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Bijgaand heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport te doen
toekomen, waaruit U moge blijken dat het Centraal Comité van de
Revolutionnair Communistische Partij heeft besloten over té gaan
tot het voeren van een "open politiek".
Dit besluit zal echter niet van invloed zijn op de door R.C.P.
ers in andere partijen ontwikkelde activiteiten, die op dezelfde voe
zullen worden voortgezet.
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Deze rubricering is
NIEUWE KOERS IN DE REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ (R.C.P.)

De R.C.P., die de Nederlandse sectie vormt van de 'te, T>rotskistische, Internationale, trad sedert maart 1952 niet meer naar
buiten op als partij-politieke groepering.
Pit waa het gevolg van een op hét Je Wereldcongres van de 4e
Internationale genomen besluit dat de Nationale Secties een sterker
geaccentueerde "massapolitiek" moesten voeren.
Voor N.eSerland betekende dit één verankeren in de "reformis-r
tische''?. v.d. A, en het N.V.V., waarin

'" _

zou moeten worde, n

geageerd.
Deze zgn> "intredepolitiek" heeft echter niet *an d,e verwacht
tingen voldaan. Eet werd bovendien als een bezwaar gevoeld dat -hierdoor de band met meer revoiütiönnair georiënteerde lagen der arbeidersklasse haast volledig werd verbroken.
Dientengevolge werd reeds enige jaren geleden dé wenselijkheid uitgesproken om wederom té komen tot de oprichting van een
"open groep" die niet is betrokken bij het intredewefk.

:

Hét Centraal Comité van de R.C.P. heeft thans besloten ook ee
"open politiek" te gaan volgen. De bedoeling hiervan is he't éogélij
te maken meer naar buiten te treden. Daarnaast zullen zij, die bij
het intredewerk zijn betrokken, hun activiteiten normaal blijven
voortzetten.
Aan dit besluit ligt, blijkens de daarbij gegeven motivering,
de verwachting ten grondslag, dat dé door de interne moeilijkheden
in de C.P.N, dakloos geworden C.P.N.-ers de kant van het Trotskismi
zullen uitgaan.
Op grond hiervan zal te Amsterdam met deze groep contact wor
den gezocht en wil de R.C.P. in Rotterdam gaan ageren onder voor
het Trotskisme vatbaar geachte O.V.B.-leden. Het lid van het Centraal Comité

^.Ü^

deed in een besloten vergadering van de

R.C.P.-sectie Rotterdam mededeling van de genomen besluiten, doch
toonde zich persoonlijk kritisch ten opzichte van de mogelijkheid
dat zij, die de C.P.N, de rug hebben toegekeerd of dit nog zullen
doen, zich tot de R.C.P. zullen wenden.
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Een ander lid van het Centraal Comité

~~*

,

achtte het gewenst dat één. der R.C.P .-leden zou toetreden tot
de C.P.N-, teneinde daardoor op de hoogte te blijven van de interne zaken in die partij.
v

f

.,
die als
lid van de B.C.'P.-sectie
Rotterdam
de
*
'
-

vergadering bijwoonde, zegde daarop toe zich als C.P.N.-lid te
zullen aanmelden en te zullen trachten de oppositie tegen Paul
de GROOT te ftimuleren.

