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tr.: Intr edepolit i*Jc Revolut i0
Coaaaaistisehe Partij. (

Ia aansluiting ©p laijm brief m> 129835, d«d. 15 Maart
betreffende de "iBtredepolitiék* ras d» th&na ia
'h«t verborgen werkende E«TOlutio»jaair-GofflHmaisti8cb« S-artij
(£.C.P.) ia S* P.v.d.A. en het H, T*?., moge ik uwe Excellentie het navolgende ter kennis brengen.
op 13 «a 14 September 1952 werd in het gebouw "B*
Valk", Yalkenburgerstraat 105 t« Amsterdam, »*n «fitting
gehouden vaa faet Centraal Comité van d* B. G. P., dat zich
tegenover de zaalhouder aandiende als «Eeisvereaigiï^
Sxcelöior», Het voornaaaat* agendapunt wae de tieepreking
van een resolutie aangaande de resultaten van genoeade
"iatredepolitiek*, di» tïaaji» gedurende ongeveer een half
jaar is gevoerd. Iet besluit vaa het S. G, P. -congres van
Maart 1952 om d* partij foraeel 0p te aeffen en de individuele leden in de l».v,d.Ju en het M.T.T. te doea tredem,
wordt ia deze resolmtie Jaist genoemd, endank» het feit,
dat de ï.v.d.A» tegem de verwaehting vaa de E.C, B. im,
niet is d» oppealtl» werd gedrongen. Het politiek bewuataijn vaaa d« arbeiders ia aet l.T.Y. *al, aldu» de gedscatengang vaa de !,0,p»-beattiard«rst toenemen en een radiealiserimg van d* ï.v.d.A. tet gevolg h»bb«a. B« 1.0. P»
wil daarom voor alle» de oppositie in het S.V.Y. aanwakkeren*
Baige S,Q.P.-ledöm baraehten ter «Ittiag va» aet C. G.
verslag uit over hun ervaringen bij het agitatorisehe
de P. v, d. A. em het B. T, T.»
Wouter Jan f ieleaaa (25-3-1920, M*lia«ant), wooaaehtig
t» * s-éraveakage, Oitntaasatraat 14» a«sistent-aeco«iitaiit ,
verklaard* dat taaaa vijf &,G.P.*er« lid zijn van dft
P. v. d. A., afdeling Amsterdam Oost-l» In de door hen gevorade S.C.jp.-*e*l* wordt vooraf het optreden ia d«
afdeling svergaderingen besproken» Hoewel geen deaer
a.C.f.*e3?s d**l uitjaaakt van het kader van d« ?*v.d.A.
was asm ,/ejB- niettemin in geslaagd toegang te verkrijgen
tot een kaderbij eenkomst in Krasn&polsky te Amaterdaffl,
die aldaar na dé v«rkie*ia^en werd gehouden. Volgens
man was het niet wemaelijk, dat E.O.P.'era ia een dergelijk* vergadering het initiatief mamea tot oppositie; hij
achtte het echter aiet bezwaarlijk te pogen een éénmaal
bestaande oppositie te beïnvloeden.
Sijne Sxcellentie
de Minister vaa Binnenlandae Zaken.
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|>e aultjjr 't woonachtig te Middelburg -vardar» g «g«r «na
niet bekend - aoide ale niet P. T, d. A. -lid bestuurder tt «ijn
ran d* plaataelijke afdaling Tan de l?.7.?.-Metaalbond. Zijn
zeven medebestuurders zijn wel lid vaa d* p. v. d. A.. Uit d*
vergadering ontving De Ruiter het advies ze spoedig mogelijk tot de p.v.d.A toe te treden. "Bat geeft j» medebestttur*der» aeer vertrouwen, dan gaan ae je besohouwen als een 4*r
"hunnen} een partijgenoot zullen ze er niet ao gauw uitgijp flrave (28*2-1908, Qn*twedd*3 » wonende te Eindhoren, Kreugelatraat 44» deeld* mede bestuurder van d*
plaatselijke afdeling van d* P.v.d.A. te *ijn*
Eelkc Zinotra (g~!-1893, Amsterdam), woonachtig te
Amsterdam* Oostaaanatraat 43-111» houtnavenarbeider, bad
door een hem in de haven overkomen ongeval geen kana gezien
een bestuursfunctie te bekomen in de Central* Bond van Transportarbeiders (G^B.f.-H.VtV*)» Hij wa» al» lid van de Afdeling West-I van do P.v.d.A. te Amsterdam nog niet in de
gelegenheid geweest een vergadering te besoeken.
Eax Plefrkor, (3-10-1924, Aa» t er dam) , woonachtig te A»sterdam, Afrikanerplein 9-III, meubelmaker, zeide aeer bevriend te zijn geraakt met een van de bestuur der o van de
Algemene Diamant Bewerkers Bond (A.H.D.B.-N.T.7.) . Hij zaide lid te aijn van de D.3.J.V. "Sieuwe Koere", de jongerenorganieatie ran de P.v.d.A..
gh»g van f f i» ( 2^-6-1 927f Am»t«3Pd*a}, woonachtig te
Affleter3aa, J. Wai t straat 3 h», was, volgena aijn aedadelen,
ook lid van &e "Siewe Koere". Hij aohtte het niet moeilijk
in d«»e"bttrgerlijk« omgeving" ««n beetuursfunctie te beaaohtigen* plekker voornoemd, sou voor ao*n b«0tuvtrapoet reeds
gepolat «ijn, naar deze voorlopig hebben afgewezen*
Hugo Heraan 33renth ( 25-2-1 916, Haat e- Buit a land) , woonachtig té ' «-(Jravenhage, Frankenetraat 55h, hield aan het
eind* van de voormeld* beaprekingen een referaat over HWat
on» te doen staat", De R. G. P. 'ere dienen a. i. in d* P.v.d.A.
en in het K. 7. f. grote activiteit te ontwikkelen. "We aoeten
«al» het ware kind aan hui» «ijn hij hen en het vuile werk»
*b,v. verepreiden van pamfletten, huisbezoeken, sehrijfwerk, .
"colportage, wat anderen weigeren* graag willen opknappen"*
Tia vertrouwde connectie» moet getracht worden bes tuur •funotiea te be*etten| d» zwakke plekken moeten werden uitgeeocht om «odoende door te dringen tot A* leiding. Nadrukkelijk vestigde Dr ent h er de aandacht op, dat de R. C. P. 'era
aich onder geen voorwaarde mogen bloot geven. "Een in de
"P, v, d. A. gekropen of in het H. 7. V. geelopen R.G.P«'er, die/
"ontaotiaoh optreden uit de organiaatie wordt gegooid, heeft
"de «aak van de Vierde International* benadeeld. Zoiets» kan
"in onze ogen geert genade vinden".
- Te w het gevalïïweixoeileatl* de»« informatie e van "belang mooht aehten voor de Minleter-Preaident én d* Mini» t er
ran aooiale ?;aken «luit ik een tweetal afeohriften van deae
hrief in.
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