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u I TT R t t St l 
. Gf U'\ . OD ' ......... . \ ........ _ .......... <::""} 

.. ~ u: ..... Ag.ro .. \ ..... ~.]-- · 
Voor : O.O .. tD:l- .. 

Jaar ~n gewoonlijk be~rouvbare zijde word~ Teraomen, zal 
door de ROP, in plaats van -~ orgaan :IODAS, thans een 'b~acl 
... dedeliag811" worden uitgegewn. zoara hierop èJe h&n4 ten 
worden gelepl, sal deze Jlieuve ui-tpw 1J, althans ter temd..._. 
nemi.Dg , bere ikea. 

lil di\ eera-te nw.er .a "llededelinaen• aal worden behaactalt 
eea uit Bolivia ~• tro\skis~isohe zijde oat~agea brief. 
waarin meldlag wordt gemaakt van_ he~ aandeel der ~rotakiat.n 
iJl ae aldaar oalanga plaa'la gewnden hebbende. geslaacct•. -
weB'lel:lq. 

Yoorta werd Yerll.... 4at er in de h'auee trotskisti80he · par
•ij U-eespalt ia Oft'\tJtaq, he'\geea Yeraoedelijk tot een tJeb.eU< 
~BC sou letdea. De .-aen hie~n sou gelege• aijft in •• ~ 
IÄalldl,.id • fla'\ de Pran" t.rotslr::irien ten dele nte'\ wn siiUI 
sijB aieh in trtal1a18'\1ache orcaDiaatièa te begewn. 

w =-•=----=•--=•~c=•=--===•----==o====•--=-==•=•=aa=== •••• , 



Aan de arbeidersklasse van Nederland 
Het is voor ~lke arbeider en -arbeidersvr:ouw duidelijk, dat een nieuwe oorlog 
wordt voorbereid. De kapitalisten hebben met twee wereldoorlogen nog niet 
genoeg ellende C?_ver de mensheid gebracht. Zij hebben thans een derde nodig 
om hun ondermijnde stelsel nieuw leven in te blazen. Zij willen 'onder leiding 
van .de Amerikaanse grootkapitalisten die landen, welke aan hun heerschappij 
zijn ontrukt (de Sowjet-Unie, China, de Oost-Europese landen) openbreken voor 
hun kapitalistische uitbuiting; zij willen tegelijkertijd de arbeidersbeweging in alle 
landen vernietigen. Zij willen gaan voltooien wat Hitier niet gelukt is. Het zal 
hun echter niet gelukken. Maar intussen gaan zij voort met hun bewapening, 
verlagen zij het levenspeil van de werkende massa's, verminderen de toch al· , 
te beperkte woningbouw, verlengen zij de dienstplicht, kortom, zij zijn hun 
oorlog tegen de 'arbeidersklasse al begonnen. 

OORLOG AAN DE OORLOG EN AAN DE OORLOGSVOORBEREIDERS I 

De kapitalisten maken op deze wijze de toestand voor de arbeidersklasse in 
Nederland nog meer ondragelijk. Brandender dan ooit is de vraag, op welke 
wijze daartegen de strijd kan worden georganiseerd. De krant, die gij leest, zou 
U daarbij grote diensten kunnen bewijzen. Helaas is het tegendeel meestal het 
gevaL .Het Vrije Volk. en .. Het Parool" hebben zich volkomen laten inschakelen 
in de oorlogshysterie. Zij spreken niet de taal van onze klasse, zij zijn de spreek
buis van onze vijanden geworden. In beider kolommen vindt ge opgezwollen 
artikelen over luchtmanoeuvre's en andere ·oorlogsoefeningen, wordt de oorlogs
politiek van de regering goedgepraat, wordt elk verzet van de arbeidersklasse 

L aangevallen, kortom, zij hebben zich aan de verkeerde kant geplaatst. Zij ver-
dedigEm de politiek van de kapitalisten onder de arbeidersklasse. Misschien leest 

·gij .De Waarheid". Ook dan zult gij bij voortduring tot de ontdekking zijn 
gekomen, dat gij niet die voorlichting krijgt, welke thans noodzakelijker is 
dan ooit. Tegen over de doelbewuste oorlagsvoorbereidingen van de kapitalisten 
stelt .De Waarheid" geen doelbewuste politiek van de arbeidersklasse. Zij vertelt 
U, dat kapitalisme en socialisme vreedzaam samen kunnen leven. Zij ijvert 
daarom voor een .Pact van Vijr, d.w.z. een pact tussen de Sowjet-Unie en 
China aan de ene kant, het kapitalistische Amerika, Frankrijk en Engeland aan 
de andere kant als • waarborg tegen de oorlog··. Tegelijkertijd predikt zij de 
ontwapening. Intussen versnellen de kapitalistische regeringen hun bewapening. 
Hun stelsel is bankroet, ·zij kunnen alleen nog maar leven als zij de veroveringen 
van de arbeidersklasse, en dus ook de Sowjet-Unie en China, vernietigen. De 
kapitalisten willen geen vrede, zij bereiden de oorlog voor. Strijd tegen oorlogs
voorbereiding en oorlog, betekent dus STRIJD TEGEN HET KAPITALISME. 
Het is .De Tribune" die dat duidelijk uitspreekt. Zij gaat alleen en uitsluitend van 
de belangen der arbeidersklasse uit. Zij verwerpt de godsvrede met de bezitters, 
zoals die door het .. Vrije Volk" wordt gepropageerd. Juist daarom kunnen wij ook 
de politiek van .De Waarheid. niet onderschrijven., die met een .Pact van Vijr 
diezelfde godsvrede nastreeft. Onze. kritiek op .De Waarheid. is ook, dat deze 
het b.estaan van een allesoverheersende bureaucratie in de Sowjet-Unie goedpraat 
en verdedigt. B,ur~aucraten verdedigen nimmer de belangen van de arbeiders
klasse, of zij nu aan het hoofd staan' van het N.V.V. of van een arbeidersstaat als 
de Sowjet-Unie. Doch tegelijkertijd moet het voor elke arbeider duidelijk zijn, dat 
het Amerikaanse imperialisme de Sowjet-Unie wil vernietigen, niet omdat er een 
oppermachtige bureaucratie is, maar omdat de grondslagen van het land door 
de Octoberrevolutie in 1917, anti-kapitalistisch zijn geworden .. De oorlog die 
de kapitalisten voorbereiden is gericht tegen de revolutionnaire veroveringen van 
de arbeidersklasse. Het .. Vrije Volk. en .De Waarheid. willen .in vrede leven 
met het kapitalisme·. Dat is een politiek op illusies gebouwd. Vrede is slechts 
mogelijk als het kapitalisme vernietigd wordt, als het kan nog vóór, als het niet 
gaat, tijdens de oorlog. 

DE STRIJD VOOR DE VREDE, MOET IN HET TEKEN STAAN VAN DE STRIJD 
TEGEN HET KAPITALISME. 

Dat is de po!itiek, die .. De Tribune· voorstaat en hardnekkig verdedigt. De ont~ 
wikkeling heeft getoond, dat elke andere p'olitiek voor de arbeidersklasse nood
lottig is. De door het • Vrije Volk. nagestreefde politiek van samenwerking met 
regering en bezitters is de arbeidersklasse duur te staan gekomen. Doch even 
duur heeft de arbeidersklasse moeten betalen voor de steun, die .De-Waarheid. 
in de eerste jaren na de oorlog aan de opbouw van het Nederlandse kapitalisme 
gaf. De bezitters zijn hun eigen gang gegaan, n.l. die van roof op het levenspeil 
der werkers en van oorlogsvoorbereiding. · 
.De Tribune" heeft nooit geaarzeld de schuldigen bij hun ware naam te noemen: 
het is het kapitalistische stelsel, dat de vrede en de veroveringen van de. arbeiders
klasse zal blijven bedreigen. · 
Eén dezer dagen zal U .De Tribune· ten verkoop worden aangeboden. Leest 
naast Uw dagblad ons tweewekelijks revolutionnair socialistisch orgaan. 

· · M. FERARES . .DE TRIBUNE" 
· \rïeuwe Prinsengr ht ~gaan der Revolutionnair Communistische Partij 

} :1\mst~rdam-~~ IVd~ lnterna\ionale' 
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No. 615-14/51/ 
============== 
Betreft: RCP. 

F-TROUWELIJK. 
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Naar uit terzake goed ge!nformeerde bron werd vernom~ 
wil het partijbestuur der ROP in een der komende edities 
van DE TRIBUNE, de achterzijde van dit blad laten bedruk
ken met platen en verhalen over door Amerikaanse soldaten 
in Korea bedreven gruwelen. 

Dit zouden overdrukken zijn van dergelijk materiaal, dat 
onlangs verscheen in een Amerikaans tijdschrift. 

De bedoeling zou zijn om dit aldus bedrukte vel papier, 
dat aan de andere zijde blanco zou blijven, geschikt te 
doen zijn om tegen muren en schuttingen te worden geplakt. 

;:~~;~~========================================;:~= 

(tevens aan HO-Asd) 



UITTREKSEL 

Uit OD 262 Naam: ROP Openbare vergaderingen 

(Voor OD 102 Naam: ROP Periodieken. 

( 

Ag. nr: 102533 Mz. : ID Rotterdam Datum:2-2-51 

Aard van het stuk: Besl. best. verg. ROP afd. R1dam 

Siteur, Pieter,geb. 1.9.95 te Rotterdam (bekend), opent te 20.30 uur de verg. 
met het voorlezen van een brief van het partij-bestuur, waarin er bij de afdelings
besturen op wordt aangedrongen de leden tot meer activiteit aan te sporfn en stelt voor 
in ve1"band met de nog steeds lopende schuld van f 1000.- bij de drukker van "ae Tribune" 
een verloting of een bonte avond te organiseren en een enveloppen-actie onder de leden te 
houden. 

Uitgetr. door: MA. Op aanwijzing van: B4 
Datum: 27-2-51 

~ 40060 - . 49 
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UITTREKSEL 

.....---"-
Uit : on 262 Naam: Revo 1utionnair Communistische Partij (Openb. verg.) 

Voor: on -102 Naam: n lt. " (Periodieken) 

Ag.nr: 88139 -Afz. :verb. 11 datum: 19-6-50 
l 

Aard van hët stuk: bes loten ledenvergadering R. C .P • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hofland Albt~!rt opent te 20.15 uur de vergadering_ fm leest een brief voor uit .Ainsterdam 
waarin op alle leden gezamelijk een dringend beroep gedaan wordt om als extra bijdrage· 
voor 1 Augustus 1950 fl.550.- bijeen te brengen · 
Door de V(llrk;iezingsactie ia een schuld ontstaan van f'l. 1000.- De gevolgen van dit te 
kort zijn uitgebleven, want wil de "TRibunen regelinatig kunnen blijven verschijnen, dan 
zal voor 1 Augustus een bedrag voor fl.550.-bijeen moeten worden gebracht. 
Spreker zegt dat het a6delingsbestuur ·in zijn j.l. gehouden vergadering heeft besloten 
dat de afdeling R~dam fl. 100.- aan vrijwillige!l8.. bijdrage zal bijeenbrengen. 
Dit bedrag kan er koW"~n als alle leden meewerken. Allen zeggen hun medewerking toe 
De volgende bedragen worden gen~t~erd 
Oosterwijk, c. fl. 10.--
Hofland A. fl. 10.--
Siteur, P. fl. 6.--
Sterk, A. fl. 6 .--
Schîmmer, A.M. fl. 7.50 
Schiinmer, H. fl. 5.--
Koning, H. fl. 7.--
Breederveld, F. fl. 7.50 
van Nimwegen, J. f+• 7.50 
Fikamns, B.V.Ch. fl. 7.--
Versloot, H. fl. 1.50 
Siteur, Pieter, zegt, de gènote~rde bedaagen in de konende week te zullen komen incas
seren en deelt tevens mede, dat de persfondsactie al aardig loopt; 14 leden hebben reedS .. . 

voor een vaste bijdragé pel" maand gett'!kt"nd. 
Versloo~ Barmen, zegt, dat de geldelijke bijdragen niet moett"n worden gehaald in de ~e
ken waarin de krant en de contribut~.e moeten wor~fm bl"ltaaid, daar de me.,ste leden dan ge 
geen bijdrage kunnen gt""ven 
Oosterwijk, Cornelis., zegt, dat aan de leden" die daarvoor in aanmt"rking komen, nog een 
inteken-formuljer zal worden toegezonden. 
Spr. wil tl"ve.BS het hoofdbestuur laten.weten.dat de afdeEng Rotterdam fl. 100.-- bijeen 
zal breng«n en dat in de komende week reeds een gedeelte dnarvan xxt tegemoet kan worden 
gezien. Beide voorste~ len worden aangenom~n. 

··························~ 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 
I 

NV B. IV 

Datum: 21-7-50 

<!) 40061- '49 
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Verbinding: No.l2 10 Juni 

Doss.l5/204 

Onderwerp: Tweetal brieven van bestuur R.C.P. 

Hiel'bij woTdi; toegezonden aischri:L:'t van een tweetal 
brieven, die door het Partijbesvuur van de Revolutionnair 
Communistische l?'ar·tij (R. C .P.) zijn verzenden aan haar le
den. 

De brieven hebben betrekking cp de ZOl'gelijke finan
cHUe toestand van de partij iWMJ~~e de verschijning van het 

·t;frgaan une Tribune". (einde) 

..... _____ ..,._ 



A f s c h r i f t I 

REVOLUTI011llAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ-Nederlandse Sectie van de Viérde 
Internationale •. 

( 

( 

Amsterdam 5 Juni 1950. 

A.an de Afdelingsbesturen. 

Waarde EJ:akker s, 

Nog steeds beschikken we niet over een overzicht van de stand 
van zaken van onze speciale ac·tie voor 11 De Tribune". Dit geldt niet 
voor een aantal gunstig afstekende afdelingen. 
In Groningen hebben de kameraden hun bedrag van f.20.-- zelf verhoogd 
tot f.50.--, In Eindhoven werd de volle f.30.-- ingetekend. In kmster
dam werd de f.200.-- reeds oversallreden op weg naar de f.300.--. Als 
bijzondere blijk van ofi·ervaardigheid moeten wij hier he·t voorbeeid 
van kam. Z aanhalen, een Amsterdamse havenarbeider, die een dag voor 
de partij heeft overgewerkt en de verdiende f.j.-- in het speciale 
Tribune-fonds heef·t gestort. Voor zover wij over berichten beschikken 
(een uitzondering vorn1t nog Delft, waar nog slechts i.l.-- werd afge
rekend) kunnen wij verwachten, dat alle afdelingen het geschatte be
drag zullen halen of zelfs overtreffen. l .. en st•3lle de zaken e.chter 
niet te lang uit. Het e.c., dat op 4 Juni bijeen was, heeft daarom in 
goed vertrouwen op de activiteit van de partijgenoten nog geen beper
kende maatregelen genomen ten opzichte van de verschijning van de 
krant. Dat wil niet zeggen, dat het regelmatig verschijnen van de 
krant nu verzekerd is en dat de schuld door de warmte wel wegsmeit. 
Wij moeten he1,; zelf voor elkaar boksen. Daarom gee.ft on~ op hoe de za
ken er bij staan. In het bijzonder de Rotterdammers en Hagenaars moet 
meer reageren. Het contact moet vaü twee kanten onàerhouden worden. 
Er kunnen nog zoveel goede plannen gemaakt worden, maar als de kamera..;. 
den niet schrijven of zij denken ze te kunnen ui Gvoeren en als da"ar
toe bes~oten is het niet te doen, dan kunnen we wel thuis blijven. In 
de huidige situatie is nonactiviteit en lauwheid, desertie. Het huidi
ge moment vereist al onze inspanning, omdat wij aan het begin staan 
van een nieuwe fase in de geschiedenis van de revolutionnaire partij 
der arbeidersklasse in Nederland. Men raadplege de laatste ·rribune 
hierove1·. Nogmaals kam., aan de slag, zendt ons berichten en vooral ••• 
postwissels met de eerste afrekening. 

l\Iet Kam. Groeten, 

Naurice. 



A f e .o h r ·1 . t t 

REVOLUllliONNAIR GO:M:Mu:Nl:S:riSCHE P.AR~IJ·•Nede:rlandae Sectie van de Vierde 
In-ternationale • 

0 

.Auus'ierdam 29 Mei 1950 

Aan de afdelingsbesturen en de ~ .. ,;~$1•den. 

Waarde Makke:rst 
Het is reeds ruim een week gelecJen, dat Wl.J 1.n de ;Districts

eonfe:rentie in Zuid-Holland en de ledenife:rgadel'ing in .Amsterdamt de ' 
partijgen.Qten op de hoogte brachten van de situatie van "De Tribune". , , 
Op 23 .,.i j .1. verzonden wij e•n e:~:rettlaire, die zeer eonel'ete voer- < 
stellê!t;;~·tte voo:r een tijd,t.lijkfit oploseing., die. gezien onze dis- .·• 
aussie nièr·ae Socialistische Unie, va.n buitengewoon groot belang is. ·~ 
Wij hebben de afdelingen om een oord'f!el gevraagd en tevens een uiter
ste krachtiE.spanning. Van geen enkele afdeling in het land kregen wij 
ook maar enig antwoord. In .Amsterda~ werd besloten· een circulaire 
naar de lezers en de partijgènoten te sturen om dezen daarna te be
zoeken, maar tot op heden is NIETS gebeurd. Wij willen de kameraden 
er aan hèrinneren, dat het niet langer mogelijk is om de zaken u.it te 
stellen. Als wij niet op de e.c.-zitting over eeri behoorlijk aantal 
garanties beschikken van de partijg~noten ~'niet alleen een verklal'ing 
dat men wel mee wil doen, neen een opgave van het bedrag, dat zij tot 
1 Aug. a~st willen afstaan) dan zal het €-C. een besluit moeten nemen 
evel' het verschijnen van·de krant. Wij kunnen dit niet hebben. De 
krant moet minstens in zijn huidig;.1:formaa1i en gedru.kt eenmaal per 
veertien dagen blijven verschijnen. Onze pesttie tegenover de Soeia
l:iltisoh(;l Unie zou. enorm verzwakt wol'den. Wij willen niet alle verdere 
al;gumenten h!!rhalen. Maar 0nz• hoop u:i>tspxeken, dat een ieder op stap 

_ gaat om AJ:,li'E: pariiijgeneten voo;J een bedrag te lat"J.l tekenen en te 
t:rachte:r;a. het im. onze vorige oircu.l.ai*'é ve:rmelde bed:rag per afdeling 
te eve:Ftr~ffe·n. •:Lt is de enige kans, die wij hebben. Wij, dat will 
zeggen I&»ER LI» VAN DE JARTIJ. 

Met Kam.Groeten, 

Maurice. 
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Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

OD 262. 

OD 102. 

87133. 

UITTREKSEL 

Narun: Revolutionair Communistische Part~j (Openb.verg.) 

Naam: Revolutionair Communistische Partij (Periodieken) 

Mz. : I.D. Rotterdam. datum: 10-6-50. 

Aard van het stu1c Verslag van besloten bestuursvergadering v.d. R.C.P. ,afd.Rotterdam. 

HOFLAND, Albert, opent te 20.30 uur de vergadering en zegt, 
dat een brief van het afdelingsbestuur van Amsterdam is binnenge
komen, waarin het schrijft dat stappen zijn gedaan om het persfonds 
intensiever te doen werken. Enige goede resultaten zijn reeds bereikt 
in de vorm van vaste bijdragen en postwissele, doch dit is niet vol-
doeniè om de schuld van de krant f .llOO,- in te lopen. • 

Tot 1 Aug. 150 kan De TRirune nog geregeld venchijnen, mit13 voor 
die datum f .500,- is afbetaald. Hiervoor zal een offer moeten worden 
gebracht. Het afdelingsbestuur van Amsterdam heeft dan ook in verbam 
met de financiele toestand van de krant het volgende voorstel aan het 
P.B. en e.c. voorgelegd: het kader van de partij zal zorgen dat voor 1 
Aug. a.s. de benodigde f .500,- aanwezig zijn, alè volgt verdeeld over 
de a,ldelingen: 
Amsterdam f .300,-, Rotterdam f .100,-, Den Haag f .50,- en Delft en Dor
drecht f .50,-. Het P.B. en e.c. hebbèn dit voorstel goedgekeurd. 
· In verband met de discussie tussen De Stem en De Tri~nej:ka.n de 
krant geen week worden gemist. Voor velen zal het op te brengen bedrag 
te hoog zijn, daarentegen zijn er ook leden, die als zijnwerkelijk wil
len, meer zouden kunnen dthen. 

VERSLOOI', Harmen, geb.l2-10-83 te Schiedam voorspelt, dat geen 
enkel lid of abormee naast de bijdlrage voor het persfdmds nog een en 
tra gift 'zal geven. 

OOSTERWIJK, Cornelis, geb.6-ll-06 te Rotterdam, meent dat het 
goed is niet alle leden om een extra bijdrage te vragen, doch een lijst 
aan te leggen van die leden, van wie zeker is dat zij een bepaald be-
drag voor De Trihme willen geven. Spreker zegt dat het bedrag van f .100,
voor Rotterdam te hoog is en stelt voor het P .B. te berichten dat op f. 75,-

. kan worden gereker:rl. 

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B IV • 

Datum: 

~ 40061 - '49 



UITTREKSEL 

Uit 

QVoor 

Ag. nr: 

OD 102 

Nruun: Revolutionnaire Partij (Openbare vergaderingen) 

Náam: Revolutiomiair Communistische Partij 

86379 Àfi. : verb. 12 · Datum: 31-5-50 

Aard van het stuk: districtsconf'erentie :R.c.P. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

: (!) 40060 - '+9 

Tot slot oefende. spreker aant'lr~ op dè leden uit om het geld van een 
èlag weekloon áf' te staan 4!m de partij~ De geld moet dienen om de sèhuld 
bij de drukker van de Tribune. groot F.l200.-- te voldP&n~ , 

NV Op aanwijzing van: B. 

23-6•50 
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1' , Er moet gelä bL1"~enlwmen, willen we ·de vcersc.bijq.irt 
f.ran "De Tribt.u:..e"weer voor 2 ·j::or: .garanderen. :Be.ltnibhele.n 
;op deltosten bi~ de drukker is niet meer mogelijlt;-.l)~ · ., 
1Prijs is al zo laag mogelijk g-ehouden •. Ju-iat nu 11De " , 
:·.r .ei bune" groter van fo:-ma6t mo&t worden 1. v.m •. 4e ,_te,·_-~,.~- : .. 
!voeren discusf:ie . ..met "JJe Stemtt ,· zegt de werk.el1;jkb,1.4,, .. · .. 
~ 11 ink:eir:·:pen". Spr. doet een ha.rtatllobtel·ijk beroep. ttp:~l~~ -~ 
-iOfdeliugen alarm te. slaan en alle kaegelàen bi11Gen 1* -~· :'··.: 
idagen aan het P.B. :'b:p te sturen, indien mogelijk .Jlt$.- .• ~., ~--

~linke P:::::::~::J ~:: ::no::~~:::· uiten h~,'~t~ 
vred enh~ id over het v,erloop van. à e. verkiezing•&9ti•·r.~:~~,·"_ · 
hGaldell.jk moesten a1spr8ken worden gemaakt, w•lke .lè-~:<t 
weer moesten worden afgezegd. De reaotionnaire- ;poltt1.t·, __ '· · · 
laohte zioh slap, als wij weer eens op het loli.PP•rts• y~·· -~ . 
moesten bellen en zeggen dat b.v. -èle propagaJidá.i;;Nll'··*•' 
de Belgische auto nut doorging. Ook de 'ekGs&en .etr.i;j'4'• . 
leuzen waren niet van de beste kwaliteit J zo kalJr.t-e 1a•n, 
b.v. ·in Rotterdam de oude a:rgezakte leuze •oorlo" tea.il 
de Oorlog" en de leuze "tegen Kremlin en W~llat.reet• • ·. . 
Politiek gezien zijn deze leuzen wel goed• .maar zij pakken 
de massa niet. Men stelt voor de verk1ez1ncaoa.~ae in 4t~ 
toekomst wat eerder te beginnen, de afdelinpnltierin · · · .~;, 
geheel vrij te laten en een 2e verkiezings:tonda ~-te·· A· 
stichten. - .· 

. .. . Combx:_ia~$~1i b•t ••• ,Öft cij-D met· den~···-.~ 
wijze van Pera'"ris,M.' t.a.v. de sooial1stisobe Unie ·en·;;~'· 
roeent, dat het I>artijbestuur soepel zal moeten zijn a het 
vasthouden ~an de eigen ~rinoipea. Tactiek speelt in .~e 
politiek een grote rol. 

Oosterwi~k,C. zegt niet 1D te zien waarom de leaze 
11 Oorlog tegen -de~orlog" niet goe4 is. Zo 011d als deze ia 
heeft zij eteeds goed voldaan. spr. meent eveneen._dat 
de efdelingen tijdt:ns de .verkiezingeaot1es meer Yri!l'l•it 
van handelen moeten hebbene ·· 

~:: ' 

Hof' land ,A. ze st • à at bij _de afd. jeuaa van bet ·,. · · · 
o. V.B. wel een pa::;.r- mensen te v~nden sijn, die de vormins · ... 
van een comité vo-or: Joego-slavil o:p zioh zoude~ w1lle.o. · 
nemen. Het grootste. straikelblok zal eohter het:t1M.ttoille· 
gedeelte zijn. · 

Eikmans, B. V .eh. zegt, dat de gehllw4e er beidere · 
geen paar weken loQP voor eGn reis na8r Joego-slavil 
kurt .. en missen. Spr. stelt voor ~ezè aangelegenaheiël op d~ 
Joeg o-5 la vis ohe Lega. tie te beel>reken. Jenst em:uig , is men 
van oordeel àat àooa' een fusie met de soo1alist1soh-a Uniet. 
de politiek van de lt.C.P. beter zal worden aanvaard, .Jni'ta 
men tactisch tewerk: gaat. · ., , · . 

I. ·~ 
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Verbinding: No.l2 
Doss.15/173 

~ 
V~RTRCmT~LIJK 

23 November 1949. 

Onderwerp: Theoretisch tijdschri~t t'De Internationa1ef-------------
Volqno. 

Datum ontvangst bericht: 21 November 1949 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

--
-2 4 NOV. 1949 _ 

- -- I 

®~. _ACDf1~ssi_j 

Hierbij wordt toegezonden een exemplaar van het zojuist 
uitgekomen theoretisch tijdschrift "De Internationale 11

• 

De uitgave van dit tijdschrift en de inhoud daarvan is 
verzorgd door de afdeling Den Haag van de Revolutionnair 

•I.A{C.ornmunistische Partij (R.C.P.). (einde) 

( .~ 
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G E H E I M. 

No.l3. (Verbinding) 

No.7258-14/49 

Onderwerp: De Tribune. 3 November 1949 
========================================================================== 
Datum ontvangst bericht: 3 November 1949 

betrouwbaar 
betrouwbaar 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 

===========================================================~============== 

Gemeld wordt, dat het helemaal niet zeker is, dat 

a.s. Zaterdag het weekblad DE TRIBUNE (ROP) ver

schijnt. 

De drukker heeft aan Maurice FERARES een maanbrief 

geschreven, waarin hij stante pede I 300.- eist. 

Als dit geld niet over de brug komt, dan weigert 

hij verder- mee te werken aan de verschijning van 

dit blad. 

=================E I N D E=========================== 
( 

tLc-.._ 4A· ~ '- e)o ~..t'M..~ ~ F3. 

!>--}::;:_ -·~, 'tt.. )u:_ , ~i· #t cJ~t4-~-. -..;..ch~.~J,_.,."'f.'j.L.v~-c.),~ 
~.U... ~.et.~ 't.t. ~J......... . <J)e ry -. /.vl· A.J '- i-<-ert-.e.l~ 

- d-t. ~., ~ ~ ~.~'\<J~ ' 
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i.aandoverzicht .il.J:llsteJ:.<\,fJI,i Sept.l949 

DE VLAM ftn 21 Mei 1949, onder de ti tel: 
11 .. tJ waard". o.m. : 

U I TT REK SE L 
Uit :.QIL 3.4.Q ... H. 

...... :..12619 ---· 
Vw · OD 102 

···~--· 

"De Vlam ·vecht met de ruc tegen de •u.ur. Zo 18 he' zonder 
"oawegen geaegd. Z4;i heeft enkele du.isenden guldens nodic oa 
.. haar m~beid met kracht voort " zetten. Het ia Uw t.aak oa 
~dit aoge~ijk te maken." 
Het resul"taat van deze ac'tie is ceweeet, dat de raaina '9&11 
1 ,.ooo.- werd bereik\. 
In de jaren 1947 en 1948 wez'4 reapeotiewlijk 1 3. 380,- en 
I 3.ooo,- bijeenaebracht. 
Hieraede schijnt echter de finanoiile gronds~ag van DB VLAK 
noc niet verzekerd te zijn. De financiële moeilijkheden 
vinden hun oorsprong in het gemia aan kapitaal. 

1· YRiiJDJI VAl DE ~.(Vereniging van;) 

feneinde nu een gesonde finane11le basis voor DE VLAM te 
Terkri~cen, werd op 1llit1atlet van cloainee J.J. BUsus. Saa 
de WOLPF en J'r1'ts I:IEJ, op 10 September jl. opgericht 4• 
•vereniging van Vrienden Win De na••. fan deze "'erenlctq 
ll::ulmen lid worden zij die een ainimum-contributie betalen 
ftn I 1.- per me.and, iervijl voorte alle giften en contri
butie ten goede kOMil aan de ~loi tatie 'Y&n het blad. Bet 
bestut&r der vereniging wordt ge-vol'lld door cte drie hierboftil 
genoeade personen, resp. ala voorzitter, penningmeester en 
secretaris. 

DE !BI Btl!m.. 
De financiële po si tie Yan he 'i wekbla4 van de RCP, nl. Dl 
'l'RIBUIJ, hee:t't op de aGDtennUe ftll )let oen1raa.l-comW 
del" BOP, welke op 1 en 2 Ootober jl. we-d gehouden, en 
punt "f'a1'l beeprekinc llitgeaaak't. De conclusie luidde: dat de 
ink011aten wee Jmap z13n 8e4aald, betgeen werd geveten aan 
het 1eJ"Q8l.OJ8D •n het •~Ral abonn& •a en de "ftrrü:t• 
sleohte colportage. De schuld van de krant bedraact nu 
1 ~o,-. Alle eon._ributlepl.tu en andee inkomaten w<W4ea 
door de krant gesoupe-erd. Al.le :traellten worden ingespannen 
oa op a eer kone tel'lli ~ een poot bedree van de schuld in 
te lopen. De redaetie zal worten uitgebreid en voortaan 
worden vaarpn0118t1 door Sal s~. Ra:rr:r OOMBRIIX: en fheo 
van !liJI, al-..cle Maurice PBRA.J.BS. 

l• Ut' XOIIPA@. 
Het cevol.a ftll een en ander 1a pveea'i dat bet intern .,..._ 
pan der IOP, BB7 I:OJIPAS, weanw.n elnd • de oprioh'\:1q ftll 
de Ro.f op .oD.n881-.tige '\i.jden ~t DU toe --40. n___.,• Jd .JB 
verschenen -het laatste in AprU 1949- ook niet ... r kon 
verschijnen. Dit orgaan, zo werd aangekondigd, aal vee wr
achijnen, daat d• af~eling Rotter4aa der ROP zich da~r 
beeft &frant ceetela.p) 

! . DE INTERNAflQI@. 

Jle1 ingang •n 1 lfowmber 1949 sal door de RCJ» worden uit ce
geven •De In'\ernationale", valk orpan ~orlop1g in ge st en
o1lde -.ora eens in de twee maanden zal verschijnen. 

. De adainistrstie is sen.atigd bij M. JBRAUS wrwijl de l ~~~tie wordt waargenoaen door B.J. COMJRiïi:, paeu.4on1em . 
~ de BRIIJC. 



J!IA~ belicht dan de te,enwoordige financifle toestaa4 
van . fRIBUHE en komt tot de oonoluaie dat de 1nko..t.a 
weer knap sijn ptdaalt, betgeen hij wijt aan het 'terll&
lo,.n van het aan"tal abozml•a en de "Terrekt" slecht. 

· ;· '771 oolportaa-. De eehulcl ftn de krant la nu ruim 1 850,-. 
! . · .~ I Alle contributiegelden •• andere 1nkOJUte voreten feh"l 
1 ~) : OD .2.6.2 ...... ~ door de krant paoupeed, aet p-nls, dat de atdel ngea 
; . . . 71 43.0 1 peZ'Jil8.nellt zeilder eaU e1 t'ka. .Aader cenlg daarY&rl 1e, 

0 . , öïf.10"~c··j dat het int_.. orcaan· XOIII.d ook niet aeer kan ftt"seb1j-

. "-~~:==·~--~- .. ~ !.e:.t.!• .:!.~l::r:h:!1::!t:!1 W:!::!1U:.:;:n:.:n oa 
&11 ~ op zeer kor"te~& tera11Jl een er oot bedras op •• aohv.ld ia 

0 

~ ~ te lopen. Daarbij -c de kraat niet kleinu worden ,._ 
· maakt; oot -. <Je prijs niet worden "rhooc4, hoevel 

~ S een stijcin& ftD de papierprijs ia b.et w.rschiet ltat. 
Terder deelt lûj ••• dat yan Sep\emHr 1948 tot Septea
ber 1949 een bedrac --. 1 Moe.- wn ben ... aaa .,.r
goed111C 110or releko..._ aan 4e C.O.•l•tl• en de l-ed• 
Yan hei part i ~be.eta.w • aan e'kno1le en aaa porti. llij 
wenst -.a'tregelea 011 tot ••r aoti?11e1t fta de partij
genoten te koaa. Iu wil de U1: 1'11.ets doen olldat de an
der oot niets uitwen. n, vil in drie maam1en bezie 
welke u. .. raau aettef z13n ot nle1. De eersten kr1~pn 
..-. parl13boek1e, de aDdenn woreten ale vriadell .,.. 
Dl BIBVKS MsehftWd. linwe leden zullen werden "beoor
d•el4 naar bun ?erd1enstea •oor ae par•i~; eventueel ko
men zijdan 1a aaamerJd.q voor het p&nij'bo*je. 
Spreker vil dan oot aoc een ballo'kae-comm1n1e + andere 
aa'\regelen om ae par\13 voor oncewenate 1nf1l tra-tie te 
behoed•. 

Besloten wordt. te eolpo~ hartiser aan te pakke. 
Uit lMasllinl&inc s\Ülen 1111lCler pari1~1Mstuurawrgad .. iagen 
worden geholtdea. Het orcaaa D! I:OJIPAS aal veer de 4ev 
ui tgaaa.; de atdellq 1.-tterdaa àeett si eh daart"Oo:r geran1 
aen.ld. De 1nkosnen 111' D! XOMl'AS mocen niet aeer wor
cl en owrceuwld naar DB ftiBVQ. Dlj seragelde atdraeht 
ia een klertje wor dit blatS rv.imschoota Toldoenèle. Mo-
ael13k achiet er aan noc wat onr .oor de ltraat. Ben 
naaa- n adreal1ja1 aal 1n he~ TenoJ.c yermel4en waar 
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DE TRl:SUltE verkrijsbaar ia. De redactie van het blad zal 
worden uitgebreid. De staf zal komea te bestaan uit de 
heren: Sal SANTEI, Barry OOMBH.INX, Maurice J'ERAllES en 
Theo 'fan TI .Tl • 
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T.erbi.n41n&t 
Not 1103 
Oti.t•~• Ledanverp~~rtas R.o.». 
Datllm-oatt•-•• bert.óbtt 12-9-1949 
Be~rO\brbaarheid ~·~S..h~a•YC" a JWOzroawbaar. 
'fa.ar4 eriq lm!-1eht 1 JJett-~wbaar. 

'f•Yitllll 1Ut!'ifl)lt g•oradeJ:~ Wt • • • 
Kec1eweruDOe 1nst~t1.. • teAe. 

UITTREKSEl 
ua : .~11 l/, .. 1.. ... ~ .. 
A!J ft(J,; . . bj.J.l_l···•--·o 
Voo' ;~---. . .. k 

·. ! 

' 
__....~ .................... .....,......~..:..- ............... _. .... ~-· .... ...._.. ............... ...".~-~ ........... -~ ............. -.-.........,_ ........................ 1 .... ..:.:. : 

··.r 

• \ • < • 

. . i 
· Xor~ Yersla& .,U <la Jl!•p;t'Feftr&M .... :4t· · 

äi!Ol!l!&éaMila g9J!!MB&I\il5!ht .Jil113 C4t .lltblt!lè . 
al,t} ,_ se~t&n1tu e»> T:r-l~daa 9 •~•bar 1949, •• .io ·· ·~ 
taQr, 'tb bitiae vu !191EI• A11Jwt, geb. 14-9-191d 
tt 1\0'ttRdaa fwktÎit) ,wo .. nte W••* YarkeDoord•.., , ... • 
ll/11 tt Ro~t-trt•. - .. , 

·. . 



. -...: '•t •• ,.,-::-:;; .• - \'.• f '.' • . ·;;:.:: ';::..v:~;'o:' • . . ~· . \ ,;., . ., ·· ..•. ··~_ .. ::.~ .•. :~t;/ 

-<~:··.,.:;t,(-'f~~ ·".. . · ·~.e~~la,.~ .. 3e. Congre·s::~~.d~>Rcp~~e· A'dB:in.:o.P.:.~:t)~ 17 enJB-~j>J!_f'i, .. · ·. '·' 
~ ,, _.,7.. ,· ', c .]~~~:~~-- ( ··>~ 

.. .. ·-l .. --.:.~ ' r- ' ' ' ' '. '-~ ' ' ~~>!} r-~ ' ' ' 

·.i' 1 ~-·-,~_•JMiJs~. ~-- . ___ ., __ . it~. ~d., am'.-l.ia.t · vr.i_ jwe-~ .p:t*t~-- d'at inoet_ .. ver-~n4 .. r_ ... en •. ·.ltt-.;~---~.·.:;:·· 
... , ·JU ... L'8! ... ,... .'lMt&!Jlwerden er op de hoek van de !lbè'l't .CUyp_.:al • ·w=~::< 
Vg r,o.:i)./!P ... o.~ ........ 1 · n\UD11lers yerkoc}lt; ·nu 18 ·ct•t a;[&6taJt te,t *' !Hlr tien4L_!4L • ., . 

· oor :. ,'L>., .. ,./LJ. ... . -tl•::;~i' Verg~~t .niét _het _ve~U~.•- ~~- . p:tc?.!•P:~~~s~ls.e$_, .,_~_· ;. 
~ affuo&.cht V~ cont~,!butie• iS ·p~-~-~~tJ.i en·· dr~áJt .• _eii' 

~- . 

· · rodelig. nrakter •. Dit gel~t -~_oc1a•l· ygif· Amst~~-·: .::· .~·.:. 
· ~ Den BA~. In kl!l~re; ~t~el!ngen. ale S.~~j 

. ft, is bet .t1ee1 goed, in .~reni~J,n.,,, Sl!edrecht:', I :v 
·- Dordrecbt " Eindhoven gNt hét··naiJ.r. omstandi.g~en .. · 

de.lijk. · . · .. · ··._ .. · " .. ; · ' · •.. ·: .· -·;.' .·. 
·In· AmJterdam .is de. enveloppena~t:fe ·-'t'()or de vér~1e-a1JIJ~a: ·.,_:;: ·. 

Q.· clruk ga~de• l)e· couverts zij.Q al. 1r!:tgezet en e.n bolldi!'~-- , 
· • iJ• .. t~li' -.,eer: binnengekomen. RottJ'l'dalll ·is '-zie .met ~~-\~ · 

1
-._·.Äf.:~''\ · ten, Dem Raag moet er· nog a&Q "'Un._,. Dè birnitnkomenä,. 
~J."'d:::::''=t--~eldezi moeten. pe1' Ie VOOl' het a.,.l •Ol'den-_ ~~t._mct • , .. :: ~ 
·- Sp.J'ekèr stelt voor om, eve11als op het· -vorige c:ongt-e.l; een 

~t· ~":-1~ .:..· fonds in het leven te ro.pen om de schuld· op de kt"an.t ver• 
rt a1nderd, mogelijk verdwenen, te krijgen. Het vorige ·rondl ... 

,.An0 .v.l 0~ 1$ 1n de soep gelopen. l],.ke keelt als 4e krant uitk•,·~. · .', 
~~",, r hou je je l\art vaat; ~t ~t- en vli~gwerk •t. je ·•r· · .. · . · .: 

1. uit ·a1en te komen -om te!n aairiste geen .Qa&d drukke:rsgezicb~. 
\ te sien. ·Die torg wordt een rtachtmerrie,_ Al.s· 8~ putijt•· . 

. \noten 'in~kenen op dit fonds, boVe f 2o~ ot ~ •1 .. 
~aar _· dr&agkraebt, _ da~ k~n d~ kr-ant zioh bedruipen. 

DISCUSSIJ. ., i. . . 
·Harry CoMaRINK zegt 1. 2~;0 ~r week toe, merkt da~b1j op. --~ 
4at Dl!: tRIBUNE nooit< "-et btiû 'Pr1ja van 1.0 'pi• aa~ \1.1tko;..; :.·· 
men. Dit is beneden 'liet gangbar-è nin&ll. Laten we daar 

· _gauw· 15 cent van maken. D~t scheelt. ;~ •. ~, ,.,: . 

. . . rEIKMANS van Schiedam waars~b.mr~ t~gen pr-~js~erhoginl ~- Ir .. 
·, -~·,?' t ]J).oeten m$er abonn''' gèwo~en wordeaf.- Als d~ pattij n:.tet, . 

. . -_~(b.&f!'1?>'. tot d .. ··kleine dingen koJflt. _' dtû ~a_r .. ·•• noott· tot 4.~-- Jl"tri .. e ·:·· 
:·.1· · , · .. in staat .s1jn. In Sehiedg,!-he~·••. 65 abonn4•s •. ~\_~i~n- .• '" 

\ · .. zelf•. •talinistfln onder;. die_._iiii)t'f!Srtj•' voor fi._.lq'antc c•-
,, . 1--ven.· l)at z~llen ze ~1· niè~ ·'t•~en·_ Pe,\\]. ·_de Groot ~·~~~.:-

. Màx Pi.ÈKKER zègt dat de inter.sse"' ondé~ de partijge&ot·~-· . 
. ·om .werk te verrichten ni-hil. is. Practi.:seh all• wt~k ~~t .1 

· op' ·die paar .schouders, die zie~ geregeld inzetten. l~ A~ ·· · 
sterdam is· het teleurstelle.pd. · . · · · . . . . 

Ab: HOFLAND .brengt voor· R9t~rd~m deze_lfde .Pe:il~jkb.eden -~- ~> 
. naü ·:voren: als in Amstex-aam W•ta.an·. . ·. · · · · .' · . : ·. . · ' '"J :' 

SAL:.~ l),~~~mtJ1~/o;~~1-~.~or1,·sene·· ~akte.·_ in. dt--~-1~.:. 
·gro~e steden; in -kleinerè_}))l&l\'tt.-n tunctio~•:rt: ·e..-»·;;ê!'l' en•. 
·der veel beter_. M.ij brenct· ·FERUES hul~: .;voor de ~l.@ier 
· waarop hij. weer· een jaar door de 'part1jzo~}en is ·bi.-nae• 
worsteld. ·Die zorg· -~t. heil ·worden oiJ,tn~~n • d~ kM. hi"j .. , . 
zich beter -••n~4N,ler,..wer~ 1rl3<len.. SlJrèk.ër. ·~•lt voor,·dat <'. 

· . Dries DOLLE14AN zi~ voo:r:taan mèt . d~ f1n.,4~e11~.e kant vaii :_-)i 
-· .DE TRI~U'NE gaat. b,'Zighollden •. Hij wekt verder. op t()t int'e~ : .. 

kenen op het ... !r-ibUn.efótl'da,· waarvoo:r strak&,.,een' 114-~f..-1~;~1 
· c ir euler.en •. De à4h:terge ~leYe:n. ·Tribune' ... f'.en ... ,4en~-~ .:.:·.\>·~:;,~_J 

~···,_verspreid.. ·· ·· ·· .. ·_··:,,.:;·:~ 

, . ·~ ~ . . ,, .. - ,~ :.' .. ~ :: . u . Ar~~J:~12·: 
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ARONIUS uit Amsterdam, ex~c~~J>, nieuw· lid de;r RCP, ,zegde . 
toe de over gebleven TRIB'ONE 1 s zo goed mogelijk te versprei-

f~·====::::=:=~=--= en. · · 

~VERKIEZING NIEUW CEtffMAL Ç014Ir# . 

: Sal S.i~NTiN st_elde voo-r oll ,~è samenstellit\g zodanig_. :te doen · 
plaats vinden1 dat ook de plaatsyervanger• word_ en gekozen. 

!Er zijn met .u1tgebreïde. '1ttingen van het C.Co göede erva-. 
iringen opg.edaan, weshalve d-e.H methode zal wol'Qen· voortge
i zet. PlaatsvervaDgera hebben adviserende stem, wanneer een· 
{C.Co-lid niet aanwezig·is, dan valt automatisch diens stem. 

l
aan de plaatsvervanger. · · · 
Het nieuwe C .c. zal 13. leden + lf. plaatsvervangende leden · 
tellen. · 

Voorgest~ld worden: (als C.C.•lid) 

Theo van TIJN 
Harry COIVïBRINK 
Sal SANTEN 
Maurice FERARÈS 
Nelis OOSTERYHJK 
.Ab HOFLAND 
Peter DRE;NTH 
Herman DRENTH 
Flip GRAVEN 
lli~MZAH 
A. DOLLEMAN 
EIKMANS 
C .. COiiBRINK 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Rott~rdam 
Groningen 
Den Haag 
Eindhoven 
Amsterdam 
Den Haag· 
Sehi~dam 

·• Delft 
' '· t . - . 

VoorgE-steld worden: (als plaatsvervangend c .c • .-lid) 

Eelke ZIJLSTRA 
Engel KRUIDHOF 
Max PLEKKER 
BREDEVELD 

Amsterdam 
Rotterdam· 
Amsterdaa 
Schiedam. · 

\verder werden nog candida~t gesteld door Ferarest Theo l WIERING, door DRENTH: Dries DOLt-EMAN en door A.· Dolleman: 
I A b van der ZVIAN. 

~~eteen veerdè Harry OOMBRINK op en eiste van .de voor~itter · 
lhet woord voor een verklaring. Voorzitte~ OOSTERWIJK had 
', bezwaar, maar COMBRINK was. al van wal gestoken·. Hij pro-
; test~erde tegen de candid-atuur van Dries DOLL1Dl4N .-En 
;waarom? Dries DOLLEMAN is in het afgetreden e.c. geruimea 

· i tijd passief geweest, omdat· hij door het uitgev~n van een ,·_ 
J Indone.sisch manifest! gericht aa·n d' Pv~, do_or' .de politie· 
! werd gea.rr~steerd. B j zijn ·onde;rvraging bij 4e politie - .. 
: gaf hij toe dit manifest te hebben· geschreven en verspreid. 
· De poli tie nam niet aan. dat hij dat alleen had gedaan en, 
~ na enige druk zakte Dries door z'n-knieln en gaf de namen 

·~. van twee partijgenoten op. pat had helémaal nie_t nodiJ · \ 
; geweest. Spreker was van mening( dat ·een d.e~celijk awàlt. 
;: clement niet thuis hoort in de lelding van een revolution- . 
: naire beweging. · · · " 

· ··~·UJl' -·i~ 
. ;-I, ·::-:f ~: :~\>~~; 

~ ·\~,==~~1é; ~ '- ,, .. . -,- .. 
\ -.~. . _., 
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' 
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f! ·1 1 R '· · . . f 

f· ~Pa::· .. --~-- . 
. .d . '. . ... , ... ~· .. /. .;·.'1..... ~ 
~ . '· h' ·~ 
g 00 • ï2 .!Lf2.P I 

'oor · : . . 'Ll.,/Ll.J,. .. ! 

. -~~-'· · ., .". ,.. -~·- ~--:.._ ·,._ ri;-so~ 

Vers.Lag 3e.Congres v.cte Jcp•te At.q.a~ op .Lb,l7 etti;+-.B··~prii· 
.. I '',L.. <' ·. . •-.<.,•'' ... ,·194~f~·;,; 

.-o- ''-·;~·.-.· . 
. <·-·:. ' • ' -"T, 

- -~ .:~·:· : 

AND:RlES DOL~J .deelt dan ti oe· mea•···.tn d~ ~~~'toè~om•t~eell. · , · . '· 

::~:~~~_i~:!t s:~~~:;i~~ ~:.~~irl(~~;~~~ : : 
»et he·t Duitse scho11ngsbla~ ·.gaat het·· ~i~rd l :·•~' ·~t~:t·3,n. 
hopên partijgen9ten Qie geen· Duits ._en. n.- b~t~llnc • ·· _~,, 
is ook hier verdrietig. · .. ~" ·, ·. . · · · · .. .•,. 

~<PQLitiJIÇE RESQLUTII, . . ·. \ · 
: (Zie bijlaget B ) ., . · . "' . · ·~·-· .. · 

. ' . . . . :~... . . · ... ,, . . . .·. ·:. '·'·. ·: . 
!heo ~n TIJN vind.t de t1J.4 te kr.-p t~ten 011 dit hel•; 
aeTal nog e.èna gezl.m~!llijk door te n.-•n•.'· te,:· meer qaaJt· _ · 

·, / 

. d-eze res()lutiè al is behandeld in de .a.td•li\llen en op :.4e . ·· 
!T' conferenties. De 1n:le.10~ng v•Tvalt du~ i e~. kOmt nu een· .. ~:;: 

voorstel van atdeling Allsterdam ter ba :rel .Qil een recel · · ._,
··in .die resolutie te 'doen vervallen.en wiJztc•· · 

•·-:·~.'11 ·:. t ~-i 

. . ~ 

'·· 

Max PLEKKER licht deze verandering toe; hij ·•indt, zotls- ··~ 
het daar staat, de 'zin wel wat kras. ·· · . 1 

liet· ·gaat hier oa de zint 
herorilnteren, deels door 

. d " .. en • . 
·"'(Zie l;lijlageB, pagina 3, 

,,. 
' ,_. 

"deels door ·ztçh n1et .. ,'lne1 te 
politièke .routen.ven partiJi•~ 

met ~roen on~era-tr•ept r. 
Na discussie wordt de voorgestelde wijzigint door het "ëon· 
gres aanvaard. De ~trophe komt n~ te luidena · . 
"In. d~r a eh ter ons .se~eg:én: perio~e beeft men d• st~.linil• 

. "tisphe d•s•rtie we~dd4rgeha-d, . doch niet voldoend• _mid
".delen kunnen aanwenden om de arbeiders, die het stalinis~ 
"me de rl'lg toekeerden, op·. te vangen en ~· voor. de RCP · te . 
"winnen, deels ook door zich nièt snel.cenoeg te herorilil
"teren wat .het vérva1·· der EVC' betreft." 

t SNEmW~~~HÇi~ . . ,. . . . . . . . . 

j. Aa~wez:!'g ,ltO pé;rsonen·. ·Sprekers S.AL 'S~!-_EN, Herman DIQniTH,. 
l Miep VELLINGA. · · ·\ · 

·~ï P1onie17 voor Ibdonesfsche ·vrijheid. Overzicht lev~ en 
s.treven, leiderskwaliteiten' t'o\tten t•m .aanzien van NAS •. · 

- Gebrek aan dergelijke eminent, leiders. 
Twee ~inuten stil te,. staande. · 

~·. 

. .. ----
FINANC!EN• 'r'Bi . "; zo Zélt FERARES' "

1

"'lt er een .·. ,' 
se ul -· bij d·e drukker. In drie maanden, tijd · 
••r dez-e schul gedeeltelijk. gedelgd. We sta.atf. er~ .. · . 
8_!et vee;ibetttr ·Voor, al is de 'drukke:rss..chuld niet ä.QQ.Q.J'·::,.; 
(lTs de v&olge keer. ,, · . · · · ·. · · . · ..... · · . · . · · 
PB·:~RIBUNE kost. ons. per uitgave ad 1~ ~emplar•n d.e , · ·: 
eomma van f 1.1Q...•"e> . · . '.. · · · ". 
Er .worden nu Z2Q ~-exe~plaren in. a"?ortF.-ement. afgenomen.· er,l ,~k ... 
be~a~ld; een deel gaat naar he·t buj.te~land, de re.,t blijf.~r; 
liggen. Dat is geen. g$zonde toestand.. De. colportaae 1Ji, · ··.: 

. . · · . - . · . · *''~ed:á•~.;.-•?: 
I '• ·-~~ .- • . ,: ~ ;~·· •. "f. ' ;_.•;t·'~.~·<: ·-~t~~t ·~;J 

~ . ·-~v',>t. -· 
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·Amsterdam .iig,t vrijwei plat~ dat inoet. veraJ:t4.ren ... Itt .h,$~), ··':. 
beg!n werden er op de· hoek van de- 4lbe:rt .·Ctiyp -al • ·· 
nummers yerkocht; mris dat a'. a .\ el'l! .... 
<feeJ: t~ • Vergeet niet net ver iee aan p:ropagand1s,isè · · __ 

~a;~~;aeht ;an cont~~-~tie• is, -~~~~ellaat ·.n · dr~~ -~•#. . 
· rommel i~ k~rakter •. Dit• gel4t s a s e .. ; .. ,_._ .:c. 

Rotterdam en. I>tn Haag •. In klt!lriere afdelillgen. als S . · _· , 
liiffi, is het heel go~, ~n .~rott1~c•n.1 , Sl1edrecht~,: 1'\J.r 
- Dordreebt ett Eindhoven .gaat het ·naar. omstandighdeJ\"': .. ·. 

de.lijk. · · . · . , · ·: · ~-
In· Amsterdam .is da enveloppenactie YC_or de .vérkie»1Pc~a_·· ·: -~ 
druk gaa.nde.· De couverts sijll al 111tgezet en ••n hon4~-
tal 1, weer binnengekomen. Rotterdam is bezig .met n1r;-.t- · 
ten Dm, Haag moet er nog aan 'bec1rm•• n. biJU:i•nko•en~ 
elden. moeten ··per •• voo:r het doel wor(\en. bestemd, . 

Sprekèr stelt voor om,· evenals op het' vorigé congt'«Uf, e•ll 
ronds in het le~en t• roepen om de schuld op de krant ver
minderd, mogelijk verdwenen, te krijgen. Het vorite tonde 
18 in de soep ge~open. Elke keer als 4e kl'ant uitk~t,· 
hou je je Hart vast; met kunst- en vliegwerk nftt,t je el' ·. 

, uit zien te komen om ten minste geen kwaad drukkersgezicht 
·, te zien, l)1e zorg wordt e6n Dach~tmerr1• •. Als 85' partij&•- · 
\noten ·intekenen op dit ronda, bov. t 2o50 ot ~ ~1 
~aar drti.agkracht, dan kan de krant zich bedruipen~ 

DISctJS Slji. . • . . . . 

-Harry CoMaRINK zegt f 2.,0 per week toe, merkt daarbij op 
dat DE 'lRIBtrnE nooi'b met }$ar pr1je van 10 •P14t zal \11tko ... 
men. Dit is beneden het gangbare niveau. Laten we daar 

_gauw 15 cent van maken. Dat seneelt ~~·-'·- . .· . 

. ~EIKMANS van Schiedam waars~huwt t~gen prijs?erhog1ng~ Er . 
:~ t moeten m$er · abonn'' ~·geworven worden·. Als d~ par-tij n.1f.!t • , .-. 'r' tot de kleine dingen kolflt, dan zal: Jte nooit to.t de g!'ote · ... , 

: . in staat tija. In Schiedam· hebbiu ·we 65' · abonn4' s •. E~ ._ai~n." "· 
zelf~ stalinisten onder'' die een kiartj·-· voor de uant'···Je- ' 

1-ven. Dat z~ll~n ze ~1 nie~ tegen Pa,\ll de Groot ~~èll~ .. 

Màx PLEKK.ER zegt dat de interesse" onde:r de partijgenot.D.: 
om.werk .te verrfchtennihil is. Práctiseh alle ·werk benat 
op die paar .schouders, die zic:P getegeld inzetten. In Am.: ·.' 
sterdam is het teleurstellend. · .- ., 

A b HOFLAND .brengt voor: Rott~rdam. deze_lfde, -~111jkhedert ·, ·i 

naàl' ·voren. a+s in- Amsterdam bè$taan. ·. · ' . ' . · 

SAL SANtEN bttaamt de organ1aato:ri.'sohê nalttè in de' ~fd&-
·grote steden;· in kleinere:,.pla'a;ts•n runction~ert· .eflli. én;an-. 

· der veel beter. lU) brenJt FERÁRES hulde .voor ·de-~er 
waarop hij weer- een jaar door de 'partijzor'gen · ts· .~ttae• 
worsteld. Die zorg moet ·he)ll worden ontno:m.en ,- d~ liltn h.lj 
ztch beter .aan 'ander.- werk wijden. Sprèkêr stelt :voo~, dat 
Dries .DOLLEMAN zic:p VQortaan mèt d~ firv~ncille k~1: ·:van 
DE TRIBUNE gaat bezighouden. Hij wekt verder op t.-t .. inte• 
kenen Op het .. ~rib\1nefón4a, )lrS&rVOOJ' stl'~~-,e~~~t:i~-7·~~~· . 
circuler_en. De achtergebleven Tribune's. . ...,-'en ... ~~-~-!1:· :: ··'· .. ~1 
verspreid. · · ... · ·· ' -· .~, ·, ·· · ;~ . "' :::;.; 

. - ' AISmRt \~--:\'~; 
'.' . ·~ ·,~;~. :':.> ·. -~ .~':·::?.5~;:~! 
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.:~i':lr.aa ·:ior.it gediscussieerd: 
Flip GRAv"B: 

UITTREKSEL 
Uit : .. 9.. .. o .. !l~-
Àg.no.: .... 6 .. e~·-·
Voor : .. fi..D .... t..(ll,....__ 

ttVerval va....-1 -ie "2. Y. C. ~al de Stalinist.en na.ar het 
~:. '1. V. brene,en.. ·.1i.j moeten hen v::or Zijn en nu reeds over
gaan naar het =~.V. v., opdat wij daar reeds pos i ties inne
men als de Stalinisten komen". 

))~ ~oine Hendrikus DOLL"iiTh:.Al~, Den Iiaag, 22 Augustus 
1920, wonende Frankenstraat ~5 b te 's-G·ravenh.age: 

"Ik stel mij beschikbaar om çle verzorging van een 
2 maandel:j.jks theoretisch orgaan or mij te nemen. Dit or
goaa mag niet ten koste 0aan van nne Tribune". 

Harry COllBRim:: 
"De rol van onze partijgenoten in d$ o.V.B. is- hiet 

in ons voordeel geweest en het schaadt ona optreden in de 
E. 1..1 • C." 

Cor COtrnRUilC uit Delft: 
HAan de kwestie Joego-Slaviä .r:1oet in de partij meer. 

aandacht worden besteed." 

e on.w:t keling in China wordt nauwlettend gadege-
slagen. maar we moeten wachten op inlichtingen van de 

I Chinese sectie van de 4e Internationalë. He.t probleem 
. Joego-Slav18 wordt thans besproken in e en zitting van het 

1

1 Internationaal Europee J Coci té (I. E.C.) van de 4e Int~rna
tionale-. !\~en is dr:H r ·v-an mening, dat '.riTO sterk staat, om
dat bij steunt op ht:t vertrou·::en van zi ;;n volk en niet aan 

i de macht is gekomen met de i.nü:p va1::.. G .P. O.e-baj onetten. 
l.i:et Ruhrgebied is het centrum van de mf:.cht vat1 het 

·Hes ten." 

Vervolgens voe!'den nog a~verse discussianten het 
woord, die in herhalingen van het hiervoren gem~lde ver
vielen. 

Vervolg consres: 
· ·· . k2andang, 18 April 1949 • 

- · !.i.aurice FERA.HSS (VIJOL) (1-~o..:jes Ferares, Amste:t·dam, 
ar:uari 1922, \Vc:.ende te A.msterdem): geeft een su.mmièr 

ov~r~icht van de to~stand der financi~n. Daaruit blijkt, 
dat "De ·:rribune" een ·::el:elijks teko~t heeft van f.85.--. 
·c:r worden 1500 exemplaren gedrukt. ·-- --- ·---- -------

~.antal wee ka bonr..:é '~ : g~5... 
·n pos ta bonné 's ; 0. 

·,~r is een sclluld bij de--a-rukker van :f .400.--
---~ 

. .-r- (Enkt!le cont;ressisten fluisterden, dat men de lq:ailt . 
4~c- • '!OP de been kan hou·2cn, omdat Theo WitRINGH (personalia on-
<{. P . .i1tf4f bekend) steunt. Hij zot:. als accountant bij diverse grote 

· ··. . b.edrijven "de winst wet;werken" uit de boeken fin daarv.oa'lr· 
veel celd ontvan{:',en. · 

}. · F,BB.ZDSHVELD uit Scl'.:.iedam (verdere pe:rsónália onbe-
kend). . 

"l.:en heeft in Rotterdam het ophalen van oontributi~ · 
voor de :partij ver-v'iaarloosd. Dat moet goed georganiseerd. 
\'VOrden." 

Sal Sli.ir.Elf betuit;t zijn v;aardering voor het werk,. dat 

-5~ 



UITTREKSEL 

on 102 Voor .............................. . 
R.C.P.-perioóieken .... ..... ........ . .............. Naam ............................................................................................................ . 

Origineel in ....... 0.0 ... 1.424 ......................................... Naam ·· · ··R.- G-. P.. -ver-ki·ezi·ng·en ·"1949 ···· 

Volgnr. ..... ......... . Ag.nr ..... 5886.0 . Aard van het stuk ..... J=!.!.d.elings.b.e.s.tuurs vergad erlng 

.RCP .... A.• .. dam. ............................................ Mz . ......................... A·'·-dm····· .............................................................. Datum ....... 2.9 ..•. 3 .... 4.9 ... . 

Op deze vergadering werd door FERa.RE"~ de actie voor de gemeen te 
raadsverkiezingen besproken. Hij dacht voor/deze actie f.2000,
bij elkaar teijrijgen, maar bedenkelijke gezichten deden hem 
ten slotte op nog f.l500,- hopen. Hij vertelde, dat De Tribune 233 
kwar~alabonne•s heeft, dat de colportage in AmSterdam stevig was 
teruggelopen; dat op het laatste congres op het Tribunefonds voor 
f • .i.OO,- was inget-ekend, maar dat het geld nog niet was geind, omdat, 
de contributieloper JaCOBS er de brui aan had gegeven en meteen 
al.:. lid bedankte. De kwitanties zijn dus blijven liggen. Een andere: 
inner is nog niet gevonden. Iedere uitgekomen TRIBUNE {14-daags) 1~ 
vert een strop van f.lOO,- op. 

J De candidaatstelling bracht moeilijkhedbn. Haast niemand wil op 
i de lijsten prijken, uit angst voor de gevolgen. Omdat FERAREZ toen ' 
I zonder job was, accepteerde hij (nu zit hij weer alb violist in 
1 Carre}. 
' En nu enige ervaringen van een RCP-er op huisbezoek: 

"Toen ik 's avonds bij ZNALEF boven k·..,am, hoorde ik ten hevige1 ru
zie; toch klopte ik acm en een gezette vrouw deed de deur wild open i 
ze had een kacheltang in d•er hand. Ik vroeg of haar man thuis was.· 
ze gebaarde binnen te komen. Zwalef lag in bed, ik zei hem van de 
RCP te komen. Egalief bleef er bij staan met die tang. Zwalef liet 
me weten, dat hij ziek was en wel graag met me had willen praten. 
Ik zag er maar van at en vertelde hem op een meer geschikt moment 
te zullen ter~gkomen, wenste beterschap(ruzie en ziekte) en ging 
heen. De vent lag "teut"; een blind paard kon gerust zonder schade 
in huis rondhuppelen. Ik adviseerde het bestuur om de:t.e partijge
noot maar af te schrijven. 
Vandaar ging ik naar TIMMERS, pl.m. 65 jr.oud, inHonend. Ook hij 
lag al in de fuik. Zij kostbaas mattkte hem w!kker, St was ongeveer 
9 uur. Timmers kwam in z•n hansoppie toch nog in het pnrtaal, ver
telde rugpijn en critiek op de onree.elmatige contributie-inning 
te hebben; hij voelde zich overigens te oud voor dit soort werkzaam-i 
heden; hij zou wel eens langs komen op een ledenvergadering. 1 

De volgende dt.tg k"am ik tegen ttchten in de b&#uste strat.tt en liep 
toen GROOTVELD, die ik kende, tegen het lijf. Hij w~s op weg naar 
een.vergaderin van de EVC-bouwvak, wat.tr de kwestie GEEL nog eens 
werd aangesneden. Ik liep met hem op en vertelde mijn opdracht. Hij ; 
was b~~eid om boxden te tileren. Hi1 1niet elke avond weg, terwille · 

. van Zl.Jn vrouw, ale l:inaers s l.{lgest~ a.· 
U 1tgetrokken door ..... EQ. .................................................... ·· · ......... Afi .jSectle ... · "AC'D•·4 b .. .. Datum ..... · .. 6·~·5 ·~4·9 ··· 

Op aanwijzing van ....... B.-V............ . ................................... · 
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-Hierbij wordt U, om te behouden,. toegezonden, 

afschrift van he.t door Uw Heer SMUTSERS gevraagde,· 

exemplaar van HET KOMPAS, no. 38, dd. November 

1948, behelzende de ontwerp-resolutie inzake de 

vakbeweging, waaruit U moge blijken, dat het Cen~raal 

Comité van de Revolutionnair·CommUnistische partij 
j 

zich voorstelt wijzigingen aan te brep.gen in het 

/door hem tot dusver gevoerdé beleid inzake. vakbewe-

gingspolitiek. 
' . 

' " I 

------------ --·---------------------------~------------- _", ' 
. # 

Aan: MvA. F2 
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,- · AFSCHRIFT • 

·HET KOMPAS 

No. 38. 

(November 1948) 

ONTWERP-RESOLUTIE INZAKE DE VAKBE~~GING. 

O~schoon de objectieve voorwaarden in dit land (loónstop beneden be
staansminimum; inflatie en prijsstijging; koloniale oorlog; distributie
der meest noodzakelijke levensbehoeften; woningschaarste; enz.) tot 
steeds grotere ontevredenheid onder de arbeidersklasse hebben geleid en 
voortgaan te leiden, beroept de regering -wier optreden met diep wantrou
wen door de werkers wordt gevolgd- zich op het beperkte aantal stakingen 
in de afgelopen jaren om haar reactionnaire politiek te rechtvaardigen 
en deze een nsociale camouflage" te geven. · 

In werkelijkheid is de toestand voor de arbeidersklasse endragelijk 
en is deze bereid te strijden voor een bestaansminimum en tegen de kolo
niale oorlog, zoals de zeelieden- en havenstaking in 1946, de Algemene 
staking van 24 September 1946 te Amsterdam, de stakingen van land-, bouw
vak-, metaal- en textHaarbeiders en de jongste stakingen van de mijnwer
kers en de Haagse tramarbeiders bewezen hebben. Als deze stakingen zich 
niet uitbreidden of werden gevolgd door een vrij lange periode van z.g. 
klassevrede, is daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk de huidige 
verraderlijke leiding der arbeidersklasse, welke ~n in de P.v.d.A. ~n in 
de C.P.N. ~n in de vakbeweging alles deed om de strijd der werker~ te 
breken, isoleren of te desori~nteren. · 

De pogingen der vakbandsbureaucraten om de georganiseerde arbeiders 
onder hun contr81~ te houden, teneinde de belangen van hun meesters te kun
nen blijven dienen, hebben de bureaucratische dictatuur in de vakbonden 
verscherpt en tot een verdeeldheid geleid, welke de noodzakelijke gemeen
schappelijke strijd der arbeiders nog bemoeilijkt. De reformistische bon
zen in het N.v.v. verdedigen de belangen der eigen bougeoisie en van het 
Amerikaanse imperialisme, (via het Marshall-plan) zich daarbij kerend te-

e. gen elke staking, zoals bij de H.T.M. opnieuw bleek, en zijl'\ bereid de 
. vakbeweging rechtsstreeks onder contr8le van het monopoliekapitaal te 

plaatsen, als in geval van de Stichting van de Arbeid en de Publiekrech-
telijke Bedrijfs Organisaties. De stalinistische bureaucraten in de 
E.V.C., gedwongen de politieke zigzags der Stalinbureaucratie. te verdedi
gen en in toepassing te brengen, hebben door hun politiek van klassever
'zoening, afgelost door de avonturierspolitiek der z.g. linkse koers, de 

\
E.V.C. van een strijdbare massa-organisatie veranderd in een in vele op
zichten sectarische vakcentrale, wier parolen zelfs daar, waar de arbei
ders in meerderheid in deze zijn georganiseerd, niet meer worden opgevolgd. 
DaB:r, waar .de ontevredenheid der arbeiders met de Stalin,i:ià:;ische overheer
sing in de E.V.C. een machtige stoot had kunnen geven aan de tot-stand
koming van een sterke georganiseerde oppositie tegen de bureaucratie (als 
in Rotterdam) heeft de zwakte der bestaande oppositie.-en het nog zwakkere 
optreden dier ~ppositie- de scheuringspogingen der stalinistische bureau
cratie in de hand gewerkt. De uit de ~cheuring ontstane O.V.B. wordt 
thans, wat de top betreft; geleid door elementen, die hetzij via de O.V.B. 
een brug willen slaan naar de N.V.V.-bureaucratie, hetzij een nieuw N.A.S. 
wenzen, hetzij elk perspectief missen t.a.v. de weg, welke de O.V.B. zal 
moeten gaan, waardoor de laatsten, vaak revolutionnaire arbeiders, de ge
vangenen dreigen te worden van sectariërs of van de reformistische leiding. 
Het zal de taak zijn van onze kameraden in de o.v.B. deze zijn oorspron
kelijk karakter van revolutionnai 

. re vakbondsoppositie te hergeven, op 
deze 



> ., 

-2-

dez·e wij ze het isolement der 0. V.B. te doorbreken en de strijd voor de 
weerbaarmaking der massale vakbonden te bevorderen. 

Drukt de bureaucratische overheersing en de verdeeldheid der vakbewe
ging haar stempel op de strijd der arbeidersklasse (doordat de N.V.V.
arbeiders in hun oppositie tegen hun bureaucratie de steun der E.V.C.
arbeiders moeten missen, terwijl de E.V.C.-arbeiders op hun beurt het 
in hun verzet tegen de stalinistische overheersing zonder Rotterdam 
moeten stellen), zij heeft tevens geleid tot vergroting van het isolement 
onzer partij. 

Aanvankelijk 

n welke voornamelijk de industrie-arbeiders waren georganiseerd en welke 
in beteken~s, op een bepaald ogenblik, het N.V.V. niet slechts kwalitatief 
maar ook in aantal overvleugelde. De olitiek van het Stalinisme heeft 
eve d n snel tem o haa alen haar invloed 
eperkt en haar isole tot e n feit emaakt. V~le E.V.C.-arbeiders, 

geen an ere weg zienie, sloten zich opnieuw bij het N.V~~aaa, 
Het merendeel onzer lèaëïi is evenwel in de E. V .(;~--georganiseerd en 

(

dreigt da. arbij de gevangene te worden dier organisatie, terwijl onze 
Rotterdamse leden, welke bij de O,V.B. zijn aangesloten, op bun beurt 

· de gevangenen van het isolement der O.V.B. dreigen te worden. Van enig 
optreden onzer partijgenoten in het N.V.V. is nauwelijks sprake. 

( 

De stalinistische leiding heeft het gevaar van isolement als gevolg 
van de verdeeldheid der vakbeweging en de teruggang der E.V.C. zeer wel 
begrepen. Zij spreekt over de noodzaak van vakbondseenheid, ori~nteert 
zich in sterk~mate op het N.V.V. dan in het ver~leden het geval was, 
doch blijft in werkelijkheid de gevangene v~p. haar eigen politiek, 
welke de verdeeldheid der vakbeweging in-~ hand werkte en werkt. 
Haar gehele tactiek is thans gericht op liquidatie der E.V.c., waarvan 
de uitvoering haar echter voor onoverkomelijke moeilijkheden plaatst. 
Haar gehele apparaat is versmoltenmet dat der E.v.c. Tegelijkertijd 
moet zij er voor waken de controle over de E.V.C.-leden bij een eventu
ele liquidatie der E.V,C. niet te verliezen. Doch zij vreest vooral een 
sterk verzet hiertegen in de E.V.C.-zelf. 

Onze partij zal elke poging der C.P.N., de E.V.C. van bovenaf te liqui-1 

deren, voortdurend moeten keren. Doch tegelijkertijd zal zij de 
ar e ers een program moeten bieden, dat het probleem der vakhondseenheid 
op een basis stelt, welke die eenheid in het belang der arbeiders bevor-
dert: 
~· door voortdurend op te komen voor de noodzaak van eenheid van actie 

van alle georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders; 
b. door plaatselijke samenwerking tussen N.V.V., E.V.C. en-O.V.B. op een 

concreet program van actie aan de orde te stellen. 

Tegelijkertijd zal de partij nauwkeurig dienen te onderzoeken, in wel
ke gevallen partijgenoten, als gevolg van hun lidmaatschap van E.V.c., 
of O,V.B., ge!soleerd zijn van de meerderheid van de in hun bedrijf geor
ganiseerde arbeiders. In deze gevallen zullen de partijgenoten, na in 
hun organisatie de noodzaak van aansluiting bij het N.V.V. te hebben ge
steld, zo spoedig mogelijk haar de reformistische vakbeweging moeten 
overgaan. . 

De doorvoering hiervan dient met beslistheid en op korte termijn te . 
. worden gesteld. Het is van het grootste belang, dat de heroriëntering 
~ op het N.V.V. niet afhankelijk wordt gemaakt van soortgelijke pogingen 
1 der C.P.N. Het initiatief t.a.v. dit probleem kan van beslissende invloed 
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zijn op het karakter en de ontwikkeling van een georganiseerde oppositie 
in hèt N. V. V. _ ~ 

De stagnatie en zelfs dateruggang welke het partijleven thans ken
merkt., is een duidelijke weerspiegeling .van de impasse, waarin de verra
derlijke leidingen de arbeidersklasse in dit land hebl?en gebracht. Het 
door de bureaucraten met de vakbeweging gespeelde spel van verdeeldheid, 

· pa~ si vi te i t en onderdrukking is bui tengewoon vergemakkali jkt door het_ 
ontbreken van een georganiseerde oppositie·in de vakbeweging. De zwakte 
der oppo~itie weerspiegelt op haar beurt de zwakte van onze·partij. 

Wil de partij ernstig haar taak verstaan,_te leren de strijd van de 
arbeidersklasse te organiseren, dan zal zij in de eerste plaats het wer
ken der_partijgenoten in qe -vakbeweging moeten coördineren, een gemeen
scgappelijk program moeten uitw~rken voor het optreden van alle partij
genoten, onverschillig van welke organi,satie zij lid zijn, welk•program 
tot basis zal moeten dienen voor eert georganise~rde oppositie in alle 
vakorganisaties. Het program dient daarom een aan~aJ. punten te bevatten _ 
welk beantwoorden aan de behoefte van alle georganiseerde arbeiders,t.w. 

·a.·strijd voor de vakhondseenheid 
b. democratisering der vakbonden 
c. Ortafhankelijkheid der vakbonden van de staat 
d. doorbreking van de loonstop 
~· loonvloer van f 60.- per week, beschermd door de glijdende 

loonschaal 
f. tegenover de werkloosheid de 40-urenweek 

/ _g. arbeiderscontrê9Sle op de_ ·productie. 

( 

Lniet 

Het Centraal comit~ stelt deze resolutie ter discussie in de partij, 
teneinde daarna gemeenschappelijk de richtsnoem~~n voor ons.verder wer
ken in de vakbeweging te kunnen vaststellen. Uitvoerige gemeenschappe
lijke discussie.over dit probleem is een dringende noodzaak, opdat ook 
gemeenschappelijk tot uitvoering van de taken wordt overgegaan, in over-
eenstemming met de door de gehele partij genomen besluiten. Wil de partij 
n-iet in een federatie van roepenuiteenvallen welke op h~n wi ze, 
naal'_~_!!Ë_Cht_yakbon~spo t ek voeren, dan s e aanvaarden van de 
pá]otijdisci}Dline daarbffe~e noodzaalf-. ------------------ .. ---------------

- In elk geval zal slechts een gemeenséhappelijk platvorm van alle par
tijgenoten bij hun werk in de vakbeweging tot een werkelijke georgani-
seerde oppositie kunnen leiden, hoe bescheiden ook in aanvang, tot cor
rectie van eventuele fouten kUnnen bijdragen en de partij ook op dit zo 
belangrijke terrein ~ tot een geheel smeden. · 

Een juist begrip tnoJr de taken iri de vakbeweging is een levensnood
zaak voor de partij. De arbeidersklasse van dit land staat voor belang
rijke beslissingen. De vakbondsbureaucratie is bezig de vakbeweging, 
via de P.B o. aan de staat over te leveren. Het stakingsrecht wordt ern
-~tig ~edreigd. Tegelijkertijd wordt een scherpe aanval op het levenspeil 
l!ë'r a;tbeidersklasse voorbereid voor het vrij geven van de prijzen en het 
opheffen van de subsidies op de levensmiddelen. 

Slechts de eensgezinde strijd 'der werkers, rondom een conèreet pro
gram van actie, zal de aanvallen der regering en bezitter~ kunnen af
slaan. Slec~ts een georganiseerde oppositie in d·e vakbeweging zal leiding 
kunnen geven ~an de strijd .tegen de bureaucratie, wier bes.taan een gevaar 
voor het voortbestaan van de vakbeweging zelve is geworden. • 

Een besliste en spoedige doorvoering der door de partij gemeenschap
pelij~ genomen besluiten zalLslechts het isolement der partij kunnen 
verbreken, doch tegelijkertijd de ba$is leggen voor een georgàniseerde 
oppositie in de vakb~weging, wier "aanwezigheid in een der meest dringen
de behoeften der georganisee.rde arbeiders zal blijke~. te voorzien. 

Toelichting 
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TOELICHTING'OP DE RESOLUTIE INZAKE DE VAKBEWEGING. 

door 

H, LANGENDIJK 

Het vakbewegingsvraagstuk heeft sinds ons tweede congres in vele 
opzichten de partij beheerst. Welke houding moest worden aangenomen 
t.a.v. de dreigende scheuring in de Rotterdamse E.V.C.? Hoe moesten 
onze partijgenoten optreden, nadat die scheuring helaas een feit was 
geworden? Hoe komt het dat de Rotterdams.e kameraden het gevaar van 

,isolement, als gevolg-van de stichting der O.V.B., zo zeer onder
schatten? Gaan wij die gehele laatste periode nog eens na, hoewel 
die periode zeker nog niet is afgesloten, .dan kan gezegd worden, dat 
de partij in haar agitatie snel en juist wist te reageren, _al werd. 
daarbij het zwaartepunt niet altijd juist gelegd. 

In verband met dit probleem ontstonden in de partij voor het eerst 
ernstige meningsverschillen, welke verband hielden met de directe 
problemen der Nederlandse arbeidersklasse. Wij waren, ondanks onze 
zwakte, niet ge!soleerd van hetgeen plaats vçmd. Men kan terstond 
tegenwerpen, dat de Rotterdamse kameraden zich in_ die periode van 
de partij isoleerden, door niet in overeenstemming met de pol~tiek. 
van de partij op te treden. Ten dele is dit waar. Doch ook dit feit, 
gaat men ernstig de oorzaken er van onderzoeken, kan er toe leiden, 
dat de partij hechter en daardoor eensgezinder in haar actie wordt. 
Vooral de ontwikkeling in Rotterdam leerde ons, dat wij de vakhonds
problemen tot nu toe te empirisch, te zeer van geval tot geval, 
hebben gesteld. Een vaste lijn, welke onze kameraden onder alle om
standigheden als richtsnoer konden gebruiken, ontbrak. D.w.z. er werd 
onvoldoende leiding gegeven, juist bij dit werk, dat beslissend zal 
blijken ~e zijn voor de ontwikkeling van de partij. Te veel werd het 
vakbondswerk als de individuele taak der verschillende kameraden op
gevat. Te weinig werd gestreefd naar een coördinatie van een vakbewe
gingsoppositie met een gemeenschappelijk program, dat het optreden 
van onze kameraden, on-verschillig de vraag in welke vakbond zij ge- ' 
organiseerd zijn, zou vergemakkelijken en bevruchten. 

Het is verre .. van ons, voor tekort_komingen ~n van de leiding ~n 
van de leden op dit terrein, zondebokken te zoeken. De in de vakbon
den werkende kameraden deden wat zij konden.· Beslissend is of wij in 
staat zijn de basis te leggen voor een beter optreden in de toekomst. 
Rotterdam heeft zich tot een onzer beste, meest proletarische afde
lingen ontwikkeld. Reeds dat is een waarbo~g voor het corrigeren van 
tekortkomingen. De ontwikkeling in Rotterdam heeft een byzondere 
plaats ingenomen in de ontwikkeling van het partijleven, juist üoor 
de plaats welke talrijke Rotterdamse kameraden zich in de vakbewe
ginghadden veroverd. Laat ons evenwel begrijpen, dat er andere pro
blemen zijn, die voor de Nederlandse arbeidersklasse minstens zo be-
langrijk zijn, ' 

Om te beginnen is er het vraagstuk van de E.v.c. Welke plaats 
neemt deze organisatie nog in in de strijd der Nederlandse arbeiders
klasse? Met zekerheid kan gezegd worden, dat d$ politiek der E.V.C.-

. leiding --voorgeschreven door _de C.P.N.-- de E.V.C. geweldig heeft 
verzwakt. In vele gevallen is de E.V.C. ineengeschrompeld tot een 
sectarische vakbeweging. Daar~aar dat niet het geval·is, z~ de ar
ëeiders meestal niet geneigd de parolen der E.V.C.-leiding op te 
volgen. Wij zullen concreet moeten onderzoeken, in welk opzicht de 
partij, door zich~ speciaal op de E.V.C. te oriênteren, de gevange
ne dreigt te worden van het toenemende isolement van het Stalinisme. 
Voor menig partijgenoot geldt de vraag of zijn plaats niet is in het 
N.v.v. Het is immers in de eerste plaats het N.V.V., dat geprofiteerd 

heeft 
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heeft van de teruggang.der E.V.C. 
Er zijn andere, nog belangrijker factoren, welke een ste,rlt,ere 

ori nterin o h N V.V.·noodzakeli k maken. De arbeidersklasse 
staat ·voor belangrijke bes ss ngen. Op we ke wijze kan zij zich 
tegen de 1 ij 7 stijgende prijzen verzetten? Hoe zal zij moeten 
en kunnen reageren op de Publiekrec~telijke Bedrijfsorganisaties, 

,welke het stakingsrecht bedreigen? Men maakt zich niet aan over
drijving schuldig, als men de verwachting van een toenemen,de onte
vredenheid onder dé N.v.v~ .. arbeiders uitspreekt. De H.T.M.-staking 
is daarvan een sprekend voorbeeld. . 

Wij hebben,.op ons tw~ede congres, de verwachting uitgesproken, 

/

dat 1948 gekenmerkt zou worden door scherpe klassebotsingen irt dit 

.
land.' Wij zijn daarbij, vo.l~omen correct, uitgegaan van de ondrage-, 
lijke toestand waarin grote delen de_r Nederlandse arbeidersklasse 
leven. Doch Wij hebben, wij moeten dat openlj.!k uitspreken, de · 
vreselijke rem, die de vakbondsbureaucrati~ voor de strijd betekent 

I. onderschat. Wij hebben onvoldoende aandacht besteed aan het N. V. V., I 
da,t de grootste massa"C:organisatie is geworden. Wij hebben ons onvol-

1 

doende gerealiseerd, dat de E.V.c.-J,.eiding, zelfs daar waar zij : 
zich vb~r acties zou uitspreken, het vertrouwen der arbeiders niet I 

'meer zou blijken te, bezitten; mede ook, omdat de E. V .c.-arbeiders , 
voelen, dat, zolang het niet ,gelukt de N. V. V .-arbeiders in de strij~ 
te b~trekke-n, deze· tot nederlaag is gedoemd. . ; 

In vele opzichten heeft de par.tij leren vooruitzien. Wij hoeven 
slJ:}chts te verwijzen naar de Indonesische kwestie, waarin onze ana- • 
lyse volkomen werd bevestigd.,Doch het is niet toevallig, dat het · 
hier juist algemene politieke kwes'ties betrof, welke men ook. the- . 

\

oretisèh kan benaderen. Daar· waar "vooruitzien" betekende hèt 
scheppen van een· program voor de .dagelijkse stri~d der arbe.i!ders
klasse, ·werd ons optreden nog te vaak gekenmerkt door een ttrond
tasten" zonder breed~ algemeen perspectief,. Dat is niet toevallig. 
Een juiste oriêntering in het vakbond-svraagstuk b.v •. vereist, · 
naast een juist theoretisch inzicht, een voortdurend toetsen van 
onze ·in~ichten aan de practijk. Het.is vooral op het laatste ge
bied, dat onze zwakten zo duidelijk zijn. Talrijke.partijgenoten 

·{ hebben nog niet geleerd, wat. ·voor menig minder bewuste. arbeider 
een vanzelfsprekendheid is, ACTlEF te zijn in zijn vakbond. Als 
de partij desondanks een niet te onderschatten hoeveelheid erva
ring opdeed bij het vakbondswerk, dan dankt zij dat in de eerste 
plaats aan die pa.rtijgenoten, welke hun werk in de vakbond NIET 
verwaarloosden. En al zijn daarbij soms fouten gemaakt, die_ verme
iden hadden kunnen en moeten worden, toch heeft zij a.lle reden onze 
actieve vakbondswerkers tot het beste deel der partij te rekenen. 
Het is vooral dank zij hen, dat wij de opgedane ervaring kunnen 
veralgemenen, hetgeen eerste voorwaarqe is voor een eensgezind op-
treden. -

Wij zullen in de eerste plaats mo'eten leren, onze krachten be
t~r te gebru,iken. Het is niet langer verantwoord, lid te zijn van. 
een E.V.c.- of n.v.B.-bedrijfsgroep, als de grote meerderheid der 
arbeiders in het desbetreffend bedrijf in het N. V. V. is georgani.
seerd. Doch belangrijker nog is, dat wij een program scheppen, 
dat tot basis van een vakbondsoppositie in alle vakorganisaties 
kan dienen. Daarmede wordt, zij };let nog op zeer-bescheiden schaal, 
de grondslag gèlegp. voór eer1 meer concreet optreden van revoluti
onnaire arbeiders in de vakbeweging. Wij maken. ons niet de illu~ 
sie, dat dit een tovermiddel is voor de oplossing van alle moei
lijkheden. Het zal in de eerste plaats van de ernst der partij 
bij·de UITVOERING afhangen (een uitvoering, welke niet sectarisch 
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mag zijn, maar tot doel moet hebben vooral niet-p<:~.rtijgenoten in 
de oppositie te betrekken) of wij er in slagen, op de basis van 
dit program andere groe'pen arbeiders aan t.e trekken, waarbij wij 
Gokdenken aán Bouwvak en Transport der o.V.B.-Rotterdam. 
Als steeds echter is een concreet program; dat beantwoordt aan de 

. behoeften der arbeidersklasse en- haar historische taak, eerste 
voorwaarde voor het slagen. Ons derde Congres zal over dat pro~ 
gram moeten beslissen; _ 

Wij doen een dringend b~roep op alle partijgenoten, zonder aar
zelen aan de,discussie dee~ te nemen, welke rondom de door het 
e.c. voorgestelde resolutie thans is pegonnen. Het zou onverant
woordelijk zijn, . als kameraden,· die --op grond van inzicht en 
ervaring-- van andere opvattingen ui tg aan, _dan in de resolutie 
zijn.neergelegd, zouden zwijgen t.a.v. een zo belangrijk pro
bleèm. Naast' een schriftelijke· discussie, welke in het KOMPAS 
zal plaats vinden, dienen de afdelingsbesturen alles in het werk 
te stellen, de vakhondsresolutie --naast de andere, nog komende 
congresresoluties-- in afdelingsvergaderingen aan de orde te 
$tellen. · 

H. Langendijk. 

• I 
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22 NOV.1948 

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ 

De Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.) zond 
aan hare leden twee uitgaven van het theoretisch blad 
"Het Kompas". 

In deze bladen, die niet in de handel zullen komen, 
wordt gediscussieerd over vraagstukken, die de gemoederen 
in de partij in beweging houden. 

Eén exemplaar van genoemde bladen gaat hierbij. (12). 

verzonden op 19 November 1948 
aan: 'i.1Ministeye 

I 

1 
van Algemene Zaken. 

I 
I 
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·rrE T K 0 M FA S · No: )8 (November 1Blf8) 

Ontwerp~~resolutie inzelu; cle vakbeweging. 
_ __,. _____ ",__ ~-: -~-- ....... --'··-- _.... .... !...._. _ _.... •• _ ..... ~ ... : .... ~·~ ·~-.. -~-~~, .. _..........__:_ 

~- Ofschoon d~ ob;jee?ic_ve -;~o\jrwaar?~D i~. :t~t land -(~.00nstop bene-- ~
den bestaansmlllli11Urrq ulgla"Gl.Q en prJ JSStl.J[;~ng;kolon:Lale oorlog; :··l 
dis:tr:Lbutie der_ lli,eest; noo<izak_'. reliJke leve_ n~behy_eftez:.-;woninf?~çJ::l.a'fi'- :~,--: .. 
s'te; enz-.) t?t stee~ds ~:rote;ce ont~vredenb.e:1.d · pndm: a_~ <;U'be_J.de~sklaJ $ 
hebb~n geleld e~1 vocr·tïgaan t~; J.elt'1en~ beroept de regerJ.ng· .... WJ.er . l·•.
optred~n met dit;l) 'v~ai1trouvve.::1_ doo1· de werkers wordt gevolgd - zichl;} 

. op het b€:perkte a&:rrt.al st.E1kingsn. L::. r1e afgelopen jt,.Pen om haar re+· 
actionnaire politiek te rechtvaardisen en ~deze een nsociale\ 1 c~.P,~---. 
flage te . .gevel.i~ · _ . · · ; 

In werkeliJkheid is de toe.stëtnd voor de arbeidersklasse ondrage:
lijk en is deze bereid te striJde2.l ;.;;;oor ecm. bestaë:.nsminimum en ·, 
tegen de koloniale oorJog ~ zos.t1w de zeel. i eéien·- en havenstaking in 
1946-,de Algemene :;:;taking va_r:1 24 Se1ytember 1946 te Amsterdam, de • 
stakingen van land·- 9 bouwvak~· ~meta.:tJ. .... e:q: textielarbeider3 en de ! ; 

jongste stakingen van de mijnwerkerE en de Raagse tratnarbeiüers be 
wezen heboen.Als deze stakingen 1üch niet uitbreidden of werden : 
gevolgd door een vriJ lange periode van zogenaamde klassevredeiis 
daarvoor in de e.erst'e pláats verantwoordelijk de huidige ver-- i 
raderlijke leiding der arbeiàersklasse 9 we'l.ke èn in de· P.v.d.A. èh 
in de. C.P.N. èn in de valtbeweging. alles •. deed om de strijd der 
werkers te breken 1 isoleren of te de:s-~~it!'nt~:rf:}:n,.. , 

De pogingen der vakbotldsbureaucraton cm de georganiseerde arbei -
ders onder hun contröle te houdE;;n teneinde de belangeh van hun . 
meest~rs te kmp~~en b11jv~n ·c:.i.enen?b.ebDen de bureau<:-ra~1ilsche ~cta-1 
tuur J.n de vakbonden ·ve:r.·sche:r;·pt ·en tot een verdeeldheld geleld, r 
welke de noodzakelijke e;umeenschGp)eliJke strijd der arbeiders nog 
bemoeilijkt. De reformi~;tische bonzen 1n het N. V. V. verdedigen de , 
belangen dBr eigen bou-rgeoisie en v.:m het A'1leriksanse imp·erialsme. , · 
(via het Marsha.Jl-pl,an) 9 zich d.ac."l:'bij l:erénd tegen. ,elke .staking ,.zo~·. · 
als bij de H.T.M~. ö:;;n:L.ouw bleekd):C._ zij bt5reid de va~beweging rech-11~~ .. / 
streeks _onder contrtlle· van het monopoliekdpitaé;Ll 'te plaàtsen,a·ls ··r <. 
in geval van de Stj_ch-Gi1_lg v&n. dr; Arbe.Ld en--de· PubliekrechteliJke •)l~~ 

, Bedrijfs Orga11.isati es ~De St .al Lüstisehe · bu~,e8.1,l.Cr&ten, in de rg. V .C. ~Jl"1~ 
gedwongen de :politieke zigzc-:.gs der 8talüll.ï\1reaucratie te ve;r:-dedige,: .;. 
en in toepassing te brene;eü~hebbel1 door hun politiek van klassever ·f· 
zoening, afgelost -dom: de a.'/otnr~ ""ï"'R_politiek: der zogenaéilllde linkse ~ .. 
koers ,de E. V ~.C. van E:en _st:eijübare mD~ ~::JCJ<';8Disatie veranderd in e.~n 
in VE.le opzichten sectn.ri.scbe -véikcentrale ~wier parolen zelfs daar, 1 
waar dé arbeia.ers in_meerderheià .. in !deze z1,4n georganiseerd 9niet mè~r 

. - worden opgevolgd. Daar 9 waar d,e ont:evredenlleld der arbei.ders met de ~ol ä 
Stalinistische overheersj;ng in d.e E.V. C. een machtige stoot had kuti
nen geven aan de tot s·tand komiq?; ·..ïen eeu s"Gerke georganiseerde 
opp.ositié tegen de bu.reaucr·atte (als_ jn Rotjterdam) ,hee:ft de zwakte· · · 
der bestaande oppós:U;;i .e-en het noe; Z\··aJrke:J.'e optreaen dier o:pposîtie -
de scheuringf?pogingeu d.er Sta} inistis,.:!he bureaucratiè in de hand 
géwerkt.De uit de scheuri.ug ·.ont~stane o, V.B. wordt thans ,wä..t de top \ 
betreft .geleid uoor eleillenten. die hetzi;j via de O.V .B. een brug 
wLllen slaan naar· de I'\!. V. V. ··;bureaD('T ::-,+:-:\o ·h·et?.ij een nieuw N.A. S. 

·. wensen.··l--a-1-.~,.· -'i Pl1c nf"1~ 0 '''.(Y.' ;-.:,..P Tl')"Ï•:"'f;An t.a,·.v. ci:'·e •.:::.r:r.welke .:~.e o .. 1T B •. ,.u..~~~ ll . ~ . . ~ . - v........ \t ~:~ ~ .. , : •.. ' k:l ".• \,! l\ -
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zal moe~ . .;·~ gaan ,.vV<-i&Qo .. 'r c.le ladtsten. v&éik revolutionnaire arbeiders, 
de ;gev;-,_ngenen d.:Î:'eige:n te worden van. se:.)~B.ri. ers .of van de. reformis;
tièh~ leiding",Het zaJ. r.ie te.a."J.r ,..,,-; ..;D '13!1 onze karneraden in de Oe V .B~ 
deze zijn oors_pr::.nke1 iJK .t~dL'a!:t..>;::er va.n r·evolutiP ... naire vakbonds-' · 
9P.LJOSitie te hergeven~op deze vlijze het isolement der O.V.B" te 
doorbreken en de strijd voor de weer·oa.a.r.making der massale vak-
bonden te .bevorderen. · . 

Drukt de bureaucrcttü:.che overheersing en de verdeeldheid der vak
beweging haar stempel OJ.) de striJd der arbeidersklasse (doordat de 
N. V. V. -arbeiders il1 hu~ o:ppo~ütis teg,en hun. bureaucratie de steun 
der B. V .c . ...;arb~idere. moeten mi.ssen 9 terwijl de E. v.c 4 -arbeiders op· 
h~ beurt het ::t.n hun. verzet t8g~n de St&linistische ov-erheersing 
zonder Rotterdam mocce:a stellen)~ zij heeft tevens geleid tot ver
groting van het isolement onzer partij. 

Aanvankelij1-: ~en terecht, heeft onze partij het als hàar plicht 
gezien,zich bij hac..r vakbondswerk in de eerste plaats-te oriën
teren op de E. V"C" 5 :i.n welke voornam.elijk de industrie-arbeiders .. 
waren georganiseerd en welke in betekenis,op een bepaa,ld ogenblik, 
het N. V. V. niet slechts kwal.itatief maar ook in aantal overvleugelde 
De politiek van het Stalinisme .hoeft evenwel de E,, V.~. in snel . 
tempo haar ledental doen dalen,haar invloed beperkt en haar isole
ment tot een feit gemaak'c. Vele E,,V.Co .... arbeiders,geen ,s.ndere weg · 

.ziend'e,sloten zich opnieuw bi.j bet N.V.V. aan. 
Het merendeel onzer leden is evenwel in de E.V.C. georg9-Iliseerd 

en dreigt daarbi;j de gcvansen'-7 td worden dier organisatie, terwijl 
onze Rotterdamse l.e,:er:t.,wo1ke bij de o. V~B. zijn aangesloten, op hun 
beurt de gevang<.m.(3n.van üet :i .. so 1.-::::-mer1t der O.V.B. dreigen te worden. 
Van enig optreden onzer :pa:r.'tijgenoten in het N. V o V • is. nauweliJkS 
sprake. · 

De Stalinistische ::Leiding heeft het gevaar van isolement. als 
·gevolg ·van de verdec.ldLeid der vakb-:.""'2;j.ng en de teruggang der E. V .c 
zeer wel begrepen.,, Zt;i sp::r~eet:·t ov~~r de nocdz,aak van vakbmndseenheid, 
-oriënteert zich in st::cke.Lflla.te op het li. V. V. dan in het verleden . 
het geval was 9 doch blijft i.n v~er.keli,~kbeid de gevangene van haar 
ei€, en politiek~ welke d0 ver<:l.:~:eldheid der vakbeweging in de hand 
werkte en werkt.Haar ge:C1ele ta}~tiek is thans gericht .op liquidatir 

. der E.V.Cqwaa.rvan de-1ütVO{'I."ing he.ar echter voor onoverkóme1i.jke', 
. 3oeilijkheden ple..atst. Haai· gehele ap.t:n'lraat is. versmol ten met do. .. 
der E. V .c .. Tegelijke!'L.Ljd· moet zi.j e-:- ·voor waken de cantrele over .<' 
de E.V,C.--leden bij een eventuele J..iguidatie der E.v.a. ,niet t;e ; 
ve..rliezen.Doch zij vt·,~est voorals een sterk verzet hiertegen in dE\_ 
E.V .ç .. zelf. 

Onze partij z&l elke poginp ä.er C.P.Ne de E.V .. C. van bovenaf te 
liquideren, voor-tdl.li'(;nr'l L1oet\-'ü ,:_;_.Lz;m~IPlreren, Doch tegelijkertijd· zal 
'zij de arbeiders oen p.J..,.:~~:.,._·a.m moete:n. oioden.,dat het prob.leem der 
vakbonds~enheid op ~-eu b~c~.sis_ stelt 9 welke die eeriheid in het belan~ 
der. arbe1ders bevordert,, · 
a. door voortä.urend o_p ·te lwmen voor de nood'7-.:=t.alc van eenheid ~an. 
actie van alle georganiseerde en o.:J.georganiseerde arbeiders; ; 
b. door plaatsell~ikG san.env:Grking 0u.ssen N.V.VqE.v.c. en O.V.B.' 
op een conc:r.:.-=>t prc,grd.c?~ ',rs.r;. acti.e a'.,, io orde te stellen; 

,_. ... . .. . . ,_. . , .. ""-
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TegeliJkertijd zéü d.e part;ij na:uwk-6-lxrig di.e.nen te· onderz.oeken,in 
welke gevaJ).en _parti 'i;::u·noT.cn:;.!;3..lc gevolg ·-van h'Un._J...i&nàat-schap van. 
E.V.C. of O.V.B. geisol3erd zi.jn van de meerderheid van de in· 
hun bedrijf ~~corgarhsstn.'C.e arbeider~. In de,ze gevallen zullen ·de 
partiJgenoten?n:à in hun organiso..tie de noodzaak van aansluiting: '' 
bij het N. V • V. te hrc;bben gesteld, zo spoedig mogeliJk haar de refor..;. 
mistische vakbewegi1ib moeten over;")éic<ll. . . , 

De doorvoering bj_erva:a dient m<::~; beslistheid en op_ korte termijn 
te vvorderi gesteld, Het is van het J?:,rootste belang dat de ·heroriën .... 
tèring. op he't ':N-. 'J ,y_, nL:~ a:Cla;::;Jr..ë _,_JJl<; wordt gernt.akt van S:oortgeliJJr 
pegir.gen der C,F~tL Het ir::.it-iat;ief t.a.v~ 'dit probleem kan van 
beslissende invlot~d zijn op .h.e·t kara.1.cter en de ontwikkeling van 
een georganiseerde c_:ppos i.tié in het. :N. V. V~ . -_ - -- _ 

- De stagnatie~ <:m z:Jl:fs de teruggang welke het pi?;irtij-levèn thans . 
kenmerkt~ is éen anfdeli~j.k8 · WCL,rspiegeli,ng van de imp~sse ,waarin de 
verraderliJke leidü:q~jen · Il.:N;l!l de P--I'beidersklasse in ·dit. land hebben 
gebracht.Het d8cr cle bureaucraten. met de va).-cbeweging gespeelde spel 

-van verde0lclheid ,passi;J"i t85t en on(iel'clrul:l<:.ing is buitengewoon ver- • 
gemakkelijkt door het ·ontbrE:k:en vaJl een georganiseerde oppos'itie 
in de vàkbewee;ing. D.;; z-..ve.kte der oppositie weerspiegelt op· haar · 
beurt de :;.--:;wakte van onzo -os..:::tiJ. .. _. 
· Wil de partij ennstig Î1aar.· taak verstaan,te leren de s_tr~jd van 
de arbeiderE}klasrJs t;e organise .. ec~n l dan zal. zij in de eerste plaats · 
het werken_ der pa.:::•tijgenoten in de vakbeweging inoetèn c~Ördineren,- · 
een g-emeensc:.happt::lijk :program moeten uit-.,;verken voor het optreden 

. vàn alle _parti;;g:::nott:n j onveJ:.'schLllig van welkè organisatie zij lid 
zijn, welk program tot ü,asis ?,al rn:oc·l;en dienen voor een -georganiseer 
de o_pposi tie in aile '.ro.kor~at:J_isa:sies. Het. program ~iep.t daaxom een 
een aantal pu..YJ.ten te bevat--LJen, we_U{.'e been-uwoorden aan de behoe.fte 
van alle georganiseerde· a;ebeiders, te weten: · 

a. Strijd voor de vak'bond.seenheid. 
b. Democrat;is.:;ri.nt: der vak!:Jc-;:""l_detJ. •.. 
c. Onafhanl,_c,: li.;J:lrJ1~id. der val-:bond-:.:n' van de staat • 
. d. Doorbrek"L.ó.~ van de lo~:mstçp. ' 
e. Loonvloer vm!. -F_. 60 9 ~ _per wt:Gkibcsch~rro.c'l. _door de glijdende 

loonsch&al. . 
f •· Tegenover cl<:; vJer'k-;1 r-·:.:<~lh"-~i d_ de- L+():"'"u.:cenweek. · 
g. Arbeidel'SCC':.b. -0.l e Op de l'.J.. .J-Jn:; tie • 

Het Centraal Comité s:tel t deze r..:.:;solu.tie ter discussie in de 
partij 9 teneinde daa.rna ge.!2.;;;enschö.ppüliJk do richtsnoeren voor. ons, 
verder werken in de vakbeweging te kviillen vast stellen.-Uitvo~r:i:ge 
gemeenscha_p_peJ.:Lj:-cf; ;:'~iscussie ovGr dit probl_o~m is eer. ,dringende 

.·noodzaak, opdat oók gemeenschappe1.i,jlc ·tot uitvoering van. de· taken 
wordt overgcc,aE\.n~in ovei'eenstem(llLng met de door de gehele<partij 
genomen besluit~.~n. Wil de part:i.j niet in een fed;rat.ie van groepen 
'uiteen. vaJ.len~ welke t::lk op hûn wijz 9 naat· hûn in-zicht vakbonspoli .... 
ti-ek vQeren,à.an ü:; _het aa."lvaarden ·van cle partijtlise-i:pline daarbij 
~eerste noodzaak. 
· · !n elk geval zal slt::chts een gemeenecbap_pelijk :platvorm vam. alle 
partijgenoten bi;j hun werk' :L.n de vakbeweging tot ·Gen ~rke-lijke ·_ 
georganiseerde opjjosi tie kunne!t leidi.:n 1 hoe bescheiden ook in nnn 

_vang·, tot co:r.'rëctie · ~ran evencU:ele foufen, kU11nen bijdragen·. en· de 
pa:t'tij ook o_p dit zo b,~l R?îgl-iJke t8rrein we;er- tot Gen geheel smeden 
' Een juis-t LrC.'-6L ln voor de -takon in de va:-~be'Heging i~ een levens
noodzaak voor de pe.-r:t;i..j.De arb>::.id_ürs~-lasse van dit .lano staat voor 
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be~:::-.:1grijke besli~ingen-:.:pe vakbondsb"\ll'ea.uc.ra:tie is bezig de 
val~'::)eweging~via de P.B<-0. aan de staat uit te leveren.,Bet stakings 
re0ht wordt ernstig bedreig'tfl<LTegelijkert:i jcl wordt- een· scherpe 
áahval op het-levenspeil der arbeidersklasse voorbereid door het 
vrij_ ·geven van cie prijzen .en het opheffen va .. n de subsidies op de 
levensmïdd:elen. · 

Slechts de eensgezi:c.de strijdder wèrkers 9 rondom een concreet 
program van actie, Z'cü de e.Emvallèn der regering en bezitters kwinen 
afsle.an.Slechts ·een georganlseE~rde · CJ:;_Jpos -3. tie in de vakbeweging zal 
leiding kunnen g•3Ven. aan d.e Q·:.L J.;J d tegen. de bureaucratie~ wier 
bestaan ·een gevai.Jr voc:: üe·c; voortbestaan van de vakbeweging z.el ve 
is· geworden.. . · . . 

Een besliste en spoedige door·'l'Jéring d6·r door· de partij gemeen
schappeliJk genon1en bes.luit:Jen zal,/slechtB het isolement der partlij 
kunnen verbreken~ doch .tegél.iJkertijd de basis leg6en voor een 
georg;;miseerde oppositie in de vakbew~ging~, wier aanwezigheid in een 
der me-est dringende bëhoef.ten der georganiseerde arbeiders zal blij 

. ken .te voorzien. 
1-. ~ie,t_ 
Toelic.hting op de resolutie in24eke de vakbeweging, 

' ' -----. ~~--~-·----··-~··~------. ~~- ··--.,.·---·~-·~···---------
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Het. vakbewegingsTe:l,·gst,J.k heeft sirrds ons tweede congres in vele 
opzichten de part; ij beheeràt. Wel1w houd.ing moest worden aa~1genomen 
t:oa.v~ de dreigende scheuring in de Rotte.r<lamse E.V.C.?Hoe moesten 
onze partijgenoten o:ptreden,na.c1a.t ·die scheuring helaas een .feit 
was; geworcien.?Hoe -komt het det de Rotterdamse kameraden hÇ}t gevaar. 
van isolement, als gevolg van de stichting der 0. V .B ~,zozeer onder-. 
s·chatten'?Gaan wi;j <lie gehele . .laa.tste. periode nog een na ,hoewel die 
periode zeker nog niet is afgesloten~. dan kan gezegd vvorden dat de 
par-tij in hac.r ag:L tatie ;3ne l en juist. vv:j_st ·te reageren, al werd 
dacirbi-j. het zwad.rte_punt niet altijd juist gelegd. · · 
}, In verband met dit. :probleem o_ntstonden in de partij voor het 
eerE:;t. ernstige merüngs vers·~l::Ji 11 r;:1 ,.-7:el.ke vèrband bieldenmet de direc 
te. probleme!l.derNede.rlandse arbeidersklasseoWij wa:ren~ondanks 
onze zwakte ~niet ,~eisoleerd van hetgeen plaats vond.Men _kan terstond 
tegenwerpen, dat de J-<c-Lter·damse l;;:a.meraclen zich in die ;·eriod.e van de 
partij isoleerde'~, -.100r niet in 0vereenst0 . .JLnüng met de j)Oli tiek van 
de partij o~p ·te-tre<.len.'J:-en dele is d.a·t vmaroDoch ook dit feit. 
·gaat men ernstig de oorzaken er van onclerzoeken,kan er toe lei:ien 
:a..at .de partij hechter en daardoor eensgezinQer in he. ar ac.tie. wol"'dt. 
Vooral de o-ntwiKkeling in Hotterdam leei.'de ons, dat wij de vakbonds-, 

. problemen to·t nu toe te empi:bisch? te zeer· van geval tot geval, 
hebben gesteld. lEen vaste J..j.J.n 9 welk.e onze i<:ameraden onder a1l.e 
omsta;,_,digheden als richtsnoer kon ~û.en gebruikei,l ~ ontbraJL D.W.Z. 
~r wer'd önVOldO&t;lde leiding gegevenj juist bij dit Vlerk~ dat beSl:is
send zal blijken te zijn vÇJor de entwikteling van' de partij ,.Te 
veel werd het vakbon.dswer};,: als· de i:adividuele taa..l.{: der ver.S('h.; ll ro.-n.~ 
kameraden opgevo.t .Te weinig werd gestreefd naa r een r-·_,_,;~,....,--'1-; ~:.'.:Ltie 
van een vakb:; ·: .,..; Y'Q'".',... . 'Q ~·+;ie met een gern o:O"C''Y)C'I"'h~; ~·i 1 ; }: program~ dat 

. het Op cL:; den V2.rt QrlZ8 Kaill.b.- ~·"'" -.-roQ.rol.;·: llig de~ vraag in Welke 
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v5kbond zi-ä georgarüs:e:erd :zäjn_,_ zciu v;ergemanelisket!- ,:en ~.t#~ ·· 
t en·•-- _ · <' - - • • • .... • • -- ." • - • - • ,_. • • .-· 

)Iet is verre vari ·:ons, voor te:kor~komingen è~ van de-":lèi_û~n:g. 
èn van; de _leden op d.ït te~:rein~ zond€boK.ken .te zoelèen.: De' it1 ~e~ .. 
vakbonden werkendt; katneraden· deden wat· zij koncl.en~ · BesJ:i.ssend · 
is, Of' WiJ in S tae.t ZiJn de baSlS te leggen VOO:t' een bete,]? optre-;... ' 
den in de toekomst. Rott-erdam he.eit zich tot een onzer best·e, 
meest proletarische ai delingen on.twik.t.celd.- Reeds dat is een wa,a.r . .., 
borg voor het corrigeren van-- te.kortkomingen. De ontwi.i:èkelin'g in · 
RotterdeJil. be_eft eet1 biJzondere plaats ingenomen in de ontw_pckeling·· 
Va.D. he't partijleven~ juist door de plaats welke talrijke R •·a;ams·e 
kameraden zich in de vakbeweging hadden veroverd. Laat ons_evèn-

, wer begriJl)en~ _de:t; e1~ andere proble.1.t1en zijn die voor de N~der- -
landse arbeiderskJ.asse minstens zo belangriJk zijn. 

·Om te beginnen .i.s er het ·vraagstuk van de E. V .c. ·welke plaats 
neemt deze organisatie :riog in_in de strijd der Nè9-erlapdse àrbei...:. 
dersklasse _., .tV; et· zekerheid ltan ge~egd wordEin r dat de politiek 
der E. V.C,-leiding -· voorgeSchreven door de ·c.P.N. -_de E .. V.,Cc 
geweld'ig heeft· ver·zwakt. In vi:üe gevallen is de E. V ".c. ineenge
schrompeld tot een sectarische vakbeweging. Ddar waàr dat niet 
het 'geval· is, zijn_ de arbe,iders- meestal niet· geneigd de parolen 
der E.V. C .. -leiding op t.e v-olgen. Wij zullen concréet moeten on-

., . . 
derzoeken~ in vv~·J.k opzicht de part"ij, doo~ zich ~ speciaal op . 
de E. 1.4.C o te -orlenteren, de gevangene, dreJ.gt te worden van he~ · 
toenoemende J.solement y~ het Stalinisme. Voor :w.enig partijgenoot 
geldt de vraag of zijn plaats. niet is in het N ~V. V. Het1 is il111llers· 
in de eerste plaats het N. V. V.,; dat geprofiteerd .heeft van de · · 

·_teruggang der "Ee V .c. · · 
EI;. zijli an.dere, nog belangriJ.ker faci;;oren, welke een st~ke

re crientering op het N. V. v. nqoP,z.akelijk maken. De arbeiders.,;. . · · 
klasse staa-t vcor belangriJKe beslissingen. Op welke wiJZe kan.· 
Zij zich te 1_;e11. de stiJc,ende priJzen ver:zetten ? ·Hoe zal zij m~e ...... 
ten en kunnen reaseren op de PubliekrechteliJke Bedl·ij.fsorganisa~ 
ties 1 we,:U{e het stak:r.ngsreclit -bedreigen ? Men maakt zich niet' · 
9-an overêiri,Jving schuldig, als men de verwachting van· een toene
mende DntevredE3nheid onder de N. V. V. -arbeiders uitspreekt .. De · 
H.T.lv1.-staking is daar.'ván een sprekend voorbeeld. 

Wij .!).ebben~ op· ons. tweede. congres, de verwachting uitgesp:!'b-,
k.en dat 19LJ.8 gekenmerkt z-ou worden door ·scherpe kla.ssebot;Bingen 
in dit land. Viij zi,Jn daru.~bij, volkomen cOti'rect,_• uitgegaan :van 
de ondragelijke ·t..)estand waarin grote delen der Nederlandse ar...: 
beid.et·sklaE;'~ç le·v-en. Doch wij hebben, wij moeten dat openlijk 
ui ts;;reke·n $ à.e Yresélijke r~m- die de vakbondsbureaucratie vo-or . 
de st:r:ijrl .betekent~ .onderschat. Wij heb'b~n onvoldoende aandacht 
b.::~steed. aan het N. V. V", dat de ·grootste màssa-'örganisatie is ge.... . 
worder... Wi,j hebben ons onvold0ende gerealise-erd dat de E. V .c.... ·' 

1 leiding~ zel.:t's da~J.r waru."' zij zich v66r ae.:t;ies zou uitSJ2.reken, het 
vertrouwen è.er arbe-iders niet meer zou blijken t-e bezitten;: mede 
ook omüat de E.V.C.-·arbeiders voelen·dat, zolang hetniet gelukt 
de. N. V .. \Ir e~--a.r"be:.:r!e:rs in de strijd te betrekken, deze tot nède:: lBB~ ' . 
is ged.oc~d~ - . 

In vels :.: .. ,~·~ ;_c1 ... +-cq" héeft de p~t:l.j leren vooruit zien. Wij 
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ho~~~rub ·#JJ~<t~-t~ü'~~-~~f-if;~Jt:~P.t~á~~-)?-et-.~~p-~ês.isCà~·:·kv~:~~~i? -~ .wa~~-n 
onze _analyse vol.Kowen- werd beves1ï1gd. Doch het.1·s, nletï tueVüL.L.lg _1 _ 

-- d~t ÄE?if, ~~ ju,;t::>tf.; ~-~4;6~;rl~. ~ppJ.3.rtie~.e. kweäties r;>et~of_~. v.relke ill~Il -
oo:lt ;Îih®r~t1sch k:Pn· hel1äderen~ Daéll' W;;ta:r--. 11Voörul tz J.e:n" bete};.:.,Jneto -~ 
het -t?chep_pan van ee;c. progpatl' ,VÇ)OJ}·_- d,~ d,.ageliJkse· sti'j_ Jd der- ar1::H~:.Ï.··· 
~~~sl€1:ass~:,. y.r~r.Q._ o:ti$ _ OlY~:ted.t?~l nog_ 't:!?. _ vaa,k gekenmerkt doo:;.' _een· 
··rondtas,ty,U91

_ zpnder._.bi::ee~~ algeme~n pe;çs:pectief. Dat i.s niet_ -toe-
vall,ig_. E~n jui_s.:te oriëntering i.n hei:!- vakbondsvr.·aagstul;.: bijv. 
vereist; naast- een_- ,jui_flt ti,eoret-:Lsçh_, in.zicht ~ eer... voortdurend. ' . 

>:tQetQ'en van. onze _lnziehten. aan de. _practijk. •Het. is VOOI'ë'll. op het_ 
. laatst~gebied .dat on~e zwal$:.te.n ~;,o duidelijk zijn.- Ta.1r·i;1::e p3I'~·

tijgenoten· h.e1Jben _nog nie:~ gt;leerd Wat- VOOr liLenig ffiil1d6I' nb8WtU3te11 

arbeid_er een VdYJ_z~,J.fsprskendheid i$, ACTii!:F te ziJl~ ü1 zijn ·v-tJt-- · . 
. bond. Als de pa:cti j_ desondanks. een n.:iet te onderschatten hoeveel
heid _ervaring. opd?e-d._-.1.Jij het vq.kbondswerk 7 dan da~nkii z,ij dat in 
de ee:r'5tB plaats q.an d:ie pa:r;'tijgenoten.~ welke hi.m werk in ó.e 
vakbon4. NIET verwaár_:)_oosder;L. : __ .n;n _al z+.Jn daarbij soms fouten ge.:.. 
màf!kt die vEqpmedep b,adB.e:r1 kurmer1. en .luot:t;e:u worden, toch hee:E·t • 
zij alle r~den,-onze }:l.e$;ieve vp.kbonà.swerkers tot het beste deel 

. • , der _partij te ~~lçer~en. Het is vw.uro.l dank zij heny. ~at .wi.;j de 
. ·opgedane. ervar;tng kunneu '{._eralf!,8Illeneu~ l'.k_etgeen eers·c.e vcorwÇJ.arde 

is '!{Oor een.. e:ansg~~ind_ o,/treden. . _ : _ · · 
. WiJl f"U.:Uen ~n 9:5Z -ee:v.E?t~ pJ,.aat~. r~oeten leren, ·oi1z.e 1-~rachten 

-#;;,·bete:n .te, -c.::Ab.I:\iike:t):. Het- :Ï's: 1:.1-ie~ lang.@r verant-woord, lid te. zi.jn 
---van ee.n Eov:.ç~,- o:f O.V .. B..;--l:;~Çl.._r:i.Jf.sgroep, als de grGte meerde:crl't3i.d. 

-der arbeider:?. in het -dgsbetref.tend bedrijf in het N ,. V" V~ is ge-~-
- org?Jf~.seer4. Do~b b~l,.arlgrii}~e:I:! ,no.g J;.s dàt wiJ een program_ schep~-

- p·én, -q.a~ tot be.s'is van eet~ vakbonclsop,Josi.tie in alle· vaJ.FJrgani-
s.at:~.:el?, ltan dien~u~ :J:is~.;ar.illS.tG .wondt~ .zij, Jie:il:;. nog OJ? zeer beschei.den 
schaal,_ d~ gr9~1gi:-:;lag 1gelegd voor een meer· concreet optreden vo.n · 
revotutiopf.l?:i"'~~ arbeüfe:r:;$- in de vakbeweging: Wij ma1-wE ons niet 
Çl:e_ ,i:))us:},e;_:jdf}t d.i t een t;overmid..,:el .is voor. de oplossing ve.._n alle 
mo~:LliJlcl?~-eqen.·· liE?t zal in 0-e: e.e-L1Ste plaats van de ernst' der par.·
tij. qd .. ,j .-4~, Ul_'I1V:O:J.:i~RI1~G .o,fhangen (een, uit.;1oering welke nie;t sec~.J8·..:.. 
ris.c'h- :mag· zijn .u1aar. tot doel} TilOet_ hebbe.n~ '.vooral niet-garti;jge
note:i.l. in q'e oppos•j_tie te bet:;c_@kken) of wij er in slagen 9 op de 
bas:l.s van dit program and.è:r.'e g:t?_oe_p_.en arbeiders aan ·te trekken, 
waar-bij ·wi'J; ook del)Ke_;ri aa;4,). Bouwvale en.Transport der O,.V.B .• .E'_da.r 
Als steèdE?. e-chter i.s, e:en. qonç.reet program dat beantwcor.dt- R~.r _;_e 
behóeften· der arbe~.öt.::;i~s .... ~-l·a.sse en haar historisçhe tq_ak, eerGte 
voorwaarde. yoo;r het slögpr-u Ons derde Congres zal· c ver ti F:..t pro~-
gram Ill()éten_ beslis~EmQ - .. . - ._ _ . · 
· ,vVij é/:i:?{e:n _9en. ëiringènd oe~·oep op alle_ parti'jgenoten zonde.:.· 

aai,"Zelen :qan d.,e di sclli9sie deel te nemen, .. welke .rondot1. de do9r 
het GcC .. _ vo,o::.:'g-estelde-:~e-a.oJut;i.e thans ·is begonnen< Het zou on-
verantwoo_;rdelij-±~ ~iJn~ ·.als k?mer_aden_, .die ·- op grond. VF.trl inz,ieht: 
en erv.a.Il.;ing, ::-<< j\T;ru1 .-a:n:çlere~ J~pvat't'ingen uitgaan dan in de resolutie 
zij.I,l .ne~e:t'§-e·!L.€_g<i 1 zoud.~n zwiJgBn t .. a .. v.: een· zo belang:r.'iJk p!'O·~ 
bleern,e }façmt:. een:. sch-rif~-el_ij"t,~e ,dis0uss-ie., welke in EE'r KO:.LPA8 zal • 

. plaats . vinde_n,. ·di.,er)oen -~~ a._:t~de1ingsbes;turen alles in v ii '.-verk !.::e 
_stellen,. de vaYr·"·;·lcp--- :.~.:olu·t:;ie - naast de andere, nog kcr12.ende 
congresre_p~~J.rti:es .,... :Lr1 3fr'l.'-'~ ~ ~~_/''J.:c;.:-:?0.~=>1'i n~Pn A er- 0 .a, orde te 
stellen •. 
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DE ('.ESCHIEDENT3 VAN llE'l' -M'IERIKt'W1rlE TROTSKYISNiE,_ 

door James P. Caiman 

DE WEI>IDING· l'TAAR WERK IN DB JII[A.&''lA (Hoofdstulc. 7) 

Ik heb er óp eewezen,: dJlt het bèlang-.cijks te van e~le vr~stu.l;:ken -voor een 
politieke groep, of partij,heeft zij eenmaal haar r>roerarn Ui 'flgewerkt, is,. een 
nauwkeur.lg.Rn'b<ioonl te g-even op d,e vraag: Wat is 'de volgende stap? Het ant
woord QP deze· vraag is m mn niet. eenvoudigweg worden . bepaald door de wer;-s 
of de. gril van de partij of de pa.rtijlcür'li.n.'S·- Het v1ordt bepa.a~d door de obJec-. 
t:beve omstandigheden 011 de mogolij}:hedCI'l. 9 è.ie uit deze OruBtand~gh;den voortv~oe~:m• 

. Wij., hèb:t)en de eerste vijf jaP.r V"&1. on::·! bestaan als 'frots'k;pst:tsche m:rgarusa tie 
in de Ve;i-enigde Staten bediscussieerd. Gedu .. l"end~; die tijd dwong ons klein aa.n~l 
leden, de algemene stninatie in de aibeider8"howec:Lng, en ~: volledige over~e:n:-s:tn.g 
van alle xa.dicale bewegingen door de Communistische Pa.rl1J. ons tot de pos1 'b:J.e van 
fractie in de Communistische Partij. Deze omf'hu:idi13heden maa.Içten h~t ~enoens tot .. 
éen.plicht, dat ons voornaamste werk vooleer uit propaganda dan- uit roa.ssa,-.a_p.tatie 
zou bestaan. Ik wees er reeds op, dat in dEJ terminologie van het Mal'.'Xisme oen sc_hrl1'. 
c~1derscheid w~rdt guma.aki; tru:sen ry:r.crpag>'...nd2- en a-,iitatie,. :on onderscheid d~-t;wo=:dt 
verwaa.rloo~d u1 het taalgebrtuk. De mensen noemen gewoonliJk elk soort J?ublic:;te:ttt 
agitatie, scholing, propagenda van begins<~len en?.. propaganda. In de terno.nolog'l.e der 
llt'Ia.rx:istischE;l boweging, zoals deze het nauwkeu:r.igst door Plechanow werd gedefinieerd, 
zijn agitatie en propaganda twee onderscheiden vo:i'n:1en van activiteit.Hij definieer-:-

• de pro-paganda als de .verspreiding van talrijke fundamentele ideën onder een paar 
mensên; .dat wat ,;vrij in Amerika gewoonlijk scholing noel!len. Hij ·omschreef ag-itatie 
als de verspred.ding v.an een paar ideën, of sleclJ.ts een idee, onder veel mensen. · 
Pro~nda is gericht tot de voorhoede; agitatie tot de massa's. 

A.àn het eind van onze laatste lezing spraken IV'ij over een breuk in de objectieve · 
situatie,jiàarln onze partij had gewe:z:o1:t.De Comintem .."-,.as geschold door de debacle 
in.Dui tslà.ndl ·en onder de aanhang der Corunmnistische bewegine was zij bezig Pn.ar 
auto:titei t te, verliezen. Veel mensen, dB.nrvoor doof voor oJ.les >Ya t v7fJ zo i. don, begcm
n!:!n:, belang te stellen in onze ideën en kritiek. Ann de endere ka11t be[;'Ol1!.1.en de mas
sa r:s·.- die ~gedUrende de e8n3te vier jc,>'.r vf:in de vorsch.J:-iJckclijke ecor..omische crisis,· 
rns.tig,wa.i'en 'gebleven, opnieuw in beFoging te komen. Roosovolt waq &'1...11 het bewind. 
Er was een lichte opleving in de irtcl.ust:rie • .De arbeider·s stroomden ter,-:.:.; nao.r de 
fabajeken, het zelfvertrouwen herlcri,igend dd ::dj in e;rote mate gedurende de ver
schriJ::ke.lijke lllf1,ssa-wcxld0Gshoid ho.dclon -..·crJ.oron, Er WM oen sterke bev.eg:i.ng nac'U' 
~ti~,kbondso:rga:nisatie,. en stakingen bcGQnnen zich te ont.-,ikkclen. Dozo gowelèige ve:r
anderl,ng in de objectieve si'Gun.tie stelde Goheel nieu~ve tr!.lcen voor d9 T:rotskyist5· 
·sche beweging,. ·de Com:rrn.mist League of knèrica, de Links"' v_pt>'J~·.:.. •. '~, zoÇ~.ls cij or.:., 
tot,.?P dat ogenblikhadd.on genoemd. De :uuitse deb2-cle h:'1.d '1et ba.nl~. ..!; 'ae:r Y-.~...JJ.-

... tePJ. ~·evestigd fm aanleiding ~geven tot eun vor~<-:;ijna:ring der meest beh,:. C. _ -"1'1 

çri~iseh-:dènkcnde· arbeiders van deze. Du..,..J.\o.i~ v- 6 c:;,{ bo,;on de ten 1!1.ode opgeschreven 
soc:ta.d-democratie in h."'..a!' linkervleugel nicmr lev on te vertonen vS.nwege ·an ·re..;_ 
lutio~ro be..,.instuording van haar je~ood en proleta1·ischo delen .. Onafhq.nl-::elijlr,_e 
bewe~ngen met een radicale tendenz ontvd.J:.Jcelllen zich, bo;;taandé uit arbeiderS on· 
enkele intellectu"üen, die door het bu:roau.cnrhisch leven ëter Communistische Pàrtij 

· van deze V>are:n ve:rwijderd en zich nog niet s.3,nb'Otrokkon voelden t'ot c1_e sociani:-de
m~c:ratie._ De Anieri~se arbeid~rsbev.e.:;:ï.ng e:tng· uit ha.ar lange sia.ap ontwaî~en, 
n~euw leven en een n~euv~e bevreg:Lng ki·amen in do pJaa.ts van stagnatiè. De Trotslcy-is
tl.schc organisatie i11 dit 'Jànd zag zich gcplwtst voor d\$ gelegenheid en de eis 
voo:tvloei?nd ttit de objectieve situatie, ec:n radicale vero.:nderitJG in oriëntatie .. ' 
en. ~n tact:tek te ondergaun. Deze gelegoï.lhcid vond enE: zoals ik zei geheel voorbe-
reJ.d en klaar. ' ' 

. Wij verloren geen ti•jd bij he-t aenpa.sse:n aan de nieuwe situatie. Wij v~randerden 
het gehele ka,rakter van ons werk en van ons perspee l;ie:f. Wij deden onze leden tot 
M,"~- ~e bodem schokken met de discw3Gies over voorstellen der leiding onze koers te 
W1JZJ..gen en uit o:1ze vi ;:r · · · -· · · +. · 9 

· b · • - . ·. .. Jar:tge J..:O·J-'-"'·"1-G •. ,0 breken. Ret onze beperkte krachten en 
:rom1en grepon WJ.J elke f""l'"'::,~"'-'-'.ád a.a:n,~ . 1 .· , -·--.'--., ·Onze -"""""', " tivitr.if 1rerd a 0 .0' _,. ' h ~~'"· VH~ ·-.L .. .o"Q " ·-· .o.·, o:' . 'e c-

in ·de -1 .. • n. v ~ 1ïOen a.l. a,~1. oe eerst door een algemene opvatting, g~;;.:;v ... c.o:..·~tiRoerê. 
h t 17

11~· _VeraLd,,.~_ ,-a.n pn.:paganda ... groep naar.massa-vmrkH1 en dit te doen zowel op 
e po l. t1eku als het eco:10iillsche terrein. · 

Het Wá.S eon van de ~note büF~J·zen d - . tb · · · · 
h ,, ·"-, van e .Levt~nsva aarhe:td v.an on"'e be,,,-euJn~ en van aar f>rm · ·. '1'11 - - -~ o · c-t 

, . 
0 'e :P1'1nCJ.p2 • e :fuJlclo:r-J.ngg do.t '."lij e0n uniforme en S',.".,""etr.;scllc "G"""'~-a.enn,,. yan onc< v· ·rl- b • d t ;y_wm .~ j y .._CW.L 

,.e . 6 
, " "'. 'u - op 0~ 8 ·..:r!'fJinen Cl.oorvocrde:n. Wij wierpen ons in de masSa.-be-

.. "-lf":;c;~·1~r ~-~ h~ t r;ceras -~o l:omva vo.n veJcbondc-af'goderij • Wij bomoeidon .ons ltJCt 
~ • J ~ - e.Ll'i.O' ~onuonz van eon 1inl;:::::n'7aardsc ontYikl·eli po • d d · - · 
bOI'I'Gg::t.ngen,zon(l.e-r1tct -.rakbon<Jc-.-, .. ,,r t : · .. , · · · no :tn e_a:n ere poht:te};:e 
voornaamste J ',,. z~ ~ , ..,,, '-·Û .. e ~vn:• .. ,·Xt J.oz;en. Op het poJ.i ti ok terrein 'l'iaO onze 
".;,.,<ren "'n b .. -· .' '. 1 edoproop voor oen n:l.Om.·u p~rtij en con nieU\'To _Internationale. WiJ' 
o-'0 Ou.~ 8Z1f lOU en mot an-1e.,.,e l""Y>Qe ll • · d 
haddon bE~schouwd en me~!; ~, ··11 ~ ~:". ~ -t<- pcu,v;u &J 'YW.J aary.oor slechts als concn:trenten 

. ' c w ""l.J e vor<.m güan naun centnet hadd (3n gehad. Wij beBT)nnen 
'\. 
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,' "; ; :')::~.:~<>:~~~-~·-:~--~_/_: --~~:·.~~1: ~--_·:·,._~ '·-_ .-· . . : ~ - -. :.·. . . ,' ~- . ·-;. ,-~ -~ 
··deze andere groe~cn zo náuwkcurig mogolijk_ 1;:-.::, bcst·ó.di~1e-~lh-- ·· - _ 
:ten o:1iz8 leden contacton:Vau P'~rsoonlij~ .• n.H.rà. mGt hvngcvrone·.Jf?d9tF1e:ggen." 011! 
t'e vernemen wat zij dachten. Wij· trz.cihttmr ons bol-:end to maken met elke. nuance 
van dênken .en vqcle11 in cfezl~ ~md.cro pol.itiol:o -~ev;teglngon. · · . 

· Wij ·zocht on nam1e1~ contact on ~o.mo:rw.orking met ze i:n'~ g~~e;nscha.ppelljke 
acties van de een o:f aJ!.<lore Süort, c:a snraken over vermeugjt1~n eri,fllilies·,w~lke 
tot de cm~solidatie vnu (:t'Il~ 21iou:r7e· rcvolutio11..ntdr~ arbeic'l.ei:;J:pa!'i;ij moesten le:iden. 
Óp het' cconomicche tcc:roin plul '.,m ;f'ij d0 ecrstt~ vruchten va.n. ·onze -jUistWJ vakb:mds
poli tiek9v7c>.arop >ii~j {_;'i.;rl-nronfle vijf js...."!.r gehr-,:r:un·d hn.clèen. Wij,, hadden deze :politaek 
gE)Steii..d ·te{,·enoVür ilü oe-ct:•i·ir;che,cl.ubb"'lzimüce ·vo.kbondopolitick,..().oor de· Coini:itt.mi_s-
tische Partij . g-edu:!.:r::ndr; haaT. ong;elukki~'C 11Dcrde .Periode", de periode van baar·.· 
ultra-linl':l:le .sçhonim<>1illC1 vcr't'l::::él.igd.. b'li-enûons haè.den 'ii'Ïj, tegenover de opp0:r-:tunis-
tische poli ti ok cl. er .-;ccia-"11-clm\ocratio, <le politiek van. het ondergesch.i.kt 'makell: . 
van beginsolen e.cm. het :~o·1koi1. naa:t' :bejlc."-.".J "~' :f'tmcties .on het .ve::t:"\"orv:en. vax{ fict'ieve, ··,_
niet reële, :tnvloed.9 aa.n ull(! st rij dbarc · c lomenten in de vàkbondsbevmgi::hg, die onze 
pers volgr'en, ucu èluit1o1.ijko lijn f56{.;c'Von. Wij haddon oen belang:r:ijim :i:rrV-loed b.ij 
het leiden van lBn n:--.c.r •:Jo ,JOOJ."'.llf~a.'l!ste stroming .der va.kbonda:n• >elke ;in cUe tijd 
werd vcr-!;egunYroordigd door d.o Americon Fecl.c:c-ation. of Laböro · · . 

Onda:nl;-.D het (5'!'0te cowei-va.tisme, dd gildebepe:t'ktheiël. en de corru:ptl:e deT 
.AFt-leiding, stonClen v-TI.j . or te tülen. tijde op, dat cl.o leeliJn zich nie.t· van de2;e 
-vooril.a1;;1mste L>·t~.:-m:i.nc dor ..!Î.h"lorik::<.DJ.l.Co valcbm,-èging .mochten Q.fzonderen en geen -:kunst-

, matige en iclbrüe vakbonclon vo.n henzelf mochten op.zetten~welke ~ geisol~erèC 
zoudGn zijn van do rr:assa., De tnr....k ,.a.n de rl1V0lutionnailx: strtjdal'S, 'zb omsChreven 
wij het, 1.-no zich in èc: e.J:;bo:i.dm1-;bor:eg:inc te :storten zoals deze bestond en te 
trachten, deze ve.n bin:c<.;nui t tG bci.uvlocdtJn. De .A.Fir hield een congres~ in Oc·h1933. · 
Dit co~"Tes bcrichttc?voo:r hct eorot :dndf3 -velo ja:rml,een g-eweldige stijgiilg van 
het·lec1ariaa.etts.j_1 als [;'CVolg vare het ont"?.a.Len der e.rbeiclors~ ·de stakingen- en. de or
ganisa tie-co.mpÇ!{?1es ':'mll::e, nec;<:m van do tien koor 1 W;-nu.i. t cle basis wórden Ónderno-

.. men• De ?.J.•beiderB o·t:;:\.,(•i•:lon nan:r d.c:: versc~li11ondc AFJ..-b0" -1(.-n,zenc'!.or veel áaiuno.edi-
g:i.ng of leidinc v.;m do ver.,: '•<-:n;lo 1:-,-r:.:.~-~.:~~~-do. . '· · · . 

'W.f· .wart:;n :r..:tot clochtc ·~-.:~ . '': .. h. in do' .... ..i. <..''~P, c;.~ :ife 'ë--i..j toen s·ó~vénó'Wij. 
stonden niet U.HsluitGn<J to:r::;j.jclc 9 c~oor te vc:t'i:J.a;ron wat voor s~èhU:rkém Èm verra
ders de loidel'S der i:J2J'J., v:·a:r:en, of·schoon zij c~n.t one;--ctr'ijfeld waren. In eè:n hqofd'- .· 
artikel,gcsclu·ovon iri ycrbe.:nd met <lG 1\.1i'I,...convontie V<c').n Oct.l933 ~ze~cfen i.'?et ·dat'' de 
gröte beweging der ma.srJa. 1

::: nnn,r rlc' vakbondon ornstie v:m1 binnenuit ~mn worden ne
invloed. "Eiorui t vo}Gt: Gv, i:P rlo vo.Lbondcn, blijf ciaD.r, werk e:r in." ·Deze s.leU.t.el-
gude..chte <loorclron::s al onze colJI.nK:ntarai. . 

Wij breidden onzu <v+· , .. ~~,,it op hot "Qlitiek ·t;erroin uit. The Militnnt uit 
die pe~ r,rl_:':•" ·, . ~::;; ... ,: ... ~·-~cc . ··ml2.g vc.n een t.::nu• va.n J.w.m. Webster~ clie in c1ie 
tijd de lant1 olijke Hüc:t•ot[l,riS V3.ll •' ·~n o:r:{:;.'>:nis.'1tit;l 1:[\s.Hij vm.s teruGgekeerd ·Uit 
Eurqpa, v.aa.r bij 1-:am. Trotslçy had bozooi. :. ·. - • '".,:;- ~-· ... ·. · : ,.,riale C0ü:.':'·--~·;.:..1tie der 
Lillk3 e Oppositie , '!iell<:n [~ovol{;d was 9P de ... ~~~,;.·~ ,, ...; .\.nvE.-11, .. .,,_ :" -.: .:.: . .., _ ,,,.,,d bijgGWoonà.~ 
Z~jn tou:r· bracht :t:u::m holorr,aal n:J.P.r K::•.xlO:'rJ.S City en Einnenp<~li s, waar hij verslag 

_ c19od van dS Int:n·n .. "l. tionalo Confort~ntie, cle booclf::chap van c:.e nioU\'!e partij en de 
meuwe Internat:torw.lo proqlmr>eord.e, zic!I riehtonél. tct oe:n crotcn:' gehoor dan V'TÏj 
VXOGge):. haddon gokond., niem;e; contueton ler:,t_:<md., v:ijd.ere bol::endhe'id gevend ?-all Q.e 
hernieuwde Trotshyistisc1ce lJowcrdnG• · · · - ,. 

In Oct. van .dat delfrlo jn .. ".l.':l'tel."T.i..jl deze ont•:·:ikkt:lingE!lJ ple.nts vonè!en op 
het p~lit~Gke. f:ront,eingon c~e Pntcrnon zijcte-D.rboid.ors in stolting.Onze kleine 
o~gamsatJ.e WJ..erp. zich :m do zo st<;:J.r...ir~, tr.ch·~te ~-aar te beinv:loeden, niaa.kte enigo 
meuwe contacten J.n het vorloc']_). WJ.j .vrljcl6.en een goholc eötie van The Milita,nt 
-een speciale editie- ::.t2n cl_c :!:'<~ter_ con stE>\±a.e. 1.1.~ v~rrrald dit ais o.en.'deJ:> ~y:t,rrpto-. 

-,-m2. tie ei:_:_ a -(1_, .. ;...,7-.:""' ~:~ .-·--· 1 
·_, __ '-''"'~~ •·-' -'--'1'-v'''·.w.t(:; '"-P '".:.. _[l8TicodG, 'Wij zochten open:f;nge:rt 

en. mogelijkh0<len bij oJJw (S'elcgcnh'Jicl, de J.GCî.' van hc:'t 'l'rotslcyj~sn'!e uit :de ge~lotGn 
propagq.nda-g-roep der. voorhc,cçlc over tr:: brun~en, in een .::Lgitato:dsche vo:rm naar · 
de massa der .Ameril~·..,e.:ncr~ a:r*JE.i;~crs , . . · ' 

.. Op het _po:l:itieke front in·::-.. cht Tl_le Hilit::-nt' in lfovc,rrrbe::. een hoofc1r:~·tiike19 gencht tot de Cohfe::r.'Oneo for Probl'eSGJ.VO IL•.bor Action~ ;~:elke,. als was. beoogd, 
ver:n~erd- ~u v,-oX:~Oll van e:_on I~etrm:l~ vo..r; v:~kbomlsco;:nit8 's in een P<?litieke qrga
~.sc.otJ.e. WJ.J sc~~:ven. oon l10('H1E.rb .. kel u1 eon z-''~l ~J.,iondschnppelijke toon,hen . 
Q.J.nbeve.lend op hu~l cor.exes nota te :nomen y;>,n ön'7e u-1 ;.. ,; ..,.;.....,,., "''"'' o.·ll" .on· ~_..t..,.,..:.. 1 li 'kB d. , . . ' -u. . . ·-·"+- ~L ... "' . ~ura.:,u-

;:'" J . :a J.calo, poli ·i;ieJ;:o .(;'rOC:pD~ h8t V:t".J.fl.._,b i;uk Vfl;(l f!.O VL.J.:u ···.r• Van eon VS;en.:i~' 
c-.e partJ.J te ho<q;udr>ren 0 h ·- 't , . · . . u~c. · 

. · ':" ", ·- .. - n lil J.ü · üJ. '30W1·:JJ.' voc·r'c';tcll.:md, z·1ch ·~~ -l·,,'~:n-tsseren 
v~or h~<t vrc.:>..rsstw~ van het into:r,natio!1.,.'1.littmo; De GPM ,,na :niet· slechts ~e~ strik ... · 
tG wt""koondfJ[,"''mip J.E:TTG(Wt9mo.~,r ook E>on strikt :i\;::d;ion2.lc: f"l'OCU zonder intel:".nEtio"'." .. le 
con o.cten o:n "'Onder ''C''l b ·1 .•. 1,. . . . u •· . ' ~ ...... 

. . ~ · "' o IJ.;nc;s t.o ~.J.n~; .vce1· J.J:rtur.-n::tion:llo ZIJ.kon. In dit ho,..,fda. · · 
• t~kel wezen wG zo er "P dl:::t ell""' J'1"t" ~. · • .. JJ· · ·'· ~-- • · · · ' l'"' 

politieke ·p'l.l'tij t··· :. ~ · .·. . "" ';'-ovp' ''"' "8 •. ,u ..... :..plro:tJ..e h8eft een onnf'hnnkelijke 
. t "'t• ... 'c• . ,, "'···'"'L.l.;_.,,::.'en,zibh Rlr. t''-~rstc) voroisto moest'iritcressel;;en VOQ7: 

ti~::~ J.onab.ome un eop. st.:u,~.i.ii.i.itG in te nemc.e t.a.v. bc~lissonde internat:i.çmn.le pro-

.• 

• 

I 
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. ( .~ . -· ' . :~ . ' . . . ..· ·. . . . ·. ·~- . -
· • In Nov .. Melden we eOii·hoofdo.rt:tke3:{~Uteld:''Eenhóic1:sfrà:nt.- tee-en, :br:n~,:!.-t:\:S:m,è:u..,. ·---.-· 

Dit wa~. ":eschreven i.v ~m· èerr v~i-ga.rlêi,:i.ne. itn ,Öhálcago ~'V'ftlaT kam.Webster na"ti<geSJ#G>- . . 
~El'J~~mm~Pá:rl'ij.' h.'l.d ii.~rfi.-stfe;t:'.il:.icb:th~o:rs ... tf'>qtiek van vroegei'e"j~eri :fia,l'l'Jtetiwd: ' I 

·..,...een bende Staiinistci:b. póogrle ë(e ve.rC'SJ..i.erl:lig" te verbrckam. •. GQl~ VVB.El on,ze pa:Hï-?-j 
er Op· Voorbereid en gD.f ZO. li1EW!> Üfl.!l. ZÖ b:ro.chten. . . • . ' _ . , . · ·.. , . . . 

· · I.'V'.m. deze gebeurtenis brachten we eon hoofda:t'tikel,dat alle arbe;ld00':'!3Pl':"" 
goÎfisaties. o:p:d.ep met onç sn;rnen te v:erken bij hét orgmioe:ten vnn eon eenhéid;a..-
frent arbei1lers tp;rde om, ~oals hot- hcofdartikol zei, 11het, recht van vrij s:p!'ek~ 
in· d·e ··arbeÜTersbEl'if(){:;int: te bosv:horm!!'!'l an diee;enen~clie h?"l; ~-'!-1en schenden, een 
le:61j:e ·tü gi:lyen~. Gec:uronde cle gelwlo 13 7l>ijnn lij ja."'.X' van ons bestacn hebben de ... - . 

''St8.li.ms.;t;e.r;_· sporaê.isch hun 'toev"'l.'licht e;ozocht tót. huh ·bo.nrliete.tl-:Pocineen,o!lB,he.t-: 
"".Z:w:(jGB:O..·.~l': t_«;l· .legc,"Gn. Bllru ·}.eer sloec;GR wij niet ·o.ll-ecn terug~rnn.~r zöchten de,)lUlp 
· v-D;n ·anaé:re 't,i:roepen vcor gemeenschappelijke verëlediefng. Torv.i.jl wij er nooit.·:i,n''·· 

S.Iaa:gden, ei;dge per.mancnte e~n..'IJ.eidsfront vorè.odicingsbevreging te vo:rmèn, hatl.cl~n V'fi:j· 
elkG 'reGr "p-ái-tiöle · su.c·cessen.Rèt was voldoénde 9 onze rechten tR bosche:rmen,,en .tqt .. · 
mi-toé ?ijr1 wij or in gosTao.grl ze te handl1·'1vGn. · · -

Ik Ieos in 'l'he l!ti.litant·vo.n 16 D~:c.l9?3 een vcrklarine van een c:roep :B:i:-pok;.. 
Jyn-k."l..neradon ao.n de Col!IDloP.n:r.iiij~rn.'U':iJJ. zij hun breuk meti c1ezè ~onê'.~~' _dé 
s-j;,J:.'D.O.t:lchenders-ta.'ct:tel~ c1er Sta:1inis~en en hun foute po l.i. tiek ~.$..n de b.:ik: stel
lenèl, terw;V1 zij hun toetreden to.t do Collll!l. League c·f ll.mer:ica uiteenzetten. Een bi
zondcre betekenis h.i.rábij had hot feitc,dat dè! lciéle:Ç -vo.n deze er'Oè!> ël.e o.::mv-oe~ew 
van ~a·e strác'lits.cht.nc'\e:r-s~beride dor C.P 6 in Erooldyn wn.s [.ÛV:oost. Hij vras met nndel'ei: 
uitgezo~den orn c:e straat-meetings vim do tinkae Oppositie op J><f breken.In. d.a lPG:l!> 
V3ll h9:t gevecht zag hij, dat onze kà.memCeri .:D3.\?t slêchts h'tm mannetj_e _stonQcri·eii 
VJ;ist@·'~van te~ó-slaan9 mo.a:r ook hoe zij clo orr.V.c·h·f:'ncle 9 m:Lsle:i,cle vorblind.e:mt jongens 
een p;r.tiJ>age.ndà;..speech en een tracta.àtj-e ton ba'te· van h1m z48_len go.-.,nn. Rij :vo~ 
é'nclordé ve..n opinie in. de Vmtrli:nio~ Dat gebm.n-de. geregeld. 

'llal ·v:a1 ons, die actieve loden v:n.:ren vnno.f het b0gin9 ~-~n begonnen a'ls on
wetenlte jonee Stalinistene Zij ye:rtrokk.&n on ·begon ons te !:lt:djden en vmrcn dan, 
als Saulus op de weg nc.ar Darn~scus, {;ct:roffon !loor G0li. ve:rplinclcnd l:l.clrj;,· dat he11 

.. v~:ronderde in goede Communioten 9 d.w.z. Trots}yioten. Dd 'is een belangrijk di:!':ig-
om te .enthouden,..a.ls jo doo:r.- Stalinisten V'onlt C:..:."..'llt,revallo:.ü Vele ve.;n èl_eze om:etend:e 
jonge·)i:l;alinis.ten ,die v·orden uitgGstuurd. om ons a.an to ve.llen9Weten rp_et miJ' zij 
doei;Wij 'zullen sommigen V2J:l hen op. -!;ijd,ovortuigen,o.ls rij d.ê twee vo-hnen. van op .... : 
VÇJed:ing, èÖmbinefr5'Jll• Jullie v;eei; 9 dnt ze in. alle BOCÜGG!'ègc/J,de '1/'akb,Ónden opVoe-. 
d~nga- ·l3n "opvóeclings 11--coroité 1 s hebben, en boiclo cl'ionon :oyn cooclo ztt8.ka De ~J:1rs1i'E!m 
re,o;clt de lessen voor de sèholing vffil de ,loden €l1 cle c:CJ.clexe:it ~oJ..·.:rt voor cle op
voeding van. onder.lb.'Uipors-, die irl. iJl; ~P.l' rede tillen }l_UStG:r'cn. 

. ' 

1\e'.IJ.liet eind van do,t bo~-"1-ryp;_:i;jko jnru' .1933 boGön e~ oreunisatio-beweging· on"" 
der de slechtb~tMlG.e hote_l-werk,;á:~-- ~·~'l'l~ew York CHy;-#olJtÜ jn:rcnlnng zonder beschè:r- ·, 
ming v$ een v-akbond vmrèi} g\1waes-f?~ 'lf'ö. -~":', f-lo:d.e:.viOinie ~u·cc.:.svolle stnld!J.een ·èn'' 
het afb:rekènd v;e:rk eter. Sto.linietét; .t--~s .à:'e ~, --~ .. ~:>:'~~- :.,c.·'-"':~.;·,:::_~ae ineongcc-:;im)!rrpeld-' 
~j w;§l voo~_eli.jk tel'Uggel~~eti Jot e~n l::leine' O:nafhm.Ïke~~jke vakbond, een hè:t""
l:mer:u.J,g twn 18ng v-ervlogen t:t-Jd(3"(1 ~,-;:het O!?TI p.:\.[\.r ~qJcon .onder cont:..~ol~ on eet1_ S:P~ 
c~ale. -11,rodett bond v'P,ri de Stalinist.t:"'ri~ J{et oplovon van clo:<:e rr;·:Pn-ë..sO..tie bBv.eeir.g . 
booG. ons onze eerste [,r:rote 1mns in de mussàbowobim.G sinc1s 1928.vüj hucldon oen ge ... 
loc:;on~,ei4, in deze be·irégi:ne-:- vo.nnf' hot be-cin · binnGn te dr:i.:nc:cn, hM.r ont';;:i.Y.l:cling 
te vomen en zelfs de-Wding te hebb.:>n v::m éeri ,:;rote &cerw:ne stakiJ"JG van: hOtel
fiG:rsoneel in Ne:w York •. ;De Z<tclc. oinc'dc:de in 'JG:n uchrmdélijk rleb~.U:le door de ~nbe ... 
kw~i~ en het bedrog van 8nkelo fuclivlduele ledGn 'van onze bcv.-egi..'rlg,die in sleni..:. 
telposities Wa:rten .geplaatot. JiJC.:a.:r dq e:rvu:dne on de lósaen VI'"' deze eerste pog:i.'l1R'~ 
Yielke ZÇl ve:rv.:oestend eindigd.o, werd ·l':\-jk b·elc.orJ.Cl en verzc:l:cüvle J.c, ~ .. -- successen 
i/UOl:" ons;' op_ het va.kbondste:rrcin. Wij. geb:r·uiken het kapitno.l Vf'Jl clezo .... -:·..:~ v·~ ::...:.'',a:cl.:hg 
zelfs vahd:aag nog .in vE>.kbonclsvfuegstuk.kon. · 

De hQtel orga.nifiatie campacne be~,;on) ~. "~"'J.s zo va...".k bij de ontv:ikkeling in 
de v-akbewegi:óg gebeu:rt~ fipeelcle het ieluJ.;: nee. 'h .. ..-.• nn.:_ct bohocrclen een paar ~an onze 
leden tot deze onaf'hankelijkc V;J.kböndgcv.clke het !:1ec:iuni --v-._:-.::" ,:·..; crgoiüsatie-cn•npo.gne 
v;erd. Toe:p_ ;het hoteelpe:rsoneel zich op g:cote scr.!.D.I:'-1 nac.r de oV-akbondan kconlo, bovonl 
dit handjevol Tr6t~kyisten ziCh 'tr;!'lidclo:n v2.n e~n 'i'!erl:ei{jkc rJ...'VJSeJ-b~we!P-:nc• Wé 1:11id..o; 
den een ko.me:a.arl., e€n oude vakbandsman in zijn bcrocp 1 clio zich nn jaren w.n isol~ 
nent plotsel~nc llO:lör zag v-ere.nde:ron in· een invloodrijlm .fi[,'1ID..r. Dr-!.11 bD.rl.clen v:ij 'in· 
c'ie tijd iri de partij ee:ri nnli9GGik"k"'.mtl. B.J~J'idld. oen ir:r!;ohcctuoeleEij ho.d zich tè
:'Oro::l 'îJ:ooit rnet. vukhond.swork bemcdde}.îc).al' hij "Ö:s om-i lik"ll v.:m vele -iutollectuole be-:
Y:v-raawheden, f..'ll J.n onze clt::eme~ne :t"ll.k no.ar nw.sst.JM;-or:t--.., in o:n11 ch'i,jver. n..":...r contact ·: 
met de masso..-bev:e[;inc, vlel'd Field n.o.Il--eewèz0n ncu:r de h.:.>t~lL)nd. te c:a['li.,Ol1ZG fractie 
te helpen op. cle bond te .doen p::.~of.:. bu.r-::11 · \ ;.. ... .;.'-,;., ... ,!.;~,;.nis nls e è~~ti<:~j:; ~ul'l, oc,>noom ~-
to.lanl;cn;nur.. ' · 
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Tàevallig was de strdegisch bclongrijlrntu sector-·.in de hotel ~r~·~· 
oo:ri c;roE:lp F:ra:nse chefs. Van:w-ege ·hun strc..tutS"iscl;w pos i tie. ~n het vak en h1m preStJ.ge ~
als de best geschoolde v;-erkexs, speolden zij, zoals altJ.Jd; en .overal met c~e bestge
schoolde arbeiders hèt c:eval is 9 een overheorsencl.e rol. Versch:tllende vn.n éle~e Fran:
oo chefs kenden geen Engels.Onze inte'J.lectueol·kon J!'r(;>ns .met ze·~~roken.Tl~t gaf.hem 
oen bu:l,tengewone betekenis in hun ocen. De oucle secreto.rJ.s gaf Zl.Jn :fq.nctJ..e. op,. ® 
voor' i<9mand >V.:'ist vmt er gebeurd v:ns, clrongen de FranSe chefs er op aon, dàt Field 
webrètaris· van deze veelbeiove~do boncl zou worclen,en bi,j werd prompt eekozon; na .. 
t:uurl:tjk;ant betekende niet slechts oon kans voor ons.,m::>..C..:r ook een ve~'tot:;:rde
lif}lfueid.De orcanisatie .ca:aJI>ac;:.nno 'verliep clr;-::r:rm met volle lcracht_. Onze Llga gaf· 
v:maf 'hët b'ogin 'de meest. enerGieke hulp. Ik nrun er persoonlijk heel aqt.ief' aDJJ.. 
deel en sprak op versc~llende organisatie mc.ssavereru:"-erinc-en:Na vijf ja.á.r .isole
ment- en onte],bare speeches voor oen klein gehoor en irrborrie vergaderingen ;.. on niet 
slechts het· houden van s.peeches J:Jil<".r,. hot mnophoudelijk luistoren nao.r cnè:ore sp;re
kors ··--' was ik blij een gclegónhcid te hobb_en honderden en hondei'de:h arb13ic1e1"S .:toe 
te. s}l!reken ov-er o:ien1entaire va.kbondsvrangstuklcen, . . 

'Een aantal k'ime:raden V"erdno.neev."ezen, in. de orgn.nisatie...campa@le te helpen~ 
Vlij publiceerden d~ Campagne in The Militnnt en gaven elke hulp die wij kcnç1en,met 
inbegrip van adviés en leiding Q";'lJi onze lm.me1'aden, totun.t de beweging culmineerde • 
in een algemene staking v.?..n het Nevr Ym>ks hoto~personeel chp 24 Jon.l934·D1?. uitn6à:i
t;'inc van· he·t vo.Îr..bonclscomité hield ik cl(;) voomat:'J!!ste spee<\h. op ète massavor~.iierl.1lg 
van het hotelpers'onee1,_ de avond. dat èo. alee!':'eno staking rord · a:fgokondie<l • .J)at'.:t".rJ..3. 
wees het Centra8.l Comi t& van de Liea mij e.an, al mijn tijd te wi;'tden an.n het helpen . 
van en sàmenwerken met Fi~ld en él.e fractie in de bond van h0telpersonèel. Talrijke 
c..ndcren - twa2.lf of neer - v,"e:réton e.nngo'l!ezèn op e1ke Pnnier ·te helpen, vanaf het 
posten tot_a-'1Jl hd ·doen van boon.schappen, vanaf hèt schrijven ven manifesten tot 
c..an het vereyreiden e:r:van en hot opZV;iepen vo.n het hoo:fclkwo.rtier; elke ta.a.k,'l'."elke 
van hen in een dorcelijke situn.tie teëist kon v:ord.en. 

Onze Liga v:-erd eeheol in'goscb.c"-ke ld :i.n de stnking, zoals. het gevo.l was ge
weest tijderis de Duitse crisis in hot bet,"Ïn ven 1933. Toon c~o Duitse situatie op 
lw.~.r hoogtepunt 1-::wam~bro.ohten '!Jd.j de Uilitant drie keer per week,om de gobeurte.nis .... 
sen te dramatiseren en onze sla-kracht to ver($:roten.Wo deden hetzelfd~ in Q.e hotel
staking• The :Militant wercl door onze J\.Dliloro.don op alie vergaderingen en sta.ldnga
posten geb:rt'.cht.; Zóldat elkè arbeider in de in staking zijnde ;i.ndustrle om. de tvn~e ... 
df;'.gen Ul. The MilitMt een populnrizerinc v::>...n !le staking zag, ·[,re zien vanaf de kant -· 
de:;r. sta.ke:rs, de leugens dor bazen blootle{S'gend, on enige denkbeGlden a<m de hond 
doende om de stc..king succesvol te I!lalron.Orize hele orgsni~~d;ie ~over- het hele landt 
•. as geb.oh;i.liseercl om de hotelsto.l:d.ng als taak no.l te helpen; de bond te helpen de 
stald.ng te v·innon en onze hmeraden te helpen ,.,,., -i.::.J.vlood en het presti(:ÇO v8.n hot 
TrotsJq.sme in <le strijd te vestic•:-:n ":· ...,t is een van de ka:rokteristiekan. van het . 
Trotskisme. Hot doet nooit iets half. Hot; .J.luLskisme. h..'Ulclolt wlcens hot ouda motto: 
Alles dat v:am-è, is gedac;n te vmrden, is v:narcl e;-oed t;ecla.o'ln te wor,clon.En zo doden wij 
in do hotelstakinc.De eehole Nov; Yorkse ~"'r['?.nisE>.tie werd gemobl1iseerd; zij keerden 
hun zakken om, tot de laatstro ·~ont,on do ceveldieu kosten,verbonden a."'\n het drie · 
koer per v;en"_: ., ~--:<.c~:·-~·-•'"·n Thc }~ilitc..nt, te c1ekken . .Do kamèraden over J.10t c,rehele 
land deden hetzelfde. Wij oioten bijna to voel. van de oreanisatie,om de stak:irig te 
helpen. . · · . · 

. Maar wij werèten eeon vo.kbonc~s-füJvisjisten .. Tcgelijkertijd met onze conoen
tratie op de hotelstaldng,dedon wij een belane;rijke stap ou·hot politieke ~ront.The 
-~K:ll~ta:n.t van 27 Jan.,het eerste stakinesnumner;publiceerd<;J~ sveneqna· een open brief', · 
>;;,'>!'l.cht tot do voorlopiec loi·1int, vn.n Elo Amurican Workers Party, Wf1.'lrtoo de Con:fêrence 

_ of Pro·c::ssivo I.abor Action in de t'tfeclopon mà.rncl had besloten.t.n deze open brief'_·.· 
n~w Wl._J X:?tn :"~n hun congres-bes luit 9 zich te rioliton op de voming ven een poli..;. 
~J.elw_ parhJ; v;J.J stelden vco:r.1 discussies te op(.·non •mot heit doel, tot overeenstertuning 
~vor net prot,:ram t o komen, zodat wij eon ve!·vüi:)!o politieke pari; ij kondon yormeh, 
n~or __ onze krachten te veronigen.Het· is s:.-'-"Ftol21totisch,het is kenmerkend,clat hot i:frl
tJ.atJ.q~ van ons kwam. In elk cont~·::1c '_;~ ooit door de Trotskisten en .andere 7)olitiek-e 
groepen werd Ç~lec:d,kwam het initic..tiof steeds vnn de. T:rotsld.sten.Dat '\>."Q;s niet v8.tiwege 
on~e p~rsoonhJke sttpcrioritoit of omdat wij m:i"'·è • ·· ·· : . ..:·Lc;en v;aren dnn ~.;nclerë mensen 
":'"

11 j. Zl.jn al tijd bescheiden geno0c GOYïeest- mr>.ar omdat li:ij al tijd wisten v~8.t v,-e rll
:m;.wo hadden een cluiclelijkor -.:•;:J.schrevon proc:ram en v.nren altijd zelcer ven wat >'iij 
-·rx,.en, of dachten tenr:linsto d.i.".t vdj hot ~;D.ren.DP-t gaf om, , v.d:Cvili•·.ln, initintief • 

De hotelstaldnc hncl eon veclbelovond boctn. Een serie c;ro:•- massa-riootinga 
Wel'd Cühonûen, culJ:Jinerond in oen vo·r"·c.de,.in.L"" met niet minè.cr. de"' 10 u·u·-.. .-' -.;.,lr,.,.,.,s 
lJ:''"'"!' tacl "k h t . , V - ' . c.._L. • ' v~~ ··--"'.J.. e 
. ~~ "' ~- e .voorrocht,aJ.s eon dor sprek0ro va:n. het stDkings-comité te sproken;sa-

b,ac~. net Fi~ücl m: 'l.nclcr:n.Onzc kan:ern.dc:n uaren in clo colegenhcid, de. sta.ld.nc' vç.ncl' het 
Ool.n beslissend. to beJ.nvlo"c'··n_ f ·h · · •t 1 l't" k ~ . • . . • .... .u.-"7 o. se. oon w.LJ nooJ. cc 1)0 J. ~e vun het monopoliz-eren 

uor stakingsloJ.à.J.n{S' ne.streofé'_on. Hot is cnzo politiek altijd cov.roost,o.lle leiclinc&evende 
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lüt'l.en in de sa.menwerk:\ncr te betrekken en de.~rantwoordelijkheid met ze ~tè dele:nt _ 
opdat de stak:incsleidintr werkelijk hét ge-lid vert~een-ro~ordigp_ ~~~~~~'5:~!':~1f{~I>- · 
zioh:t.-ye,ra;ntwoord.1ngcv.e~~ohufl.di~ :t;a., · _··. _ ·-.- · _ · . ,,, : ,_, .. :·,>;+;i \' .. 

' -.·Natu-Urlijk begon cd.a .. ~g ta.lrijke moeil~jklled~n ~:à' -qr;'fi!Jl(]~t~;;~~'~o ~>:·~ . 
veel -~täldngen uit dië -~i~de ~enuelden,.· in '~ bizórid.é:ii d~ ~ ·:·t!f:~$;;v:~;-,d'Fiè,,:·_ ,;;·-~ · · --
Fed.eral .la'bor ]öa:r"d (13oo:it rijksl;>e:!liddelaai-JJ},,:t~èt veré-iste po . _!JIJ! ~~ > ·• 
scliijn~ ''hUÎI>'' ~ deze· :OOt$6:ci;ng~ntsc'!JapiJ€n; ~et-- :ie,:a<>;ë_~, -~--. :· 
valstrik voo:r de stakingiVfi-j ~hadden voldoende ;poh:beke erval' ·_ 
omtrent de .. ri>l van_:r~ge:Ç:Oj,n~bemclde;l.an:t"S9otl el' begrill .. ~.·~o:}\?-..... · .. · 
delèn ;;.;, :ri.i.et ze op iëa'ta.tische· ~ijze de rug tockoren,l'lláJ3;:f':§l~~ ~ifl 
nuttén 'yre1.ke zij · zou:-d:~ri kunnen versehaffen om de bazen.. tot on~~~ __ 
een:; ·é~ dit 'te doen· z-onder het gerincsto vcrtrouwen "in dèz.c ~:ï;~il'eit ~ ::,··• 
het ini t:l:atief te ~èn. . , . . . . . - . . • '. . "' ·" .. ,, 

Wij tr~htt-oh 'tià.n H_t alles Gr1ze brillt13.nte -intèl:I:~,c'!ïüáih~, ;_- ~' _ .. 
l!':Leld~-to·· ov~:t'Ui~.M~_ hiv .had. întu:ssen .èen zekei'è <v-etanderi~ -~~~r~.~-. 
nièts ~s hij p:lotseî:trlg ~etf3 gev$-rcl~ Zijn foto stond ~n a?Lle-J~~.-;,~m? _ .. . 

· IIi~ wás de leider van' oqn _grote rJaasabov.-og ine. mn vreel!!d als ~t ':fuä:g se ~ ~- :· ]:.,;;-·~~-
oE·fonên deze Zui-ver uiterlijke di:necn, Welke niets te maken l!ll1l!t' J;eb~ Il{et: aft -rn- . 
nerlijk van oen·mens,ftcBS een d;i.eJ>è inva:oed uit .op--z;tj<rl.·~~oefl ~.-eiS"O_ri.~~?'~1iÎ~. 
helaàs1wa.·s het gei;al bi~ Field. _Van aard was hij· ta!!lelijk_c~sç~a;yfèr'f9,P: .~~z,:~.~~$ 
vrij 'ili:m .1tlein~u;rger~ij.$,e eevoelens, en h"'Wam ond.ol":-~ ,.~~'ftûf,~ ~e }~~:t;?-·~Q* !" 
G'"'Ilwoo:rd~gers,polii;ici en bureaucr~ten,in wier ~zél~~~ ki:J,:plö't'so.;t~ we:i_tt o-;pse~
nonen~ Ifi~ begOn z:i:jn ó~derha.ndel.ingen me~ .deze :Üéd"e'h 1:tt"~e~il, ... ~n~ ~iQh.i.n ti ~1~~. 
neen tb -,gedrag~ ·als een Napoleon, zoals. h:LJ ·dacht,ms;c.:r_m-·\T,"o~!'=.f?.l;J~:.i;A .,als.;;~ , 
t1chcJ~ljc.)rigen: 1iij _ vê:ip~ch~zà.amè!e .d€·-fracti~~ van: z:f;jh 'eigen .p·attij<:-~ df]":v:~o!;\d·•·",, . 
1ra.t 'á'ltijd. ~t teken i~ c:a.t oen:~ z_ijn h?oru v~r~or,7n ~efi~.,~;·~.~~:J!féb_--_--:..~ . 
r!w:rt -~~JlfJ met .. l'~:ri!f~leden~d:t:O.. p_lot~el:mg beJ.an:gp.jke st:s~;e~~~~~,,~~9:-f~~'·:~ ~:· ..... 
. :e ~lfu~an-~~··.-~:J vmrd.en gegrepen door hat_liit.erst__x :t,~~~~le_.~~~! '~~~: ~:. 
{?:'Q'té:d'~.;}n dah da 'I>a:t'fi_j,j, d.à.t zij de partij' hel·er!àal me~ !!10e:r -'.. '- . '~~\· .. 
l•ugpnide·· leden '1'an 'zj.jh -~igen parti:j-fi'acti.o te vei'ónàcht;za.cien; ~dl~; .. . . '. .. : . . . 

_ham s;lion9:ên ·en' de maOhirte lia.ddori ll10et.E)n :qîjn,wsardi!i<r.r'lû;j' al.iéS-'14~-.:, ~;1~~-:<_, 
~'lec~,,~tó-~~llt~n_·~~t: Centi'aiÜ Comit~.;.~o.n de-Idga.t~·;vn~~·cl(t'. ,,g., ;'"':. ,. ·:n.:·:,..· 
hem: e~ ~p ~filtl,helpgp.,omdai; -01.).8 -çom".e de,e:rvar:Ln:g-'bel~cfuï~fil ~~·~ _. ,s~ar:-. 
k:i.ng~:JDaa:tfvan tà.tri5~1~m nog !P:et ·te spreken ~·de ·poli-tieke _e~iM~~~~:,li'M ·~-: . 
veel nut·~ ~wecirf·i:ti;}')].et behande.J.en v;:m .dè Iinbor :Boa:rd beçiri~~~:.:j'.;1ft1~·1ièiiï > 

helpe:n;;()nld~t wiJ nèt Zo~eer á~/de situatie 'fflU'en gebonden ·als J;û:J~ify~,;·:~.,.d~;1~Ja ·:7: . 
at ad,· eft}zé'lfà in"he,t }iêrte 1~, ,spra~-iedereen çyyer. de ·!frotsJd.st:î::àóh,~~~·~~t:~:iiö:.; .:~. 
1)8Wègi~ Stónd'VOÓT·'ÎJ.Q.t>'éerecht van do arb.e'ide,rsbeWeg:ing Y(J:rl .lio.t,. ~;A:.~~>~~nd~ll, -.;' 
hooptefl:'OP een eata.$t~pÎ:!~+ nie~-m9. :vrenste t.e helpen. \Vi~ m.~~on ~êl goe<J_~f~~~ _ 
de st-nê ö~ e:J.eiili.!_ ~e, .zo'+ hepbenitdé Trotskistische. orgà.ni1!lat~e · /?P,: ~lo.~~ . 9,~' :· :. 
zou Qplóp'èri~Onvérschil:f.i~~,h()ev~;~:r Field zich van de J>art:ij~.oTit-ie1c .~1?~-y~rWi~d~;,...-,~;:,:· 
1 'Gt ~u met ]'iéld:zijh 5\i~ {l..an het Illi~lûkkert herinnerd en erv-o.or·~~twoQ-~d-e;1.i~"'Y"'' 
[;'0Steld •.zcl:Û _ weïti.~n,~r d~ _Troti;J,PStiSchQ beweging, d~ 1Jrbt&k:i.~tÎS9he nr~~ilt~>J:/::~ '.,'· 

·: ·. ·:mnre_ dag q.;i..'e'V'e~s:tröé!t,v~rrljdexd.o onzel intelleèt1iecJ.,;di~-~-3:r.t"~~""ve:~;:;~ .. 
ren hadrz~®·verd.èrv~.:f.PI,J.E1·· Wij poogdeh alles, op d·è mest knme~s;çlgapPa.li~a:-~~lil~!HL';i.j'"'". 
niOJ;'fOP tle méést 'Ohde~.~ge_·:~e:ti~deze opgeblazen dwt>)).S_ er "(<in· te ·o:vër;b~i~'fr.:~··~-::~;, 
i~j niet-:a;n~en z~cnz~~ l'Jk't!li' ook de staking n.anr de ondergo.ng le~@, -~ ~e~ 1ietv~'i .. \·:·~ 
·c:t.ng dre+~e :[n m:tseredJ:êt te prellgl Jl;--. W:tj smeekten hem ori~ te :ro.atl:Pl.~'l!li,~ 'hét': ;- : .. : 
Gontra.vä ·. C'cnrd:t~ tè köin~n. en. met d:i;t te spreken 'over de -po;titiék va;rl:: c(e .Gt-:ald:M'.-:wè'l.ke,,, : 
bce:o:n te ve:r!'löpen-'onrlat dooe verkeerd werd geleid.Ip. pll>.àts va,n. hèt ~na· vril't-::Ot;.dêr~ft. 
';'" orgSpiseren-.et:l zódooode naar de besprek:ingen te komen met een mnch:f; .. ,e.cmile~. Zi~h- - :', ,,, . · 
-het en;ge· da,-t ~:rkelljk meetelt in o:ndorh.."lndel;in_gen ·v.lf3 de situn:t_i~ Ón~stig t~~ 
deupt9; .. ,lliil de s'IJ'rijdb~heid vá.n, de massEJ. 1s en versp:i,;J.de àl zj,jn tijq m~t liét ·;t$'ót .,, . 
von d~~~~ cofli'ereitie ~rié:'ä:r; d~ · ~-nde_re ,met deze :re~eJ.':b.1gq-sc.:hn:rken,pq].$t$oi ·~.i brtfu~d~ -.-< .. 
o:ra:l;efit(ij.~ .slecb.ta- ~an óoel' hadden: c1e staking een mos ,·in do rug te ._etemn. · . '· _.'.-' 

- .. ·. ··· Fiald -werd ~te~.s minc'l..chtQnder.Hoo kon hij,die. geen tijd :'hàd,~fdal'Eifi ·en oM:r.~;~p~ 
';ntmçe,.t~'kO.k._,.~:td~t1 ~~.~j liepben tijd; "wo zullen je bij dë ~~Jt':tjti ~;()~t'moe};.e.ii<·= ~' _:<, . 
~n etn -r,e~:f;f'.:ura.ttt ·bi~· hé~ hoofdkwartier vn.n de. borid.Ma,..<tr hlj ha.Çi -~~ ~elf~ ge:et:L:tij(ä ·~--' · 
~?çr:n.1. begon minaèht~ae. Ol)Iilö:rktneen to m..'l.ken.Er was e~ klein~ P91Üî~lte-:.g'.r'ó'ê.p ~:- · ;;.?~· . 
.,uteel'l:t-4 St:re~.' on o.Uas v_m.t zij baddon .vms oen proeror!l e:a .. èari ;bandjev9l mensélf; -~~~:;:·:; · 
dn.o.l'a.P;t~_~n: was met 10.(100-'sta.k:el'!:f ondl:l-r. ·zijn· inv-loed. Waarom zou hij >zich om ons' b~ '"i~:~ 

. J.r"?mme~? Hij zei=J'Ik zou-·niet met. :jullie in cpntact kunnen koll!e~ ~lts 'als ~··.'het'·, ~:. ·:<-:~ 
Y~~de.; julJ.:ie hebb~n niet eens. eert telefoon •. " :J)e.t ·wa~ ~' en: ~;f 1:mkèénè otlS' we~ ' . 
liJk ond~r de beschuldlgi,:ng·· ... v:e ~den .eeel'l: ilE?lefoOl'l.Dc/t··tBkort .was~ :$'B.rt oTtiriili5fsèl" 
~rnn ons :tso lemen~, een èJverb~jfsel uit het .vèrle<ien· tbên: wij· ~~::n·behaeft~ à.an :èên ,~ ..:: · 
;e!ef~on baderen omdat' _n~<n~~nd ons :werrste op- te bel;te:n~ ,,eri~ wij nië~~Jronè\en o:plre'lian: 
.A.foez~en d;aarvan hadden ·-n~j tot '1_lU toe. geen geld voor een tele;t'ooll; gehadl'- --·-·. . · ,_ .· . , 

.J 
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. De staking kwam d.Q.f.!rna ·tn het móe:ras tèrecht wgg~ns. gebrek ~ eè:ri st:;:tjd-

bare politi$lét als gevolg 'V'Eln e 6'Il slEU>..fsxx vertrot'ffl"~ in; ,de. !ii\_~o:: J3oa:rt~,Wl.en~ _ , 
äoel het ~~é de étàking te brekm. Darren werden ve:rspüd met IDtiot.e ondèTb.azide . 
~eQ. met b:urgemaest~ La Gu.al:'dia, to'!Wijl .de staking bozig~. te ·s~e:rven "1'\~gerllil · 
gebrf)k am '1\J:'erka);ij;Jm lei,~~g. In die 1;ijd .stmll't:m om;e. ~ege__ de:rs .. te v:~.cht9n,, .· 

.~m · t:e... · ~e~-~~:Î.J.·. :h. epben ~t .. i3J_ gezegd,. D.e . T:r<;~skw ten Zl..Jn s~---· .. ·.· _ s,oct~i .. s. c~en t · .· 
~Q'V'e:rs. Zi~ kUnnen geen masrowe:rk doen.Z:t.J kunnen ~en __ st . . . n 1e~ -ID • . e · 
\'ra.s e'ën:hov±gc aln.,g voor ons .• Wij haddon cl.o naam de sta.k:in~-~~:,:.;, •· on,Ill3A:r niet ._cle. 
iJ:J:1flc;ed haar politiek te 'V'Ol}DS~l~,dank zij het bedrog.~ Field>itH gevns=tr ~~s~~nd.
dat ._o!1Ze beweaing zo]l wordap. gecoi!Ip::rornitteerd.Als VD..J door c1e v~s ~?uc? ?.i~en. 
~t werd geiaan door Field en zijn eroep9 zouden we· slechts demora1~s~t~e ~ onze 
·e5;.gen gelede~n iUlnniin versp:t"eidan. Zouden we on2:e jo!_lge rqvoiutioRl'lP.;i,.re e:ror:P -~ 
rum ve:rtm.deren in ew earlcatuur vDl'l de Socin.listiscbe Partij,:w%ke overal m de ... 
va.kbewegi.rig haat' me:r;ser; -bad mt;m- geer: em~tige .. ~.rl;'ij:...a."'n'vla:d beza~ o~M.t_ .. d.e ~-. 
'boncrsmensen der Soéu'.listiscb.e Pc..rti.J noo~ t eme;e {'(J'erplichting_ tègeno .>e'l' .de. p~iJ 
'VOelden. .. · . · ' . . 

·Wij stonaen voo:r een<~;qn~àmen:teel )?:rob:Wem:,&:t be~l:J.sscifd is_ vo~r .ep:~ ~-.' _ 
'\"o'lu.ti~re politi~e :part:i,.j. Zul.lan vakbond:Sfunchonan.ss~ de_ partiJl1.j1l.b.~p~ · · 
l.en· en 'de p:1rlij de wet ·vo~:~rsct~..rijv.:en, of zal à.e partij de li;jn 't>eya.'IE,ln ·all de ~c- · 
bond.si'Ui,l:ctiort.arlss.en à,e .~ V:!:\à:r!'Se>hrijvap.'? Het pl'O'bleem '~z:d· :rocteli'ec~t &JS~.eld in · 
h-et 'll'lidden ~ ooze stá,Jdng. Wij .gingen het 'niet uit de wqg,. .. On:r;e qes:L:l.ate wijze. 
van op-ti-:··:~ ·s:n ,die t~jd l+e$:t'~ àll~ toákoms~gé-·ommlti«ll~een Ya;rl onze ~+"1;-~j_;pp~ · 
het -valêi:Kmdste:rreiil beinvloed en. fux>eg b~lari.~jk:'nij ~t.ói; cle·. vo!'ïiling van natJ~Lra.k-
te:zr-van onze partij~ _ _ · :. · ·.' -, · .. . ·· · : ,.:· · · .··· , 

~ ~en Mr.F.te.ld ter verantwtl()+:dine I!Jiddèn ·i:.Ï d~ ;:li:.~.lr:i~.Zo g;roo~- a.1:S -hij · 
was 'b~cm'Uld:ï;.gden w:ij P,.qm van oot s-cheiidën vali- de pártijpolitiek en pa:r:1;iJQi$.Cipli..,i; ·. 
îiët vöo·r de Nevt, 'Y'oJ:.lS;S~r orga-h~sat:!:e. we·liaà.èl~n-€len "ltrl;js di.séu.c;::sie: ~ a.:ts 1 ~k. pd,;i -göéd 
he~lt"ÉÉ~1':~ttil~e- dac~e twee Zond~dctë.geD.-. om iedeJ:le'en :iii dEl Liea een kans ;t~ gever: 
to ~Ièö~. 1>è: ~te · tna.n Field &elitt-e., }J,et -~èn,~den zi;Jn wS,ardigb.~:t,d,te ve:rs;chijni:llî. · 
Hij bad ~~ tij'd~ DG- clj.scUssios- vendo:riplna.ts· in: zij:ri a:fW~zi,ghei·~.T~ die tijd Md . 
hij aan: :ee:&ne. ·trac~fè vi;:m Liga.;..;tèd$ ·Jieo;rgnniaoero;<tte hi',j ha,d Diislei.Q., en· d;i.~ .hun , 
ov(mW:i;'èÏàiJ; hätldêrl. :V.eit'lor~h .. dÖ0:r de ~ali:g ·van de. rna:: R.,, ... bewegine te:geitovo,. d~ · van 
on® lçlei~e 'pe_J:i:tidkei · b-oep in S:t;itËH:Ïn.-th: S.treot. !t:i:j. h~ n,Uax. de, ver~d'":ri~ 
d~ '~ á.ls wOof'dVó:~~aerf! Vall Field,: YOl <'•r:l'~).:,S'(1utie -e:ri. qzi~, :,..chaa.mclheaQ. .. en 'Zeiden~ ·. 
••JUJ.lt~ ~n e~,n.;et uitsl'q.itè:ti.• Jull:i.è E!lnit.en. slechts ~ezeJ.i' û:tt'·v.an d:S. vak .. _· 
bon~· m&!89;~é'WeZJ,ng.·n ,' . . · · · · _ _ _ · ; 

· · · Zoals zov..eè1 Vakbo:ilP;§menaen voor hen, voelden· zij zich g:rot~:r c't8.11 de IJ~ • 
Zij ~oht'éli,.&t zij d'e :;pa~ijpoli tiek kónden scl:tenderi én èl:e ·J)f.l.rtl11{séipJtr.le- 1>r~~,,. · 

. zomer ge:st:ràft· ta :m>i'-'den"omda't .cle parlij het ~et .. zouwnge,j; ze te· (c~.iè'i;p1~ût.:.::ï.'\;)l:1.:~üf_: · 
.. geb~e .àok Wèrk-élijk :ln dè. Soc:iali.~tisc:qe r>n:rtij, 00' dat i-a _eei,l 'Qolirig;dj~ ~à~ · 
· wae:rom··d:e. Soèialist'ische Partij ·f'len ·.zû· sJW.delitik. debacl-e ~aef.ii geleden, -op \Jt>.kbtmds;;.. . 

•' 

· ~bied..J.l h;a.ar grote vakbonclsleide:rs, ·gekozen ~t .d$ hulp·· van _de partiJ,, Zi~n dat ~{s 
eteedsy ma;a.J;o eénmaaT "t;ékozen. schçmkè:à '.zij ziooit em:~··ï3.onda<;:l'rb 1:1-àn df, pàrl;ij o':t' }J,aarc 
pol:itièk. "Vakboru=tsleide:r.s stèn<l~_.in dé' Sóci~.listi;soh"S Pnrtij 'ooven· de di~o;\.plin.e.De . " 
pa.:t'ti# kon n()d;i;t. .genoee moed verznmelei!,. ètfu ve,n hen uit te sluiten,ondat .zij .daoh* .. 
da8.1"door-~ ~~conta:ct" met èl:e mssa1:Hiwa:@.ne _ie v:~r.cliezeh.Derr:elijke' 'g-ednehiien 'rl. · · · · 
haddon Y4j n;j;$:f;. Wij èfngen er ::resolu:itt tc·'1 ?'!'~~;1.~ Field en al: de[5E$en~ di.$ . 21i-&. mel; ;. .. 
hem so~Çia.risee::t'd~n in die sit~:ti,e, uit te sluii....::::<W'ij euoiden ze u.i~· 'Ö!ize (!)J('gatd-' .... 

satie :üJ. .'h-et midclatt. .van· de strik::Lna • .D.;t.e ·leden yan de 1~.{-:. ~ rl~f.z ~'"' (;l.~ t·é!iei · irl:et·mèt d-e:· · 
partij wil.den-'b:r>éik€$, (tie- erme: fi9~cnxl éinq-~~-:4€3~ disoi.pline der 11,.: . .:-t:+J '!f;e a~. • 
den_, wt:;:rd .daartoe d~ gel.eeenhe~d eegElven en ·z~Jn nqg ·pa.rtijloden•Enke~ ·:vo.n;. hen dis .. 
w.l.j buit~nslc:t~"~~o/e!l 'ja:r91Vo.nk :pol:ttfe:k éeisolo~~ tiJ. Sn~ere gevàlléïj ~:ro~n zij 
de les mt ·die ~~en ke_erden tot ons terug .... ·' · ' ·. . · .. , .. · , . · 
. · Da~ :W~ ee,n ,.z!3er _-d~iis.:J;l$:ch~. actie,·'eezien. d.è omstandi~den· ~ä,n ~e ·v,~0'it.:..; · :_ 
durEm.tie st~· a~_.:.êlil~r ~e ·actio· VG:r;3hrikten wij de radicale nrbè:i,de:r;î:ib@weg:lrig.N~-._, .. 
llk'1.Il~ b'\4ten on~~ OI.'ii>"tl..n:Ls.ä"f!ie·hn~ O~it ee?-ror-md 9 dt>.t éé!J.·.k1:~inl3 pçli"Ûfoké~~~ep :l1ls dê .· . ·
on~~' gepl-aatst téeenover _een hd cent non het ,hoo;fd· van e~ be'NCgi.ng van _1{:1~000 'á:t'o:- .. 
~e~cer~ stond, het zou .aandurven hem op h~t }".Dotiïepunt -~ ~-~;1n glt-+>{e~toen :djn f'óto .. 
m al,Ie kránten yorsoheen .en ~j duiz:encl keer er.ote:ri. êl.t:.n · qn2ie p.:.U ~:ij \r-.:~:s;,-v..:n,,te. :royèT. 
:ran. ~r vro.ren eerst twèe react:tes •... De ene re~C~otie vro:e nient:on die zeiden•"Dat C-"-~. :k..,nt _ 

. het e.ind. de: T~tskii:die~; .ziJ h~b}i~n hun vakb~ndscQnta_c;lJéh, e~ ~Mhten. ~erlore~:~ Zij· . 
~fe~t:t z~ch .. De andere .:reaot.~e,: ~o ~.eTh.r-i7;Lj~ast;,e~ ·~ 'V'D41 :hen dJè J?;eii:len,:"De .Trots~ 

·cteb 
1 

en 'l'la.:t ~n doen is~, ZJ..,J;d:i:e noocUc-ptige ;Pöpsül~ntié~ van.dt~ze schande · 
en ac e del' hote~tak:i.ng -ve.rwn.chtte:n, we:;:don .s:poedie; ~h hot órt6Pll.jk gesteld dtilor 
4.e verda~ ontwikkell.ng. 'Vele~~-dî? d&?:~ kl~-tnc ·;t.ioli tieko trrCX·pe~~;-~(LbesÜ.st. et"ellin"' 
aa.gen. ..nemen tegenov. er e.en .. non..,_,,,,.i.":" .. ~, .. ~-:,, ... ,.". "· v· ..;~.b-~'.'"'lÁ~ ~ ·1 .: .. · h.....:;.·.··1L.~r .. .,'."".·a· · .. · "" , . ' .. ~. · .. -:·· "··-~"""' ""-'• ·v-;;.,t.c· <J ... -::r:, 'w.on · t:v,:\;~lrro;~; va.:n een [l'l'Ot·e 
stá.ld.ng, kregen e·an.ee~ond :respëct voor'de·:1'n't"'1;~:~t-::n; : . · :.71','.;: . · ·• · 

·• 
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Ernstice nvm>e:n· voolc:lcn zich o...-m~::;-etroYJcen tot c1e J,fèO;, .. e~ f!.l_inzo lec~·on' vn.:n·on 

gesterkt mot een nieuwe z:ï,n van discipline en voro.ntwoorc~eliJkh?J.d tec;è~ovo:., <ly .·.. . .·. 
orgon.isn.tie.~oen,onmiddellijk- na do hotel-cn.ta.strophe,kt;;nm ~<e l'lïnne:-pol~s m:;-JnW~~: 
kers stald.ng. Voordat Lle hotelstn.kine nog kouè. wns,was er een oplcvewg :tn M:tnn? .. ~ _ 
polis en con st2-king van de mijnvmrkers-. Uozo uerc1· GQloid door een. e:roop TJ:'ot~lds-
tcn uit Minnoaoplis,è.ie jullie qJ,J.en hekend zijn, ï':ier 0Jclro.g een model_-v-an .~rga
nisatie èm. strijdbc.a:t"heid was. De partijdiscipline v::m onze l'a.mora.r, en hiorb:tJ _- ._ . 
1oó% doelmo.tig- werd in niet co:rinu~ r1.1.te bdnvlood ~ ve::::-sterkt è,oor de o:ngeluk- .. I 
k±ge ervaring die wij in New York hDfl.den,'I'ul'>ï"ijl de tendenz van de vn:k~onds-lciders 
in New York was_ e-eweest, zich VCJ:l do pt•rtij te vc:r:-wijderen, -k""V\'tU!len àe leiclo~s. in . 
Min:rl~a~lis dicht.e:J; tot c1o po.rti.j o'; J,oil~c1e:n de staking _in het ne:t:.:rwste c9nt[1.ct 21L. +. ·. 
de partij,plaatselijk z?Viel alr:i ·nnt:LOTh".fl.?... . ·• • _ . + _ , .. 

De mijnwe:tkerssto.l';J..nC wcrl con ver_pJ.etkrende over:r.Lnm.ng.De Trovskistische .-
politiek in de vckbeweC'in[;', doorcevoo:rtl door bekwame en loyale rro.nnen, weJ.•d 'Schi~: . 
terend gereChtvaardigd in deze velàcl~ der kolenmijnen, on droeg ~r voel toe b~J 
de slechte indrukken van· de N~:;v; Yorksc hote:W·l;~'.kine uit te .nssen. fr . 

Torstanel na deze e-eb~urtonisson richtten vdj ono met een nieuwe brief 'tot è.o 
Amoric:in Workers Parf;y, 'liïartriu wij voorstolden con comrds sic te zondein ter becliflc~~-: 
siörine- van e~n fusie met hen.Er wr~ren alomenten in hun rijen, die in ceen geval me;b 
ons wenston te praten. Wij w2-ron clri l<'::'-tstc.n,wa[1.!Tlee zij z::tch Vlildon vuronie-en.~t!Jt?.o:t' 
or waren anderen in de .1\.Wl? t d;i.e ernstif~ eeintoreQSoerc1 \vt',ren in een -.~si:o met ons., 
om e~m. {r.cl tere partij te vo:rmcn.En,clP.~r -tvij onze toenac1srines:p-ogingOtt niet geheim 
hielden,mam- ze nltijd afc'..rukten in de I~mnt c.fclrukten,'wo.arin het geli<:l.~ .S-e, _., ,_ 
A'WP er over kon lezen, achtten de loid.ors het verstandiG' ~c<:1(l:rcl te ~~: ll'!9t 7e.n; .. -. 
on;bnoeting met ons. Formele onclerho.nd,clin[;'cn voer do fusie vrm de A~'~érl: êl.<!t_._pr:mnn. 
Ligo. begonnen in het· voorjr..rx va.n 1934· - _ . _ ._ _ , .. , .-. 

Zoais jullie weet, leidr~(m èl.eZB toruorloring en cleze onderlk'nde:I.iri.~ te.ns~t~~- .. ·. · 
-~ . eEm :f'usié tussèn de AWP en. "ae Corrrn,Ligc., en cle tntstnnc1koninè van é:~'jS)re~e. _ 
<: · ~qke··p2.rlij~ Dàt eeschiedë~c niet_zonder polittoke :inspc.nnine on z·o~~el'.he'l! .· 
.· · · · .. /iruj.en va.n meeilijkheè~on on ol;>structios. Als jullie bec1e!Jkt;db.t in'-de~ .. io~dfu.g: .. 
, !$..'?· ~ in die tij'd mansen wo.rcm rus Lorc,r1ie th..<ns een der vóol'ri<'.<.i.lilStè _cl1".1.ûy;i,,... ·. 
: ·.in hd democratisch front ;i.s, an <lnt eèn mcler iemE!l'ld was ais S~J,,.J-c:1-:<r"k;ul:l.-., . 
nèh;.·. ' lie werkelijk begrijpon clat' onze 't.:'tD..k nid eenvÓildiG' WC'.s. Snl ut~:Jlo/; ~,o _;_L: j" ::.- ,;: · 

lijlro lo.kei vn.n Sidney Rillmcrn m rcè.a.cto;.,'U.:r v::.n het officiële arenon va.n 4è ... lg~ 
ated Clotlline Wo:rkers,vdst heel {.{OGd wie c~n Trotslds·(; en Wa:t'E.ln en wilde gp~:f!.Oro.er~ : 
hnndelingon met ze. Zijn rol in èl.e AWP wu; h~t juist, te voorh:o:man dd: ·de~?;e zich oou : 
ontwikkelep. tot·riets naer d...,n een s·bp.k spGol,goed; to voorkoll1Qn,c1.at z;i.j .~ich~"in.':ri:lv~ 
lutionn."ire rioht:[ne zou ontwild~olen; 011 bov8n 8.1, dez~ vrij t'e houc1cii. w:ri~ c.l)c{: pb~ • ' 

te.c1; me:b. d~ 'l'rotskisten, clio hot menen als ze ove·1: --·an :revo luti6m"'-'~ ~c·· ·~"·';_, ._1'!.~,1 ::~r.o.tart• 
Or1d.ml!S ~- begonn.en c\a onc,Ü•h::!lldolingen. · · . 

Vf:tj we.:r;'án a.ctief in c..n~'ero sectoren wm hot politieke f:ront. 0]? 5 :!lhart -~9.34< 
we?,'d het ~sterisch dG bo.t gGhou:1 en tussen TJavost ono en mij. Nn. vijf jf'.o.:r· kruintc# .. ,;, 
de twee .êorll)gvoerende. tenc'.Hnzen in d'O conmru.nistischu boweeincs O}lnic:.'U·t,:; dó deaen.J;lc:} 
stand wa.s eeJ.i;lB;.Zij wc.ran ooeo:noon ons te royeren uit de Comt!l.Pc.reij nls T:t:C'tskta""! 
ten,a.ls, '~con~:rn .. :r:evoluti.onn'J.iren 11

• DPP.r.tla,nn. hun -eigen :ro~rcniooi:,:minachtton zij oi"..s · 
-als. kleine, socte,zonder leden en invloec1,to:rvvi.jl z:tj een botrck;kdijk rrroto bevïeg::i-ne 
1.1.ail(tçn; C\l!i'te b.~innm. Mr.n.r,in die vijf .jO.D.l',hnMc11 zii l"oleic~olijk onzo omvang CP-. 
kró~W'e groé:tdan,,werdnl ;_;· -.',·-~· ,.-:-ë . , . ., ' ., ___ ....."tellirig . 
v(>O,:r ~:voo:io$tel vo0r ~en ~i~uib "-"";.;.ï..j,an.f.lo· Loves:i;ono 0rG~'J.ÜS~\'Gi0 ·~~ ~ ... : ·:t.iot: ·.··.3';.· 
\rl:'ij 'IJ'atl. • . . . ..- . _ • . . ;'· 

Als gevoJ.e hierven vrncldn de Lovestone-c.cmhmp-ers hot noodzakelijk.,. Oü;.ii_ cd.;;.:.._- . 
hodi~g tot eert debat over cia.t onden:rcrp te accep-torm. 11Strl jd voor OCJ:t nieuwe,· . · .,._·---.. , 
po.rt:lj <m een niQ'Uvt& J:ntern..1.'ticnii1.o':,df'-t v;-r.r.J mijn 1)J:'Ot;-rom ±n hot c:!.obnt.l:,(lvostone's ,' 
p:roeram wàè:"'!!e:x:vo:rm çn vercn~.e èlu ,co1r:.r;n;.xdstischo Ïn-tcr:nn.tionv;ie. 11 Do:t wns pijro · 
een j~ na de Duitse debacle. levestom \Yanato nog steeds c1e r.o~Stischo Inten..~· 
na1;io1lltle te hervo_:r.men, en niet slechts te ho:r.vo:n:wn rnr,m- ook te vcronir;un.Hoo? Door 
ccrstde Ic-vestono:-"po.iî;~j terue"" to neo~ •. ur;-rt:l:'rW.. mooston wij, de Trotski-sten, die 
er )landc:r coro2!Jqnieel UJ.tcetrap ... v..-0l'on, opnJ.euw to.ccelnton i'wrclan.Hotzolfde moest 
:pla~~an op intc:mationa.le scror.l. Uo.c.r te.aun t'lio tijd [l,.,.'ldèton vi-e on~o rugeen -
-~aeekeerd. naar ~Q bankroute ~.ooi~turn. F~. >~.8 ~U70'::;] r.:;ebv'?'-1 -!;.-..- ~" _"._ xta.n VJnrc:n 
'"~l- 'ttev:e.el rm.sdmen on v<:>~ ... ~f'r':: '·· ···--1. b.L...'·-:L vm.s -~_-,.1.ó,~llc1 door d"' !':tn11.'.,.,.;at.;-

fl~'Q n ernnt:i 1 · Wi · · · · · ~ · · " ~ ,.,.. ~' ..... " ... b c: _ . _. ona ~ · J rJ.ope~ .op v~:r ocnT_nJ.c1m_o IntcrTl .... :jiont:!.le JJot een E!choo:t'l . .. . 
~ cr:-, Ik deba.t~:t"Ce vanuit d .... t stc:<Kj)lmt:.itot doo:".t v:-ns oen è'cwelc1~'g-.succos •mor. ons. 

. E:tt was et!ll'l b~de ,be.l~e-stollinq Em. 17l.J ki.C1den .ce;n. cr-oot c:sohnor.The Mi1it~"1t b.::-· 
~oll.,-t.,dnt e~ 1.5op Del),~eh wm•cn, tn î1~ r:;c·loof do.t r;ij heel t".icht bij dat Mntr..l &,"0-
weea uljn. Hét was he-t ·eQrste · c::rote h , - " · · · ' 
~~dGn ee$_p:roken,sinds onze uitslu::itig;,- ~~rt-r,~<~~:' ;':~~J ovc:r een polit~ek ondOJ;'".-e:rp 
'Gl.Jden,-opniettw voor een werkelijk roho~>r te -s~~ ~d ,_ln"~f· Het was <'ls J.n do oude 
schoon de s trl-V~ - . . ' ' J en mu om ouéte tcc;enli:tnnC:cr, of'-

tJo.L nUO}) eon rrehoe]. vorschiJl 1 . 1 
het [!'ehool:' wnrGn,naast de led . "","., .. -.-:,nu. O~) eE:n locer pbn pbci;s von::1. Onc1o:r 

en en w.<--!lhcrL~_,oro W..rL c~e iv<leurdoor de dob::-._ters wrte,rren-
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wocrdi[)da orga.nis?-ties, tnlriJ:Iro linlrr< r;loucel-sociaJ.isteil en SOCÎS;listisc1iè· -~L'Ilf,U 1 

Lo.)I:ro4t-o Stalinisten en een GI'LlOt e.antr,l onc.fh.r:<1kGltj1<n m<:icn.le:n._ Q';- l0f..dtl_._ym; è.13 
lüi'P, Het. was oen criticke celcc,'O:t1he.id, Volèl· r.1JnSUt1 9 clie br,rJrcn m,oï;)Je.t._Gtnl;p?:sr.te, 
D.J.rzolèrm. tussen de Lovesteno--isten en. ,t'!.o rnr;,t•~kis Jcm::, On,zr; ~~é ':Yr-in do'·Tr:~~ro .. . 
p2..rtij on <16 nieme Intm·"lr;tioDJ..~lo v:w :r,2cur :i.n ovc:t·0c·trf;o;::rrrinc·;mO.}; .. do work.oiiJkho:~.d 
un de ~odzake;J..ijkb:lid, en zi;j ..,-crl:r:ee ,,_fJ syr.r1r::.-thio v2..n hon,cli._o"z~cb. van hét Stc.
linisoo o:fkeerden.Ons p:rog.:"<:dll >'J0.8 zo vó<)1 EG.;r vcrpJ.ichi;cmcl,z,, voel rer>.lj.Stinchv, 
de.t wij prrwtiscli alle r;;1.:rzclonCç elcr.~')ltc~ . .: ncf-r onze ~.rmt ovt;_;th.nalt16ln;De'L·-:J_VOStone
iston kondan niet vo0l vooru.i'tG'C.:..YlC b'X:l;:·C!-~ ècüt ln.1:n vórrmc1l~rr1 p:ro.::;":t'[Jil vn.n het 11

'\(:G;L"8l-,:t_-:-• 

genit ve:n C).e'b2nlcroete Conintem, ;;_r\ 1.'1c:t 1)ltitsn vG:::-rr~trl, ·· , ·. ~' _·. ',:· 
· Hot succes van: r:it .r~e'.Ja.t luic',c~n .·t;~cd; h:;t l1011d.on ·.rv.n een se1'ie J.B·z~nGG'!t ovel' 
hot prÜcre.m der lVe Inte;,TrL', tiQtmlè. ·Een Jih~'3-~J;'t:..-l;io 'J'ZLn L~e opffDllC' :onz-er b(ri'.·e::,in;i 
v;as hot ,:foit,dE.t wij voor do lezi'1.COn oe.n {;ro.kéc zr>,a_l.m.:'er~t~ lJ!n'Ein>d~· vroef.te~ 
nocl.ir; was.. Het cchoor op c1o c-t:rrsuss_e..Yl ':VUS 3 of 4 keer grotcr ·_dtl;n bet ·l;é'val·.Vro.~ &a-
woest in de ·vi j;f jDE.r w.n ono e1rrsto it1Jlonon't. . · ·: .: . ' · .. . . . 

· ·Trotslti.sme plaatste zich. in die dvt;c~1 Ol) ,:;.8 imlit:î.eke kl;l.'art fm sl9eg hir~;.toe. 
vo 1 vHrtrouv.en. The Milit~t van }ffi?,-:-,rt on .lLpril 1934 vo l'Slo.at een. ne.tionn-.'11, · tom;néê 
èoo~ Slmcntm2n, zich voor het eerst nitb,roid~në1. tot a:m do· rrestkli.st, · Zij:ti: C!nè.ery:~ 
was: 11:015. Nieuwe Part-ij en de Ni eu.we Inte:rn.D.t:áno.le n. OIJ 32. ,J.t:·.cyt l934 v-:ns_' de· gèh.ele 

'VO'OrpáGina van The Uilitant eewijd :ion e <3n !l[:o.r,i:' est v.m de ..Inte:r:JJÈJ. tióu.atè Collll'lliqiati;.. 
. sn,:w Li[,"3. (de Trot:;~kistische werolc~orgmise.tie ),c.,'üricht -ni.n de revci'iu.tio~'iir~ socin
.listische partijen Em. E.TOC).Jen VQ.Ilb.eide hr~.Jf:m'ncl.(J.n,ZO Op:1:'001JOUcl. de oprocp·VQOX~etl. 
:nieuwe~ Interno.tionale -tegenover. cle bnnkrocte IIe. en Ine Interno.tionales _tê steunen. 

Het Trotskisme op worelël.sche.ç~ vms r.p Da:rs. Wij in de· Vo:rOni@ié Staten liepen 
in de p;:l.S. In waarheid, wij wE',ren aon hot hoofu v~ cle JJpÛ'lrn vfll'l. onze 'internationa-l~ 
orgnnisàtie, _profi:eterend von eJ.1:n cele[;anbc iel rm Lli::t vertl'Ol:trron "V0orWaar~s -schrijde.n,d 
op E'.lle fronten. En toen o:uze we:r.·kolijk c::t·oto 12."1.s kv-m.m in do vnkbeyiqê-ing, in .de gttJte 
Minneal!olis stakincan van Mei ~n v::m Juli-A:u.[,'1.12.ius 1934,-wa:ren wij volkomein géreed ~ 
tonen we.t wij konden, on clo:!; deden v'ie ook. · 

'· I 
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1. De wet op de P.B,O. i~ ·1ÏedÖ'€ld alsbf!sJiP.semle stap .op ~gnrn;r de ophef..,._ 

fir):g V'an: het stalr.ingfl_recht$ ·het onllér~~chikt maJ:on vau de Y~kbei:egJ.ng ~.de k~:-
pi talist;ische st~:ta.t 7 de vernietig:ing .van de vs.Jcbcndsdam?~rH.he, ae ve::~e~ing v~. . 
de_ yerd,ee~dheid der vä.lbm''P.~ en de- d~.etise'h0 lleknottJ.ng van .do vTJ..JheJ.d van v~r-o; 
eniging: . . . . · · . . _ . . . . •· • 
a. =>f.at betr~ft ·de ophcf:fing van b,et sta.kingo'reallt: d.o orgamm van u~ _P.B.O. ,vraa:r:m 
de.:. w~a.àtnde arbeidersvertèc;EJmroordi;>;ï3rs al E;jd. i:::1 de r:lind9:rh~~ zl.Jn;~llen ,ver
.Órdenende beV-oegdheid kri'jgert-. 11in ulJ.e zu.l:e:n hot loven :dor bcdn;;ven betreffende", 
waa:r.bij. IJl):ttl'\ll:'lijk voort1.':U!ielijk bl~docld zijl-1. clo lomm en arbe.idsvoorvrac"l.rden; op 
ov~r.tied:Ï.ng van de verordenih,gnn E?ta:3.t st~.f; dit betekent in :feite d·o opheffing 
van -hot stakingsrecht~ · · 

.b._ wat betreft de ondel.'l':e:vping van do vakbondm1 as.n de staat~ slechtn "erkende 
bonden" mègen deelnGmen~ r:a:e à!g'c1nen v<~n de 1-'.B.O, ~ e:r.•kmvring Vlll'i. de bonden ge-

. rk::1riedt. 000!' d.e staat ··ZOnder r0chf van bé:roen; de erk,.mdn. bondon, h0017ül al tijd in 
de'~~d<:îr~eid te~over. de vdrt;cgen\7oo:ràj_ger~ :nn het ~e:pitaal o:ri de kapitalistische 
stattt[, ;~iJn ve:rpl~cht z1ch te ondcn;or_JQll ?.l":E ao boslmt.on van do o:rgai1en der P.B,O •• 
op Wiet bve.rt"Xoding straf staat. De :poli tiok d:;:':' erkbnde bo!.tde:n wordt dus bopa,ald. 
door. de: ~pitali~t~n en de kapitaUsti~cho regering; · · 

c .. waf6b~'ireft de- yq.k~ondsdeJllocrcttie ~ i~ ve1'lx1nJ mot do vc.>r;:mgeno<,mdc· bepaliilgen 
verlié~èl1 de vakbomsleden elk rcèht tot vas.tste1l:i.ng vro' dei poU-t;iek der boriden; 
de·wet'ontt:rekt laovEindion' de ''vcrfogen·,,:c)ordigers 11 der o:cJ<-.r.:mdö orga.:nisaties uitdruk
kelijk aan elkè controle de:.' leden~ v;o Jkr:, nc.ich op~ b~moomirJg noch O}l te:rug:roc~ing · 
eni§e invloed kunnen uitqefenen,. J21 plaRtb ya:r-1. "ZJ.odozoggonschap .in het bedri,jfslev:on" 
l:ietekerit de ·P:.B.E>. het einde. 'li-'cJ.n elke zflgg..:nsch:-lp dor lcè.cc. crve:r hun eigen bo:nd.en.:De · 
wet -ei~· d.e··:r.B.O. betekentAan oO'k een n:o.ohtige ctcn;;n a..<>.n clè 'bureauc~tcn van de e:r-
konde bonden,die: de positie krijgen van door do oYorhdd a2neestoldo ambtenaren.; 

. . ~ lt • 

d. vyat bet:r~f:b: d~ verdeeldlJ,eid der. vc-.JtbvFeging: Cl(. .è: '"~~- '"'!< ·d,j$t willekeurig· de 
. v~kbond~ a.a:n,, 'diO van de P.].O. woroen u4t~·:·-~1·~.1 -~-~:I; hio:.:~_,,:._ ~•v.LI .... _,:M; zij de 

t~.e strijd tusoon de_ verschi1l.P:r~c -~.•--.. ~:;<~'::liFY1.'thls en otalt üf'i' éie met..:.et :..·cactionnaire 
l.mreauc:re'Cen OVeiiJ.eic:lshulp ter beschil:l;:ir;,g bij de 11<~Strijd:i.ng V8in .llll?.Til: mce:r strijd-. 
bare organisaties;· · 

o. ·>,at betreft .het recht van vereniging: de 11o<.rengesehGt:;:rto inmen,d.ng V[~.-· '· · ·· 

in de vakbonden .en het uitscholcclcm de:;; :rüot--c:rkonde bon(1()'" 'hnf 1.-. 't:. recht van. 
vrl.je vakürgap.:i.satie op, en betekeuen uitoindolijk :hc;,t oinda ·"rnn de v<:,""·_,_

0
_ .. aisatie~ 

2. De-ze wet moet het stels.el van-tfe HSt.ichtd.ng van de Art)eid" en :b..ot collogé van 
rijlrebemîddolaars ve:rvol:makan. .. Htt do~J Ytm d.e ni.crr;;e. o:rgrtnon is ·hetzelf:ie, te weten: · 
guforcee:rdc h".nc1lla.ving van·de "b~è:r:i.jftNrede"~· d.oo:r:- hot ui.té~cTh.".kclon van do vnkbm•e
ginf~ als werktuig1 der arrJeiderek1n.sso Pn ?-2 opheffing ""r,".n het stakingsrecht;' het .. · 
:m:na:m:ren VD.."l do loonstop. an het W!"~-' 1 r:e;; o.t·J21 ve-n c~o. a:l'1Joi:r?.svoó:tt;fi,p,l.'flon, un de ve~
:'..:t.etJ.g:L:ng'van elke m.gelijkbpid 'V4l1,yer3<:·t -.i -i' du zi,jde der a.:r:-"oeic1crg. 

. . . De vret ~P de ond2;ITo!.:"'4:"'i:;-~•-.::,~~ bo\loelt ( tel"V i;jl :ln <le vakl-Jond do b;.treo.ucra-
tJ.e oppermn.chtJ.g wordt gomao.ktTuok in de l1<3r~:rijven do r>,?:'beiders ond,er controle van 
:de "erltende" bure_aucrrtton ie st'ellen1 ûn é.IG i; GGto.c;ndc rJcc\rij:f::;h::rnon tu Vürva.rigcll 
doo~ bure[l.ucra~ische licru·,.::non.} op ondot!ocrfl.tisch~ wijze uu met:!ittsluHing ,;~tp de 
E.V.C: en O. V.B. to·t.·stnncl g'·3konén. Doze "P'···'-· : ~~.-·· ~-' ..• ;,, 'l~;; ... :.cvJ.n do ondernemer 

. / 

v~orzJ.tter ~s, zullen geen c:nkalo.1J'3Yt' -~·'' .1d J:::l:ijge."l.9 L1Ów:-~.:~"' tliè vnn advi<G$ in so-
c~ale ;kwc..-stJ.es en P,et :ne-n<lhaven vo.il oe. 111lcd:r.ijf~v:reè eli; aan dé ilze'lfst:illdigo fUn.ctie ; .. 

VO.:."'l de ondernemer" mag Ol:J geo:n·cn)':n1·, · ;ijzo v.·ordun getornd. · · · 

}. De confes?iou~le bonqen9 rU.e .3ich .::ütijd · c;:r hot st::mdpunt van de: "bedrijf~ de" 
he~be!_l ~t~teld, z~en 211 dozo wottcn terecht d.c ;)ekmning Vml. hun"st:reVnn; do moderne 
vru.~ov,~gJ;ng wordt G.l~_. concu:crent~ uitge'ê!0h..'1lmld, on eon boslissonde stnp in de rlch
t~Df Vcm h';~ co:rpor:'t:t.ove s~cJ~?J. wordt {~zet, Do N.Y.V.I;;u..renucrotie~ :reeds lang fano.
t:l.eK verdeG.J.gster Vc,n de Stlch:tang vro1 do . .A:rboid on l:.et Colloge ~va;J. Rijksbcmiddelms- . 
heeft d?Glgenomcn a..m do vo6r1)o:reEir~g YDJ1 rlo:;,o ':t·Jt t'"t' en is e:r ten volle ~...-.. t' 
~·•··:crlr•l,jk• zij ge, 'kt. n •, · - - · vvOl" vera;n ""\. 

V - • ~· ' J • »):ru~ ..cO ZO;:..;\; .-·~1 1 
n 

1
-J" ".·: •. l11f"~~"' .,,,., "~t.·i'·:Ol terronover. de eigen leden als - ·-. 

tet,unover d:e E.V •. C., on hoopt h::J..-:.:r dictatlt1:t:r · . · " . . .··· ".l.. ...... • . . • 

Van de kc'l.pita1istiscll8 stmt Û -o'i 7 ~ w· ~ .., ·-tt\.1:\.-u::x;~n '11 '-':01 """"ton Cl~-... c •. ~ l::eschf!l.'l!lillgr 
de e+<>nt sni 'At Ik , .. : p cce~- .. :.t..,z .•. diT•.lt "''·J ec:q.cer voThut;.L:U a:f:ü~_..:lkO'hjl: van 
d uo.k~' q'+ C: ._e YOrCJ.llih .. n,g met he.,'}):' lo·L:m. [~f, en Werkt raed:_ (l " .... ,1 c't~ ··e,_,.,•r.j.~ "..f.,.,-
er VD. noweg::_n;g :rr05 ~ • de lf ~r • · · ' . '""'·"' "' " - .. "'. ,." ... , ....._"6 ·, 

,_,., ·«Oer • • ~v. -ul.lf:'Crtuc:r'r:ttil< (l<,;zo wetten. bos~houwt a:ls waper. :i:tÎ de "· 



-2- ' .· . .· 
strijd tegen de E.v.c.,. bl-ijkt <Ve], nit haar :protest te{sen çle mo~1!~ei'd.,~: ~eJ?aá~,d.e 
gova11Bh ook nnde:re da;n cl_oor de nerkcmcle· "oor;denli t:..ngor;czen :;snclJ.da. en. ::er , e_s ;~E}:r, .. : 
stellen voor <le ondernem:i.ngs:ro.den; ·liever zJ.m~ zia :rart d,pze : OI}-~ntbeêrll,jkci, lip-li.Men 
·af :i:i:t·gevallen

9 
WSÖ:rin· zij slechts een miniem ë!.eo1 '1/!'.:n do :toc'-NJ~~~l'bei?-Ol's ve:rt~gon-

. woo :rdigon. . · · · ' . 
. - 4 .. De E~V.C~-leiding ziet in deze wfrtgcving terecht oen çlir;,~;!ï op ba.& ge::richte 

at·.nsla,g; zij keez.-t zich. c1.."k'1.:rom fel tegon d,o l1od.dc wetten, • ~n · on:t:te.edt o_p ·in~ llç>~d~a.a~ 
juiste wijze hun ka:roktel'. Zij is echter oiUllD.chtig9 de str:tJCI. tegen. ël.eze .wet~~ te 
orgooiseren· en de· juiste }_X1rolen v_oor G.ezo st:cijrl uit te cevon,. -omda~ z:t.j z:t_<?h: ~~t
keer::t .tegen het principe d.er P.B.O., !Ik."\\l;t' slechts tegen de~e toepns_sJ.~,: -~~ä~~ ~ij .. 

. _zich tijdens de f'U.Sie-onclerhnndolingon n1ct het, N, V. V.· bere:d v~rkl::w:rqe, .. d.~et··t; .. ne_men 
aá.n do Stichting -van .dê· Arbeid, zal zij borcid zijn è.oor m.1.drlol vl!>::n ;eon 1' •. ~~.0.!_, ó.f?e;l te 
nom<:m w...U c1.e bureaucratische onderdrukking· vnn de t·.rbeiders);::ln.aco, :t;n _ov~.~~~~~ 
uet de behoeften vn:n· èl.è Sta.linbu.roc.ucratie. '1'crrdjl zij deze ·P .B~.o.~- ~e--rèent -ye:rwe:t;Pt . 
t:Qs co:cyo;ratief, propageerfi zij een o.nderü vonu ''n!l P.J'l.O:, die een ~~o'2'S~o 'eta.~- ~ü . :. 
zijn op de .vreg nae.r a.e "medezeggenschap". J~delijk vijond:tg_asn. he~ :tdee dè:r··-~rbe=z:del'li• 
wntrele o·? do lJ:roductie, dat direct verbonden is n.r~'l het porsp?c~J..e~ der. ~vol~ie~
p:ropa.gecrt zij oen p .B.O., ~reJko, ·gehocl in do lijn v.e..n de stalJ.mf}-l;J.sche theprle: ,d.ér 
"vofr.a del!locratie", de kapitnlisti.sche s.tr>.at en economie onclergeE?.chilct .moet ·~en a.en 
he;er controle. Zij verlrunt zodoende de strijd der arboidersklas:se.: . . ' . 

' -

5· De bodo,e~ing der ]?.B.O. (ve~ctig:i.ng vannelke zelfFJtanaig-e. v.~l'~ill.at~~L 
rich.t zich met .d-ez!?lfde kracht tegon de. o. V .. B. 2.1s · tegoen de E.V. C. Door ·Ms.r geisoleerde 
positiS· kon zij mooilijk tef?ens~and-bieden, zonder ie trochten de ~·~~le ;_ge:()rg,îl!n~S~-~rd~ 
o.rbeid:ersklasse m~t h.:"l.a.r in: de strijd te betrekken. 'U.i tel'st ge"VQ4~l;L;Jk l:.'* d.e.-.cl;l,pU'tiltä.,.. 
tie-tendenz ten a~zien van de P.B.O., zoals die spmk :uit het do~r de- 0• V~i(...YP~~t ... 
ter v.d. Berg ontworpe;n concept-:p:rogram van actio ( 'lyérbeterd.e 11 

• P .~ ~Ó·) · . ;.., • · < · -~ 
. ·_, . ' ', . - . . . . '. . . · .. ,, . ._-._;.. :.· ·;·~ .. 

· 6~ De R. G~l?· · vol'kläm't zich onvGrzoe~lijk! ~e&Qnstnndste:r vr.-n de .}l#f:lil}'è )r~-· 
en van ë:w.<:e v<mn v:a,;n P•J3.0. Elke PoB.O. l.S gcr~cht cp d.c ophef:N.ng van heii Elt~~- · 
recht, de· 'T!Jedrijfsv:redèn, én. cle andè:rvmrpiing v2.n cl.e bonden :;ten d.~ ·St~a,t, eri. ?rs-.-~fS-:~ 
danii' VGO:r' d.e arb.E?ide;r-sklasse ontln:nvru:i..rd11M.r. De parlij Zf3t. de strlj~, di'o ·d'j ·te~ · 
hd Colle.ge voo .Ilijk:sbemiddelao:rs en de Sticl].tirig van de .t\:rbeid•.voe:rde, ;v:oöi't; -op 'J:ïnsu 
van .ae volgènde alr;emene beginselen: voor he.t behoud van het ·sto.ldnl;s~htr de àrl:>eld~ 
organi?àt;ei? 'los van de lropitalistische sta~t; herstel der vcltbondsdemoè:t:'a'tiie; i'ltnjd· 
voor· de v~bondseenheid·. · 

, • ' J •• • • •• 

_ i~J)e' :regering kan slechts hop.en 9 deze re2-oti Gllll"; :r"' · . .' -·t.~,'<;,Váng d.oÓr te voeren, . 
omdat ·zij steun vindt hij do b_ureaucmti "'ohe overheersing der vers.ch:i_l;lendi!f bondtltl, · . 
u.e cias-~'ui,t voort1rloeiende verdeeldheid on or.~er1:t!lge 'stdja., hèt isole:~ant'.va..n·'de l5Vd · 
en háox overheersing door de stalinis·~ischc_ buraaucrutie~ de lakeien:rol à.e.r N~V~V.-- · : 
;~ureaucra.tfe .en ·het ont1Jreke:rl •ran eon gEIOrgç>.nisce:rde -:vukbonclsoppositi(jl.· .De(:lon:d~ · za.i. 
sJ,..e_chts langza.merbD,nd en bij spóciDJ.e wetgeving de P .lloO• .wo:r~, en doorêé~roe+d.De_. $trljd · 
·i;egen deze goleidE;lijké invoering van do P.B.O. znl ;in werkeli~Y:Jleiè. dè sll'ij.d worden 
om,het bostaan cier ye.korgçmiso.tie .als ·strijrlberio(f.Lne der arbe;ic1.ersklnsse~ on om, hét 
1Je:l}ouü van"het· · atak;Lngs:recht. In hoeverre de. P.:B.O. !h zn1 woreten doorgevoè:rd~ za:l à.f'- · 
h~n van de .ontwi.lr..kelilJ,g van de 1Ó:'achtsverhoudi.'l11j€'n-tussm:c. de kl$.S"'en ':ï,n.cde komende 
perfoa,è •. Zo kan de strijd tegen de P.ll.O. slElcht·s cezion:cvrorden als eon onderdeel ve.n 
ons· ... trehele p;rogra.m in ·a.e vakbewer,ing~ en als écn der ·pU'!Jten von ons aetieproe;ram tegen . 

. de lbonstpp enz. - · ' · · · · · · · · · · · 

B._De ·R.C.P. djst onophoudelijk cle bu:r: "';.._._,<; •• .,çh~ overheersing 'de~ VaJcbe.weging 
en de door .deze overheersing kUfist;nat.·:.::., '--·;,l,;xle:tdo vv.A· .. "' .. '.~~sid als vo~ste 6o!'~. 
~un, aDJ:l als, ·rei!lll1en v~or de s:t:rijd der ar'beider~kl~sso; clo stri~d _te.gert de.' P~B.q!· en .de J . 
'·•nc,orneminlj!5:rail:en" J.S in de eerste plna.ts gencht op het ho:e ... · .. , ,,.,."_ ven de eenheid,' van 

ne;·l;ie cle·r N'Bd.el'l~dso arbeidersklasse, -.op de voet vó .. n een bedrijf, J:Jl<L~o:elijk en lan-
del~jk-, en· het herstel der vakbondnGenheid. Verdor is bné'J!' politiek: . - . 
n.. ~n de bed:r:ijv:~na das.r, wonr bedrijfskorneu best2.c.·uu onvorkorte ha.ndha.vine vnn d_e~e 
kernen, M_cot vDn de onde:rnerr:ó.ntl3rnüon; strijd voor het behoud en do uit15roid.ing .va.n 
::.C bevoef,-'dhe.den ·van de kernen;. p:ropa~d1?. ~rr.n éon r•::!VOlutio:rmu.irê :politiek VOO!' de·~ 
nun en vakbonden tegenov.cr do :P~B.,O.: verhor..dep aau ons cehelo prottrom -van eisejl. de ets. 
ven contrqlè van de· bedrij:f:U:ern op de boEikon en op f:1o · proé!uctie •. · · .. · .' · ' . . · 

, . Da.;;t:r, ~aar g0en bec1.nJf~kc:::-nen bèst~, ciieno~ o:Q-ze. loden teç:nover de ïn:voerine • · 
c.or ~ndE?rnq_IllJ.ngs!'aè.en ·de ~ v:uJ<.·-v;;:r1::J..P3lll[S v"'.n bedrJ.Jfskernen· op. cle v~ 

t·::·.;icr:ulg_ de;ç be.d.:tijfsarbeir:',ere vcor to st0llon, en do strljd voer de orkerup.ng ·VUXJ. deze 
ko~~ a...Ls _verlegemmo:;<Ii~ers der axboi0e:;s. Bij de ~:..·opagD:nda voor een algemene verga- . 
de~J.ng ,ei! voor d,!OJ verkiez:tn.g der kernen A.:tenon onz'.; J.e-c1.on onopl10aclelijk de p .B.O. on de 
~r..cerne:m.ngs~aden te ontmaskeren, en d.a~rtece.'11over .het :r8volut5.onn...·>i:ro procrmn van eisen 
-n stolJen; uitgaande van de vel'slo.vinc; d.er bond.o:n. cloor I:'.i.dd.ol van dQ P.:BeO. wekken onze 

::,- 'lll de v~~egenwoordigel's der b&nc'.ep. i.'11 het be..drljf op sr.lee to vJBrkeu nEtn de verkiezting 
r, · · de ~odriJfskem, en de onder.ner.rl.nt-src..cleu te boycotten, O!!l zodoende tG komen tot e~~id · 

YDJl. a.ctJ.o tegen. de P.B.O. - - -

·• 

.·.:... .. 

/ 



-. 

. ~: 

.•. .. ( / . 

• 

... . ... . ' ._,... 
\ b. ~hot N,V.V~: hier is de strijd teeen dé: P.B.O. ·cwn onderdeeLvrm_ de liltrijd . 

teeen de :n.v.v .-bureaucratie eh voor het he:rStel ê',er vcldJo:r;dsçle~q1utie.Uitgaande' 
van-,da nóodzaak van ël.e stmjd tegen_ de loonstop, wijzen onze leden op de opheff~ 
van het stakincèrccht

1 
de opneffine der vakbonr:lsd.el!locratio, en de overhee~enda po._ . 

f)i_tie vNl het lcc.pito.al itJ, de oreo;nen eter P.B.O. _Het ~:d; hier óri de doorbreking van 
Q.e PöB.O. in cLo. pro.ct:tjk,door loonacties e.d. • . . . -
v. ;in de E. V • .C:het _aanwijzen vnn .de verdeeldlle:Ld der vakbev:e[,.r:tng .en het isolement 
der R. v. c. als voor.nD.D.I!lste brpn -vv.n .z.ro.kte; _ de woinie princiiJi~le houding·~ ytm de •. _ .... , 
E. v.c . .:.laiding t.a.v. het. collogé van rijksbemiétè.olMrs en de SticP,ting vmi de.~~· 
beid ten tijde vnn de fueie...:0nà.e:r]1andelingcii Uml de ko:nk stellen; wijzan OJ? 1:\e~_ ,:f'e:f.t, 
dat à.e E.V. C.-leidine ~pg geen- ·e-nkoT nidclel tot· strijd tegen de_ P.B.ö. áal de ~fl · 
hoeft gedàanj oproepen tot de pdycot vnn do' ~ndornerilin,gsraden, en voor_ eon politie$. 
t.a.,v. de :bedrljfskêmen :als bóven~mschrown. Er-. o:ç·wi;Jzen, dat do noodztl.kelij~ . 
oGnheid vrn .actie met de N.V~V • ...a:rbeidcrs ter;en de'P.!J.O~ alleen_ verkregen kali .wor.-
den op de basis· van · ean a.ctie;.;.program · tegèn de loonstop ètc~ !n de plac"..tselijb9 . 
E. V.C • ..-.a.fdelingen r:m in de E.V.Ç.-kernen in de bedrijven, diènen we deze zelfde ~l.i-:-- · 
tiek voor te stellen.,. en -wM:C mogelijk plaatselijk of op. de basiS vnn een. boelrijf 
door·:U.e ·E~v.c. ln.ten 'llitvooren~ P:rcip11gandistisch dienen Vlij,vm.ar h~diè,- è.e sto.l:Lllis
tisohe lèer van 11me.dezeggenschap d0cJ? middel vM een •yorbetord,e P.'B.O." aan de kaolc 
te· s-tel],en, en doortegenover de n.rbeiderscontrole' voor to stellen. Als i!). net verle"':. 
den, blijft de strijd tee;en de .J"UMikal!lp StichtinG van-de A!-beid on de P.B.O. tOll. • · 
nauwste verbonden aan do strijd tocen do loonstop en voor ons overige vakbondsr>J?O'"' 
g:re.rn, en voor de vakbondseenheid. , · 
d. in de O.V.B;:Afwi;)~ne van elke vonn·vn.n P.B.O. ~oycot der onderne~roden. 
Wijzen op de oJ:'llll(lgelijkh,eid, tegenover .de P .B.o. zich als ecisolee:rde vakbQwe-~ 
te handhaven eri. op de noodzaak, op de basis van oen strijdbanr 'V'E!,lcbondSJ?l!'OtrrCl.tllt .te 
streven naar he:retel ven de vokbondseenheid. - · 

~ . :' . ·. . . . . 

Weg _met d,e PubU.ekrechtelijke .. Bedri-jfsorcámsatio i , -. · 
"Lqve he~. St~Teè::ht!'-oi'làf"l4~elijkheid van de vakböwèffi,ng-vt>.n dEr stàat! 

. Op yopr~ .Vak:TJonQA~eánheid, ·èerlheid· v.Bn aCtie t·eccn· de p. B-.·0. ! _ .·. . .~. 
, , H.:~d:ha\i;ing Yo.n.. d;o ~-~j,j$skernen1 ;Boy'cot. de· onde:rnemi~den! 
.:·.~: ... ; ,. _; ·_: _',.: .. :--~· .. .· .~. •·' .: .·· ·:· .. ': . . . 

.. ~ • ":!': . 
·.·. 

U?. t ~~ brt:~~{ V:~ i:t'l/~~~; -gè's<lhre~en: op 3 Oct .1937: -. ' '' 

• . 111~--~b 'ho~~'derden k~ren~ .. opgeberl.ct, dn.t de arb-ofder,: diç onÓpgêin~;t-kt, -b~jt( ,· .. 
m· à~ · 'ne~e~ omstrmdieheilon. yen hêt parti~love:n, opmorkeli;jké . .'.ml:ï;~e~. t~ ~J·-,., "t.· 
h~'t:-·bi;l·-~~··1Verro-tä,~~ ·w.n:-ae f\~t~tió, _·a,ls_._al~J!lé]l~ _ fq~e~ __ e:n _v~e~itij-.l,>~~~;~~~ ';. 
me~ V<?l~<:te·-ziä_n,-,~·bëkendh~"'Q,_met het levon cler arbd;t:t,ers9~li:r"~·Ha.c~-,-o~ .. ' ; 
pac:tt~.J.tên 'nöèd~ltêlijk z:t,jn. •onder ~tulke ons tàJ:ir'!j.. :o:; ;o c.:r~ ·) c·..:~:~ . .:......:t:"; .:,,:;.0: ·l.)e~t<lé!. ~ 

~:~~:~~e~ ~e~er~_êid .:~.zi~hzè_l:f' -~ qpcnba.c-6:-t :ack:~z~~~ :à,Jk~~#~,P$7~t~(i~~è~~ 
.. ~·· ' :<N~:he~~ v-~_''ijltéi!e"O~èl_en' in dé oreanfs~tj.!l·is:'.ó~~~jdJ:t;(jk'{A:l~ ....• _ 

t~·~àk;~~o~ d:;o~irJ.!~!!:~~--~~~-~::;~~~!d!~'}~èt:!~~i~~;{!·;_~~~~.~,j~_:·": 
soluutnood~ai:el:i!jk,- O'P''de völgana-~ a,onferentie in dc;J pl;w;t~~ni_jlte'~~t.~•s è~ .h(tt;'-~,-· 
ceu~~~ .. ~~'~0'11e:el·mo~li;j:k· ärbe.i.de:rS op->te' ~eme:ri. ·voor 'ceri n.-±-b'o~~er ,bo~~è'.nt'::;( 
ncbv>J:t:a.Jrt ·';i,n -lWt ·1eid$d · ~arlij-li'öháam ·te@Ujkortijol ëcm 'politieke- lio~sqb881.'·;'1 _ _. · 

.. na ;llid~illjlth~i~ ·fa,,_d.rof; 'èr ''i1t-öllro' oi-de.nisatia ·t~.di tionêi~ -ëooiM-'laètsn -r-J~n 
Cll dat -vnschill~ bijkoms~ige:,: :t'!roctioneie ·eil T:c'::~~..;·.:n1lijkc c·,.ii.;;;~i!\~V.- ~.ïiVte :: · -
erote.:rol spehn. :~..n-:de SS.il!~nlStell:~·'rlg van c1e Ii-; -·~ V&' - ~~,,-·,_":.::a." . '\ 

., -~- .. ;::~··.7 .-;:.~ ff:...~·· .. ~-·~;: ... :.Y! ·-: · •. o . ~i~-·-:!··.~·,_.··.;;·;~ 

.-.: .. · 
' ~. ' 

:r:- :· .. ·' :r.~· -~-' _: 1 .. 
. ~ ., ., ,., ~~: ·.· 

• :'' 1 .-·. 

:. •J•~. j. ' 



;1< 

' 

., 

\ 

:·, ~:-

' I 

Waarde Makkers, 

• De 

.. --~~-;:----:-~~: 
;-

J}.msterdam JO Oc.tob'er_ 1948 

inhoud vnn dit Kompas vormt ~~n g2heel 

1net een andèr nummer} waarin o.a. ook onzG resolutie over het ,vakbewe-
. r:-

gingsw<;rk is b-pgénom;n. Daar wij in vcrqand .m-et· de bet.rekkelijk ko:rte t-ijt\ 
... I •• ~~~.. ~:. ••• ( .- J# ~ -r r; . J f· r>t . : .f··:.-.l· .'r-_;·.: ~ ·<·. -... ~- __ ;_ L -:>~> ~~:.:, __ :. ~- ~ ~ ~--!~ .. -~.~ ) ~~·.:-~~-.. :~:,-- .~:-: ~ ;-~ .. ,--._. :'· :~,.-4,:·;. :'~ ;;.-·. 3~:~- ~#!-.. ·r· .[.. :- ~-. .'.~ :;:_J._t_ .. :_ • '·:~ 

~ie, w! ~-~<?.óv.MkQ ~n :. ro9r,' :ql)lP. :c:o~~re;S. ,zp: ;sp~iktW~êa:h~O:~- ~fi:t.•:·matt~~~*-f~~-~ 

:;8~J~i~~#:{~t~~,t~.~::~~!~;~::t:(~:;;:;;~~dam 
)î~vec~i!!.ci ~a!làeîtr mteriàal',;tvat" 'vii;J_,·~ :-~~,~-~;.-~Qa<tl~;}ikt'h~é.n tt'€1~ iat~h~~tbu-

va:q; pnze partij. 
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INLICHTINGENDIENST 

ROTTERDAM 

I.D. No.911/1947. 

GEHEIM 

Rotterdam, 17 

r~ . R 4 

~~::UNI:i 
.1 

~., lT X"*'tO' i15i'lllft"~·.;... ....... : ,_ ! ,;;1- ~ 1 

J~AC$ fis. c:kP ~3 1 

1-?p/ 8:;-.>~:). 

ivo 
In aansluiting op dezerzijds schrijv-en 

1947, d.d. 8-1-1948, kan worde~ bericht dat "De 
dert enkele weken wordt gedrukt te Haarlem. 

(\)i. '\ 

I.D. No. 911/ 
Tribune" se-

De n~ van de drukkerij is alhier niet bekend, wel 
is bekend dat het een drukkerij van geringe omvang is • 

.. -~ - - ... ------- ~·~--------

Verzonden aan& 
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 te 'a- Gravenhage. 
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D E N. H lA A G. 

Doss.l55. GEHEIM.. 

IR COW.TIINISTISCHE PAR~I 

In verband met de a.s. verkiezingen versoheen er een 
extra editie van "De Tribune", het orgaan van de Revolu
tionnair Communistische Partij (R.C.l'.). 

Een exemplaar van deze extra editie gaat hierbij. 

verzondàn op 16 Juni 1948 
aan: c.v.n. 

(L 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.O. 268/14-48 . 
Uw brief: 

Onderwerp: 

R.C.P. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

@~ 
I Amsterdam, 
i 

(!~ 

Op de jl. Zondag gehouden zitting van het Centraal 

Comité der R.C.P. werd besloten om DE TRIBUNE om de 

14 dagen te laten verschijnen. De daardoor vrijkomende 

~V CL I tijd zal door Salomon SANTEN ( Amsterdam, 3 • 8 .19151 

moeten worden besteed om de afdeling Amsterdam tot 

groter bloei te brengen. 
~ 

Voor Amsterdam en Rotterdam komt er een gestencilde ) 

Aan 

100Q-10-47 

"havenkrant". De bedoel:!ng is dat die wordt volgeschre- .~ 

ven door de arbeiders zelve, zowel partijgenoten als 

sympathiserenden, door welke mensen dit blaadje ook 

zal moeten worden verspreid. De eindredactie en de 

technische uitvoering zal in handen worden gelegd van 

~ V 1)..) Wout T IELEMAN ( IIleli ssant , 23.3 .1920) • 

De bedoeling van de havenkrant is om sympathiserenden 

aan de partij te binden en de Partij aan de havens. 

Er wordt gewerkt aan een programma van practische eisen 

voor de havenarbeiders. 

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag. F.2. 

j 
~ 
'j 
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INLICHTINGENDIENST. 

BOTTE'RDA.K. 

I.D. No. 911/194'7 

GEHEIM. 

BUR:=-.l\.U n 
/!1- la ·vJ' 

In antwoord op Uw schrijven No. B.2~,~.d. 11 Septem
ber 1947, betreffende de R.C.P., wordt het volgende bericht. 

van Lambaart, Eduard, geboren 30-8-1912 te 's-Gravenhage, 
typograaf, wonende te Rotterdam, Weizichtstraat l'7a, is eigenaar 
van de drukkerij-uitgeverij ~Gramo", gevesttgd Tidemanstraat 84 j 

alhier. · 
In zijn drukkerij wordt, voor zover bekend, vanaf de be

vrijding " De Tribune " gedrukt (voorbeen "Rode October" genaamd) 
momenteel in een oplaag van ~xemplaren. · 

Voorheen werd er evene~ ~ij veel drukwerk vervaardigd 
voor de E.v.c., doch van het drukken van manifesten met een op
roep tot boycot i.v.m. Indi~ is niets kunnen blijken. Gedurende 
de laatste maanden wordt er hoegenaamd geen drukwerk meer voor 
de E.v.a. vervaardigd, daar dit vrijwel allemaal vanuit een cen
traal punt, vermoedelijk Amsterdam, geschiedt • 

. Omtren~ het drukken van 2000 brochure's in de Duitse taal 
gestéld en in opdracht van de 4e Internationale, kon evenmin 
1ets worden vastgesteld. 

van Lambaart,E., voornoemd, ~i B.ar•&t~" en drukte tijdens· 
de1 bezetting o.a. nvrij Nederland"en "Spar a.cus•. 

J In Augustus 1942 werd hij hiervoor gearresteerd en verbleef 
~ot het einde van de oorlog in diverse Duitse concentratie kam
pen. Enige tijd na de oorlog werd hij opnieuw, thans door de P. 
R.A., gearresteerd, als verdacht van "knuppelaar 11 te zijn geweest 
in de concentratiekampen, doch werd daarna, wegens onvoldoende 
bewijs, weer in vrijheid gesteld. 

Op zakelijk gebied laat hij zich nimmer uit over politiek 
en drukt voor de •meest biedende". Zo drukt bij naast "De Tri
bune" ev eneene Yoor Kerkgenootschappen, enz •• 

Bij de P.R.A. berust een dossier van hem onder No. 1289. 
Ket de politie kwam bij op zeer jeugdige leeftijd, n.l. op 

11 en 12 jarige leeftijd, tot vier keer toe in aanraking t.z.v. 
kleine diefstalletjes; daarna niet meer. 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 
te 's-Gravenhage. 
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Verklaring 
'Seèretariaat van 

van het Internationaal 

4e l~rn~tiOnale de 
ARBEIDERS! Gl.j, die thans het door dit 
Bureau uitgegeven Manifest hebt gelezen, 
herinnert u volgens welke lijn de stalinisti
sche leiders u gedurende de gehele_ imperia~ 
listische oorlog. en z.elfs na diens einde heb
ben voorgesteld tiÎ,\;trijden! 
Herinnert u, dat 21j; die thans het imperia~ 
listisch karakter van de oorlogsdoeleinden 
van de Verenigde Staten en _Engeland bij 
het laatste conflict en de verdeling van de 
wereld in twee tegenovergestelde kampen,-

. dat van het imperialisme en dat van de 
U.S.S.R. en zijn satelliden, ontdekken, dezelf
den zijn, die gedurende de geheie oorlog de 
politiek van godsvrede met hun imperialisti-
sche bondgenoten hebben gepredikt; zij heb
hen elke klasse-actie tegen deze bondgenoten 
gesaboteerd; zij hebben de namen van de 
"grote democratische leiders", van Churchill, 
van de Gaulle, van Roosevelt bejubeld. Zij 
hebben hardnekkig het imperialistisch ka
rakter van de oorlog ontkend en de prole
tarische en ·internationalistische stroming 
der arbeidersbewegi'n.g, de IVe Internatio
nale, die de arbeiders van ALLE kapitalisti
sche landen, bondgenoot of tegenstander 
van de U.S.S.R. opriep tot de revolutionnaire 
actie tegen de oorbg en het imperialisme om 

de verovering van de ma-cht door de massa's 
voor te bereiden, met woede bestreden. 
Herinnert u, dat zij de Amerikaanse com
munistische partij hebben ontbonden, 'in En
geland zonder voorbehoud de regering
Churchill hebben ondersteund en in Frank
rijk de weerstandsbeweging aan de orders 
van de Gaulle hebben ondergeschikt ge
maakt. 
Als zij zich thans herinneren, dat "de af
wezigheid van een band tussen de commu
nistische partijen schadelijk kan zijn wor de 
arbeidersklasse", is het in werkelijkheid niet, 
omdat zij besloten zouden hebben, werkelijk 
te breken met de nationalistische politiek 
van klassensamenwerking, maar~ omdat in 
het diplomatieke tegenoffensief, dat Moskou· 
verplicht is te ontketenen tegen de toegeno
men druk van het Amerikaanse imperialisme, 
de dreiging met een herstel van de Inter- . 
nationale der communistische partijen een 
wezenlijk element tot chantage vormt, dat 
een nieuwe koehandel en :i:üeuwe cpmpro
missen met het imperialisme en elke natiOnale 
bourgeoisie moet vergemakkelijken. Het 
kunstmatige en opportunistische karakter 
van dit Informatiebureau, waarvan de Franse 
en Italiaanse Stalinisten reeds hebben ont7 

kend dat het enig verband met een berst~ 
van de IIIe Internationale zou }J.ouden, blijkt\ 
duidelijk als men ziet, dat het' zich beperkt 
tot een aantal Europese communistische par
tijen, juist die, welke de toepassing van het 
Marshall-plan in Europa kunnen tegenwer
ken. Zijn programmatische verklaring roept 
de arbeidets op, zich te verenigen op een 
"anti-imperialistisch en democratisch" plat
form, wat voor de communistische partijen 
als voorxfaamste taak op dit ogenblik de ver
dediging van "de zaak der nationale eer en 
nationale onaÏhankelijkheid" betekent, in 
plaats van de klassestrijd voor de verovering 
van de macht, de proletarische revolutie en 
de Verenigde Socialistische Staten van Euro-
pa ·en van de Wereld. ' 
Het is onmogelijk deze vurige kampioenen 
der "nationale souvereiniteit en onafhanke
lijkheid" er niet aan, te herinneren, dat het 
goede voorbeeld zou kunnen worden gegeven 
door de Sowjet-bureaucratie en de commu
nistische partijen zelf, door zich béreid te 
verklaren overal, zowel' in Europa als in 
Azië, de sowjet-bezettings-troepen terug te 
trekken en de nationale souvereiniteit en 

- onafhankelijkheid van alle lançleh, die d:; 
U.S.S.R. bezit en onderdrukt, Duitsland en 
Oostenrijk inbegrepen, te respecteren. 

/ _(Wordt v~rvol~ 

R.VJ2 

{?,()I 01. 
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Verklaring van het Internationaal 
Secretariaat van de 4e l'nternationale 

(Slot). 
Het is eveneens onmogelijk, hen er niet aan 
te herinneren, dat het voorstellen van het 
blok van de USSR en zijn satellieten als 
dat der "democratie" tegenove1· het anti
democratisch optreden van het imperialisme 
en elder~, betekent de massa's ernstig be
driegen over het karakter van de regimes, 
die in de USSR en de door haar gecontro
leerde landen heersen. 
In de USSR heeft de Sowjet-bureaucratie 
sinds lang een regiem van absolute dictatuur· 
ingesteld, dat zijns gelijke in de geschiedenis 
der mensheid niet heeft. 
In de door de USSR gecontroleerde landen 
consolideert zich, qnder het mom van een 
democratisch regiem, in werkelijkheid meer 
en meer de dictatuur van de Communisti
sche Partijen, niet bezield door het voorbeeld 
van de Democratische Republiek van de vrij 
gekozen arbeiders- en Çloerenraden, maar 
door het voorbeeld van de bureaucratische 
politie-staat van de USS.R, een dictatuur die 
slechts een instrument ter nationale onder
dr.ukking en uitbuiting van deze landen door 
de SowJet-bur~aucratie is. 
Het is tenslotte onmogelijk hen, die thans 
de strijd tegen de, wat laat ontdekte, impe
rialistische politiek van hun "democratische" 
bondgenoten van gisteren willen voeren, er 
niet aan te herinneren, dat de enige wijze, 
om dcz:: s·rrijd doeltreffend te voeren, is de 
wortel van .het kwaad aan te vallen, d.w.z. 
het kapitalistische stelsel, dat de verwekker 
van het imperialisme, het fascisme en de 
oorlog is. 0 

Deze strijd tegen het kapitalisme kan niet 
gevoerd worden op een platform van "na
tionale eer" en van "nationale onafhanke
lijkheid" met de voortzetting van een politiek 
van godsvrede en klassensamenwerking, 
maar slechts onder de vaan van de klasse
strijd, voor de revolutionnaire omverwerping 
van het kapitalisme en de vestiging van het 
socialisme. 
In .. dit perspectief hebben Europa en de 
Wereld geen enkel bel1!ng hun verdeling in 
een hoeveelheid kleine "souvereine" en "on

·afhankelijke" Staten, die in flagrante tegen-
stelling met de universaliteit der productie
krachten in ons tijdperk zijn, te zien ver
eeuwigen, en allen in werkelijkheid als 
sàtellieten van de grote mogendheden. In
tegendeel, het wordt steeds meer duidelijk, 
dat de mensheid zich niet langer kan ont
wikkelen zonder een Europese en Wereld-· 
federatie, vrij tot stand gekomen uit vfije 
Socialistische Staten. Slechts een dergelijke 
federatie zal· tenslotte alle volkeren· vrijheid 
en onafhankelijkl:;teid toestaan en tegelijker
tijd een werkelijke coördinatie en planificatie 
van de Europese en Wereld-economie toe-
staan. ' - · 
Het is kenmerkend voor de diepe historische 
ontaarding van het Stalinisme, dat het op· 
de, overigens vergeefse, pogingen van de 
bourgeoisie om de verbrokkeling van de 
wereldeconomie in tegengestelde Staten te 
overschrijden, geen ander antwoord vindt 
dan zich vast te klampen aan de "natio
nale souvereiniteit en onafhankelijkheid" 
zonder de minste toespeling op de .objectieve. 
noodzaak, meer gebiedend dan ooit, van een 

' Europese en wereldfederatie van· vrije Socia
listiSche Staten. 
ARBEIDERS, gij moogt in. de verklaring van 
het Informatiebureau van - Belgrado geen 

"wending naar links" van zijn partijen en 
van het stalinisme in het algemeen zien, 
welke de hervatting van de klassestrijd en 
het perspectief van de proletarische revolutie 
zou betekenen. 

· De Stalinistische leiders, die maakten, dat 
jullie de revolutie verloren; gedurende en 
kort na de oorlog, die in naam een gemeen
schappelijke strijd was voor de "democra
tie" en tegen het "fascisme", met bondgeno
ten, die zij nu als imperialisten aanklagen, 
deze leiders zullen jullie onherroepelijk tot 
nieuwe teleurstellingen leiden, nieuw ver
raad en nieuwe nederlagen. Hun doel blijft 
niet de klassestrijd voor de macht en de 
revolutie, maar uitsluitend zich te bedienen 
van de Communistische Partijen als instru
ment tot druk en chantage in de conflicten 
el'i koehandels en nieuwe compromissen, die 
voor de sowjet-bureaueratiet met het impe
rialisme altijd mogelijk zijn, en de nationale 
bourgeoisiën. 
Als de Stalinistischè leiders ernstig een 
"wending naar links" beoogden en werkelijk 
een anti-imperialistische strijd wilden voe
ren, zouden ·zij moeten ophouden hun deel
neming aan burgerlijke regeringen te eisen 
en de macht uitsluitend opeisen voor de 
arbeiderspartijen, de communisten en de 
socialisten, gesteun en gecontroleerd door de 
massa's om een werkelijk arbeidersprogram 
toe te passen. Zij zouden moeten ophopden 
in Frankrijk het behoud van Indochina en 
de ander koloniën van het Franse imperia
lisme in het kader van de "Franse Eenheid" 
te ondersteunen en zonder voorbehoud de 
volkarnen onafhankelijkheid van alle kolo
niën ondersteunen. Zij zouden moeten op
houden herstelbetalingen van de overwonnen 
volkeren te eisen, moeten ophouden zich te 
verbinden met de roofpolitiek der overwin
naars, ophouden met hun chauvinistische 
propaganda van discriminatie van het Duitse 
en Oostenrijkse volk. 
Zij zouden tegenover de imperialistische 
plannen tot coördinatie van de Europese 
economie en tot de ondergeschiktmaking 
ervan aan de belangen van Wallstràat, het 
perspectief van de Verenigde Socialistiscl:ie 
Staten van Europa moeten stellen en van 
een planificatie in het waarlijke belang der 
massa's. 
Gij zult u duidelijk rekenschap moeten geven 
van het bedriegelijke en kunstmatige karak
ter van hun "wending" door van deze Sta
linistische leiders de toepassing van een 
dergelijke politiek te eisen. 
Voor u, arbeiders en uitgebuiten van alle 
landen, blijft de enige waarborg, de enige 
hoop, uw directe klasse-actie. Deze actie hebt 
u dit jaar met een prachtig elan gevoerd in 
verschil,lende landen van Europa en van de 
WeFeld, in Frankrijk, in Italië, in China, in 
India, in Indonesië, in Japan en elders, uit
gaande van uw meest elementaire economi
sche en politieke eisen. Deze actie ondermijnt 
de grondslagen van het zieke kapitalistische 
stelsel en opent de weg naar het veroveren 
van de ma:cht en de revolutie. 
Als gij de geweldige macht, die gij in uw 
handen hebt, gaat begrijpen; als gij vast
beslott~n zijt. de rem, die uw reformisti:;;che 
en stalinistische leidingEm vormen, te over
winnen en de klassestrijd met alle scherpte 
voert, is alle hoop geoorloofd. 

. Noch de oorlog noch ·het fascisme zijn on"· 
vermijdelijk, zolang de kraght van het ,we-

~ 
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reldproletariaat in tact blijft, zolang gij voor , 
uw brood en vrijheden strijdt; , 
De werkelijke meesters van de wereld zijn. 
noch het Amerikaanse imperialisme noch de 
Sowjet-b)lreaucratie. De werkelijke kracht : 
vormt gij, árbeiders en uitgebuiten der we
reld. De beslissing is in uw handen. 
De IVe Internationale, de enige revofution
naire wereldorganisatie die de strijd van 
Marx, Lenin en Trotsky voortzet, doet een 
bero~p op u met haar:de preiletarische revo
lutie, de. enige werkelijke uitweg voor het 
pro'létariaat en de gepijni'gde mensheid, voor 
te bereiden. 
De Stalinisten zullen de revolutionnaire Ille 
In~er~ationale van Lenjn en Trotsky nooit 
doen ·herleven. Maar haar principes en haar 
geest bezielen thans de IVe Internationale, 
die haar tradities en haar doel heeft over
genomen: DE SOCIALISTISCHE WERELb
REVOLUTIE! 
LEVE DE SOCIALISTISCHE STATEN VAN 
EUROPA EN VAN DE WERELD! 
LEVE DE IVe INTERNATIONALE! 
October l947. ~ 

Het Internationaal Secretariaat 
van de IVe Internationale. 

..J 
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Tegen à.e leus~Kiest COl!llllunisten 
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TEGEN DE LEUS : K_--:-. '-~·: COJYlMffiHS~:'EN EN SOCIALISTE:JT 4 
. - . 

W~ee.r wij als commu::-/ ;;ten ons slandpunt bepalen ten opzichte 
van het parlement, dan zeggen wij tegen decarbeiders, dat ze. ni·e'l;,s . 
van het )?arlel!'lent te verwachten hebben, omdat het parlement een. ap
pa:raat is van de bezittende klasse.tenzij de arbeiders door buiten
parlemetttaire strijd de macht veroveren en hun eigen revolutionaire ' 
ver~eg~nwoordigers kiezen en zodoen~hun eigen apparaten kiezen. 

Waaneer wij als oomrnunisten aan de verkiezingen deelnemen, doen 
wij dat om door middel van het parJ..ement ·:nze rev>:~lutionnaire pro
pagan~a ()nder de arbeiders te brengen en het dus- te gebruiken als 
spreektribune.Nu zal men zeggen wannee'!" wij door de één of ande.re .. 
reden ~iet aan de verkiezingen kunnen deelnemen 1 moeten wij de arbei
der~ toch een advies geven,.Moeten wij daarom het àdvies geven op de 
PvdA en de CPN te stemmen en zoals in het verleden gebe'l.li'd is samen 
met de vakorganisaties? · 

Wanneer wij dit doen" ook al argument'J:r-en wij het .• wekl-een wij oij 
de arbeiders de suggestie" dat Wij daar nog enig perspectief voor de, 

"' arbeidersklasse in zouden zien.,Vvanner wij de ar1Jeiders als revolu .... 
tionnaire communisten willen aanvoeren tot de omverwerping van de 
kapitalistische maatschappij 3 moeten wij eGn zelfstandige politiek 
voeren en klaar en duidelijk t.ot de arbeiders sprekenoDus geen twee-
slachtige politiek voeren., · . 

De meeste arbeiders,die wij mot onzê propaganda onder ons bereik 
krijgen., zijn van mening dat vlij met hèt stembil:tj_et geen vcrbeteringen 
veor de arbeiders tot sta:~.ct. kunnen brengen, .Als we dan, '\7annenr we 
voor de verkiezingen staan, tegen de arbeiders zeggen1 dat_ ze hun stem 
op de CPN moeten ui tb rengen maar dat ze er dan vo'Gr moeten zorgen1 dat 
hun program u~ tgt:voerèj. vmrdi.:, (ik 1[~1 niot eens over de PvdA spreken, 
waa~van de leiders de uitYoorders -zijn van do bestendiging van de ka
pitalistische maatschappij), v;ekken vrij bij de arbeiders. de illusie~, 
Q.at wiJ door middel van het parlGm·::mt nog v;el verbeteringen tot stand 
kUnnen brengen.Daarom moeton wij met onze adviezen aan de arbeiders 
heel duidelijk zijn"zodat ze çlie niet verk~ord kn.nnen opvatteno 

Dege~en,die op het. star1dpunt staan van de leus~KiE::'lt Communisten 
el'l Soèialiste:a,zullen zeggen:nwanneer we een volksvertegenwoordiging 
hebben,die uiterst reactionnair is.,zijn we toch veel slechter af,dan 
wanneer we een zeg. linkse regering hebben;.;tt - Mi~n mening is,dat wij 
niet aan de verkiezingen kunnen deelnemen en de arbeiders ons stand
punt moeten laten weten;S dat ze van hun stembiljet geen verbeteringen -
kunnen verwachten on alleen door buitenparlçmentaire st:rijd vorbete ... 
ringen tot stand kunnen brengen· en door deze strijd. allet:n ·.de leiders 
d,er arbeidersbeweging k1tn:cwn dwingon,hun. wi.l uit tG yoereno 

Fr.oBo 

WAAROP ZDLLEN WIJ STElviMEiif 'l . _______ _. ...... ~ ......... "~""' --··.·o<~--·~-· ----··-~-

Wij moetem ons Weer mot do vraag bezighouden, -vrat voor advies Wij 
de_aá.nhangers en symatb.iserendcn met onze-partij zullen goven~ 

De verkiezinge:q. staan wo voor de deur~Moeten wij zelf uitkomen, 
of weer adviseren: "Stemt op de CJ?N ~ rv · •• · 

Het eerste is niet mc~nl~-ïlr ~""'- C!'ri;-r"k: aan f:i,.,?."'.C:i?n_,omdat er 
een groot bedrag nodi.g is voor do kandidaat.:·. ~,._J1 -1 ng en propP.ganda" 
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Bij het tweede: "Stemt CPiqn is men btj d.e vorige verkiezingen van 
van- de grondgedachte u.itgegaan!'dat de stemmen yan links nie~ ve;r;Loren 
zouden gaan en men van de CPN" de meeste verwachtingen kon hebben,dat 

. ze ee:a· linkse pol: i tiek in ilet :parle'ment zouden gaan yoeren. T:oen wis.ten 
. we nog niet wat de Stal:Lnisten zouden gaan d'Oeb.;~ al kon,den we tc.en :.ook 
al niet vèel 4oop hebben ·~ ' --~- -:::· ··1.: -~: '·:;._'~ ...... ·'"\at,gez_ien de. 'p'ol:f;ti~lë van 
de Stalini~tén ~n de,EVC~Ons hoof'dbestuur ge.f'vdan óok e~:q.·'v~rkle,;ring" 
omdat ·ze ook niet overtuigd waren··-~_,· de linkse _poli.t;tek door de:i vei'-

. tegenwoordigers van de CPN gevoerd zou wórdenp Die verklaring h:_iéld in 
· - dat d,e leden en aarihang van de CPN' hun leiders zouden moet~n dWipgen 

· een socialistische politiek te vöeren en- dat ze v~el critiek ö:p het · 
pregram ~n de partijpolitiek van de CPN haddeno . . 

. ·tater is er op verder gebordu-urd en er is geprÇ>pageerd: ''Ei~t (en ·• 
er .. i~ al ·teveel geeist ·in de Tribune) een narbeiders- en böerenreg~--
ring"( CPN eh PvdA). Want de arbeiders moeten eèrst onderv:in.den, dat de' 
CPN en de Pvd.A,wanneer deze in de regering z:_ttten-,:niet brengen wat· men 
van hen verwacht -en dat daardoor de· RCP met zijn·gezonde opinie _en po-
litiek een voedingsbodem zàl vinden in diB· tnássa, · · . · · · · ·· · · _ 

Wat is nu uit dit alles gegroeid, wa't zijn wij als partij er op 
vooruitgegaan"? · · · . 

De PvdA is steeds meer op.het hellend vlak gekomen van het re~or
misme en ze zullen nog meer zich bindon aRn de partijen van rechts~ . 

De CPN is steeds bezig zoetsappige politiek te _voeren in de kamer 
en daarbuiten, om toch maar in de gunst bij de··machtheb-b~rs te komen 

; -· en te la. ten zien, dat ze wel willen meeregeren~ In:pla.ats te. agere1).,,zowel 
in het parlement als daarbui ten om zodoende deimassa's in be.'WE?g_i~ ~e 
brengen,-ondersteunt ze verschillendQ acties slechts _scnoörvoetend1 om
~át ze enerzijds bang zijn de greep ever de vakbeweging- en _de -jnássa 
der ·arbeiders te verliezen~ anderzijds om de·· reactie· te· :tonen~'dàt-. 2-e-- de 

· ·rust ·1n het bedrijfs.leven in de ha11d hebben" Van dw;ingen, yia ·de V!iltbe
weging' e:f' partijen~ tot act ie ·'is geen resultaat te verwachten~ 'Wel wan.;;. 

• ne"er de· arbeiders een beweging hebben,.waaraan- ze hou,va$t hébbeh en .. 
waar ze zich bij aan kul'1nen sluitep .. Daarvoor is perspeot:te:r aanwezig; 

, · gezien· de acties in de bèdr'ijven trhder zelf geko~en le.idi~ of., bedrij :f's• 
·kernèn.Deze acties sluiten dikwijls volkomen aan op de pól~tt~ek, van de 
RCP. · 

. Wij moeten deze dus ten alle tijde ondersteunen en onze iriirloeà 
·zodoende• uitbreiden; door goedè vooriichting en· door m··3 voorbeeld het 
vertróuwen van de ar'l:?eiders winnen. D:t t is de enig-ste wo.g om tot de ar
bèi.ders .te komen en daarom-, om op het· st,emmen terug· te _komen:/ is -het.· ver-

. keèrd,om op te· wekken op een partij te·.stemmon~die bewust de ·me~sen 
bedriegt en bewust i~dere actie afremt~ '·, · ·· 

, Df}or ons uit te spreken om -.voor hen te stemm.Qn1 o!)da.hks een- bi.j
ga.ande verklaring van: a:fkeuring van een bepaalde poli tiek"-die·. deze 
partij voert"kweken wij wantrouwon en .def'aitisme t-egenover ónze partij. 

Dan is hot beter de arbeiders op te wekken hun'stem niet uit te 
- brengefl om zodoende te tonen" dat ze met de bestàa:nde ·_po-litieke partijen 

d~e aan de verkiezingen deelnemen,het niet eens zijn.,En wat bet;re:rt het 
verloren gaan ·Van stemma~. door. onthouding,, moeten we ·va.ststellén,dat de 
ste:rnmen gege~en a~n p~tl.Jen~ d1.e de mensen eon ~esillusi:e bre~g~~Î-dl;lb
bel weggegoo1.d ·ziJn 1 omdat do kam.:ar een sprecktr;t'bune en· een: m1.dde l.S 
om tot het doel (de sociale revolutie) te-komcn.,Do eerste voorwaarde 
daarveor is dat men de arbe}.ders niet misleidt om datgene ·te· steune;n, I 

~~~~ X~ g~~i~a~~nw~~ a8~~agit~9~cgf~g5fumt~rs~gtî&Re~~g~iro~S~gffil:êw!Ad~~en 
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O'Veral, Yfaar dit moeeJ.ijk :Î.S en VOpr niemand Uit de weg to. tr·~den?,· . . . . . ~ 

. • . - ·.~t·~ \;; ~:: "!. ' • .. ~ .... .. ~:. •: •• 

In de. congresresolutie ·'welke de partijgenoten ~.~i-stdaags · oiityan ... 
gen, wordt een speciale passage ge;wijd ·aan. de verkie:Zings:~~-.'·:··~·:t:J!c~Yrij· 

. zouden daarot'l de artikelen van pg .. F.B~ en. E~ als voorlopers van·de 
5ongres-·disoussie willen zien en verzoeken hun en eventuele:· andere . 
pgrtijge-noten, die ·hun opvatinge!1 Q.elen; onmiddelijk na ontva:nèsf· d.e'r· · 
congres-resolutie· met arnendem·ten of' tegen-resoluties in. hun afdeling 
te· IC omen.. · · · · . . · · · · : · ' · : ·' · · · 

. Over het vraagstuk flariJeiders- en _boerenÎ'eg~rip.gU verschijnt ~êén': 
spe·ciaál nUliln:er :Và.J.'"l het· Komi;ms.~met oen .a.rtilr.:el van kam3Pabl9 en pg, 
Combrii.lk"Ook in·de congres--resolutie wordt bi.zondèrè ~aandacht ~an ·dit 
prob·leem gèwij d., . . . . r . • ; •. . .. . . • . • • ' 

· ·: · Kamer~deb._. d.ie ·intussen roods willen antwoo~den o:P b-ovenstaande 
·ar.tik~len)gelieve hun artikelen zo spoedig moge).ijk naar· Sal Sa~i;ett 
te zenden., 

x x :x: x x x 

REPLIEK OVER DE ZAAK MOLLEiviAN.; / . . ..... ' 

.Dit a:1·•tikel is ~en ::r;epliek op het antwoord :van .de polo SE!Or.p op .. 
mijn· eer;3te artikel· over het royement·"llllolleman~Door net. uitstel. van._ 
het congree i à P,et la:ng. olijven ruston,maar dit hooft het voo:ç-.qe,el,. 
d·at ··ltet nu beter mcgelijk ?. ': de politieke achtergrond van· dezè 9~-

. beu:r:tenis ·te onderscheiden., Om rui)Jlte te sparen zaJ. ik· voo~nam~#J.jk. 
deze politieke achtergrond behar:::.d'elen. en do :t~eiten slechts :bekn~:pt . 
b.eso!irijven., . :· . _ · · 1 • •.• '·~· • 

De stand van zaken is nu .zo.~ het beroep van M... is , af'gewezen· door 
de .af' deling lUnster dam, moet nu echter. voor de parti.j, du$ het •Cong:res .. 
komen.M. is bereid in de. :partij te:rug to k~1ren,.maar -zonder sohuld"Qe
kent.enis., dus op de- ou.c1e. voet: ... daar hij zijn royement als onred:xi;;vp.ar-
dig beschouwt.,. · . 

Vr..'Or juiste beoordeling iS het T.I.•JOdzakol~jk)JI dat v66r het congres 
in het ~-Kompas geplubJ_iceerd wordent lo de: schrift.elijlc.e -verklari:pg; . . 
waarin M" zijn standpUY.l.t uiteongezet heef't en op grond·-waar:van. hij · 
geroyeerd .is o 2e het al;'t ikel over de Fáor ~kwestie, va.n M" ·;dat door -h~t 
D4 B. werd geweigerd en ve:vvangen door eon artikel van D& Vc~voor:Q.." 

. pe politieke problemen..,die in dit eon:f'lict eGn rol spE?len_ zijn 
tweeerlei: le. de V,_g_K"Q_çmdsta~:ti.~.!:._?§_~49~l~~.t_j_d}.,s_q_ip_line~P~ec::dês de
ze)..f'de prob:i_emen keren torug in lwt con:Clict - ·de -a.fäel~ng De!J.:Haag 
met de leid=!-ng.Dit laatste conflict hfJ.d:·voct:lf.:' -'\m kunhen:worÇi'e~:lals·de 
ze.a]s: M. ser~euzer was aangepakt,_,Dè sonr.~ vorklar1ng van M~had· u~-rgangR-
pUnt moeten worden van een vruchtbare discussie over vakbóndstaktiek, 
inflaats, va:a b-otweg tot royement te leiè.en"Wa,.aröm M., n~et· eerdér:met_ 
zó n ui teertzetting gèkomèn was?O!j}è.aT een muns dikwi.jls pas door een.·· ·· 
schok" door een .. conflict" tot . eon men:ing of' verandering Val). mening komt. 
Politieke idee en zijn geen studeerkamer producten; Waarom- keerde 'de-.-. 
afdeling Den Haag plotseli~g ~en tàotiek af~die zij jarenlang gëaäoh~ 
te loos aanvaA.rd. ~:..:..:...:i.?Omdat zij nu. z.elf' midden i.n de strijd,. stond~en d.e 
verantwoording voeldeoHet .ê,l ... bi_j,_vop.~b"S!aj~. ,.,6.:...~.-I-.• -,~o EVC..;.leidir~ -be-. 
driegt j_u,J.lie" is njp+ ...,,~:...JU t:ac·cischö.vat had M .. allRr..g ontdekteAls 



• 
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de partijle.iding op zo gn moment de elisoussta af'~nijdts bewijst zij 
de par·tij een heel s}.e.)hte~ dienst i" daar het confliot niet tot klaar· 
heid knmt 1 maar in het :1erborgen blijf't voortwoekeren.,De pol.secr •. 
he Aft de neiging de· gebeurtenissen aan ]_!t:;:§.Q.Q..nlijke· oogmerken en ka
r~tertrekken van M. toer te sch.rijven{'Dat is natUUrlijk ontoelaat
baar, zolang de zaak ook zuJ.ver po:::.. itiek 'bekeken kan, worden~Dat dat 
hier zeer g·:~:ed moge-lijk : . ·,is tJ.e gebleke'n uit· gesp;r:-ekken met 'Franse 

·-

pg .. (linkse) waarván ik heel yeel geleerd ·heb.,Deze Fransen nu gaven 
alle zonder uitzonderiiJ.g de RCP ongeJ.ijk in haar ve.kbondstactiek" 
. De vakbondstactiek~Dlt onderwerp wordt door Lenin in Kinder~ 

. ziekte ho'ofdstûk VI bèbande1dr IeÇ.er leze dat na voor zi~hCtHet komt 
hierop neer~ de vakbandsact ie beweegt zich op lager -. ·. niveau 
van politiek bewstziji+ dan de revol'lJt ionnaire partij tö-Om :=-tj de maa
s à' s te blijVen, moet de partij'nzich tijdelijk aan dat lagere niveau 
aanpassen. Dit aanpassen nu wat men in hot leven tact noemt en in de 
p!Jli tiek ta..:-;tiek, een eigènsohap ciie tot nu .... toe i'iïä.ë RCP voornamelijk 

· door af'wezigiîèTcr sohittex·t,.Het l:::m.dt in.$&.at. men niet altijd .zegt .:Wat 
men denkt.dat men ook wel eens iGts zegt,dat men niet denkt,.alleen 
om iets an.ders,7 belangrijkers, te ~cunnen zeggen"dat men ·wèl dérnk.'l:r.ln 
de Fr. partij waren b"ijv" de meningen zeer verdeeJ.d. over het ja of 
neen stemmen b fj hut referendU!il over· c1 e grondwet o Niet~ omdat· er ie
m'":'.nd werkel:l.Jk voor die grondwet. was .. Eet waren overwegingen van tao
ti~k en in Frankrijk is men zover dat daar tenminste over gediscue
sieerd kan worden$zonder dat de ene partij de andere-voor verrader 
uitmaakt~ In Hollnnd heerst echter :p.cg deze kinderlijke mentalite·i t, 
dat men tactiek als ie·ts·minderwaardig.s beschouwt~als huich.élárij. 
Behalve dan natuurlijk in de. gev"'allen;'dat de tact:r.ek door Lenin "Of 
Trotsky uitges~ti:ppeld tse :-Iiia&r jà; die hebb~n nu ee-nmaal nifrt( a~les 
vastgelegd' en voorz:ien: Ik neem. een voorbee.J..d: de houding ·van M& ~n- · 
zake-·. Lingadjati,d::î .-'3 als klasseverraad. heschöuwd wordt door de :pol., 
secr.kls deze wat.· objeotiever de zaal bekeek, zou hi'j begrijpen, dat 
M. in dat artikel in YVN niet zijn eigenlijke standpunt neerl~gt .. Wat 

·had hij zijn gehele.Jeven in de revolutionnairè :beweg1ng-~gedaan." . 
als.hij niet een,s-voor de.onafhankelijkheldv-an d~ köloni~n·Vf-a'S?Wat 
moest hij dan snhrijv\3ri?In v~ kan me:t; _nu ~enma~1· nie~ ~chri,jyè:n ne~ t .. 
als in de Tribune 4Hel~maal n:r.et. schr~Jven;. dat :r.s nu JU:r.st·. het omze:r. 
len van moeilijkheden waar Lenin zo voor waarsohuwt,i'p. bov~~~oemd 
zesde noodstuk.,Hiervoor een oplossing\"Vi:tl.den; dat is tactiek~ N'Stuurlijk 
behOorde de partijleiding daarin v·oor te gaan.:omaçu"' die doe~~ het. n~ · 
eenmaal niet.M, was trouwens al gGroyee~d en moest wel zelf e~nOJ>? 
l~as..ing zoekeno za· ziet men hoe c1.om het is :mensé1 m~t een in'V"löedri jke 
pc-sitié z~~nder noodzaak uit de :pa·ctij te zetten., · · . · 

. M. sogreef dus tot de EVC.-arbeiclors ~ ndvdngt de Bourgeoi~·::s zich 
aan net accoord van Linggadjá.ti te hou~:ten .en onmiddellijk alle- troe
pen terug te trekken.,. "In een mir.èor kinèi.erlijke parfij ZQU rne!i: heb·
ben kunnen disousieren over het a:t of niet juiste. van Q.eze tactiek, 
en dan was ~issohien ·ean beterG op:;,os3ing gevonden,.Door er ni_et over 
te praten verzuimt de leiding del ... BCP de led.en bij hun p;ractische 
và.kb(}ndswerk leiding te geven en blij ft de politieke discussie o:p 
sect-arisch peil staan .. · 
De fusie .. De fusie-tactio;t werd_doo:r
een zeer vooraahstaande "v-:roo:r-dee:~.'.'l 
ring: de toestq.md van de· Néd.e:c-l~.ndse 

do Franse partijgenotenJ';vaaronder 
'1p _g:::-oni! v~an de . vol~etide. reden~.·~ 

b.J:·I..icTde.:r.st)s·,wgJ.ng :r.s zo,, dat· ll.d 

' 
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wofden van de EVC op .zichzelf'. al een uiting van· politiek bev·illsi;zi.j.:n • 
isiD~ verdeel·dhei'd in. :verschillende vakbchden îs verla.nmïe:rid v6or de 

·klasse-:-aetie.Als 4e.ze .. il;lrpass(;) niè-t ove:vwormen wordt, . .,i~s er. geen moge
lijkheid vo·or ét:hl.'revolti.tionnaire ma$~a-partij.De' 1'~ijd aanbinden· 
tegen~ dê. stt\'•.:t {S:t;idhting"Yan de ... <U-beid) 'Vo-ordat 'è~·:·vakbondse·enhèid · 
is, is· dus de zaak prêcies bij het verkeerde eind atanpSkkencHet juis
te stand];)unt.·voor de_ partij was gewe.est~propag'ànda mak.ën ·en·etemnien .. · 
VGCl;' de· fusie,.~~ä..r- áls tegenzet uitkomen mei;. eèl); eigen,o.onoreet- uit-' 
gewe-rkt:f'u$il3r~p,:por,t"ytaarin de voo-r-waa:t'den waaro;p volgenS: on:s dè._.best-

. mpgel'ijk~ fusie :be;i:'eikt zou wprden~>De parti.j heeft net h~t tegeno
yergesteld·e gedaa.Ii; zij heeft 't~gen· de ·voorgést~ldè fusie geijverd. en. 
gestem.d~maar ·verzuimd ·conCJ,'éte.~practisoh uï_tvoerbare richtlijnen aan· 
de oppositi.~ te geven~ ... .- ·· ·. · . · · . ·_:: · · • 

-Is di1; s~andpu'nt ·van fua. Franse pg. jui~St,; dan volgt- dae.rttit' dat·: de 
hele Qpposi tie .in de EVC verkeerd is aangepakt en 'Berend B:~ nog z<f* n 

. ongelijk- niet· .heef't_ doör ons op een hoop ·te gooien met de -ultraiink~ 
sen·.verder volgteruit,dat het volkomc;3-n ·verantwoord is, dat de RCP-le-.. ' 
den, die. q.aartoe in staat· zijn het zwaart<~_punt van htm pdliti~ke ac;...; 
tivitèit in het và.kbondswerk leggen,,ook het practi?cl:lewerkl'daar. dit 
i,n. -de hUidige. si~uatie van· de EVC vo:Lstrekt ·noodzakeli-jk iS,wii à.e~e· ' 
bon~· zieh hand.havenoHoe anders-· de arbeiders van onze ernst 'tè.- ovêr<v ( 

. tuigen?· · · · · 

... !p. dit' licht moet men het. conf17,ct niet M-;· zien., De EVC-oppositie,? : . 
die :a'l, nie~_·me·er. f'tmctioneerde,werd ontdokto_B,.Blo ·had ver~-óhè,iden~ : .. 
beW"ij':ZE?n in handen, dat M8 in de 2;aak was 'Qètrokken~ In eon gesp;t-ek on ... 
d(lr: ·y,ie~ e_gen·nam hij J;~m eon krui.sve:rhoor af;waarbij M; niet. a1les .... _ 
kon ()ntkennen.;Nu had h~J.9 volgens -de pol. secr., zich .moeten gedragen· 
al·~~ hij. tègé!love~ een connnissa.:is Vän poli tie:, ~~s ec_n, klasf?evij~. ·_ ~ 
e.n-d stond en van d~ t standpunt UJ:tgaande ,heeft hl.J- M's houding ver-: 

·raad genoemd en er ·een reden tot royement van gemaaktQSal SI' he6f": 
evenwol àbsöluut geen recht dit voor een :Part ij'standpunt ~t te g~ -
yé_n.AJs B~:Bl.; -~~reedt.,.J-.!l ...... ~t1.P ho..e..tl~·.P.J~ei.~.....;,.Y..~or~i:t~".~j._~h_i;.i,: . 
(\§:!l_ een~l§l.SSe~ÏJa.r;t~?1h t. ~s .ae~ v-:u.ag,;; Ule ooan'twoorü.moet. worde~l-p~et 
of )11 .• "1 . " was, o'f m1.ssclne:.'l wel 1.ets anders had kunnen tf.,:lgeen6JUs M.."' 
tro11wrns niet· zelf :ai t gespreJ;. aan het_ DB hl:)d. rhe_eged~~ldp ~as· nié~a.nd 
el" ·&o:J.t achter gek()men,want b~J hE!t- royement va.n ter Laare uit de 
EVC, J.s he-l;- nie't ter- spJ..~al':e gekomet•,)Er waren genoeg bewijzen tegen 
t~:r L. en deze heeft niet de moeitè genomen zich te. ver!ièd;i_gen_vmaaz: , 
is ro~mloos uit de EVC. verdwenon"ivL., had geen enkele reden 2!ijn_ posi·>!< .-l. 
tie.. in- de. :ffiVC in gev:anr te brengenuit solidariteit' met e~r.. IDf!.ll:,<lio ·. 
toch niet meer te redden was,,Dat zou jG reinste Don Qu:icb.oter:).e g0- · • 
we~st:.zj.jn.. ·. . · · . · · . : :'_· 

·.M •. zag_ zich dus genoodzaakt· z:Lob. van· dë oppositie. los- _te malq:m., 
Bet .z~lf'de gebeurde. in de Fabr., ;kwestio~;~In· het Tribune-art-ikiel wordt·· 
de~e zaakvolkomen verdraaid vocrgestold~Zoals duidelijk blijkt"pro .... 
b-e·èrde· de partijl.ei.ding :politieke ~munt te slaan uit d-:i,.t. geval~ :ten• 
'Sinde . bepaalde u1 tra-li!lY..se elementen tot 9-e partij te trekken..,Mt-1 
Q.ie .toe11: .QGroyeerd wns"moest dao.rbij als zondebok spele.:no-De fus.ie, . 
tussen:· de:_- twee bed:r;-i j f'sgroepen was geen pol i t ieke manoeuvre . om. eon .. ,· 
opposi tio]J.eel bestuur .kWijt te rak:en.Alle partijen waren het _over de . r· 
nOÇ>dza.ak v,an deze maatregel eons .. het geschil ging alleen over a~ pro-. 
()edure.Tpen hot oude bestuur uit .b2.l.or-igheid ·niet op de f'usieverga~· 
ring ver~eheen.;:whs ·er e.bSOl1:l11t r:ccn reden waarom MQ·de pc:hoorn:i'!'l€, ·.~vc .• 
seár.,niet -·zou aanvas.rden.,Hot ou.de bestuur had zichzelf ongelijk ge-
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geven en zou trouwens toch niet verkozen ZJ.Jn om versêhil-Iende -prac
t:l.sche redenen .. deze mensen heb~ben zich trouwens onmiddelliJk;-~ pij .de 
toestandneergelegd en·· zich niet gedragen alsof' ze erg in hun r~ohts
gevoel gekrenkt w~ren .. Ook hier was het sop de kool ~iet. w.a.a..rp..-:.. . . 

De logi~ch.e !erwerki:r;g van deze ervaringen bracht ~. ertoe zijp 
standpunt 1nzake. de, fusJ.e te veranderen. en ervoor te .. stemmen.D.it.,ge
beurde evenwel na zijn royement en· is dus geen .aanleiding tot· het 
rey.ement gewee·st.. · · · · · · · ·: ~t· 

Pm;ti1j-discipline,.Het overtreden Yan. de· partijdiseip:J_ine ~an M~ 
heeft niet plaat·sgehad bij bovengenoemde voorve.llen,·waarvoor_ ~eén: 
partijbesluit bestond.Wel heeft hij tenslotte in zijn sch:rif't.elijke 
verklaring geweigerd zich onvoorwaardelijk aan allee orders ·.va.n 'het 
DB te onderwerpen en de vrijheid 'öpgeeist in onvöorziene omstandig
heden riaar eigen goeddunken te handelen(tDi t wer·d hem ingègeven door._ 
d&,t het DB zij:p.s inziens niet- voldoende va.n d:e EVC-toestanêien op de 

.. ·_ hoogte W,f!.S en doordat hij zich be'ledigd voelde doór hl:ffi· wem-trouwen. 
·. Deze verklaring was echter theoreti.sch" In ~et te had er noch geen o-
. ·vert~ding plaats gehad · en M. is dus alvast geróyëerd· voer iets .wat 

hij misschien ged.aan zou hebben• De Haagse afdeling is hier· mêèp 
soguldig daQ. M., , maar is niet geroycord,. · · - · · ; 

- Mi-jns inziens heeft de partijleiding een totaal- vetk~erde··eri zeer 
bekrompen voorstelling van wat partijdiscipline eigenlijk i~.Dat is 
niet.een ka.davergekoorzaarnheid in kleinigheden ·aan alles wa.t,Sal' s. 
of Ernst M. op een bepaald ogenblik· zegt o Is er we;t. iem~d: i!l .de partj 
de,e op gezag van deze personen iets zal willen doen wat h1jz.elf'.een 
stommiteit vindt?Hier s:p .. reokt meer het nationaal-so.cial+stisphi'ot mi
litair idee van leiderschap. en tucht,~ In onze beweging xnoet nieh .e;rvan 
uitgaan,dat ·de mensen uit overtuiging in de partij zitten .en over e-en 
minimum van gezond verstand en inl.. tiatief beschikken' om ip.. Onv.o.przie
ne omstandigeeden van de orders ÇJ.f te wijken, zoaJ.s de Haagse. -:af.Aeling 
dat gedl;l.an heeft.Hier moet niet zÏJ'n -groot woord als partijdiscipline 
gebruikt worden.Partijdiscipline betekent :het. zich houdènriaèJ;l_.~ al
gemene politieke lijn,zoa1.s die n.a. volledige discussie door de meer
derheid :ts vastgesteld.,Waar het,wat EVC-tactiek bet:raftJaltfjd.!lan 
discussie ontbroken heeft en de """J.eden meest geeri gelegeMeid·' h:att-den 
de. Zt;l.ak van twee ka.p.ten te bezien, ià er slechts een'· zeer, vage'-p,a.r~ 
tijlijn te ontdekken.De leiding heeft geon·recht daar haar per.eo.on
lijk prestige voor in de plaats te stellen.Met het royement yanMo 
heeft.zij. een eventuele O:(>positie in de kiem.gesmoord.en daarméé.de 
partiJ een heel. slechte d1enst bGwezen, want alleen door meel;' dis.cus-~ 
sie kan de par-tij bëhobd worden voor sectarisme, en buréauci'atië .•. :· ·,_ 

. .. 
Het stuit ine tegen de borst.;in het aangezicht vàn de ernstiger 

~aak van onze beweging,op de futiliteiten in te gaan,waarvoor·M. · 
volgens de pol~ s.écr. verdiende geroyeerd te vvorden,.Hij' hàd hl. ,;het 
afgesproken artikel over de F~r. kwestie weJ.iswa.a.r gesdhre70t1tmaar 
niet naa.r de zin van ·het DB, dat daarop zelf een artikel sch:t'eef'-,wa.ar- · 
in o:dwaarhedtln staan.Hl.j had tien dagen na Iiè afsp-raak met hl}t,:DB 
weliswaar· al een grief naar J.ansen gE3schreven ( d.e· oude s~cr. ::vé,n: ·de 
Fabr.-) -om e~n dag af te spreken1 m:aar was er nog niet .gewee.st~·Ieinand 
dde dr'U!-t bezet is;;kan nu eenmaal niet altijd direct een dag V:rfj ma
ken,, v:qo;re.l ozndat h~j in dit geval niet voor de •EVC· ging en dè · re'iè 
ook' zelf moes~ ~et.a,len.Tot g~rustste11:1n~ van de le~e:r )!:an'i:K;·meede
len, dat· M. enJ.ge dagen na ziJn royement J.nderdaad bl.J Janset;t is ge ... ,· 
weest,diebhem ~an de trein kwam ha.len,.Hot was allemaal d'ik- ii:i -oN~ 
en hêlemaal niet de moei te waard· er ook maar _een druppel inkt . a:ä.n: te 



v:ermorsen,laat starm on eon l·id t·e royeron uit een :pnrtij~die er 
· toeh ~l ,nièt .. te veel he..;fto . . . . . , 

. ·· Ik hoo:p" d~t mijn -tegensprekers .. zich tot ~n pol~'ttioke kant ~u+ien 
. :bep~r}t:en e~ niC!t kornon met onbenulligheden~ uit hun··vo:r;-band gelióhte 
· uitf?pra.k,en ·Yàn Ma. -on per~gonlijko verde.ch~maldngq:g.," ·.. . · · . ,~ ··~ .... . .. .. .···.··:·:·v . . . ... ..• . . 

~~~~· t~ L. 
•- . . . .LVJ.. " 

'· 
.. . : . . : . . ;; ·(! . . . ' . 
· E:r ·is' (hela~.s langer dan nodig is} in -do 'I{aag·sé afdeling· (3ori 

resolutie van het CC·' alsmeëie enige artikelen xa:n Trot"Sky i., v ~ m(' het 
vakbeweg:Lpgsvraagstuk:, welke_ gest-encild moeten ·worden.,Yvij · ver.~r.ouwen 
erop,~~dat ···4i:t e;xtrf!.-nummer v~ het· .. Kompas .nu ~ppedig. in.~·dt:i· a:f.uelingen 

:.~el kunn_e.n- kGmE;l~pter d~scussie v:oor het CS>nip•es~Er. k.9f?~ t_bovendiep. 
, e.en OOng:t"eS~resolUtie ·· ~ o V cl1l.;, het Val,>:.Veron;J.gJ..ngSYrer~., vhJ verzo~ken . 

·- .:pg. L .• " aap. :.de .. :·4and. der resoluti'os» ~·\ren-t:uG:l.è. all!3hde;rnénten o-f tegen-
... · voorst~Uen in naar ~fdeling. in . te d.;tenon.1'J > ~ ·· · · 

. - ... Haft~ gewoönte getrouw snijdt ug~ _L,; talrijke -_9bderwe.rpen ~r
. ·loops· aan,.bes.~~huldigt links en··recht's zonèier ziah werkelijk Vl:l.n de 
. feit.en· ·op :de hoögte~ ·-ee stellen., In het ex-tra;:...nummer .. van 11.et. Kompas 

vérsehijnt ·èé1;1 a.rt:ikel vàn het Inte.r:q.o;tionaál Soereta:rtaat~ontvror
pen :'door~ '1'-rctsk:y·; d.at de tabtiok-. i:q. de "vokbeweging ·behandult~Méo. '. vor
gel.ijk~ L's opvatting~ dat r.1en :tn. een va.kbond. ·"wel eens iets zegtdat 
mE;~n''ni~t denkt"( en d'\ls ~ ... ··.; Lir.tggn~j a:ti · ve~r.dodigt ,,., en .dan' nug o:P een 
h~el ,, aJ1dere· manieT dè.J?. L~ ih had.r· a+·:A.lml· P<)Ogt. V0DX té ste-l:Lon .~) 

' ·met dia van ·T:tot·sky~Eh vr:!.j zouden :pg~ L,~ vii:llbn 'verzoeken aan. dè'. 
na,n:G van .. dé "linkse· StJ;'or.lingvt ann to tonen.,c ·dat . :qon het. reQ:ht ·heeft 
a;ts-·-;r~YC?lutf'Ç?nila.ir volgèns Lenin ~1il~S.2.:'!..!.~.!.8''-QQ..nJpg_s.;.po1Jtiek in ,,a.o 
Vak'bënd. te ver«J.edig~n,. - · . ,, ' - · · .. · : · :: z:. 

. . . Men :h.e~leze··het artikel van .. SnJ Se.liten·· in llC-it v,orig ~J:lltlnlei- :vnn 
. Het ·KÖmp.,)s .,i.,v.mo_lÏct roye~cnt Yan Molleman .. Dü kvrost.·i_e.kont';op :p.'et 

"" d dE •·· --"'l b ~·. t- •• · · .. •· oongrqs aan e or eo .:~n. Wl.J ZLA...!. .. en . O'\V;-'·J~on ws.: .. l'ir:L.J. z,eggqn~ .. ,. . . . 
; · .. · V?ora;Lsnpg zouden wij do _lçdo;n willen vrageh .. 9-ook h1.:m, rri~ning · 
'~er .-het royement't~e zegge.n~ Van· hu tot· .f1.n.n het. có:ngres,. zal ho:t .'Kon
pas -·~H~·veel .a.4-s nc.;dig verschtjr;e_n:oNog :fw~e,, inaap.den~ scheiden ~ns·. van 
.het d:!lngr~-s"':Men stelle niet Ul t +;·? s_chi-lJV'Cn· wa-:; men .van plan. ~s. ·te 
sohri ;. ven.·.,. · .. ,. · · · ·. . ·· · · · · 

"" .... •'!,.''"' "!' ·-: ,, 
N"B.o 

.. P. S., H~t · pub'i.i_oer~D: vàn Molle;rnan~ s verk1.r~.:r::i.ng.·, ·en art i.i;:el. zou oen 
-ext;rfa ... Komp.as· vereisen" terwijl nóg talrijk on d::;:'ingénd mo.;terinal,. ligt 
te _Wo.Ghten"Wij zullen alle afdel).ngcn eon 'tifsohrift ter kenn'!SnBmir..g 
sturen.. · · 

M....Q~_r12._ I...:_!. . . ... . ..: . 
· ·, De leden:. der. RCP 3 als .a:rgèva.·yr.è.igdcin .nanwoz.ig ÓJ?. :q.ei ;co~:àa,ior 
EVC,, · .. · ..... · .· .. ·· ..• -·. .-·· · ·. ·._. ... -~·-. 

z1.jn eGnstei!lrng vo.n nen1._ng) dat 'hot· optreden v:a.n, de gorpye.c:rde 
pg. Mollerno.n .volkomen. in st:.L"ijd vm.s net de_ houdi.ngs+-d:le 'èót+ .rvv;~pl 1J:·" 
-tionp.a.ire arbeidor dient in to' :ricnen togenover de -... /hkbèw~girlgs't?:U-
·:r~auc~at_ia,.~ · .. ·~ ·. :. · · 

dat hij op leugon~ch:tige 'vijze do voorbereiding van b;et· .. böng:res 
in de redevoering als dcr:c.c-+ul.iPnh "b:::.;;ft. gep.xezen .en. ,ZiQh. pok .. ~i,n 
._elk ander .. opzicht_ als lè.kei vnri.Blokzijl heeft gedi-ngen~.·····'·· l; 

·· . spreken als hun rl.G.ning uit.> da.t het royement. Va~ Mo11ein.9,n volkomen 
gere~htVA""""''Pcrd· was en da+ zi:-1 ""~'"'h r:.et-·all'r ··r\'J~-r,···t~ ~u .. "~"'~n~verzet.o. 
.ten tegen e~r~.'\I: ·"'~:.·.;\~:"-, .. ·,. >~-~~~, 2k 'vFY! ~lfr;'l.J c:\~~n op~iet.w-~:~bit;·~:fré·~· r:àrtij -

-·te worden toegelaten~ · ··•· · ·· ·. · · ·· · 
FvVm;A~Hu~J 5 PcFP~D~ 1 CQ0~ 1 PcJo,A~v~d.Zo 

~-~--~-
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SOCIALIST WORKERS PARTY 

'N.York,lO Juni 1947 

AAN ALLE AFDELINGEN 
Waarde ~mereden, 

Wij ~enden jullie hierbij een resolutie,Fanva~rd 
door het Plenum van de Internationale Linkse OppoBi tie op 2'6 .Septem-
-b~r 1933 en gêechreven door Kame:read Trotsky. Wij geloven, det. deze 
resèlutie thans bizonder nuttig za.l zijn,~ll de Trot~kistische krech
ten over de· gehel§ we.reld er voor strijdel'1.1 een basics in de vakbeweging 
te krijgen. ' · 

De taotiek,~itgesti~peld in de.resolutie,~an ils 
waardevolle gids dienen-voor het werk in de benden onder onist.end:ighe
heden,dat de partij.klein is en de bonden wordEn overheé:rst door dè 

· reactionnairen en Stalinisten. · . . 
Deze resolu.tie werd geschreven als gevolg van een 

te genetelling welke ·in de Callunistische Lige. van .Amerika ontstond over 
een speeohri van Kameraad Cannon te Gillespie,Illinois~Het feit, dat 
Kameraad O~:~.nn<m zioh niet aanbood- ale vertegenwoo~digers Vf\n. de CL.A 
werd gecritiseerd door $hachtman en anderen als een a.fw-ï jking '•om het 
gezicht van de Partij te verbergen". 

Met broederlijke g;roeteh, 
M. Ste.in 

. Aan. dE C•mmu.nistisohe·- Liga van .Amerika ( L'inkse 
(Afschrift aan alle seoties van de·Intern.ationale 

'26 · September 

' ' 

Oppositie)_ · 
Linkse Opposit-ie) 
19'3-:z 

,Waarde Kameraden, 
· Het vraag!J:tuk van he-t vakbondswerk blij.f't· in alle 

landen van· 'bui tengewon,e- oëtekenis·. In de Verenigde Staten kJ:ijgt, het 
thans zijn v:olle be:teke:p.isa.nu. het gehele politieke en economische le
ve~ Vl?n het land wordt geschokt en na de regeringspolitieK' een impuls 
&eeftaa.n de groei van de vakbondEn.Het is näu.welijks mogelijk,dat het 
liberelienne van_ het ré~eringsa:ppera.a.t met betrekking tot de va.kbonden 

· v~n lange_ duu.r zou zijrl ~zoals in het algemeen de gehele huidige "plé:" 
-politiek) ;in elk geval kunnen wij er a.bs_oluut zeker van zijn,d·a·t het 
lib-eralisme van de regering tegenover de vakbonden geen og:enhilik zal 
leiden tot liberalisme van de vakbondsbureauoratie tegenover commt.Lnü,.
ten.Integendeel ,niet slechte de ree.ctionna..ire bende vP..n Green ·en Co 
maar ze·lfs de bu.reau.oratie van de "voor:ui tstrevende" vekbonden zullen 

, hun onderdrukkingsma.a.tregelen tegen hu11 revolutionna.ire vleugel ver
dubbelen om het W:i: tte Hu.is te -bewijzen, dat zij vo_lledig .vertrouwen er~ 
ondersteu.ning verdienen. In de huidige -period.e van gisting de.r ~massa' f.j 
en van .'groei der vakbondea ligt het grootste ?,evaar in dè ·roogelijkhe:L- ' 
dat d·e communisten het opnieaw zou.den toestaan,van .de èrbei~ersorga...'1.i·
satiee geisoleerd te worde~ .. Het is gemakke"lijker voor de vakbondsbu
rea\lcratie ·deze taak te volbrengen doordat de Sta.l~nbureaucrG~.tie door 
haa.r ongerijmde. politiek van alti!riatisme·,overheersing en impotentie 
h_e.t communisme in de ogen van de arbeiders ernstig heeft gecoropromi
teer_d - hetgeen de arbeiders onvermijdelijk ook ot> ons overbrengen. 

Waar communisten uit de vekb0nden word8n gedrevei!l,of 
waa,r ze zuJ-len beginnen ze morge·n uit te d'ri.jvcn."~c: het niet .zelfs 
toelaatbaar doch verplicht het .;c-~c•.:.-:r;-: :<;~;;;.:.;he banier nüst ·voortijdig 



';.; .. ···-~ .. ·· .. -.- • •1f".' •• .• - •• • 

te ontplooien en het revol.Utionnaire werk "anonièm•' te doen.Er ken 
t~g~ngeworpen wor<\en,dat. dergelijkE! actie .... method'!s. ~eke:tP ~~varen in 
2ich bergen: door het banier voor:de massa's te verbergen.,kan de orga
nisatie on$l.emerkÎ van báar eigen ·banier vervreemde·n .. De eanpase::ing aan 
de vijand e~ aan _de vooroordelen yan de massa'~ (bevat het gevaar van 

· opportunis~ische o~taarding.Dat i~ allemaal jllist .De l)a_rtij als geheel 
mo.e:t optreden mf;rt ·ontplooid. banier en alles llij ~1j-n wa.re na~m noemen. 
Wij spreken thans echter niet van de -p~rtij(Ligahmnar van zekere delen 
d.earven ,die in d-e vij~ndige. vakbonden werken .DEtt is niet een en het-, 
zelfde.Natllllrlijk moeten de communisten in de VE'kbonden.nooit de partij 

, loophenen,d.w.z. verklaringen afleggen die in strijd zijn met haar pro
gra.m en besl~iten.Maar een conmumiet in een vakbond is in 't ~eheel 
niet verplicht älleS' te zeggen wat de partij zegt:~Een commllfl.iet in een 
vakbond is niet ver·plicht ~ich openlijk. oomminiet te noemen.De partij 
'(Liga) ka.n en moet in haar per-s, op heElr openbare vergederingen en 
hE.ar vergaderingen van stakers en vekbondse.rbe iders in• het algemeen dat 
eanvllllen,wa.t de communisten in de vakbonden thans niet kunnen zeggen. · 
~et is noodzakelijk,een rationele werkverdelinp" te krijgen als verschil·· 
lende delen van de partij elkaar aanvt.tllen. · ·· · . 

Er kan natuurlijk geen s-prake van zijn,dat de oommanisten in de ( 
vakbond-en htin.politiek. in de vakbonden naE.r eigen believ13n veststellen. 
DE 2ARTIJ ALS GEHEEL MOET BESLISSEN WELKE VORMEN VAN AANPASSING AAN DE 
TOESTAND IN DE VAKBONDEN TOELAATB.AilR EN UITVOERBfiAR .. ZIJN. Hoe meer het 
revollltionnaire wàrk in de vakbonden beperkt is,hoe strenger moet de 
cöntrole van de pertij zijn over haa-r leden in de vakbonden. Maar deze 
controle behoort te zijn, en, in de meeste gevallen vnd~r de hllidige 
verhalldingen moet zijn van strikt geheime eard. · 

Het ts waar,dat zelfs onder voorwaarde van een dergelijke· con
trole het beperkte werk in de vakbonden kan leiden tot vèrnauwing van 
de horizon en verlaging van het revolutionn~d.re peil.Dit kan slechts '.:! 

op een manier tegengegaan worden:de communisten moeten niet uitslui
tend vakbondamensen zijri,zij moeten gelijktijdig pertijwerk 'Suitf!n de 

· ve~{bonden verrichten,zelfs indien dat _geheim moet ~ebeuren om zichzelf 
in de vakbonden niet te compromiteren. 

De Stalinisten hebben bij vele p,elegenhed~n verklaard slechts 
"bereid" te zijn i~ de ~akbonden te werken op voorwaarde,d~t zij bij 
voorbaat het. recht van communistische f1 a.cties- k:s: i.jgen. Een 'Melache
lijke "voorwaarde"!Van de va.kbondebureallcratie,welke de communiaten . 
lli.tsluit,eisen dat zij hun werk van het· nodige comfort voorziet,enders:· 
met een staking, d.w.z. met de vyeigerlng om te werken dreigend,is een 
pure dwaasheid!Wij ·moeten weten hoe te werken. in de-vakbonden zonder 
comfort en zonder de toestemming van de bureau~ratie. 

Natuurlijk moeten de communieten in een fractie verenigd zijn, 
maar deze fractie ,welke Ol> de basis va.n de etren.gst~ discipl ~.ne werkt, 

.moet niet openlijk als f1ac tie voor d·e dag komen als de voorwa&rden er 
niet gunstig voor zijn (en dn de over.weldigen.de meerderheid der geval-
len staat de zaak er .precies zo v~or).. . · . 

Natullrlijk mo~t de partij(Liga).een platform hebben voor vak
bondswerk,dat gesc~ikt is voor de huidige,periode.Wij moeten weten hpe 
Q.it platform in de vakbondstaal te vertalen ,hoe het dirPct Tl'let de a.c- ' 1 

· 

~llele strijd van de vakbondsmaasa~s te verbinden om deze des te ze
~er:der voorwaarts ·te stuwen. Het ~evae.r van z ogena.a.mde staartpolitiek ' 
\een ernstig en diep gevaar) zal des te beter vermeden '·worden,naar-
mate de partij vollediger en besltster als geheel het WErk van haar 
vakbandsfracties zal aanvullen. 



( 

" Het ie aan de andere kant dl.lidelijk, de.t het werk in de vakbon--

i: 

den een zó beperkt karakter za~ hebban tot de communisten €r in gesla.a.gd 
zlillen zijn de arbei~èrs te tonen, dat zij Aeen Stalinistische buteau-: 
cl'aten.geen stom)Zirtniae"' llllii~at!aten zijn,4och kundige ·en ernstige 
kl.asaestrijd~r• ,die D)ffri }l;:an ve:rt~ouw.en en waarop men ken rekenen. Hoe 1 

·.meer de in•1oed v&.n de eommuniet:t,cae,he fra.etie ïn de Vàkbond&n zal 
g;roei,n,h()e moedigèr e~ ol)enlijk~r zal d-eze· haar banier -on:tplooHin. 

· Wi~ h•pen vast.d~t dez~ fcindamentel~ ov~wegingen geheel d0or 
j11llie · gedeeld zullen W()rden. · _ ·. . · 

, .- ' ' 

\ 

;·. 

Het Pl~nwn van·de'Interna.tional~ .Linkse O-ppositie, 
. .. . ., E.:Sê.tler .. 
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AFL - CIJ E:E'NK~ID 29 April 1947 
Mededeling van B.e.rr dat~ ofschoon enn ond?rhandelingsbijeeni:OPlst 

tussen de bestuurders va±: A8'L en CIO 01n. de eenheid t;:; bediscussiëren 
reeds.is vastgesteld per 1 Meiw het Se;retariáat het raadzaam achtt~ 
geen ,com,nentaar, te leveren in de ~rant van deze wee)t en tot 'overeenk;:o,nst 
over de ~lijn t~- komen voor de 1'lJ.j:>ant er over schrijft. 

.. Naar Barr's mening mogen wij niet· de grote trom ·slaan over het een
heidsvoorstei. Wij moeten een ··zeer sobere houding :~r tegenover aanne
men,,_:. op het feit wijzend, dat er zow_el positieve. als negatieve aspet~ten 
zijn. Aan de po si tiev.::l !cant kunnen vJij er natuur lij:.~ op wijzen, dal; 
eenheid een correcte en noodza;,:elij ë:e stap is en ddt een ·15 millioen 
leden tellende verenigde organis'a1~ie objectief meer 'sla-1:rè.cht zal 
hebben. dan een verQ.eelde beweging. Dat het feit van de ·eenheid, in de 
huidige rivalenstrijd -tussen de twee orgdnisa.,:;ies, de neiging zal 
hebben· confltcten tussen de arbeiders te doen verdwijnen, en in het al
gemeen, heil tegen de kapitalisten .zal versterken. Dat eenheid e;:• toe 
~al medewer'<:en de arbeiders tot ~en, hoger str:l~dpeil te inspireren, 
tot meer agressieve actie tegen dê :~apitalisten' ·en e -~n zê.i:ere !tracht 
zal hebben nieuwe lagen arpaiders in de bonden te trekken, enzo 

Als het hier een beweging tot eenheid betrt?f, die plaats vond 
onder de druk van het gelid, zouden wij de nadruk op de· eenheid leggen .• 
Dan zou de gehele ::>bjectieve situati.e anders zijn. Maar dit is ;niet 

he:t gevaT. Dit is een eenheidsbeweging van de.top, en·meer precies, 
op initiatiev van de Executieve :Raad van de AFL, die in wezen hetzelf
de t;Ype reactionaire bureaucraten blijven die ze waren toen zij de' va':
bönden uitsloten, die de campagne voor industrieels organisatie tien 
jaar geleden begonnen. Zij beogen sehandelij'~e doeleinden en zouden d e 
arbeiders· zware slagen toèbr~ngEJn~ ·Hun plan is bij hun initiatief tot 
eenheid te trachten de· bestaande industrieale organisaties zoveel zij. 
kunnen te remmen en :l:n te per!~en; de industrieale samenstelling. van een 
:verenigde. arbeidersorganisatie van&f het begin te ve.rzwa~-::1 r.en en aan 
banden te ·legg.en. Zou d~ ~enheid eenmaal verl~regen zijn, dan J-:an men 

·er zeker van zijn,· dat zij burgeroorlog tegen de industrieale bonden ):6 
binnen dè verenigde beweging zouden voeren door gerechteliji':.:e acties, 

en zouden trachten ze te verzwak'>:en en hun groei tegen te. gaan. 
Tegenover dit duidelij!:.e plan Vffi\ de kant der Ali'L-leiding moeten 

ij een scherpe waarschuwing ·tot de arbeiders richten om op hun hoede 
te zijn voor de handhaving van de industrieale vorm van' organisatie · 
bij ellte vereniging van de twee bewegingen, en er naar te streven de f. 
industrieale vórm·yan organisatie uit te breiden. 

In een verenigde beweging zou men zowel een coalitie der bureau~ 
eraten tegen het gelid als een verscherping van de anti-rood-ca~pagne 

zien. De regering -zelf kan belang h.ebbem bij deze eenheidsbweging uit 
het standpunt een hogere graad van eenheid tussen de bureau~raten te Y. 
krijgen, om ze t,e gebruil~en in hBt è.rijve~ van 1Nall. Street naar oorlog~ 
De gehele koers van de bureaucratie in een verenigde organisatie op dit 
ogenblik zou gericht zijn op een verdere ondermijning van de democra
tische recht en v.an de arbei.ders. Wij moeten de arbeiders waarschuwen, 
dat zij op hun hoede moeten zijn hu:.1. democratische rechten tegen de 
aanslagen van de hureucraten te verdedigen. Wij moeten tegelij.!-:ertijd 
bij de behandeling van.·de eenheidsl-cwestie .'de uitstelrende megelijkheden 

zowel door de AB'L als Murray geboden - bij' hun nadrulc leggen :,~p de . 
noodzaak voor.·verenig'de antie tegen de an-l:ii-arbeids-wetgeving - moeten 
aangrijpen om onze leus voor een labo:ll' party te propageren ~ politie 1~e 
actie om de aanvallen van het kapitaal op de bfunden te bestrijden. 

Powers: Deze discussie onston.d enige tijd geleden en leidde tot 
een hoofdartikel in THE MILTJTTANT, dat een prgrammatische basis voor 
eenheid verschafte - door het aangeven van bepaalde voorwaarden, welke, 
indien aanvaard, eeri basis voor eenheiQ. zouden Zijn. Het is m.ij nog . 
niet hele~aal duidelijk wat c:n"ze lijn is. Staan wij_ nog op de basis 1 · 
van de formule, dat wij voor eenheid zijn mits de industrieale vorm. 
van organisatie ~ordt behouden ? Toen wij deze formule op de voorgrond 
schoven, wisten wij steeds dat <16 Executieve Raad van de A4'L van plan 
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was de i:o.dustrieele vorm van organisatie in stu,:1-:en te scheuren. Zij 
hebben nooit de idee van industrieale va;<::orgänisatie aanvaard. 

:~Ti;j weten in 't ailjgeraeen, dat deJá.rbeid3rs voor een verenigde 
organisatie zijn. Zij zijn te:;;en de ve..r'J?ling iri de· a.·reiders1teweging 
tussen twee 'Of meer-naticbale organisaties. Het is juist, de arbei-
ders te waarsèhuwen niet~ in de val te trappe,n var.~. het opg3ven van de 
indust;rieele organisa-cievQrm ter wille van hun natuurlij e wens naar 
een verenigde arbeidersorganisatie, welJ.>.:.e zij als een an1~w ord zien op 
de· anti-ar'beids-campagne waartegenover zij staan, Op ft ogenbli ': zouden 
wij 't imnnen begrijpen, dat het 1 t beste voor de ar.tieve led~n in de 
bonden was als er geen eenheid was·, daar er niet de mogelij"heid schijnt 
te zijn dat de eenheid plaats vindt op een progressieve bas is. l•,raar 

. wi"j tnoe en er'c:.ennen, dat een eenheid op ziehzêlf een geweldige Lnpuls 
zou geven aan de wens t~t strijd.. :;enheid op zichzelf zou ge ~n an t
woord geven op het pror.leem, r11.aar zeu een ho1.1ding van de arbeidars tot 
gevolg hebben,, dat zij, nu zij allen teza111an zijn,, in staat zijn doel
tre c'fender te s!-;riojden en dat zij meer weerstand zouden 1':unnen bieden. 

liiTal ter: r-: ·ben het met Bà.rr eens. De ben .èj.et oneens met de gedach-
te, dä=t-dëeenheid onherroepelij'": een progressieve stap is en de I 
strijd zou. sti:'luleren. IJ:: gelooi dat he , resl+l td.at véln verenilging, als 
dt?ze thans plaats_ vindt, door de top georganiseerd, zou zijn de verster
_;-:.ins van de À4'L-bureaucratie ~n de verzwa·~_:-:ing Vd.Il d ~ positie der. cro. 

1. De voorwdarde voor de- ontwi'· eling deT· indusT;rieaL=J Vi:i 1>:bond.s
héw:3ging was de scJ1euring van. 1935-36-37; 2. ')aar de s,..n.euring vorm 
heeft gè:<:regen is h~:~t geen scheu.ring op dezel!~'de rechtsgrNlden. Het is 
v~or:namelij\~ een vard::'!lint:, van gebied. Ie grote bonden van de CIO 
hebben de A-wL verdreven. Er is slechts aan de randen spralr:e van een 
ger'echtelij'': probl.ee:J1-. De sa•:-iens:lilà1ting van de Ä':i'L. ë"n de" Cib V·3rster'::t 
de econo''lische pos i tie van d.;~ arbeiders in äeze industrieën, de auto-, 
staalarbeider's enz. niet. Je zo.u Jmnènn zeggen ,dat ze hun _f)olitiei:.e 
kracht· verbreed, maar in ·dit geval ond::'lr conse1·vatieva protectie. 
D~arom acht De het dwaas op de "brom te slaàn voor a.:;i,he2.d. Nij · 
J~unnen ons ni2"G tegen eenheid ve.r·'-:laren. Wij zijn voor eanheid, Plits 
deze de autonomie van de industrieeL~ organisatie-vorm bo--scher"1t. 
Wij m:o-3ten dit eerder in een ontled<·m-d dan in e,.:m agitatie-artikel 
Schrijven. Leg de nadru1~ op het Lrie•3r progressieve 'ka..ratr:ter van de· 
OIO en de noodza 1<:elijl":heid die te Vi3rster 1-:en bij al'':.~ rîlOg~lij 1:e een
heid, dia tot stand :~an '~of!1an. 

· Br is een andere belangrijt~e c'a~tor ~ dat deze eenh<::idsonderhanda-
lingen niet een gevolg van de dru-~': ban het gelid zijn. ·r..rat ding · 
!-:or11t van de top, hetga.-;n e·:m bepaald 1:ara';~ter aan de C·3hela proc8-
dur~. geeft. Wij moè''~en voorzichtig zijn opdát wij onz:.;, pos i tie 
nauwl~eurig for:'.luleren en. niet de indruk we .'--:en, dat wij de ter:;anst;anders 
vàn arbeidsee:r\heid zijn. f.::en balansrij: punt in onze änä.lys.~ L'!lOe1; zijn, 
dat de voorwaarden voor de ontwi~: -~aling van het ü.du~trieele va:'bond.s
Wèzi:ln waren dat toen zij losbra!~an, bi) hun zelf 1':wa"'.en te staan en 
hun eic;an onaJ_hanl·~alij:·_e orgéiD.isaties voi'1:r1den, zij in staat waJ:'en tot 
war 1~e:,lij::a strijd en iets lterei:~_ten. Als zij thans een haraniging 
aanvaarden, moeten zij hun autono,~tiè beschere:1en. 

Ca:npbell: I\-: ben het ni3i~ on,::J::ms Dat Barr .::Jn Walt3r. Il-: geloof 
niet ê!áf--een-dergelij ,ce e~-:mi1eid zo C·1á:-:i<::-ü ijl": ècht :r a,~z 3 dode hand 
der r:'::Ja~tie over de arb.aidersbewaging ~ou kunnan- '.Ü tar";:j ·,_~·:;:m en haar 
strijdbaarhaid eri vitali-tai t doden. Onddr de huidig:~ verhoudingen 
zou de:: eenheid eveneens aan impuls aan ~~.assa1 .. :; strijd :':t.mn:"m gdven. 
Za ~ou z,:.lli's .de sl;rijdbaarheid en strijd der~ arbeid:,J.'S ·in d.e A~:'L 
1':illlnen vergroten. De zou niet bij voorbaat; will::::n zag._:;en, :lat hat 
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noodza: 1celij.1-:erwijs .aan rèartionaird beweging bdt,~kent. ~~~r zijn hapaal
de gevaran, maar er is e.m gavaar <:üs wij te Vt:LÜ voorwaardan voor 
onZ-3 steun aan_ .aer1heid stellen . 

. ··_ .Geen ga•"noei m.et de indus.tria3l9 va::bondsvorm. ! :)at. is al ti,jd 
- cîri,.~e .. pos i tL:' gewa:;;s t. Nu stacm. we tdganov er i:mdere voorwaarden : g;aéri 
á.iiti~,rood-,...a,1t.pa~e, democratia in de bonden, ·enz. Ik vind _dat we. c~-?n . 
pos~t~eve pos i tie. moeten inne8 ... :m, zonder er. voor op de :troCll te slaan, 
dat. wij. voor eenheid zijn mits de indus1_;rietüe va'-:bonds-structuur 
wordt bahouden. Maar dat eenheid een in.1puls aan -de strijd '(<:lil gev:m, 
zo goed als e<:m ir:J.:plils tot strijd lcan worddn gdt;e.ven zonder eanhdid, 
rlits de ·lfn<Grvl·~ugel wordt georganiseerd op de basis van_ een strijd'":" 
!:::aar program.. · 

Short 1 Bij de dis~"ussie over dit problee·n poeten wij er aan ~an1':dn, 
· dat oiïz'ë"'"taal~ paedagogisch en niet agitatorisch is. 'fl~r is in 't geheel 
gè':m spra'~e ·van een ja of ne-3 antw6,.lrd. D3Za a·enl:eids-ltwesti<~ stelt 
hJt g.~hela prob,leem van OIO tegen A.'!'L eb geaft oris aan aitst:.::J~unda gala.:. 
g.::mh.Jid de twasT:ie van da bedri'jf'sór6anisatia tagenevar di..~ vcm de 
heroepsorganisati.;; te stellen. Wij mo(jt::m 0veneens d~ iPlpuls. tot dit 
e.::nh::üdsvoorst~l analys2ren. Deze impuls,. zaggan da AT.fL-buraaacratdt;l, 
is de anti-labor campagne. Maar zij zijn zo var gegaan de_ CIO,verant-: 
woordelij:o: te .s,t.;lle.n voor deze campagnB. Grean is vcrontrust door d{ 
a.':ti-labor-car1pagne, Qaar hi-j wil ocganiache :~ mh-;id nid:: voor de . 
w ;.r'~elij •·::; strijd tag en de !?d uampagn-:'.!, maar on sta: ~in8en ta b.i..'è.!-':en OPl 
het Cons:res te, verzo8nen opdat ddze d:; anti-·arbdid.;rs-w·;tgeving niet 
doordrul..:t ~·_Het is vnl. in deze in, dcit de anti-arheids-cö01pagn-a haar 
stee1pel· dru!<::t. op da 1r:wastie zover Q.a· 'top-bureau~> raten der A:-i'L batra:r."t; 
Wa mo.~ten de voorst.a1la·:rs van. eenhaid ,;n hun warl:ali'j =~·3 doe leindaá .. 
analystir'en. Deze anályse zal de 1rlJ.-1itanta ladsn ·in de bondan- bawapanen 
en: hun poli tL~J::e -peil vçrhogen. Dat zal ·onze bèst_'a bi jdrago zijn. · 

. Herric1'; : Onz;; .disr,ussie ove:r;\ de algdrn..3n,~- poli:tL~ 1(8 ,situati::: PlO~}t 
verbonêl3n. wordJn ~"lat deze discu.ssi.à .. We r-to,~t ,~n d·~ ednh~id badisc_us-
Siee8ren in haar 'verband met de oorlogsplann:jn v@..ri Wali St;raet •.. 
Wasf1ington wil d,~ a,_'bdid·~rsbur~aucratie versterkant dia zij hoopt te ge
brui1':en Ofll de arbcddarsbaweging in de iWt!lende pariode va.n oorlogspró
paganda t~ belatotten .. Ons politiel< do-31_ in de arbaiddrSbdweging ::j.s ·edn 
lini:evL~ug:::l te bouwen wel!:e in 00posi tL~ tdgt:nov:'lr dez-;. bur~aucratie 
staat en deze ond~rmijnt. . . , 

Short : In ons laatste artF:0l steldan wij d•:l LabOnr :party• n.iet 
als voorwaarde voor -.~anhaid. We gebrui!:ten h .• t· <7:cnn,-::idsvo-:>r9tal als /t 
midd<ü oi\J. ~~r op te wijzen, dat als rle anti-labor-campdgn;; de reden 
voor. de AB'L was voor da v'oorg·ast.:üd:;, (:nnheid, zij e:;n do.Jltref;.;;:nd 
program :rtoat br~::mgen OlTi de anti-:-labor.-campagnè t-3 .betrijdçn. De labor. 
party zou een aanvu1Lmd de.:ü van een d3rgeli.jl-_ progra.-::t f'l-oatdn zijn. , 
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· Powe:ps : ·?.ijn Gr ander-3 vourwa<u:·dan behalv~ behoud van da in,dus- -~ . 
tridele vorm van organisati-e, wel.:~-e wij thans in Vdrband mat de eenheid 
stellen ? Zal er poit ean e-anhéid zijn, door dG top-ldiding tot · 
stand1 gebracht, die niet de geest in zich draagt de strijdbare laden 
en de strijd van da arbeiders te onderdrukken~ onder de huidig.:; top".. 
leiding ? Zou je· dan het J:aral':t;7r van· q,~ l·3iqing wilL:m b3schouwén . 
als ea:ri voorwaa:vde voor e;.mhaid ? Ji}r zi.jn biar a;Ll.prldi kwdsti.es naar 
voren· gèbracht, Zijn ·dr andero voorwaarden, en iriëj.ien ja, onder wel'':e . 
omstandigheden worden zij gebr.acht ? De voorwaarde van het b..;;hoU:d van 
de industrieale organisatie-vorm, zal· altijd voor.wäärç\e voor a.anhaid zijn 
wat ons bc;tr;;;ft 1 m'ldat deze in ovar-Cl<·mste~ar~J.ing i'riet de behoe ·. t-sn van _, .·. 
d~~ arbeid-.?rs is in het ·huidiga stadium van· de econom.iS0hèl ontwi!-::~r.eling 
in d;i.t land. De andere voorwaarden. J~unnen ze.~:er niet waar zijn onder 

,. 



- 4 -
alle oi.TI.standigheden en altijd.. Zij '<:lLYJ.nen waar zi.jn 01.1 dit ogenbli': 
en irJ. een ander stadiur·l verschillend. 

Barr : p·~ geloof dat ons 1rots-bode;i!.n :1ir ... i1u··~- ~ .. et behoud van de 
industrieale vor''l is. Ik betwijfel of, in laatst'~ analyse, e.r.' nog een 
voorwsard.e is' die wij zouden stellen bij de vas,sr;elling van de vraag 
of wij de eenheid ondersteuneYJ. of bestrijden. na·1, sluit echter B8n 
analys.-3 van all'? .fa~~oren,. di~ e~>n t;~reiging voor de. arbeid~ es ~e
tel>-::;nen, langs de llJnen dl:3 l1<:: m 0ll.JU .~erste opn-ar\:lnJi,en Ull;Stlp
pelde, bij de öeho.ndeling van èle ·v_westie niat uit. 

~mTIB D001i WALTER : Dat de lijn in de '':.cant in overe3n.ste 1ï<ling, :•wet 
zijn net het verslag van Barr. -~~en copy van dit 
verslag ~oat t3r b~schi~~~1g worden gesteld als 
nat ,riaal voor de L"'edac 1~eurer.i. van de ':rant. 

Aang~3no,len. 

A.W DE COM11fUNISTISCHE LIGA V .AL\1 AMERIKA. (Lin>:s a Oppositie) 
(Afschrift aar ... alle secties van de Intern. Lin'>::se Oppositie) 

26 Septe.1.1her 1933. 
( Waarde Kac:,_eradèn. 

Het vraagstuk van het va;'.:horJ.dswarl>c blijft inalle landen van buio& 
tengewone b,:;t.3l<:e:rüs. In de Ver. Staten ':rijgt het thans zijn volle be
tekenis, nu het geh.3l<j politie!~;:; en econorüsche leven van het land wordt 
~gscho~ct en nu de regeringsv:.l:i.tie~: e3n i;:npuls ge0ft aan de gr1)ei var... 

vakb~mden. Het is nauwelij 1<:.s n-~··g.:üi.j ::, dat h.3t liberalis1"1e van het 
. ~egcrings-apparaat net betrel~J:ing op de vai-':b;;nden van lange duur zou 
zijn ( Z<Jals in het alg,:~,:wen de gahela huidige ''plan-p,)li ti al;;:"), in elk 
geval leurmen wij er absol-uut ze!-:ar van zijn, dat hçt lib-eralis''l-3 van 
de regering tegen:wer '"de vaJthfunden gaan .•genblil<: zal leiden t,)t libe
ralisr>:tc:: var~ de vakbondsbureauera tie teg2n~;ver c::..;r1 ·.unisr:;en. Ir.t:-;gendeel, 
niet sle~hts de r sacti:·.naire bande van Gr·aen an C:;, naar z ·:üfs d.; 
bureaucratie van de "prog~:"essieva·' vakbonden zull.-m hurJ. ond·::rdru'-:h·ings
r:taatr.~g-?l3n te.genover hun revoLltionnaire vL~u.g-21 ve.edubb üan o::;,_ het 
Witte Huis te bewijzen, dat zij volledig v.~j~·trouw :m -:~n ond'~_rst;.::;uning 
verdien2n. In d-3 huidig>:: pariod2 van gisting da_c Ma-ssa's 8n van groei / 
der val:bond;;;n ligt het grootste gevaar in de :-w~vlij ':h ;id, dat da 

, corr-v'Hmistan h,:;t opni,mw zóud..;n toasLaan van d~ arbeid.~r:·sorganisati..;s 
geisolaard t.:.; worden. het is te ge,na!-:'".olij -.er voor d3 Vct'~bonds
bureaucrati;-; d.eza taat-: te volbreng,3n ·, doordat d ~ Stalin-bureaucratie 
door haar ongerijn1de poli tL.;1: van ul tirri.a··. is~1e, ovarll.::;,;.rsin;_:~ dn Lrtpo
tentie het co:rtnun isn~e in de og-.::n van de arbeiders ernstig h,;~-;ft; ge
cornpro:"lrrliteerd - welk COi"lproi~litor-an onv,~rc·üjdelij~': ool;:: op ons wordt 
overgebracht. 

Waar corll~_unisten uit de va.l>:bonden worden gedr.;v.:m, oi waar z;) 't 
zullen beginnen z, r:rwrg.::m uit te d --ijv.:m, is J.ut ni.~t sld.chts onto,J
laatbaar doch verplicht het co:ï·;·:unistisch-a banL3r niet voorti_jdig t3 
ontplooien en het revolutionnair-3 w..;rk ·'anoni.j;TJ.' 1 t.:'J do . .-m. 1i]r t~an t.;gsn
geworpen worden, dat dere:;eli j'':--3 a~".ti:a-methodes z 3:ç2r2 g-3var,-m in zich 
bergen, door het banier voor d-e :'lassa's t.~ varlJerg-::m !rdn da or8ani
sati-3 on(j2 -.-terl·d van haar eig,;;n bcmier. v ~rvr~.::; .d.-;n. D~ clanpassint3 aan 
dG Vi,jand i3ll aan d:~ V;.;oronrd~~Lm Vêill d;.~ !aSSä. 1 S houà.t h.:;t g.:.:vaar 
van opportunistische; ontäarding in zich. Dat is alL:)--·caê:i.l juist. 
De partij als g~h.; ü: cLoet op1:;redan i'let ontplooid bçmier en all2s bij 
zijn war__; naan no.3i'lan. Wij spreJ'::en thans .;chtar ni-;t van d.-; Partij 
(Liga), ~•.aar van zz~ke..ce d;:;len da.arvan, . di.:; in d:~ vijandig.-; va1-:.bonden 
werl.':-m, Dat is niet e::;n en hetzelfde. Nä.tuurlijl".: ;~lo.::~t;~m d,; co'''·'::unis
ten in d8 val~bond.:m nooit de partij loochçnen, d.w.z. ver1:larint;en 

( 
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afL~gL:Jn di2 L."l strijd zijn. 'h3t hcic.tr progra:n. an beslui tan. Madr d.Jll 
c o::1··lunist in e .;n vak:bond is in hat g:Jh;:;el niet varplicht al las te 
zaggan wat d,-; Partij zagtJl:;en c O··L·"ltmist in 'd .'jn vakbond is niet varplicht 
zich op3nlij'': co::vtnunist t2 no.Jn .. m. Do Partij (Liga) l;::an. -:.n c>J.oat in 
haar p:.:;rs, hä.,ll.' op:.:;r:..bare Vdrgaderingen an ho.c.ir V3rgca.d·:ringen van st;a
l>::ars ;3n val~bondsarbeid~rs in hat ali,:;me.m dat aanvull~::m, wat de corrnu
nistan in d8 va·~bond thans niet kunn--~n zagt,:m. Het is noodza)r.elijJ<:, 
aen rationele w.;;r 1-:v.ard,~ling te ir.ri. jg<.:m als v :)rschill<mda d::'lL~n v<.m de 
partij :.31l'".aar aanvullen. 

B:r ;:ail natuurlij':~ gec.:n spra1\.;;; van zijn, dat da co·y~unisten in de 
vaJ.:bond .. m hun oolitLJ!{ in de vai\:bondan nadr cü..;en b;:;li;-;v,-;n va.stst.Jl:. 
Lm 1 DE PARTIJ lLS G1BHEEI.; MOET B-~SLI:S::J81\f 'NBj~K.E VÖRM;j}\T VAN AANPASSTIJG 
AAN D~ TOESTilliD lli Df':; VAKBONDEN ':ï:O~~LAN.i'BAAR BN UITEOER.BAA:~ ZIJN. Hoe 

· ~-:.e r h.:::b rovolutionnaird werk in da vakb.::md~.m bep;:;rk:t is, ho.J ster!~ ar 
·11o3t de cont::::>oL3 van dG partij zijn ov.:~r hadr 1-:.;den in d.~ va!:bond.:m. 
Maar dez::: controle behoort in de rl~;estd g<;vallen ondGr d;3 huidige 
verhouding;.jr ... te zijn van strii>:t gaheit!.1d aard. 

H"~t is wau1·, 1at z '.Üfs ond-.;.r' voorwaard~; van :J.,:;n dargelij'v_;:; con
trol.J het h(.;p:;rkt..; wark in d..; vakbond;;m ~'~an Lüden tot vernauwing 
van de horizon ·.:m verlaging van hat revolutionnaire :p::ül. Dit kan yt;.· 
sl.::;chts op één .anier t;.;geng;3gaö.n wordan : de coc1:···unist":;n noatan niet 
Uitsluitend vakbondS:'l~ns..Jn zijn, zij~meten gelijktijdig partijwark 
'5ül'"ti3ri.-ële 11'aJ::bonden verrichteu ~ z:üfs indien dat gohai:.'1 r11o;~t gebeuran 
orr, zichzelf in d.e vakbonden hi;t te co·1pro:"lit ::rer:. 

De Stalinistan hebb0n bij Vdlè g;;;legenheddn v..;rklaard sL~chts , 
"bereid1

' · ta zijn in d:; vakbonden t.;; wer':en, op voorwaarda dat zij bij 
voorbaat het racht op COi'Ptunistische fractL~ J:.ri.jgan. Ean b:·üacheli,jlce 
:'voorwaarde i! ,\ . Van da vakbondsbu.reau.cratie, walJta d~; c orunmisten uit
sluit, eisan dat zij hun wark vrijwillig van het nodig; co:'1fort voor
ziet, and":;rs rr~~~t een stal~ing, d.w.z. ·•\8t de waigerinc; 0:.1 te:} warl~en 
dr::;i,~and, iG ,;an pura dwaashGid Z Wij :'1o:Jtan wat;en ·ho·~ t:; w.,::r.LcGn in da 
val~bo~d<m zor:d.-~3r corr1fort en zond.:r d.J ~o.::;stacu~inG ~an d.2 b':lr,3d.U?I_'ati.~ ·· 

Natuu:rllJ!<: mo .:tan de coq ... ,tml.stan 1.n ;:;en tractl;.;: v::r:.:Jn1.gd ZlJn, 
ï:.laar daza fro.ctie, wt.ül<:e op b&sis van d-:: S't.L~dnd;St·.:: disciplin.J warkt, 
::wet nL:;t openlijl<: als fractL:: voor d.;: dag .t-:o.~·c.::n als d.a voorwuardan 
er niGt gunstig voor zijn ( an in de ovarwaldit,-ande ··t-..Drderheid dar 
gevall3n staut de zaat ar precias zo voor). 

Natuurlijk c.1oat de Partij (Liga) ean platfor::,.., hdbben voor vak
bondswerk, dat geschik.t is voor da: huiqig .. ; p 3riodG" ·:~;ij :'1..0 ~-en weten 
ho::J dit pl·atforr·: in .da vat;:bond.staul over t.;; z~:;ttan, hoe h.~t dir,;ct 

,')_et dG actuele strijd van de vul{bo.nds~1ö.SSi:.l. 1 s t•-3 varbind.:m 011 za des 
tG Z3k:GrdGr v:) orwa.arts t..:; si:; uw 3n, Het g~vaar Vdn zog maa:'1.da staart
politiek (::;::.m ernstig an di.;;p g;;;'raar) zal des t.a b ::tar vari''l3·.l.an wcrd.:;n: 
naarc:'-ata .:'].;:} par.tij vollè.diser ,m b.,:;slist ::)r <:üs g.;;ha ü h.;t wsrk van huar 
vakhondsfracties zal aanvullan. . 

R-::t is a,m d:: ancbra !-;:snt at)soluut duidalijlc, dat .tl:3t w,:.rk in de 
vaJ:-:bond.m Îjç;n zo b:3pèrkt ki.iraktar zal habb:..m tot d:: co·l-·mnist,7n er 
in g...::slaae;d zulL.m z.ijn de arboaidGrs ta ton.:::n, dat zi.j e;edn Stalinis
tisch...;; bureaucraten, g.J~m sto:n.pzinnig.:.; ul ti:1atisten, doch dat zij 
h::undige Gn arnstig0 klassestrijdars zijn, dia ~''Jn J-::an vJrtrouw;:m en 
waarop .,.'ten !'Can rekanan. Ho a •:rle;.:;r de cotn·).unis tische lractid in da vak
bond:;m zal gro..oLm, hoa r1o:::Jdigcr 811 op.3nliji,:ar zal de za haar bani..;r 
ontplooL.m, · 

Wij hopen vast,· dat de za funda~''ldnt,Jl,) b.~schouwingen g;::heel door 
julliJ gedaald zullan worden. · · 

· Hat Ploour:n. van de Intarnational·J Linl=tSG Oppositie 
A.Bauer. Parijs 26 Sèpt. '33 

(Bri3f ontworpen door L.D.Trotzky) 
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Àrtikal ~it THE MILITANT (Nov. 1328 tot l Juli 1931) 

HET VT~AAGSTUK VAN DE VAKVERENIGINGS-EENHEID 
door L.D~Trotzky. 

Het vr,.:.<:''.gstuJ-: v0.11 de (;:~tth.Jid d8r c:.r_baidêrsorg,rdsr.tti.:s is niat 
ondarworpen èic.n e:Jn en l: .::1 ~ oplossing, dia geschi!>::t is vo;)r ,tlle vor1118n 
'vin org,;nisati-2 <m onddr "'11-::J OL·tSt-~ndigheddn. 

Da k.west.:L<à lost zichzalf. op de :'.tk:s:. ~ ..... tagorischo wij ze op voor 
.w .. •t i'lo · .P;trtij b at.r ::Jft. H;:. .... :;.Î' vol],ed.aige on,:lfh2:.n .c~lijkh-:üd is da ele::len
t,Aira voorw.~;:trda voor revolutiup.n~.ira · <-cti.a. M;_\:ir z.;lfs dit p:rL·cipd 
ge::.;ft nL.~t 'v . .:.n te voren a.an kl, .. Clr ganc.:l.c,:tt ~mtwourd op dJ vret.·,gstu1<:1c;n: 
w~mh 3 .:;r 3n ond0r w .;11.;:::; o-~-~s r·;.:m.digh..:Jden •·L::.~t de sch.aurinK, of dct:lrtee;e:n
ovar de eenh:üd. .'let. d.::?n n.:::.burig.J :poli:tid-;:..; stro :~ing t o't s •,o.nçl gJbi·.:J.cht 
word.en •. Zulke kwestldS wordee ldd-a..re t:.:)ar opg.:Ü\)Sr:; op de b.:slS v.m -ecm 
concr,jt::; .:lllulys.;:; van dJ stro..rtingan .:;m d.~ politi .:;J;;:.a vo•)rw~~.:trd:m. H3t 
v:oorn::l.;'l.<;tst.a crit.::;riu·t tlijft in i-.:ider rs::.Nd.l d-3 ho:)dz:-t.~i~ v,)or de voor
hoed.e van h~~t georgdllis ... nrd.;:; prol,.:;t-..t.rL..~..,. t, d:j p:trtij h.:lc:.:.r voll,~diga 
onafhn.n1c~lij'::.heid en uutono·üe ta b~w.:;~.ran op d~ b0..sis V.J.n ·.~:m duidGlijk 
progru.::1 van '"~ct ie. 

.Mo..ar juist zo'n oplossing vv.n h...;t vr, ·' .;:;stu.K !L ~t b .;tr-.:J':\: 1~ing tot 
da partij lü .. J.t nL:~t .:J.ll·~dn a .. -m g-:;h,h~l Vdrschillcm.d:; houdin8 tü-.j t.o.v" 
ander-a ~~lci.S3d-orga.r.tisu ti0s dar u.rbaid.;rskl, .. s sa ~ v--kbondçn, coÖperaties, 
sovje';$, rnar L"ivert die verschillênd...:; houding cnontk;>o,,tb...i.lir op, 

Elk vun d0Zè crgûllisaties h0.:ft zijn eig;;n, binn..:m z_,;i;: ::r3 gr.,,.mz-.:Jn 
1 önufhc-..mlc~li·j !(8, tc-kan an w;;rk 'l.::thod.on. Vour da cu .. Tlunis tis~hd p:-irtij 

zijn .è.e ;z.:; ~)rg:,mis;.~ ti ;s . .vo0r ä.ll•:;s d.:! 2\.r·.;nu dcH' rêvol utiunn~üc.J opvo ;ding 
van -br.;da gr''0P3'1, :J.rbaiders ~n v.J..n de r.::crutering v•;n d 3 ·~.~::st ontwi1~
kald·s, ,~rb :.dd:ers. Hoç grot ar da 'l2.Ssa in d0 t;·Jt;.,jv,m orgu.nis~i.tia, ho·~ g 

. groi::~r: d,s rr~og:üijL.:heden dL~ zij biedt /_._,n de r::JV:)lutiunn:.ird v,)r;r
hoede. Déu ... roc:. is het in d.;; r.::g:;l ni ;t dJ cu•T unis,;isc't-; vl.:;ug.ü, ,'iiJ. •r 
.d~ r~::Ç'ornistischa, dL; h·.:it initL:.tiaf n.J.J:."·lt tut Jt . .;t sc11 :ur..;n d.;;r 
-':.J.ssaorg,m.'is<:.:.. ti.::s, 

DE BOLSJEWIKI EN DE VARBOND}J:Jf. 
R:;t is voldo:md.·j d,; hou.ding d..;r bolsj.~wi?.:i in.l91'? ta S1'J-.. ül-:m 

t :e;..;nov ~r di~ Vü.n d;:; Brits8 v;::..kbondan in. d0 L"acst::; ,j...J.r.:m. D..; b.üsj~wi
ki bl ~V.Jn rii.·;t <'Ül.:J ,:n in d ;z. lide v .. !::bond::Jn _r_.:: t d.:; : i.:JTis j..;wild, . te:.. ar in 
b.ap . .ialdd V<"!f:b on den 1 iGtcn zij 20r1 ;J" .. S j._,;wistiscn.:-3 l...üding t ;)e, Zêlls 
na da Octob.ar..r . .;vol utL;, hucw ·;l ·de; bols j ...;wik i d.a ... w.::::I:w .::ldig :md..; .·.2 dr
ddrbaid in d.,; sovj,?ts b<:.:z<.~t,.:m. D..:: Britse v;.;;.Kbondm d .. ~:Lrant..:;g.,;n dr._,;v.m 
op initiuti.:;f v.:.m d~ Lé.!.bour Purty, ni.~t .J.lL:3:~n d,::: cy o,_unis .;n uit d..; 
Ldbour PJ.rty, :',a.J.r v oCJr zover r~o::;c:li jk, \)e;k uit d..:; v~:J.h::b :_.nd.m. 

·. . . In !J'rJ.nkrijk W~~S dG SChdurint; d.:;r V..ikbond.Jll .,::v.;n.-;.;ns h.::t (S..;Volg 
··vD.h h(;;t initiatief der r.,:;for,üst;en Gn h·.j~~ is g:::..;n to0v-ü, d,n d·.J r.:v~.)
lutionnairJ v.: .. d>:orgdnis ... d:;i.J, g;.:dwc:ng..-m e..;n onufn;mk.3lij1-;: b.:3St.J.cm tJ l.ü
d~n, d.: n.:k~l"l O..:.::.nni.:i..,-:J.· van ''..:;Gnhaids-'' ( d..j nc~.:-L. v..:~n d,~ lin :s J Vatc~ m
tral:.; is ''Alg.J;c;Jn3 .E.Jnh::ids V<·U~c.3ntr...J.L;'':Cunf.:;d.:;r.:..,tLm ,1u Tr ... <v:ül 
Unitair.:.;. ) · 

Eis.:;n w;; thd..ns d.:•t d-3 c~Yl· .. unist;;;n dc:;·rij'm d~r CGT (d.~ r . ..;~hts..; 
r Vukcentrala) v;:;rl<.J.ten ? In hdt g.Jh.;dl nièt. Int..;gand . .; ü: d.~ ravoluticn

nB.ir 3 vL~ug .. ü binn2n d:3 i.ad8.L"dt'L" v~m Jouh<.~ux :'loçt word.m varstarl-et o 

· MJ.ar all..;..;n daardoor tcn .. jn w,3, dLtt da splitsing d.~r V<..•k•;rg;.:;.nis:xti~ voor 
ons in g,-.:.m g,~vul .:;.:;n principieü,; kw.~sti-.; is. Al d..:;zç principL~ . .ü~ 
t :::g;,nw .;rping,;n d.:::r ul tra-.lin.!-:sdn) di-:: kunnan wordan s :f or lUL'' 2rd t2~-.m 
da v:<kbondsaanh~::id, zijn ~"'ll·::.:e0drst Vèll t0.:::p::...ssing ;)') h ~~- d,; :ln ;:·.;n V..ln 
ço:'l:J.:t.::"list~.;n in d.;; GGT. I:;dsr.::: rJvolutionn~ür t ~eh, di-.:j nL;t h~t c;~,n-

. t.uct ·:..::.!t dG w,:;rl>:: .. üij)':.h.üd ha.::ft V.JrLlr.;;n, nod.t .::rJunn..;n du.t da schçp
ping vdll c ;) ·.:~:unistisch-3 frcJ.cti.Js in d.J r..::f ..;r. ~istisch.~ v..::tl~b·~il1d.:m 3 :.m 

/ 
\ 
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bui tongèwoon b3langrijkd t~a.K is. E,m V Dil d.J t<.;.k.:m v~;~.n da z,; fractL.~s 
i'lo~t zi.jn d·:J v;;:;rdediging van d0 CGTU tdg.:movdr d0 1-;d .. m d;;r rdf,)r·',iST 
tisch;; vak.bond0n. Dit kan nidt word,m volbr ...... cht dan Q.o 1..C t:'l ton3n, dat 
d-3 co·: .unistan nidt d . .;;. splitsing in da V.:i<<.bund .. .m W.::lns -on, •.!a.ur ddt zij 
ddar Jnt.'-53U baraid zijn, dó VdV:bondSddnh~id up i.~d..;r ug~nblLi<: te:: hJr
St:::llLm •. 

Indi..~n ·.::n 0011 ug ... mbli~<. t;:h::s-:::.;;ft, g.dt d-: spliteinr; d:?r vakbondan 
worè'~t op~:;:l8gd dvor d.~ plicht Vdn dJ c~'i·1 ·~unisr;0n, cr1 e.::m r w,_-,Iution
nair.: p~.üitL~k .t:~ st ... '3ll,an t .. ~g<.m.ov,_;r di-a d.;r r.;;f or:·:ist .. :m, dan k-an ---... :m 
zich ni..:!t tot H'rcm.krijk all;j:._m b:~per-:.;:n. M .. :n :tod~~ ais ... m, dut d.;; c .... n.-.u
nist:~n, ongeacht de k.r'< . .-ichtsv;~rhouding<.m, br..:!~>::.:m l·::.;t d.J r:f...;r·üstischJ 
V<ikbonden -m ook· hun ai~ .. m vakbond :m stim.Ltdn in DuitsL.md, Eng .. üy.nd, 
d·3 V:;r. Stat.Jn. -::mz. In b..spüu.ld....:J l~md~-m zijn d~ c~•cL ·.unistisch.:.l p~lrti.,j<m 
thans di0 WdfS c1pg -,guan. In sp0cifLo;1:C:::l g~vdlLm lht m d-a r,ifor,,:istdn 
g .. Hn éindJr...; ui twGg opan. In ~md.::.r,3 i:!;~vc..ll3n b....:Jg<..~.:=..n d~ een :unisl';an ..:.;:n 
kläarblij1t:...;lijkd fout d00r in d..; prûv,-lr.:.J.ti ~s d;;r r..::lf;.lr.~ist,m t-0:) lopan. 
Mu.ar tc.t nog toa· h-?bbdn d,; Cûct.·,unistdn n0c.i t dn n .. ~rg..Jns d.; sch-:.:uring 
in da v~ücbond.Jn gdr~;)tiVddrd dour d.; :principi~al.;; oni:icJ.nnd-_èlijkh .. dd v~ 
b..:.:tt w,3rk3n :'1-Jt dG rafur:-:üsten in da ori>i.;:;._rüsatias d~r d.rb~id::rsklHsse, 

. Zond.Jr ons op t-3 houdvn '"at h .. ;t b:;spr.Jl<.,.m dd coÖparatiJVcl orgàni
satias, daar dG arvaringan, opgadJ.Gn dci[.i.r· 1:.Jd, nL~ts .JSS.Jntiddls 
zullan to..;v.:Jagan aan wat hiarbovan is gdz,;gd, zulLm w..; als vv:)rbóJ-ld 
da sovjats n,F·:en. Daz . .: organisatL; .. ;ntsta.::.;.t in dá :·_;.~..::sr; r..;voluti:mnai..,. 
rd P'7ric•d?n, wanne\3r alla pràbl,~n.:;n word0n gast.üd ;·:.~t d-J sch..:.Jrpta van 
3;m s~h.:h::rr:.l.3S. Kan :--dn zieh ;:v,"nw-Jl z,.:Jlfs V00r ddll 00 ;nblil': d~ S0h:;p
ping 'v,)~;rst-.::lll.m v.::m r. Oi"1f·2unim:;isr.h0 s .)v j 3 1.:;s als t :Jg ~n·.1.Ji~.ht t ·76dl1 
sociav.l-d ;:~or.rc.tisct...:J sovj,;t;s ? Dit zou h..;t d,)d-,:n v:1.n dè e; "h.;.;:l:~ ga-· 
dachtcl d-:; S;.lVjats b..:;t-al~:.m ... m. In hJt bc;gin vun -,_917 bl...;v..::n d.J bols
jc:!wiki in dd S(.vj.::ts als ;;..::n ,;p.bdt-..;;.:t :;n.:~ndd t:~indçrh:::id. Mu&nd~nLm.g -

'· in d-=ln' p.,;riud;J wuarin .;<::w .. nd .. .m t-=lll;m vu;Jr jürdn, z,) nL;t vour ddcaddn-
t\)l•~ra<3rddn zij dçn V~L'ZU>.n).ingsg...::zinda 'ld .~rdarh·::id in d:~ s~)V j dtS, ·. 

J Zdlfs ofsch,1on zij ra-.::ds ..;,~n uv.::rwdldig-:mdJ .~<:J,:;rd~rh.üd in d . .; c"u.brL;'.~s
cv·.i tá 1 s ~Tartegam~o._jrdigd.;n. C'l\mslot t . .; t,ü-:~r~..::rdsn dd b:;ls.jawiK.i, 
Z.Jlf~ na d3 ,·lo..c11tsvdrcv..;rine;, d.;; .è,:msj..;wiki binn.m d .. :: sovjçts, d~~'.:ir 
dGz::; laatstJn ,;;; _m b Jpd.::.ld d.~~ 1 van d0 ..... rb\j id,;rst:läss ; V<Jrt . t',.Jnw.)urdig
~an. Pas todn da r··--~nsjc:JwiJ.r:i zir.h voll.adig hüdd,m g::)CC ·tpr:.ii'tit.:.l...;rd .. m gç
isolaerd, d,h ... rdat zij in Jènk-lidc v:~r,md-::;rd:~n, drav..-m d::: S(,Vj:.;ts 
h .. m uit hun ;T.iddl3n. . · . 

In Spanje, waar in' d~ :il,.J.ast1-;:3 t,)..;l:·o,_st d:.:J lauz.~ d.~r SC.iVjJá; . 
r:..1ads practisch ·)p dG dagcrd.~ i': ... '-C. word::~; g,3pl..: ... .J. tst, ltdf: d2 w.Jrk..;li jk..::J 
srh;;ppi•tg Vctll suvj,~ts ( jwrtatS) t•,i ts Jr ajü çnçrgi ::k .m ku-f:~t initia
tL;f d:;r corr J.mist .. '3n is, ni-.~t Md'3rs word.-~n .:.ps .;vat dHn ~)P d,~ ~ü.ni 3r 
van 20n t.:whnischa ,:m urgb .. .nis.::..torisr.hd . ..)v~~rç.JnJco .. !.st :'.>_jt d,j v;..l}\.b,·•nd . .;n 
..;n dd S;;cialist .... m OV..:)r dd .--~athod-:n 211 d-.J tus~ :mp-.)zçr:. vd.n de varkiazing 
vun arb-:Jid-3rsafgavaa.rdigdan. 0nd,~r d.:.l·z~. c..: .standie;h..::d..:Hl zou d-.:: id.:~...:: 
van d·.3 onu.anvaardbau.rh-~dd vctn h0t w.:;r!.:,_m .-t.:.lt d:J rclfor:-·".isr.;.an in da 
~lassa-orgnnisatü~s .;; .:;n VdJJ. d-a i'l0 :;st v.;rw:_; .;st0nd: v ,_)rr·t m vcm sdc~:J.ris ·t3 

zijn. 

HET REH'ORMISME EN DE ARBEIDKRSKLASSE. 
'H:)e k.:.m d<m zu.lk o .. m houdinf~ vu.n onz.c: kunt t.o.v. d..: do..;r dcl 

r0for "cist.3n g .. ;;l~ida prol.:;turisch~ org..misu.tids in ov ,;r.; .mst;; . ~ine; gJ
bracht word,·m ::. ::t onz~:;; Wct.J.rdJring v ... :..n h..;t rvf..:;r üs_~3 '-'-ls dJ r.Jcht0r-
Vl0U!!;, 31 v: . .m d0 iclparLtlis·cischè buur.~ ..;uisiJ ? l)...,.z J t ~g.::nsprcl.:=ti-:: is 
g..::.::ri f-.:;r~..::l-~, ::taar_;:çn düü;,r.tisch.::;, d.w.z. ~Jn, di--; vo . .JrtvL;dt uit 

·• dJ g:::h,;l.J lvop van d0 K.lass .. m_strijd. E~n aunzi .. mlijk d.:.Jl Vdll d-:~ ar
b.:.dd-:~rsl<:luss .. .3 (haar ;\-::ardsrh,dd in J .. m .:J.CJ.ntal lcü"ld-.:m) varw..-~rpt on z-a 

,_. WUdrd:.-;ring Vél!l hat r-:;f:·,r::ds- ·.0; in u.nd.~r.::: l.md;::n h.:: ::ft zij z...;lfs vo.Jr-
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'ulsnog dit vrdagstul~ .ni..;t und,1r n~t c;;:.g g.:: zi.m. H0t t;.:::hJl-~ probL;_j•~l 
b ;staat ~r pr0ci::;s in d:3Z 3 (!.ctssu 1 s tot rdvoluti .. nnair.3 c;'JnclusL;s .t-7 
lJid~n ,!p basis vrm onz.; gè.-.-.. ~.,nsch&pJ?~lijk~ i::lrVdrin;:,.Jn •. ·~:.3t hen. 
Wij ZJ:~·._:,;n tut dd ni..~t-f:() .. \unis1;isch0 ,m c.,nti-·C,>· .. unistischd c .. u:-b0id,~rs: 
''Vondtw .. g g ~l:;:)f j ; noe; in dJ r,;:;fcr ·:listisch.:l l0id =;rs, did wij als v ·:rra
è .. Jrr: b.;schc)uwa1. Wij l{unrL:m an w..:ns-.:ln nL;t; julli..:: ons g,jzichtspunt. 
op to drinri;m, !N;; will_jn julli..; ;JV.;;;rt.uig.:;n.· Lut:::ü w..;; dus pr.,b:r:n tJ
Ga .. __ m t; strijd:m .;n d._, ··.::.:thodcn ,;n r·osultdt . ..;;n Vo~n d.:::z.:J stri,jd b .. ;,),lr
d;~Lm,'' Dit b,:;'t.::::l:. .. mt v.:Jll..;q.igé vrijh..::iél. v&n gr0,jpsv,;r:·.ing binn·.:H1 d~ 
V.::ranilgd3 vu.kb()nd0n, Wi:i.ar vu.;r .:.:~.11 ;,: v~~'tb.::>ndsdisciplin . .; 0-:;St.::J.dt·. G . .:J...~n 
d.ndeor.:; ·principi jdL~ p~;siti . ..:: K .. m w-.>rcl..::n V..J,;re;..;st.~ld. 

H ,t ..::X·_;cuti.::f c:...1' .it.§ vJ.n dd Liq_uG (links-.:l ·upp .. :;siti.j in B'rankrijk) 
V3rl33.nt thuns c~;rr.:::-ct d .. ~ v .. );:;rnus ,st; pl.::i.uts ~:i.ë'm d.j kw .. ;sti:ï v::.m h3t =~·Jn
haidsfront,, Dit is d~:: :.mig.;; c...mL;r WdC:lro:p,.:..:m d;: rafor·,ist .. m ;m bov:m
al hun ag,.mt;~n op dd lin!;;:3rvl~ut:~l, ,de Mcmuttist.::m, .~rvan kan Wd..3rhc.1U-

. den tJ.':C:,J!l0V·3r d;:; practisch . .; ta.:<:-:.m van d~ .1~lass~~strijd da f ;;.r: ··ale 
louz,; d.;r e.::m:Q.aid · td st :;llcn. VctssG.rt ') . hJ .üt o.ls t.;f~0nwicht tJ~~n 
dJ st"Jri~l:; offici:.:.ü.o 'ko)rs, de idJ .. ; VJ.r.L h..:Jt J.:~:Q.h:Jidsfront :1..)t d .. ) 
plq.ats :üi.jko vakbonds organis0. tid3 nctè '.r vor .;h g..; ~)racht. D0z..:1 ... _uni.;r van 
d·~ kw.;sti.; st.:;ll.::;n is juist in di;:; zin, dut t;ddurand.; plui.itsalijlc; 
stakingan .Yt0t in d.3 a.Jrst0 plè:i.êl,ts :: .m kwasti..; is Vç1n w:.;rtc.an ,::at plai.it
selijkd vakb.;nden ,:;n spacifiaiza :&~~~ f ddJru:bi~s. Hdt is 
.Jvahz:aar waar. dat dJ lél.gar~ sch~k.:::ls v.J.n h;.;t r·Jfor:~istïsch . .; -~ppar-=tat 
gJvo .üig.:=;r ZiJn vo.:1r d druk d .. ::r · arbdid;.:;rs. Muar het z,)u onjuist zijn 
o<m of and ~r principiJ,ü v.:=;rschil t:3 ~~·;éik;;,;n tuss..:::n dJ uv,7r,;.;nko:.stan 
l'lat plaJ.ts-3lijk.: _opp,;rtunist,m :;n di-.:l c .. ..:Jt hun chafs. All.3S hangt af 
yém 'd.:; o~·.standighedJn v':m h0t ~;g,.mblil~' Vdn d,; krdcht VL.lil d..;. druk dar 
;""lassa 1 s dil van h.jt lw.rakt...:;r van d;; tèlk,m, dL; op dê dagord; sta8.n. 

Hat spr(;..}kt Vdnzolf, clat w:=. in g.dn g ... ;v.:J.l Zc)W..;l- pla:.;;.ts..;;lijk als 
cantru.al do. ovara . .mko•·.st .':dt d.;; raf;Jr"":ist;;;n \.Áls d.:: ;;n-_isbi.:ird · -:;n. ·inL::i
d,;nd,; V~! . .JrwJ.u.rd-.:l stell0n vc:;r d . .; strijd in' i0d-::r sp~ci-1ctl t: .. .;vö.l. Wij 
oriänt ~;r .. :m ons nidt cv,.;r.3 ..;nko:iStig d..; r.:3f~,r.~"ist0n, ·,~,~ar :.v ..;r;.; ,nk 1,· st ie; 
d.:, cbj.:3Ctiev.3. Oî_St~' .. ndit;h,;~d,m . .;n d.3 6-~dSt V,.\ll dd ,dSSct 1 S. I)CitZ.Jlfd.:; 
bJtr::,.ft ·hdt ku.rJkt-~r VclU d.:;; r:.Jst .. ,;ld...; 0iscms Hvt zou V,l;;r uns fu:r;ual 
,zijn v&l tJ voran vn,s t.:: Vjrbind-:::n ,j·~ h:;t .::;çnhJidsfr;mt t.:: dclllVè:iard::m 
OV .3r-3 .ml{.::- stig d.J VO .. TWU.ard,m Vc . .lil d8 raf~;r.:·,_is tdn·, d·. i, ;.lp d.:; bdSiS Vi.:l.fl 

~:;Lni -~u.'_-~iàano Dd d.rbGid .. ~rs zull..:;n ni .:t in. d...; strijd 0ad.n in n.J.a;·. 
van ..;is<m dL~ han fi.mtastisch Z'.)Ud·2n V(;, ,r!C) · .. m. llh<ir z,md .n ad.n dd 
and:..=;ra kant da cüs6n t,; z..:;,.;r b.:!;.>drkt zijn, zo zoudm d;:: ~1rb0id.:~rs t()t 

~ zichz..::;lf kunn.:;n za;.:_sg.:m :''Dat is d3 ::~G.~Iit·:;:; ni;t. wa.ard. n 
De taak b<Jstaat niut uit h . .::t i=Jddr:~ k ;er fcr=·10,ü .J.an id rdfor!--~is

too V;). rst..;lLm vun h.;t ·Lmh.;idsfr-:mt, c;.i..lélr han v~:;.)rW:LLrd.::m ~~p t.; 
· L1g(:I.éln,_ di~:; ZD. go.:;d :.:og·.üijk V"~rbJ.nd h:)udcm · .dt d:~ si tu:..:t.ti.a. Dit ,;i st 

ean ö.CtL~va 0n r:lanoeuvr·..;r.md·3 strc~.t.;;~ia. rn· i·--~d.;:;r t;JVd.l is h.~t on
bytwistbaar, dat in h.3t bijz;md,jr Jn .::.tlla-.:ln ;:.;p d,::Zo:! :ii:.JliJI' de CGTU dd 
gJvolg.;;n van dG vord;:;;:ld.hdid v..:ill dd =l<":iss.:.' s binn~n d.,..; vakorf3<IDisa'tias 
tot op Z·3karë: h~)ogt0 killl Vdrzacht8n e;n d,; vçr.:J.ntw;) ircL:Jlijkh.;id v.m da 
schaurihg k:J..n werp.::m· op hen, WJ.drup dL~ Wdrkdlijk h-,).,rt .:m zijn 
eig..3n strijdp::;sitiJs naar vor0n kun breng.:.m. 

De bijzond":;rh.;;id v.:m. d0 si tuatia in Fr:m.kri,jk to,-,tnt h2t f.:ü t, 
1 ) Een van de· laid-2rs van da c,·:·;:··.unistischd p~..~.rtij in d,;; vakb:Jncl ... m, 

die, nadat hij :;Jn van d8 ~~~dast pru .inGnt.,; vuandrars::;)rs was g(=;
w-:;~st van d,; politi.ak van d,~ ;'derd .. .; P·~ricd;.;; 1 ' vun d.: Cc,·,int .. 3rn ..;n 
d8 1fr8Jlsa Partij, h,;,;t i'~·~t da laiding van d .. ~· p<1rti.j ;_;nj..;ns 'Wèrd 
ovc:~r p~üitL~kJ kw::ost ·L,.;;s. Zij opvuttint:; ... m w ~)rdJn so,"s d,~;,;r dJ of
ficL;..;J.. . .; po.rtijl~id....;rs in hun pol.;::~;i,;;kjn t.;l3,...:n h-.-;':. b..::std.,pJld 
:::üs "ser..i -Tr;,;-ssky-istisch''. R:c:d. 
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L2 Mcnc'lttisten z;;;::"~an ~ "Zowal d3 00r~t~n als d0 tw.J ·:d..:m zijn 
sch..3ur•'·:ak0rs. Wij alL;~iî zijn v,;:.)r -.;,__;nh.üd. Arb.:ürl ro .. nd rst;.;unt :-:ns.;' 
D2 r.;fcrr:ist.Jn ~mtw. l ;rd0n : "W.J.t vll3 a,.i.U[:,d,.:.t, wij zijn V :_:,:Jr .:; .mh .. lid Vi.iT-'
:md.::r ::·p." d.i. ilw;:/' will3n ..::d0lL,,0.:lig d..; arb.üd-ors t;;.;std.i:ID zich 
Wè Jr bij ,)nz.::: ;~rgöiÜSd.ti3 a::1n t.J sluit ;n. Wö.t ·'L;et dd rav.:luti:~.nnair...; 
f.;derati.J dian.:icllll!~a<:md-::: Zdt;g,-:m ? "H.Jt is nLjt vc;.:r niJts, dJt wij 
cns da EENHEIDS-f(3d0ratLj no.:;;:,.;::;n1Nc: zijn 1J,_;raid d:J a-onh dd Vëm QJ V<L'ic
bc)nG.s or:3_a.hiso.tL~s z.:::lfs V(tndaag d.,:; dLlt:; ta v .Jrw,; zenlij !-can. Maar daarn'1 
hd;ban· 0.e arb0id..::rs in h-3t gaha.al f:.',.J 2n b 0h.J ,::ft;:: .J.::1n acht .. ~rd.:;chti:;.; lc.
k.Jiau, dia c;2 . .;n V<l.kb0nds:;rganisatia acht.:::r zich h.J;);J:;n st:t.o-..m :;n dL~ 
zich v.·h;den :'tet schaurine,0n als t.t<:l.d.3n c:p een .:;tt:;r.::l:nd; w Jnd. W.J st,üLm 
v,·;. ·r ·):~ ne:·, 2.::n b,~pu.~<ldc; perL>de ç..:;n fusia-c 0n:;rç~ (.p ba8is v~:n de vak
bc.ndsd.-..:~·'~-.JcrutLJ v,.J ,•r t 3 'oer.:üd-:::n an bijççn t .J r.,.Jp .. m. 11 Daze ,·:.ani;r van 
d-..: kw...;sti..; st . .;lLm z~)u ,n:Lidd.-üijk d::: ~r._.nd vlld.Jr da v:;et,m dc.r 1vb
nat;tisten, dia e .. m vJlk,.··~-~n steri..:l.; t,r, .. Jpcrint<; v )r:.·:0n, t3.d.r dL) in 
staç.,t zijn ;:~r.Jt.:; v.:;rwi::.'lrrin~ in de rij::m vctn h-.;t pr.>l.=tdrL:L:lt t . .= br:;n
g..::m, WGgg2gro..v..:;n h.:::bban. Ma.::::.r zal da liquid<iti..; vun d2z,:; J.Sr .. ::,.:;p lak2i8n 
0ns ni.;t ta k:~·.stbd..:Jr w,:rdGn ? Er zul w,Jrd::n. tJ6.Jng:;w.·rpan, dat de; 
cY-T:unlstun daar in d0 .ind..:;rheid zuud.m zijn an dat da CGTU zijn 
plaats zou t--,.-,..::;t,m afstann ann d8 OGT. 

Zulk ,:;.:m ,.~vi.:!rw0e;irit:S ki.A.n bl8cbts uvertuit; .. md v ;_, .~rk. ,. "-::n ·.:.léill 0 ,m 
links vakb:_.ndsburaaucruut, die: v..;cbt v,_,· ... r zijn '' .. ..:nafhanlcüi jkh..;id" 
t-:;rwijl hij het uitzicht v.;rlL~st ,_;p de p~rsp.Jcti-:::v,-;n 2n d..; taken v.:.:m 
de bawGginL~ in h<..tar !:Sch0;:;l. D,~ .Jjnh:3id Vc.t.n d;:; b..:;id" Vi::ik,:.rc.:;~:mis.J.ti.js zou, 
z.Jlfs wo.nna .. ~r de rav •. luti;;nnair..J vL~us-:::1 tijd..;;lijl\: in d~~ ··.ind0rhüd 
blijft, binn.:m kcrt.;; tijd blijk,m V;;,;rd...;lit3 t...; zijn, pr0cL;s v,,. r 
h-3t c.).':.·,:mis':t·3, 0n dll~.::n v;y.r h~t c.;,__·unis.~:,,a. . 
D~ e;.;nh.:nd cL;r fcderatl..JS z: u 00n gr;·.t.,:; t;) . .;vL,,;c1 v..J.n UhJUWd 1-.::d·.m. '">JJ

bro..en~~;;n. Dunk zij cUt zou d..:; invl~ .. ad v,m d-:; crisü; :)p edn dL:;par...; 
Gn -~1.20r b..;slissandc wijZd w2erspi2t;..Jld wurd..:m ~)inn.;;n d0 vakb.mden. D ;:; 

linkarvl·3Ut3;dl z~·;u in d,~ gr-::..::Lmde ni..:;UW.:.! vlellt::..:;l in ~ ta:. t zijn ,; ,m h )
èllissJnd.J stri,jd tJ b2ginn~n v,;,r d2 v-:;r..;v2rin1S v::.m d,; ~';dfllsa<:rrd.:: .)r~:a
nisatia. K.m z . ..;kera ~~a..;rd8rh..;icl in ..;.m kl.:;in..; .m F.3Ühll.J:::rd.::: vakl>unds
f.Jdarati;; v2rkiazen b:)v2n ,)pp,.Jsitiawerk in ·jen br~d.J .m ::::i.SSo.l,; ."r_:,~u
nisuti-3 tlt<t kunn.,:;n u.D ,;;,m s . .:;ctüri:;rs ,_)f lJ .:;u.. :bt~n, '1ad.r c~..:: .m pr :L;tZtri
sch..; rev .. ülltL nnclir.::n. 

K~t is v"·'r 0;;;n d..:;nk-,md ·:.:.-lrxist v"''lk., ... m duidelijk., dat ..:;..;n Vd!l 
d.:: radJn0n, d.L:l de.;l h.::ühLm i..":l d-:3 ·~:consterlijt{..; f,J'J.tc;;n V'.J.n d..; lJidint~ 
v:;.n d,:; CGTU ti.elGti,ë:n W;J.S in ..;dn situ..:~.tia, Wc.lu.rin lL~cL::n als Mc,n~:n.ou
s..;au, S~ :'.ard 8 • b.., Z<.iUd3r thd ,}]''.Jtischè bèi.SiS ;:_;f r..:;v .,;luti, ;Ufldird ..;rva
ring, zich :m.":.idc'telijk pr:,cld.··~ ... h;rd;"m ~-ls nL;icL~rs" van _j.jn .. nafhanku
lijke ~)rgunis.J.tia an dLmt,~rJ.t:,.:;V,llf:i,..; d0 n0;_:;..;lij!duid hJ.:ld,::n · CJi·. er (c-3..:0 
t::; 3XperL.,.mter .. m ,_;p d.cmwijzin~_s.:m v0n Los,)wsky, Mc.n,_~.:;ilsky -;n Co. Edt 
is on'b-Jtwistbaar, dat i..YJ.di..m n.; r ,f .. :r,·,ist .. m ni.:;t ,.p h..::t .::lvn ~)f andar.; 
-·~.:;nhlik t(;t sch:mrint. vcm d.J .i\:ldcJrati,_; wc~.r.Jn JV dr:_:·,..:c~..J.an, M:.;n.·,uusGau 
.:.m Co ·,·:(~t br0d.ar0 "te.ssa 's h<J,d:L:n , ~;) ~t.::n r.::k,min;<: h ud m. Dit f -.:i t 
,Jp zichzalf zc;u hun bur;.:~aucratisch av·.mturis;r:"a i,Gdisciplin.3 :rd hJ,)bGn. 
I.'<J.ar:)·~l z ::md0n d..; v ,; ,,.rd.;l;:;n v.:m d~ .::0nh2id ' . .:,p dit :;t:;.Jnblik .. mr~.;;t ..;lijk 
veJl gr,_,t..;r zijn 2:çw...::êst d<iD d.:;; nad.;;Lm. Indien binn2n d0 .::..JÎUS;:.,;rd..; 
fGderatiJ, WJlk..; C·nG;;Vç :;r U .:.in ~'·,illL•:Jn l .. ;d<:m -YWat, dd rav , .. luti.:nnai
r·3 VL.7Ut;0l 0 .-;n ja.:;.r uf tWGè in d0 ;··_ind~rhçid blijft, dan z __ ,ud-. .m d.:::zG 
tw-a..:: jaar '.!n;:.GtwijfGld V0-3l vruchtbaardèr zijn v .. r d-3 ,,pv.JJdine;, -
niGt all.;;.;n v.ur da c,·.;'·'.r:un.istische vakb.;ndslcdan, ctao.r v .. ;r d0 t,·Jh,ü0 l· 

partij - dan d;,; vijf jäar van "..:-mafhèillk;::lijken zigz.:1~s in ,-;...::n CG'IU 
diG sta0ds zwakker W·~dt. 

N0sn, niet wij i·.aar de ref,!r·,listan zc,udan dG vakb;-.mdse.;;nhaid 
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,:;(•Jt~n vr~zvno IndLm zj_j t,.·est ... k _.::::n in ;:;,;n fusL;c:mt;r..:;s - nL~t in 
W;J .. r·cLm. fi<.C:.cll' L'1 f.o•ite - ci:m Zi-JU :ldt d~ \ s ... ~1ijr.~h,~ül schJP.t:),m ,,;:'l çL; 
arb8id,;rsb(]W,jging in Fr~mkrijk uit h0t sL,p t .:J br;jn3-.::n ~ M~u ... r juist 
daar.:·"-~ wilL::)n de r,_;f...:)rnist,:m ar ni :;t in t., .JSt .-;..~ ' . .::n. 

· D.a .v .~: rwc:..ard.m vun de crisis sch2pp .. c:n d.:: t:r-.:.)tStd •'lm..::dlijkh.:;den 
· v;: Jr d-.3 r0f .)rctis t2n, L11. d;;; ç .:Jrst:; p1uats cp hJt t .:;r.rJ in V dil dJ vakb:m
d.::::n, Daar\r'~ is h..:;tr ·::lat zij h.Jt z,_) n ... ; dzcik.:lijk vind,m b:Jschutting ta 
z · ..:;k· .. m ucht(3r hu..11. 1inkarflank; h.::::t zijn d·J lipp~ndi-maars van d.:; .:.:;.::::n
h:.;id, di . ..; h0n daze b;.;schuttinc:; v . .Jrschdffen. Het ·.Jntt'#Skar~n V<lll hJt 
sch..mrine;sw:JJ."'k de ref.,}r tist,;;n · ... m hat ps.r-luitis t·..:: d.,;r 1\l;:un:J.ttistdn is 
thans ;_: 2n v ..... n cl0 0eL:J.ngrijkst-: ;;Jll .Jn.;ntbd .:Jr1ijk,; tal~ en~ Willln.;;cr d2 M:::n 
nuttist~n .w_;:r dJ ..).:mh-Jid sprd.ç.~n d ... m richt0n zij d.;zd l.::UZJ t ;s;jn d) 
c··--·urnJ.'s+-.-'n' "'un· n-·,r d_, CGnr.u '"'~1f '·n· w·.,_, n··"r _,,nh~J.·d v····rst-> 1 t clan·,~ ' • • •4 U ...., ) Y'tl V v ._ )_l t..J V •....., ._..... ..." (;,.J ~· 1,...,.4,.("...1,. V • • .., ,., ··' • . ._ '-" ...L.. ~ 

z-:11 dut .;; :.m d. d2lij ka slug t,,~bront;..:ln ue .. n d3 Iv:::md.ttist _:;n ·.:m dJ r0f ~,r ~'is
t~n v .. u·z."ljakk,;rc." Is hJt. ni.::)t vulk .. · ";n duidelijk '? 

H.::t is Wö.ar) dat w:~ v.J.n t..;; v:_:r...3n w0t0n 1 cl:.t-G dc·mk zij cl.~ t ~cs,mst..md 
·d ;r r·3fc.r:l:_ston d2 l0uz;:; v,.:...n d0 -ç:mh.Jid ·P :lit :.,g.:Jnblik nL;t d::: r;.;sul
ta.t..:ln ~al . ~.;gstt.m, àie verkrec·.:m z md·:m zijn inh.::t ;~o.:~v~-1 Vd.._r:l ...;en w .. .:rk<J-· 
lijtJ :::è:::lh.dd dJr vakbcnds,_.'r::.:;aniso.tL:s o M.J.-:.<r .;:;;.m ··;:;;:;r IJ0p0rkt r;;;sul
taat zaïQ •. ;p vo( .. rwaarëL; V8.Il ç.:;n c ... rr.acto p:litL:lk d,;r c::-t~1:~tmist,m, 
:.mt;0twijf01<1 w;,rd...;n behaald" D.;) br :~d c: .· .Hssu: s d ·r drb .:::id ;rs zull.an 

· zi-:n \l\'i:; 0 w.:;rkc1ijk v .•... r d3 ~~nh dd is çn wi;; 8r t ~e;~r~ dll zullJn 
..:lr ve.n ·Jv .;;rtllic;d raken, d~:it di dLmst.:::n vL;;..n h6vd1ing..::r1 1ü :-;t n ,di~::, 
zij~. Er b ;;stè.l..J.t g2,jr::. -Gwijf..;1 vVdr.> d....t. t -JP de lü.ne; . .; duur d_.: M. nct.ttis·
'G..:!r>. t,;t ni,;ts zu.ll.,:n. ·tdru~.l.q;:.:m, d:J OGT zich st3rk <r. 3n d:: CGTU zich 
Z\~akk,}r .. :m ,_,nsts.bL:;l.:)r zal v:,8l.alL 

Maa.r 8.1s d·2 zuk:vn z·. s r;aan, l."Jpt h.;;t de:in !".i .~t uit - niçt :·p d..;; 
VdrwJrk:31ijkt.ng "Tan .::::.:m ·3ffacti-.:;y:.; o .mh.::id - <.'laur sl.::c~hts ;.)._;.::;:n 

'"iUll;"'GUvTs ? :- .;;z .~ t:: s ::nwarrüng .kc:JJJ. ...,ns ni.at b -~vr-~ ,;sd r><akJn. Dit is de~ 
;'lani.~r waar;)l1 d..; r.:;f,;rc:".is-:-:;;r:. srr::c::iaal , nz...; ::;.;h-::::1·.:: p üiti_;k v.::m h..;t 
:.:.: :3nh0idsfr~·.nt waar(iar..::n : zij .v2rk1:J.r.m, d;;::.t. · .;nz.~ v .. :::-st . .:;lL.m slachts 
~:m ·:·.anu;;uvr::: zijn, ·~.·r::.da.t zij z :lv·; d_.:: sr;rijd r.i :;t w ;ns.m t .: LddJt .... 

H t 1k - - . . . . . . 1 h. ~ +-...:; z .... u v ·: _ . ·_-:;n. v . .:;r.tc ;ro. ~ ~Jr; 0n:L(:S 1>r L!J.CJ.~' Lc : v ;;r~~ LL u :3 
:'LÜ<:.m tUSf'..;Il ·:iJ ...;.;;nhndsfr ntj) .LJ.tl0~~ c;n d...; • fUSJ...:; d.;r bad.; Vakur~.a
nisüti )S. Ad.rlt;.:Jn.; _·0.:1, d.::z.t d::.; c .... ,·LLlliÜSt . .::n cL; v_.lLodit::;.:: ..;ndfh~~Gk..::lijkhjid 
Vd.n t_un pdrtij, vLmhun frc.~.ct;L:.in d0 Vdkb-.nd.:::n, vun hun :::.,~h~l~ .!?~)1i
ti:~k, b;::wur ... m ~ is d8 fusL: ni.;ts and.srs ~Ln o~n · v, .rr;_ vw1 d.; 3 .mh.üds
fr .. ntp ... liti-sk1 ;;: .. m ''-'-ë:·3r uit:_,-,cbr...;.id,~· on ~)r,·.;dar ... ~ v:r·~i. Ons V.i rst.al 
v:.rw c:rp ;nd; v.;ranä. . ..;rJn (U r:.:;f ;~r~üst.m. h . .::t in a :Jll ;_um ; JUVX'.:J. Muar Vdll 
onz;;; kc.nt is ha:t G.;!'l g·;;W.JttJ.•sd.:; en :~n ·,isbar.,"t~c-lYl . .:;uvr,; 11 ~ h.lt zijn zul
kG :'lan :~.=mvros .. di:...; d.:; ä.rb8id~rslcl::J.ss ,; in b...::Wd;J,Üh~ br.i''-:->.m" 

") -· ,.._ _, 

- - - - - - - - -
H..~t GX...JCutj_-:;f c.yit.J vau.ds Liqua, Z...::Jc_:;t:,..:lt!.W-3 ;)l~ni,jUW~.is :_i.;h;;l 

.. :m al c :;.rr.~ct, waniJ..,; . .;r h:.:t drln:~~ .. md h.3rh~1.alt 1 :lat d.:J ..;:.;;r,h ·;:t.d van 
ctctid üi ..;t kn:0 w,,rd .. m ui tc:-.::st ~ld t .t d..i unifie.J.tL~ V:.J..rt vak.;rt.:: . .J.nis :1ti.~s. 
D\:3Z,j id..;-: r,.)...;t vrrd...;r~ ,ritwilz•<:..jlds ~'·cÜS d:..:.t t .. t 11u t:·,-: t~~·~dJ..:..:;...n is 1 uit .... _j 

0~~g .. ~z0t ;,m t· ...;g;:;_past in dJ pr~tctijlc g:.;:.:;(r, dit sluit ni.-~t 9-2 plicht 
UJ.t; .. :: '·P 3 .:m bëpd.:J.ld 2l"l W.31i~: oK- .z .:>n : .. :::-. _;nblJ.k k. ,~.:;n d,, kwçstJ...; v-:~11. de: 
fusi.-: d.~r c.·:.nf ...;d . .:;rö.tL~s C.:f -"..;lts Vd~L 0~ }<::.; 19 f ._;d.;ra ti.;s) n<...t.J.r v.·.r :n te 
br.:mF.: ~n o 

-H0t h:::L.~ vr~~1.;.::stuk b osta.;;.t in h-.::t W.;t_;n .~f d.; c._. 1_ .w-..istisch.; Lüà 
dije; nu in sti:iG.t i.s zulk ~èn k~_·-:m-' ·'·;un :"~uvr .. ; uit t0 v.,.Jran. D0 t,)..,j'
k:y·.st zal h.Jt l•2r0n. M0..ar :J.ls do p.:;.rtij .:m cL~ CGTU th~{ns w,3 i~~,Jr .. ;n h2t 
advi0s .vu:--1 d..:; Lic;_Uë 2-p tè v :1t,dn ... 'NJt h2t· w.:.iarschijn1ijks:b is - drtn 
Z·>u h,;t W3l ktL"!.H0.t!. :;jijrL dat zij ··;tJdw. n•.::;;:;n zull :;n zj_jr.t h-.:;t '1 .r _s...;n ;>p 
t . .;; V .1g3n, H..;t is ;JVYL'b cli'3 hic'r:U:"l :1:;,:; t . .3J. t,; Y-.'<.~ .. 3)'1~, d .... ~t WJ Vé.JJ'L dt: 
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vukb:·jndsç.Jnh.üd t;-3-;n fetisch nuk2n, w.-; st~l'Lm ~--J;jn kw.;;;sti 3 Gf strijd 
uit t :. t d2 --~ _::nh~id. H:~t is v~ '-)r ~-~1s •:.!>-.:J,_m kw . .:stL: v..1n · ; jn · .. idd<;;l t ·>t';-m 
alL~ kwalan, -~a~r van 0 :.m L;à irL sp 3cifi.::k·J .::Jn 1'L:la.n;3I'ijkJ dir; sdn, di..;; 
"'l;,,.;t•:m w:·)rd,m gcL;,jrd dél.!'"' c;..rbçid<:;rs,· di.; Vè.J;'::·-~r;.:m h2bb-;n, ,jf d.i-:; h0t ~· 
verlod-an ni-at kerm::m. v ... :!r d0 d ;.:;lna:;g~ 3.c.U1 h.jt fusi-::-c ,n • ..;_r.::;s st.::::ll :;n 
W8 nq.tuurlijk i_i.;:;n principi.s . .:;lç v.J _ _.r~.J.nrd.;;;n. -

Als do lak-.:dGn van d2 G 3nh . .::id, dL:J zich nL:t sch.:1~1,m v -,r t>•èdkr.
p.,j fras 311, ZI.-32:Cèn, dat dç ver .mi[<,d0 c ;Jl-:.f..;d..::r.J.tiu zich . •~ . ..;t Llas.sran .·;1) 

h.Jt b .;r:::,ins0l van dd kl.:iss ... ~strijd, enz. dar.;. ~h::drijv,;u zij w .. :rdg.:;c;_.::,chJ]j 
Ll'l h.Jt v .,_ rdd;:;l van d;_; -'PP~ rtLUliStGn. Als,_;f .j.::n ,-:~rnstit:; :'J.an J .. uhaux .;;;n 
C._,. z ·U kunn..:Jn vra.~-~.:m or1 in naa;_, van. d-e .;;;..;r1hçid n-.:;t d0 c .. ·.-'-unist.an d.:;; 
w-.~s van d.; klass.:::strijd t..:; b.::.:trad,m, w&lk..; d.;;"".o h..;r;;Jn vast;"~ra.d. . .m hèb-
b ~n· v·:>rl·>t -::.n . ll' I ., .• U· a·,. V"-n d--> ;. 'Ilh--~1.· a.~ rr "'t d--, ]., ; uru '-" ·l_' Sl.' '~ ~ W-' t V -~rs'tJ.~'Il '-'~', ·J . u ~ _ .. J. · •.:.. c ... _ ......., v _ . v .. """' •..J ~ J .. • L· v 1 '-' • C.U..l ~.oA.. v ... 

juist d . .:;z;;; lê:-:J..k-3i3n z;.;lf, al d0z2 ULnutt0s, Zyr:1 ·tski 's ~~l Du;:l_.·;ulii1S 
,-,ndar "klass.:mstrijd'' ? N ean w ,;· zijn. J·nraid . t~ :.p i .:ld-_jr ·~ . ..::nblik p 
de b::d.;;·--è d.~r vakb:;ndSd3nh.~id t.-; -staan, n.idt t-:m0ind..:: di h::.mdlc-.. n~;;:;rs 
van h~t kapitaal ta "c.;rrie,.:;r..::nn (nl8t b..::hulp v~1:::1 kwakzulvarf._,ri·~ul::s) 
··".nar Cl''l d0 arbë:id;;rs vün hun v::;rrad;.;rlijk.;;; invl. ad uf t..:: sch-.:ur.Jn. D:0 
dnigr.· V ,r,rw..;.arden die WG stall.:::n h.;~)t;-.:m h.Jt k;:;.r;:,;.ktêr V\.l.JJ. ;_,rf!.Misat,;ri- · c· 
sch-e sarantL:::s v. ,._.r vukl.J.;ndsde:·:t . .:.-crati.a, v ~:.Jr ...;l.ll~s vrijheid van cri t·L::k 
v,_._r dG cündarhèid, rwtuurlijk ._p v .. rwaa.rd2 dat di::: ;·;ndèrw.·rp.,jn is aan 
de vakb::ndsdisci.i_üino. W8 vrac;an ni..::ts moar .;;n van ;nz:; kac:.t b..::l v .. :m 
WJ nL:ltS i."lGer. 

Latan w..:; ons v~'- rst.:.ülcm, dat d.:; pc:..rtij, z' ni:::t .:>J.:,idJ.;;Jlijk, .;ns 
aP,vies -:.pv.;lgt~ H;).J Z:'u hçt centri.:l..al c,<Lit-3 hunddl-.:m ? H~t z .. u v5ór 
all-::;s v:;rplicht zijn binn;jn dd partij z.>rcvuldiG h.;:: t plun do ca·.:p.:lGILJ 
v~; .r te; bGreidèn, het i;n all~ vo.kb.;:ndsfracties h0t in :.ver.::çnst,~ -, .. int; 
"'~·.Jt de plaEJtS3lijk2 vukb mds.J~1standi:::;h0d0n tè bdpr. )-.:::v .;n., z ;dat d8 L::u
Zi; van de e·~nhaid effactiaf g;;üijk:bijdi::; van b.,v&l çn Vcm nd.::r;_m. naar 
vc~~-3~!. e;;;lrac~t z -u.ku::..n:m w._;rd.;n •. ~l,::chts n~ -~;;;!1 z::r~vt?-ldi:i_; Vu• :r;~-J
r,ndl.nf. .;;n u~tw;srk~n5, nè.l. ullç twl.Jf<.::l _jn ~'l~SVçrsta.nd ~ .. --,_ vl.:;::.sn rl.J.m 
uit d.:: w~b g.;ruL·.d t~ h.ç));kn, richt dd l.;;Jidins vLcn d.~ J.::nh.::idsf.;d.;ratL: ~ 
zich t .-t d:; 1-:.::idi.."lt; vw1 d..:: r:;;;f :r~~~istisch<.:: fijd.dratL:: ·,.jt c .ncrç.;t uit
.:::;aw-;rkt..J v .... :rst8ll0n : d~ schoypinti, v.;:.;.n dèl1 purituir3 c _ . .-:-,issi.::.: Vill1 
d...; v ;· rh..Jr,üding, b.v. binndn d.s p..Jri d..; v<:m twc:: ,; -1-..un.d<:ln, vcu1 -;:;en vak"
b.__ndsunificatiec .... n;_:;rès, ·wa&r ;::_lla VctklLrld-.:m v0..n h...;t L:.nd t .;:::t?~~u.'1.;~s ,1--2t ... .:n 

. haho~m. TçgalijkJrtijd richt.;::n d8 pL~ats.;lijk,_; .; .;nh"idsfJdorati3S 
zich t.::-t d0 plac~.ts2lijk., BBf ·;r.-üstisch~ ._,r~illlis.:J.ti-.;s ;;:;t hdtZGlfd..J ~ 
I'!.Gt pr..Jcisie 0n c .. ncra :::th0id c;:.;f :~r''~ul..:; .Jrd.J v. rst..:ü ~ . , ( 

De c ::,~unistisch.:; purtij ntwikk.-~lt .-J...:Jn br<:Jda u~itc1ti.,:; in h..:lt 
land ·3n cnd;;;rst8Ul1.t an Z..:)t h..Jt initiati0f der CGJI'U uit;.;.:.m. 
D~; aandacht van de brec:dst:.; krin;:;--:m van arbc:id.;rs t -2n in d;:; ,;-:;rst..; plu.:1ts 
dL~ V3.n de arb.;id0rs der C:.:.:-nf..:Jdc:rati;a, >'1··.\:3t t,;.~dur.:::nd-.; G:;n z-.~kerJ tijd 
gec~mcdritre.:;rd w ... rd2n .p cla .,:;..Jnv .. udic,..; t;:::dacht..;, ddt .j,:; C:),,._rnlist.;;n 
v:: rst.~ll.Jn --.nciiddalijk d':: --rê_u.nis.:,t risch~C: .;;: .;l'Üh;id d:.;r vakD. l'..ds .. r'_:: . .:.:t
nisatios t . verwez mlij k...;n. Wat d,; h -udint:. d ·,r r,;f r- üst.:;n . k _:_,·J 

zijn, t .t w.-;lk._, list•o:;n zij hun t ... .:;;vlucht ;-_;. ::::.-:m n..-; ,,~n, da c -::,.wlist.;;n 
zull..;n uit cl3z..; ca~~pagn~ '\dt winst te.:> v~. rschijn k. _,;n, z;.;lfs · ~il 
w. rdt di"' in d-:: ·.:.erst ~} tijd bçpçrkt t ._,~t .:.;..;n de: _. nstr~'!.ti<::. 

:0~ ,strijd in nai..:l.:· .. van hat . .;: .. :mhsidsfr,•nt h.,udt :::~.>,dur,md" cl.;z.;: p .~ri
ndç e.-:-:~.:n ;"_inuut .p. D2 c .. u.unist0n (-SUém v ... ,rt di r'-~f.Jr·üst,:m in de 
pr vincL; ~~n it1 h.Jt czmi:(ru···,_ aan t,; vulL~n, st--::tm.n\1. pi; -_3r _;imd .. :: 
activit.üt v<-:.n d-J arb;;:id.~rs, ul hun a.:mt;L,diE:_:.èn v. r strijdactL~s p 
da basis van de p litL~k v<:m h,;t .; ;nh)idsfr ,nt V;-;rni·m~knd, d..; r.;::f._.r· cis
t~h -::nt·1ask..:r-3nd, hun .ür:_;.:m rij~m v"rst.jrk0nd, ... mz. En .n.:;t z u w.;l 
kuruLm :::;.,;l)eurdn clat d..; c. · -uniste:n in z~s ~JWî.d.;n, in ~.:m .. :f tw0.:.:: j0...;..r 
:_S..:dw .n,_,;an zulL~n zijn .. pni;.;uw hun v . _,rst.;;l t,_ t fus,:;rin<.::, V..J.n d;:; vak-
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b.nds.;r.-.. dnisati;.;;s t:; h..;;rh~.:.Lm .";n ~bard r cL r·-Jf-.. r-~ist:;n ir1. 0 .. m p·si
ti.~ pl,_:l.äts ... m, dL.: v .. :: . .ü n . .:ilijk0r is d;,;.n d.; ...,;~rst.; k.:;..;r. 

D.) w.Jrk0lijke b lsj..;;wistischç p ·liti.Jk , .;t pr.;cL~s dit karakt:Jr, 
dat t --~~-..:lijk,:;rtijd aanvéül .md, k: ,)n --:n ,~;.n ;:;uvr;.:;r .. ;r·.d is, hdZi tt .. m. 
Sl :;chts la:·.(:::s d0J ':?'···' w0s kaL d._; b;.:;w0:!.i::î.?, ix~h .. ..;;d w .. rà.Jn v ,_. r st-A;>.natL~, 
'~ :;r.::inie;d van parasitair;:::: f rr.ati.::s ,;;:t d:.; .::v ... luti..; v..:.tn dJ arb...;id.~rs-
klass.; ncwr :ld rev ... luti.; v .;;rsrL:ld. 

D . .:; hL;riJ .. van v ... rc..:::st.:üd~; l::;s h.~..:ft c ;.JE zin è::î. kan nL,_t t .t 
succ ;S L:dd0n, t0nzTj h-Jt in i tiuti _:;f k. ·.t Vwl d..o CGTU .::n dè c~ '· ~unisti
sch0 Partij. D.; taak van d.,; Liq\]..J t) ~st_d~~t 0r n ...... tuurlij k nL:t in a. ...... t zij 
,nafhéillk<Jlijk dJ lJllS van h-...;t ._;,;nh..::idsc .n~.r·_js st~ .. lt, zich richt .:;nd · 
z :w,;l t.::;!_:s,:m d::. E..:;nh-..:idsf Jd.;r<J. tic <.Üs t 't~-Jll d..:J r.:;f.~r ·:ist is oh.;; f ;d..sratic: ~ 
D.; taRk van d-3 Liqu0 is h;;t st' .. t..;n VcA..!. d":; .·.ffici.;.~l-" po:.;.rtij . ..;n <'t:; CGTU 
:·'I> d;.:; w.3:; ':~in .::; _;Tl k .. m2 .;:;.;;nh.Jidsfr .ntp, li~ic:k .x. h.m ~P d .. -.: :)a.~is. vun · 
0 .. GZ.; p lJ.tLJk u.:m t.J z;::;tt.;:;n ;,_'i ~p .-;.:m f!:.J..:;J.b;;t:d ;~;.mblJ.k- ;:;n m dc: 
t:· .:;k · .st zull.:.m_ ~}r vel.:: van d.JZi::l . 0; .. mblikiLm zijn - .:c:n :J;.:;sliss.:;nd 
. ffansi..;f v r d·3 fusi0 vun. d~ v:c::.kb,:n·ls. rG.::.;.,nisuti.;s uit t0 v ·...:.r0n. 

T .. m.:ünd-3 h.iar tak.m t .. m ·iiZicht;;; v.:...m d . .:: 1Jartij t.;: v..trvull.;n, .. ·..;t 
d~; Liç_uG - .Jn dit is ha<J.r ..:J..3rst J _plicht - hJ.~ll' ;:;ic.;n ~;cl Jdvrvn richt·.;;n 
naar h.:t t::rr..tin v.::m d;;; vu.kb.:JW<:JCinc. Dat is ..;,;rl t::....dc, di:; ni..;t kan ,w.·.r- ' 
i.::,n uit~~.::st Jld. Hij ·,_ 3t ...::n Z~.i.l w .. rd .. m , .~)·..:;.;1. st .. 
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Brief aan de werkers van 
de U.S.S.R. 
'Groeten aan de Sowj~t werkers, col
lectieve boeren, soldaten van het Rode 
Leger en zeelieden van de Rode Vloot t 
Groeten uit het verre· Mexico, waar ik 
een schuilplaats vond nadat de Stali
nistische kliek mij naar Turkije ver
bannen had en nadat ik door de bour
geoisie van het ene land naar het 
andere was opgejaagd! 
Waarde kameraden! De leugenachtige 
Stalinistische pe:~s heeft· jullie gedu
rende lange tijd in alle kwesties kwaad
willig bedrogen,· inbegrepen die welke 
betrekking hebben op mij~elf en mijn 
politieke. geestverwanten. 
Jullie bezit geen arbeiderspers; jullie 
leest alleen de pers van de bureaucra

. tie, welke sy~tematisch liegt om jullie 
in onwetendheid te laten en op deze wijze 
haar heerschappij van bevoorrechte parasi
taire kaste veilig te stellen. 
Zij, die thans hun stem durven te verheffen 
tegen de algemeen gehate bureaucratie, wor-

;J\ "Trotskisten" g_enoemd, agenten van een 
vre~mde mogendheid; gebrandmerkt als 
spionnen - gisteren als spionnen van Duits
land, vandaag als spionnen van Engeland en 
Frankrijk - en dan voor het. vuurpeloton 
geplaatst. Tienduizenden revolutionnaire 
strijders zijn gevallen voor de lopen van de 
G.P.Oe.-mausers in de U.S.S.R. en in vreemde 
landen, vooral in Spanje. Zij allen werden 
afgeschilderd als agenten van het fascisme. 
"elooft deze afschuwelijke laster niett Hun 
misdaad bestond er in, de arbeiders en boe
ren •gen de beestaçhtigheid em de roofzucht 
yan~e bureaucratie te verdedigen. De ge
hele. Oude Garde van het Bolsjewisme, alle 
medewerkers en metgezellen van Lenin, alle 
strijders der October-revolutie, alle helden 
van de Burgeroorlog, zijn door Stalin ver
moord. In de annalen der geschiedenis zal 
Stalins naam vcior altijd geschreven worden 
met het infame brandmerk van Kaïn. 

DE REVOLUTIE WERD NIET VOOR DE 

BUREAUCRATEN GEMAAKT. 

• 
Door LEO TROTSKV 

.,,,_,I::c:~:!!l.~ 

·" 
of het nu d'·:nocratische rechten, een hoger 
loon of een zo kolossale verovering der · 
mensheid als de nationalisatie ":van de pro
ductiemiddelen en de planmatige economie 
betreft. Zij, die niet in staat zijn, reeds be
haalde overwinningen te verdedigen, kunnen 
nooit voor nieuwè strijden. Tegen de impe
rialistische vijand zullen wij de U.S.S.R. tnet 
al ons vermogen verdedigen. De veroverin
gen der October-revolutie zullen het volk 
echter alleen maar dienen, als het zichzelf 
in staat toont met"' de Stalinistische bureau
cratie af te rekenen, zoals eens met de 
Tsaristische bureaucratie en de bourgeoisie 
werd afgerekend. 

HET STALINISME BRENGT DE 
SOWJET-UNIE IN GEVAAR. 

Als het leven der Sowjet-economie was ge
leid in het belang van het volk; als de bu
t'eaucratie niet het grootste deel van het 
nationale inkomen had verslonden en ver
spild; als de bureaucratie niet de levensbe-
langen der bevoÎking had vertrapt, dan zou ' 
de U.S.S.R. een grote magnetische pool van 
aantrekkingskracht voor de werkers van de 
wereld geweest zijn en de onaantastbaarheid 
van de ::lowjetUnie zou verzekerd geweest 
zijn. Maar het infame onderdrukkers-regiem 
van Stalin heeft de U.S.S.R. van haar aan
trekkmgskracht beroofd. Gedurénde de oor

.e October-revolutie werd volbracht voor de log met Finland, bleek niet slechts de 
zaak van de werkers en niet voor de zaak meerderheid van de Finse boeren, doch ook 
van nieuwe parasieten. Maar als gevolg van de meerderheid van de Finse arbeiders aan 
de vertraging van de wereldrevolutie als ue kant van hun bourgeoisie te staan.' Dit is 
gèvolg van de afmatting en, voor een beiang- nauwelijks te· verwonderen, daar zij de on
rijk deel, de achterlijkheid_ van de Russische gekende . onderdrukking, waaraan de Stali
werkers en meet in 't bijzonder de Russische nistische bureauGratie de arbeiders van het 
böeren, verhief~zich boven de Sowjet"Repu- nabij-gelegen Leningrad en de gehele U.S.S.R. 
bliek en tegen haar volkeren een nieuwe blootstelt, kennen. De Stalinistische bureau
onderdrukkende en parasitaire- kaste, wier . cratie, zo bloeddorstig en meedogenloos thuis 
leider Stalin is. De vroegere Bolsjewistische en zo laf tegenover de imperialistische vijan
Partij werd veranderd in een apparaat van den, is op deze wijze de voornaamste bron 
de kaste. De wereldorganisatie, die de Com- van oorlogsgevaar voor de Sowjet-Unie ge
munistische Internationale eens was, is van- worden. 
daag een willig werktuig van de Moskou De oude Bolsjewistische partij en de Derde 
oligarchie. De Sawjets van Arbeiders en Boe- Internationale zijn verworden en in ontbin
ren zijn ·'reeds lang vernietigd. Zij zijn ver- ding. De eerlijke en bewuste revolutionnai
vangen door, ontaarde Commissarissen, Secre- , ren hebben in het .buitenland de 'Vierde 
tarissen ~rf G.P.Oe-agenten. Internationale georganiseerd, welke reél:is 
Gelukkig echter behoren de genationaliseer- • secties heeft in haast alle landen der wereld. 
de industrie en de gecollectiviseerde Sowjet- · Ik ben een lid van deze nieuwe Internatia
economie o.a. tot de veroveringen van de nale. Door aan dit werk deel te nemen, blijf 
October-revolutie, die' nog niet vernietigd ik onder dezelfde banier die ik t~amen met 
konden worden. Op 'deze grondslag kunnen jullie of jullie vaders en. oudere broers in 
Arbeiders-Sowjet.s een nieuwe en gelukkigere 1917 en gedurende de jaren van de Burger
maatschappij bouwen. Deze grondslag mag oorlog diende - dezelfde banier waaronder 
door ons onder geen enkele voorwaarde aan -wij tezamen met Lenin de Sowjet-staat en 
de wereldbourgeoisie worden uitgeleverd. het Rode Leger bouwden. 
Het is ·de plicht van de revolutionnairen, · 
met hand en tand elke positie, die door de 
arbeidersklasse veroverd is, te verdedigen, 

DOf$, ~ •. ~ ... !:!?.. .. !f?.-?. __ 
CJfi.:]L1jij~.U11'--= 
'_";t,}"\#M: J-~".V ·~f--
. "'·: 



HET DOEI. DER VIERDE 
INTERNATIONALE. 

Het doel der Vierde Internationale .is de · 
October-revolutie over de gehele wereld uit 
te breiden en tegelijkertijd de U.S.S.R. te 
herstellen door deze te zuiveren van de para
sitaire bureaucratie. Dit kan slechts op één 
man~er bereikt worden: Door de arbeiders, 
boeren, Rode soldaten en Rode mariniers, die 
tegen de nieuwe kaste van onderdrukkers en. 
parasieten in opstand komen. Om deze op
stand voor te bereiden is er een nieuwe'' partij 
nodig -een moedige en eerlijke revolution~ 

n::üre organisatie der meest' bewuste arbei- ' 
ders. De Vierde Internationale heeft zich tot 
taak gesteld, een dergelijke partij in de 
U.S.S:R. te böuwen. 
Arocid~ors der voorhoede! Weest- de eersten, 
die jullie verzamelt rondom de banier van 
Marx en Lenin, welke thans de banier 'der 
Vierde Internationale is! Leert hoe, onder 
de voorwaarden van de Stalinistische illega
liteit,. nauw verbonden, betrouwbare revo
lutionnaire kernen te vormen! Legt contact 
tussen deze -kernen! Leert hoe contact te 

'leggen -door trouwe en betrouwbare men
sen, in 't bijzonder de zeelieden - met . 
jullie revolutionnaire geestverwanten in de 
plJrgerlijke landen! Het is moeilijk, maar het 
kan gedaan worden. · 

• De huidige oorlog zal steeds omvangrijker 
worden, ruïne op rllïne stapelen, steeds meer 
zorg, wanhoop en _protest verwekkèn en de 
gehele wereld naar nieuwe revolutionnaire 
uitbarstingen drijven. De wereldrevolutie zal 
de werkende Sowjet-massa's met nieuwe ' 
moed en vastbeslotenheid ver~ullen en de 
bureaucratische positiE!s der Stalin-kaste on
dermijnen. Het is noodzakelijk, dit uur voor · 
te bereiden door vastberaden systematisch 
revolutionnair werk. Het lot van ons land, ~ 
de toekomst van ons volk, het lot van onzt> · 
kinderen en kindskinderen staan op het spel. 
Weg met Kaïn Stalin en zijn Camarilla! 
Weg met de roofzuchtige bureaucratie! 
Lang leve de Sowjet-Unie, het Bolwerk van 
de Werkers! 
Lang leve de Socialistische Wereldrevolutie! 

Mei 1940. Met broederlijke groet, 

LEO TROTSKY. . . 
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Nederlandse sectie van de 4e.International • 

/ Bij de· drukkerij "GRAMOt te Ro·tterdam, zijn op last 
van de Nederlandse secff3··vai1 de 4e. Internationale (Revolu
tionnair Communistische Partij) 2000 exemplaren van een 
brochure, die in de Duitse taal is geschreven en is genaamd:, 
"LENINISMUS G:EGEN STALINISMUS", gedrukt. Deze brochure zal 
in Duitsland worden verspreid. 

De uitgave van die brochure kost de R.C.P. f.450,--. 
Teneinde die uitgave te kunnen bekostigen, zijn 100 

exemplaren van die brochure onder de leden der R.C.P. "te
gen opbod" verkocht. 

Een e~emplaar van bedoelde brochure gaat hierbij. 

Verzonden op 8 OCtober 1947 
[ aan: he-t Hoofd van de c. V.D., alhier. 

_ tJ ~ f.a~ ~~- 1 ~ l ··L-•;.,~.,»_ 

j k-~~,---C~:~--<C ___ ~ f ~~~ 
. " /1?-p-'i I ~~-_'(J. t:- .$f5l 
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.~· AFSCHRIFT. 
Handen af van de E.v.a. 

Smerige aanvalt op Ab lCenist, door de 11 De Waarheid "· 
i 

Op j.l. Vrijdag bracht "De ·.,vaarbeid" een smerige aanval op de E .. YoCo 
Rotterdam.. In een artikel, getiteld "Wijst ze de deur", probeert de glui- , 
J1erige inktkoelie K:oeiemans de splijtzwam in de Rotterdamse E.V.a. te bren-. 
gen. 
Doordat de nationaal-communistische kopstukken niet onbeperkt hun verra
delijke politiek kunnen doorvoeren, de Rotterdamse arbeiders hebben hen 
grotendeels door, constateerd deze sloffende windbuil dat de " politieke 
scholing" van de Rotterdamse arbeiders nog achterlijk is. 

De staking die zijn oorsprong vond in A,rlmsterdam en dus niet in Rot
terdam door de Trotzkisten is geprovoceerd, zoals A.J.K. beweert. 
Wij weten dat de staking in Amsterdam tegen de troepenuitzending georga
niseerd is door de soldaten-comit~'a, die geen gehoor vonden bij de C.P.N. 
nog bij de landelijke m.v.C.leiding. 
Rotterdam had uitdrukkelijk bevel ontvangen van Blokzijl om geen staking 
te organiseren. Maar waar is dan toch die C.P.N. in Rotterdam gebleven, 
als haar invloed zo groot is? Waarom heeft de C.P.U. deze zaak dan niet ge
orga.niseerd? 
DIT WORDT BLIJXBA.AR GESCHREVEN", OMDAT DE ROTTERDAMSE HAV.ERAR:SEIDillRS NIET 
BEREID \.'lAREN TEN TIJDE VAN DE VERKIEZINGEN TERWILLE V AiT EEl'T MINIS'rERSTEEK 

.; !OOR l?AUL DE GROOT, :xtP'JSTA.ml\G TE LII.4WIDEREN. 
A.~.K. hetst op de ouderwetse wijze tegen de Trotzkisten. U kent wel, de 
welbekende deun, van ttdoor het grootkapitaal gehuurde spionnen, verkapt_e 
fascisten en ultra-radicale 11 revolutionnairen 11 • 

DIT HEERSCHAP VERBINDT ZIJN MISSELIJXE OPMERKilTG:JjiJ:r ECIITER, DOOR D3! NAAM 
VAN AB MENIST, TE VERBINDEN MET DIE VAN E1iUI v. BLJRINK ENZ. 

HIER PAST MAAR EEN ANTWOORD V.AJ.J DE ROTTERDAMSE ARBEIDERS; BLIJFT lEIDT JE 
POTEN VAN OUZE MElUST AF I DEZE MODDERSPUITEJ:IDE 11 .JOURHALIST" KAl'T HET NIET 
NALATEl\f AB M'ElUST, DIE DOOR DE l\fAZI 1 S ·wERD GEFUSILEERD TE BESME1:JREN. 

De Rotterdamse arbeiders weten en.wisten echter wat zij aan Ab Menist had
den. Wie was bet die in het becrijf, aan de stempellokalen voor bun bela.nge~ 
opkWam? Wie was bet die in de Rotterdamse gemeenteraad voor hun belangen 
knokte, en dat duizendmaal beter dan het stelletje prullen het welk zich 
nu in de Rotterdamse gemeenteraad van de C.P.N.-f,~actie bevindt, met aan 
de spits de 11 zieke" Wethouder v.d.Halm? 
DAT WAS AB MElHST ! 
Koejemans probeerd door middel van den\Vaarheit!t de ifederlandse arbeiders op 

\: ,e hitsen tegen de Rotterdamse. Hij liegt bewust, als deze Paul de Groot
knecht schrijft, dat de Rotterdamse E.v.a. zich tegen de eenheid van de 
vakbeweging ui tspra.k. 
DE ROTTERD.A11SE ARBEII'ERS, ZOALS 'l'ROUWEHS DE GEI-JELE lfEDERLANDSE ARBEIDERS
KLASSE WILLEN EE:N GEZOliDE E,:J':{:J-I'~ID. ZIJ" WETElf DAT EEN EENSGEZilffiE V .AKBEWE
GING DIE BEREID. IS D~ STRIJD TE VOEREN VOOR mnr SOCIALE RECHTEN, EEN BELAi:m~ 
RIJK INSTRUJv::ENT IlJ ID.JU F,Al:iDElT :K:A:T ZIJN. 
Zij waren echter niet bereid hun E.v.a. uit te leveren aan de N.V.V.bonzen, 
aan de 11 Stichting van de Arbeid". Zij ·w~en zich er zeer duidelijk van be
wust dat het een politieke misleiding van Kupers c.s. was, om over fusie te' 
spreken, echter.·ten doel had, de E.v.a. op te slokken en de gevechtskracht 
van de arbeiders te vernietigen. 
lrüOIT Elf rE NIMMJ!lli WAS HET KUFl~RS C.S. TE DCEl\f OM EEN EERLIJKE FUSIE, V.AN 
ORGANISATIE TOT ORGANISATIE. 
Waren Blokzijl c.s. echter na·ivelingen, die meenden dat Kupers c.s. dat wel 
wilden'? Waren deze kopstukken van de E.VoCo werkelijk van mening dat de N.i!Y 
bureaucraten eerlijk en oprecht de fusie wilden? . 
Och kom, ieder kind in de politiek weet wel beter. BLOKZIJL c.s. \ifARE:Jr BE
REID DE GARANTIE-VERKLARING TS GHIVEN, DAT TIJDENS DE FUSIE-01\JDERHAlTDELINGEN 
NIET GESTAAKT MOCHT WORDEN. ZIJ" KROPEN DOOR DIK EN DUN VOOR DE REFORMISTEN. 
ZIJ" GAVE~J HUN :BERUCHTE VERJcr.ARINJ, DAT'DE N.V.V • .ARBEIDERS GEEU DEEL KOlmEl'f 
liJEMEN .AA.U DE UTRECHTSE DBMONSTRATIEVE BIJEENKOMST. 
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,,, DA'r ,AI;L'U .-nElT $IJ? OJIDAT HET HUlf ~;ARTIJ IS~ Dm C•l:+lf•, Il.:P: DEZE16POLITIEX• 
... l'.A.UL :Dllt GllG0!', KCI)E.JEM.ANS Z.I.J ~N ZiaH .J31DU:l'lQ.LlJK ll.AKEN VOOR DE 
KOPSTUKKEN T.Ali Dlf PARTI.J VAN DE ARBJttl>, VOOR Dl!: :Bu:allr;À~lf VAN .EET lf• v.v., 
Z..I.T· YILJ:.alf· RUST JIN OR:DE HEBBEN IN HifT :NiitllJlRL.Ali})SE BEMÏJFSLEVEN. 
Da.are&m ae!cien zij reeds voor de vorming van een kabinet" da.t Jtc~e:mmunisten" 
.minister.aetels mcne·sten hebben, ·om rust en vrede in het bedrijfsleven te ver• 
zekeren, terwille 'f"an de •opbeuw11 • )e kapitalistische opàoüw! 
ODAT DE ROTTERD.Alm'.IJ ARBEIDERS DIT SPEL NIET WILI.:mi Jl'.lUO(AK.lOT, »A.AROU JlBZE 
HETSI V!AN DE NA.TI01i.UL C'ODUNISTISCHE liDPSTUKKEN EN HUN H.ALNODJES ZO.ALS 
HET . NIEUWBAKKEN GEDENTER.AADSLID GBOEN.D.DIJK. 
Dooram zijn reeds tientallen eerlijke Rotterdamse O.P.N. arbeiders misse
lijk van hët geknoei van bun "leiders". 
DAAROM RUN VERBETEN AANVAL OP EERLIJKE REVOLUTIONNAIRE V.AKVEREEBIGING·S 
FUNC!IOli.UtiSSEN? ZOOALS TOON v. d.BlllRG) WIETSE DIT, • COSTERWIJK EN A.PPJ.nLS, 
OngetwiJfeld zal er in de komende dagen en weken een lrote betse tegeri ben 
worden ingeze.t, van nationaal-collllDUnistieoh formaat. 

J
. DB 0-.P.I~ PRODERDE · ALLES OP ALLES TE ZETTEN OI NU .AF· TE REKENEN 1/IET HIIT 

- "TROTZKisD'', DAT WIL~'ZEOOEN-DT DE STRIJD VOOR DE lOLI!IERE, liCOlQIIISCHE 
EN sec I.-. RECHTEN VAN DE" ARBEIDERSKLASSE, :MET DB REVOLUTIOHNAIRE KLÀSSEN-
STRIJD UJMI. . 

Cvoor denq,rlog werd Schalkar naar Rotterdam g-ezonden Bm a.f te rekenen met 
bet. 'l'rotzkisme. lfaar zo min als het Se-halker gelukte Jferiist te br~ken zo 
min zal het KGejemans of Blokzijl gelukken de Rotterdamse a.rb·eidera te 
b8 eien. 

Laa.t Keejémans schrijven cn·er "Trotskistische" v·roeters en scheurmakers; de 
Retterdamà• arbeiders weten wel beter. Zij leren hun vrienden en vijanden 
endërkemrièa .• Zij ·nemen. de leugens en las ter tegen A)) llent·s t, tegen hun te-

/ genweord:î:~~fluru:ti,narissÈm niet. r ARBEIJm\S ' 
NIET DE 1\lf'·TTERD.AKSB ARBEIDERS BRACHTEN DE SPLIJ"TZW.AM IN DE 11. V. C. • HET IS 
KOEJEMANS ïmT ZIJN JIISD.OIG-E GE'SCHR.IJ'F IN "DE WAARHEID" • DE ROTTERD.AMSE 
.ARBEIDDS LATEN ZICR NIET BUifllN DE DEUR ZETTEN, NIET DOOR KOEJEMANS :BIN NIE~ 
DOOR BLOUIJ'L. ZI.T ZI.JN EN BLIJVEN TROUW AAN DE E. V.Co 
Zij zullen eehter nog heden hun grote verontwaardiging uitspreken tegen. 
Keejema.ns, tegen •De Wa.arbeid". Het zal protesten regenen bij de Redactie 
van de Rotterdáll:ae en Amsterdamse Waarheid. 
Zij zullen neg heden het juiste antwoord geven aan het Adres van KOEJEMANS• 
ZEGll UW DONNUElqr OP •DE W.A.AJUIEIDtt OP,AJ.S BLI.TK VAN UW VERONTWAA.RDIGING ZEN· Dil 'VöiLE. DTSE AB DlifÎST AlNG EDA.A.N. 

J~~ jiir bedenk tegelijkertijd, wie steeds. in de afgelopen pEriode en eveneens 
ill de toekomst aan Uw zijde stond en staat. 
Bat is •])e Tribune 11 .c .A..J".K. mag he tsen, hij mag achrijven dat deze naam ge
stelen is van de c·.P.N. 

GESTOLEN, IS DE "TaiBUNE", omdat wij het een schande vinden, dat de weg van 
lfar:r, Lenin en Trotzki is verlaten. 
GESTOLEl~, IS DE "TRDUN11:11 , DIE DE KLASSESTRIJD VERTEGElWOORDIGD, DIE eens 
de Tribunisten in dit land brachten. 
GESTOLEl'J; IS DE tt TRIBUNE" D~ OP HET STANDPUNT VAN HET INTERNATIOlTA'LISD, 
V.A.N DE ONVERZO.EELIJKE KLASSENSTRIJJ) STAAT. 
Dl;ABG1t STEleEN WIJ' DE SYMPATHIE VAN DUIZENDE ROTTERDAMSE ARBEIDERS. 
Iàemt daarom heden nog een besluit. 
Werdt ab.onn' op de "Tribune". 

Hl.er afscheure·Ii 

lfaamt 
.. 

De ::Rev-olutionnair C'ommunis tische 
Partij. Nederlandscbe sectie Der 
Vierde Internationale. 

afdeling !t~ tterdam.-

StratAt en noa Woonplaats 

\fenst 
· .. ~··. ......, . . +::;;-.. 



L -wenst een abonnement op de " Tribune •. 

"Xwal"ta.a.labonnement Fl. l. 50 plus 15 cênt incasso-kas ten. 
Kaaadabonnement . Fl. 0.50 " lG • • " 
Weekahonnemeht à 12 cent per lllJ.mmer. 

(Doorhalen wat niet gewenst is). 
Opzenden aan de A.dminis tratie "a.n de •,_-ribune• Nieuwe Kerkstraat 5ol 

Amsterdam(Centrum) ' 
of aan de volgende adresaen: 
~nders , J'oaephus .Toha.nnes A.dria.nus,geboa::rn 14-12-1913 te Rotterdam, col
porteur, wonende te Rotterdam, Buit.enhofstraa.t 34c; 

tiB:o:f'la.nd, Albert, geboren 14-9.,.1916. te Rottfl}rdam, cartonnagewerker, wonen
de te llotterdam, W'.'Várkenoorcischeweg No.n.!!. ; 

vWierenca, Pieter, ••••*•• gebore'n 17-I-1S8S te Leens, beiedigd weger en 
meter liavenbedrijf, wonende te RotterQ..-, fillim:straat 22b; . 

v'ver.zW_l, .Aart, geboren 28-7-1913 te Betterda;m, fá.brieks arbeider, wonende 
te ll$ tterdam, Rteps traat No. 4; . . 

Vde ~~ft' Tennis, geboren 24-l0-19'),.1 te Vlaardingen, los wer·lanan, wonende 

0 te llot erdam, Spaansche1eocht ll'o.32h; 
, Kct~iSIJ,.JJI•ndrik, gebor~fl 4.,.2-1887. 'e Rotterdam, grondwerker, wonende te 

Re·t·ierda:a, ~euvernedwar'3s t;ra.a·t Ne·•21D; 
v'-So;hi:rr:ttner, .Ad0nis llarin~~r'''tebctren 22-2-1922 te Rotterdam, grondwerker, 

wonende t~ Rotterdam- Ol'lllloordschestraat lfo.39b • 

• 
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""~ AFSCHRIFT 

,-
Aan de Rotterdamse arbeiders, 

Ka.me~ ade n , 

De N.V,V.-hoofdbesturen hebben de fusie met de E.V.~. afgewezen. Daarmee 
zijn we J.n een situatie gekomen, waarin het noodzakelijk :_s, ons af te vragen 
~8-~Etg!a1f.~.fusie-onderhandelingen geleid hebben en wat mns thans v.erder te 

Als wij ons terugdenken in de toestand van een jaar geleden, dan zien wij 
een Nederlands proletariaat vol strijdlust in de aanval tegen de bezittende 
klasse, we zien een proletariaat, dat de vuist balt en in staking na staking 
met geweldige kracht steeds weer een verbetering van zijn levensstandaard 
van de bezittende klasse weet af te dwingen. 

Vooraan staan de arbeiders van de Eenheide VakCentrale. Overal waar de ; , · 
strijd uitbreekt, staan de E.V.a.-arbeiders in de voorste gelederen en è.e E. 
v.o. groeit en versterkt zich bij elke belangrijke actie juist door deze 
strijdlust. De arbeiders, die georganiseerd .Zijn in het N.v.v. gaan mee de 

( ;rijd in: zij zijn er immers zeker van, dat zij niet in de steek gelaten 
zullen wordem, als de N.V.V.-leiding weigert, dan staat er een steeds ster
kere, steeds machtiger wordende E.v.a., die hen bijspringt in elke strijd, 
elke staking. Omdat de strijd en de staking noodzakelijk zijn, want c:e be
zittende klasse en haar regering brengen door hun loon- en prijspolitiek de 
arbeidersgezinnen aan de rand van de afgrond. 

De u1v.v~_-leidiç.g toont bij elke nieuwe actie der ~beidêrskweer duidelijk 
aanweke .Kant Zl.J staat; aan de kant aer nezJ.tters, de t·aurl. anten en de 
havenbaronnen. Aan de kant van katoen, olie en rubber. De E.V.a. daarentegen 
staat aan de kant van de arbeiders en bij honderden gelijk ver la ten N. V .V.-
leden hun verraderlijke leiding en scharen zij zich onder het vaandel van de 
E.V.a., dat op dat oogenblik is het vaandel van de doelbewuste klassestrijd. 

In de strijd zelf komt, ~ot grote achrik der N.V.V.-bonzen, de eenheid tua-

sen de E.VaC.- en de N.V.V.-arbeiders tot stand. 

Zo kameraden, wie herinnert het zich niet met trotst was de toestand, nu 
nog nauwelijks een jaar geleden, toen het N.V.V.-beatuur sidderde voor de 
kracht van die nieuwe, jonge, fiere vakbond. 

't~/ 3-een wonder, dat de N.V.V.-leiding op middelen zon, om van deze vakbond af 
te komen. En zij vond deze weg om de E.V.C. kwijt te raken in de voorgestelde 
fusie-onderhandelingen. Nooit waren Kupers en Van der Lende erop gesteld 
strijdwillende arbeiders in hun rijen te krijgen. Maar al te goed herinneren 
we ons, dat zij reeds voor de oorlog oppositionele arbeiders uit hun bonden 
smeten en naast de vakbeweging plaatsten. Ook nu nog waren de beren niet 
graag op die talloze strijdlustige arbeiders uit de E.V.a •• Zij zagen de 
fusie-onderhandelingen slechts als de kans om een concurend kwijt te raken 
en zodoende hun eigen geschokte posities in de arbeidersklasse te herstellen. 
Zij kreeg daarbij hulp van wel heel onverwachte zijde, n.l. vac de zijde van 
de C.P.N. ,die er ook al belang bij had, dat de E.v.a. uit de weg geruimd werd 
In haar jacht naar ministerzetels had zij er behoefte aan, de bezittende klas 
se te bewijzen, dat zij voor de rust in het bedrijfsleven was, dat het haar 
ernst was met de leuze: 11 0pbouwen en produceren".En voor elke door de E.V.a. 
gevoerde staking, elk stuk strijd kreeg de C.P.N. immers de schuld, omdat ook 
d~ bez~ttende klasse heel goed wist, dat het grootste deel van ~e E.V.C.-lei
dJ.ng uJ.t leden van de c.P.N. bestond. Die E.v.a., waarin de leden zelf be
slisten over bet voeren van een actie, werd de C.P.ll. een hinderpaar-In haar 
jacht naar ministerzetelà. D~kameraden, is de ondergrond van de fusie-onder
handelingen over het verloo~ daarvan behoeven we niet veel te zeggen. Wij 
brachten daarom regelmatigfin "De Tribune", en wie, die deze gelezen heeft, 
zal thans ontkennen, dat "De Tribune" op volkomen juiste wijze het verloop 
der gebeurtenissen doorzag. Wie zal nu nog durven beweren, dat "De Tribune" 

r artikelen meer 
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.I zei dan de waarheid. 
,. ,.Toen de lr.V.V.-buraucraten eenmaal doorzagen, dat; de strijdbaarheid der 
E.V~a. evengead een doorn in het oog van de C.P.U.-leiding was als in haar 
e~en oog, toen verviel voor de u.v.V.-leiding de noodzaak om tot deze fusie 
tl komen. Zlj wist, dat de E.V.C.-leiding zelf van deze strijdbaarheid af wilè 
de en daarmee verviel het gevaar van de E. V .c. 

Daarom saboteerde de N.v.v.-leidir2g de onderhandelingen, daarom eiste zij 
steeds nieuwe concessies, dà.&r haar evenzovele malen verleend werden. En hoe 
meer de E.V.C. ging lijken op het N.v.v. hoe ongevaarlijker zij voor Kupers 
c.s. werd, Tot zij thans de fusie durft af te wijzen, omdat zij zich sterk 
genoeg denkt. Zij denkt dat, omdat zij weet, dat er voor 2 N.V.V.'s voor 2 
gelijke vakverenigingen geen plaats is in Nederland. Zij durft dit, omdat ze 
erop rekent, dat de E.v.c. zal gaan verlopen.Kupers en Van der Lende, zij 
wonnen de strijd tegen Blokzijl c.s., die zich niet alleen als leiding onbe
kwaam toonden, maar zelfs niet bereid waren, om een strijdbare leiding te 
zijn. 

Sedert de grote staking der zeelieden en havenarbeiders nu een jaar :~~elede~ 
heeft de E.v.a. geen enkele staking meer ondersteund. De landarbeiders van 'I 

Groningen werden schandelij~ in de steek gelaten, om d~ .N.V.V.~leiding ~iet 
boos te maken. De E.V.C.-lelding voert geen daadwerkel~Jke actles meer ~n 1 

de bedrijven, geen werkelijke acties voor loonsverhoging. Zij beperkt zich 
1 .:>t papieren acties, tot vragen om loonsverhoging, tot acties, waar de be- i 

zittende klasse geen angst voor heeft. · 
De theorie van ttopbouwen en produceren" der ll.P.N., die de E.V.C.-leiding 

nti. in de praktijk brengt, leidt tot het voeren van een "Actie" voor het ta
riefstelsel. Inplaats van de trotse leuze: Loonsverhoging uit hun w~nst,komt 
de E.v.a.-leiding nu tot een stilzwijgende overeenkomst met de uitbuiters 
van het proletariaatsMeer verdienen door harder te weTken. Dat betekent& 
MLoonsverhoging uit het zweet der arbeiders". Dat bete~t grotere winsten 
voor de bezitters. Dat betekent nieuwe verslechteringen, omdat bij het tarie~ 
stelsel het verdienee van goede lonen steeds het verlagen der tarieven volgt~ 

Dat ia het, wat de resultaten zijn van een jaar lang aanpassen bij het N. 
V.V. en bij de bezittende klasse. Dat is het, wat de N.V.Vo-leiding brutaal ! 

maakt, wat haar de verzekering geeft, dat zij de strijd zal winnen. 
Zij heeft de strijd gewonnen tegen de onbekwame E.V.C.-leiding. Maar zal 

zij ook de strijd winnen tegen U, kameraden, tegen de arbeidersklasse. 
Wij weten wel beter. Het proletariaat voelt van dag tot dag de verslechte

ringen die het resultaat zijn van het kapitalisme en de strijdloosheid der 
bureaucraten.;-van strijd en daarom voelen wij van dag tot dag de noodzaak 

r Van dag tot dag voelen wij de noodzaak/öm terug te keren tot de politiek 
'\ .J.n nu een jaar geleden: de politiek van vechten voor verbeteringen, de leu

ze van Loonsverhoging uit hun winsten. 
Dan komt ook opnieuw di'? eenheid van actie opnieuw tot stand, waarvan de 

uitbuiters en de bonzen zo bang zijn, de werkelijke eenheid, de eenheid in 
de strijd. De eenheid in de bedrijven. Dan kameraden, kunnen we ook de ver
radelijke capitulerende vakbewegingsleiders van de E.v.a. zowel als van het 
N.v.v. vervangen door strijdwillende arbeiders, door arbeiders, die de be
langen van de gehele arbeidersklasse willen en kunnen verdedigen. Dan x'lrxrentll 
kameraden, op die basis van strijd, zal ook de eenheid der twee vakbonden 
tot stand komen. _ 

Eist daarom nu van de vakbewegingsleiders, vooral van de E.v.c.-leiding: 
ACTIE IN DE BEDRI.JTEU VOOR LOOHSVER.'iOGIJ:TG UIT D8 ifil'fSTEN DER BEZITTE:tiDE 

KLASSE. ACTIE VOOR DE GLI.T.DENDE LOOliSCHAAL. 'WEG MET li:il'r TARIEFSTELSEL. 

GEEl'f VERDERE CONCESSIES AJ.JJ HET N.V.V.-:BESTUUR, WEG lu"ET DE STICHl'Il\JG v odo 
.ARBEID. . 

Het be~tuur van de 
Afdeling Rotterdam van de ROP. 

Abonnee:nt U op 11De Tribunen, Administratie Nwe.Kerkstraat 5oii,.Amsterdam-C. 



a.o.P. 

Tolgens een ont'Yalla- mecle4el.tns zou Mt weeltbl.al 
•De 'friburul•, o:rsaan van de ie-nl.u,10D.Dair Coftllmn1st1aolle 
PartiJ • seten u Augustus 194'1 gelrukt worden te Bottezod• 
bij em druldcer.t.J,41e pnaaml zou ziJn •oram.o•. 

De naam Ten te eigenaar ia niet bekend geworctan, 
doch deze zou ""er de oo!'lOS lid s-st ziJn Yan de :a.s. 
A..P. e tijdes dè bezetting gel1J"1JcU.g at Snee'did 
zijn gearresteerd. Op dezel:tde d~erij zou TOOrheen ook 
de •lloo4e Oetober• zijn gedrukt terwijl wel werk zou 
wo:rden verricht 'VOor de x.v.c. b,;nteel zouden TOor de 
B.T .c. àl«aar manifesten worden gedrukt, welke een oproep 
tnhouden tot boycot van naar Indil Tertrekkende sohepen. 

Ook aan een opdraoht Tan de 4e Internationale om 
2000 in de n.ûtse taal gestelde brochures te drukken, zou 
z1 J n 'ft» lelaan. 

. Ik .moge U verzoeken de bOYengestelde .mededelingen 
wel te willen doen nagaan en mij met het resultaat 1n 
kennis te doen stellen. 

Bet Hoo:td 'ftl1 de 
CD!IlA.i.E UILIGBlUllSDIEN Elf, 

n-. dezet 

De Heer Bootdeoamis sari. a 
ftl1 Politie 
te MD!PMa 



I.D. 
D E N H A A G. 

Doss .15/105. 

Verzonden 
aan: 

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat het wee~
blad 11 De Tribune", orgaan van de Revolutionnair Communis
tische Par=e~J (R. c. P.), inga.::a!.:a~n::;d:.,::e~2~9~A..l!au.ga.Y.S..:tus 1~1-.-~-~-f}.pt= 
terdam .~.?-!._!LQt.Q.iUL.&edtt.!lf.l· -
-~-·-=JJe qrlilk:kerij, die zou zijn genaamd "GRAM0•1 , verzorgt 
de uitgave f.l50,-- goedkoper dan de drukkerij te Amster-
dam. - , 

Omtrent de f$genaar vari de drul.ckerij "Gramo 11
, wiens 

naam onbekend is, werd vernomen, dat hij vóór de oorlog 
lid was van de Revolutionnair Socialistische Arbeiderspar
tij (R. S .A.P. -SNEEVLIET) en ·tijdens de bezetting gelijktij
dig met Sneevliet werd gearresteerd. 

Hij verzorgde ook het blad "de Rode Octobèr .. , ·die aan 
"~De Tribune" voorafging en verricht veel werk voor de Een

heidsvakcentrale. Thans zouden aldaar manifesten ~~ 
E~ . ...:c. word~~-~u_kt, 1 __ _g_~e-~_Q]~_Q§_p_~_.Q_~_tQ:[.PPY9-~t .. YgP: __ d~-- n??r 
I:Qd.ilL.!~~~re~~E;Jn.ge .. ê.QJ:l~Q~n. · · 

Oolë ä·an een opdracht van liet Internationaal Secreta
riaat (I.S.) van de 4e.~ernationale om een .200~ Ïal in 
@ ~-i tse taal gestelde brochure_s te drukken, z-ou hij""'11êb-ben JZ.Ol-ëläan~·-··- ·-·-··-·-·-····--------··-·-·-- · - ------·······-·-·-··- ··--·---·--·:,.---··· -..... __ _ 

op 2 SePt~-m~47 
het Hoofd van de c.v.n., alhier. 



P 0 L I T I E 
te 

's -GRA VENRAGE, 

BUREA.U, [; 
....... ------··-- --------- \ 

.~ 
INLICHTINGENDIENST, 
Doss. 15/86, 

GEHEIM ·• 

·~./!'- ~/~~. ···--' . 
REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ (R,C;P,), 

In den nacht van Zaterdag 29 Maart op Zondag 30 Maar~ 
1947 zijn door leden van de Revolutionnair Communistische 
Paitij, afdeeling 's-Gravenhage, exemplaren van het week
blad "De Tribune", het orgaan van genoemde partij en pro
paganda-biljetten geplakt op de ruiten van de 6talage's 
van het Centraal kantoor van "Nationaal Reveil" aan de 
Heul~traat 3 te 's-Gravenhage, 

Op 30 Maart 1947 omstreeks 16.45 uur werd van genoemde 
handelingen aan de Politie kennisgegeven en werd de verwij
dering dier biljetten ter hand genomen, 

De daders zijn onbekend gebleven, 
-~ 

M~JIII 

.A 
Vo1gno. 

I . 

- g APR. V~ \ 
ACD//3~~J'·} 

Verzonden op 3 April 1947. we.: t 

aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier, 

\ 
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Hè$ Hoot'd. 't'all dea · 
~ YIULICEEIDSDIENS'l 
naeu 4ezea 

i.O.Crabbencla. 

\ 
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B.x;. sga7. 
1. 

Jl. "'•· 

I . 

2 Januari 

riJp 
- ' -

Hi ..... bi~ heb ik 4• .. ,. U afschrift aan te bie- , 
tea Tau •• ..ntk•1• voonwae-. 1n h•t weekbld 
van ..... .".1. ao-cuda'iieche Parti3' . •de b"ibune• 
vaa 7 .. o-.bezo 1946, getiteld •Het -*Hu.itt ten B-oach.' 
weder opgebeuw4•, naar d$a lnbouèl waanan ik ko:rt--
heidahalve. aoce Terwi~zena -

BE~ HOO?.D· V AB DBK aEJ!IU.liBl 
T~ILXGlmlDSDDISt, 

Jl&1'l\ena ct•sen, 
L~.»• Luttenan~olone~ 
' 

Den Heer Commissaris v.Rijkspolitie 
c.sesink, 
SOESTDIJK. 

../ 



·9 November 6 

B.sose. 
R. MN. 

~tribune"aotie R.C.:P. 

Hieronder heb ik de eer U afschrift aan 
te bieden van een achrijven van het Secretariaat der R.O.P., 
2~ericht aan de afdeclitl[.Bbesturen, betreffende "Tribune-actie"• 

Betreffende: Tribune-actie, 

Waarde Kameraden, 

A:nsterdam, den 10 October 146. 

Onze Tribune-actie be,_;int te lor-en. Dat wil zec..=,e.n, 
we ontvin:·en van verschillende lezers per po'stwissel een bedrag 
varieerend van Fl. 1,-- tot Fl •• 25,--. van de verschillende 
ç;ro·-~te afdeelir,gen ontvin,:::en wij echter noc nim1er een overzichl; 
wie van hun lezers een extra-bijdrace zouden kunnen ceven. Dat 
is echter,het becin van onze actie.Eén dezer dacen ontvangen 
de nfdeelincssecretarissen een circulaire bestemd voor alle 
leden. Wij rekenen er op, dat zij deze onmiddelij ·~ ontvangen 
en dE<t er dan direct bestuursverc,aderin~en en afdeelingebijeen
ko sten worden _::ehouden om de actie te bespreken, die wij hou
den or1der het mottoa 2000 Gulden voor de Tribune. 
Wij kunnen jullie meedec:len, dat de afdeelinL; Amsterdam als in
zet voor ha.':r actie besloten he2ft een bonte-avond te orcanisee
ren, welke a.s.Zaterdag pl~..:.:1.ts vindt. :Pgt.Ernst MULDER houdt 
danr een korte speech over de campagne. Er ko~nt een klein In
donesisch gezelschap, hetwelk dansen en muziek vertoon'• Er 
wordt koffie, thee en chocolade t:;eschonken. kortorn het wordt eem 
intieme avond voor onze werkers • 

. \Ve raden de croote plc',<>tsen aan di tze,lttle te ore;rud
seeren en dan niet te ver8eten de baten orzenden, voor de cam
pacne& 
2000 gulden voor de Tribune. 
Aan de slag voor de krant! 

/ 

Met ka-·l· groeten 
secretariaat der H.C.Po 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST 
Voor dezen 
De Luitenant.-Kolonel; 

an: 
en Heer Hoofdcom~.~an Politie 
e A 1\1 SJ: E R DA M. ~ 

JoG.Crabbendamo 



"DE TRIBUNE" 7 December 1946. 

Het "Huis ten Bosch" weder opgebouwd. 

Er is - terecht - heel wat stof opgewaaid over de aanbouw 
van een luxe-dancing op de Plaats in Den Haag, waaraan een enorme 
hoeveelheid bouwmaterialen versmeten wordt, welke duizendmaal be
ter besteed kon worden aan de bouw van arbeiderswoningen. 

Het blijft echter niet bij deze dancing.Binnenkort zal met 
de herbouw van de door het Engelscha bombardement verwoeste kerk 
aan het Bezuidenhout worden begonnen, een werktdat blijkbaar be
langrijker is dan woningbouw. 

Toch wordt er nog wel wlt gedaan voor onbehuisden.Het is nog 
niet zover, dat het woningprobleem in Holland geheel verwaarloosd 
wordt. Zoo is thans tot groote voldoening van de geheele Neder
landscha arbeidersklasse "Het"Huis ten Bosch" weer geheel in oràe 
en zal de koninein er binnenkort haar intrede nemen.Het was hoog 
noodig, dat zij aan onderdak werd geholpen. Weliswaar is het nog 
niet zoo lang geleden, dat Juliana haar roerend meeleven uitsprak 
met hen, die nog in kippenhokken wonen, maar ieder zal het toch 
met ons eens zijn, dat de koningin met het paleis Noordeinde,het 
paleis op den Dam en het Loo niet toe kon komen.En iedereen is 
het er natuurlijk ook over eens, dat niet verlangd kan worden,dat 
moe bij de kinderen en kleinkinderen op Soestdijk trekt.We hebben 
"De Waarheid" ten minste geen miebaar hooren maken over het materj · 
aal, dat aan deze bouw besteed werd. Of komt dat misschien,door
dat er b.v.voor ~ de 1500 ruiten.die eraan verwerkt zijn (waaronde ~ 
er waren van meer dan 2 m2 oppervlak) geen ander doel gegeven kon 
worden, nu rui ten troef is? · 

Ook de "progressief"-katholieke "Tijd", die in haar blad van 
22 Nov.l946 klaagt over de achterstand bij de import van glas ver
geet van dergelijke feiten melding te maken, ofschoon de heeren 
toch wel weten, dat het Huis ten 13oech weer opgelln.apt is. 

De talloze katholieke lezers 1n het Zuiden kunnen echter wel 
een poosje zoet gehouden worden met uiteenzettingen over de moei
lijkheüen bij de glasimport, verhalen over het HUis ten Bosch zou
den menschen, die in kippenhokken leven, eens kunnen doen vloeken. 
Hetgeen schadelijk is voor de ziel en dus verhinderd moet wordeno 

Ondertusschen zitten duizenden arbeidersgezinnen zonder wo
ning. Voor arbeiders schijnt het normaal, dat de getrouwde kin
deren bij de ouders intrekken, de meestal toch reeds zoo beperkte 
woonruimte nog meer inkrimpen en opgepropt zitten in allerlei krot•· 
ten, die voor huizen moeten doorgaan. 

Alle politieke partijen hebben.het bij de Kamer- en Gemeente
raadsverkiezingen doen voorkomen, alsof zij de partij waren,dje op 
de snelst mogelijke manier aan de woningnood een eind wilden ma
ken. Maar de verkiezingen zijn voorbij en de beloften dus in de 
kast opgeborgen tot de volgende verkiezingen. 
De arbeiders zelf zullen een sterke druk op hun partijen moeten 
uitoefenen voor het uitvoeren van een snel pogramma van arbeiders
woningbouw. Ondertusschen zullen zij echter de nood onmiddellijk 
moeten verminderen door het bezetten van de woningen en paleizen 
der bourgeoisie, naar het voorbeeld van de Engelsche arbeiders. 
In de villa's is plaats genoeg en inhet paleis op de Dam, het Loo, 
het Noordeinde en het Huis ten Bosch kunnen heel wat gezinnen een 
geriefelijk onderdak vinden. 

---------------......... -
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REVOLUTIONNAIR COI~ISTISCHE PARTIJ (R.c.P.). 

ne afdeeling$besturen van de Revolutionnair communis
tische Partij (R.c.P.) ontvingen dezer dagen een schrijven 
van het politieke Bureau der R.c.p., waarvan een afschrift~ 
nieronder volgt: 

"REVOLUTIONNAIR cm,1MUNISTISCHE PARTIJ, NW .Kerkstraat 50 II, 
Amsterdam-c. 

Amsterdam, 29 october 1946. 

Aan de partijgenoten. 

waarde Kameraden, 

we komen met een zeer ernstige mededeling bij je. He
lr-·ï den werd onze kameraad Nol. BOS aan de grens f. 910,- af ge no

i L~".~ ~ . m~n. ni t geld, hetwelk h~J ~n bui tenl8-ndsche valu~a bij 
, fl av ""' __ ,/~ z1.ch had, was bestemd voor onze krant en de salar1.ssen. 
~.1'-'' "*.tl.! .,-b · ~ Wij moeten daarom een dringend beroep op onze partij-:; J~"'· yrt;.i ~genoten doen. Bespreek met je vrouw, of je deze week nie-t 

-~" y . lo~ van je loon, of tenminste f.2,50 geven kan, om de g~-
T>,, .,.,. •• ~ 0~ .. -·'· volgen van deze zeer onaangename kwestie, die de krant zeer 
\ , .. ) ".,)'"~ ernstig in gevaar kan brengen, zoveel mogelijk tegen te gaan, 
~t,\j/f· .,..Y lVij wenden ons met dit zeer dringende beroep recht-

~~\ i!" 
1 "treeks tot de leden en rekenen er op, dat zij onmiddellijk 

·. i (in ieder geval voor zaterdag) ons bijgaande postwissel onit1· .. "-~· .,,.,Y:\ middellijk terugzenden. 
(y'"· Tevens doen wij een beroep op alle functionnarissen 

I 
o~ zoveel mogelijk kwitanties, contributie, krantengeld etc. 
op te sturen. 

ne colportage moet onmiddellijk met alle kracht ter 
hand worden genomen. 

r;ij zijn ervan overtuigd, dat de partijgenoten alles 
in het werk zullen stellen om te zorgen, dat de krant in de 
eerste plaats veilig gesteld wordt. 

met kam.groeten 
namens het Politiek Bureau, 

w.g. E.P.Mulder. 

Bovengenoemd schrijven heeft in de besturen veel op
schudding gewekt, daar men zich afvraagt, wat Nol BOS met 
het geld van de krant aan de grens moest doen.-------
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REVOLUT'IONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ (R·C·P·) • 

Hieronder volgt een a~schrift van een schrijven van 
het secretariaat der R.c.p. gericht. aan de afdeelingsbestu
ren, betreffende: Tribune-actie • 

Betreffende: Tribune-actie. 

waarde Kameraden., 

.Amsterdam, den 10. october•46 

onze Tribune-actie begint te lopen. nat wil zeggen.., 
we ontvingen van verschillende lezers per postwissel een 
bedrag varierend van Fl. 1,-- tot :fl •• 25,--, van de verschil· 
lende grote afdelingen ontvingen wij echter nog nimmer een 
overzicht wie van hun lezers een extra-bijdrage zouden kun
nen geven. na.t .is echter het begin van onze actie. :ain de
zer dagen ontvangen de afdelingssecretarissen een circulaire 
bestemd voor alle leden. Wij rekenen er op, dat zij deze on
middellij~ ontvangen en dat er dan direct bestuursvergade
ringen en afdelingsbijeenkomsten worden gehouden om de ac
tie te bespreken, die wij houden onder het mott.o: 2000 Gul
den. voor de Tribune. 
Wij kunnen jullie meedelen, dat de afdeling Amsterdam als 
inzet. voor haar actie besloten heeft, een bonte-avond te or
ganiseren, welke a.s. zaterdag plaats vindt. pg~.Ernst MUL
DER houdt daar een korte speech over de campagne. Er komt 
ëë:ff klein Indonesisch gezelschap, hetwelk dansen en muziek 
vertoont. -Er wordt koffie, thee en chocolade geschonken, 
kor~m het wordt een intieme avond voor onze werke~s. 
we raden de grote plaatsen aan ditzelfde te organiseren en 
dan niet te vergeten de baten opzenden, voor de campagne: 
2000 gulden voor de Tribune. · 
Aan de slag voor de krant! 

verzonden op 6 November 1946. 

Met kam.groeten. 
secretariaat der R.c.P. 

aan: het Hoofd van è.en centrälen veiligheidsdienst, alhier. 




