :lee . 1968 

d~c. 1968 

eind 1963 

"' juni ( ?) 
1969 

* juni 1969 

- LJ4 -

Bi j eenkomst : 

ConGres inzake agita tie t e 
gen de iJAVO . 

Plaats: 

Fr:;nkfurt 
a/M 

t..onf . over Europese veilig - Wenen (?) 
heid . 

Internat . studentencongres ? 
(analoog aan Vietnam- mani 
festatie in V- Berlijn in 
febr . 1968) . 

bymposium l ur. Veiligheid. Praag 

V.BRTHOU\! ....;LIJK 

Organisaties : 

Buropeso cycdicalis~iscJe 
ctuJenten or02nisa~ies . 

Wereld Vredes 3aad ( ,v ). 

wuropes e Dyndic~listisc e 
studenten ~rganisaties . 

Czech . Com.,J . of the Defen
dcrs of Pcace ( CC DP) . 

Grote intLrnat . conf. over 
de problemen van de veilig
heid en Europese s amenwer
king. 

0. - Berlijn <·te reld Vredes Baad ( ,!VR) . 
(?) 

6e Conc::res IVJF. Helsinki Int . Dem . Vrouwen Fed . 
( IVDF) . • 

*nieuw , c . q . aangevuld . 

• 
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