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Hierbij heb, ik de eer ïïwe Excellentie een
rapport aan te bieden betreffende borengenoemd
onderwerp.
Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks aan de Minieters van Binnenlandse Zaken,
van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen en
van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
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?^en gejieve «teeJ» één zsafc in één fcrief te tehandelen en btj beantwoording nauwlceung Ket onJerwerp.
cle dagtekening en het nummer van deze tcief te vermelden.

Behoort bij brief no. 908,662

'- 2 NOV. 200)

Ex.no

3aza rubricering is

Dit exemplaar bestaat uit 3 ' 1

DS CPN EN HET STUDENTEN-RADICALISME
In haar houding tegenover de studenten en het betrekken van öeze
in demonstraties en straatacties, vertoont de CPN een zelfde ambivalentie als is waar te nemen in haar optreden in de sociaal-economische
sector. Enerzijds bestaat er het verlangen, zich zo ''breed1' mogelijk
op te stellen en tot ''eenheid van actie:l te komen. Anderzijds is er
kennelijk de behoefte het eigen gezicht van de partij te tonen.
üo liepen in de demonstratieve optocht tegen de sluiting van de
strokartonfabrieken

"De Toekomst" en "Reiderland" in Oost-Groningen

ook enige studenten mee, die zich zo radicaal gedroegen dat ze, op
bevel van partijbestuurder (verantwoordelijk voor het bedrijfswerk)
Freek Meis, door de "ordewachten11 in toom gehouden moesten worden.
Op de partijbestuurszitting van 21 en 22 maart j.l. echter liet partijvoorzitter Hoekstra en radicaler geluid horen. Hij vond genoemde demonstratie v;el erg tam en was van mening dat "we'1 met v/aardige en rustige betogingen deze regering en de ondernemers niet tegenhouden.
''Het is helemaal niet zo erg als het v/at ruig toegaat", aldus de
CPN-voorzitter, die mededeelde dat de partij overwoog in Groningen te
komen tot ''bedrijfsbezetting" van de beide strokartonfabrieken.
Hoewel het daartoe niet is gekomen, zou Hoekstra's forse taal kunnen duiden o;o een wat radicalere koers van de CPN en een daarmee gepaard gaande bereidheid tot samenwerking met linkse (radicale) studenten,
zoals ook in de houding van de partij t.a.v. Vietnam-acties is waar te
nemen.
Tijdens de recente partijbestuurszitting prees Hoekstra de strijdvaardige houding van de studenten in Nederland en vooral in Amsterdam.
De kreet "Johnson - Moordenaar" was volgens hem niet zomaar een leuze,
doch betekende het belachelijk maken van het gezag. In deze situatie,
aldus Hoekstra, moet de CPN deze groeperingen steunen en aan hun verzet een ideologische basis geven. Hoekstra was van mening dat de tijd
rijp is voor het verzamelen van alle krachten t.b.v. het Bevrijdingsfront. Jen gelegenheid hiertoe zag hij in de nieuwe geldinzameling in
Amsterdam, die op 20 april a.s. zal plaatsvinden.
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- 2 0;:i tot een brede Vietnam-beweging te komen werd een commissie samengesteld, bestaande uit Roei ^alraven (organisatie-secretaris

der CPI ,

voormalig voorzitter ANJV - het communistisch Algemeen Nederlands Jeugd
Verbond -), Gerard Maas (secretaris van de Nederlandse Vredesraad),
Catrien '-.'olff (lid districtsbestuur Amsterdam), Harry ïïomma (voorzitter
ANJV) en Onno Bosma (redacteur van het onder auspiciën van de GPH uitgegeven blad

:Kontrast;')

. Naar werd vernomen, zijn op 29 maart j.l.

besprekingen gevoerd tussen diverse jongeren en studentenorganisaties
(zoals S'/B en Politeia), het AïïJV, de PSP en de CPN. De resultaten
hiervan zijn nog niet voldoende bekend, doch "Je 'Jaarheid' publiceerde wel op 9 april een oproep tot steunverlening aan het Comité ;Hulp
Bevrijdingsfront Vietnam''. Blijkens deze publicatie bestaat het comité
uit vertegenwoordigers van het ANJV, de Socialistische Jeugd, do SVB
(voornamelijk de beide Amsterdamse universiteiten), de communistische
Algemene Bond van ./erkers in de Bouwnijverheid (AB'/B), de CPN en Politeia, benevens enige individuele deelnemers, waaronder enkele bestuurders van de federatie Amsterdam van de P.v.d.A.
Is er dus enerzijds duidelijk het verlangen, aansluiting te zoeken bij de radicale studenten en jongeren (of liever: de wens dat deze
groeperingen de leiding van de CPN aanvaarden), anderzijds is men bang
dat een dergelijk samengaan de image van de CPN als 'nette ' partij
zal schaden. Zo verklaarde Joop v.olff, hoofdredacteur van ';De

aar hè i-.V

en een van de meest vooraanstaande partijbestuurders, dat 'de CPI' eigenlijk bang is voor de onrust onder de studenten.
De CPN, aldus V-olff, kan zich niet veroorloven zich met de studentenacties te vereenzelvigen en ze kan zich eigenlijk ook niet veroorloven de studenten 'links" te laten liggen. De CPN zou graag leidin
geven ,<an de in meerdere steden bestaande 'studenten-onrust1', doch
zij realiseert zich vel dat zich onder de studenten maar heel veinig
echte

couiuunisten bevinden en dat er niet veel kans is om op korte

termijn contacten onder de studenten op te bouwen. De partij realiseert
zich dat Boetes c.s. veel meer in de belangstelling staan dan de coair.unisten.

anneer de CPN echter demonstraties zou organiseren in da stijl

van Boetes, zou er een "kreet van verontwaardiging ' opklinken en zouden
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de communisten van de weg geslagen worden, aldus Wolf f. De CPN kan ziel
niet veroorloven, agressiever op te treden, want dat zou de ''image
de partij aan hst opbouwen is, veel schade toebrengen.
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