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Revo lut ioiinair Communistische
Partij (R .C ,P . ) -

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie bijgaand te
doen toekomen een afschrift van een door mi;j aan Zijne
Excellentie de Tice-Minister-President d.d. 12 Maart 1952
gerichte brief betreffende de Revolutionnair Communis-
tische Partij.

!T HOOFD VAÏJ DE DIENST*.

Aan Zijne Excellentie
de Minister President. Mr. H.W. Felderhof.
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Revolutionnair CommunlBtische
partij (H,C.P.)-

Hiermede moge ik Uwe Excellentie het navolgende ter
kennis brengen.

Een meningsverschil tussen het Centraal Comité en het
beatuur van de afdeling Ho 11 er dam der Revolutionnair Comntu-
nistische Partij» de Hederlandse Sectie van da Vierde Inter-
nationale, heeft geleid tot het uit deze partij treden van
genoemde afdeling.

In Augustus/September 1951 bepaalde het Congres der
Tierde Internationale, dat de partij z'ioh in de toekomst
temidden van de massa der arbeiders moet begeven, teneinde
deze, zonder zich echter rechtstreeks bloot te geven» trots-
kistisch te beïnvloeden. Bet Internationaal Secretariaat
heeft dese algemene richtlijn voor de verschillende Secties
uitgewerkt. Voor Nederland ia bepaald, dat, als niet moge-
lijk blijkt een fusie tussen het O.V.B. - Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties * en het H.V.V. te bewerk-
stelligen, de R.C.P.'ers, ̂ eorganiaeerd la het Ü.V.B., deae
organiaatie moeten verlaten en tot het H.V.V. moeten toe-
treden. Voorts dient de R.C.P. te trachten in de F.v,d.A.
een radicale linkervleugel te formeren.

Medio Januari 1952 vergaderde het Centraal Comité der
l,C.P. te Aasterda» in tegenwoordigheid van een tweetal ge-
delegeerden van het internationaal s«cretariaat. In die
zitting ageerde Helle Oosterwijk, bestuurslid van de Afde-
ling Rotterdam, tevene een vooraanstaand* figuur in het
O.V.B», op heftige wijs* tegen de aanwijzing van het Inter-
nationaal Secretariaat inzake d© te voeren "oaesapolitiek'1.
Ondank» zijn actie besloot het Centraal Comité na stemming
èe aanwijzingen van het Internationaal Secretariaat op te
volgen.

De Afdeling Rotterdam heeft zich onder aanvoering van
Oosterwijk bij deze gang vaut zaken niet willen neerleggen
en het Centraal Comité heeft hierop besloten, dat deze Afde-
ling geen deel meer zal uitmaken van de Vierde Internatio-
nale. "De Tribune" van 1 Maart 1952 doet hiervan mededeling.

foor de thans afgescheiden afdeling Botterdaa wordt
echter nog wel een mogelijkheid opengehouden om van de be-
sluiten van de Vierde Internationale te blijven kennis
nemen.

lella öoeterwljk heeft het plan geopperd over te gaan
tot de vorming van een nieuwe partij in de geest van de
oude E.S.A.P..
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