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Voorwoord 

 

De onderwerpskeuze voor deze scriptie betekende een moeizame start. Als historicus ben 

je al snel bang dat de onderwerpen waar jij je voor interesseert al zijn ‘volgeschreven’. Zo 

ook bij mij. Ik wilde iets schrijven over een onderwerp waarmee ik al eerder had 

kennisgemaakt, maar ook waar ik een uitdaging in kon vinden. Het door Giliam de Valk 

aangedragen onderwerp ‘de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront’ had dit 

allemaal in zich. Hoewel het beschikbare materiaal van met name de Rode Jeugd en de 

Rode Hulp wat aan de schaarse kant was, heb ik na veel speurwerk meer gevonden dan ik 

van te voren had kunnen denken.  

 

In de eerste plaats wil ik mijn scriptiebegeleider, Giliam de Valk, bedanken voor zijn 

kundige en stimulerende begeleiding. Daarnaast bedank ik de medewerkers de 

Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, welke met succes  enkele zoekgeraakte 

tijdschriftenbanden boven water wisten te krijgen. Eveneens wil ik de medewerkers van 

het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam bedanken voor alle 

moeite  en de uitgebreide interesse die zij in dit onderzoek getoond hebben.  

Overigens zou deze scriptie er niet geweest zijn zonder de openhartigheid van 

enkele voormalige leden van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront. Zij 

wilden mij voor dit onderzoek urenlang te woord staan. Ik ben u hiervoor zeer dankbaar.  

 Speciale dank gaat uit naar mijn ouders en grootouders. Ik ben hen dankbaar dat 

zij mij mijn nieuwsgierigheid hebben gestimuleerd en mij tijdens mijn studie op vele 

manieren gesteund hebben.  Eveneens bedank ik via deze weg mijn oom, die mij 

gedurende mijn studie kosteloos in zijn woning liet wonen. 

Als laatste bedank ik mijn vriendin Nynke, voor haar motiverende woorden en 

haar enorme geduld.  

 

Herbert Klinkvis 

Juni 2009 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

Introductie 

Niet vandaag de dag, maar de jaren zeventig van de vorige eeuw waren de hoogtijdagen 

van het terrorisme en vormen van politiek gewelddadig activisme in Nederland. Molukse 

jongeren bezetten de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar en het 

Indonesische consulaat in Amsterdam, gijzelden scholieren in Smilde, bezetten het 

provinciehuis in Assen en kaapten twee treinen bij Wijster en bij De Punt.  

Op een gegeven moment leek het er zelfs op alsof buitenlandse organisaties hun 

oorlogjes uitvochten op Nederlands grondgebied. De Franse ambassade in Den Haag werd 

bezet door het Japanse Rode Leger, de IRA (Irish Republican Army) vermoordde de Britse 

ambassadeur en de zoon van de Turkse ambassadeur werd gedood door een Armeens 

commando. Ook kwam het op meerdere plekken in het land tot schietpartijen tussen 

leden van de West-Duitse Rote Armee Fraktion (RAF) en de Nederlandse politie. Er vielen 

enkele doden.  

Het bescheiden equivalent van de RAF en de Italiaanse Brigate Rosse was in 

Nederland de Rode Jeugd, later voortgezet onder de namen Rode Hulp en het Rood 

Verzetsfront. Enkele bomaanslagen zijn gepleegd; nog meer pogingen zijn ondernomen 

om aanslagen te plegen. Tot lichamelijk letsel hebben deze aanslagen niet geleid, toch was 

de schrik er niet minder om. De Rode Jeugd en Rode Hulp propageerden beide de 

stadsguerrilla, maar buiten de zojuist genoemde oprispingen was hun voornaamste 

activiteit het verlenen van hand- en spandiensten aan buitenlandse organisaties. Zo 

maakte Lucien van Hoesel er achteraf geen geheim van dat hij transporten verzorgde voor 

buitenlandse groepen.1 Twee jaar later werd het Rode Hulp-lid Lidwina Janssen op het 

vliegveld van Tel Aviv gearresteerd. Nadat ze onder leiding van het Palestijnse PFLP een 

guerrillatraining had gevolgd in Zuid-Jemen, was ze in Tel Aviv ter voorbereiding van een 

vliegtuigkaping. 

Na de arrestatie van Lidwina Janssen, gingen enkelen van de harde kern van de 

Rode Hulp op in het Rood Verzetsfront. De traditie van de Rode Hulp – hulpvaardigheid 

aan buitenlandse groepen – werd binnen het Rood Verzetsfront, vooral voortgezet in de 

vorm van het bulletin De Knipselkrant. Hierin konden buitenlandse organisaties, die dat in 

                                                        

1
 Lucien van Hoesel in: Dekkers en Dijksman, ’n Hollandse stadsguerrilla; terugblik op de Rode Jeugd 

(Amsterdam 1988) 86-87. 
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eigen land niet zo makkelijk konden, hun verhaal kwijt. Naast knipsels en verklaringen, 

konden er ook beschouwingen gevonden worden, afkomstig van alle mogelijke - linkse - 

terroristische organisaties over de hele wereld. Ondanks het geweld dat in De 

Knipselkrant verheerlijkt werd, kwam het Rood Verzetsfront niet toe om grote aanslagen 

in Nederland te plegen. Uiteindelijk is ook bij het Rood Verzetsfront, net als bij de Rode 

Jeugd en de Rode Hulp, de kaars langzaam uitgegaan en zijn de leden ieder hun eigen weg 

gegaan.  

Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) De Jong zei in 1986 over 

de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront dat de ‘meningsverschillen en de 

daarop volgende ruzies meer hadden bijgedragen tot hun liquidatie dan enige andere 

maatregel’.2 ‘Terroristisch’ wilde De Jong de drie organisaties achteraf niet noemen, daar 

was het begrip terrorisme volgens hem te zwaar voor.3 De Jong was van mening dat de 

acties van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront het beste geplaatst konden 

worden onder de noemer ‘politiek gemotiveerd gewelddadig activisme’.4  

 

Relevantie en probleemstelling 

De organisaties Rode Jeugd, Rode Hulp en Rood Verzetsfront hebben, ondanks dat ze 

Nederland gedurende de jaren zeventig voor een groot deel in haar greep hielden, relatief 

weinig aandacht gekregen van historici. Ondanks enkele boeken die specifiek over deze 

organisaties gingen (Dekkers en Dijksman/Moussault en Lust), artikelen die over de 

betreffende organisaties in de media verschenen en publicaties waarbij de Rode Jeugd, 

Rode Hulp en het Rood Verzetsfront deel uitmaakten van een groter fenomeen (o.a. 

Duyvesteyn en De Graaf/Engelen/Hoekstra/Verbij/De Valk) en verschillende   scripties 

(waaronder Beekers/Klinkvis/Van Riel/Van Staalduinen, etc.) zijn er nog relatief weinig 

vragen gesteld die betrekking hebben op deze drie organisaties.  

Dit onderzoek vormt daarom een vervolg op een onderzoek uit 2008 waarin de 

markt-, netwerk- en organisatiestructuur van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood 

Verzetsfront werd onderzocht.5 Eveneens ben ik van oordeel, dat enkele van de door mij 

gebruikte bronnen nog niet eerder zijn benut. Hierbij valt onder andere te denken aan de 

                                                        

2
 Hans Schoots, ‘De nieuwe aanslagencultuur’ in: De Groene Amsterdammer, 24 september 1986, 12-13, aldaar 

12.  
3 Ibidem, 13. 
4
 Ibidem. 

5
 H.A.J. Klinkvis, Rood politiek gewelddadig activisme in een Nederlands polderlandschap, 1970-1980. De markt-

, netwerk- en organisatiestructuur van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront (Scriptie 

onderzoeksseminar GIB, Universiteit Utrecht, 2008). 
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combinatie van De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland in de 

gebruikte onderzoeksopzet, maar ook aan de inlichtingenrapportages van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst die ik via een verzoek tot inzage  via de Wet 

Openbaarheid van Bestuur (WOB) en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

(WIV) heb kunnen inzien. Ook heb ik interviews afgenomen bij voormalige leden van de 

Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront.  

Ik hoop dat de uitkomsten van het onderzoek dat nu voor u ligt, inzichten 

opleveren voor verder onderzoek naar de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood 

Verzetsfront. 

De probleemstelling die ik in dit onderzoek gebruik, heeft betrekking op de 

publicaties in de media over de drie organisaties, en luidt:  

 

In hoeverre hadden de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront  

in de periode 1970-1980 ruimte om in de linkse tijdschriften De Groene  

Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland,  hun grieven te  

uiten? 

 

Mijn verwachting is dat er in tijdschriften met een duidelijke linkse signatuur aandacht 

zou worden besteed aan linkse organisaties als de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood 

Verzetsfront.  

Om tot een beantwoording van de probleemstelling te komen, spelen diverse 

deelvragen een relevante rol. Deze zullen in de komende hoofdstukken gesteld en 

beantwoord worden. 

De uitkomst van dit onderzoek is relevant voor verder onderzoek. Op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek wordt namelijk duidelijk in hoeverre de Rode Jeugd, Rode 

Hulp en het Rood Verzetsfront aandacht besteedden aan media met een duidelijke linkse 

signatuur. Andersom geldt precies hetzelfde; in hoeverre besteedden linkse tijdschriften 

in hun berichtgeving aandacht aan de Rode Jeugd, Rode Hulp of het Rood Verzetsfront? 

Als we hierover iets weten, kan bepaald worden wat het effect was van de misstanden die 

de betreffende organisaties aan de kaak wilden stellen. Dit is niet alleen voor historici die 

zich met dit onderwerp bezighouden van belang, maar eveneens voor journalisten en 

actievoerders. 
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Indeling onderzoek 

In hoofdstuk twee komen achtereenvolgens de verschillende begrippen aan bod 

waaronder de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront door politici, 

wetenschappers en (onderzoeks)journalisten geschaard zijn. Naast de uiteenlopende 

keuzes voor de verschillende begrippen, wordt in dit hoofdstuk ook aangegeven waarom 

er voor deze begrippen gekozen is. Tevens zullen hier de werkdefinities genoemd worden 

zoals deze in dit onderzoek gebruikt zijn.  

Om een tijdsbepaling te geven wordt in hoofdstuk drie ingegaan op de culturele 

revolutie van de jaren zestig en begin jaren zeventig van de twintigste eeuw zoals die zich 

in Nederland heeft afgespeeld.  

Hierna worden in de hoofdstukken vier, vijf en zes achtereenvolgens de Rode 

Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront behandeld. Eveneens wordt in deze 

hoofdstukken beschreven in hoeverre de drie organisaties voorkwamen in de 

tijdschriften De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland. De reden 

dat zowel de Rode Jeugd, als de Rode Hulp en het Rood Verzetsfront behandeld worden, is 

dat een groot deel van (prominente) leden van de drie organisaties, voortkwamen uit de 

dissidentenorganisatie van de CPN: de Rode Vlag. Zodoende is er een mate van 

samenhang tussen de drie organisaties waar te nemen. Niet alleen worden 

overeenkomsten tussen de drie groeperingen zichtbaar, ook verschillen in 

mediabenaderingen komen aan de oppervlakte. In hoofdstuk zeven zullen de drie 

organisaties kort geanalyseerd worden. Waarna in hoofdstuk acht het onderzoek zal 

worden afgesloten met een samenhangende conclusie.  

  

Bronnen 

Omdat de drie organisaties die in dit onderzoek onderzocht zijn, in diverse publicaties 

verschillend gecategoriseerd werden, was het van belang om de gebruikte terminologieën 

waaronder de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront geschaard zijn, te 

benoemen. Zo zijn de zojuist genoemde organisaties onder andere sociale, een 

terroristische en politiek gewelddadig activistische bewegingen genoemd. Maar wat 

houden die begrippen in? En welke definitie wordt in dit onderzoek gehanteerd? Om de 

terminologie van sociale bewegingen in kaart te brengen is er vooral gebruik gemaakt van 

de studies Tussen verbeelding en macht, 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland 

van de auteurs J.W. Duyvendak, H.A. van der Heijden en R. Koopmans; Sociale bewegingen; 
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een systematische inleiding van de hand van socioloog Osmund Schreuder en Handbook of 

sociology samengesteld door  de Amerikaan Neil J. Smelser.  

Verschillende studies over (contra)terrorisme hebben mij inzicht gegeven in de 

definiëring van de begrippen terrorisme en politiek gewelddadig activisme. Hierbij valt te 

denken aan het werk van Alex P. Schmid en Albert J. Jongman, Political terrorism. A new 

guide to actors, authors, concepts, data bases, theories & literature, de studie van Peter 

Klerks, Terreurbestrijding in Nederland; 1970-1988, het boek van Martha Crenshaw, 

Terrorism in context en het artikel van Rudolf Walter, Terror und Terrorismus; eine 

begriffs- und socialgeschichtliche Skizze. Daarnaast hebben de memoires van voormalig 

BVD-medewerker Frits Hoekstra, In dienst van de BVD: spionage en contraspionage in 

Nederland en het artikel van de eveneens voormalig BVD-medewerker Paul Albes in de 

bundel van Isabelle Duyvesteyn en Beatrice de Graaf, Terroristen en hun bestrijders: 

vroeger en nu inzichten gegeven aan de totstandkoming en het gebruik van begrippen als 

terrorisme en politiek gewelddadig activisme. 

 Het tijdsbeeld van de culturele revolutie zoals die in de jaren zestig en de vroege 

jaren zeventig plaatshad is mede tot stand gekomen door Age of extremes; the short 

twentieth century, 1914-1911 van Eric Hobsbawm en het boek van historicus Hans 

Righart, De wereldwijde jaren zestig: Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten. 

 Voor de studie naar de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront  heb ik 

gebruik gemaakt van verschillende primaire bronnen; periodieken, brochures en ander 

materiaal (voor zover dat nog bestond) afkomstig van de zojuist genoemde organisaties.6 

Correspondentie en gesprekken met enkele prominente leden van de Rode Jeugd, Rode 

Hulp en het Rood Verzetsfront. Ook zijn tal van artikelen uit kranten en tijdschriften uit 

de periode 1970-1980 geraadpleegd. Met name alle jaargangen uit deze periode van de 

linkse tijdschriften De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland. 

Inlichtingenrapportages van de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn eveneens 

van grote waarde gebleken tijdens dit onderzoek. Om deze rapportages op waarde te 

kunnen schatten heb ik een beroep gedaan op de studies van Giliam de Valk, De BVD en 

inlichtingenrapportages en Dutch intelligence: towards a qualitative framework for 

analysis. Daarnaast zijn boeken afkomstig van de journalisten Frans Dekkers en Daan 

Dijksman, ’n Hollandse stadsguerrilla, terugblik op de Rode Jeugd; historicus en voormalig 

                                                        

6
 Het Rode Jeugd-archief was op 16 juni 1980 in vlammen opgegaan, na een explosie in de woning van Rode 

Jeugd-prominent Henk Wubben, in: Dekkers en Dijksman, ’n Hollandse stadsguerrilla, 23. 
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BVD-medewerker Dick Engelen, De geschiedenis van de BVD en Frontdienst: de BVD in de 

Koude Oorlog; het werk van eveneens een oud BVD-medewerker, Frits Hoekstra, In dienst 

van de BVD: spionage en contraspionage in Nederland en het boek van Paul Moussault en 

Jan Lust, Rood Verzetsfront: aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland nuttig gebleken. 

Hoewel al deze werken interessant en informatief zijn gebleken voor mijn onderzoek, was 

de inhoudelijke informatie niet altijd even makkelijk (in sommige gevallen geheel niet) te 

verifiëren. Hetzelfde gold voor de publicatie van onderzoeksjournalist Siem Eikelenboom 

(Niet bang om te sterven: dertig jaar terrorisme in Nederland).  

 Desalniettemin heb ik juist door de combinatie van primaire en secundaire 

bronnen een beeld kunnen schetsen in hoeverre er in tijdschriften met een duidelijke 

linkse signatuur als De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland 

ruimte was voor de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront om in de periode 

1970-1980 hun grieven te uiten.  
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Hoofdstuk 2 Een sociale of een terroristische organisatie? 

 

 

‘When I use a word’, Humpty Dumpty said, 

in rather a scornful tone, ‘it means just 

what I choose it to mean – neither more nor less’  

(Lewis Caroll) 7 

 

De laatste jaren zijn er verschillende publicaties verschenen waarin de Rode Jeugd, Rode 

Hulp en het Rood Verzetsfront de revue passeerden. Waar de ene publicatie deze 

organisaties als ‘sociale bewegingen’ bestempelde, daar werd in andere publicaties over 

dezelfde organisaties gesproken over ‘protestbewegingen’.8 Maar ook het gebruik van 

termen als ‘terrorisme’ en ‘politiek gewelddadige activisme’ is bij de beschrijving van de 

Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront niet vreemd gebleken.9 Omdat het juist 

deze organisaties zijn waar dit onderzoek zich op richt, is het van belang om het 

onderzoeksterrein duidelijk af te bakenen en de verschillende begrippen nader toe te 

lichten. 

Om duidelijkheid te verschaffen in de verschillende termen die de laatste jaren bij 

de beschrijving van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront gebruikt zijn, 

worden in dit hoofdstuk de verschillende termen uitgelegd.10 Ook zal de definitie worden 

uitgelegd die bij dit onderzoek gehanteerd werd. 

 

                                                        

7 Lewis Caroll, ‘Through the looking glass’ in: Peter Klerks, Terreurbestrijding in Nederland; 1970-1988 

(Amsterdam 1989) 19. 
8
 Ruud Koopmans, ‘Van Provo tot RARA. Golfbewegingen in het politiek protest in Nederland’ in: J.W. 

Duyvendak, H.A. van der Heijden, R. Koopmans, e.a., Tussen verbeelding en macht. 25 Jaar nieuwe sociale 

bewegingen in Nederland (Amsterdam 1992) 59-76, aldaar 67-77. Tevens Eric van Staalduinen, De Rode Jeugd: 

1966-1974. Een sociale beweging en haar ontwikkeling: van Provo-adept tot de Nederlandse Rote Armee Fraktion 

(Vlaardingen 1996) 9 en Paul Moussault en Jan Lust, Rood Verzetsfront. Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland 

(Breda 2009) 7. 
9 Siem Eikelenboom, Niet bang om te sterven. Dertig jaar terrorisme in Nederland (Amsterdam 2007) 141. 

Eveneens Antoine Verbij, Tien rode jaren. Links radicalisme in Nederland, 1970-1980 (Amsterdam 2005) 131. 

Maar ook Paul Albes, ‘’Je wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan!’ Het Nederlandse contraterrorismebeleid 

sinds 1973’ in: Isabelle Duyvesteyn en Beatrice de Graaf (ed.), Terroristen en hun bestrijders. Vroeger en nu 

(Amsterdam 2007) 121-128, aldaar 123, Frits Hoekstra, In dienst van de BVD. Spionage en contraspionage in 

Nederland (Amsterdam 2004) 67 en Dick Engelen, Frontdienst. De BVD in de Koude Oorlog (Amsterdam 2007) 

188-194. 
10

 Het eerste deel van de beschrijving van het begrip terrorisme is deels overgenomen uit de ongepubliceerde 

sriptie Klinkvis, Rood politiek gewelddadig activisme…, 20-25. 
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Sociale bewegingen 

Studies die betrekking hebben tot de bestudering van sociale bewegingen over een 

langere periode zijn schaars.11 Eveneens geldt dit voor theorieën over de ontwikkelingen 

van bewegingen als groep. Toch zijn organisaties als de Rode Jeugd, Rode Hulp en het 

Rood Verzetsfront onder andere als een sociale beweging gekenmerkt.12 

 Volgens de Nederlandse socioloog Osmund Schreuder is een sociale beweging ‘een 

groepering van mensen die een zekere interactie, vaak ook organisatie vertonen en die 

met elkaar in contact staan of zich verenigen op grond van een bepaald onbehagen. Dit 

onbehagen drukt zich uit in een meer of meer manifeste afwijzing van de stand of gang 

van zaken in de samenleving of van de -gepercipieerde – mentaliteit van de “massa”’.13  

Echter, sociale bewegingen zijn in verschillende groepen te plaatsen. Politicoloog Roel 

Koopmans en socioloog Jan Willem Duyvendak categoriseerden in hun boek Tussen 

verbeelding en macht, onder andere de organisatie Rode Jeugd als een ‘nieuwe sociale 

beweging’14. Volgens hen kenmerkten nieuwe sociale bewegingen zich doordat: 

• zij zich vooral richtten op relatief nieuwe problemen of oude problemen 

herformuleerden; 

• zij het voortouw namen bij de introductie van nieuwe actiemiddelen; 

• er een sterke nadruk werd gelegd op identiteit als doel van collectieve actie; 

• zij over een sterk universalistische component beschikten; 

• zij sterk werden gedomineerd door de nieuwe middenklasse, en 

• zij niet over een al te stevige en stabiele organisatie beschikten.15 

 

Dat de zojuist genoemde definitie van Schreuder en de categorisering door Koopmans en 

Duyvendak bruikbaar zijn gebleken om de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood 

Verzetsfront te analyseren, blijkt uit de hoofdstukken vier, vijf en zes waar de drie 

organisaties beschreven worden.  

 

                                                        

11
 Doug McAdam, John D. McCarthy en Mayer N. Zald, ‘Social movements’ in: Neil J. Smelser (ed.), Handbook 

of sociology (1988) 695-738, aldaar 728-729. 
12

 Zie hiervoor onder andere Eric van Staalduinen, De Rode Jeugd, 7-11. Tevens J.W. Duyvendak (ed.), Tussen 

verbeelding en macht; 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland (Amsterdam 1992) 66-67. 
13

 O. Schreuder, Sociale bewegingen; een systematische inleiding (Deventer, 1981) 35. 
14 J.W. Duyvendak (ed.), Tussen verbeelding en macht; 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland 

(Amsterdam 1992) 66-67. 
15

 Ruud Koopmans en Jan Willem Duyvendak, ‘Sociale bewegingen en het primaat van de politiek’ in: J.W. 

Duyvendak (ed.), Tussen verbeelding en macht; 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland, Amsterdam 

1992) 16-19. Tevens Staalduinen, Rode Jeugd, 9. 



 14 

Terrorisme 

Het begrip terrorisme is een begrip dat niet eenvoudig te definiëren is. Volgens Van Dale 

Groot woordenboek der Nederlandse taal wordt onder het begrip terrorisme ‘(het plegen 

van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter 

demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken’ verstaan.16  

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht beschouwt terrorisme als een misdrijf 

met een terroristisch oogmerk.17  

Deze beide definities zijn zo ruim op te vatten, dat deze alles behalve bruikbaar 

zijn. Want in hoeverre verschilt een terrorist of terroristische organisatie bijvoorbeeld 

van een verzetsheld of verzetsbeweging? En noemen landen een door hun (politiek) 

gesteunde gewelddadige strijd immers niet een ‘vrijheidsstrijd’ in plaats van dat zij over 

terrorisme spreken? Enkel uit deze twee (simpele) vraagstellingen blijkt al dat 

‘terrorisme’ als verschijnsel niet eenduidig is te formuleren. 

Het moderne terrorisme was oorspronkelijk een instrument van de machthebbers, 

en niet zozeer van degenen die de macht wilden overnemen.18 Het moderne terrorisme 

vindt zijn oorsprong dan ook in Frankrijk onder het schrikbewind van Maximilan de 

Robespierre. Pas nadat Robespierre op de negende Thermidor (27 juli 1794) de toegang 

tot het spreekgestoelte in de Franse Algemene Coneventie werd ontzegd, kwam er een 

einde aan het schrikbewind dat Frankrijk ruim een jaar in haar greep hield.  

Na de ontdekking van twee grote uitvindingen, namelijk de uitvinding van de 

rotatiepers (in 1848) en dynamiet (in 1866), nam het moderne terrorisme een grote 

vlucht.19 Volgens het anarchistische blad Truth konden deze twee componenten elkaar 

uitstekend aanvullen; ‘Truth kost twee cent per exemplaar, dynamiet veertig cent per 

pond. Koop ze allebei, lees het ene, gebruik het andere.’20 Maar voordat er sprake kon zijn 

van terroristisch geweld waren componenten als kranten en dynamiet niet voldoende.21   

                                                        

16
 G. Geerts en C.A. den Boon (ed.) Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (13

e
 druk; Utrecht en 

Antwerpen 2004) 3402. 
17

 Artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht definieert een terroristisch oogmerk als volgt: “Onder terroristisch 

oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige  vrees aan 

te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechterlijk te dwingen iets te doen, niet te doen 

of te dulden, dan wel de fundamentele politieke constitutionele, economische of sociale structuren van een land of 

een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen”. 
18 Alex P. Schmid, ‘Terrorisme en de jacht op publiciteit’ , Intermediair 17, (4 december 1981) 1, 3, 5, 7, 13; 

aldaar 1, 3. 
19

 Ibidem.  
20

 Geciteerd uit Truth in Schmid, ‘Terrorisme en de jacht op publiciteit’, 1 
21 Schmid, ‘Terrorisme en de jacht op publiciteit’, 1. 
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Terrorisme is een afgeleide van het woord terreur. Het woord terreur betekent 

volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal: ‘[…] bewind waarbij de 

bevolking leeft in voortdurende angst voor moord en geweld’ en ‘voortdurende 

bedreiging van lijf en goed’.22 ‘Dood er een, jaag er tienduizenden schrik aan’; een Chinees 

gezegde dat terreur in deze context pakkend omschrijft.23 Hoewel angst een groot 

component binnen terrorisme en terreur is, is het verwijzen naar het opwekken van angst 

niet voldoende om beider begrippen te definiëren. De volle betekenis zou namelijk 

verloren gaan als er enkel aandacht zou worden besteed aan het opwekken van angst. 

Niet angst, maar het bewerkstelligen van een gedragsverandering  bij de vijand is het doel 

van terrorisme. Hierdoor is er een zekere willekeur wat betreft de keuze van slachtoffers 

het gevolg; niet het slachtoffer moet een gedragsverandering ondergaan, maar de vijand 

c.q. het publiek. Hierbij stellen terroristen niet zichzelf, maar de vijand verantwoordelijk 

voor de slachtoffers van hun daden.  

Echter, volgens historicus en socioloog Alex P. Schmid, in de jaren tachtig 

verbonden aan de Universiteit Leiden, kan terrorisme zonder communicatie niet bestaan. 

Niet enkel communicatie onderling, maar ook communicatie naar de nieuwsmedia, zijn 

onder andere voor het coördineren van terroristische acties; voor het leggen van een 

band tussen de terrorist en zijn slachtoffer; zijn vijanden en het publiek in het algemeen, 

van groot belang. Immers, via de hedendaagse nieuwsmedia kan vandaag de dag een 

enorm publiek bereikt worden. Een publiek dat angst aangejaagd kan worden, maar zich 

eveneens kan inzetten, al dan wel of niet gevoed door angst, voor de realisering van het 

gestelde doel; een gedragsverandering bij de vijand.  

Van een overeenstemming om tot een eenduidige definitie van het begrip 

terrorisme te komen was  geen sprake. Zo stuitte Alex P. Schmid in de jaren tachtig van de 

twintigste eeuw tijdens zijn studie naar terrorisme op niet minder dan 109 definities en 

22 semantische elementen voor het begrip terrorisme.24 Niet alleen landen, maar ook 

overheidsdiensten onderling hielden vast aan hun eigen definitie. 

De definities die diverse landen gebruikten om terrorisme te definiëren waren niet 

eenduidig. Echter, een rechtstreeks Nederlands regeringsstandpunt was er in 1975 nog 

niet. In het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM) over 1975 staat dat het niet 

                                                        

22
 Geerts ,Van Dale, 3402. 

23
 Geciteerd in Schmid, ‘Terrorisme en de jacht op publiciteit’, 5. 

24
 Alex P. Schmid en Albert J. Jongman, Political terrorism. A new guide to actors, authors, concepts, data bases, 

theories & literature (3e druk; New Brunswick en Londen 2008) 5-6. 
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eenvoudig was een scherpe omschrijving te geven van terrorisme; ‘de een noemt iemand 

terrorist, terwijl een ander hem een vrijheidsstrijder noemt’.25 Toch waren er volgens dit 

rapport enige karakteristieken te noemen.  

 

‘Politieke terreur gaat […] steeds gepaard met moord of ander geweld tegen 

persoon of goed, teneinde daarmee politieke beslissingen van de regering af 

te dwingen. Een verdere karakteristiek is dat de terrorist bereid is om 

zonder enig onderscheid willekeurige personen […] die hij in zijn macht 

heeft, te doden. Iedere burger kan potentieel slachtoffer zijn. […] Tenslotte 

kan nog als kenmerk worden genoemd het veelal onvoorspelbare van de 

actie. Wij worden er plotseling mee geconfronteerd.’26 

 

In het wetenschappelijke veld waar het fenomeen terrorisme werd onderzocht bestond, 

en bestaat, er eveneens geen eenduidige definiëring voor het begrip.27 In bijna geen 

enkele ander wetenschappelijk veld is zo een grote variëteit en willekeur van definities 

voor één begrip te vinden. Dat er zo veel begripsomschrijvingen zijn voor terrorisme is 

lange tijd zo geweest en heeft zich sinds de aanslagen van 11 september 2001 alleen maar 

uitgebreid.28Een eenduidige definitie om het begrip terrorisme te omschrijven was, en is 

er, nog steeds niet.  

 

Politiek gewelddadig activisme 

Hoewel vandaag de dag anders zou worden vermoed (waarbij het woord terrorisme nu 

dagelijks door politici en journalisten wordt gebruikt) is de Nederlandse regering altijd 

zeer terughoudend geweest om groeperingen als terroristisch te bestempelen. Historicus 

en voormalig BVD-medewerker Paul Albes vatte deze terughoudendheid in de bundel 

Terroristen en hun bestrijders, vroeger en nu als volgt samen; ‘Deze voorzichtigheid bleek 

uit het eerste beleidsdocument van contraterrorisme in Nederland […] van 22 februari 

1973. De regering [die onder leiding stond van minister-president Barend Biesheuvel – 

                                                        

25 Handelingen II 1976/77, Bijlagen 14100 hoofdstuk VI nr. 3, p. 17. Geciteerd in: Peter Klerks, 

Terreurbestrijding in Nederland: 1970-1988 (Amsterdam 1989) 21. 
26 Handelingen II 1976/77, Bijlagen 14100 hoofdstuk VI nr. 3, p. 17. Geciteerd in: Peter Klerks, 

Terreurbestrijding in Nederland: 1970-1988 (Amsterdam 1989) 21. 
27

 Schmid en Jongman, Political terrorism, 34-38. 
28

 Rudolf Walter, ‘Terror und Terrorismus; eine begriffs- und sozialgeschichtliche Skizze’ in: Wolfgang Kraushaar 

(ed.), Die RAF; Entmythologisierung einer terroristischen Organisation (Bonn 2008) 50-70, aldaar 50. 
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H.K.] legde zich hierin publiekelijk de verplichting op maat te houden in de 

tegenmaatregelen. Zij schreef dat de bestrijding van “verschijnselen van terroristische 

aard” niet een dusdanige vorm mocht aannemen “dat het open karakter van onze 

samenleving schade zou kunnen worden berokkend”. Van een speciale 

terrorismewetgeving wilden dan ook weinigen weten, zowel in de politiek als in de 

juristerij.’29 

Een begrip dat zijn intrede halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw deed, 

was het begrip politiek gewelddadig activisme. Hoewel dit begrip niet in de periode 

gebruikt werd die in dit onderzoek beschreven wordt, wil ik het vanwege de mate van 

relevantie toch onder de aandacht brengen.  

Aan de gewelddadige acties uit de jaren tachtig, vooral gericht tegen de Steenkolen 

Handelsvereniging (SHV), Shell en Makro, die aan RaRa (Revolutionaire anti-Racistische 

actie) werden toegeschreven,  kon het etiket ‘terrorisme’ niet worden toegekend.30 Om dit 

geweld toch te categoriseren werd het begrip ‘politiek gewelddadig activisme’ 

geïntroduceerd. In een notitie die door het waarnemend hoofd van de Bijzondere Zaken 

Centrale was ondertekend en die door de Werkgroep Openbaarheid van Bestuur (WOB) 

op 29 april 1987 uit het stadshuis van Amsterdam werd ontvreemd stond onder meer de 

definitie voor gewelddadig activistische misdrijven. Deze luidde;  

 

‘misdrijven, gepleegd door personen of groepen, al dan niet in 

georganiseerd verband, gericht tegen individuele personen, dan wel 

particuliere of overheidsinstanties met het doel om op deze wijze hun 

ideologische (w.o. politieke) of ideële overtuiging bij anderen af te dwingen, 

dan wel kracht bij te zetten.’31  

 

In een toelichting op deze definitie viel te lezen dat het feitelijk gepleegde delict niet 

alleen bepalend is voor de definiëring. Mede van belang was de beoogde doelstelling en 

de pressie die daar bij gepaard ging. Dit laatste kan op zich al een gewelddadig element 

                                                        

29 Paul Albes, ‘Je wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan! In: Isabelle Duyvesteyn en Beatrice de Graaf (ed.), 

Terroristen en hun bestrijders: vroeger en nu (Amsterdam 2007) 121-128, aldaar 121. Tevens  
30

 Hoekstra, In dienst van de BVD, 67. 
31 Notitie van het waarnemend hoofd Bijzonderde Zaken Centrale, geciteerd in: Peter Klerks, Terreurbestrijding in 

Nederland: 1970-1988 (Amsterdam 1989) 23. 
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met zich meebrengen. In de notitie stond verder te lezen dat ‘een algemene definiëring 

zoals hierboven vermeld ook van toepassing kan zijn op terroristische misdrijven’32.  

 

‘Daar een scheidslijn tussen gewelddadig activisme en terroristische 

misdrijven moeilijk middels definities is aan te geven zal per gebeurtenis 

aan de hand van de beschikbare informatie dienen te worden aangegeven 

tot welke categorie dit feit behoort. […] gewelddadige misdrijven, zoals 

bomplaatsingen en brandstichtingen, gepleegd door en vanuit de 

activistische beweging [werden] omschreven als georganiseerde misdrijven 

van terroristische aard en als zodanig vallend binnen de werkingssfeer van 

de samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven.’33 

 

Gewelddadig activisme werd halverwege de jaren tachtig in twee categorieën 

ondergebracht. Enerzijds in de categorie politiek gewelddadig activisme en anderzijds in 

de categorie terrorisme. Deze categorisatie werd met name door de regering bepaald en 

had volgens historica Melinda Gijsbertse ‘met name als doel om de emoties van de 

samenleving in bedwang te houden’.34 

 

Media 

De probleemstelling van dit onderzoek focust zich op de ruimte die de Rode Jeugd, Rode 

Hulp en het Rood Verzetsfront hadden in linkse bladen  om hun grieven te uiten. Hierbij is 

er vooral gekeken naar de artikelen waarbij de linkse organisaties Rode Jeugd, Rode Hulp 

of het Rood Verzetsfront het hoofdonderwerp van het artikel vormde. De bladen De 

Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland stonden alle vier bekend als 

(landelijke) linkse bladen. Mijn verwachting is dat deze bladen de zojuist genoemde 

organisaties volop ruimte boden om hun grieven te uiten.  

 Van de vier bladen zijn alle jaargangen over de periode 1970-1980 doorgenomen, 

waarbij is gezocht naar artikelen waarin de Rode Jeugd, Rode Hulp of het Rood 

Verzetsfront het hoofdonderwerp vormde. 

                                                        

32 Ibidem. 
33

 Notitie van het waarnemend hoofd Bijzonderde Zaken Centrale, geciteerd in: Peter Klerks, Terreurbestrijding in 

Nederland: 1970-1988 (Amsterdam 1989) 23. 
34

 M.P. Gijsbertse, Het dossier RaRa: contraterrorisme in de lange jaren tachtig (Doctoraalscriptie Geschiedenis, 

Universiteit Utrecht, 2008) 11. 
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 Weekblad De Groene Amsterdammer was een onafhankelijk opinieblad, waarbij er 

veel aandacht was voor binnen- en buitenlandsnieuws, politiek, cultuur, literatuur en 

wijsbegeerte. Het blad was vooral links georiënteerd, en stak daarmee af tegen 

vergelijkbare bladen als Elsevier en Haagse Post. 

 Het tijdschrift De Nieuwe Linie, dat wekelijks verscheen, was het blad dat van de 

vier onderzochte bladen, de duidelijkste linkse signatuur had. In het blad werd bericht 

over binnenlands- en buitenlands nieuws, politiek, economie, cultuur en sport.  

 De Vereniging van Reclasseringsinstellingen gaf het maandblad Kri uit, en ging 

volgens de colofon ‘over alles wat te maken heeft met problemen die voortvloeien uit 

gedrag dat kennelijk niet in overeenstemming is met de wetten en de normen van de 

samenleving’.  

 Vrij Nederland richtte zich als weekblad op binnen- en buitenlands nieuws, 

politiek, cultuur, economie en sport. Net als De Groene Amsterdammer, kenmerkte Vrij 

Nederland zich door een signatuur van linkse maatschappijkritische berichtgeving.  

 

Definities in dit onderzoek 

Zoals in dit hoofdstuk naar voren is gekomen, is een nauwkeurige, eenduidige en 

waardevrije omschrijving onder andere van het begrip terrorisme (waar organisaties als 

de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront door verschillende –overheids–   

instanties in het verleden onder geschaard werden) niet te vinden. Toch is het van belang 

te weten wat er in deze scriptie verstaan wordt onder de verschillende begrippen.  

Daar waar er in dit onderzoek over sociale bewegingen wordt gesproken, is de 

definitie gebruikt zoals de socioloog Schreuder die heeft geformuleerd. Namelijk; een 

sociale beweging als ‘een groepering van mensen die een zekere interactie, vaak ook 

organisatie vertonen en die met elkaar in contact staan of zich verenigen op grond van 

een bepaald onbehagen. Dit onbehagen kon zich uitdrukken in een meer of meer 

manifeste afwijzing van de stand of gang van zaken in de samenleving of van de -

gepercipieerde – mentaliteit van de “massa”’.35  

Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, kent het begrip ‘terrorisme’ geen algemeen 

aanvaarde definitie. In een publicatie voorafgaande aan dit onderzoek merkte ik al op dat 

het woord terrorisme meer ‘een politiek begrip is waar veel over gedebatteerd werd (en 

                                                        

35 O. Schreuder, Sociale bewegingen; een systematische inleiding (Deventer, 1981) 35. 
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wordt) door politici, beleidsmakers en wetenschappers, dan dat het een begrip is waar 

men concreet iets mee kan’.36 Toch bleek een werkdefinitie voor dit onderzoek 

onvermijdelijk. De werkdefinitie die ik voor dit onderzoek heb gebruikt om het begrip 

‘terrorisme’ te definiëren is als volgt; terrorisme is het bereiken van een politiek doel 

door gebruik te maken van geweld. De strategie is om via (im-)materiële schade angst, 

manipulatie en communicatie ‘rationele’ doelen te realiseren. Slachtoffers die bij het 

realiseren van deze doelen vallen worden niet meer dan enkel symbolisch beschouwd en 

vormen een instrumenteel doelwit van geweld.37 

 Van politiek gewelddadig activisme is daarentegen sprake zodra er tegen 

individuele personen of instanties geweld wordt gebruikt om op deze wijze hun 

ideologische overtuiging bij anderen af te dwingen of kracht bij te zetten. Doordat er bij 

acties van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront geen fysieke slachtoffers 

zijn gevallen, al had dat niet veel gescheeld, is een begrip als ‘terrorisme’ dan ook niet 

passend.  

 Samenvattend zal ik in dit onderzoek voor alle drie de organisaties, Rode Jeugd, 

Rode Hulp en Rood Verzetsfront, de term politiek gewelddadig activisme hanteren. Dit 

omdat deze term, de acties van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront, mijns 

inziens het beste dekken.   
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 Klinkvis, Rood politiek gewelddadig activisme …, 10-11. 

37Ibidem, 11. 
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Hoofdstuk 3  De jaren zestig en zeventig 

 

Om de volgende hoofdstukken te begrijpen is het van belang dat de periode waarin deze 

hoofdstukken zich afspelen in het juiste tijdsbeeld worden geplaatst. De tijd waarin de 

Rode Jeugd, maar ook de Rode Hulp en het Rood Verzetsfront zijn bepalend geweest voor 

het karakter en de eerste acties van deze organisaties. De onderstaande paragraaf is 

eerder verschenen in de scriptie ‘Rood politiek gewelddadig activisme in een Nederlands 

polderlandschap’ uit 2008.38 Gezien het tijdsbeeld is het bijna onmogelijk dat de Rode 

Jeugd en haar opvolgers in een andere tijdsperiode hadden kunnen ontstaan. Want 

waardoor kenmerkten deze jaren zestig en zeventig zich eigenlijk? 

 

De culturele revolutie van de onstuimige jaren zestig en zeventig 

‘De revolutionaire jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kunnen gezien worden 

als de jaren waarin jongeren veelvuldig van zich lieten horen. Echter, de manier waarop 

de jaren zestig en zeventig belicht worden verschilt nogal eens. Immers, iedereen die de 

jaren zestig en zeventig bewust heeft meegemaakt, maar ook iedereen die deze periode 

niet heeft meegemaakt, heeft zo zijn eigen visie ontwikkeld over deze periode. Historici 

Eric Hobsbawm en Hans Righart, beiden gespecialiseerd in de geschiedenis van de 

twintigste eeuw, zijn het erover eens dat de media in de jaren zestig en zeventig 

gedomineerd werden door de jeugd. Jongeren kwamen zelfbewuster uit hun pubertijd 

dan voorheen en zagen zichzelf als vrijgevochten twintigers in een wereld die hen, in hun 

ogen, niet begreep en hard toe was aan verandering. Althans, zo wordt de culturele 

revolutie volgens Hobsbawm en Righart weergegeven in de media. 

 Zowel Hobsbawm als Righart zijn het erover eens dat de jaren zestig en zeventig 

een schril contrast vormen met de jaren daarvoor. Tal van veranderingen deden zich in 

deze periode voor op sociaal terrein. Het stijgende aantal kinderen dat geboren werd 

zonder vaderfiguur, de veranderende publieke opvattingen over seksueel gedrag en de 

houdbaarheid van relaties zijn slechts enkele voorbeelden die Hobsbawm aanhaalt om stil 

te staan bij de sociale problemen die het recht op sociale en individuele vrijheid met zich 
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meebrachten.39 Maar ook op politiek en economisch terrein zijn er veranderingen 

waarneembaar. Politieke onvrede vormde een vruchtbare voedingsbodem waarin nieuwe 

politieke partijen konden ontkiemen en groeien. Echter, nergens heeft het tot een 

werkelijke revolutie geleid. Zowel in de Verenigde Staten als in delen van West-Europa 

was door de protesten in de jaren zestig en zeventig geen enkele regering gevallen. Het 

verdwijnen van de boerenstand, de onherkenbare verandering van de arbeidersklasse en 

de groeiende kloof tussen westerse landen en de Derde Wereld konden naast de 

uitpuiling van natuurlijke grondstoffen en de toenemende milieuvervuiling beschouwd 

worden als grote maatschappelijke veranderingen die de economische groei in de 

westerse landen met zich meebracht. 

 De economische groei zorgde voor een consumptiemaatschappij in westerse 

landen. Niet alleen goederen maar ook informatie en cultuur werden door de 

verspreiding van radio en televisie op steeds grotere schaal geconsumeerd. Mede 

hierdoor kon een groot deel van de westerse bevolking gelijktijdig geïnformeerd worden 

en konden zaken als (pop-)muziek en verslaggeving over onder andere de oorlog in 

Vietnam zich razendsnel verspreiden. Jongeren uit de sociale midden- en bovenklasse 

konden zich in grote mate radio’s en (pop-)muziek van hun helden veroorloven. Tevens 

kon de jeugd door de groeiende economie in veel gevallen een ongestoord bestaan leiden. 

Volgens Hobsbwam zou dit bedreigd worden door de toenemende consumerende en 

materialistisch ingestelde maatschappij.40 Om dit te stoppen en de toekomst van de jeugd 

veilig te stellen waren er, volgens sommigen, mensen nodig die het opnamen tegen de 

gevestigde orde. De mensen die hierin het voortouw namen wisten een groot publiek te 

bereiken. Hoe kon dit anders dan gebruik te maken van wapens. Wapens die deze 

maatschappij grotendeels zelf had voortgebracht en die voor iedereen voorhanden waren.  

 Televisie en radio, beeld en geluid, werden verheven tot de (nieuwe) wapens van 

de jeugd van de onstuimige jaren zestig en zeventig.41 Zij wilden het hiermee opnemen 

tegen de gevestigde orde. Volgens Righart was de rebelerende jeugd zelfs voor een deel 

georganiseerd. Georganiseerd in enkele ‘avant-gardistische groeperingen’ (zoals de ‘Beat-

generation in de Verenigde Staten, de uit Groot-Brittannië afkomstige ‘Angry Young Men’ 

en de vooral Europees georiënteerde ‘Situationistische Internationale’) die deels invulling 

gaven aan de beeldvorming van de culturele revolutie in de media. Deze groeperingen die 
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ontstaan waren in de jaren vijftig, vormden een continuïteitslijn naar de jaren zestig en 

zeventig. 

Righart gaat ervan uit dat de verschillende stromingen binnen de jeugdculturele 

protestbeweging moderniteitkritiek bevatten: “Er ging iets kostbaars verloren in de 

massieve moderniseringsgolf van de naoorlogse jaren.”42 Om aan deze massieve 

moderniseringsgolf te ontsnappen zocht men de grenzen van de vrijheid op om deze 

vervolgens te verleggen. Dit kan teruggevonden worden in gedichten en literatuur van de 

zojuist genoemde ‘avant-gardistische’ groeperingen. Maar ook in de karakteristieke 

beelden van jongeren die marihuana gebruikten in plaats van de, in hun ogen, veel 

schadelijkere tabak en alcohol en dat de jongeren publiekelijk en zonder gêne odes 

brachten aan de liefde en het menselijk naakt.  

 Dat de jeugd zich afzet tegen bestaande opvattingen is van alle tijden. De jaren 

zestig en zeventig vormden daarop met hun protest tegen de gevestigde orde en de 

daarbij horende opvattingen, geen uitzondering. Toch verschillen historici hier van 

mening met elkaar. Zo is er volgens bijvoorbeeld Hobsbawm met deze rebellie sprake van 

discontinuïteit; een breuk met het verleden. Terwijl Righart de opstandigheid van de 

jeugd ziet als continuïteit; een voortzetting van verschijnselen uit het verleden.43 

 De rebellie van de jeugd ten tijde van de culturele revolutie in de jaren zestig en 

zeventig is voor een groot deel toe te schrijven aan de oplopende spanningen tussen de 

jeugd, hun ouders en hun docenten. Volgens Hobsbawm voelde de jeugd zich miskend 

doordat “de ‘jeugd’ door volwassenen niet als een voorbereidend stadium van volledige 

volwassenheid werd beschouwd, maar als definitief stadium van volledige menselijke 

ontwikkeling.”44 Het zou dus nog lang duren voordat de geluiden die de jeugd maakte, 

serieus genomen zouden worden. 

 Naast deze miskenning is er volgens Hobsbawm nog een ontwikkeling te noemen 

die een belangrijke oorzaak vormt tussen de ontstane spanningen: “Wat kinderen van hun 

ouders konden leren, werd steeds minder duidelijk in tegenstelling tot wat de ouders niet 

wisten en hun kinderen wel”.45 Ouders en docenten waren opgegroeid en opgeleid in een 

vooroorlogse maatschappij zonder al te veel noemenswaardige technologische innovaties 

en vooruitgang. De jeugd groeide op en werd opgeleid in een tijd waar de technologische 
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innovaties elkaar in razendsnel tempo opvolgden. Zij zagen dat vertrouwde ijkpunten in 

de maatschappij niet meer vanzelfsprekend waren en langzaam verdwenen. Vooroorlogse 

opvattingen over opvoeding en onderwijs pasten niet in deze snel veranderende wereld 

en veroorzaakten frictie. Ook hierin staan historici soms nog lijnrecht tegenover elkaar. 

Waar Hobsbawm het ontstaan van de onstuimige jaren zestig en zeventig vooral wijdt aan 

economische en technologische veranderingen en discontinuïteit op cultureel gebied, 

daar richt Righart zich  vooral op de sociale en culturele aspecten en spreekt hij juist van 

continuïteit: “Anders dan bijvoorbeeld dat van de politieke staat (…) behoren cultuur en 

mentaliteit tot de historische ‘long durée’”.46 Als de periode van de jaren zestig en 

zeventig opgevat wordt als een ingrijpend proces van veranderingen, dan betekent dit 

volgens Righart, dat de oorsprong van deze vernieuwing al veel eerder te vinden is, onder 

andere in de Romantiek, het dadaïsme en misschien zelfs al in het fascisme en het 

naoorlogse existentialisme.47 Zo valt te denken aan demografische groei (ook wel bekend 

als de ‘babyboom’), popmuziek en jeugdcultuur als generationele verschijnselen, de 

oorlog in Vietnam en ten slotte de invloed van de media. 

 De veelgehoorde opvatting dat de culturele revolutie in de jaren zestig en zeventig 

de glorietijd van de persoonlijke en morele vrijheden vormden, is slechts houdbaar 

wanneer men zich uitsluitend richt op de sociale midden- en bovenklasse in de Verenigde 

Staten en delen van West-Europa. Eveneens moet men de invloed van de popmuziek en 

de media van na de jaren zestig en zeventig niet vergeten. De culturele revolutie van de 

jaren zestig en zeventig vormde een samenspel van krachten waarbij de ontwikkeling van 

de media bijdroeg aan de wereldwijde bewustwording van de situatie waarin de wereld 

verkeerde.48 De cultuurkritiek die jongeren hadden op de moderne naoorlogse  

kapitalistische maatschappij en de dwingende structurering van het dagelijkse leven, 

zorgde voor een groeiende kloof tussen de jeugd, hun ouders en docenten.49 Deze kritiek 

die werd gevoed, gesterkt en verspreid door de permanente aanwezigheid van de 

media.’50 
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De jaren zestig en zeventig in een notendop 

Een revolutie, in de pure zin van het woord, heeft zich op politiek gebied in de onstuimige 

jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet voorgedaan.51 Hobsbawm richt zich 

vooral op de economische oorzaken. Volgens hem liggen deze ten grondslag aan de 

opkomst van de media en vormen zij de oorzaak van de onstuimige jaren zestig en 

zeventig. Righart richt zich daarentegen vooral op de sociale en culturele aspecten. 

Zonder culturele invulling van de media hadden de media lang niet zo’n prominente rol 

gespeeld in de beeldvorming van de jaren zestig en zeventig. Wél wordt door beide 

historici geconstateerd dat deze periode een schril contrast vormt met de jaren ervoor. 

Op sociaal, economisch en technologisch terrein hebben zich tal van veranderingen 

voorgedaan. Echter, de grootste verandering heeft zich naar mijn mening voorgedaan op 

sociaal gebied. Zoals Righart aangeeft, zijn de wortels van deze grote verandering op 

sociaal gebied al te vinden in een eerdere periode.52 De breuk met het verleden waar 

Hobsbawm over spreekt is naar mijn mening dan ook niet houdbaar. De culturele 

revolutie kan in mijn ogen ook vergeleken worden met een bloemzaadje dat langzaam is 

ontkiemd en vervolgens in de jaren zestig en zeventig uitbundig heeft gebloeid. Deze 

‘culturele bloem’ die ontkiemd is, heeft gebloeid en heeft iedereen van haar schoonheid 

laten genieten. Hoewel bloemen verwelken en hun schoonheid vergaat, het zaad van de 

bloem zorgt ervoor dat elders nieuwe bloemen kunnen ontkiemen. De schoonheid van 

deze culturele bloem is er nog steeds en vormt een continuïteitslijn met het verleden. 

Desalniettemin moet men niet vergeten dat een op zich mooi bloeiende plant, eveneens 

snel kan verwilderen en als onkruid, en als niet-wenselijk en schadelijk zal worden 

beschouwd. Maar zoals elke bloem een kenmerkende geur heeft, kenmerkt de geur van 

deze ‘culturele bloem’ zich door de geur van de individuele en morele vrijheden. 
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Hoofdstuk 4  Rode Jeugd 

 

In de periode dat de woelige jaren zestig langzaam overgingen in de onstuimige jaren 

zeventig besloot een selecte groep jongeren in Amsterdam (onder leiding van onder 

andere Willem Oskam en Joost van Steenis), die zich rond het tijdschrift Rode Jeugd had 

verzameld, zich af te scheiden van  de groep Rode Vlag. Deze groep voerde samen met het 

Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland (MLCN) binnen de Communistische Partij 

Nederland (CPN) oppositie voor een meer pro-Chinese (lees: maoïstische) koers binnen 

de partij.  

 

De Rode Jeugd en haar achtergrond; 1966-1974 

De sociale revolutie van de jaren zestig had in verschillende landen plaats in 1968. Zo niet 

in Nederland. In Nederland had de revolutie van de jaren zestig al twee jaar eerder 

plaatsgehad, in 1966.53 

 Het Nederlandse revolutiejaar werd, net als in andere Europese steden twee jaar 

later, gekenmerkt door onrust en geweld. Zo leidde het huwelijk van prinses Beatrix met 

de Duitser Claus von Amsberg tot rellen. Claus von Amsberg zou in Duitsland namelijk een 

fascistisch verleden hebben. Daarnaast konden veel Nederlanders er moeilijk mee 

omgaan dat juist een Duitser met een lid van het Nederlandse koningshuis zou trouwen. 

Achterstallige verwerking van het Nederlandse oorlogsverleden was hier mede debet 

aan.54 Hoewel de Nederlander in de jaren vijftig niet graag met het oorlogsverleden 

geconfronteerd werd, kwam bij de overgang naar de zestiger jaren een tegenbeweging in 

de publieke opinie op gang.55 Toch keek de naoorlogse generatie, die vaak verweten werd 

dat zij ‘de oorlog niet hadden meegemaakt’ anders tegen de periode ’40-’45 aan dan hun 

ouders dat deden. Films over het oorlogsleed, processen tegen oorlogsmisdadigers en de 

aandacht van de media hiervoor, veranderde langzaam de houding van de Nederlandse 

bevolking ten opzichte van de oorlog. De emoties die bij de reconstructie van de Tweede 

Wereldoorlog in de zestiger jaren vrijkwamen, gaven een zekere verbondenheid.56 De 

keuze voor Amsterdam als de stad waar het huwelijk zou worden voltrokken was voor 
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tegenstanders van het huwelijk een ideale plek. Het feit dat Amsterdam in de Tweede 

Wereldoorlog een relatief groot aantal van haar Joodse burgers had verloren was olie op 

het vuur van de tegenstanders om het huwelijk met Von Amsberg te verstoren. Daarnaast 

zagen de Provo’s hun kans schoon om te provoceren.57 Zo werd de leus ‘Claus ‘raus’ 

gebruikt om de wijdverbreide onvrede met de keus van Beatrix nog verder op te stoken.58 

Ook moesten de ervaringen van de bezetting als afschrikwekkend voorbeeld dienen.59 De 

huwelijksdag zelf eindigde in grote ongeregeldheden; rookbommen werden naar de koets 

(met daarin prinses Beatrix en Von Amsberg) gegooid en de politie trad hard tegen de 

protesterende menigte op. 

Het bleef nog maandenlang onrustig in Amsterdam. Vooral tijdens zogenoemde 

‘happenings’ (vaak medegeorganiseerd door Provo) werden de autoriteiten fel 

geridiculiseerd en uitgedaagd. Zo vormde een fototentoonstelling over het 

politieoptreden van 10 maart aanleiding voor een nieuwe rel; de politie en bezoekers van 

de tentoonstelling kregen het met elkaar aan de stok. Na deze gebeurtenissen 

publiceerden diverse kranten de eerste klachten over het ‘repressieve optreden van de 

politie en de Amsterdamse burgemeester Van Hall’.60  

Drie maanden later was het weer raak in Amsterdam. Een staking van 

bouwvakkers verliep in eerste instantie rustig verliep maar mondde al snel uit in een rel. 

Na een hard optreden van de politie tegen de groep betogers, bleef één bouwvakker, Jan 

Weggelaar, roerloos op de grond liggen. Over de mogelijke doodsoorzaak werd de 

volgende dag in de media druk gespeculeerd. Dagblad de Telegraaf koos voor de versie 

die de autoriteiten uitgaven en riep zo de woede van de bouwvakkers over zich uit, die de 

autoriteiten schuldig achtten aan de dood van Weggelaar. Niet alleen het 

Telegraafgebouw moest het hierna ontgelden, ook in de binnenstad van Amsterdam 

waren rellen ontstaan. Bouwvakkers en Provo’s (en zoals later zou blijken; ook leden van 

de toen net opgerichte Rode Jeugd) gooiden met onder andere bakstenen naar de politie. 

Burgemeester Van Hall vroeg uit omliggende districten versterking en langzaam 

veranderde de binnenstad van Amsterdam in een orgie van geweld. Tot laat in de nacht 

zou het onrustig blijven in de stad. De schade, die in de miljoenen guldens liep,  werd de 

volgende dag opgenomen. In 1967 kwam Provo tot de conclusie dat Provo overbodig was 
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geworden.61 De resultaten van de voorgaande jaren waren dat de vooroorlogse generatie 

met andere ogen ging kijken naar de protestgeneratie en andersom. Hervormingen waren 

volgens verschillende bestuurders noodzakelijk; de overheden lieten een machteloze 

indruk achter ten opzichte van de revolutie.  

De Utrechtse historicus Righart schreef; ‘terwijl bij de vooroorlogse generatie de 

zelftwijfel nu snel plaats begon te maken voor een behoefte aan hervormende daadkracht, 

raakte de aanvankelijk vooral cultureel gerichte jeugdrevolutie steeds meer in de ban van 

de politiek. Daarmee begon ook het proces van ontnuchtering, dat het einde van de jaren 

zestig zou inluiden.’62 De Rode Jeugd ontstond tegen deze maatschappelijke achtergrond 

en zeilde in de jaren zestig mee op de golven van de protestgolf.63 

 

De oprichting van de Rode Jeugd 

In de zomer van het jaar 1966 werd in Amsterdam de organisatie Rode Jeugd opgericht. 

De Rode Jeugd was in eerste instantie de titel van het marxistisch-leninistisch 

jongerenblad van CPN-dissidentenorganisatie Rode Vlag. Volgens deze groep was het van 

belang dat de actiebereide (en al protesterende) jeugd betrokken raakte bij de 

klassenstrijd zoals zij die voor ogen had. De oprichting van het blad Rode Jeugd had als 

doel jongeren in contact te laten komen met het marxistisch-leninisme.64 Volgens het blad 

Rode Jeugd was het marxisitisch-leninisme ‘een theorie en denkwijze die het […] mogelijk 

maakte om deze maatschappij te analyseren en die ons tegelijkertijd de weg wees naar de 

toekomst’.65  Dat de Rode Jeugd het niet enkel bij theoretische denkwijzen zou houden 

bleek wel uit een van de eerste activiteiten waaraan enkele Rode Jeugd-leden deelnamen: 

de bouwvakstaking in 1966 in Amsterdam. 

De bouwvakstaking van 1966 resulteerde onder andere in de arrestatie van een 

viertal Rode Jeugdleden.66 Arrestaties die indirect een gevolg waren van de inhoud van 

een column van de schrijver Godfried Bomans in de zaterdagseditie van de Volkskrant. Zo 

waarschuwde Bomans op 18 juni 1966 in zijn column in de Volkskrant onder andere voor 

het gevaar van ‘de raddraaiers van de Rode Jeugd’.67 Hij beschreef Rode Jeugd-leden als 
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‘…de jongens die altijd te slim zijn om zich naar buiten te wagen, maar die de eigenlijke 

raddraaiers zijn. Het zijn de schrijvers van anoniem uitgegeven pamfletjes die je in 

Amsterdam gratis worden toegestopt: slordig geschreven, maar gretig gelezen in een 

welvaartstaat, waar de mensen elk middel tegen de algemene verveling met beide handen 

aangrijpen’.68 Volgens Bomans had de Rode Jeugd-organisatie hand gehad in de 

ongeregeldheden zoals die tijdens de bouwvakstaking hadden plaatsgevonden. Hij was er 

naar eigen zeggen getuige van geweest dat de Rode Jeugd pamfletten uitdeelde waarin 

werd opgeroepen tot geweld; ‘Vlak voor de bom barstte werd ik op het Raamplein met 

zo’n geschrift bedacht. Het was bulletin no 3 van “Rode Jeugd”, een uitgave van de 

“marxistisch-leninistische jongeren”, gevestigd op de Kloveniersburgwal 181 te 

Amsterdam. De dagtekening luidt: 10 juni 1966 en ik vestig hier speciaal de aandacht op, 

omdat een paar dagen later de tekst ervan in daden werd omgezet. Wat houdt die tekst nu 

in? Er worden zes gebouwen genoemd waar de lezer uitdrukkelijk wordt uitgenodigd 

stenen door de ramen te gooien. Het zijn: Het Amerikaanse consulaat op het 

Museumplein, de Amerikaanse bank op de Herengracht, het Hilton hotel op de Apollolaan 

[…]. “Dat is” aldus het bulletin, “een klein en zeer onvolledig lijstje waar wij de volgende 

dingen zouden kunnen doen; ruiten ingooien, muren volkalken met anti-Amerikaanse 

leuzen, in brand steken, opblazen of i.d. [….].” Ik weet niet hoeveel “jongeren” deze 

stichtende opwekking hebben gelezen, evenmin als het mij bekend is hoeveel daarvan 

onder de bestormers van de Telegraaf waren. Ik weet echter wel dat wij hier te maken 

hebben met een staaltje van regelrechte opruiing en dat deze door een “marxistisch-

leninistische” vlag gedekt wordt.’69  

Dat er bij de bestorming van het Telegraafgebouw inderdaad leden van de Rode 

Jeugd aanwezig waren, werd door Joost van Steenis, oud-leider van de organisatie, later 

bevestigd.70 Het zou echter niet bij deze ene keer blijven dat de Rode Jeugd opriep tot 

geweld en de daad bij het woord zou voegen. Historicus en oud-medewerker van de BVD, 

Dick Engelen, beschreef de Rode Jeugd in een terugblik  ‘als een groep met “sterk 

anarchistische trekken” die vooral de aandacht op zich vestigde door deelname aan de 

meest uiteenlopende straatacties die geen ander doel leken te dienen dan aantasting van 
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de openbare orde.’71 De anarchistische trekken waar Engelen op wees, zouden eerder als 

een nagalm van Provo, dan als een ondersteuning van het marxistische en maoïstische 

gedachtegoed kunnen worden beschouwd.   

 Met ludiek protest protesteerde de Rode Jeugd in de jaren zestig tegen de 

kapitalistische maatschappij. Niet lang na de oprichting van de Rode Jeugd, was de 

typerende toon van de Rode Jeugd gezet. Gedichten, grappen, karikaturen, cartoons en 

zelfs een ludieke culinaire rubriek vormden in de eerste jaargangen van Rode Jeugd voor 

een groot deel de inhoud van het blad, dat als ondertitel marxistisch-leninistisch 

jongerenblad droeg.72 Ruimte was er ook voor de meer serieuzere onderwerpen. Zo 

werden onder andere de Oktoberrevolutie van de Sovjet Unie en de Culturele Revolutie 

van Mao in China bejubeld.73 Desalniettemin ademde de Rode Jeugd in haar beginjaren al 

de ‘laat-je-niet-slaan-maar-sla-terug-mentaliteit’ die in de jaren zeventig nog luider zou 

doorklinken.74 Onder invloed van de politierepressie ontwikkelde de Rode Jeugd zich als 

politiek gewelddadige activistische beweging. Mede hierdoor werd de splinterorganisatie 

van de maoïstische groepering in Nederland, in een recordtijd (publicitair) op de kaart 

gezet.75 Toch waren het vooral de eerste publicaties van Bomans over de Rode Jeugd die 

tot bekendheid van de organisatie hadden geleid.76  

Met de ideologie, vooral in de benadering naar de achterban, werd het overigens 

niet zo nauw genomen. Waar de pleitbezorgers van de Palestijnse en Molukse zaak 

gestuurd werden door hun ideologische drijfveren, daar waren de ideologische drijfveren 

van de Rode Jeugd minder duidelijk waar te nemen.77 De bevrijding van Palestina  vormde 

de inspiratie voor de pleitbezorgers van de Palestijnse zaak, terwijl de Zuid-Molukse 

jongeren een even zo politiek doel voor ogen hadden; een vrije Republiek der 

Zuidmolukken.78 Een duidelijk politiek doel die de verdedigers van de Palestijnse en 

Molukse zaak hadden, ontbrak bij de Rode Jeugd. ‘De bestrijding van het wereldwijde 

imperialisme en kapitalisme’, was het politieke doel van de Rode Jeugd.79 Het doel was 

weliswaar groter en omvangrijker dan dat pleitbezorgers van de Palestijnse en Molukse 
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zaak voor ogen hadden, maar daardoor ook veel vager. Om dit doel te bereiken baseerde 

de Rode Jeugd zich op de zogenaamde omsingelingstheorie van (de in China verguisde) 

Lin Piao en het concept van de stadsguerrilla zoals die ook in West-Duitsland gedeeltelijk 

door de RAF in praktijk werd gebracht.80 

Desondanks sprak de ideologie van de Rode Jeugd blijkbaar toch meer mensen 

aan. Want zo’n anderhalf jaar na de oprichting van de Rode Jeugd, kreeg de Amsterdamse 

groep in 1968 navolging vanuit Eindhoven. Henk Wubben, oprichter van de Eindhovense 

afdeling van de Rode Jeugd, meldde de Rode Jeugd Eindhoven aan bij de groep uit 

Amsterdam. Waar de Rode Jeugd eerst vooral als een lokaal Amsterdams fenomeen werd 

gezien, daar kreeg de Rode Jeugd, na de aansluiting van de Eindhovense afdeling, 

langzaam de uitstraling van een landelijke organisatie. Na Eindhoven volgden er meer 

plaatsen waar afdelingen van de Rode Jeugd ontstonden. Naast de afdelingen uit 

Amsterdam en Eindhoven waren Breda, , Den Haag, IJmuiden, Kampen en Velsen plaatsen 

waar relatief grote Rode Jeugd-afdelingen waren.  

Na de rellen van 1966 werd Amsterdam in april 1968 wederom het toneel van 

rellen. Dit keer was het Centraal Station het toneel van de ongeregeldheden. ‘Nederland 

mag geen tweede Griekenland worden!’ aldus de Rode Jeugd, nadat een groep 

hangjongeren door mariniers de les was gelezen.81  

Het publiek van de Rode Jeugd bestond grotendeels uit werkende en werkloze 

jongeren.82 Deze werden niet binnen de Rode Jeugd georganiseerd, maar waren enkel 

georganiseerd door middel van manifestaties. Van een constante hoeveelheid Rode Jeugd-

sympathisanten was dan ook geen sprake. Zodra de hoeveelheid manifestaties afnam, viel 

ook het merendeel van de  aanhang van de Rode Jeugd weg. Enkele afdelingen van de 

Rode Jeugd lieten dit niet ongemerkt aan zich voorbij gaan en deden de situatie niet 

mooier voor dan dat zij was. In de discussiegrondslag voor het congres van de Rode Jeugd 

van 27 november 1971 concludeerden de afdelingen Amsterdam en Kampen dat de Rode 

Jeugd moeilijk in staat bleek te zijn jongeren blijvend aan zich te binden en ‘ook de later 

ingestelde “scholingen” sloegen er, door gebrek aan verbondenheid met de dagelijkse 

praktijk, niet in de jongeren te binden, met uitzondering van enkele jongeren uit 
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Eindhoven’.83 Een meerderheid van de Rode Jeugd-leden was gek op actievoeren, maar 

moest weinig hebben van theoretische scholing.  

Hoewel de scholingsavonden vooral tot doel hadden om jongeren aan de Rode 

Jeugd te binden, waren de scholingsavonden voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

(BVD) volgens oud-medewerker van de dienst, Frits Hoekstra, een ideale gelegenheid om 

‘jonge medewerkers in de Rode Jeugd te laten infiltreren’.84 De scholingsavonden waren 

voor iedereen toegankelijk en werden onder andere regelmatig aangekondigd in het 

weekblad De Groene Amsterdammer.85  

Toch was de binding met de jongeren niet groot; het weerhield de Rode Jeugd  er 

niet van om in de jaren zestig al een cellenstructuur op te zetten. In het boek Tien rode 

jaren van onderzoeksjournalist Antoine Verbij vertelde Joost van Steenis, één van de 

oprichters van de Rode Jeugd, hierover; ‘Eind jaren zestig hadden we al cellen gevormd. 

[…] Een stuk of zeven, acht. Als je gaat vechten tegen de grote vijand, moet je zorgen dat je 

je beschermt, ook tegen verraad van binnenuit. Je moet niet teveel weten van elkaar.’86 

Hoewel de scholingsavonden een publiekelijk en laagdrempelig van karakter waren, en 

deze avonden een uniek podium vormden om BVD-medewerkers in de organisatie te 

laten infiltreren, duurde het volgens voormalig BVD-medewerker Hoekstra ‘toch tamelijk 

lang voordat deze aanlopers zo vertrouwd werden dat zij deel gingen uitmaken van een 

revolutionaire cel’.87  

 

De BVD en de Rode Jeugd 

Dat er vanuit de BVD interesse bestond voor de Rode Jeugd, bleek uit een externe 

rapportage van het maandoverzicht van december 1966; de eerste BVD-rapportage  

waarin de Rode Jeugd genoemd werd.88 Hierbij werd ‘de pro-Chinese oppositie in de CPN’ 

door de dienst onder de loep genomen, waarin onder andere de Rode Jeugd genoemd 

werd.89 In de aanloop van het staatsbezoek van de Indonesische president Suharto in 

1970 werd de Rode Jeugd wederom genoemd in een rapportage van de BVD. In dit als 
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geheim geclassificeerde bulletin schreef de dienst onder andere over de Rode Jeugd als 

organisatie, maar ook over mogelijke plannen die de Rode Jeugd zou hebben om het 

staatsbezoek van de Indonesische president te verstoren; ‘Rode Jeugd is’, aldus de dienst,  

‘een militante, eveneens pro-Chinese, communistische organisatie, die hechte 

organisatieverbonden kent in Eindhoven, Amsterdam, Velsen en Den Haag. Hoewel 

slechts gering in aantal is deze groepering bereid tot het voeren van “harde actie” (in 

samenwerking met de onbetekende “Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten”).’90 Bij 

de Rode Jeugd bestonden volgens de dienst  ‘plannen om een of andere Indonesische 

vestiging in Amsterdam “te pakken te nemen”. Gewelddadige acties zijn de “Rode Jeugd” 

niet vreemd.’91  

 Machteloosheid stapelde zich ondertussen op bij de opsporingsdiensten. Tot 

arrestaties kon in de meeste gevallen niet worden overgegaan omdat de daden waar de 

Rode Jeugd zich verantwoordelijk voor stelde, gepleegd werden door niet aanwijsbare 

personen.92 Om meer, en vooral betere informatie over de organisatie te verkrijgen, 

besloten verschillende overheidsdiensten om medewerkers in de Rode Jeugd te laten 

infiltreren. 

 

Infiltratie, provocatie en publicatie 

Met de infiltratie van BVD-medewerkers in de Rode Jeugd, meende de dienst over een 

uitstekende informatiepositie te beschikken.93 Dat er ook een mogelijkheid bestond, dat 

een infiltrant van de BVD ging ‘dubbelen’ voor de Rode Jeugd, daar had de dienst 

vooralsnog geen rekening mee gehouden.94 Hiermee wisten de leden van de Rode Jeugd 

niet alleen de dienst op een dwaalspoor te brengen, ze wisten de dienst ook (publiekelijk) 

te kijk te zetten.95 Het waren deze gebeurtenissen die de activiteiten van de Rode Jeugd 

(maar vooral ook die van de BVD) waarmee de Rode Jeugd langzaam publicitair 

interessant begon te worden. Althans, voor enkele bladen met een duidelijke linkse 

signatuur. 
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Allereerst was er een affaire die zich rond Rode Jeugd-lid Geert Paulussen 

afspeelde. De Eindhovense politie had in 1970 (een periode waarin de Rode Jeugd-

aanhang groeiende was) de ‘geest’ van het Rode Jeugd-lid Geert Paulussen, na drie 

maanden hechtenis, ‘gebroken en klaargemaakt voor spionageactiviteiten.’96  Het doel van 

de Eindhovense politie was: infiltreren in de Rode Jeugd en het op heterdaad betrappen 

van Lucien van Hoesel en Henk Wubben bij het uitvoeren van een illegale actie. Echter, 

Paulussen lichtte enkele leden van de Rode Jeugd in over zijn spionagepraktijken en werd 

door de Rode Jeugd vervolgens ingezet als dubbelspion. Zodoende kon de Rode Jeugd niet 

alleen de Eindhovense politie misleiden, eveneens werd de kas van de Rode Jeugd gespekt 

door de Eindhovense politie. Driekwart van de financiële vergoeding die Paulussen 

ontving van de politie, verdween in de kas van de Rode Jeugd.97  

Paulussen wist meerdere keren de Eindhovense politie te misleiden, onder andere 

met beraamde aanslagen op onder meer de Eindhovense officier van justitie J. 

Peijnenburg en een kolonel van de vliegbasis Welschap.98 De middelen die de 

Eindhovense politie elke keer inzette om de Rode Jeugd-leden op heterdaad te betrappen 

bleken telkens tevergeefs; de Rode Jeugd zou zich op het laatste moment ‘bedacht 

hebben’.99 Om de leden van de Rode Jeugd alsnog uit hun tent te lokken kreeg Paulussen 

een vrijbrief om leuzen op gebouwen te kalken en parkeermeters dicht te kitten. 

Ondertussen maakte de Rode Jeugd zich op om de provocatie van de Eindhovense politie 

publiekelijk te maken. Een Rode Jeugd-lid in NRC Handelsblad; ‘Wij hebben het oog op een 

politieman die zich al langer bezighoudt met de bestrijding van onze organisatie. 

Binnenkort komen wij in de openbaarheid met bewijsmateriaal.’100 Tot dan toe had de 

Eindhovense politie nog niets door van het dubbelspel dat Paulussen speelde. Paulussen 

zei in Vrij Nederland, dat hem werd toegezegd dat hij bij arrestaties gespaard zou worden, 

‘maar dat anderen best wel eens geraakt zouden kunnen worden door een verdwaalde 

kogel’.101 Deze uitspraak werd de Rode Jeugd te veel en stapte met het verhaal over de 

spionagepraktijken naar de pers. 
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Echter, zowel de tijdschriften De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie en het 

tijdschrift Kri publiceerden niets dat inging op de infiltratie en provocatie door de 

Eindhovense politie. Het waren vooral dagbladen die melding maakten van de provocatie 

door de Eindhovense politie.102 Henk Wubben verklaarde in Vrij Nederland over de hele 

affaire;  

 

‘Je kon ze werkelijk alles wijsmaken, zelfs als je beweerde dat je  

een atoombom op zolder had staan. Het blijft natuurlijk kwalijk wat ze via 

G. Paulussen hebben proberen te doen. Het was tenslotte geen individuele 

actie van een hoofdagent. Nee, het was een actie die van bovenaf werd 

gesteund.’103  

 

Een reactie van de Eindhovense politie op de beschuldigingen zoals die in de pers geuit 

werden, luidde: ‘Geen commentaar’.104 De reactie van de Eindhovense politie was zoals de 

Rode Jeugd had verwacht. Wubben:  

 

‘Wij verwachten dat de politie dit alles zal ontkennen. We hopen op een 

aanklacht en dan zullen we eens laten zien wie hier fout zitten. Die politie in 

Eindhoven wil maar één ding en dat is het uitroeien van de Rode Jeugd. […] 

Die auto van de hoofdcommissaris is door de Rode Jeugd in brand gestoken. 

Maar wat de politie wil is met provocaties paniek zaaien onder de burgerij 

en ons zodoende onmogelijk maken. En de burgers, dat zijn nou net de 

mensen waar wij nooit aan zullen komen.’105 

 

Al met al was het bedrag dat via de Eindhovense politie in de kas van de Rode Jeugd was 

beland, opgelopen tot enkele honderden guldens. Volgens Wubben werd het geld onder 

andere gebruikt voor ‘de aanschaf van kwasten, witkalk, papier en chemicaliën’.106   
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Deze keer had Rode Jeugd tijdig een informant van de politie om weten te draaien 

zodat niet de Eindhovense politie, maar de Rode Jeugd de touwtjes in handen had. Toch 

zou later, in december 1972, blijken dat Paulussen niet de enige informant was van de 

opsporingsdiensten. Het gevolg; de arrestatie en veroordeling van een prominent lid van 

de Rode Jeugd; Lucien van Hoesel. 

 

Scheuring en inslag 

De aanmelding van de Rode Jeugd Eindhoven door de Eindhovense ideoloog Henk 

Wubben, bij Rode Jeugd Amsterdam, luidde een periode in waarin de sfeer binnen de 

Rode Jeugd grimmiger werd. Waar de Rode Jeugd voorheen de nadruk op protest had 

gelegd, daar kwam na de Eindhovense toetreding de nadruk steeds meer op verzet te 

liggen.  

In de beginselverklaring van de Rode Jeugd werd het gebruik van geweld, 

weliswaar op papier, gerechtvaardigd en accepteerden de leden de doelstelling van de 

Rode Jeugd, namelijk: ‘de verspreiding van de marxistisch-leninistische gedachte en de 

marxistisch-leninistische leer om te komen tot de omverwerping van de dictatuur van de 

bourgeoisie en de vestiging van de dictatuur van het proletariaat in een socialistisch 

Nederland’.107 Aanzienlijk minder eens waren de Rode Jeugd-leden het over de vraag over 

de wijze waarop dit gerealiseerd moest worden.108 Om de achterban van de Rode Jeugd 

voor te bereiden op deze gewapende strijd, werd in 1971 een Nederlandstalige versie van 

het werk over de stadsguerrilla van Carlos Marighella, in delen door de Rode Jeugd 

afgedrukt.109 Tot dusver was het enkel bij woorden gebleven en waren de daden 

vooralsnog uitgebleven. Een serie bomaanslagen, die door middel van interviews en 

persverklaringen door de Rode Jeugd werden opgeëist (maar die niet door de 

tijdschriften De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri of Vrij Nederland werden 

afgedrukt), maakte hier in 1971 een einde aan. Maar ook aan de mate van eensgezindheid 

binnen de Rode Jeugd kwam een einde.  

Ten eerste ontstond er binnen de harde kern van de Rode Jeugd onenigheid over 

de manier waarop aanslagen in de toekomst zouden moeten worden opgeëist. Besloten 
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werd om dit voortaan niet meer te doen door het afgeven van interviews, maar 

verklaringen uit te geven via eigen geschreven communiqués.110 Volgens Joost van Steenis 

was dit weliswaar op papier afgesproken, maar kwam het er in de praktijk niet of 

nauwelijks van terecht.  

 

‘Allereerst benaderde je de media niet. De media behoorden tot de 

maatschappij die je wilde veranderen en die namen alles aan wat de 

gevestigde orde verkondigde. […] Er werd wel eens een persverklaring 

verstuurd, maar zonder dat daar van te voren goed over was nagedacht. De 

persverklaringen die verstuurd werden waren erg gekleurd en stonden vol 

met onze overtuiging. Het hoe en waarom was voor ons vanzelfsprekend en 

legden we niet eens uit. Iedereen zou het –in onze ogen- meteen moeten 

begrijpen. Waar we geen rekening mee hielden, was dat de doelgroep van 

de media waar we de persverklaringen naar verstuurden, anders was dan 

de lezers van ons eigen blad, Rode Jeugd’.111 Daarnaast was het afgeven van 

interviews volgens van Steenis te risicovol geworden; ‘je moest anoniem 

zien te blijven, er werden ten slotte wel strafbare feiten gepleegd’.112 

 

Daarnaast viel de toepassing van de gewapende strijd niet bij alle afdelingen in goede 

aarde. Met name de afdelingen Amsterdam en Kampen waren niet gelukkig met de nieuw 

ingeslagen weg door de andere afdelingen van de Rode Jeugd. Het was vooral de 

Eindhovense afdeling, onder leiding van Theo Engelen, Lucien van Hoesel en Henk 

Wubben, die het voortouw hadden genomen in de gewapende strijd. Om een interne 

discussie op te starten organiseerden de afdelingen Amsterdam en Kampen op 27 

november 1971 een congres.  De rechtvaardiging van de gewapende strijd zou hierbij 

centraal komen te staan. Doel van dit congres was dat er een keuze gemaakt moest 

worden in de lijn die de Rode Jeugd in het vervolg zou gaan volgen. Zo was er de keuze uit 

de ‘geweld-nu-door-de-voorhoede-lijn of terroristische-lijn’ enerzijds of de ‘massalijn’ 

anderzijds.113 De tegenstellingen die tijdens dit congres naar voren kwamen, spitsten zich 

toe op de volgende twee vragen; enerzijds de Rode Jeugd als gewelddadige voorhoede 
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(terroristisch; Eindhoven); of de Rode Jeugd als een organiserende en politiek bewust 

makende voorhoede (economisch; Amsterdam)?114 De afdeling Eindhoven vond een 

congres over deze vraagstellingen niet relevant en ging zijn eigen weg. Dat dit niet 

verwonderlijk was, bleek wel uit de correspondentie die de afdelingen afkomstig uit 

Amsterdam en Kampen in de periode naar het congres toe met de afdeling Eindhoven 

over deze zaak voerden; een reactie vanuit de Eindhovense afdeling bleef meestal uit.115  

Als gevolg van het uitblijven van een gezamenlijk oplossing voor het gerezen 

conflict binnen de Rode Jeugd, werd er door de afdelingen Amsterdam en Kampen 

besloten om zich van de overige afdelingen, die de Eindhovense afdeling van de Rode 

Jeugd steunden, af te scheiden. De afdelingen Amsterdam en Kampen gingen vanaf dat 

moment verder onder de naam Rode Jeugd Marxistisch-Leninistisch (Rode Jeugd-ML). 

Hierdoor kwam de resterende Rode Jeugd, door de Rode Jeugd-ML omschreven als 

‘terroristisch en regelrecht fascistisch’, volledig in de handen van de aanhangers van de 

Eindhovense ‘stadsguerrilla’.116 Van de Rode Jeugd-ML is na de afscheiding van de rest 

van de Rode Jeugd-afdelingen, op een enkele kleine actie na, niets meer vernomen.117 

 

Legaal en illegaal  

De overige Rode Jeugd-afdelingen hielden vast aan de idealen van de stadsguerrilla en 

bleven zich bezighouden met de voorbereidingen van aanslagen. In een BVD-dossier over 

de Rode Jeugd kwam in een terugblik naar het jaar 1972 naar voren dat de Eindhovense 

afdeling van de Rode Jeugd zich geleidelijk in een legaal en een illegaal deel had 

opgesplitst, ‘waarvan het laatste – bestaande uit enkele kleine cellen – onder 

verschillende benamingen de feitelijke terreuracties heeft bedreven en vervolgens 

daarvoor de verantwoordelijkheid heeft geclaimd’.118  

Over de Rode Jeugd als illegale organisatie schreef de dienst in ditzelfde rapport; 

‘Dat een marxistisch-leninistische organisatie als de RJ haar organisatiestructuur volgens 

leninistische principes zou opbouwen ligt voor de hand.119 Toch heeft zij volgens de BVD 

nooit veel moeite gedaan zo’n structuur formeel van de grond te krijgen; ‘de voornaamste 
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reden hiervan was waarschijnlijk dat de geringe omvang van de organisatie dit weinig 

opportuun maakte’.120 Na de scheuring was dit natuurlijk nog minder het geval, de acties 

van de afdeling Eindhoven hadden aangetoond dat ook in zeer kleine groeperingen de 

noodzaak van een stringente, zowel interne als externe beveiliging aanwezig was.121  Over 

de beveiliging binnen de Rode Jeugd schreef de BVD in ditzelfde rapport; 

 

‘Nu de RJ als landelijke organisatie acties zou gaan ondernemen moest 

derhalve de organisatiestructuur aan de beveiligingseisen worden 

aangepast. Derhalve sloot het landelijk bestuur op 9 april 1972 de Rode 

Jeugd te splitsen in een aantal cellen. Later werd duidelijk, dat de RJ in feite 

was gesplitst in twee geheel gescheiden delen, te weten een legaal en een 

illegaal deel. Het legale deel zou zijn onderverdeeld in min of meer 

autonome afdelingen, die zich bezighouden met scholing, colportage, 

kalkacties en dergelijke. Er zou wel een hoofdbestuur zijn, doch dat zou zich 

voornamelijk bezighouden met externe publiciteit.’122 

 

Het illegale deel zou volgens het BVD-rapport uitsluitend tot taak hebben ‘gewelddadige 

en andere illegale activiteiten (zoals paspoortsmokkel) voor te bereiden en uit te 

voeren’.123 Daartoe was deze tak van de Rode Jeugd geheel gedecentraliseerd, hoewel 

bijvoorbeeld de ‘aanschaf van materiaal voor bomaanslagen wel min of meer centraal 

schijnt te zijn geregeld, terwijl ook de te volgen strategie wel in onderling overleg zal 

worden uitgestippeld.’124 

De BVD vervolgt haar rapportage met: ‘voor de uitwerking en de feitelijke 

uitvoering van de acties is deze tak echter volgens het bekende cellensysteem opgesplitst, 

waarbij vooral een strenge onderlinge compartimentering opvalt.’125 Overigens stond de 

gehele beveiliging volgens de BVD op een hoog niveau, hetgeen volgens de dienst voor 

een groot deel te danken was ‘aan de activiteiten op dit gebied van Henk WUBBEN en Joost 

van STEENIS.’126 Vermeldenswaard is, dat de medewerkers van de BVD constateerden dat 
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de leden van een illegale cel als ‘scholingsleider etc. optreden tijdens bijeenkomsten van 

legale afdelingen of zelfs openbare bijeenkomsten’.127 De BVD rapporteerde hierover; Zij 

weten tegenover buitenstaanders hun legale en hun illegale activiteiten echter 

consequent gescheiden te houden en hebben voor zover bekend daarbij nimmer iets 

losgelaten over hun illegale werk, met uitzondering van de soms wat loslippige Willem 

Oskam.’128 

De illegale cellen traden niet onder de naam Rode Jeugd op, doch claimden hun 

aanslagen (dat moet wel, anders is het politieke effect vrijwel nihil) onder een andere 

naam. De dienst merkte hierover op dat  

 

‘de voorhanden zijnde gegevens wijzen erop dat bijvoorbeeld de Actiegroep 

“Philips-Griekenland”, waarvan hierboven al gezegd is dat zij geheel door 

de RJ gecontroleerd wordt, in feite niet meer is dan zo’n illegale RJ-cel. 

Hiermee is tevens verklaard waarom deze actiegroep nooit anderszins de 

aandacht heeft getrokken.  

Een andere cel van deze RJ-tak is het “Revolutionair Volksverzet 

Nederland” (RVN), een organisatie welke volgens het al eerder genoemde 

RJ-cahier nr. 1 is opgericht met het doel illegale actie te voeren en zich voor 

te bereiden op gewapend verzet tegen het kapitalisme/imperialisme. Als 

aanvalsobject van deze organisatie geldt: “Ieder individu, elk bedrijf, elke 

institutie welke de handen vuil maakt aan imperialistische of kapitalistische 

praktijken”. 

In dit artikel wordt de indruk gewekt, dat het hier om een nieuwe of 

meer zelfstandige organisatie gaat, een soort zusterorganisatie van de RJ. 

Willem OSKAM heeft echter bij herhaling – in bedekte termen – verklaard, 

dat het RVN niets meer is dan een illegale RJ-cel.’129 

 

Lang duurde dit avontuur voor de Eindhovense afdeling niet, die zich graag spiegelde aan 

de West-Duitse RAF (ook wel bekend als de Baader-Meinhof Gruppe).130 Een week nadat 

vele Nederlanders hun Sinterklaas cadeaus hadden uitgepakt, kwam er met de arrestatie 
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van Rode Jeugd-lid Lucien van Hoesel weer een beetje rust in Nederland.131 Het leek erop 

dat er met de arrestatie van Van Hoesel een einde was gekomen aan de serie 

bomaanslagen die Nederland in 1972 in haar greep had gehouden.132 

In de vroege ochtend van 13 december 1972 werd Van Hoesel in zijn ouderlijk huis 

door de politie gearresteerd voor het in het bezit hebben van een pakketje dat onder zijn 

bed in zijn ouderlijk huis was aangetroffen.133 Het betrof hier geen verlaat Sinterklaas 

cadeau, maar een pakket dat bestemd zou zijn voor het Griekse verzet.134 Er zaten 

materialen in om bommen mee te maken (onder andere ‘kaliumchloraat dat in 

combinatie met poedersuiker en een ontstekingsmechanisme een gevaarlijk explosief 

vormde’) waar eveneens de vingerafdrukken van Van Hoesel op zaten.135 Voldoende om 

Lucien van Hoesel in hoger beroep tot twee jaar gevangenisstraf te laten veroordelen.136 

Ruim twee maanden na de arrestatie, zat Van Hoesel nog steeds in voorarrest. Voor 

weekblad De Nieuwe Linie was dit voldoende reden om een voorpagina artikel aan de 

arrestatie te besteedden.137 Hoewel de titel van het artikel (van de hand van Rode Hulp-

oprichter Jacques D. van der Meulen) deed vermoeden dat het over de 

detentieomstandigheden van Van Hoesel zou gaan, ging het artikel meer in op de 

wetgeving en de interpretatie daarvan.138  

Vragen die tijdens het proces gesteld werden wilde Van Hoesel niet beantwoorden. 

Op de vraag waarom hij niet wilde antwoorden, tekende Rudie van Meurs, journalist van 

Vrij Nederland, uit de mond van Van Hoesel op; ‘Ik weiger mee te werken aan een 

schijnproces dat slechts tot doel heeft razzia’s, huiszoekingen en dergelijke aan het 
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Nederlandse volk te verkopen als rechtvaardigheid.’139 Zijn raadsman, de advocaat P. H. 

Bakker Schut, hield geen pleidooi. Dat was volgens hem ‘de logische consequentie van het 

standpunt van mijn cliënt’.140 De straf die Van Hoesel was opgelegd werd door Bakker 

Schut als uitzonderlijk hoog beschouwd. In De Groene Amsterdammer van 7 november 

1973 verklaarde hij dat er ‘voor overtreding van de vuurwapenwet zelden meer dan een 

paar maanden wordt gegeven’.141 Vanuit de Rode Jeugd werd er vermoed dat de 

arrestatie middels infiltratie mogelijk gemaakt was.  

 Hoewel de Rode Jeugd middels ervaringen uit het verleden enigszins gewend was 

geraakt aan de aanwezigheid van infiltranten vanuit de politie en de BVD, werd er door de 

leden van de Rode Jeugd toch gedacht dat dit grotendeels dubbelspionnen waren.142 Door 

de arrestatie van Van Hoesel was er binnen de Rode Jeugd toch een onderling 

wantrouwen gerezen. Terecht, zo bleek achteraf. Voormalig BVD-medewerker Frits 

Hoekstra, die onder andere de Rode Jeugd in zijn portefeuille  had, bevestigde wat leden 

uit de Rode Jeugd al vermoedden: Lucien van Hoesel was in een voorop gezette val van de 

BVD gelopen.143 Hoekstra schreef hierover: ‘de Utrechtse BVD-infiltrant die door zijn 

informatie deze arrestatie mogelijk maakte is nadien met behulp van de dienst in een ver 

buitenland een nieuw leven begonnen, een door de BVD op deze wijze zelden toegepaste 

bescherming van een agent/informant’.144  

Achteraf gezien, is het vermoeden dat de Rode Jeugd-leden hadden juist gebleken. 

Niet lang na de arrestatie van Van Hoesel, werd het 17-jarige Rode Jeugd-lid Danny 

Mulders door de BVD benaderd.145 In de getuigenverklaring die deels door Vrij Nederland 

was overgenomen zei Mulders tijdens het proces van Van Hoesel hierover;  

 

‘Toen ik eind januari 1973 in Waalwijk de postbus van de Rode Jeugd in 

Breda ging ledigen, werd ik daar aangesproken door een man van 
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middelbare leeftijd, van gezet postuur, met een groot rond hoofd met 

kikkerogen - die zich voorstelde als J. de Roo  [omgekeerd wordt dat Roo de 

J, wat gezien kan worden als een synoniem voor Rode Jeugd – H.K.] die mij 

vroeg: “Zit er ook iets voor Evert [van den Berg, RJ-prominent – H.K.] bij?” 

Ik begreep dat met die Evert de secretaris van de Rode Jeugd te Breda 

bedoeld was. Hij had zich voorgesteld als iemand van Binnenlandse Zaken. 

De reden dat ik met die man in zee wilde gaan, was dat ik door die strafzaak 

in een moeilijk parket was geraakt [Mulders werd verdacht van 

brandstichting bij zijn voormalige werkgever, een stropdassenfabrikant – 

H.K.]; ik was bang dat ik tuchtstraf zou krijgen, dat mijn meisje erachter zou 

komen.’146  

 

In ruil voor de belofte dat er van strafvervolging zou worden afgezien en er een financiële 

vergoeding in het vooruitzicht werd gesteld, moest Mulders Van den Berg in de gaten 

gaan houden.147 Veel was er volgens Mulders niet te rapporteren; de informatie die hij 

aan De Roo overdroeg, was niet meer dan dat er op de scholingsavonden door de Rode 

Jeugd werd verspreid. Naarmate de tijd verstreek, begon De Roo zich volgens Mulders te 

interesseren in het mogelijke wapenbezit binnen de Rode Jeugd.  Mulders zei hierover;  

 

‘Toen ik zei dat er geen wapens waren, stelde hij voor dat ik zou proberen 

een pistool of revolver te pakken te krijgen met de vinger- of handdrukken 

van Evert erop en dit pistool dan tijdelijk ter beschikking van hem, De Roo, 

te stellen, zulks om die – volgens De Roo – bestaande wapencontacten bloot 

te leggen. De Roo legde uit en demonstreerde hoe ik met dat pistool moest 

handelen om er vingerafdrukken op te krijgen. Mij werd toen f400,- 

toegezegd om voor of van Van den Berg een pistool te kopen, en als hij dat 

vuurwapen in handen had gehad, het bij de loop vast te pakken en in mijn 

zak te laten glijden.’148  

 

In het weekblad Vrij Nederland gaf Mulders aan dat deze operatie waarbij Van den Berg 

er, aldus De Roo, ‘evenals Lucien van Hoesel, bij genaaid zou worden’, hem niet lekker 
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zat.149 Hij besloot zijn activiteiten aan het beoogde slachtoffer Evert van den Berg op te 

biechten. Van den Berg adviseerde Mulders vervolgens de contacten met De Roo aan te 

houden. Niet De Roo, maar Van den Berg trok vanaf dat moment aan de touwtjes van 

informant Mulders. Na enkele maanden overhandigde Mulders in de zomer van 1973 De 

Roo een pakketje. In plaats van het pistool met de vingerafdrukken van Van den Berg 

waar De Roo zo vurig naar op zoek was, bevatte het pakketje een bundeltje zakdoekjes 

(‘om uit te huilen’).150  

Ook deze keer was de inhoud van de kas van Rode Jeugd middels de financiële 

vergoedingen van De Roo aan Mulders gegroeid. Echter, deze keer had de Rode Jeugd, 

naast geld, ook foto’s en bandopnamen van de ontmoetingen die Mulders met De Roo had 

gehad. Journalist Rudie van Meurs wijdde in het weekblad Vrij Nederland meerdere 

pagina’s aan de infiltratie en provocatiepogingen van de BVD in de Rode Jeugd. De 

organisatie zelf kwam hierin nauwelijks zelf aan het woord. Het was vooral de raadsman 

van Lucien van Hoesel, mr. P.H. Bakker Schut, die hierin namens de Rode Jeugd het woord 

voerde. Volgens hem lag het voor de hand dat gelijke omstandigheden tot de arrestatie 

van zijn cliënt hadden geleid; ‘In de zaak van Evert van den Berg is de provocatie van de 

BVD bewezen, alhoewel niet geslaagd. In de zaak van Lucien van Hoesel is de provocatie 

geslaagd, maar nog niet bewezen – de aanwijzingen liggen echter dik opgestapeld’.151 

Uit een verslag over het bezoek dat minister De Gaay Fortman in de zomer van 

1973 aan de dienst bracht, werd onder andere de informatiepositie van de BVD binnen de 

Rode Jeugd besproken; ‘informatiepositie: goed.’152 Achteraf was het dan ook niet vreemd 

dat een groeiende onderling wantrouwen zich meester had gemaakt van de Rode Jeugd-

leden.  

Pogingen om de vertrouwenskwestie intern op te lossen liepen op niets uit.153 Een 

half jaar na de arrestatie van Lucien van Hoesel werd half juni 1973 op het station in 

Eindhoven een ander lid van de Rode Jeugd, de 26-jarige Ger Flokstra, opgepakt.154 Bij 

deze arrestatie werd een zelfde soort pakket aangetroffen als dat bij de arrestatie van Van 
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Hoesel het geval was geweest.155 De twee arrestaties in relatief korte tijd lieten het 

onderlinge wantrouwen dat binnen de Rode Jeugd was ontstaan, stijgen tot een 

hoogtepunt. De ontknoping van deze climax werd in maart 1974 bereikt. Toen 

ondertekende Willem Oskam als voorzitter van de landelijke Rode Jeugd de laatste 

verklaring die vanuit de Rode Jeugd zou uitgaan: ‘Het landelijk bestuur van de Rode Jeugd 

heeft besloten de Rode Jeugd als een legale politieke organisatie op te heffen. De vorming 

van scherpschutterbrigades, die de opdracht hebben te doden, de instelling van een 

centrale recherche-informatiedienst voor zogenaamde ideologische criminaliteit en de 

steeds sterker wordende roep uit de politiekorpsen van onze grote steden het 

onderdrukkingsapparaat meer uit te breiden, bedreigen ernstig het op een normale wijze 

functioneren van de Rode Jeugd. Omdat de Rode Jeugd weigert om onder deze 

omstandigheden langer vrijwillig als schietschijf of proefkonijn te dienen voor een 

opkomende fascisme, heeft het landelijk bestuur besloten de legale staat op te heffen.’156 

Onderling wisten de leden van de Rode Jeugd waarschijnlijk wel beter; ze vertrouwden 

elkaar niet meer.157  

 

Conclusie I 

Met uitzondering van het tijdschrift Kri, besteedden alle tijdschriften die in dit onderzoek 

onderzocht zijn, aandacht aan de Rode Jeugd gedurende de periode 1970-1980 (de 

periode waar dit onderzoek zich op richt). Opvallend is dat de uitgave van de Vereniging 

van Reclasseringsinstellingen, het blad Kri, geen enkel artikel heeft gewijd aan de Rode 

Jeugd. Was er dan tussen de overige drie tijdschriften (De Groene Amsterdammer, De 

Nieuwe Linie en Vrij Nederland) zo veel verschil in opvatting met betrekking tot de Rode 

Jeugd? Het is zo dat De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie en Vrij Nederland alle drie 

beduidend meer ruimte overlieten aan actualiteiten dan dat Kri dat deed. Kri, richtte zich 

vooral op problemen die voortvloeiden uit gedrag dat kennelijk niet in overeenstemming 

was met de wetten en normen van de samenleving, het zogeheten ‘afwijkende gedrag’. 

Daarnaast zaten enkele Rode Jeugd-leden een gevangenisstraf uit waardoor zij niet voor 

1974 terug zouden keren in de maatschappij en daar op dat moment ook nog niet op 

voorbereid hoefden te worden. 
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 Daar waar er wel artikelen aan de Rode Jeugd gewijd waren, werd de organisatie 

tot 1973 in De Groene Amsterdammer terloops genoemd. Hoewel de scholingsavonden 

weliswaar keurig in De Groene Amsterdammer werden aangekondigd, verscheen het  

eerste artikel over de Rode Jeugd in dit tijdschirft pas in november 1973. Dit, naar 

aanleiding van de rechtszaak tegen Lucien van Hoesel. De mening van Van Hoesel zelf 

werd hierbij vooral bij monde van Pieter Herman Bakker Schut (de verdediger van Van 

Hoesel) verwoord.  

 Tijdschrift De Nieuwe Linie, dat wekelijks verscheen, besteedde meer aandacht aan 

de marxistish-leninistisch gestoelde organisatie. Het eerste artikel waarin de Rode Jeugd 

genoemd werd, was het artikel van 28 februari 1973. Hierin werden de gronden waar het 

Rode Jeugd-lid Van Hoesel op werd gearresteerd en vervolgens in voorarrest werd 

gehouden aan de kaak gesteld door Jacques van der Meulen, één van de oprichters van de 

Rode Hulp-organisatie. De overige artikelen die De Nieuwe Linie publiceerde rond de 

Rode Jeugd-organisatie bleven vooral hangen rond hetzelfde onderwerp: Lucien van 

Hoesel.  

 Weekblad Vrij Nederland besteedde zowel kwalitatief als kwantitatief de meeste 

aandacht aan de Rode Jeugd. Waar de andere tijdschriften vooral na de arrestatie van Van 

Hoesel het onderwerp Rode Jeugd oppikten in hun berichtgeving, daar besteedde Vrij 

Nederland in 1971 voor het eerst aandacht aan de Rode Jeugd. De (mislukte) provocatie 

van de Eindhovense politie bij de Rode Jeugd was voor de redactie aanleiding om het 

verhaal groot op de voorpagina van haar weekblad te plaatsen. Het weekblad liet de 

betrokken Rode Jeugd-leden veel ruimte om hun grieven te uiten en liet na commentaar 

van de Eindhovense politie over de affaire te plaatsen. Een serie bomaanslagen in het jaar 

1972 vormde een tweede aanleiding om de Rode Jeugd in Vrij Nederland te laten 

verschijnen. Echter, het waren vooral de bombestrijders die het in het betreffende artikel 

moesten ontgelden. Niet de Rode Jeugd. De veroordeling van Van Hoesel vormde voor de 

redactie Vrij Nederland, net als dat bij De Groene Amsterdammer en De Nieuwe Linie het 

geval was geweest, aanleiding voor een pagina vullend artikel. In tegenstelling tot wat de 

andere tijdschriften na hadden gelaten, besteedde Vrij Nederland wel aandacht aan de 

provocatiepoging van de BVD.  
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Hoofdstuk 5  Rode Hulp 

 

Nadat Rode Jeugd-prominent Lucien van Hoesel op 13 december 1972 was gearresteerd 

en vervolgens tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, groeide het onderling 

wantrouwen binnen de Rode Jeugd. Toen een half jaar later een zelfde soort incident zich 

voordeed, groeide het wantrouwen naar een hoogtepunt binnen de gelederen van de 

Rode Jeugd.  In het voorjaar van 1974 werd de organisatie door Henk Wubben opgeheven.   

 

Rode Jeugd – Rode Hulp 

In de uitgegeven verklaring waarin de opheffing van de Rode Jeugd bekend werd 

gemaakt, stelde het landelijk bestuur van de Rode Jeugd dat ze niet meer als ‘proefkonijn 

wilde dienen voor het opkomend fascisme’.158 Hierdoor zou de Rode Jeugd ‘als een legale 

politieke organisatie’ opgeheven worden.159  Deze beslissing zou volgens de verklaring 

genomen zijn onder druk van de toenemende activiteiten van politie en justitie, welke een 

bedreiging zouden vormen voor de democratie in Nederland in het algemeen en voor de 

vrijheid van de Rode Jeugd-leden in het bijzonder. Deze verklaring roept enige vragen op. 

Want was de Rode Jeugd in zijn geheel verdwenen en kon het vanaf dat moment 

beschouwd worden als een afgesloten hoofdstuk in de geschiedenis van de Nederlandse 

linkse beweging, of was enkel het legale deel van de organisatie opgeheven en bleven de 

illegale cellen bestaan? 

 De praktische uitvoering van ‘de daadwerkelijke strijd tegen het kapitalistische 

systeem’ moest gevoerd worden door een aantal illegale cellen in de vorm van 

bijvoorbeeld ‘bomaanslagen tegen vestigingen van multinationale concerns in Nederland 

[…] of tegen instellingen als het leger, de politie en de BVD.’160 Echter, de illegale cellen 

zouden volgens het landelijk bestuur van de organisatie moeten worden gesteund door 

een legale afdeling van de Rode Jeugd. Hoewel deze legale afdeling aanwezig was, 

functioneerde deze nogal gebrekig. In het blad Voorwaarts van 15 november 1973 werd 

in een theoretisch stuk over de toekomst van de Rode Jeugd over de legale afdeling het 

volgende geschreven:  
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‘Tot op dit moment kunnen we zeggen, dat er legaal niet al te veel gericht 

werk is verricht ter ondersteuning van de gewapende strijd in Nederland. 

We kunnen helaas op dit moment vanuit de RJ geen legale politieke 

organisatie bouwen die een wezenlijk onderdeel is van de gewapende strijd 

in Nederland. Het organisatorisch model wat ons ten dienste zou staan is 

verre van voldoende. De RJ is organisatorisch niet berekend op een 

langdurige strijd in de metropolen, is niet aangepast aan de realiteit van de 

te voeren gewapende anti-imperialistische strijd en klassenstrijd. Het is dan 

ook onvermijdelijk, dat we onze organisatie moeten omvormen. Dit 

betekent opheffing van de RJ. Het beeld van de RJ dat gevormd is door een 

aantal jaren praktijk, sluit niet meer aan bij het niveau, waarop we moeten 

gaan werken.’161 

 

Verderop in het stuk schreef de auteur dat deze een nieuw legaal apparaat wilde 

opbouwen, dat los van de ‘belaste’ en ‘besmette’ naam Rode Jeugd de gewapende strijd 

van de illegale cellen moest ondersteunen.162 

 Dat het nog maar de vraag was of de illegale cellen met de opheffing van de legale 

tak van de Rode Jeugd, eveneens waren opgeheven bleek uit het maandoverzicht nummer 

5 uit 1974 van de BVD. De dienst schreef hierover: ‘De  laatste maanden is gebleken dat de 

oude illegale RJ-cellen hun bestaan en activiteiten vrijwel onveranderd voortzetten.’163  

Toch hadden de twee arrestaties binnen de Rode Jeugd, de interne verhoudingen 

eind 1973 op scherp gezet. Dit had er onder meer tot geleid dat er nogal wat Rode Jeugd-

leden afhaakten.164 Na de officiële bekendmaking van de opheffing van de Rode Jeugd 

verenigde een deel van de harde kern van de Rode Jeugd zich in de inmiddels opgerichte 

Rode Hulp.165 Hoewel er geen directe organisatorische banden bestonden tussen de 

(legale en illegale) Rode Jeugd en de Rode Hulp, waren het volgens de BVD ‘de vele 

personele banden en de overeenkomst in doeleinden die er duidelijk op wezen dat dit 
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gehele complex beschouwd kon worden ‘als de voortzetting van de voormalige Rode 

Jeugd’.166 

 

Arrestaties en solidariteit; de oprichting van de Rode Hulp 

In februari 1973 werd ter ondersteuning van het gedetineerde Rode Jeugd-lid Lucien van 

Hoesel, de organisatie Rode Hulp opgericht.167 Volgens een eigen schrijven van de 

organisatie zou de Rode Hulp zich niet alleen op juridische ondersteuning van Van Hoesel 

richten, maar wilde de Rode Hulp eveneens  

 

‘hulp bieden aan personen of groeperingen die door ideeën of aktiviteiten, 

gericht tegen de kapitalistische maatschappijstruktuur, in konflikt zijn 

gekomen of dreigen te komen met de machtsapparaten van deze 

maatschappij; deze hulp te bieden in Nederland of ieder ander land, waar 

hulp gevraagd of nodig is; kontakt te onderhouden met gelijkgestemde 

organisaties in Nederland of daarbuiten’ en om ‘door middel van 

publikaties bekendheid te geven aan wantoestanden in onze samenleving, 

vooral wat betreft de repressie van het justitie- en politieapparaat’.168  

 

Historicus Jacco Pekelder merkte hierover op dat de Rode Hulp hierbij over de nationale 

grenzen heen keek ‘omdat ze meende dat “Nederland niet een apart landje [was] op deze 

wereld, maar een geïntegreerd onderdeel van de imperialistische maatschappij”’.169 De 

Rode Hulp was bang dat de toestanden die plaatsvonden in omringende landen (met 

name in de Duitse Bondsrepubliek) ook naar Nederland zouden overslaan, wat volgens 

Pekelder betekende ‘dat linkse activisten in feite vogelvrij [werden] verklaard’.170 De 

oprichting van een anti-terreurbrigade en de politie-invallen die waren uitgevoerd bij de 

leden van de Rode Jeugd waren een directe aanleiding om de Rode Hulp-organisatie in 

een snel tempo op te zetten.171  
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Hoewel de Rode Jeugd ondertussen was opgeheven en daardoor niet meer een 

object van observatie was, zag de BVD in de Rode Hulp, mede door de grote vlucht van 

voormalige Rode Jeugd-leden naar de Rode Hulp, een voortzetting van de Rode Jeugd.172 

Voormalig BVD-medewerker Dick Engelen merkte hierover op dat de BVD ‘met een 

aanzienlijke inzet van mensen en middelen zicht probeerde te krijgen en te houden op het 

doen en laten van de voornaamste figuren daarin.’173  

Toch was de Rode Hulp op het eerste gezicht een keurige organisatie die vanuit 

Eindhoven door de oud-CPN’er Lenicka Roozendaal werd geleid. Na de oprichting van de 

Rode Hulp ontstonden er andere afdelingen die door het land verspreid waren. Hierdoor 

begon de Rode Hulp, net als bij de Rode Jeugd het geval was geweest, langzaam de 

uitstraling te krijgen van een landelijke organisatie.  

De maatschappelijke onvrede die ontstond naar aanleiding van de anti-

terreurmaatregelen die door de overheid waren genomen, werd door Jacques D. van der 

Meulen, medeoprichter van de Rode Hulp, treffend weergegeven. Volgens hem was ‘de 

Nederlandse overheid bezig met het scheppen van een klimaat waarin het volk ervan 

overtuigd raakte dat het met alle middelen beschermd moest worden tegen terrorisme. 

Dit zou dan een rechtvaardiging zijn van de repressieve maatregelen die de overheid ging 

nemen en had genomen. Men schiep een klimaat waarin het volk niet meer tot de 

gedachte zou komen dat het wel eens aan het systeem zou kunnen liggen. Het was een 

klimaat waarin bepaalde politieke activisten simpelweg onder één noemer te vatten 

waren: misdadigers.’174 Echter, naast de werkzaamheden die Van der Meulen voor de 

Rode Hulp verrichtte, was hij ook werkzaam als redacteur bij het weekblad De Nieuwe 

Linie. Gedurende de detentie van Van Hoesel verschenen er verschillende artikelen van 

zijn hand in dit blad. Deze artikelen gingen vooral in op manier waarop het Rode Jeugd-lid 

was veroordeeld. Vooral de mogelijke provocatie die tot de arrestatie van onder andere 

Lucien van Hoesel had geleid, joeg Van der Meulen schrik aan. De wijziging van 1 juli 1970 

van artikel 12 van de vuurwapenwet uit 1919, maakte het mogelijk dat bij mensen  

 

‘bij wie voorwerpen worden aangetroffen “waarvan de dader weet  of 

redelijkerwijs moet vermoeden, dat het een bom is,[…], een 
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vlammenwerper, een kanon, […] een machinepistool of een onderdeel van 

een van deze vuurwapenen (dat zou dus ook een wekker kunnen zijn, […] ) 

in voorlopige hechtenis te kunnen zetten, omdat hierop een gevangenisstraf 

staat van maximaal vier jaar.’175 

Deze wet maakte volgens Van der Meulen ‘doodenge dingen mogelijk’. De redenatie van 

Van der Meulen was dat ‘allerlei lieden een gewoonte kunnen maken van het deponeren 

van pakjes in woonruimten van linkse politieke activisten en vervolgens de politie tippen, 

dat een huiszoeking wel wat zou kunnen opleveren’.176 Deze manier van handelen zou 

volgens Van der Meulen geleid hebben tot de arrestatie van Lucien van Hoesel. Hoe de 

vingerafdrukken van Van Hoesel dan op de inhoud van het pakket kwamen? Van der 

Meulen stelde hierover dat het pakket dat bij Van Hoesel werd aangetroffen  ‘verpakt zit 

in het pakpapier uit de prullenmand van de betrokkenen, compleet met zijn 

vingerafdrukken, wellicht zelfs op de inhoud van het pakket.’177 Van der Meulen wilde in 

zijn stukken dergelijke situaties analyseren maar vooral aan de kaak stellen.178 Subtiel 

attendeerde Van der Meulen de lezers van De Nieuwe Linie op de brochure die de (lees: 

zijn) Rode Hulp had uitgebracht. De prijs en hoe te bestellen stonden onderaan het artikel, 

in een bescheiden lettertype, vermeld. Op de voorpagina, dat dan weer wel. 

Hoewel Van der Meulen het voor Van Hoesel op nam in zijn artikelen, bleek 

nergens uit dat hij Van Hoesel zelf ooit heeft gesproken. Hetzelfde gold voor Rode Hulp-

sympathisant Rudie Kagie, die eveneens bij De Nieuwe Linie, maar ook als journalist bij 

het tijdschrift Kri, werkzaam was. Het waren vooral de overheidsinstanties die geciteerd 

werden en een enkele keer de ouders van Lucien.179 Wat duidelijk in de artikelen van Van 

der Meulen naar voren kwam is vooral de behoefte van Van der Meulen zelf. Namelijk, het 

‘bieden van hulp aan personen of groeperingen die door ideeën of aktiviteiten gericht 

tegen de kapitalistische maatschappijstruktuur in konflikt zijn gekomen of dreigen te 

komen met de machtsapparaten van deze maatschappij.’180 Voor de mening van Van 

Hoesel zelf bleek geen ruimte te zijn in de artikelen van Van der Meulen. 
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Vrij Nederland-journalist Rudie van Meurs citeerde dezelfde instanties als Van der 

Meulen en Kagie tot voorheen hadden gedaan. Een groot verschil is dat Van Meurs wel 

pogingen ondernam, en deze ook vermeldde, om de gevangenen te spreken te krijgen. 

Echter, zijn verzoeken werden geweigerd ‘op grond van privacy en anonimiteit van de 

gedetineerde met het oog op zijn detentie en toekomst,’ aldus het hoofd van de directie 

gevangeniswezen, P. Allewijn.181 

Toch had de Rode Hulp met Van der Meulen en Rode Hulp-sympathisant Kagie een 

troef in handen. De Rode Hulp keek anders tegen de media aan dan de Rode Jeugd dat 

voorheen had gedaan. Anders dan de Rode Jeugd (die het kapitalistische systeem omver 

wilde werpen) richtte de Rode Hulp zich volgens het voormalige Rode Jeugd- en Rode 

Hulp-lid Joost van Steenis, ‘meer op de media; zij [de Rode Hulp] wilden voornamelijk 

misstanden aantonen in het rechtssysteem. De media waren hierbij van meer belang dan 

toentertijd bij de Rode Jeugd het geval was.’182 Met Van der Meulen had de Rode Hulp dus 

een redacteur in de gelederen van een landelijk weekblad. De kans dat misstanden 

paginagroot zouden worden gepubliceerd in De Nieuwe Linie, en tegelijkertijd ook een 

groot publiek zou bereiken, nam zodoende flink toe. 

Waar de Rode Hulp vanaf haar oprichting in 1973 vrijwel probleemloos had 

bestaan, veranderde dat in de loop van 1974. Volgens Antoine Verbij werden in november 

van dat jaar ‘op zes plaatsen in ons land Duitse vlaggen verbrand met de mededeling dat 

in de Bondsrepubliek het fascisme weer aan de macht was.’183  

Een humanitaire of een politieke koers? 

Het ontslag van Lucien van Hoesel uit de gevangenis op 8 november 1974 leidde ertoe dat 

de Rode Hulp zijn laatste politieke gevangene kwijt was. Weliswaar hield de Rode Hulp 

zich ook bezig met Ronald Augustin, de Nederlander die in de Bondsrepubliek een 

gevangenisstraf van zes jaar uitzat wegens poging tot doodslag, paspoortvervalsing en 

lidmaatschap van een verboden organisatie (de RAF), maar die moest de Rode Hulp 

‘delen’ met het Komitee Anti-Duitse Terreur (KADT). Een comité opgericht met als doel 

steun te bieden aan politieke gevangenen. In de praktijk hield het comité zich uitsluitend 

met Ronald Augustin bezig, wat op zich niet verwonderlijk was als er gekeken werd naar 
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de oprichters ervan; de moeder en zus van Augustin.184 Omdat de Rode Hulp voor het 

ontslag van Van Hoesel weinig met andere zaken had beziggehouden dan politieke 

gevangenen, was een herbezinning op de doelstelling een logisch vervolg.  

In januari 1975 twijfelde mede-oprichter van de Rode Hulp Van der Meulen in een 

artikel in tijdschrift Kri aan de legitimiteit  van de Rode Hulp. Volgens hem maakte de 

Nederlandse tolerantie actievoeren moeilijker.185 ‘Je mag hier al zo veel, wat wil je nou 

nog meer?’186 Van der Meulen stelde dat actiegroepen daarom ook makkelijker verdacht 

te maken waren; ‘ze werken voor veranderingen waar in het buitenland nog niet eens 

over gedroomd wordt.’187’Daar zijn actiegroepen nog bezig met dingen die de meest 

conservatieve richting hier al aanvaard heeft. Dat maakt ook het internationale contact 

moeilijker, er is een enorme kloof tussen hier en elders’, aldus Van der Meulen.188  

De voormalige Rode Jeugd-leden die zich onder andere rond Lucien van Hoesel en 

Evert van den Berg hadden verzameld, bedachten, wat de BVD al eerder constateerde; de 

Rode Hulp als voortzetting van de eerder dat jaar opgeheven Rode Jeugd. De enige 

hindernis die daarvoor genomen moest worden, was dat de ‘defensieve solidariteit’ zoals 

de Rode Hulp die praktiseerde, omgezet moest worden in ‘offensieve solidariteit’.189  

Van Hoesel en Van den Berg startten vanuit de Rode Hulp-afdelingen uit 

Amsterdam en Breda een offensief van intimidatie en verdachtmakingen naar de overige 

afdelingen. Binnen afzienbare tijd, in maart 1975, was een scheuring binnen de Rode Hulp 

onafwendbaar. Echter, vanaf dat moment waren er twee organisaties die zich beriepen op 

de naam Rode Hulp. Enerzijds beriep de Rode Hulp rond Lenicka Roozendaal zich op de 

benaming van landelijke organisatie de Rode Hulp. Aanderzijds deed de groep rond 

Lucien van Hoesel hetzelfde, zij het dan voor de Rode Hulp als landelijke organisatie rond 

Van Hoesel en Van den Berg.190  

Een interne (machts-)strijd tussen Roozendaal en Van Hoesel was het gevolg. Een 

strijd die ook via de pers gevoerd werd. Zo vroeg een journalist van de Volkskrant beiden 

om een reactie over de constatering dat er twee organisaties bestonden die zich beide 
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bedienden van de naam Rode Hulp. In Amsterdam zei Van Hoesel, dat de Eindhovense 

Rode Hulp meer voorstander was van de humanitaire lijn aan politieke gevangenen. ‘Wij 

geven de politieke lijn de eerste plaats’ aldus Van Hoesel.191 In Eindhoven zei Lenicka 

Roozendaal dat zij (de afgescheiden Rode Hulp-afdelingen) een heel andere doelstelling 

hadden dan dat de Amsterdamse Rode Hulp voor ogen had. Roozendaal: ‘wij willen geen 

tweede Rote Armee Fraktion worden en daardoor een verboden organisatie. We willen 

een hulporganisatie zijn’.192  

Nog diezelfde maand besloot Roozendaal geen gebruik meer te maken van de 

naam Rode Hulp.193 De reden hiervoor was dat het, volgens Roozendaal, voor de 

Eindhovense afdeling ‘onmogelijk [was] te komen tot verwezenlijking van een 

hulporganisatie voor alle revolutionaire linksen onder de naam Rode Hulp’.194 Nadat 

Roozendaal afstand had gedaan van de naam Rode Hulp startte zij een nieuwe hulpgroep 

onder de naam Rood Solidariteitsfront (RSF).195 Hiermee kwam de naam Rode Hulp 

volledig in handen van de vrienden uit de voormalige Rode Jeugd.  

Voormalig Rode Jeugd-lid Annie Westenbring werd het nieuwe, representatieve 

gezicht van de organisatie. Als een van de weinigen had ze een vaste en ordentelijke 

baan.196 Volgens haar was de organisatie niet meer dan een dekmantel. In Verbij’s Tien 

rode jaren vertelde ze hierover: ‘we gingen gewoon door met waar we in de Rode Jeugd 

mee bezig waren. […] gezien de eerdere ervaringen met de Rode Jeugd schermden we ons 

helemaal af.’197  

 

Internationale contacten 

De Amsterdamse afdeling van de Rode Hulp was hiermee in handen komen te liggen van 

Lucien van Hoesel. Alle leden die zich niet solidair verklaarden met het gedachtegoed van 

de Rode Jeugd werden uit de Rode Hulp gezuiverd. Naast de omvorming van de Rode 

Hulp, werd er ook een nieuwe groep opgericht; het Marxistisch Scholings Kollektief 

(MSK). Dit was een organisatie waarin alle Rode Hulp-prominenten waren 
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vertegenwoordigd die brochures uitgaf over de gewapende strijd in Europa.198 

Organisaties als de Brigate Rosse uit Italië, maar ook de inmiddels opgeheven Rode Jeugd 

passeerden de revue. Tevens werd er via het MSK geprobeerd nieuwe, en ook geschikte, 

aanhang te vinden voor de strijd van de Rode Hulp. 

 De voormalige Rode Jeugd-leden binnen de Rode Hulp, internationaliseerden hun 

contacten onder de mantel van de Rode Hulp. Zo hadden Evert van den Berg en Lucien 

van Hoesel tijdens een reis naar Dublin en Belfast, contact met de Irish Revolutionary 

Army (IRA).199 Het contact intensiveerde zodanig dat Van den Berg en Van Hoesel een 

wapentransactie voor de IRA zouden uitvoeren. Een wapentransactie die overigens niet 

heeft plaatsgevonden; Van den Berg en Van Hoesel ontdekten onderweg naar de locatie 

waar de transactie zou plaatsvinden, dat de operatie verraden zou zijn.200 Maar ook 

contacten met de West-Duitse Rote Armee Fraktion (RAF), het Palestijnse PFLP en met de 

Zuid-Molukkers zouden de Rode Hulp volgens de rechtse pers niet vreemd zijn.201  

Met de IRA en de Palestijnen had de Rode Hulp wel degelijk contact.  De solidariteit 

met de RAF was volgens Evert van den Berg ‘vooral een lippendienst, waaraan ook 

ideologische verschillen over het aanwenden van geweld ten grondslag lagen’.202 Van 

Hoesel vulde in het werk van Dekkers en Dijksman, ’n Hollandse stadsguerrilla, terugblik 

op de Rode Jeugd, aan dat het slechte contact met de RAF toentertijd vooral te wijten was 

aan de mentaliteit van de Duitsers en ‘het absolute onvermogen om te kunnen 

relativeren’.203 Volgens hem leek het er binnen de RAF meer op dat ‘wapens wezenlijker 

leken dan het soort kameraadschap waarmee men in de Rode Jeugd was opgegroeid’.204 

Het contact met de RAF werd dus niet ontkend, echter, veel stelde het niet voor. 

  

Toepasbaarheid van geweld 

Het ontslag van Lucien van Hoesel uit de gevangenis had ‘behalve tot een radicalisering en 

internationalisering van de harde kern van de Rode Hulp, ook tot een interne discussie 
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over de vraag van toepassing van geweld in Nederland’ geleid.205 Deze discussie bereikte 

in november 1975 zijn hoogtepunt toen de voormalig Rode Jeugd-leider, Joost van 

Steenis, een discussiestuk aan de leden van de Rode Hulp voorlegde.206 Volgens de BVD 

verscheen Van Steenis’ stuk ‘in een periode waarin de Rode Hulp zich bevond in een 

periode van heroriëntering.’207 Waarschijnlijk werd hiermee de heroriëntering van de 

ideologische lijn bedoeld.  

Niet alleen leidde de vrijlating van Van Hoesel tot radicalisering en 

internationalisering, ook was Van Hoesel volgens de BVD ‘in toenemende mate de 

ideologische “lijn” van de RH gaan aangeven.’208 

 Op initiatief van Van Steenis en Tom de Booy vond er op 13 december 1975 in 

Amersfoort een vergadering plaats in het kader van de heroriëntering binnen de Rode 

Hulp. Omdat het verraad binnen de voormalige Rode Jeugd, dat leidde tot de arrestaties 

van Van Hoesel en Flokstra, nog niet was opgehelderd, was men binnen de Rode Hulp nog 

altijd op zijn hoede voor mogelijke verklikkers. Dit was dan ook de reden dat de 

vergadering in Amersfoort binnen de Rode Hulp als geheim bestempeld was.209 Van 

Steenis herinnerde zich over deze bijeenkomst dat er ‘een man of twintig was’.210 

Dat leden van de Rode Hulp nog steeds huiverig waren voor verklikkers van 

binnenuit, bleek, achteraf, niet uit de lucht gegrepen. Dit blijkt wel uit het feit dat de BVD 

over een keurig verslag beschikte over deze geheime bijeenkomst. De toepasbaarheid van 

‘klein geweld’ was het hoofdthema van deze bijeenkomst. De BVD schreef in 1977 

hierover in een vertrouwelijk stuk, een terugblik over de toepassing van klein geweld in 

Nederland, 

Degenen die het doelwit van deze acties vormen, zijn de mensen die de 

macht hebben, t.w. de directies van multinationale ondernemingen, hoge 

ambtenaren e.a.. Een psychologische oorlog wordt tegen deze categorieën 

gevoerd. Een scala van deze acties heeft zich recentelijk voorgedaan, o.a. in 

de vorm van de “bommen” die werden aangetroffen in Naarden en 

Oosterbeek. Het vermoeden bestaat dat deze bommen opzettelijk zodanig 

waren geconstrueerd dat zij niét of met beperkte gevolgen tot ontbranding 
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zouden komen. De bedoeling (en het effect) van e.e.a. is dat men laat weten 

in staat te zijn bommen (in de toekomst uiteraard zwaardere) te 

vervaardigen en te plaatsen, waar en bij wie men wil. Via dit “kleine 

geweld” wil men in de toekomst komen (en met zoveel woorden wordt dit 

ook geschreven in het betreffende discussiestuk) tot het directe afschieten 

van de mensen die het doelwit zijn.211 

 

Verder was de opsteller van het stuk (Van Steenis) van mening, dat er ‘verschillende 

groeperingen zullen ontstaan, die alleen een wat verschillend antwoord hebben op de 

vraag hoe de gewapende strijd gevoerd moet worden’212. De BVD merkte in haar terugblik 

op dat deze groeperingen in de persoonlijke sfeer weinig contact met elkaar zouden 

hebben, ‘maar vormen in zeker opzicht toch één geheel, omdat ze verbonden zijn door de 

gewapende strijd, die ze hier en nu voeren.’ 213 

Van eensgezindheid binnen de Rode Hulp was allerminst sprake.  In de studie van 

Antoine Verbij naar links radicalisme in Nederland in de periode 1970-1980, herinnerde 

Van Steenis zich dat het ‘bijna slaande ruzie’ werd.214 De groep rond Lucien van Hoesel en 

Evert van den Berg wees het concept van ‘klein geweld’ van Van Steenis en De Booy af. De 

uitkomst van de vergadering rond het discussiestuk dat door Van Steenis en De Booy was 

ingebracht, was dat de groep rond Van Steenis die de ‘gewapende strijd hier en nu’ wilde 

voeren, zich afscheidde van de Rode Hulp en vanaf dat moment zijn eigen weg ging.  

 Niet alleen hadden Joost van Steenis en Tom de Booy de Rode Hulp verlaten, ook 

Henk Wubben maakte ten tijde van de interne discussie omtrent de heroriëntering van de 

Rode Hulp, geen deel meer uit van de organisatie. Al een half jaar voordat de 

discussiebijeenkomst plaatsvond, had Wubben het contact met (de harde kern van) de 

Rode Hulp verbroken. Volgens Verbij omdat hij onder andere ‘Van Steenis, Van Hoesel en 

Oskam verweet het onderzoek naar het verraad in de groep opzettelijk of uit laksheid te 

hebben geboycot’.215  
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Guerrillatraining in Jemen 

In 1976 wist een internationaal uitstapje van enkele Rode Hulp-leden de aandacht van 

veel Nederlandse media op zich te vestigen. In een vertrouwelijk BVD-rapport gedateerd 

op 18 maart 1977, dat de titel de toepassing van klein geweld in Nederland droeg, werd er 

melding gemaakt van verschillende internationale gebeurtenissen rond de Rode Hulp.  

Zo vond er in mei 1976 een bomexplosie op het vliegveld van Tel Aviv plaats. Twee 

mensen kwamen hierbij om het leven, een douanier en de dader; het RAF-lid Hausmann. 

Het was echter niet meteen duidelijk dat het om Hausmann ging, hij reisde namelijk met 

het paspoort van de Nederlander Hugo Müller, lid van de Rode Hulp. Op vragen van de 

politie antwoordde Müller desgevraagd dat hij zijn paspoort aan Rudi Meijer had 

afgestaan (student en aanhanger van de Rode Hulp).216 

Daarnaast hadden in juli dat jaar, zo’n vijftien personen deelgenomen aan een 

trainingskamp van de PFLP-organisatie in Aden (Zuid-Jemen). Naast een Ier, een Zuid-

Molukker en twee leden van het Nederlandse Palestina Komitee, was er ook een 

elfkoppige delegatie van de Rode Hulp aanwezig in het trainingskamp. Naast een politiek-

ideologisch gedeelte bestond het trainingskamp ook uit een militair gedeelte. Volgens een 

als vertrouwelijk geclassificeerd BVD-bulletin werd er onder andere geoefend in 

‘stadsguerrilla-activiteiten’, zoals ‘het omgaan met explosieven. Ook het hanteren van 

vuistvuurwapens, machinegeweren, handgranaten e.d. stond op het programma’217.  

Het PFLP (die de kosten van de training en de helft van de reiskosten voor hun 

rekening nam) verlangde van de Rode Hulp een tegenprestatie voor de bewezen diensten. 

Rode Hulp-leden Lidwina Jansen en Marius Nieuwburg zouden een verkenningsreis 

moeten ondernemen waarbij onder andere de veiligheidsmaatregelen van het vliegveld 

Tel Aviv in kaart gebracht moesten worden. Dit ter voorbereiding van een vliegtuigkaping 

van de luchtvaartmaatschappij Air-France, op de route  Parijs - Tel Aviv – Bombay. Het 

Rode hulp-lid Lidwina Janssen slaagde allerminst in haar opzet. Kort na de landing van 

het vliegtuig waar Janssen in zat, werd ze op de het vliegveld van Tel Aviv gearresteerd. 

Het duurde niet lang voordat Janssen tegenover de Israëlische overheidsdiensten 

doorsloeg; ze vertelde over de guerrillatraining in Aden, het doel van de 

verkenningsmissie en over de organisatie waar zij deel van uit maakte, de Rode Hulp218  
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Door deze affaire en de perspublicaties die hierop volgden, vond het bestuur van 

de Rode Hulp dat de naam te besmet was geraakt en hief zich, analoog aan de opheffing 

van de Rode Jeugd in 1974, eind 1976 op.219 

 

De opheffing van de Rode Hulp 

Op oudejaarsdag van dat jaar liet het landelijk secretariaat van de Rode Hulp een 

persbericht uitgaan; ‘Het landelijk secretariaat van de RH heeft op zijn vergadering van 30 

december 1976 besloten de organisatie RH als zodanig te ontbinden. Aan alle actieve 

leden is de raad gegeven zich aan te sluiten bij bestaande groeperingen om de 

werkzaamheden van de RH –het organiseren van actieve solidariteit binnen deze 

organisaties – voort te zetten.’220 De reden die tot de opheffing van de Rode Hulp geleid 

had, was volgens dit persbericht dat ‘de RH als hulporganisatie ernstig wordt belemmerd 

door de criminaliseringpolitiek van het Nederlandse staatsapparaat en de burgerlijke 

pers. Machinaties van de Israëlische geheime dienst en de zionistische 

propagandamachinerie, die een welkom oor vinden binnen het Nederlandse 

staatsapparaat en de burgerlijke pers, moeten er zorg voor dragen dat de RH wordt 

verheven tot een “terroristische” organisatie.’221 De onthullingen die Rode Hulp-lid 

Lidwina Janssen na haar arrestatie in Tel Aviv had gedaan, droegen bij aan het beeld dat 

de Rode Hulp een ‘terroristische organisatie’ zou zijn die aanslagen voorbereide op onder 

andere Philips- en Hoechtsfabrieken, de NAVO-basis in Budel en het Israëlische consulaat 

in Amsterdam.222 
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 Hoewel de Rode Hulp, net als dat bij de Rode Jeugd het geval was geweest, zichzelf 

had opgeheven, was de BVD er allerminst gerust op dat de Rode Hulp-leden (met name 

uit de harde kern) vanaf dat moment een rustig burgerbestaan zouden gaan leiden. Dat de 

BVD niet gerust was op de activiteiten van de voormalige leden van de Rode Hulp bleek 

uit de notulen van de vergadering van 13 januari 1977 van de procureurs-generaal met de 

BVD, waar auteur, en voormalig lid van het Rood Verzetsfront, Paul Moussault de hand op 

heeft weten te leggen; ‘Enerzijds zijn er aanwijzingen dat de in Zuid-Jemen getrainde RH-

leden dieper in de “illegaliteit” zullen werken, anderzijds zullen de meer openlijke 

activiteiten worden overgenomen door een nieuwe organisatie “Rood Verzetsfront”’.223 

 

Conclusie II 

De Groene Amsterdammer was het enige tijdschrift dat berichtte over de oprichting van de 

Rode Hulp-organisatie. Wat opmerkelijk genoemd kan worden, aangezien De Nieuwe 

Linie, waar Rode Hulp-oprichter Van der Meulen redacteur was, geen aandacht besteedde 

aan de oprichting van de Rode Hulp. Na dit artikel bleef het in De Groene Amsterdammer 

stil rond de Rode Hulp. Een ingezonden artikel in De Groene Amsterdammer over BVD-

activiteiten, was het enige artikel waarin de Rode Hulp terloops werd genoemd. 

De Rode Hulp verscheen in De Nieuwe Linie vooral in artikelen van Rode Hulp-oprichter 

Van der Meulen. Hoewel er welgeteld vier artikelen waren waarin er kort bij de Rode 

Hulp werd stilgestaan, was er wel een groter aantal artikelen waarin dezelfde 

onderwerpen werden aangesneden als waar de Rode Hulp het voor opkwam. Echter, een 

direct verband tussen deze artikelen en de Rode Hulp was niet aantoonbaar.  

Het tijdschrift van de reclasseringsinstellingen, Kri, besteedde in haar eerste 

artikel over de Rode Hulp vooral aandacht aan oprichter Van der Meulen. Deze werd in 

het betreffende artikel niet enkel als gevaarlijk gezien, maar ook als terrorist. In een 

interview met Bakker Schut, en later in een vraaggesprek naar aanleiding van de 

oprichting van het Medisch-Juridisch Comité, kwam terloops de Rode Hulp ter sprake.  

In Vrij Nederland werd de aandacht voor de Rode Hulp voornamelijk verzorgd 

door redacteur Rudi van Meurs. Artikelen van zijn hand over onder andere de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst waren voor de dienst aanleiding geweest een onderzoek 
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naar hem in te stellen. Het leek erop dat Van Meurs naar aanleiding van dit onderzoek een 

hetze tegen de dienst was begonnen. In de artikelen die van zijn hand verschenen en waar 

de Rode Hulp in voor kwam, kwamen de autoriteiten er slecht vanaf. Toch sprak Van 

Meurs niet zelf met de Rode Hulp. Hij baseerde zich vooral op de Rode Hulp bulletins en 

interviews die de Rode Hulp aan andere media had gegeven.  

 Overigens was van de vier tijdschriften Vrij Nederland het enige tijdschrift dat 

berichtte over de arrestatie van het Rode Hulp-lid Lidwina Janssen in Tel Aviv. Wat opviel 

aan het artikel was dat Lidwina Janssen hier wel alle ruimte kreeg om haar verhaal te 

vertellen. Dit in tegenstelling tot de artikelen die Van Meurs schreef. Echter, de Rode 

Hulp-organisatie zelf werd niet benaderd om op het interview van Janssen te reageren.  
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Hoofdstuk 6  Rood Verzetsfront 

 

Nadat Ludwina Janssen in Israël onthullingen had gedaan die het einde van de Rode Hulp 

inluidden, werd in november 1976 het Rood Verzetsfront opgericht. De nieuwe 

organisatie presenteerde zich hierbij als een legale organisatie die het verzet van 

onderdrukte, uitgebuite en vervolgde groepen zou ondersteunen. De oprichters (en 

leiders) van het Rood Verzetsfront, het onderwijsechtpaar uit Drenthe, Ciska en Adrie 

Eeken, waren de enige Jemen-gangers die in de Rode Hulp-traditie verder gingen.  

 

Internationale solidariteit 

Hoewel de BVD in januari 1977 vermoedde dat de in Zuid-Jemen getrainde leden van de 

Rode Hulp dieper in de illegaliteit zouden verdwijnen en de meer openlijke activiteiten 

door een nieuwe organisatie ‘Rood Verzetsfront’ overgenomen zouden worden, hadden 

de eerste gesprekken die zouden leidden tot de oprichting van een nieuwe organisatie, al 

in de herfst van 1976 plaats.224 De oprichting van het Rood Verzetsfront was in november 

1976 een feit. In het gelijknamige bulletin van het Rood Verzetsfront, Rood Verzetsfront, 

dat in januari 1977 voor het eerst uitkwam, schreef de organisatie in een soort 

beginselverklaring, die veel overeenkomsten vertoonde met de uitgangspunten van de 

voormalige Rode Hulp, onder andere:   

 

‘Het Rood Verzetsfront is een organisatie die tot doel heeft: 

• hulp te bieden aan bevolkingsgroepen die zich verzetten tegen de huidige 

machtsverhoudingen, de toenemende repressie en het opkomende 

fascisme, 

• het bestuderen, analyseren en doorgeven van gevolgde tactieken, met het 

doel het verzet te sterken en van begane fouten te leren, 

• het onderzoeken en aan de kaak stellen van de praktijken van de diverse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten.’225 
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Dat de nieuwe organisatie zich nog op ideologisch gebied aan het oriënteren was, bleek 

uit het tweede nummer van het bulletin. Hierin werden de doelstellingen die in het eerste 

nummer genoemd werden, uitgebreid met de volgende punten: 

 

• ‘bekendheid te geven aan de wijze van verzet van verschillende 

groeperingen en de daar tegenovergestelde repressie, 

• direct hulp te verlenen aan hen die door hun verzet of actieve solidariteit in 

aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitiële autoriteiten.’226 

 

In ditzelfde nummer schreef het Rood Verzetsfront dat zij een organisatie was ‘die in 

overleg en samenwerking met revolutionaire organisaties in Europa is opgericht.’227 De 

oorlog tegen links zoals het Rood Verzetsfront die zag, was volgens haar verworden tot 

een ‘internationale oorlog’ waartegen een kracht moest worden opgebouwd ‘die deze 

oorlog kan winnen’.228 

Het leek erop dat het Rood Verzetsfront bereid was om actief hulp en steun te 

bieden aan internationale en nationale terroristische groeperingen. Toch bleek het voor 

de organisatie noodzakelijk om het bestaansrecht van het Rood Verzetsfront in het 

oktobernummer van het bulletin toe te lichten. In dit nummer, Rood Verzetsfront nummer 

6, stelde de organisatie zichzelf de vraag: ‘Waarom Rood Verzetsfront?’229 De organisatie 

stelde zichzelf niet enkel deze vraag, ze beantwoordde hem ook:  

 

‘[…] In de poging de kameraden uit de anti-imperialistiese verzetsgroepen 

tegen kriminalisering, isolering en likwidatie te beschermen, stelt het Rood 

Verzetsfront zich tot doel via haar publikatiemogelijkheden de strijd van de 

kameraden te verklaren en solidariteit met hen te organiseren. We zullen in 

onze publikaties het woord geven aan onze strijdende kameraden, omdat 

wij hen nodig hebben als kameraden in het verzet. En wanneer onze 

verschillende vormen van verzet terrorisme genoemd worden: dan zijn wij 
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allemaal terroristen, omdat wij dit systeem van bonzen, managers, 

smerissen, rechters, tot in alle facetten afwijzen.’230 

 

Affiches en leuzen. 

Het jaar 1977 was een onstuimig jaar voor het Rood Verzetsfront. De organisatie die zich 

solidair had verklaard met revolutionaire organisaties als de RAF, IRA en de Brigate 

Rosso, kreeg dat jaar voldoende materiaal om haar solidariteit te bewijzen. De vierde 

hongerstaking van RAF-gedetineerden ging van start en procureur-generaal Buback –die 

door de RAF verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van RAF-leden Meins, 

Haussner en Ulrike Meinhof- werd door de RAF geëxecuteerd. Drie weken later werd de 

directeur van de Dresdnerbank eveneens geëxecuteerd door de RAF. De maand augustus 

wijdden RAF-gevangenen wederom aan een collectieve hongerstaking, waarna op 5 

september de werkgeversvoorzitter Hanns Martin Schleyer door de RAF werd ontvoerd. 

Later die maand, op 19 september, vond er in Den Haag een schietpartij plaats tussen de 

politie en enkele leden van de RAF. Later dat jaar overleden in de gevangenis van 

Stuttgart-Stammheim RAF-prominenten Andreas Baader, Gedrun Ensslin en Jan Carl 

Raspe.  

Activiteiten waar het Rood Verzetsfront zich vooral mee bezig hield, waren het 

(illegaal) plakken van affiches en het schilderen van leuzen.231 De gemiddelde oplage van 

deze affiches op A-3 formaat bedroeg ruim duizend exemplaren, verscheen iedere 

veertien dagen en werd in 42 steden opgeplakt.232 De affiches toonden niet enkel de 

misstanden die het RVF aan de kaak wilde stellen; door de herkenbare vormgeving bleken 

de affiches ook goede propaganda voor het Rood Verzetsfront (RVF) zelf te zijn.233 ‘Het 

wapen van ons, dat was het affiche’ aldus oud-lid van het RVF Paul Moussault.234 ‘Daar 

stond alles op. Althans, veel. Soms zelfs te veel.’235  

Echter, na het ineenstorten van de Rode Hulp, waarvan een deel in Aden had 

deelgenomen aan een guerrillatraining, en de arrestatie van Lidwina Janssen in Israël, 

constateerde de BVD dat de werving van leden voor het Rood Verzetsfront ‘op een uiterst 
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voorzichtige wijze plaats vond’.236 De dienst hield er dan ook rekening mee dat er uit de 

sympathisanten die de RVF-affiches verspreidden, (door de dienst aangeduid als 

‘plaktivisten’) activisten gerekruteerd werden voor ‘terroristische organisaties’.237 

Hoewel het Rood Verzetsfront landelijk meerdere afdelingen had, werd de 

boerderij van het onderwijs echtpaar Adri en Ciska Eeken in het Drentse Nieuwoord, 

nabij de plaats Hoogeveen, als hoofdkwartier beschouwd. Een locatie die voor de BVD 

lastig was om van dichtbij, ongezien te observeren.238 

 

Antirepressie  

Het Rood Verzetsfront werkte op verschillende fronten nauw samen met het Medisch-

Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen (MJCPG). Het was vooral advocaat Bakker 

Schut die namens dit comité contacten onderhield met het RVF.  

Samen met het Medisch-Juridisch Comité Politieke Gevangen richtte het RVF het 

Anti-Repressie Front op, dat aangemerkt kon worden als een landelijk 

coördinatiecentrum van plaatselijk zelfstandig werkende anti- repressiegroepen.239  

De antirepressie leek een belangrijk onderwerp te worden binnen het Rood 

Verzetsfront. In het eerste kwartaaloverzicht van 1978 schreef de BVD:  

 

‘[…] het Rood Verzetsfront heeft zich reeds geruime tijd ingespannen 

plaatselijke op het Verzetsfront georiënteerde activistenkernen op te 

bouwen. Enkele van deze activisten hebben belangrijke posities in de 

plaatselijke anti-repressiegroepen. Met name bij de – voorbereiding van – 

acties rond de detentie en uitlevering van de RAF-terroristen Folkerts, 

Wackernagel en Schneider heeft een scheiding van geesten plaats gehad 

t.a.v. de vraag of toepassing van geweld wel of niet geoorloofd is.’240 
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In kringen van het Rood Verzetsfront, het Medisch Juridisch Comité en het Anti-Repressie 

Front circuleerde een schriftuur, dat volgens de dienst, ‘te oordelen naar stijl en inhoud 

afkomstig is van de drie RAF-gedetineerden.’241 Hierin werd erop gewezen dat de 

gedetineerden niet ondersteund wilden worden, maar dat zij met hun hongerstaking de 

strijd vanuit Nederland wilden ondersteunen, ‘de tegenstellingen aanscherpen’.242 Het 

stuk gaf aan dat demonstraties meestal onopgemerkt verliepen, de blokkade van de 

media zou alleen door ‘militante acties’ te doorbreken zijn, wat ook met minder mensen 

mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld door ‘kerken en redacties bezetten, bij live-uitzendingen 

van radio en tv binnengaan, de hongerstakingverklaring als affiche afdrukken en op grote 

schaal verspreiden’.243 De betrokkenheid van deze activisten bij  de (bezettings)acties in 

de VARA-studio op 28 februari 1978 en in het ministerie van Algemene Zaken op 13 

maart dat jaar wees erop dat de inhoud van het stuk niet aan dovemans oren was gericht.  

De (bezettings)acties ‘vloeiden’ volgens Paul Moussault, ‘voort uit de 

doelstellingen van het RVF, en moesten voor zich spreken’244. Dat de media dit zou 

oppikken moest volgens hem voortkomen uit actie.  

 

‘Of de media nu positief of negatief schreven, dat was niet van belang. Als ze 

maar schreven! Als ze maar schreven over de isolatiefolter, zoals wij dat 

toen noemden, of dat ze over een (bezettings)actie verslag deden’.245  

 

Naast de reguliere persverklaringen die door het Rood Verzetsfront werden verstuurd 

onderhield het RVF ook contacten met ‘bevriende journalisten’ zoals Moussault ze 

noemde.246 ‘Dat waren journalisten die niet “vijandig” schreven over het Rood 

Verzetsfront. Dat waren onder andere Sietze van der Hoek van de Volkskrant en Marianne 

van Ophuijzen van De Nieuwe Linie. Zo hebben we dat gedaan. En dat werd over het 

algemeen redelijk goed opgepikt. Als je de oude nummers bekijkt van Vrij Nederland werd 

er regelmatig over gepubliceerd, meestal bij monde van Bakker Schut. En in De Nieuwe 

Linie door Antoine Constandse. […] Van bevriende journalisten wisten we zeker dat ze er 

wat mee zouden doen. Stan van Houcke zat hier bij Radio Stad, het heet nu AT5. Die kon je 
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werkelijk van te voren inseinen en dan was hij er ook. Hij ging niet eerst naar de politie 

toe. Dus bij een bezetting […] was hij aanwezig. Dan had je natuurlijk meteen een live-

verslag op de radio.247 

Met de detentie van drie RAF-leden in Nederlandse gevangenissen, beschikte het 

Rood Verzetsfront over politieke gevangenen in eigen land. Zodoende konden niet alleen 

de misstanden in het rechtssysteem van de BRD, maar ook die in het Nederlandse 

rechtssysteem worden aangetoond. Op de vraag of er binnen het RVF bewust voor 

gekozen was om geen centraal mediabeleid te voeren die deze misstanden onder de 

aandacht moest brengen, antwoordde Moussault:  

 

‘In een zekere zin wel. Iedereen moest alles kunnen. Dus iedereen moest 

kunnen drukken, affiches plakken, een actie kunnen uitvoeren. Daar waren 

geen centrale posten. Het was niet zo dat één iemand altijd de drukpers 

bediende of altijd in de donkere kamer het werk deed, chauffeerde bij 

acties. Zodoende was er ook geen centrale persstrategie. Er was natuurlijk 

wel een strategie, in die zin dat we bestudeerden hoe de media werkten, 

vandaar dat boekje “psychologische oorlogvoering” waarin een aantal 

mediafacetten naar voren worden gehaald. Het heeft er niet toe geleid dat 

er één of twee personen werden aangewezen zo van ‘jij bent de 

woordvoerder’. Volgens mij in tegenstelling tot de andere organisaties voor 

ons. Daar had je natuurlijk een directeur, voorzitter en secretaris-generaal, 

dat was dan Wubben, dat soort onzin hadden wij natuurlijk niet. Althans 

dat vonden wij onzin. Of het ook onzin was dat laat ik even in het midden. 

Bij ons was het echt de opzet: iedereen moet alles kunnen. Het was een 

collectiviteit en vanuit die gedachte werd gewerkt. Iedereen leerde drukken 

en iedereen leerde ook persverklaringen in elkaar te draaien. Dat werd 

meestal ook in de afdelingen zelf gedaan. Het werd wel wat centraler 

aangestuurd, zoals bij bijvoorbeeld een bezetting van Swiss Air die uit naam 

van het RVF werd gedaan. Toen had iedereen die persverklaring. Maar deed 

de afdeling Nijmegen iets, dan maakte de afdeling Nijmegen de 

persverklaring.’248 

                                                        

247 Interview Paul Moussault. 
248 Interview Paul Moussault. 



 68 

 

Waar het geval van Lucien van Hoesel enkele jaren daarvoor nog door linkse media vooral 

gezien werd als een bijna ongeloofwaardige tragie-komedie, met in de hoofdrol de BVD, 

daar had volgens het tijdschrift Kri, de confrontatie van de Nederlandse staat met de RAF 

‘niets meelijwekkends’ meer.249 Het leek er volgens Kri op dat Nederland vanaf dat 

moment te maken kreeg met isolatie en sociale deprivatie zoals die ook in de 

Bondsrepubliek werd toegepast.’250  

 Tot dan had het Rood Verzetsfront zich hoofdzakelijk beperkt tot activiteiten 

(vooral op propagandistisch gebied) ten behoeve van de RAF. De activiteiten die ten 

gunste waren van de RAF hadden geleid tot enkele interessante ontwikkelingen. Ten 

eerste was er een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen het RVF en met het 

Medisch-Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen (MJCPG). Daarnaast werden er 

banden aangeknoopt met het Internationaal Verdedigingscomité voor de Rechten van 

Politieke Gevangenen in West-Europa in Brussel, waarin Bakker Schut de voornaamste 

Nederlandse vertegenwoordiger was. In het laatste kwartaaloverzicht van 1978 

concludeerde de BVD dan ook dat er een samenwerkingsverband was aangegaan ‘tussen 

politieke gevangenen, sympathisanten (waartoe het RVF en het MJCGP toe gerekend 

konden worden) en advocaten in de strijd tegen de burgerlijke rechtsstaat en het 

kapitalistische systeem’.251 Politieke gevangenen zetten door middel van hongerstakingen 

hun strijd vanuit de gevangenis voort, sympathisanten steunden de strijd door middel van 

onder andere plakacties en demonstraties, terwijl advocaten hierbij een bemiddelende en 

ondersteunende rol konden spelen.252 

 De samenwerking en de deels overlappende doelstellingen van het Rood 

Verzetsfront en het Medisch-Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen, had er toe 

geleid dat er langzamerhand meer artikelen verschenen in kranten en tijdschriften over 

de misstanden die door onder andere het RVF en het MJCPG werden aangekaart. Het viel 

hierbij op dat het inderdaad de ‘bevriende journalisten’ waren, zoals Moussault ze 

noemde, hierin het voortouw namen. Onderwerpen als ‘Berufsverbote’ (waarbij het 

iemand vanwege zijn of haar politieke opstelling, onmogelijk werd gemaakt te werken) en 

‘isolatiefolter’ (waarbij gedetineerden totaal geïsoleerd werden van enig menselijk 
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contact; contact met familie en advocaten was nagenoeg onmogelijk; geen contact met 

medegevangenen of cipiers; etc.) bepaalden een groot deel van de inhoud van bladen als 

De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland. Het was hierbij vooral 

Bakker Schut die over deze onderwerpen het woord voerde.  

 Het jaar 1978 was tevens het jaar waarin het RVF het interne orgaan De 

Knipselkrant oprichtte. Hierin werd zoveel mogelijk informatie uit het Nederlands, Duits, 

Engels en Frans werd opgenomen die voor het RVF van belang konden zijn. Hoewel De 

Knipselkrant oorspronkelijk als intern orgaan bedoeld was, breidde het ledenbestand zich 

langzaam uit. Nadat Paul Moussault de verantwoordelijkheid had gekregen over De 

Knipselkrant groeide het aantal geabonneerden uit tot 450. Volgens de BVD bestond vanaf 

dat moment ‘dat Paul Moussault de leiding heeft overgenomen van het RVF en dat hij de 

belangrijkste man is geworden.’253 Het blad De Knipselkrant was vooral een organisatie 

die zich tot doel gesteld had ‘kameraden uit het anti-imperialistische verzet in West-

Europa middels haar publicaties aan het woord te laten’.254  

Bezettingen, arrestaties en verkiezingen 

Op 28 maart 1979 werd er door leden van het RVF een poging ondernomen om het 

Amsterdamse kantoor van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss Air te bezetten. 

Met tien man dacht het RVF de klus te kunnen klaren, ware het niet dat het RVF zich 

verkeken had op de omvang van het pand; het bleek veel groter dan van te voren was 

ingeschat.255 Om ‘ongelukken’ te voorkomen, zoals Moussault het omschreef, werd 

gepoogd om de werknemers van Swiss Air te overreden hun werkplek te verlaten.256 In 

de paniek die ontstond werd de alarmknop ingedrukt. Dit veroorzaakte vervolgens weer 

paniek bij een van de twee RVF-leden die buiten op wacht stonden. Schreeuwend, dat 

iedereen moest wegwezen, kwam één van de RVF-leden het pand binnengerend. De 

bedrijfsleider van Swiss Air meende vanaf dat moment dat het om een (ongewapende) 

overval ging en begon zich met een bureaustoel te verweren tegen de bezetters.257 

Hoewel het merendeel van de bezetters het pand ondertussen ontvlucht was, werden 

twee RVF-leden, die zich op de bovenste verdieping bevonden, gearresteerd. Eén van hen 

wilde naar beneden gaan om te vertellen dat boven alles onder controle was, toen hij in 
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de armen liep van de zojuist gearriveerde politie.258 Toch was het RVF ervan uitgegaan 

dat de bezettingsactie zou slagen. In een (voorbarige) verklaring schreef de groep:  

 

‘Sinds vanochtend hebben wij het kantoor van Swiss-air in Amsterdam 

bezet. We hebben deze actie om de volgende redenen uitgevoerd: sinds 

december 1977 worden 2 gevangen uit de Beweging van de 2e juni […] in de 

gevangenis van het kanton Bern, het Zwitserse Stammheim, gefolterd. […] 

Het is een programma dat onder druk van de BRD in heel Europa wordt 

doorgezet. De kameraden uit de 2e juni in Zwitserland worden volkomen 

sociaal geïsoleerd, er bestaat geen onderling contact, bezoek (alleen familie) 

vindt plaats achter “Trennscheibe”, informatiemateriaal en brieven worden 

achtergehouden, advocatenpost wordt geopend. […] Wij eisen: onbeperkt 

brief en bezoek contact […], geen Trennscheibe, onderling contact en 

gezamenlijk luchten voor [de gevangenen], toepassing van de conventie van 

Genève op alle krijgsgevangenen uit de guerrilla in West-Europa.259 

  

Andere acties die dat jaar plaatshadden waren in het kader van onder andere de Europese 

verkiezingen. Op 7 juni 1979 zouden er Europese verkiezingen plaatsvinden, wat volgens 

het RVF een ‘Amerikaans-Duits Europa’ zou inluidden.260 Om de verkiezingen zoveel 

mogelijk te ondermijnen, stelde het RVF haar propaganda-apparaat in werking. Alles 

werd uit de kast gehaald; affiches, politieke protestbijeenkomsten en manifestaties. Via 

Bakker Schut waren twee RVF-leden (Max Lerou en Nico de Vos) zelfs in het bezit 

gekomen van officiële toegangskaarten voor het Duitse televisieprogramma Bürger fragen 

– Politiker antworten, waarbij Helmut Kohl als voorzitter van de Duitse politieke partije 

CDU vragen van Nederlanders zou beantwoorden aangaande de Europese verkiezingen. 

In plaats van de vragen die Kohl verwachtte te krijgen, kreeg hij vragen van een heel 

ander kaliber te verwerken. De twee RVF-leden voelden Kohl kritisch aan de tand over de 

‘moorden in Stammheim, de isolatiefolter en de Berufsverbote’.261 Het Duitse publiek was 

geschokt dat hun oppositieleider zo brutaal bejegend was en sprak er dagenlang schande 
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van.262 In de inlichtingenrapportages waaruit Moussault in zijn boek citeert, constateerde 

de BVD over deze actie dat ‘zowel Lerou als De Vos nooit hadden kunnen vermoeden dat 

het optreden zo’n publiciteitsstunt zou worden. De spreiding van hun kritische vragen is 

enorm geweest, gezien de ZDF-televisie-uitzending en de daaropvolgende golf van 

persartikelen.’263 Toch viel de stroom persartikelen waar de BVD over schreef, in de 

Nederlandse  linkse bladen tegen. Het was van de vier onderzochte bladen, enkel De 

Groene Amsterdammer die een artikel wijdde aan de uitzending. Het optreden van de twee 

RVF-leden was echter niet de aanleiding van het artikel, maar de Duitse interesse in de 

141 Nederlanders die bij de uitzending aanwezig waren.264 Het optreden tijdens het 

televisieprogramma Bürger fragen – Politiker antworten was niet het enige punt waarmee 

het RVF haar onvrede uitte tegen, wat de leden van het RVF zagen als een mogelijk 

Amerikaans-Duits Europa. 

 Het RVF richtte de actiegroep Beweging tegen de 7e juni op.265 Met name in het 

noorden van het land waren ramen waarachter promotiemateriaal voor de Europese 

Verkiezingen was geplaatst niet meer veilig. Talloze ruiten sneuvelden. Ook dealers van 

Duitse automerken konden hun borst nat maken. Op 2 april 1977 gooiden twee leden van 

het RVF een grote spiegelruit van een Mercedes-dealer in Deventer in. De Beweging tegen 

de 7e juni schreef in een verklaring: ‘Wij hebben de etalageruiten bij Mercedes-Benz, 

symbool voor het Amerikaans-Duits imperialisme ingegooid. […] Iedere binnenlandse 

oppositie, na de Europese verkiezingen “deelstaatpolitiek”, moet om zeep worden 

geholpen (gepacificeerd, repressieve tolerantie, opbouwwerkers et cetera).’266 Echter, na 

de verkiezingen werd het weer relatief rustig rond het thema ‘Europa’. Protesten tegen de 

Europese Verkiezingen zouden na 1979 niet meer door het RVF georganiseerd worden.  

 

Van wegblokkades tot paspoortenroof 

Hoewel de Europese verkiezingen weliswaar een belangrijk onderdeel vormden waarmee 

het Rood Verzetsfront de aandacht op zichzelf, maar ook op ‘het gevaar van een 
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Amerikaans-Duits Europa’ vestigde, waren de RVF-leden hun gevangen RAF-kameraden 

niet vergeten. Zo werden in Den Haag de ruiten van garagebedrijven die Duitse 

automerken verkochten ingegooid. Hetzelfde lot waren de ruiten van de Duitse Kamer 

van Koophandel en die van de Duitse school in Den Haag beschoren. Leden van het RVF 

die onder de naam Internationale Kommunistiese Strijdgroepen (IKS) deze acties 

uitvoerden, verklaarden:  

 

‘Wij zullen niet lijdzaam toezien hoe gevangen strijders, die zich 

metterdaad verzetten tegen het Duitse hegemonisme, door een folterjustitie 

langzaam vernietigd worden. Wij richten onze acties tegen de handlangers 

en representanten van de Duitse onderdrukkingsmachine’.267  

 

De IKS zouden later dat jaar nog meer van zich doen laten horen. Zo gooiden leden van 

deze groep bij het districtskantoor van de vakbond FNV onder meer een varkenskop naar 

binnen, werd er een brandbom  naar de Bayerische Vereinsbank in Amsterdam gegooid 

en werd het Amsterdamse pand van de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz met verf 

beklad.268  

 Om nog meer aandacht te krijgen voor de situatie van politieke gevangenen in de 

BRD trokken drie leden van het RVF aan de noodrem van de internationale trein 

Amsterdam-Wenen.269 Net als bij eerdere acties van het RVF, werden ook hierbij RVF-

leden gearresteerd.  

 Met hetzelfde doel, het verkrijgen van publiciteit voor de detentieomstandigheden 

van ‘politieke’ gevangenen, werd later de rijksweg A12 aan de Duitse grens geblokkeerd. 

Strobalen en brandende autobanden zorgden ervoor dat het verkeer richting de 

Bondsrepubliek ernstig gehinderd werd. Leden van het RVF deelden bij de file die door de 

blokkade was ontstaan, folders uit aan de wachtende automobilisten. Hierin werd gesteld 

door het RVF dat ‘de blokkade was opgericht om de ‘censuur van de burgerlijke pers te 

doorbreken en de mensen met de neus op de harde feiten te drukken over wat er gebeurt 
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met de gevangenen uit de guerrilla in West-Duitsland’.270 Elf RVF-leden die deelnamen 

aan de actie werden gearresteerd.271  

 Op 29 juni 1979 was het stadhuis van Groningen het toneel van een overval, 

waarbij 44 blanco paspoorten en een paspoortstempel werden buitgemaakt.272 Niet lang 

na de overval werden de twee daders, beiden lid van het RVF, door de politie 

gearresteerd.273 Het lidmaatschap van het RVF van de beide daders was voor de politie 

aanleiding om het hoofdkwartier van het Rood Verzetsfront in het Drentse Nieuwoord, 

waar naast Adri en Ciska Eeken, onder andere één van de daders woonde (Ferdie Westen)  

te doorzoeken.  

Met welk doel de paspoorten waren buitgemaakt was de politie niet duidelijk. De 

BVD schreef in het derde kwartaaloverzicht: ‘Naar de eventuele bestemming van de 

blanco paspoorten kan men slechts gissen. Gezien het grote aantal (ruim veertig) is het 

aannemelijk dat de aktie “op bestelling” is uitgevoerd.’274 

Volgens Moussault werden de fouten die binnen het RVF gemaakt, ‘niet of 

onvoldoende bestreden. De vrijblijvendheid, hoewel minder dan vroeger, was toch nog 

irriterend aanwezig.’275 Tot het moment dat het RVF eind 1979 overging tot een strengere 

discipline, de leden over een grotere theoretische kennis moesten beschikken en het RVF 

gerichter activiteiten ging ontwikkelen, kampte iedere afdeling met moeilijkheden en 

beginnersfouten.276 Het gevolg was een uitstroom van RVF-leden. Sommige verlieten 

vrijwillig het RVF, anderen werden geroyeerd.277 Paul Moussault over deze uitstroom: ‘De 

meesten vielen terug in de opkomende subcultuur of op de kraakbeweging. Dit bracht 

ernstige terugslag met zich mee in praktisch alle afdelingen. Enkelen verdwenen zelfs 
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helemaal uit beeld. Een tijdelijke stopzetting van de buitenactiviteiten was één van de 

gevolgen.’278 

Rond dezelfde tijd hief het Medisch-Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen 

zichzelf op. Volgens een artikel in Kri omdat ‘het comité meent dat het onvoldoende 

gehoor meer heeft bij het Nederlandse publiek en door de publiciteitsmedia geboycot 

wordt, zodat het zijn, vooral ook informerende taak niet meer kan vervullen.279 

‘Geconfronteerd met de vijandige argwaan van de grote publiciteitsmedia zat er’ aldus 

comitélid Willem de Haan in Kri, ‘voor het Medisch-Juridisch Comité weinig anders meer 

op dan zich op te heffen.’.280  

 

Conclusie III 

Het weekblad De Groene Amsterdammer besteedde tot 1980 welgeteld één artikel aan een 

actie die door het Rood Verzetsfront was uitgevoerd: de actie bij het Duitse 

televisieprogramma Brürger fragen – Politiker antworten.  

Hoewel het RVF contacten onderhield met ‘bevriende journalisten’ bij onder 

andere De Nieuwe Linie, is het RVF zelf in de artikelen van dit blad nooit ter sprake 

gekomen. Wél verschenen er in dit blad artikelen die in dezelfde lijn lagen als de 

onderwerpen die het Rood Verzetsfront wilde aankaartten. Het was vooral de advocaat 

Bakker Schut, als lid van het Medisch-Juridisch Comité voor Politieke Gevangenen die 

hierin het woord voerde.   

Ook het tijdschrift Kri begon langzaam enkele  artikelen te publiceren over de RVF-

onderwerpen. Het ging hierbij vooral over wat zij zagen als isolatie in Nederland. 

Weekblad Vrij Nederland publiceerde een stroom aan artikelen over onder meer 

de Berufsverbote, isolatiefolter en de komst van een mogelijke politiestaat. Echter, ook 

hier is het RVf zelf niet ter sprake gekomen. Hoewel het Rood Verzetsfront geen centraal 

persbeleid vormde, zijn er wel meer artikelen verschenen over onderwerpen die het RVF 

aan de kaak wilde stellen. Terwijl er in de onderzochte tijdschriften geen ruimte is gelaten 

aan het RVF zelf.  

                                                        

278
 Ibidem. 

279
 Willem de Haan in: Piet van Asseldonk, ‘Medisch-Juridisch Comité heft zich op’ in: Kri, VIII, nr. 9/10 

(december 1978) 10-11. 
280 Ibidem. 
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Hoofdstuk 7  Conclusie 

 

Het benoemen van de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront in linkse bladen 

was de focus van dit onderzoek. Een onderzoek dat zich afspeelde tegen de achtergrond 

van het Nederland uit de jaren zestig en zeventig. Een periode die zich vooral kenmerkte 

door de opkomst van de individuele en morele vrijheden, maar zich ook kenmerkte door 

de spanningen die ontstonden tussen ouders en docenten enerzijds en de jeugd 

anderzijds. Een periode waarin veranderingen op allerlei gebied centraal stonden. 

 Om het geheel overzichtelijk te houden, zijn de uitkomsten van dit onderzoek over 

de drie organisaties in een apart hoofdstuk opgenomen; dit hoofdstuk. Elke organisatie 

zal hierin stapsgewijs doorlopen worden. 

 

Rode Jeugd 

De column van Godfried Bomans in 1966 had ertoe geleid dat de Rode Jeugd publicitair in 

een recordtijd op de kaart was gezet. De doelstelling van de Rode Jeugd, de omverwerping 

van het kapitalistische systeem, moest vooral bereikt worden door actie. De publiekelijk 

toegankelijke scholingsavonden moesten de achterband van de Rode Jeugd hier bewust 

van maken en voorbereiden om in actie te komen tegen de maatschappij.  

 Binnen de Rode Jeugd was er sprake van een centraal geleide samenzwering die, 

volgens de politie en de BVD, de Nederlandse samenleving bedreigde. Systematische 

(gewelddadige) misdaden die ernstige gevolgen voor de Nederlandse samenleving 

hadden werden gepleegd en fysiek geweld tegen personen werd niet geschuwd om hun 

doelen te bereiken of om personen uit te schakelen. Binnen de Rode Jeugd was er sprake 

van een strakke hiërarchie waarbij onder andere Willem Oskam en Henk Wubben de 

dienst uitmaakten.  

 Actief werd de media niet opgezocht, al waren er incidenten waarbij dat wel het 

geval was. De media werden binnen de Rode Jeugd vooral beschouwd als een onderdeel 

van de maatschappij die ze wilde veranderen. 

 

Rode Hulp 

De doelstelling van de Rode Hulp was anders dan die van de Rode Jeugd. Daar waar de 

Rode Jeugd nog de omverwerping van het kapitalistische systeem nastreefde, daar wilde 

de Rode Hulp vooral misstanden aantonen in het rechtssysteem. Hier waren de media van 
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een groter belang dan bij de Rode Jeugd het geval was geweest. Toch zijn er weinige 

artikelen verschenen in de linkse bladen waarin de Rode Hulp-organisatie aan het woord 

gelaten werd. 

 De Rode Hulp richtte zich in eerste instantie op de detentie van het Rode Jeugd-lid 

Lucien van Hoesel. Later richtte de Rode Hulp-organisatie zich ook op andere groepen en 

personen. Desondanks was er in de vier bladen weinig ruimte voor de Rode Hulp. Zelfs De 

Nieuwe Linie, publiceerde zeer weinig over de Rode Hulp. Opvallend, omdat Van der 

Meulen, mede-oprichter van de Rode Hulp, redacteur bij De Nieuwe Linie was.  

Hoewel de Rode Hulp organisatie in het begin van haar bestaan meer aandacht 

besteedde aan de media dan de Rode Jeugd had gedaan, daar verstomde de schreeuw om 

aandacht met de komst van Van Hoesel.  Na het ontslag van Van Hoesel uit de gevangenis 

verharde de sfeer binnen de Rode Hulp en sloeg het een gewelddadigere weg in dan het 

voorheen had bewandeld. De climax werd in 1976 bereikt, toen een groep uit de Rode 

Hulp een guerrillatraining bij het Palestijnse PFLP in Zuid-Jemen volgde. De arrestatie van 

het Rode Hulp-lid Lidwina Janssen bij een verkenningsmissie ter voorbereiding van een 

vliegtuigkaping door het PFLP, luidde het einde van de Rode Hulp-organisatie in. In de 

stroom artikelen die hierover op gang was gekomen, werd Janssen uitgebreid 

geïnterviewd, maar werd de Rode Hulp-organisatie niet meer aan het woord gelaten.  

 

Rood Verzetsfront 

De doelstellingen van het Rood Verzetsfront toonde gelijkenissen met de doelstellingen 

die de oorspronkelijke Rode Hulp had.  Hoewel het RVF niet zodanig als organisatie aan 

het woord kwam in de bladen met een linkse signatuur, daar werd er wel aanzienlijk 

meer gepubliceerd over de misstanden die het RVF aan de kaak stelde.  

 De acties die vanuit het Rood Verzetsfront werden uitgevoerd, vloeiden voort uit 

de doelstellingen die het RVF zich gesteld had, en moesten zodoende voor zich spreken. 

Het maakte volgens voormalig RVF’er Moussault niet uit wat er werd geschreven, zolang 

er maar geschreven werd over de onderwerpen die het RVF aankaartte. Hoewel er 

meerdere artikelen verschenen die ingingen op dezelfde situaties als waar het RVF zich 

tegen inspande, verschenen er wel artikelen in dagbladen, maar niet in tijdschriften met 

een duidelijke linkse signatuur.  

 Na 1979 is het RVF gestopt met de benadering van de media en is ze zich vooral 

gaan richtten op het orgaan De Knipselkrant. 
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Probleemstelling 

 

In hoeverre hadden de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront  

in de periode 1970-1980 ruimte om in de linkse tijdschriften als De Groene  

Amsterdammer, De Nieuwe Linie, Kri en Vrij Nederland,  hun grieven te  

uiten? 

 

Het antwoord op deze probleemstelling is in het vorige hoofdstuk in feite al gegeven. Toch 

is gebleken dat er in de onderzochte tijdschriften relatief weinig artikelen zijn verschenen 

waarin de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront ruimte kregen om hun grieven 

te uiten. In tegenstelling tot wat is gebleken, had ik bij aanvang van dit onderzoek het 

vermoeden dat met name bladen met een linkse signatuur, ruimte hadden gelaten om de 

Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront hun grieven te laten uiten.  

Uit de uitkomsten van dit onderzoek is gebleken dat het antwoord op de 

probleemstelling tweeledig is. Aan de ene kant moet er oog zijn voor de drie 

groeperingen, Rode Jeugd, Rode Hulp en Rood Verzetsfront;  aan de andere kant moet er 

gekeken worden naar de behoefte van de pers. 

 De kleine hoeveelheid artikelen valt enerzijds te verklaren door het feit dat geen 

van de drie organisaties actief de media benaderde om hun (persoonlijke) grieven te 

uiten. Er waren weliswaar ook momenten waar dit niet voor gold, zoals bijvoorbeeld de 

infiltratie- en provocatiepogingen binnen de Rode Jeugd en berichtgeving over de 

arrestatie van Lucien van Hoesel door de Rode Hulp. Vanuit de Rode Jeugd en de Rode 

Hulp werd er wel eens een persverklaring verstuurd, maar zonder dat daar van te voren 

over was nagedacht. Hoewel het Rood Verzetsfront weliswaar niet een actieve benadering 

van de media had waar het hun eigen grieven aanging, daar onderhield het RVF wel goede 

contacten met enkele journalisten. Het waren vooral de misstanden die het Rood 

Verzetsfront via de media aan de kaak wilde stellen. Aandacht aan het Rood Verzetsfront 

werd er in de bladen met een linkse signatuur nauwelijks besteed. Het RVF zag zichzelf 

voornamelijk als een doorgeefluik van informatie. Op enkele incidenten na, hadden zowel 

de Rode Jeugd, als de Rode Hulp en het Rood Verzetsfront nauwelijks de behoefte om hun 

grieven te uiten in de media.  
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 Anderzijds was er vanuit de bladen met linkse signatuur weinig behoefte om over 

de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront te schrijven. Hoewel er in het 

weekblad Vrij Nederland de meeste artikelen verschenen waarin de drie organisaties 

genoemd werden, werd er vooral over ze geschreven. Het principe van ‘hoor en 

wederhoor’ werd hierin nauwelijks toegepast. Terwijl het weekblad De Nieuwe Linie 

bijvoorbeeld veelvuldig publiceerde over zaken waarvoor de organisaties Rode Hulp en 

Rood Verzetsfront zich inzetten. Opvallend is dat het tijdschrift van de Vereniging van 

Reclasseringsinstellingen Kri nauwelijks publiceerde over de drie organisaties. Pas in de 

tweede helft van de jaren zeventig verschenen er enkele artikelen die overeenkwamen 

met de misstanden die het Rood Verzetsfront aan de kaak wilde stellen.  

 

Reflectie 

Bij de aanvang van dit onderzoek had ik de verwachting dat de Rode Jeugd, Rode Hulp en 

het Rood Verzetsfront veel ruimte kregen om in bladen met een duidelijke linkse 

signatuur hun grieven te uiten. Dit omdat de organisaties als ook de onderzochte bladen, 

een duidelijke linkse achtergrond hadden.  

Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek mijn hypothese niet ondersteunen 

dragen deze wel bij aan nieuwe inzichten in de manier waarop politiek gewelddadig 

activistische groeperingen als de Rode Jeugd, Rode Hulp en het Rood Verzetsfront, in de 

jaren zeventig de behoefte hadden om in de media hun grieven te uiten. De stelling van de 

historicus en socioloog Alex P. Schmid, dat de nieuwsmedia voor zojuist genoemde 

groeperingen (onder andere voor het coördineren van acties en het leggen van banden 

tussen hun vijanden en het publiek in het algemeen) van groot belang zijn, gaat daarom 

niet in alle gevallen op.  

Dit onderzoek heeft niet alleen tot nieuwe inzichten over de genoemde 

organisaties geleid, maar heeft eveneens geleid tot nieuwe inzichten in de ruimte die deze 

organisaties in linkse media kregen.  
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