
JENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

No.

Dict.: ft Typ.:

»*Uw schrijven No.

dd.

W
Onderwerp: ™'

's-GRAVENHAGE, 4
Javastraat 68

l l 1539

194

Tel.
l 12778

4322B - '46



ICOEï V2RJIAG van een op Dinsdag, 19 November 1946 om 20 uur,ge-
houden openbare vergadering van de Revolutionnair Comnunisti-
sche Partij (R.C .P .J,Af deeling '"s-Gravenhage, in het gebouw v-:,.:
de E.V.C .-'"Bouwvak". can de. Koningstraat 42 te r s--Gravenhage,

Aanwezig waren j-_ 50 personen,
.vergadering vverd geopend door den politiek secretaj-j.u

van de R. C .P.-, E ugo Bermann DjLSN'TB ,
de B.V.C., wonende t a >e-GraVenhaG,e „
dat de. vergadering was belegd, om aa\\n van de fusie N.V.V. - E.V.C, de

ï)e
van de af deeling Den Haag
barbiersbedienée, lid van

•Drenth deelde mede',
degenen, die teenstanders
gelegenheid te geven hun' standpunt uiteen te
dëringen van de S.V.C., sou men een zoodanig

Betten. Op de verg
politiek .voer en'

gericht aan het
waarin een der

dat de vergaderingen worden volgerraat door pro-fusie elemwrt>r
van de B.V*O.-leiding;de .tegenstanders zouden geen gelegenheid
krijgen hun meening te Uiiien'i:'

Drenth deelde mede,dat op het schrijven
districtsbestuur der CUP.N. te %s-Gravenhage,
bestuurders vóór debat was u^tgenoodigd, geen antroörd was or: t-
vangen.

Van den Haagschen E,VtO. bestuurder o_.rIOV2ffi} was een bri<
'ingekomen, waar in hij schreef, dat hij geen gVvoTg" gs,f aan de v..i
noodiging voor debat,, omdat hij de meening v,as toegsdaan, da~ö
de vakvereenigingsvraagrjtu'..:keii nie-t moesten worden behandeld rj-_
vergaderingen van politieke partijen..

Vervolgens gaf ÏDrenth het -woord aan het lid van het-Cen-
traal Comité- van de R.C .P. ,Srns_t jy[JiiD3_R uit Amsterdam, na eurv
nog diens politiek verleden'"bVrfclrb" "t"e"hebben.

Mulde.r gaf een historisch overzicht van het ontstaan e u
clen groei van de vakver e enigingen, 3oowel+.i^iionaal als inteer'--
nationaal.Hij bleek geen- bezv,aar te hebben fuaie van de E.V.C.'
en het K.Y.V*,doch zulke sou dan moeten geschieden op democra-
tischen grondslag en- niet op de manier welke thans T

. v;ordt toegepast door J3LOIZ2IJI c.s*
Aan de leden noest worden'gevraagd, of zij voor of te^jen

fusie zijn en de uitslag- van dit referendum moest beslissend
zijn bij de leiding, ̂ hans voelden de S.V,C.--leden .zich ver-
kocht en verraden.

De politiek welke Blokzijl voert, was
vernietigend voor de H.V.Ö, ?je.n der leiders
tegen spreker gezegd, dat hij het IT.V.V. beschouwde als "meel"
en de S.V.C, als ."gist", hetwelk tezamen gevoegd een. prachtig
resultaat zou opleveren. Spreker vsz-k'laarde, dat hij daarop hac1.
geantwoord mot de opmerking; "IJaar als het moei muf is, dan
pest je door er gist in te doenf het gist ook n.og". .

"Wij, vervolgde spreker, voelen veel voor eenheid, o
wij inzien, welk een machtig wapen, een. vak ver e enig! ng var'
na een half millioen leden op 2 millioen arbeiders, is. M?
die vakvereeninging moet een strijdbare organisatie zijn,,,
in de werkers hun grieven behoorlijk "naar 'voi?en kunnen bri.
Ondanks alles zullen wij echter, ook al gaat de fusie op de
door'Blokzijl .c,s, gewenschte wijze door, in de vak ver e enig:

eja ons niet afscheiden. "

volgens spreker
v̂ n de ^D.V.C. had



Yfij willen nie't terug naar het ÏÏ.A*S., hetwelk met aD̂ .e
respect voor hun strijdbare leiders SET/LIIJg, • IJ5ITT52 c. s.,
toch een-te'kleine gr.ó-ep is gebleven onT tot t a s'fbar e "resulta-
ten te leiden. -. • . . -

Met een oproep -om voortdurend de r.evolutionnaire geda.'/n-
ten'-ui t te dragen onder de arbeiders besloot hij .zijn rede.

"Hierna werd gedurende eenige'minuten gepauzeerd.
Voor'debat gaf zich een zekeren SLĴ INK uit Rotterdam
ii*?B^^t^ slagzinnen- db-Q~r&p'-èkrtiö rede hiel-:.

waarin hij eveneens een overzicht gaf van het ontstaan van c'.-:
.revolutiönnaire' vakvereenigingspolitiek, die in hem te allen

• tijde een verdediger zou vinden en. waarvoor hi-j reeds zijn G;?
heele leven op de bres had gestaan. De aanwezigen begrepen
niet veel van zijn -rede en waren kennelijk opgelticht, toen h
uitgesproken was, •-•"'*. ' • .

De'2e debater, zich noemende ̂ UJJDBïïJffiRG; uit jimsterda
verweet de R. C. J?., dat zij zich mengde'in heft'".werk v&n de var:-
ver e eni gingen, hetwelk zijns-inziens niet bohoordo \-ot het
terrein van politieke .partijen. •

Mulder beantwoordde de spreker zeer kort (v/ogcns tijd-
gebrek) en noodigde Van den Berg 'uit zijn standpunt, he-frwelk
hij."Spartacistissh" noemde, schriftelijk toe te zonden aanx
de administratie van N d e Tribune1','in welk blc.d de kolommen
voor hen openstonden. Op deze wijze zou men tot een vruchtbs,;?
discussie komen en'zouden alle lezers- kennis kunnen nemen v-'.,*.
-het standpunt van "Spartacus", dat tot heden niet op een der--
gelijk verzoek van de R.C.P, had gereageerd.

Van den 3erg verklaarde hierop geeir lid te zijn van '
"Spartacus", doch gaarne in discussie te y/illen treden middel
de Tribune en te zullen trachten ook "Spartacus5' daarin te be
trekken. ' ' . , .. •-- ~ -

Hierna sloot Drenth de vergade-ring n.et een opwekking
de bezoekers om toe te treden tot dé Revolutiönnaire Commun
tische partij en actief mede te werken aan de verspreiding
haar politieke, ideeën.. . °

Om 23.30 uur ging de vergadering,-welke een rustig ver-
loop had, kalm uiteen. - -• .. . .
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'•\->.: . . ' GEHEIM* ••'

VERSLAG- van een vergadering van .de Revólutiohnair Öömmunisti-
sche Partij, Afdeelirig Amsterdam gehouden .op" Woensdag 11 De-

1 cember 1946 te 20.00 uur in het gebouw Nieuwe Heerengracht 51
• te Amsterdam;
Deze vergadering was aangekondigd in d. e Tribune van-7 December
1946i Als spreker trad op W. TXELjjiMAN "met als onderwerp :
" Parlementaire en buitenparlementaire Strijd..".
De toegang tot deze vergadering was vrij. Colportage vond niet
plaats, uitgezonderd met een tijdens de vergadering uitgereikt-
pamflet van het Comité "Vrouwen van Arbeiders in den Wederop-
^ouw ", behelzende een oproep tot het bijwonen van' een groote
'openbare vergadering op 16 December 1946 in gebouw "Frascati"
.te Amsterdam.
De vergadering werd bezocht door 15 personen, spreker inbegre-
pen, welk aantal tijdens de vergadering steeg tot 18 personen,
meest van jeugdigen leeftijd, waaronder drie vrouwen,
In de zaal, zijnde een voormalig winkelhuis, was een roode vlag
Aangebracht, met witte letters R.C..P. ; benevens hamer en sikkel
met groene vier (4.) Verder waren er in de zaal opgehangen
de portretten van lenin en Trotzky, terwijl ook diverse tijd-
schriften, binnenlandsche en buitenlandsche, waren opgehangen»
Te ̂ ngeVeer 20*30 uur werd de vergadering door den voorzitter,
een onbekend gebleven pers.oon, geopend, waarbij hij 'terstond
het woord gaf aan den spreker, Het betoog van s-preker was "zeer
onsamenhangend j hij raakte dikwijls, de draad van zijn betoog
kwijt en hij zwaaide meer met zijn armen dan dat hij wérkelijk

' sprak» . ' . ' , ' " ' . '
Spreker ving aan met mede te deelen, dat er een politieke
strijd bestond, waaronder een economische strijd was begrepen,
"Deze strijd is van primair belang" betoogde hij.
De strijd van secondair belang is zoowel de parlementaire als
de buiten-parlementaire strijd.
Het parlement is historisch overle.efd. Het is oorspronkelijk
ingesteld, ter bereiking van een bepaalde faze. De leuzen
voojv de.n parlementairen strijd, als bijvoorbeeld s "Kiesrecht"
en "Arbeiderslots-verbeteringen" zijn slechtf middelen, om e,en
legalén grond te hebben voor den arbeidersstrijd. Het doe^is
echter de algeheele omschakeling. Dit zal men door-;het parie«
ment nimmer bereiken, ofschoon het nog wel de meening is van de
groote massa. Daarom kunnen wij het parlement niet'missen, aan-
gezien het de macht van het kapitaal beknot, en zekere rechten
en,vrijheden voor de arbeiders waarborgt, mede door zijn func-
tie van openbaarmakend lichaam* Het parlement loopt echter in
èe banen van het groot-kapitaal en daarom is het verderfelijk,
Zelfs de partij, die zoogenaamd revolutiohnair was, als "bijvoor-
beeld de Ö.P.N.»' ió in feite slechts reformistisch. Daarom moet
de strijd buiten het' parlement om gestreden worden, Eén van de-
ze strijdmiddelen is juist het parlement. Daarom lieten wij unie-
partij genoot eii met de laatste verkiezingen, hun stem uitbren-
gen op de C.P.ïï.
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Het doel hiervan was ( etappe-doel ), om de meest linksche
partijen een meerderheid in het parlement- te bezorgen, waardoor
zij genoodzaakt zouden worden, om kleur/ te bekennen, d.w.\z.
hun revolutionnair programma door te voeren. Dit zouden zij na-
tuurlijk niet doen, aangezien het heele programma van hen sl-eoj.ï'-.ti
camouflage is. Door deze verloochening zouden de oögen van de
groote massa göfp^nd worden voor hun onoprechte politiek en
voor de beperktneid van'het parlement. Engeland is hiervan ee.u
voorbeeld* De Iia.bour-party?> die zich nu niet., mqer,,kan v:e,r̂ chui-
,len-:. aehltet̂ d̂ '.̂ ^ 'nïet e en 1;s;ocïaal' b a-
wind/' u och regeert ifc het belang van het groot-kapitaal* Zelfs
de 'oppositie.-in deze partij werkt in deze richting in plaats .
van revolutionnair. In Frankrijk dreigde hetzelfde te &ebeuren,
doch de communisten, 'die zulks voorzien, durven.de regeerings-
verantwoordelijkheid niét te aanvaarden, temeer nog, daar de
Voedselpositie slecht is.
Men ziet uit dit alles, dat zij" geen revolutionnair' prqgrair.
kunnen, of durven uitvoeren, doch in feite het gr.oot-kapitael.
bewust in stand houden.
In dezen geest' is het ook van belang, dat in het parlement
•geeii juristen' en -beroeps-redenaarskomen, zooals nu voor de
P»v.d. A« en de C.P.ïï., doch bewuste arbeiders of kleine boe-
ren, die ook arbeiders 'blijven. Het meest- gewenscht is; ook een
vertegenwoordiger van de R.C.P,, in het parlement, om de'po-
litiek van dë~ andere linksche partijen aan de kaak te stellen
en hun groote blunder op dit gebied grooter bekendheid te .ge-
ven. Zulks is noodig, omdat het volk!in zijn geheel niet rij.p
is voor de omwenteling, en deze rijpmaking trapsgewijze moet
geschieden* De werkelijke strijd vindt daarnaast buiten het
parlement plaats, door stakingen, het algemeen vormen en het
uitlokken, van conflicten. Er kunnen zich echter buitengev/one
gevallen voordoen, door plaatselijke gesteldheden als bijvoor-
beeld in Fihsterwolde, waar de meest linksche partijen ovor een
overgroote meerderheid in de gemeenteraad beschikten. In zoo'n
geval moet men doen wat men plaatselijk kan bereiken en bij-
voorbeeld direct arbeiders-radon instellen' on oen arbeiders- \e vormen-, 'terwijl tevens, de meest noodzakelijke econo-

mische maatregelen 'Tapeten worden genomen ten behoeve van de
meest behoef t igêh.'
De reactie zal dan antwoprden door een rogeerings-commissaris
te benoemen, Dit is de reinste kapitalistische dictatuur,
H e-t, parlement, hetwelk momenteel toch onder den invloed van de
P»V.d...' A* staa't, • toont hierdoor haar ware gedaante on bewijst
daar&oor de werkelijke omvorming niet te willen, 'do.cn-do . die-.,
tatuur van het kapitaal hierboven te stellen. Men moet goed be-
grijpen, dat kapitaal en arbeid niet samen kunnen gaan, *doch dat
er -voor ons maar één mogelijkheid is, n.1% het absoluut uit- , ,
schakelen van het kapitaal on het inschakelen van .de arbeiderü-
radeni, Dit is 'de eenige manier, om het groot-kapitaal voorgoed
ten'onder te brengen en de dictatuur van den arbeid te beves-
tigen" . ' , •
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Vervolgens ontstond een levendige discussie j waaraan Voornamelijk
de.el genomen •werd door personen, genaamd Geil i c om, Landheer en
Vugt». Bij dez-e discussie kwam de ongenegenheid de C.PiN. te
steunen in haar, parlementairen strijd sterk naar voren,. Ttelcman
betoogde o»a.,,dat de C;P.N; de September-staking 1946 niet hacl
gewild, hetgeen zou "blijken uit bepaalde zinsneden in de "Waar-
heid." ëh tevens uit het feit, dat de E.V.C., die in haar hoofd-
bestuur zeven van de acht leden communisten telt, de s-taking,
financieel, niet wilde steunen. Hetzelfde zou reeds o,erder ge-'
bleken zijn toen arbeiders, tewerk gesteld bij reparatie'van do
"Jan Bvertsen" in staking wilden gaan. Ook toen stelde de L.V.C,
zich niet achter die arbeiders.' .
Toen echter de September-rstaking toch doorgang vond had de C.B-1T.-
haar terstond over genomen en de staking na 24 uur doen beeindi-
gen, teneinde hieruit politieke munt te slaan. .
Het heele.optreden van de- C.P.N, in deze zou fout geweest zijn.
Zij .zou zich achter de staking hebben moeten -stellen en deze
laten voortduren, in plaats van haar oorspronkelijk revolutlon-
nair standpunt te verloochenen. Maar Communisten zouden reed.s
te ver op het hellend pad gegaan zijn,; gezien het feit, dat'zij
vroeger de leuze propageerden ; "Indie los van Holland" .en nu
voor'overleg en-samenwerking waren. Hierdoor.loopen.zij dus.meo
in den geest van de. reactionnaire rgroepeni ' . . . ' " " . *
De staking zou echter hebben moeten voortduren. De arbeiders
hadden naar de-n haven moeten gaan, zoch moeten igerbroederen
met de militairen en samen moet-en handelen, zoo noodig met wa-
pengeweld. Voorop gesteld moest echter worden, dat ook wel dui-
delijk gebleken was, dat de tijd voor een dergelijke actie nog
niet rijp is. De R.C.P. is te klein en staat nog practisch allocri
in haar doelbewuste streven, Het was wel gewenscht gebleken, dat
er eon centraal orgaan, werd gevormd, die beoordeelen kan, wan-
neer de -tijd-en de massa rijp is -voor dergelijke acties.
Spreker ves,tigde er tenslotte nog de'aandacht op, dat zoowel
de voormalige Volkenbond als de tegenwoordige U.-ÏÏ".O. geen orga-
nen .waren en zijn ter verkrijging en b'estendig,ing van den we-
reld—vrede, doch in,feite een organisatie ter voorbereiding van
n-ieuwe oorlogen door de kapitalistische staten»
Te 22,50 uur Werd de vergadering door den voorzitter mot een
"woord van opwekking:, om zicli als lid van de. R*C,P. op te geven,
gesloten, waarbij hij .tevens aankondigde, dat er op Woensdag-18
December 3946 wederom een scholings-bij eenkomst zou worden'ge-
houden, waar/bij als spreker een zekere kameraad Kolk zou optre-
den* ' • ' - . ' • ' ,
Bij het uiteengaan van de vergadering wordgecollecteerd tor bo-
etr-ijding van de onkosten (zaalhuur enz. )
De vergadering had een rustig verloop,.
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GEHEIM*

KORT VERSIAG- van de op 19 December 1946 om 20 uur gehouden open
bare vergadering van -de af deeling te ' s-Gravenhage der Revolu--
tionnair Communistisch.© Partij ( R.Ö.P. ).

Aanwezig waren 20 pexaojaen,
De Portiek Secretaris van de afd. * e vöravenhage der R.C. ie

DRENTH, opende de vergadering. Hij deelde mee, da
cTe" vergadering was b el egd , om aan do arbeidende klasse het stand--
punt te verklaren, waar.op de Revolutionnair Communistische Par-
tij zich stelt, ten opzichte van de overeenkomst Linggadjati.
Vervolgens verleende hij het woord aan den Politiek Secretaris
der Revolutionnair Communistische Partij i Njplmj3pS_ ( schuilnac.:
.van gal. if ANTEN) , .

Spreker zeide, dat in de geschiedenis na iederen grooten
oorlog een revolutie was uitgebroken. Hij besprak vervolgens do
oorlogen, die in de twee voorafgaande eeuwen gevoerd zijn en d v
revoluties/ die daarop gevolgd waren.

"Men beweert wel eens, zeide spreker, dat op den laatsten
oorlog geen revolutie is gevolgd, doch men vergeet de thans in
het Oosïen plaatsvindende revoluties. De revolutie in Indonesië .
is een gevolg van de wanverhoudingen, die aldaar heerschten
voor den oorlog. De Indonesiër' werd voor zijn arbeid niet be- •
loond, doch werd -met e enige centen afgescheept, zulks in tegen-
stelling tot de Nederlanders, die gyooteaptlftriöse-n toucheerden11 »

De spreker las vervolgens ©enige krantenartikelen voor uit
readtionnaire bladen van voof den oorlog, waaruit blijken zou,
dat de volksgezondheid $ ofschoon hö dg goprezon, in werkelijk-
heid zeer veel to wensohon oVerlioti

Vervolgens hckoldei spreker de houding van de Partij van den
Arbeid en de Communistische Partij Nederland j dio haar leuzó var,.
voor don oorlog : "India los van Holland" in don stook hebber:
gelaten on nu ijveren voor aanneming van de overeenkomst van
linggadjati,

"In onze oogeif, zeido spreker, bezien wij dio overeenkomst
mot wantrouwen, want wanneer een gedeelte van do bourgeoisie
met Prof, ROMME aan het hoofd voor aanneming is, dan zal met de
belangen voor d-io bourgeoisie terdege rekening zijn gehouden»

Hoewol, wij die overeenkomst volstrekt afwijzen, kunnen wij
ons indenken, dat de Indonesiër voor aanneming ist daar het voo-r
hom de eerste stap is naar de vrijheid, ovenals dit in do Rus-
sische revolutie het geval was met den vrede van Brest-Litowsk,
die diende om de Bolsjowiki in do gelegenheid te stellen hun
posities te consolidcercn»

V/ij rovolutionnair-marxisten, zoo besloot spreker zijn rode,
zijn voor de volledige vrijheid van Indonesië en wij zoggen
haar onz'on steun toe,

Onze leuze is : "Indonesië los van Holland, nu ! ",
Hierna bestond er gelegenheid tot hot stellen van vragen.
Een der bqzookers merkte op> dat Nol Bos nu wel oen lange

rede had gehouden, doch goon dingen naar voren had gebracht.,
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dio niet reeds lang bekend waren.
ffilhclmug, Jaqpijttg gQrdiaand FHAÜENFE3JJER* geboren te ' a-ravcni
9 Juli 1097T cfcaüifeur,wonende Jpris van der Haagonstraat 104,
to 's-Gravcnhage, vroeg of do kojbniale verhoudingen in do 4o
Intornivfeipnalc wel die aandacht kregen, welke zij verdienden,
Wout TIEIiEjiAH, die cvonöens op de vergadering aanwezig was, be~
antwoörcld"cr doize vraag en zbido, dat de koloniale verhoudingen op
de congressen van do 4e Intornatipnalo voortdurend-worden Dospro-
ken. Ongeveer 14 dagen geleden üad te Parijs nog oen "bespreking
plaats tusschen de loden van de 4o Internationale groep' Frankrijk,
Gochin-ChinceBcho groep in Frankrijk en groep Cochin-Öhina-, Dczo
bespreking had ook de koloniale verhooidingon tot onderworp. Door
de politie was die bijeenkomst uiteen geslagen* H&it oen en ander
volgde z.ié dat do 4c Internationale hot koloniale vraagstuk
niet verwaarloost. - ' y

Vervolgens sloot Hermann-Hugo Dronth de vergadering na er op
te hebben gewogen, dat de mogelijkheid niet uitgesloten geacht
moot worden , "dat do R.C.P. door de politie zal worden ge-
dwarsboomd. Zij kan'onze openbare vergaderingen verbieden, maar

. onae aetivit-oit in de vakbonden en in de bedrijven kan zij niet
verbieden ",betoogde hij, .

Om 22».15 uur ging de vergadering ordelijk uiteen*

go-̂ spnalia. Van do eprokers j •
1.' Hormann Hugo Drcnth, geboren te Kasten (Dld») 23-2-1916, wo-

nehde 'te'" -' s-Gravönhagc, Prank-cnstraat 55 b^ , van beroep
kappcrsbediehde Lidi E.V»C. en Eid.P.-, abonnë '(&partacus"|

2 * SalQO.on. Sant on, geboren te Amsterdam, 3-8-1915 > wonende to
Amsterdam, H* Ronnorploin 3 II» van beroep schoenmaker\* Wouter Jan jjicloman, geboren te Melis sant, 23-8-19-20, wonon-

cto WjtoötordamV Bonixstfaat 13 III, van beroep bookhandolaar,
Propagandist on Hoofdbestuurslid H.G,P.
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• - . . ' • Verslag van de openbare vergadering van de- "Revc
•lutionnalr Opamunistischo partij", gehouden op 22 Januari
1947 in. hot vergaderlokaal van deze. partij aan de
Heeren,scr'acht no* 51 t te

. .De vergadering was. aangekondigd in "De Tribune'•' van
18 Januari 1947. Aanwezig waren 24 personen, o'.w. 5 vrouv/en.
Jtan de manden van het vergaderlokaal waron-behalve de partij-
v-lagj vorsciLillende edities van' 1!De Tribune" erk geestverwante
bladen uit België en Frankrijk aangobracht, benevens.'propagan-
da-bilj6tten in verschillende talen :iüt afbeeldingen van L cm i n.

Te ongeveer 20-40 uur opende de voorzitter (wiens
naan niet betond is geworden) .de verga'dcring net enkele woor-
den van welkom tot de v'amrezirren,, waarna hij' zei, dat deae
'Vergadering een herdenking zou zijn van lenin. en' nog twee
andere groet e voorvechters van de revolutionnair-c»'a^unisti-
aciie beginselen, nl» Roza Luxe-.'iburg, en Carlldobknec-ht6 "Deze
drie . grooto partijgenoot on kunnen op Jó"n lijn. geotfjld ^orden^
o;idat^aij uit hetzelfde' liqui' gesneden war.-.n en bov/eaen hebben,
dat zij letterlijk allee .hebben opgeofferd voor dp
VOór 2iij hebben ge-verkt" v,-al'dvte spreker.. ' :

-. • .'-T;.
Ila deze v opQntb'ng , /l̂ a" het part i j-lid, "l

Vaft Zuijlê kO;,!,. enkele bi:ieveii .Van Lenin en Hdèa
voor/ 'die "zijn in-191 7 sohröVen,-aan païtij'luden .:en wa-arih
opwekten om "alle krachten te /tevyn. aan den klass^strijd' ̂n
de belangen van den proletc;riiJr-'o""' r .

Hierna sprak de 'hoofdredacteur van MUe. Tribune";"
Sal©;upn Santen, geboren te Junsterda;:i 3 Au:Tustu« 1915, wonende
aldaar Henrielrte Ko^vrplein 3 • II> die eoii Beschouwing gaf
over do dri<j groot e part i j-figuren:' -Lenln, I-vix ••ibur:'T en Jdeb-
knecht. Hij zei, dat behalve door de R.ö.p., dea^n o.yon4
ook O'.;n Jjenin^-herdenking werd gehouden door do C„.3?.N» te
Jtasterdaa, Jiaatstff jrioorade herdenking we.s a. i. echter uitslui-
tend een misleiding van de .daasa o;:adat do G,Ï.N. niet de
.voetsporon van Lenin, den vechter voor do eenheid der arbei-r .
ders v̂ .n ,dü geheel o wereld drukte, : doch ondersteund door hot.
kapitaal .haar organis'ati- gro.ot wildq Diaken, Vervol.^,ns schots-
te hij op welk eon voorbeeldige wijze genocidu drie g-root e
figiar^n zich ten volle ge.̂ ven hebben aan den strijd voor de
arbeidersklasse, niet alleen voor de arbeiders van hun eigen
land, uiaar voor de arbeiders der geheele gerold* "Het feit,
dat zij aldus de Internationale in het loven hebben geroepen
is juist voor ons hu;t bulangrijkste en daaron kunnen .on -io,.;t.:n
wij hun werk getrouw voortzetten. 2ij begonn,,n en dor'en hrn
^rerk ondor de no^ilijkste oastandi^heden.' L^nin beTon zijn r^-
volutionnair werk op 17-'jarigen leeftijd, als eerste -jaars-
stvident voornaiit-lijk onder'de jeugd, oridat hij erven overtuigd
was, dat wie de' jexigd heeft, ook du'toekomst en :de nacht in
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hanidon heeft. Hij liop daarbij do --rrooto kans
to'.woTdun, au t allo .^ovol'^n vs'ft dien., Spoodig ^ing hij zijn
ideóó-n verbroidon in-.hut biiit^nlaïid* un hot waè -c «n g-lukkij*
ooguftblilc VÖOT h.';..a , - toün hij ai3n SwSfi-.^n collw^a-studjnt vooi1

• zijn' partij g;v7onn^n h.p,df uit^infialijlt kon hij nillipwnjn ar-
beiders achtjr zich s-ctóë,röal;: Ro£® ïtóx 'mburg. tova.m -uit
in^ell^c^ü^ul.....^^!^., .d^
èVÏ^%t^:^¥f^^f^i«a^%^^ète

haar luvcn. LiobkncGht 7/ijddo' zich .-iot -"hart c-, n. aiol" aan
zijn Vüul oavattund w^-rk .in d^n rovolutionhair^n strijd.
Hij T7..,rktc, vooral- ondu r do militairen, -waa-rdoor hi;j oen ho :k-
stü ^n is gemorden van-do partij» Doge driu groOto
toonun aan? dat ond^-r allu , oaète.ndighod^n klaas^nstri jd
lijk. is en dat iüdGrj .arb^id^r daarp.an , behoort déu^ tu
Sp-rokor. uindi.'Tdo zijn betoog mot do lodon. -op tü ;w^kkcjïi, ' du
groots voor^ang^rgi voor öog^n t-o houdjn on t. strijden vol

•nood v n trouw. "Do 'R.C.tP. .is nog niot groot, nscr z i j zal
groot worden ömdr.t zij o., n do^l is Van -do groote Vi^rdo Int-. r
nationale. Ktvar .-/urk on voort g'?,n/r\n iai^t tq s'tuiton,". ' •

Ha doza r.;dvj W'--rd 1 5 -ninUtvn tüpeuz^ord. we.?.rna
Mo jxiffrouw.Van 2uijlokorl "u^nl^o proiJp.gancl.istischL; V-orzcn;
\8:vst ,|i?'e.t Y.cj.prl.a^,.,, Do... vpor^it^t.o.r. ,,s.lo.Qt -A1-' vor^vdor^i^a
oen zaor- 'rustig- • . ka rpk t .o r - ' d ' . ü ' . . t i i i danktci d„-n B^r^kur un

O
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BETOLÏÏTIQNffAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ(R',

Het Centraal Comité van de Revolutionnair Communisti-
sche Partij heeft op 11 en 12 Januari 1947 vergaderd en
tot de hieronder vermelde werkverdeeling onder de leden
vanhet Centraal Comité (C.C.) besloten;

SaL SAHTEIT (Nol Bos) wordt opgedragen, zich naast de
werfczlSffineden voor het politiek secretariaat, voornamelijk
te belasten met de eindredactie en de uitvoering van "De
Tribune" en zijn werk in dien zin op te vatten, dat hij in
de eerste plaats arbeiderspartijgenooten daarbij betrekt;

§nst MIJLËEK wordt opgedragen, de organisatie van het
apparaat, waarbij hij in de eerste plaats zijn aan-

dacht besteedt aan het werven van arbeidersIeden en Tribu-
ne-abon&es, voorts wordt hij belast met het algemeen secre-
tariaat vanhet Centraal Comité; *

wordt opgedragen, de werkzaamheden

W

k#ï

verbonden aan het economisch secretariaat, daarbij zijn
voornaamste aandacht bepalend aan partijfractlewerk in
S.y«C« en H.Y.T.

wordt opgedragen zijn voornaamste aan-
w d e n aan de verstertlng van de Afdeeling Den

Haag, voorts de redactie van HDq Rode QcteberM . welk blad
voor den vijftienden van ledere maand in het bezit van
abonnés en afdeelingen dient te zijn;

Willy DE BQEB wordt opgedragen zijn voornaamste aan-
— dacht fl̂ 1 i j de n aan de versterking van de Afdeeling Amster-
dam, voorts heeft hij de redactie te voeren van "Het Kom-
pas", dat voor den vijftienden van elke maand in het be-
zit van de partijgenoot en die Air te zijn en zich te wijden
aan het organisat ie-eeore t ar iaat i

CQÎ EIŜ  wordt opgedragen zijn voornaamste aan-
aan de soholi^ff van de Partij;

Hermanü _ITH wordt opgedragen zijn voornaamste aan-
dacht te besteden aan de versterking van de Afdeeling Rot-
terdam, waarvoor hij zich tenminste twee keer per week naar
Rotterdam zal moeten begeven;

Theo TAN TIJH wordt opgedragen de organisatie van de
scholing,ter hand te nemen;

ffloezah HAIÏZAH wordt opgedragen, zich in de eerste
-plaats te wijden aan de versterking van de Indonesische

x wcrkzaamhe.den der partij en wekelijks een bijdrage over In-
donesit aan ^JJe Tribune" te leveren.

j Hamgah ging op 24 Januari 1947 Inwonen bij Andries
Dolleman aan de Lirinaeusstraat 256 te 's-Gravenhage;

BE BOSR wordt oggedragen zijn voornaamste aandacht
wijden aan de versterking van de partij in Overl.lsel en

de totstandkoming van een ardeeling in Enschede;
J.FEHDSBS wordt opgedragen naast zijn werkzaamheden

voor de Afdeeling Botterdam, zijn aandacht te wijden aan
Ihet werken in de E.V.C., Rotterdam.

Terzonden op 28 Jènuarl 1947*
aan: het Hoofo\van den Centra-icai ¥«iligte«idsdienst, alhier.
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Verslag van een op Zaterdag 25 Januari en Zondag
26 Januari' 1947 in het :gebouw "De Leeuw" te Amsterdam
gehouden conferentie van de Revolntionnair Gommunis--
tische Partij (R,C.P»)« '

SalQifflon SANJEN, geb.te Amsterdam, 8-8-1915, wc -
nende te Amsterdam (Nol Bos) opende op ..25 Januaril947
Om 20 uur de bijeenkomst, welke door 40 personen wcro.
bijgewoond. •

Hij gaf een overzicht van de acties van ds 4e I n -
ternationale in verschillende landen en belichtte di-
houding van de politieke partijen in Nederland, zich.
daarbij bepalend? tot dis partijen, die zeggen- de bt-~
langen der arbeiders te behartigen. De Partij van ac u
Arbeid ie volgens spreker ge^n arbeiderspartij, doch
zou nauw verbonde-n zijn met ,,do bourgeoisie en dus
niet me.r als een socialistische partij beschouwd kun- •
nen morden*
. De Communistische- Partij Nederland vervulde vol-
gens spreker can contra-revolutionnaire rel in Neder-
land. rtZij verkoopt veel linkeo-he phrases, doch i& :.n
werkelijkheid absoluut niet genegen, die belofte in
te loseün, integendeel zij drukt stakingen de kop in
en hengc-lt na-.;.r miniHters^etcls, daö.ï'bij den parletnca-
tairen weg bewandelende in plar.ts vr,n te trachten cp
revolutionnaire' wijze aa.n de macht te komen. De toe ~
stand in ons land ie nu nagenoeg ge-lijk acn die in'
Duitechland in 1923. Ook dr„~r hebben de coaaunietcr
toen hun kans om aan de macht te komen, voorbij laten
gaan", r-ldus spreker..

Hij wekte -voorts de pc.rtijgenootcn op, om r.llc
krachten in. te s pennen het partijprogram in de Een -
hei ds vakcentrale te doen verwer'kclijken*Hij oefende
critiek uit op Rïarinus Paulug. ^LG-fiOM. geboren te
Rotterdam, 4 December 1902, wonende IClovenisrsburg -
wal 93 te' Amsterdam, die z i jn partij-opdrachten t,o,v,
de'voorlichting van partijgenootc n en geestverwanten
inzrJbe de Indonesische kwestie had verwar.rlo-sd en
ook verzuimd had voldoende contacten te leggen in In-
donesië, wr,~r meer dan de helft der bewoners achter
"partijgenoot Tr.n I^LAKK**," zou stam. .

Tenslotte behandelde spreker de prijz^n-en loo-
nenpolitiek» Volgeas hom is "de glijdende 'lo-nschar.l»
voor de arbeidere dé juiste oplossing om uit de huidige
ge impasse te geraken» De leuz-s vr.n de E.V,0*om de
loonc-n met 10$ te ve'rhoogen wns z-.i.reeds -verouderd,
dit no<;t minetene 25^ worden.

Bij de- hierop volgende gedachtenwisseling^vroc,^
Alb£rt..DOL£EMt die. e,n boerderij bezit te Zc-lhem*
we 1-kè .me - ning ' fe t partij bes tu.-r heeft, t.a.v.de ver --
deling van land in de- d.; r de Russen bezatte zone vv?
Duitschland. Sal Santen Verklaarde, dat het partijbe-
stuur die verde.ling toe juicht*

--. • Ricnue l'
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Rienua Pelgrom was het niet eens met het partijstandpunt
t.aiViidé. glijdende loonschaal, doch vond de leuze van de
C *P. N i "Prijzen omlaag en loonen omhoog" juister, \s FERARE3 (Vijol) geb, te A'dam 5-1-1922, won. te

Amsterdam; was voor een "glijdende loonschaal" en tegen de
leuze ;van de 'E.V.C* {vo'or 10$ Toons verhooging). Hij oefende cri-
tiek uit op de partij, omdat zij zich niet voldoende actief
gedraagt in d e Indonesië -kwestie en nog geen positief stand-
punt heeft ingenomen ten aanzien van den thans begonnen strijd
die naar spreköï * verwachting nog wel 5 jae.r zal duren.

Wouter tfan TIEtMaAN. geb. te Melissant 23-3-1920, won»
te Amsterdam betoogde, dat dé arbeiders eerst aan het verstand
moest worden gebracht j wat feitelijk een "glijdende loonschaal"
is, daar hiervan door hen" niets wordt begrepen.

De kapitalisten begrijpen het echter best en zijn er '
zeer beangst voor. Hij verzocht het bestuur dasrover in de
part i j ̂organen een uitgebreide discussie te doen ontstaan.

•Henricus Johannes. COMBRINK, geb. te Delft 25-2-1913 , v/on.
te Delft, zeide dat hét in de arbeiderswereld thans schijnbaar
rustig isjin werkelijkheid : echter zijn de omstandigheden voor
een revolutie zeer gunstig. Ik heb, zeide spreker^ aori reis ^
door Nederland gemaakt en. heb- met eigon oogen gozion, hoe
groot do armoede en de verbittering ondor de arbeiders is, Wij
mootonzeor . waakzaam z i jn^ want de revolutie kan onverwacht
uitbrekon,_ovonals dat destijds in Rusland gobcurdq,

Flip GRAVE (Bloks) E.V.C*-bostuurdor uit Eindhoven, ver-
klaarde zich togon do louze van de S. V. G. voor 10$ loonsvor-
hooging. - -

Om 23 uur van eerstgenoemde datum word do conferontiu
verdaagd,

Op Zondag 26 Januari 1947 o;: IC uur \:srü de

l ÜIl,'.̂ at i-obi bs- -.ulpon ,.-,8-12-lfcl2, • -ou
de ort.Eiiiisati-e-3ecrec.aris, o:/orió..e o.e

Hij ver^elc-di de ->artij :̂et oen karrtclub, ,/Fr:rin ec titer ve- i
•'£ene;Ht'-r worofc, rr:.a.\:.vele leden voeren de hun verstrekte o-o-
drac-iten niet uit en laten al het werk op een klein aantal
getrouwen neerkomen. 'Dit ia goed tot uiting gekomen bij de
staking in de havenbedrijven van Antwerpen, waaraan door ge-
brek aan werklust van part-i j -genoot en niet de benoodigde- steur
kon worden verleend.. !rWij moe-ten, betoogde spreker, ons overa_
midden in den strijd werpen en vooral onze a'andacht besteden
aan het. opwekken en steunen van- oppositiegroepen in de Commu-
nistische Partij Nederland, die .wij tot ons standpunt moete/ï
'overhalen, er echter wel voor zorgend, dat zij lid blijven
van de Q.PJ^
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- -v •• : . Ook het Work in dé -E. V» C. vis^zeer. belang-rijk' en moet
nog harder aangepakt word en ̂Hi j 'wekte vorder de partijge-

• noot en op, om op het a. &, congres, der.-, E.V.C. Ant on VAN DM
•• .feiSRG-, geb. te Rotterdam 23-3̂ 1903/ won. .t-e Rotterdam, te

herkiezeji ,als Sen voorzitter, teneinde" ¥al voorkomen,, dat
- ... ; • - . • Maarten BOELLA/3RT, geb, te .Haarlemmermeer, 20-2-1906, won.
: . ;. / te Amsterdam, die de E,V,C,-leiding op die pi.- ts-wensohte,

als zoodanig wordt gekozen,daar zulks voor de revolution-
naire arbeiders een verzwakking zou beteekenen.

v ' . . - . : 'Over de' kwestie van.het royement -.van Melis MOLLEMAN,
'•' .ge'b... t e... Amsterdam 30-11-1914», won. te Amsterdam, zeido spre-

ker, dat Molleman • een baantje in do E.V.C..(Hij, is lid van
d.en Landelijker! Read,vbedrlij^a^roep Fabriekmatige v/d E.V.
C. geworden) verkoos boven de ürincipos van de partij.

Ook oefende hij critiok uit op hot paroij-lid VALKS.
- , . socrotaris van don..Plca,tselljkon Raad van do s,V.C. to

Eindhovon, die op het afgoloopcn congres van de É,V.C.
stemde voor do fusie N.V,V.-E.V.C. toneindo zijn baantje to '
künnon bóhoudon.

"Het weekblad "De Tribune", aldus spreker, moet een
bedrijfskrant worden, waarin alle arbeiders hun grieven en
klachten kunnen uiten.Er zijn echter groote financiëele
moeilijkheden,alleen door de "raak de bel" actie, is de
krant kunnen blijven bestaan.Een groote actie voor het wer-
ven van partijgenooten en abonné 's staat voor de deur',

Mulder verzocht den perbijgenooten,daaraan hun krach-
ten te geven.

'^ Vervolgens had wederom een gedachtenwièsoling plaats.
* . Ferares uit Amsterdam, wilde,d&t do partij ''straat-

demons tratios"voor zou schrijven.
/ Hugo Herman DRMTH. geb.be Haste(D) 23-2-1916, woa.
^ -te '^s-Gravenhage, was tegen de ondersteuning van de candi'-

datuur v&n Anton van den Berg, die toch ook blijkbaar esn
dubbele rol heeft gespeeld, in de E «V, C.Ook oefende hij cri-
tiek op Leonardus TER-.LAARE.peb. te Amsterdam, 14-3-1899,
won. te Amsterdam, die nu zijn heil zou zoeken bij de"Rijs-
wijkache Werkloozen kas" ^en vakbond aangesloten bij een
strikt neutrale vakcentrale (N.V.C.) om een baantje te krij-
gen ,» ; v.

5al Santen verwachtte van Moesa HAt^ZAH, geb, -te Palem-
bang 4-11-1920, won, te Amsterdam, meer voorlichting ̂ nzake
de Indonesische kwestie'en spoorde hem tot de grootst-moge-
lijke activiteit aan. '

Theo VAN TIJN, student in de geschiedenis aan do Am-
sterdajnsche Universiteit, verklaarde,dat hij, mob H.pombrink
on S.Santen do scholing krachtig aan zou pakken.

J.A.PENDERS, geb* to Rottordam 14-12-1913, v;on.to Rot-
bordam, verklaarde, dat hot partijwork in Robtordam ooniga-

- zins-
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zins was Tarwaarlodsd , daar- het kader al zijn krachten gaf
aan het werk in de E^V.C. •

• • . • : . - . Dé, e opnoj^i-Sch secretaris: >•- . • ;
A«DOLLEMAN deelde mode., dat hij den nacht, vooraf -

. gaande 'aan de d om ons t ra tic?' t e wrocht van de E .V.C. j met
oen zestal "-goede" partij genoot en fee Utrocht zou zijn, toa-

. ;;o^d;G5;41^>ŝ a^^
•" ';!cM'P'om- vtoor, bh" na 'do demon s tra t iq iao t 'gehoornd Tolad 'tö' tiolpor-

... .Tot slot verzocht, Flip Gravo hot -partijbestuur om
loozo partij genoot oh aan hot work t o krijg 0.1 bij iffiEELIPS to
Éindhovon, daarr hij hiorvan voel voor do parMj vórlwaöht:to.

• Om 17 uur van genooajdon datum was do " discus sio "bo-
ofindigd. •

O

O
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AAN DE ARBBIDEHS IN DE AMSO?BRDAMSE HAVM.

Kamerad en,
De gebeurtenissen der laatste weken hebben een ge-

spannen toestand doen ontstaan en een zware verantwoor-
delijkheid op ïïw schouders geladen. Immers, de Nederlandse
bourgeoisie heeft besloten haar uitbuitingsobjecten op
Java—an Sumatra gewapenderhand te heroveren en daartoe
heeft zij ooTTTTet Nederlandse proletariaat de duimschroe-
ven aangelegd. De herovering van de olievelden van Palem-
bang en de suikerfabrieken bij Krian (Soerabaja), heeft
bewezen dat het Nederlandse kapitaal de overeenkomst van
Linggadjati slechts gesloten heeft als eerste stap op
weg naar volledig herstel der koloniale uitbuiting en
bereid is andere, slappen te doen volgen. Daartoe gaat
zij thans op uitgebreide schaal over tot het transporteren
van dienstplichtigen naar Indonesië en schroomt in haar
machtswellust zelfs niet om koopvaarders en passagiers-
schepen in oorlogsschepen te veranderen. Het oproepen
van steeds meer lichtingen dienstplichtigen en het ver-
anderen van zeelieden in zeeaaLj^daten, bewijzen dat het
koloniale kapitaal van plan is desnoods de gehele Neder-
lanfee jeugd aan zijn belangen op te offeren, om de Indo-
nesische massa's weer het juk der uitbuiting op te leggen*

Kameraden, arbeiders i
Onder hetzelfde juk van het kapitaal dat de lonen om-

laagschroeft en de prezen omhoogjaagt, zuchten wq» De
bevrijdingsstrijd der Indonesische massa's verzwakt het
Nederlandse kapitaal en vergemakkelijkt onze strijd. De
Nederlandse bourgeoisie, die de koloniale oorlog ingaat,
is meer van U afhankelijk dan ooit. Meer dan ooit berusten
de sleutelposities van de bevrijdingsstrrjd der Indonesische
arbeiders en arme boeren zowel als van het Nederlandse
proletariaat bij U.
WAf KUNNEN WIJ DOEN ?
De muiteril op het passagjers-oorlogsschip "Boissevain"
getuigt van het groeiend verzet onder de soldaten.""2ij, ~*
zelf arbeiders jongens, zijn bereid een verbond te sluiten
met het Nederlandse proletariaat zowel als met de Indo-
nesische massa's. De golf van stakingen, die op de Amster-
damse proteststaking van 24 September volgde, bewijst dat ?
het geheele Nederlandse proletariaat achter U staat. Het \s thans mogelijk de ban te breken en eens en vooral ver- i

dere troepentransporten te verhinderen. Het is nodig dat

1000-10-46
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de gjJLJ3-*-leiding heïonnarS' wordt aannaar beloften het
laatst op het "Ja-of-nee-congres" ondubbelzinnig uitge-
sproken, om troepenuitzendingen te verhinderen. BIT IS
NODIG DAT OP HIT HUIDIGE S*V.C.-CONGHES DEZE BBLOJTE
HERNIEUWD EN TM UITVOER GEBRACHT WOEDT.

Kameraden J - ~- :
E*V.C.-vertegenwoordigers uit het gehele land zijn deze

week te Amsterdam bijeen. Ia deaelfde week vertrek de 01-
debarneveld met een verse lading arbeidersgongens naar
het oorlogstoneel. Maakt-deze week en dit congres tot een
hoogtepunt van strijdbaarheid en solidariteit. Dwingt de
S.T.G.-leiding-haar weord :te houden. BBEMT DS SïAKINGS-
E4.SS:BN OESüf, zodat geen arbeiderèjongens meer naar Indo-
nesië gaan en het Indonesische proletariaat en de arme
boeren hun onafhankelijkheid kunnen bevechten.

l GBSS MM M GEffl CENT VOOH DE HPÏÏHIALISTISGHE OOHLOG J
I IKDOHSSIÜ LOS VAH HOIiAKD KU il

Revolutionnair Gomaunistische Partij
(De Tribune)

Nederlandse Sectie van de IV® Intei
nationale. O

LEES "DE ïiilBTIHE",' het revolutionnaire weekblad voor dé
arbeiders. ' : .. .
Losse nummers .12 cent. per maand ƒ 0.50, per kwartaal
ƒ 1.50. Verkrijgbaar in alle kiosken of bij de administra-
tie: Nieuwe Kerkstraat 50-1, Amsterdam-C.

VERZONDEN AAN: Hfd.C.V.D.,Haag. F.
. B.M. Asd.

• - : - ' • • • • • • • • • - -P*G, Asd.
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•G E ir E r M. : '
Verslag van de ppenb'are vergadering,, gehouden door de

Revolutionnair Communistische Parti j;.,(af deeling .Amsterd,am)
op Woensdag 5 Februari 1947, te '20 uur, in een vergaderzaal-
t je, Na. e uwe Heerengracht 51,' te .Amsterdam. Beze vergadering-
was aangekondigd in het weekblad v'De Tribune", v̂ r- l Februs-
r i 1947. ''. ., . • , . - • • : • - .

•- Spreker: EENST. 'PETER. MULDER. geb.' -te.: ¥ulpen,,? .E9-127 f la,
voorz. van de.R"7ü~.P., won. Nieuwe :Kerkstr .50', te ^Amsterdam,.
die'het onderwerp: .<;Het.: Ë,V. iC. congres", besp-yak... •" . . ' . . . -

I)e'vergadering werd. bijgewoond door 12 personen, waar-
onder 2 vrouwen, al.len kennelijk uit „de arbeidersklasse.,'Sr
werd niet gecolporteerd of. gecollecteerd,,' in. het zaaltje, wa-
ren geen leuzen of .opschriften aangebracht .• •..'... . ,,: ••

?e 20I45 uur"".opende een QnJ©kend persoon-de vergadering,
In zijn openingswoord sprak hi.j zijn leedwezen er over uit,-
dat zóó weinig "kameraden" gehoor i.haddê  ge geve'ti ̂ -.on dez.6,,.
vergadering te'bezoeken. Na d'e.,aanwezigen welkom te hebben:; ...
geheeten, gaf hij het woord aan den spreker E•.?.Mulder;
(Laatstgenoemde'had, wegens de- gebrekkige meubileering vjar. . .
het zaaltje, een vuilnisemmer als .zitplaats gekozen).

Spreker begon zijn rede met. te zeggen, dat D..Dolleman,
aanvankelijk op deze vergadering ;zou. spreken, docJ-i dat deae
had, bericht, dat hij wegens ziekte verhinderd waa r E;eh ;p„o- '
giiig om Hugp Herman Dr-entV ili't 's-Gravenhage -nog &ls fepre-, . .
ker op deze vergadering 'te dbón optreden, bleef zonder -re- ,r
sultaat, :zoodat hi-jj g'eheel'önvoorbö'reid, iots zou zoggen
in verband met het EVV iC..congres -te ./Liiisterd.ami : ,

'•Tïïet gaat, ör in déze' dagen .om, aldus spreker,: moeten
wij vak b£nds eenheid j ja of neen ?^ïet is niet moeilijk voor
oen vakbondsarbeider, op deze vraag e on antwoord te geve,né
De •yerdcol.dheid der arbeidersklasse in verschillende vakbon-
den^ benadeelt^ ohze k.taöht, Be -werkers .in één machtigen vak-
-bond, datls' stoe.ds het streven-geweest van allo socialisten,
wien:het ernst' was met de. zaak. der arbeidersklasse. Het be~ -
lemmert ons optreden, als virij'iji de bedrijven'verschillend
georganiseerd zlj'ïï. Het brengt een kunstmatige kloof > waar»-:
van slechts de .kapitalisten prpfiteorcn. Wij verklaren na- -. :
èrukkelijk: nwij zijn voor een eensgezinde vakbeweging".,

- Maar'waarpm, aldus spreker, zijn wi j dan to.gon de.z,®
fusie *?' ̂i.j' - |i jri goen tégensténders :van, eon,fusie, tuss.clièj|i
E,*V,C. en N,̂ .V. Fi j" zï jn^ephtpr tl Q gen: do; bas i ö', waarop 4©-;
ze fusie tPt .stand komt. En de .R,C,p.,.sta%t 'ïïaarbij .niet Al-
leen. Op h'.ot laatste E.V rC .c PE gr es "spraken 45 ,000 arbeiders
zioh'tèg^n d'eze .fusie uit, pmdat '2iij. tegen dezo ,basis aijn,
waarpp r.zij gegrold wordt. Wie z'ou'willen. boweren.» dat 'deze.
45,000 arbeiders";,;'tegen, pon, normale fusie zouden'hebben ge-
stemd, m'â kt •zich belacljcliak, - ' • ' . " ••'-•'•

Hot;:-rappprt, dat' tot grondslag,der fusie mpct dienen, •
doet afstah'd van datgene, waar.vpor..do arbeiders .in alle lan-
den en te 'allen .tijde juist "tot do-Vorming yaó een^ .vakbewo-
ging"overgingt;n:-:!ïDen KI as senó t rij d'"'. Moor èan een derde ,ge-,.
'deolte, van het fusie-rappprt, wprdt. bestoed aan ,de ötioh.ting
van den Atbeld:',, 'Het cLoel. van, ds.ze stichting, het staat
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lijk in het rapport, is: "De orde in het bedrijfsleven te her-
stellen" i Dit is een val van het grootkapitaal.

De eenheid, die door deze fusie wordt gemaakt, heeft
dus niet het doel de strijdbaarheid d$r arbeiders t-e vergroo-
ten. Haar d-oel is het veeleer om het de arbeiders > in dezen
tijd van duurte en lage loonen,, onmogelijk te .maken om b. v.
tot een staking over te ga&n,. VJi j: twijfelen er niet aan, d. L t -
de N .V. V. bonzen het .b-p hun beurt ''niét' kunnen vinden met de
kapitalisten. • • • ' • . '

Overal poogt do L. V „C. leiding den indruk te wekken,
alsof zij het' met ':het fusie rappor, t niet eens is. Maar, zoo

^^^^^ .;vttrr de' eenheid- »
'

zegt > :
Op de vergaderingen "van de. "bedrijfsgroepen wordt er dan' bij
gezegd.: "Als de fusie maar eeipaal een' fo-it is, dan gooien
wij .het r-apport op zij- en komen' met -onze voorstellen. Door
deze voorstelling van zaken is Blökzijl er in geslaagd oen'
groot gedeelte v&n de voormalige tegenstemmers ,. voor het fu-
sierapport te winnen. Ik verklaar echter uitdrukkelijk: .
''Blokzijl zal in de gefuseerde organisatie niet togen de
NW.V.bonzon strijden». .Blokzijl is lid van de '04.3?-.* N.., zoo-
als bijna het geheole, thans voorgestcid'c 'Hoofdbestuur . Ie
C.P.N, voert cé.n politiek van klassenverzoening. 'De C.Ï'.N,
heeft afstand gedaan vsn den strijd, terwllle van oventu-r
eele Ministerzetels in een burgerlijke rcgcerin'g. •

_ \U. zult vragen, hoe is thans -de --gejig van zek.c'n op het
congres ?' Ondanks alle, door Blokzijl ienbBQ.n' --mentrc'gelèn,-
hooft hij angst voor do stom' der •arbei&cr.s, op het congres.
Daarom -wordt slecht B tien -üur'.̂ Qn dèr zes bongrcsdagelï-
s;̂ %ikbaaï gesteld vbor de, diseüsöie , "D&axcsm moeten fle
Jj&llce bedrijfsgroepen, in eigen hWi-shoudeli jke
ovür de fusie spjjfekcr. en een enkeic vertcge-nwoürd'igci!
zen,, v.clie ö$> het öMigres -zcl spreken. ¥i j moeten de leden vc.n
de ll.ir.C-. ̂ pwekkefi., om he% ïusieïapp-oitt nog- eens goed door te
lczc-h« Hc-t ,4-s verkeerd om-;Ve denken d&t het to,ch al con ver-
loren zaek -is . Wij :'4aoctcn Verken om andere mannen is: het Hoofd-
bestuur vaft de E. ?,.C.. te fc\-=i j' gen. Ons streven moet- zijïi om
Toon vrji der Berg uit ïtotterdaüi, in 'het Hoofdbestuui? van de :
E.V.C, te plaateen. Ofschoon .Toon .v. d. Berg hot vertrouv/en go-
niet , van allo Ilotterdemsche arbeiders , .is 'hij' c" oor het Hoofd-
bestuur niet opnieuw candidaat gestold. Hij is iimncrs tegen
de fusie-basis, hij is tegen klassenverzoening. . Z.ijn plaats
moest, worden ingonóiten door iemand die kneedbacr is in ö.c
handen van Blok2ijl\t •argumoiït, dat tQgon Toon v. d .Berg
werd gebruikt is, dat 'zijn. optreden niet altijd even zeker
wasn. . • • . ' - :'

Spreker stond vervolgens :nosg go ruimen tijd stil bij de
stce'ds doorgaande prijsstijgingen en hot antwoord der E'. V .p.
leiding hierop, n.l. een lOonöver.hoogingsvan 10 ̂ ;.. ;tpe eenige
wijze, aldus spreker» waarop do e:t;boiderskla,ssc .öiet het
slachtoffer blijft -van de inflatie der kapitaliston., î  de
invoering van de glijdende lóonsqhaal. T̂i j moot on strijden :. "'
voor een loonvloer vr.h 'f»50«-- per wcok, met 'do bepaling, . dat
bovendien eon vaste premie wordt ui tb c t ac. ld, gelijK elan de
prijsstijgingen, dan woton' ;wij dat, bij prijsstijging, ons loon
niet steeds minder wordt",.- ' • ": ."';;'"

ITa de aanwezigen er' nogmaals ops'te hebben "gewezen, dat
ï:do godsvredo-politiok,-. in iïot f usf e -rapport'1 neergelegd, naar
dea afgrond leid t s:, eindigde spreker zijn betoog.
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Albertu'a Johannea YAIf DER ZWAÉ>
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Wout
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Jacobue Lodewikas VAN WEIHen Pieter Henri
volledige personalia van genoemde personen zijn meermalen
opgegeven).

De leiding van de vergadering berustte bij H.M, van
der Horst voornoemd, die mededeelde, dat het congres van
de partij zal worden gehouden in de maand December 1947.
Tevens deelde hij mede, dat 2 leden van het Centraal Comi-
té der' Partij, namelijk;,Sal Santen en Wout Tieleman op
22 Augustus„J.947 naar_ Pgri3j[ auLlJ.aji .VH3;̂ rêSSff!
de partij te vertegënwDorgigen op het Euro^eeg_

r!QJiffreFir hetwelk wordt gehouden aan het einde van de
maand Augustus 1947.

Ha de terugkeer van de twee afgevaardigden, deelde
spreker mede, zal de partij op 27 eĵ ĝ gĵ kgjiibar- 1947 te
Amsterdam een landelijke__ ,Jke Iedejivirgadering houden. Aldaar
zullen de afgevaardigden verslag uitbrengen over het be-
sprokene op het congres.

Ha het Europe-es Internationaal Congres zal in de iaâ
ITpvember 1947 te Parijjs een Wereldcongres van de 4e.Inter^-
'nationale worden gehouden, inTaansrüïting daarop wörat"""n"et

gehouden.
Vervolgens werd het woord gegeven aan Sal Santen.

Santen becritiseerde de houding van het afdelingsbestuur '
in Den Haag, hetwelk hij gebrek aan activiteit verweet,

C o.a. wegens het niet voldoende plakken van manifesten bij
de aanvang van de gebeurtenissen in, Indonesië. Hij noemde
dergelijke houding een inbreuk op de partijdiscipline.

Andries Dolleman verweet hij, in het door hem opge-
stelde manifest "Aan de leden van de Partij van de Arbeid"
en in het artikel "Hoor en Wederhoor", voorkomende in het
weekblad "De Vlam" (no.32 d.d. 15 Augustus 1947) te "ver-
zoeningsgezind" te zijn geweest. Deze geest, betoogde s pre/* J
ker, hoort in onze partij niet thuis.

Bovenstaande uitlating van Sal Santen had uit de aard
der zaak een hevig commentaar van de zijde van A.Dolleraan
tot gevolg, die ten stelligste ontkende, dat aan genoemd
manifest en artikel een verzoekingsgezinde gedachte ten
grondslag lag.

De discussie hierover duurde enige uren.
Tijdens deze discussie, waaraan ook door Wout ïiele-

man werd deelgenomen, deelde laatstgenoemde nog mee, dat
hij had vernomen, dat er in de Communistenbond "Sr>ftT-fcgqj|g««
ernstige moeilijkheden waren gerezen wegens verschil van
mening inzake tee-t- beleid van de bond in vakver enig ings-
kwesties.

De vergadering duurde tot 2 uur 's-nachts, waarna de
spreker, Sal Santen, de rest van de nacht doorbracht ten
huize van Moezah Hamzah genoemd.

Verzoonden op 23 Augustus 1547 _— _ _
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier file Heer Procureur-generaal, alhierj
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Datum :

G 3 TI S I Li. » r l ,t-i Amsterdam, 27 Jeptember 194-7.

üV'jiWIGHIP van een op ./oensdagavond, 24- .dep tombe r 194-7» ge-
Eouden ae stuursveggaci_eriag_..vs-n de afdeling Amsterdam der
.Revolutionnair k)oimuunis~eische Partij (iï. G .'.t ,) .

Jlias ^9-eod_orus vaiiJJlüil, geboren te Amsterdam, 17 ^November
1924-,~ bëTland'eTde als pöTitiek secretaris enige onderwerpen,
waarvan één een_.actie behelsde, gericht tegen de Nederlandse

Daar de boycot-actie van de S.V.G. practisch op niets is uit-
gelopen en onrust onder de arbeiders niet is ontstaan, wordt
er in de kringen van de S.G,P. op gezinspeeld om alsnog te
proberen dit uitgetrapte vuurtje weer aaii te wakkeren. Er-
kennende, dat de K.C.P, klein en zwak is^-wordt naar middelen
gezocht om van buiten af en vooral onder de bed rijf s arbeiders
meer aanhang te krijgen. 3r is bij de N.D.8.M. een partijgenoot
die gegevens verschafte omtrent de reparaties aan de schepen
JAN VAK GAL3ÏI en de ÏHüjviP, Dit werken aan de schepen is de
schuld van de G,P.N, en : J . V . G . , die de boycot-actie practisch
niet doorgevoerd wilden zien. De taak van de A,G.P. is nu om
de .J.7.C.-Ie/ding i.,., gebreke te stellen bij de arbeiders en
opnieuw, zrj het dan. in de toekomst noote voor andere schepen,
toch een begin van boycot te krijgen,

^.;jr is nu een brief gezonden naar de k. V, G,-Liet aal, waarin aan
de boycot-actTë"~~woi"'dt herinnerd en waarin verlangd wordt met
de arbeiders - der 1:'.D.;-.!.Li. spoedig een vergadering te houden,
waarin wordt overgegaan tot stillegging der werkzaamheden
aan beide schepen en nog komende boten. Reeds heeft D.3 'ZttlBU-
Iv'S, als voorbereiding tot deze actie, e on. inleidend artikel
geplaaust. 3én pamfTgfc.„zal luaancla£^^a^s_. bJj de ingangen van
de ïï.D.'j.jvi. v/orden 'ver-ispreitTf^Sarin de arbeiders mededeling
wordt,gedaan van de brief aan de :i],V.G. en waarin verder
wordt omgeroepen om het werk te staken.

kien verwacht in de kringen der A.G.P. nauwelijks een reactie
van de zijde van het ïï.¥.G,-bestuur op deze brief, maar men
•wil andere week Vrijdag een nog pittiger manifest uitgeven en
de arbeiders oproepen, op grond van het falen der i!.V.O,~
leiding, zelf een boycot-comité .te kiezen en zelf een verga-
dering te houden.

Nog werd besloten om Zaterdag 27 oeotember 194-7 bij de N.D.S.ivi ,
een aantal ü?KlBlMlï]!s gratis te verspreiden.



Op een op Donderdag 25 oeptenber jl. gehouden huishoudelijke
vergadering van de afdeling Arasterdam der Jl,ü..P. werd een
en ander, als hierboven omschreven, nog oen. stevig herhaald,
waarna de verspreiding bij de IT.D.o.iJ. werd georganiseerd ,
Hierbij waren slechts 11 leden tegenwoordig.

De op Zaterdag 27 en ^ondag 28 HepteDber te j-jn sterdam
plaats vindende landelijke par tij conferentie, die een politiek
karakter zal dragen, zal bezocht worden door ca. $0 partij-
genoten uit den lande, voor v/ie logies in orde is gebracht,
i-laar verluidt, sullen op de conferentie geen besluiten of

Liigen worden genomen, c.q. f-ehouden.

II f f "i . C. 'V.D. , Haag. J1.3.
H.G. Asd.

C
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VERSLAG van een uitgebreide zitting van het CENTRAAL COMITÉ
van de Revolutionnair Communistische Partij , gehou-
den te Amsterdam op Zondag 21 Maart 19̂ 8 in gebouw
DE LEEUW. __
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\n de voorzitter, Salomon SANTEN (Amsterdam, 3.8.1915) om

10 uur het woord nam, waren 19 personen aanwezig. Hij deelde
|eerst mede, dat het afwezig zijn van Ernst Peter MULDER
f(Weiper, 28.12.1912) en Bareld POSTEMA (Haren. 23.1.1909)
oorzaken had.
Tostema heeft na het laatste congres blijk gegeven van
groot pessimisme. Eerst wilde hij niet aan het werk der
partij beginnen omdat hij in Amsterdam geen woning had,
hetgeen al van een slappe houding getuigde. Tenslotte slaag-
de hij met een woning en toen deed hij nog niets. Hij is
toen op een kleine C.C. (=centraal comité) zitting uitge-
nodigd en daar bleek dat hij er een afwijkende mening op
na hield, dat hij geen vertrouwen had in de arbeidersklasse
en dat hij niet geloofde in het weerstaan van een komende
oorlog. Hij vond onze partij klein en niet tot grote din-
igen in staat, haar invloed was hem te gering.
Mulder verkeert in een downstemming. Hij heeft veel goed
werk voor de partij verzet en hij heeft mij (Santen) per-
soonlijk verzocht hem uit zijn functie in het C.C. te ont-
heffen eb als gewoon lid aan te blijven daarin. Gezien de
werkzaamheden die Mulder voor de partij heeft verricht,
moeten we hem ter wille zijn.
Postema zullen wij verzoeken zijn functie in het C.C. neer
te leggen. Wij hebben ons in hem vergist; 't is allemaal
erg jammer; van onze kant is er van de afdeling Amsterdam
wel wat hoog opgegeven, waardoor Postema tegen de berg
werk opzag en blijkbaar het begin niet kon vinden. Voor
"Fostema zal nu in de plaats komen lozeg FERARES (Amsterdam,
5.1.1922). De plaats van Ernst Mulder zal worden ingenomen
|door Hugo Hermann DRENTH (Haste, 23.2.1916) te 's-Graven-
'hage.

i HlJMANS uit Schiedam vroeg nog enige inlichtingen omtrent
Postema. Het had hem al verwonderd op het congres, dat een
nieuw lid direct in het C.C. werd opgenomen; hij was er
echter niet dieper op doorgegaan, omdat Postema op het
congres een uitstekende indruk maakte. Hij stemde daarom
ook voor hem omdat hij meende dat dit wel wat kon worden.

SANTEN legde uit, dat Postema een persoonlijk vriend was
van Mulder; beiden kwamen uit de C.P.N. Ppstema was een
tijdlang de economisch leider der R.C.P. in district Gro- *

ningen, waar Mj goed werk heeft gedaan.
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Op grond daarvan werd op hem hoge'prijs gesteld, maar helaaj
.."jullie hebben het gehoord, de man is een en al pessi-
misme en er valt niets mee te beginnen".

Vervolgens zou de nieuwe economisch secretaris DRENTH zijn
i inldding houden, waarmee Henricus Johannes CQMBRINK (Hof
'van Delft, 25.2.1913) het niet eens was en in de mening
verkeerde, dat SANTEN dit moest doen. Na enig geredetwist
komt toch DRENTH aan het woord.

In zijn inleiding zegt DRENTH, dat het kapitalisme na de
oorlog verzwakt is, in verval verkeert en haar ondergang
tracht te remmen door een grootscheepse aanval op de ar-
beidersklasse, die murw gemaakt moet worden om een oorlog
tegen de Sowjet Unie mogelijk te maken. De nieuwe koers
der stalinisten, die strijd en actie willen, moeten wij
ondersteunen en aanmoedigen. Juist nu, nu de reactie met
alle mogelijke middelen de linkervleugel der arbeiders-
klasse wil ondermijnen en lam leggen is het een misdaad
een scheuring in de E.V.C, te verwekken; juist nu, nu deze
getuigt van haar strijdwil, werkt een scheuring in de
E.V.C, de reactie in de hand. En de C.P.N, zal dit handig
weten uit te buiten en tegen de arbeiders zeggen: "Zie
je wel, de hulptroepen der reactie doen hun werk". We
zullen er daarom alles op moeten zetten om een scheuring
in de E.V.C, alsnog te voorkomen. In de E.V.C, bevindt
zich het meest strijdbare gedeelte der arbeiders; wij moe-
ten naast ben gaan staan, hun actie en strijd ondersteunen,
aanvuren en het vertrouwen dier arbeiders winnen. Geen
ondersteuning van de centristen, zoals Toon van de Berg,
die hoopt op het paard te mogen zitten van de P.v.d.A. :
en er misschien al van droomt om met zijn actetas over te ;
lopen naar het N.V.V. Wij moeten stuwen in de richting van i
ons revolutionnair-communistisch-zijn.
Spreker geeft dan een overzicht van de in Frankrijk plaats
gehad hebbende gebeurtenissen.
Zo zal men ook hier, onder de onder invloed van het stali-
nisme staande arbeiders, het werk moeten doen; steeds op-
komen voor vakbondseenheid en de stalinistische leiding
geen kans geven voor schorsing of royement.

X I Dan is het woord aan C.van OOSTERWIJK uit Rotterdam.

Hij begint met er op te wijzen, dat in de praktijk de din-
gen wel eens heel anders gaan dan de theorie aangeeft.
Hij zegt dat de E.V.C.-leiding geen klasse-actie wil,want
ze heeft de meelstaking in Amsterdam laten doodbloeden en
de bouwvakstaking is ze bezig te localiseren, waardoor
deze staking al bij voorbaat verloren is. Beide stakingen
waren gericht tegen de Regering; de E.V.C, wil wat onrust,
wat rommelen, maar een werkelijk goed voorbereide actie
gaat ze uit de weg. Zij gebruikt de arbeiders voor poli-
tieke doeleinden, zoals met de havenstaking, breekt daar-
mee de strijdlust en is zelfs daardoor een gevaar voor de
arbeidersklasse.
Onze aanwezigheid in de leiding van de E.V.C, in Rotterdam
was reeds eerder een doorn in het oog van de stalinistische
landelijke leiding.
Wanneer het nu tot een scheuring is gekomen in de Rotter-
damse E.V.C, dan ligt de oorzaak'bij de landelijke leiding;
ik wil dit duidelijk voorop stellen. Zij vreest, dat bij
mogelijke conflicten haar de leiding uit handen wordt ge-
nomen; vandaar deze schorsingen, vandaar dit afsnijden van

hele
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hele afdelingen, ook buiten Rotterdam. De C.P.N, wil de
E.V.C, als instrument geheel in handen hebben en als dat
niet gaat desnoods liquideren. Werkelijke klasse-actie wil
ze niet, dat heb ik zo even al gezegd, enige particuliere
conflicten, dan hier, dan daar, zonder enige voorbereiding.
Tenslotte moet men begrijpen dat werkelijke klasse-actie
voorbereiding behoeft. De E.V.C, heeft de massa der arbei-
. ders niet; ze blaast wel hoog van de toren, maar ze haalt
| de loo.ooo leden niet meer, bî  bosjes gaan ze er uit.
De massa zit in de Uniebonden. De E.V.C, heeft 2 jaar
lang de C.P.N.-leuze "Opbouwen en Produceren" ondersteund
én de fusiebesprekingen met het N.V.V,
De nieuwe koers van de C.P.N.-E,V.C. kan spreker niet on-
dersteunen; zij, die in de comité's van actie zitten zijn
dezelfde die in de partij en de afdelingen der C.P.N, de
lakens uitdelen. Spreker ziet in Rotterdam geen kans deze
scheuring tegen te gaan. Toon van de Berg heeft onder de
Rotterdamse arbeiders grote invloed en het zijn vooral
de besturen van TRANSPORT die hem tot scheuring opdrijven.
Trouwens, in de gehouden functionnarissenvergadering zitten
wij met z'n tweeën-; Twee man van de R.C.P. Het merendeel
wil zich van de E.V.C, afscheiden, E.V,C.-II'worden of de
naam helemaal veranderen in Onafhankelijke Vakbeweging.
Wat moet ik nu doen ? vraagt spreker. Ik voel er niet veel
voer om met de stalinisten in een schuitje te varen.
JTenslotte deelt hij nog mede, dat de afdeling ZEELIEDEN
"bezig is zich van de E.V.C, af te scheiden.

Er wordt dan even gepauseerd en dan ontspint er zich een
vinnige discussie.

SANTEN wijst er op, dat het een grote fout is van Ooster-
wijk om vast te stellen, dat de- theorie en de praktijk wel
eens verschillen; hij heeft dit afwijkend standpunt in de
partij wel eens meer gehoord, maar wil er nu eens scherp
stelling tegen nemen. De theorie van de partij is opgebouwd
uit het leven en de practische ervaringen der partij in het
verleden. Een partij zonder theoretische basis, alleen op,
de practijk gebaseerd, zou geen knip voor de neus waard
zijn.

l FERAREZ waarschuwde tegen het oprichten van een nieuwe sec-
tarische vakbeweging. Hij herinnerde zich het N.A.S. en
ten opzichte hiervan het meningsverschil Sneevliet-Troteky.
Sneevliet was voor het behoud van deze kleine zuivere sec-
tarische vakbond, die geïsoleerd van de massa stond, ter-
wijl Trotzky als z'n mening uitsprak, desnoods voor een
gele vakbeweging met spionnen en verraders te zijn, maar
toch wijd open voor iedereen die vechten wilde.

HIJMANS uit Schiedam zei het te betreuren, dat het onder-
linge contact zo slecht was; de opvattingen van het C.C.
hoort hij hier'voor het eerst; hij begrijpt ze wel, maar
inmiddels is hij, afgaande op het Rotterdamse conflict,
en menende dat dit goed was, geschorst.

Tieleman
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Wouter Jan TIELEMAN« geboren te Melissant, 23 Maart 1920 betreurde
het, dat Oosterwijk z'n naam heeft gezet onder het manifest, waar-
in gezegd wordt, dat men met de E.V.C.-leiding niet meer wil
spreken. Hiermede laadt men de schuld van de scheuring op zich.
Hij waarschuwt Oosterwijk voor de centrlst Toon van de Berg, die
afgezakt is naar het klein burgerdom; het zal de taak zijn van
Oosterwijk om op de a.s. Donderdag in ODEON te Rotterdam te houden
ledenvergadering de arbeiders te winnen voor de vakbondseenheid
en intrekking te eisen van de schorsing.

Harry COMBRINK zegt, dat Toon van de Berg een parvenu is; hij
heeft met hem in Spanje in de loopgraven gelegen, kwam hem laatst
tegen en dacht dat het Baron Van Voorst tot Voorst was, met een
actetas als een directeur van de Amsterdamse bank. Hij vergelijkt
hem tenslotte met het type Burink, linkse frases maar rechtse
doeleinden en het zal de taak van Oosterwijk zijn de eerste de
beste gelegenheid aan te grijpen om deze Toon van de Berg te ont-
maskeren bij de .arbeiders en hem van zijn aanhang los te maken.

Elias Theodorus van TIJN (Amsterdam, 17.11.1921+)wil zich met het
practisch werk bezighouden; er zijn in Rotterdam door de partij-
genoten fouten gemaakt. Oosterwijk moet een brief schrijven naar
de landelijke leiding van de E.V.C., waarin hij verzoekt om een
onderhoud, zich uitspreekt voor onvoorwaardelijke vakbondseenheid
en de gewraakte zin in het manifest, waarin jaert? besprekingen met
de landelijke leiding werden afgebroken, als niet door hem zo ge-
steld, naar voren brengen.

OOSTERWIJK:

Theo van TIJNs

OOSTERWIJK:

Theo van TIJN;

Wij hebben al zoveel brieven geschreven, ze geven
toch niet thuis.
Dat is een andere zaak; met een afschrift van die
brief wend je je tot de arbeiders; daaruit blijkt
dan dat jullie de scheuring niet willen.
De landelijke leiding geeft al niet eens zegels
meer.
Die vraag je tegelijk aan en voor het goed blijven
functionneren van je E.V.C.-afdeling laat je zelf
zegels drukken; weigert de landelijke leiding de
gevraagde zegels op te sturen, dan ben je toch
gedekt; blijf intrekking van de schorsing eisen
en blijf je uitspreken voor de eenheid. Ook Hijmans
zal moeten schrijven dat hij het niet goed begre-
pen heeft; hij moet zich in dezelfde vorm uitspre-
ken als Oosterwijk.

OOSTERWIJK wijst er dan nog eens op dat niet zij, maar de lande-
lijke leiding der E.V.C, deze scheuring veroorzaakte; hij wil de
eis blijven stellen dat het hoofdbestuur van de E.V.C, aftreedt.

DRENTH zegt, dat dit niet gaat, de R.C.P. heeft geen meerderheids-
positie in de E.V.C., pas als we die veroveren kan zulk een eis
worden gesteld.

Een motie, die door SANTEN wordt voorgelezen maakt een einde aan
deze kwestie. Daarin wordt uitgesproken: dat de scheuring in de
E.V.C, als een grove fout wordt gezien, dat door de betreffende
partijgenoten alles in het werk moet worden gesteld deze breuk
te herstellen in het belang van de arbeidersklasse. -
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(Deze motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor en l tegen.
Efaige anderen waren al weggegaan. Oosterwijk stemde tegen).

Sal SANTEN en Wout TIELEMAN werden als gedelegeerden aangewezen
om het wereldcongres van de ke Internationale te Parijs bij te
wonen, * -- » ........ *•• "E"*111 . «••••eg-"

FERARES deelde nog een en ander mede over de financiële toe-
stand. In DE TRIBUNE wordt daarvan hoog opgegeven, maar dit
is voor de buitenwereld. In werkelijkheid is er nog geen ƒ 200.-
ontvangen en er komen steeds meer moeilijkheden met de drukker
die we zo af en toe maar wat geven, dan houdt hij zijn mond
weer. Ondanks alles zullen we trachten ons interne maandorgaan
te handhaven en ook komt deze week eindelijk de havenkrant.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze zitting
om half zes.

VERZONDEN AAN* Hfd. C. V. D., Haag.
H.C. Asd.

F. 3
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Amsterdam, 3 Mei 1946

Binnen het kader van de plaatselijke 1-Mei-viering werd
door de Revolutionnair Communistische Partij, Nederlandse
Sectie van de Vierde Internationale, een avondvergadering
gehouden ih een der zalen van het "Forestershuis", Sarpha-
ti straat 10, alnier.
Hoewel de gereserveerde zaal plaats bood aan. plm. 150
personen, was slechts eenx 55-tal belangstellenden aan-
wezig,, waaronder plm, 20 vrouwelijke bezoekers. Opvallend
was de relatiedf grote opkomst van. jongeren, in de leeftijd

n 18 tot 25 jaar, waaronder enige studenten werden waar-
genomen. Seen der bezoekers was in Uniform gekleed.
De zaal was versierd met een tweetal partijvlaggen en grote
getekende portretten, van Lenin en Trotzky. Achter de be-
stuurstafel had, naast de jeugdige voorzitter plaats geno-
men, de bekende hoofdredacteur van de "Tribune" en spreker
voor deze vergadering,
galomon SAFJM •. .
geboren te Amsterdam, 3 Augustus 1915»
wonende Henriétte Ronnerplein 3 II, te Amsterdam.

Aan de partijleden was per circulaire kennis gegeven vam
deze bijeenkomst, terwijl daarnaast im "De tribune" be-
langstel lioig was gevraagd. Hoewel de vergadering kennelijk
een min of meer besloten, karakter droeg, werden zonder enig
controle, ook aan andere bezoekers, toegangskaarten. a 35
ceat veikocht.
Aan de ingaag van de zaal was gelegenheid zich te voorzien
van een passend rood strikje of partijlectuur aan te schaf-*
f en.
De gehele bijeenkomst stond onder leiding van:
IBLias !Eheodorus VAH TIJN

seudoniem L. van der Kolk,
geboren te Amsterdam, 17 November 1924,
wonende James Wattstraat 3 huis, Alhier,
die later op de avond door Sal Santen, "onze voorzitter"
werd genoemd, waaruit dus kan worden opgemaakt, dat aan
deze reeds bekende jongeman de leiding van de plaatselijke
afdeling der partij is toevertrouwd. — De bekende Ernst
MULDER werd op deze vergadering niet opgemeikt en. zijn
naam werd ook im geem enkel verband genoemd.
Te ongeveer 20.25 uuir werd de bijeenkomst door de voorzit-
ter geopend met eem woord van welkom. Hij sprak er zijn
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teleurstelling over uit, dat slechts zo weinig "kameraden"
aanwezig waren. - Hij moe££ tot zijn grote spijt de mededeling
doen, dat de ongeveer twee maanden geleden vanuit Amerika ver-
zonden gramofoonplaten met een redevoering van Trotzky nog
steeds niet waren ontvangen. Hij beloofde de teleurgestelde
vergadering, spoedig na ontvangst van de betreffende platen,
een aparte bijeenkomst van de partij te doen houden, ter
kennisneming van de intioud dezer rede,
Door middel vam. een geluidsinstallatie werden vervolgens enige
gramofoonplaten met opnamen van toepasselijke mm ziek of liede*
ren ten gehore gebracht. De aanwezigen toonden warme belang-
stelling voor dit punt van het programma,

( Een persoon» die werd aangeduid als te zijn genaamd: Harry
MAHDM of BBMDM en wiens juiste personalia niet konden wor-
den vastgesteld, declameerde daarna een zestal werken van be-
kende socialistische dichters. Voordracht en innoud mochten
de aanwezigen kennelijk boeien en een warm applaus beloonde
de kunstenaar.

,- Vervolgens ontwikkelde de voorzitter in een openingstoe spraak
C de oorsprong en geschiedenis van de 1 Mei-viering. Hij herdactfl

(^ , daarbij de grondlegger van de moderne arbeidersbeweging, Karl
Marx, om, daarna in te gaan. op het mislukken van de tweede en
Derde Internationale do>o>r verraad vatt reformisme en. stali-
nisme. SJpreker herinnerde aan de oprichting van de Vierde
Internat! anale in 1938 en deelde vervolgens mede, dat enige
weken geleden een tweede wereldcongres van de Vierde Inteiv
aationale was gehoudem, waarbij ook de Nederlandse Sectie was
verte genWoordigd.
handelende over de taak van de jeugdige kameraden In de nog
jonge beweging, deelde hij mede te hebben deelgenomen aan de
.nternationale kadervorming, waarbij het opvallend was ge-
weest, dat zowel docenten als cursisten, tot de jongere garde
ladden behoord* Toch kon spreker het niet goedkeuren, dat
over de oudere kameraden eem geest van pessimisme was gek o—
nen, waardoor zij zien niet meer beschikbaar stelden voor het
werk van de partij. Met een opwekking te volharden in de stryg
>esloot hij zigm betoog.

( Nadat door me erbe doelde declamator wederom eem vijftal veraem
( waren, voorgedragen, volgde een korte pauze,

Tijdens deze pauze verliet een 10 tot 15 tal aanwezigen de
zaal» waaronder ook de declamator met zijn dame.

Onmiddellijk na de paufce werd het woord verleend aam de in
de aanhef genoemde Sal
Deze spreker mocht er niet in slagen zijn gehoor te boeien.
In zijn betoog was dam ook weinig verband te vinden. Hij gaf
critiek op de 1-Mei-vierimg van de C*P»N, en '!Partij van de
Arbeid", welke laatste, naar sprekers mening, mede schuldig
was aan het verbod van 1— Mei-betogingen in het bezette gebied
van Indonesië. Vervolgens hekelde hij staatslieden als De
Gaulle, Churchill en Truman, omdat zij in naam van. de demo-
cratie, maar in werkelijkheid in het uitsluitend belang van
het kapitalisme, anti- coramuni sti sch zijn. Daar stelde hij
tegenover het bekende anti- stalinisme van de Vierde Inter-
nationale. Uitvoerig ging ook deze spreker in op het "ve-r-
raad" van de reformistische en bureaucratische arbeiders,
waardoor ïweede en Derde Internationale zijn mislukt.
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Breker gaf toe, dat de arbeidersbeweging in. de twintigste
eeuw zeer moeilijke tijden had gekend, maar om meer dan èên
reden, geloofde hij aan een opleving en uiteindelijke over-
winning van de internationaal georganiseerde arbeidersstand.
Hij deelde mede tegenwoordig te zijnTop het tweede wereld-
congres van de Vierde Internationale, waar belangrijke richt—
lijnen voor de toekomstige strijd zijn uiteengezet. In dit
verband sprak hij over 50 deelnemers, waarvan sommigen meer
dan/organisaties vertegenwoordigden en waarbij vooral de zo-
genaamde koloniale volken sterke deputaties hadden, samen-
gesteld.
Met een herhaalde opwekking de moeilijke strijd niet te sta-
ken, maar gebruik te maken van de komende kentering, besloot
Santen zijn spreekbeurt.

De vergadering, die een. rustig verloop had, werd daarna ge-
sloten met het gemeenschappelijk zingen, van de "Internationale
Te 23 uiar verlieten de aanwezigen de zaal. - Collecte of
colportage werden niet gehouden.

Verz. aan Hfd. C. V. D-, « &-Hage;
P*Gr., Amsterdam;
B.M., Amsterdam;
H.C., Amsterdam. B-M-5,

c
c
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Amsterdam, *+ Mei 19̂ 8.

VERSLAG van een op Zondagavond 2 Mei 191+8 in gebouw DE
LEEÏÏW, alhier, gehouden bijeenkomst van de Afde-
ling Amsterdam der Revolutionnair Communistische
Partij, waarbij als spreker optrad R.COLVIN DE

aangekondigd als leider der Trotzkistische
/fractie in de S^naa±an Ceylon en een der belang-t~-y£.
rijkste leidende functionnarissen van de Bolsjewis-
tlsch-Le&inistische PartjJ van India en Ceylon.

Deze bijeenkomst, die noodzakelijk een besloten karakter
moest dragen, werd bijgewoond door ca. -̂0 personen, waar-
van enige uit Ts-Gravenhage afkomstig. Er was een meerder-
heid van studenten en een klein aantal arbeiders.

De in het Engels uitgesproken rede werd vertaald door
Salomon SANTEN, Amsterdam, 3 Augustus 1915j en
|Wouter Jan TIELEMAH, Melissant, 23 Maart 1920,
die beiden als gedelegeerden van de Hollandse sectie der
*fe Internationale bet vierde wereldcongres hebben bijge-
woond .

I Een begroetingswoord werd uitgesproken door Elias Theodorus
van TIJN, geboren te Amsterdam, 17 November 192M-.

C
R.Colvin de SILVA dankte allen voor hun aanwezigheid en
zei vervolgens blij te zijn in Holland te vertoeven. Op
l Mei jl. had hij in België gesproken op een vergadering
in het mijndistrict Charleroi. Op 3 Mei zou hij naar En-
geland vertrekken.
Het wereldcongres heeft 3 weken geduurd; er waren 50 ver-
tegenwoordigers uit 22 landen.
Argentinië kon door omstandigheden niet aanwezig zijn,doch
schonk een belangrijk -bedrag aan geld. Vast is komen te
staan door de besprekingen,, dat wij van sectie tot partij
zijn gegroeid, nog wel zwak, maar doelbewust, 'Er werd een
zuivere analyse opgesteld van het kapitalisme en het sta-
linisme; er werd slechts ééjén taak gesteld, nl.-,de revolu-
tie in alle landen vóór de derde wereldoorlog uitbreekt.
Het gaat er om, te zijn of niet te zijn. Deze taak is niet
nieuw, integendeel, oud, maar blijft op de dagorder als
de enige manier om een oorlog te voorkomen en de macht
zelf in handen te nemen. De appels vallen niet direct rijp
van de bomen, 't is een groeiproces; met veel geduld, hard
en taai werken zullen we slagen of ten onder gaan; andere
wegen zijn er niet.

JP preker
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Spreker gaat dan in korte trekken na hoe de eerste wereldoor-
log ontstond, nl. door het verraad van de 2e Internationale;
de tweede wereldoorlog ontstond door verwording van de 3e In-
ternationale ,
Na de tweede wereldoorlog is er iets veranderd in de wereld,
nl. het koloniale vraagstuk. Op de massa in India liep het
Engelse Imperium zijn kop te pletter; men wist er geen raad
meer mee, maar men zegt, dat voor het Engelse Rijk de zon
nooit onder gaat en lachend voegt spreker er aan toe dat er
mensen in India zijn, die beweren, dat God de Engelsen niet
in donker vertrouwt. Nog weet de Engelse reactie gemene zaak
te maken met de inheemse bourgeoisie. Beide hebben zij één be-
lang, of niets, of alles, dat begrepen ze heel goed. Nu goed,
zeiden de Engelsen, jullie krijgen zelfstandigheid, een eigen
bestuur, eigen ambtenaren; breng alles maar zelf voor elkaar
en geef ons 6%. De koopman bleef in India, de Engelse vloot
bleef in de Indische wateren, de Engelse koopvaardijvloot gaat
rustig haar gang. De inheemse bourgeoisie buit de massa nog
ruwer uit, maar ziet tegelijkertijd duidelijker dan ooit dat
de massa zich straks tegen haar zal keren. De revolutie in
India zal komen; de bevrijding van de massa in India kan niet
los staan van de bevrijdingsstrijd in de West-Europese landen.
Het samengaan van de kapitalistische kaste moet gevolgd worden
door het samentrekken van alle werkers in de wereld. Een neder-
laag van de kapitalisten in de koloniën versmalt hun posities
in alle landen; verzwakt dermate, dat zij niet in staat zullen
zijn een oorlog te voeren of een revolutionnaire beweging te
onderdrukken. Door deze beweging zal tevens een einde komen
aan het bureaucratische stalinisme; de massa uit de Sowjet
Unie zal dan worden meegezogen.
Ten slotte zette hij uiteen dat "ons" anti-stalinisme anders
moet worden gezien dan het burgerlijk kapitalistisch anti-com-
munisme van vandaag. Dit laatste is -er op gericht de arbeiders-
klasse te onderdrukken en haar de strijdbaarheid te ontnemen.

Na zijn rede verzocht men spreker enige mededelingen te doen
over de wijze, waardoor de Trotskisten op Ceylon invloed kregen,
Spreker vertelt dan in Engeland te hebben gestud,e,ejcd; het Harx-
isme was "Hem niet vreemd. Toen hij na zTJn'™s'tudï'e in 1932 op
Ceylon terecht kwam, was er grote werkloosheid, dus armoede en
ellende; hij greep op illegale wijze deze kwestie aan onder de
leus: Weg met het Engelse gezag. Het stalinisme had weinig in-
vloed op de bevolking; de partij organiseerde een aantal massa-
stakingen, o. a. in Calcutta en wist de stalinisten uit haar
leiding weg te werken; een aantal malen werd spreker met z'n
kameraden gearresteerd, maar zelfs in de gevangenis ging het
werk, door middel van de bewakers, die gemene zaak maakten,
door. In Juli 19̂ 7 leidde hij nog een massa-staking van 100.000
man, werd gearresteerd, maar werd onder de druk der stakers
vrijgelaten.
Op Ceylon zijn de arbeidsverhoudingen beter dan in het andere
deel van India.
Er is nu een vakbeweging, die door de staking van Juli 19̂ 7
enige eb vertoont, mede naar aanleiding van de krasse maatrege-
len der Regering.

Bil
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Bij de gehouden vrije verkiezingen werd spreker met twintig
kameraden in het parlement gekozen.
De stalinisten kregen 5 zetels.
Toch is de partij op grondslag van de eenheidsgedachte een
eenheidsfront met de stalinisten aangegaan, om daardoor een
bredere basis te verkrijgen.

Snreker nam afscheid met de wens Holland in een revolutie weer
\ * • 1 1 1 iiiiiiiiiriMiHmiiii*rtitiinn—~-if-r —•• .- -\.te zien. —• „„„.,—-—.

:-£r—. _..— ___——__—__-.__________.-_-..-,—-.—.„—_.._______________________—_.

VERZONDEN AM: Hfd. CVD., Haag. F.3.
HC.,Asd.
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REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ
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Op zondag, 2 Mei 1948 om 19.00 uur, werd in gebouw
"De Leeuw" te Amsterdam een besloten vergadering gehouden
door de Revolutionnair Communistische Partij (E.C.P.).

Op deze bijeenkomst, die werd bezocht door dertig par-
tijleden, werd het woord gevoerd door de Ceylonse afgevaar-
digde naar de wereldconferentie van de 4e.Internationale,
genaamd: DA SILfA.

Da Silva sprak in de Engelse taal, Hij gaf een over-
zicht van de groei van de Ceylonse partij. Deze partij, die
aanvankelijk een Marxistische was, veranderde onder invloed
van de geschriften van TROT2KY., in een sectie van de 4e.In-
ternationale.

Gedurende de wereldoorlog werd de partij verboden en
de leden werden geïnterneerd. Sommigen van hen wisten ech-
ter te ontsnappen, zij bemachtigden een Brits vliegtuig en
vlogen daarmee naar Engels Indiö. Aldaar aangekomen ver-
brandden zij het vliegtuig en begaven zij zich naar politie-
ke vrienden, bij wie zij gedurende de oorlog hebben vertoefd.

De rede van Da Silva werd vertaald door de C.C,-leden,
Sa11 SANTEN en Wout IIBLBJgAg.

On 22.30 uur ging de bijeenkomst uiteen.

Verzonden op 15 Mei 1948
aan: C.V.D.
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Verslag van een op 15 Juli 1948 gehouden bestuurs-
vergadering van de Afdeling Amsterdam der R.C.P_
in de woning van Harry Gombrink - inwonend big
Rebel - Leidse Kruisstraat 32-11 te Amsterdam.

] Aanwezig waren:
• J Slias Thepdorus van TIJN, geboren 17 November 1924 te Amster-
* dam, glectro-monteur T wonende James Wattstraat 3 &s- te Am- j
sterdam.

de BOER, geboren 25 Februari 1919 te Amsterdam, e.lec-
ricienf wonende Bonistraat 15-111 te Amsterdam.

Ji
n
^ \e ZIJLSTRA, geboren 5 Januari 1893 te Amsterdam, houtha-

venarbeider, wonende Ogstzaanstraat 44-111 te Amsterdam.
/ 1 Henricus Johannes OOMBHIHK. geboren 25 Februari 1913 te Hof

van Delf t , Journalist , wonende Leidsekruisstraat 32-1 I bij
Rebel te Amsterdam en

pij Mas PLBKKBR, geboren 3 October 1924 te Amsterdam, meubelma-
" wonende Afrikanerplein 9-HI te Amsterdam.
Van Tijn hield een inleiding, die ongeveer als volgt luidde:
PartijgenotenI
Op de 7de Juli eindigde de eerste etappe van onze verkie-
zingsactie. Bij de vijf-minuten-speeches zeiden we telkens;
"onze partij is geen partij als alle andere". We bedoelden
daarmede, onze partij voert geen verkiezingsactie voor de
stemmenwinst, maar om onze overgangsleuzen bekend te maken,
en om de reyolutionnaire partij te versterken. De uitkomst
van de verkiezingen in Amsterdam is voor onze afdeling zeker
niet onbevredigend geweest. We kunnen zonder overdrijving
zeggen, dat zonder het onophoudelijke werk van een handvol
partijgenoten, we er zeker niet in geslaagd zouden zijn, om
meer dan duizend stemmen op onze partij te verenigen. Maar
dit resultaat kan slechts dienen om de volgende stap,"Ver-
sterking van de Partij" te verwerkelijken. Dan pas kunnen
wij zeggen, onze verkiezingsactie is geslaagd, als we posi-
tieve winst aan abonné's en leden geboekt hebben. Deze ver-
kiezingsactie heeft ons de mogelijk^gegeven, dit resultaat
te bereiken. :^^3r
De partij heeft meer bekendheid verworven. .3 en'p aar duizend
proefadressen hebben "De Tribune" een tijdlang gratis ont-
vangen en moeten thans bezocht worden. 3en gedeelte der ar-
beiders toonde sympathie voor onze partij. Dit maakt het mo-
gelijk ons dieper in de bedrijven te vestigen. De 2e etappe
van onze verkiezingsactie komt nu. Het is noodzakelijk, dat
niet alleen die kameraden, die bij de verkiezingen avond aan
avond op stap waren, daaraan mede werken, maar dat meerdere
kameraden worden ingeschakeld.
Bezoek van proefadressen, huisbezoek voor ledenwerving en
voorbereiding van openbare vergaderingen zijn thans de eerste
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practische taken ter afwerking van de verkiezingsactie.
Ónze partij ging plotseling de verkiezingen in, zonder
veel voorbereidende discussie en werkzaamheid. Laten wij
nu dan zorgen, dat de afwerking der verkiezingen perfect

onze^a.rti^e^a^
is.
Over ongeveer

T- l V "•£3 een
verkiezTngsactié' en ter opening van de discussie voor het
derde parti.î conp;res.-me±Jerstmis.-. Laat, zo zegt spreker,
onze afdeling dan positief gesterkt te voorschijn komen.
Naast deze werkzaamheden, staat het te bezien, dat er nog
andere activiteiten ontplooid zullen moeten worden. De
dreigende situatie in Indonesië stelt de boycot weer op de
agenda. Slechts wanneer wij er in slagen, om als gevolg
van de verkiezingsactie, onze invloed te versterken, kunnen
wij hopen, de boycot te verwerkelijken. Om al deze werk-
zaamheden te bespreken en te regelen nodigen wij de leden
uit voor een ledenvergadering, waarvan ik de convocaties
al heb verzonden. Deze ledenvergadering vindt plaats op 19
Juli a.s. des avonds om 8 uur in gebouw "De Leeuw" in de
Valkenburgerstraat.
Verder zou spreker gaarne vernemen, hoe of men denkt over
d e Lutera.anjrgrojjP -̂ Gj? g; ep van BarjBĵ LOTJJRAAN, geboren 3
Juli 'TS7&" t e Amsterdam" —" VëTEé̂ 'ïn̂ ^ "aï̂ eTo'pen verkiezings—
actie haar medewerking, ook financiël, aan de E.C.P. ver-
leende, en of men deze groep op de a.s. ledenvergadering zou
uitnodigen.
Persoonlijk voelt spreker er niet veel voor. Hij is een
beetje huiverig voor deze mensen. Br zijn goede bij, doch
het merendeel heeft een meerderwaardigheidscomplex en is
met deze slecht op te schieten.
Hierna neemt Gombrink het woord.
Hij zegt er niet veel voor te voelen om de Lutéraan-groep
op de ledenvergadering uit te nodigen. Wel wil hij hen een
kans geven om te spreken op een openbare vergadering, met
een spreker van ons er naast. Verder is hij het met de voor-
stellen van Van Tijn eens, dat wij de resultaten van de ver-
kiezingen verder moeten uitbuiten. De lijsten van de scho-
len waar gestemd is, zijn ons nog niet verstrekt. Zodra wij
deze hebben krijgen wij een beter beeld van die buurten,
waar men op onze partij gestemd heeft. Hier moeten wij, dan
in de komende actie, het zwaartepunt leggen voor abonné en
ledenwerving.
Over de uitslag van de verkiezingen in gnttfipdam l g hij
enigszins teleurgesteld. Men heeft zich aldaar, wel van de
C.P.N, afgekeerd, doch ondanks onze deelname aan de verkie-
zingen hebben wij deze mensen toch niet op kunnen vangen,
De kwestie, G. P. N. - B.V.C, zal daaraan wel niet vreemd zijn,
't Merendeel der overgelopen kiezers is naar zijn mening
overgezwaaid naar de Ps>£*î Ŝ-l̂ Jê»j£k2il/
Verder brengt hij critiëT™uTF̂ p™°Të~lïaagse partijgenoten,
die heel zwak zijn geweest in de hulp aan Rotterdam.
Vervolgens neemt Willy de Boer het woord:
Hij brengt critiek uit op de wijze, waarop men in de ver-
kiezingsdagen de zaak met de verkiezingskar organiseerde.
Het was een janboel zegt hij. Niemand wist op het laatst
meer waar hij moest zijn. Meer wil hij hiervan niet zeggen.
doch hoopt hij, dat men lering van deze dagen zal trekken
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en het de volgende keer beter geregeld zal worden.
Tenslotte vraagt hijjof "De Tribune" niet gelijk als in
de verkiezingsdageh, per week kan verschijnen en of het
niet beter is, de leden die blijk geven, toch niets voor
de R.C.P. te willen doen, af te voeren. Hij spreekt in
deze van onnodige geregistreerde ballast.
Vervolgens oefent Max Plekker critiek uit op de contribu-
tie inning door partijgenoot Jacobs. Hij komt om de 4 weken
maar eens bij de leden kijken. Voor sommigen is dit te
zwaar. Plekker heeft Jacobs hier al eens over aangespro-
ken, maar dit heeft geen verbetering gebracht. Hij ver-
zoekt hierin verbetering te brengen. Verder vraagt hij,
het op de vergaderingen niet zo laat te maken, want dit
is een der redenen van het slechte vergaderiobezoek.
Daarna is het woord aan ZIJLSTEA.
Deze vraagt, alvorens over de gestelde taken van de partij
een en ander te zeggen, eerst enige inlichtingen over de
Luteraan-groep. Hij heeft wel eens iets over deze groep
gehoord, maar voor dat hij zich hierover officieel, uit-
spreekt wil hij eerst wel eens goed ingelicht worden.
Van Tijn deelt daarop mede, dat de Luteraan-groep bestaat
uit een aantal jseurpieten̂  die wel staan op het standpunt
van de 4e Internationale, maar op grond van het feil?, dat
zij met enige mensen uit de R.C.P. niet kunnen opschieten,
niet tot deze partij behoren. Zij hebben tijdens de ver-
kiezingen hun medewerking beloofd en gegeven en zelf in
een gestencild blaadje, genaamd "De Voorpost" onze deel-
name aan de verkiezingen verdedigd en'd e candidaten der
R.C.P. aanbevolen.
Nadat zijlstra deze inlichtingen had bekomen, was hij van
mening, dat men alsnog moest pogen, deze mensen op kame-
raadschappelijke wijze in het werk der R.G.P. te betrek-
ken. Lukt het ons slechts een paar van deze mensen in ons
werk te betrekken, dan is toch deze Luteraan-groep ver-
zwakt en wordt hij mogelijk opgegeven. Hij acht het voort-
bestaan van deze groep, naast de R.C.P., hoe goed misschien
ook bedoeld ? een versplintering en belemmering voor de
R.C.P. en niet in het belang der revolutionnaire communis-
tische arb eid ersb eweging.
Hij onderstreept de door de secretaris gestelde taken,
maar meent daarbij op te moeten merken, dat men, wat be-
treft de mogelijkheden van doorvoering, met beide benen
op de grond moet blijven staan. De mensen, die de verkie-
zingsactie met nog een viertal kameraden hebben gevoerd,
zitten hier. Zij weten uit de aard der zaak hoe gering in
aantal wij zijn en hoe groot Amsterdam is. We moeten el-
kaar geen sprookjes vertellen. Straks is er een ledenver-
gadering en ik vraag je, Van Tijn, hoeveel leden komen
daar? Zo is toch de werkelijkheid nietwaar? Hij stelt voor
alsnog naar de leden te gaan en hen concreet te vragen,
wat zij in de toekomst van plan zijn voor de R.C.P. te
doen. Zo verkrijgen wij een overzicht en gewapend met dit
materiaal kunnen wij een indeling maken en aan het werk
gaan. Hij waarschuwt er voor, om gezien het aantal beschik-
bare krachten, niet in het groot aan het werk te gaan,
want daar komt toch niets van terecht. Hij wil in 't klein
gaan werken, b.v. een bepaalde arbeidersbuurt gedurende
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een week of'6 bewerken en dan eens een cursusvergadering
i houden enz.
Van Tijn zegt, dat hetgeen Zijlstra naar voren brengt, niet
erg optimistisch klinkt, maar inderdaad waar is.
Hij is dan ook van mening, dat de gedane voorstellen over-
genomen dienen te worden, omdat anders practische resultaten
zeer zeker zullen uitblijven. Inzake de mogelijkheid om de
krant, evenals in de verkiezingsdagen wekelijks te doen
uitkomen, zal hij in overleg treden met Mozes FERAREZ. ge-
boren 5 Januari 1922 te Amsterdam, toonkünsTënaar-violist,
wonende Prinsengracht 820-11 te'Amsterdam, of dit financi-
eel mogelijk is.
Het eindresultaat van de besprekingen is:
Ie De leden zullen door het dagelijks bestuur van Amster-

dam bezocht worden en gevraagd in hoeverre zij bereid
zijn werk voor de R.C.P. te verrichten, welk werk zij
het liefst doen en waarvoor zij zich geschikt achten.
Het resultaat zal in een rapport verwerkt worden en aan
de hand hiervan in organiserend verband gewerkt worden.

2e Een bepaalde buurt zal aangewezen worden, waar gedurende
4- weken de "Tribune" gratis zal worden verstrekt. Daar-
na zal gedurende 2 weken getracht worden abonné's en of
leden te winnen.

3e Vervolgens zal in dezelfde buurt een gestencilde oproep
worden verspreid voor het bezoeken van een buurtbij-
eenkomst, een z.g. cursusvergadering.

4e Daarna zullen op dezelfde wijze andere buurten aan de
beurt komen.

Verzonden aan: Hfd. O.V.D. Den Haag en H.C.Amsterdam.
D-3.

C
G E Z I E N :

DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE,
namens deze

De Commissaris van Politie,
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De afdeling fs-Gravenhage van de Revolutionnair Commu-

nistische Partij (R.C.P.) hield op 17 Augustus 1948 een be-
stuursvergadering ten huize van:
— -Albertus Johannes VAN DER ZWAN, wonende Trekweg 27 al-

Aanwezig waren:
....- -̂  H. H.J3RENTH ' (personalia bekend);

••*, Andrie s~DÖLIBMAN _ " "
-R.M.VAN DER HORST fcf*?* **"? " "

( v„ Antoine Mendritcüs" DQLLEMAN " "
- Willem ffrederik D O L L E M A N " " en

VAN DER ZWAN voornoemd.
In deze bestuursvergadering werd gesproken over een ar-

tikel, verschenen in het Weekblad "Vrij Nederland" over
TROTZKY. Op dat artikel was in een volgend nummer van "Vrij
Nederland" gedegen commentaar geleverd door:

!t Marinus Hendrikus JANSEN, geboren te 's-Gravenhage, 18
Juli 19^5, van beroep schoenmaker, wonende Hoefkade.1046 al-
hier.

Verschillende bestuursleden wensten, dat het bestuur eon
tact op zou nemen met Jansen, teneinde hem als lid voor de
R.C.P. te winnen.

Andries DOLLEMAN, hoewel geen bestuursfunctie meer in de
R.C.Pi bekledende, cTöeh een gezag hebbende persoonlijkheid
in de R.C.P. zijnde, deelde mee, dat genoemde Jansen-zich in
de R.C.P. had proberen in te dringen. Hij was politiek echter
niet zuiver en derhalve geweigerd. Na die weigering had Jan-
sen geschreven naar het Internationale Secretariaat van de
4e.InternationaIe in Frankrijk en aldaar verzocht om inlich-
tingen omtrent de Nederlandse Sectie van de 4e.Internationale
(R.C,P.).

Deze brief was ter kennis gebracht van de Nederlandse
vertegenwoordiger van de 4e.Internationale, Sal SANTEN, hoofd'
redacteur van "De Tribune".

Santen adviseerde het Internationale Secretariaat geen
antwoord op bedoelde brief.te geven. Dit advies is opgevolgd.

(In het schrijven No.B.3360 van 12 October 1946 van de
Centrale veiligheidsdienst werden reeds inlichtingen ge-
vraagd omtrent bedoelde Jansen," hetwelk werd beantwoord bij
dezerzijds schrijven van 19 October 1946, Doss.15/57).

Vervolgens werd in deze vergadering een voorstel aange-
nomen om op 22 September 1948 een openbare vergadering van
de Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.) in het ge-
bouw "Amicitia" te Den Haag te beleggen.

Op deze vergadering zal als spreker worden uitgenodigd
de hoofdredacteur van het weekblad "De Tribune", Sal SANTEN,
met als onderwerp: "Het Koloniale vraagstuk en de 4e.Inter-
nationale". • • ••

Om22;30 uur werd de bestuursvergadering, die om 20.45
uur was aangevangen, gesloten.

Verzonden op 28 Augustus 1948
aan: C. V. D.

oC.v.p.
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Afdeling 's-Gravenhage^

KORT VERSLAG van een op 24 Augustus 1948 om 20.30 uur
gehouden bestuursvergadering van de afdeling 's-Gravenhage
van de Revolutionnair Communistische Partij (R.C.P.) in het
perceel Trekweg 27 alhier.

in deze vergadering werden allereerst de werkzaamheden
besproken, die moeten worden verricht ten behoeve van de,in
de maand September 1948, te houden vergadering.

Vervolgens nam het bestuur een voorstel aan om het Cen-
traal comité te adviseren ter gelegenheid van de kroning een
extra blad van "De Tribune" uit te geven. In dit blad moet"

worden geleverd op de arbeiderspartijen (C. F. H. enp
wegens hun houding t. o. v. het Koninklijk Huis.

Daarna werd langdurig van gedachten gewisseld over en
critiek geleverd op de inhoud van "De Tribune". Eenstemmig
was men van oordeel, dat het weekblad zo langzamerhand is
geworden tot een .theoretisch tijdschrift . De actieve partij-
leden hebben wel belangstelling voor het blad in die gedaante,
maar de arbeiders kunnen de artikelen niet gemakkelijk be-
grijpen. Het resultaat daarvan is , _dat het aantal abonné 's
afneemt en het blad niet aan de man kan "worden

Het arcreiingsbestuur zal derhalve het Centraal Comité
van de E.C.P. een voorstel doen toekomen^ om de inhoud van
het blad drastisch te wijzl^ia en daarin meet op te nemen
artikelen over stakingen of wantoestanden in bepaalde bedri.1-
jven. ~ ~

Tevens wordt geadviseerd de abonnementsprijs op 10 cent
te stellen, daar 15 cent te hoog"wordt geacht.

Andere onderwerpen werden op deze vergadering niet meer
aan de orde gesteld en om 20.30 uur werd öe vergadering, die
een rustig verloop had, door cTê politiek secretaris:

Hugo Hermann DREUTH (personalia bekend) gesloten.

Verzonden op 30 Augustus 1948
aan: C.V.D.
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9 SER 1948

KORT VERSLAG van een op 31 Augustus 1948 om 20.50 uur
gehouden "bestuursvergadering van de Afdeling 's-Gravenhage
van de levolutionnair Coramunistische Partij (R..C.P.).

Op bovengenoemde bestuursvergadering werd door het be-
stuur een voorstel aangenomen aan het Centraal Comité van
de Revolutionnair-Communistische Partij (R.C.P.) te ver-
zoeken om een extra uitgave van het weekblad "33e Tribune",
inhoudende een uitvoerig artikel van de hand van H.IAITGEH-
DIJK (pseudoniem van Hoge Hermann 33RBNTH) over de toestan-
den bij de N, V. Haagse Tramweg Maatschappij (H.T.M.) en
het verloop van de staking.

Eveneens werd aangenomen een voorstel om gunstig te
adviseren aan het centraal Comité, inzake een verzoek van
Mries DOLLEMACT en diens echtgenote, Ieentje SCHEjg (perso-
nalia bekend) tot kwijtschelding van een contributieschuld
van f.16.— aan de R,C.P. verschuldigd.

Verzonden op 8 september 1948
.aan- C.V.D.
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G E H E I M . Amsterdam, 22 September 1948,

Revolutionnair Communistische Partij.

Op Zondagavond was er ten huize van Harry COMBRINK. in de
Leidsekruisstraat 32-11,. alhier, een bestuursvergadering
der afdeling Amsterdam van de R.C.P. Er waren in totaal
vier personen, waaronder: - , -
a) OOMBRINK, Henrious Johannes, geboren te pof van Delft,/

journalist; / 25 Februari 1913
b) PLKKKBR. Max, geboren te Amsterdam, 3 Ootober 1024, meu-

belmaker; en
o) TIJN. Klias Theodorus van, geboren te Amsterdam, 17 No~

vember 1924, student-eleotro-monteur.

Op deze knusjge bijeenkojast werd ironisch vastgesteld, dat
de laats£e beï&uursvergadering ongeveer 2 maanden geleden
werd gehouden; de daar genomen besluiten, die in een wegens
gebrek aan belangstelling afgelaste ledenvergadering hadden
moeten«worden kenbaar gemaakt, moesten toch eindelijk eens
worden doorgevoerd» De vaoantietijd is nu voorbij, dus moet
een activiteit worden getoond om meer leven in de afdeling
te blazen. Vastgesteld werd, dat de problemen, waarvoor
de partij staat, zo vele en zo omvattend zijn, dat zij met _
de paar beschikbare mensen niet tot bevrediging kunnen wor-
den jojBge.l£sty^r~'moest dan maar een begin worden gemaakt
met~detaTï&westies. Zowel op nationaal als op internatio-
naal- gebied zijn er grote vraagstukken aan de orde, maar
de partij beschikt niet over het nodige kader én financiën
om aan de beoogde plannen uitvoering te geven. Over een en
ander werd nogal breedvoerig betoogd;'gevieren was men
van mening, dat je wel plannen kunt maken, maar als er
niemand is om een begin met de uitvoering te maken, dan
is het eind van het liedje, dat een fiasco voor de deur

instaat.
Er^werd dan ook besloten om op zeer bescheiden schaal een
werkprogramma samen te stellen, dat, als het kan, nog deze
week als stencil de leden zal bereiken.
Ook werd het besluit genomen, om Dinsdagavond in de omge-
ving van de Diamantbeurs. (CPN-meeting i.v.m. ontslag commu-
nistische wethouders) te colporteren met DE

|uit R.C.P.-kringen werd verder nog vernomen:
dat de Rotterdamse afdeling het beter doet dan de Am-

sterdamse;

dat
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<| . dat Bli Van TIJN. die zijn intrek had genomen in het z.g.
partij lokaal op de,nieuwe Herengracht 51, daarin zodanig
had huisgehouden en gesloopt, dat hij in conflict kwam met
,de verhuurder, welk conflict uitgroeide tot een proces. Eli
verloor de strijd en .moet binnen vastgestelde termijn uit
het huis verdwijnen; .

dat dezelfde Eli. zijn werkzaamheden als c olportageleider
veronachtzaamt, waarover hij onder handen zal worden geno-

- men j". • ' . . . ' " ' ' - . : - , ' • - ' - - • . . . '
dat voor dit al een.redelijk excuus kan worden aangevoerd,

omdat Eli mét een verkering té kampen heeft en -naar boze
tongen beweren- meer met z'n meisje op heeft dan met de par--
tij; ' • '• '

dat de financiën van de partij nog steeds in een hopeloze
janboelVverkeren; contributie-afdracht en de krantenpennin-
gen iworden niet of niet bijtijds betaald; nu is een contro-
leur aangesteld, die als toeziend voogd zal proberen de zaak
weer in het reine te'krijgen;

dat er plannen in de maak zijn vanwege het hoofdbestuur
om deze winter voor leden verplichte cursus-bijeenkomsten
te houden; ook in Frankrijk zou dat gebeuren; -

dat Mauriee FERASEZi (is: Hozes FERAEE5, geboren te |mster-
dam, 5 Januari 1922, violist) er in geslaagd is om het ach*-
terstallige salaris aan kameraad Sal SAKTEN uit te'betalen;
geestverwanten zondeiiper postwissel geld;

.dat de redactie én administratie van DE TKCBIHE,thans bij
FEBASBZ zijn gevestigd;

dat R*C*P«-ers weten, dat DE WAAEKEÏB veel abonneverlies
hééft en dat zich in de G»P.N» verhoudingen afspelen, die
déze pa'rtij verzwakken; ; . .
-̂ '"'dat de C.P.IT. juist .de Diamantbeurs hóeft gekozen VOOJP
haar bijeenkomst op Dinsdagavond 21 dezer, omdat ̂ij ŵ eet;
dat de wethouderskwestie niet zo bijster leeft onder de arr
beiders.

VER20NDEM MN: CVD,,, Maag.
HB., ASd.

Ï.S.

D,e Hoofdcommissaris van Politie
namens "deze

De Commissaris van Politie,
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RBVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTI f~o n

KORT VERSLAG van een bestuursvergadering van de afde-
ling «s-Gravenhage van de Revolutionnair Communistische Par-
tij (R.C.P.)» gehouden op Dinsdag, 26 October 1948. Op deze
vergadering werd besloten om op 17 November 1948 in het ge-
bouw "Amicitia" alhier, een oursusvergadering te houden..
Verder werd medegedeeld, dat de R.C.P. voornemens is om-
streeks 16 December 1948 een dr ie daagse ongr e s te Amsterdam
te houden.

Vervolgens werd langdurig gediscussieerd over het
standpunt, dat de R.C.P. in zal nemen t. a. v. het vakvereni—
gingsvraagstuk.

Hermann H. DRENTH (personalia bekend) deelde mede, dat
het de bedoeling is van de Communistische Partij Nederland,
dat haar leden, die tevens lid zijn van de E.V.C., uit de
Eenhe idsvakcentrale gaan en toetreden tot het N. V. V. De
E.V.C, wil men "geruisloos dood laten gaan".

Drenth meende, dat de leden van de R.C.P., de C.P.N.-
ers voor moesten zijn, door zo spoedig mogelijk te bedanken
voor de E.V.C» Qn ]?<^ tfl n̂rclflifl YStP hflft itfiOiT^iY* Men zou dan,
in staat zijn om eerder dan de communiatenppsities in het
N.V.V. in te nemen.

Een tweede voordeel is, dat de leden van de R.C ..P. in
het N.V.V. strijdbaar zullen blijven en oppositie zullen
voeren, terwijl Drenth er bevreesd voor is, dat de Stali-
nisten als ze eenmaal in het N.V.V. zullen zitten en daarin
een goeé baantje hebben, geen activiteit aan de dag zullen
leggen.

Andries DOlLEMAIT was het slechts gedeeltelijk met
Dren-cn eens. zij oezwaar is, dat de Stalinisten, de R.C»P. -
E. V. C. -leden, wanneer dezen uittreden, zuilen -uitmaken voor
"scheurmakers". zodoende zou men aan de C.P.N, een wapen
geven tegen de Trotzkisten.

Afgesproken werd, dat men, alvorens een besluit in deze
kwestie te nemen, af zal wachten, welke richtlijnen het be-
stuur van de R.C..P. (C.C.) in de vakbondsresolutie zal ge-
ven.

Deze resolutie moet opgesteld worden door de landelijk
economisch secretaris van de R.C.P., H. H. DRENTH voornoemd,
waarna die resolutie ter goedkeuring in een vergadering van
het centrale Comité van de R.C.P. zal worden behandeld.

Verzonden op 2 November 1948
aan; M Ministerie van Algemene Zaken,
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KOST VERSLAG van een op 9 November 1948 gehouden be-
stuurvergadering van de Afdeling Den Haag van de Eejvolution-
nair communistische Partij (E.C.P.).

Op deze vergadering werd mededeling gedaan van een be-
sluit van het centraal Comité (G.G.) van de R.C.P., dat het
congres van de partij wordt uitgesteld, in verband met de
vele op dat congres te behandelen stukken. Aan de behande-
ling van deze stukken moet een grondige discussie in de af-
delingen vooraf gaan en er moet gelegenheid zijn daarop amer
dementen in te dienen, aldus het C.C. in haar schrijven ter
motivering van haar besluit.

Verder werd gediscussieerd over een besluit van het
C.C. om propaganda te gaan voeren voor een loon van f.60.—
per week voor alle arbeiders en derhalve de actie van de
ÏÏ.V.C., voor een loonsverhoging van f.2,50 per week niet te
steunen. Het C.C. draagt n.l. haar leden op, overeenkomstig
deze richtlijnen te handelen.

De afdeling Den Haag van de K.C.P. kan zich met dat be-j
slruit niet verenigen, daar zij van mening is, dat het v oor a-
hands een utopie is van de regering te eisen, dat zij bijv.
weeklonen van f.40.— per week verhoogt tot f.60,-->. Be af-
deling is van ourdeel, dat de_j?j.3 van de B.V.G. voor een
loonsverhoging van f-j^_S_n_per week voor verwezenlijking vat-
baar is _en derhalve moet _worden gesteund. Is het loonpeil
eenmaal met dat bedrag vermeerderd, dan kunnen verdere actie
voor meerdere loonsverhogingen uit de aard der zaak op haar
sympathie en steun rekenen.

De afdeling heeft haar zienswijze in een motie ter ken-
nis aan het C.C. gebracht.(12).

Verzonden op 12 November 1948
aan; ^het Ministerie van Algemene Zaken.
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Bestuursvergadering afdeling Amsterdam R.C.P. op Zondag,
2 Januari 19*+9 in het partijlokaal aan de Nieuwe Heren-
gracht, alhier, ft'<u~ ' • ; :._.. _:

Verschillende bestuursleden hadden vooraf bij de "aanloop
der bijeenkomst in BELLEVÜE, belegd door de C.P.N., gecol-
porteerd met DE TRIBUNE. Volgens hen werd die bijeenkomst
door ± 1500 man bezocht. Ook waren ze van mening, dat,
nu de C.P.Ni in BELLEVÜE vergaderde, "hierin een bewijs
moest worden gezien van het teruglopen der invloed van die
partij.

» Elias Theodorus van TIJN, geboren te Amsterdam, 17 Novem-
ber 192̂ » besprak toen het fiasco van een voorgenomen

l openbare vergadering.in verband mét de operaties in Indo-
I neslë. Er waren wel 6000 bulletins verspreid. Hij leverde
l critiek op de eigen partijgenoten, 'die ook niet eens aan-
wezig waren. Over een ,en ander zou op de komende Woensdag
te houden huishoudelijke vergadering nog een hartig woord-

""**! je, worden gesproken.
l-Vastgesteld moest worden dat de arbeidersklasse in Neder-
1 land niet warm loopt voor de gebeurtenissen in Indonesië.
l Men wil, evenwel deze zaak aan de kook brengen en houden
l door het uitgeven van pamfletten. Spreker hoopt —en zou
l er van genieten— dat de gebeurtenissen in dat land één *
l bloediger ver-loop zullen hebben, b.v. door auerilla vaiï
J de kant der Indonesiërs. Dan pas kunnen verwachtingen
J gekoesterd worden over het te ontstane verzet en actie
(tegen de Regering.
De, eerstvolgende huishoudelijke vergadering zal ook gewijd
worden aan besprekingen over een herdenkingsbijeenkomst
voor Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg.

Het-â .5. te ^ in

ÏSA".

verband met de voorbëriIHën3ë werkzaamheden.

Ook moet nu al een commissie worden benoemd, ter voorberei-
ding van de I-Meidag 19̂ 9. Ook dit zal op de huishoudelijke
vergadering gebeuren.

XWat betreft hét congres, kwamen er nog opmerkingen over on-
jAlbetrouwbare elementen, zoals Ernst Peter MULDERT geboren
i te Wëlper, 28 December 1912, die met Z'n Groningse vrind
j kwam, zag en de benen nam. (met die vrind wordt vermoede- -
jXjlijk bedoeld: Bareld POSTEMA. geboren te Haren, 23 Januari
! 1909). Ernst MULDER zou nu werken bij de expeditie-afde-
fling van.HET PAROOL.

Ten slotte komen er nieuwe contributieboekjes; de schuld
móet binnen 2 maanden aangezuiverd zijn.

I/U t>/
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\j willen begeven.

Verder een Qp35£ëp~vjan

Bestuursvergadering afd.Amsterdam R.G«P

l Er was een ingekomen schrijven van^het CENTRAAL COMITË dei*
j R.C.P. over de op .een Zaterdag en Zondag medio Februari in
Rotterdam te houden conferentie ter behandeling van het vak-

l bondsvraagstuk en de gemeenteraadsverkiezingen'.
Wat Amsterdam betreft, zit men met de candidaatstelling in
de knoop, omdat bij onderlinge gesprekken al is gebleken, dat

hun werkkring zich__niet. in die _lote-

_ 4ft«yyKjfiüEP_Ê met verzoek om djeelneming
aan de in Augustus a.s. te houden Vlamkamp̂ n., waaraan de
R.C.P. met eigen sprekers -eventueel buitenlanders- kan deel-
nemen. Vp_p̂ _̂ p̂ l̂ljkejtpelating der vreemdjeJJjogejLl̂ ïliâ k̂a.n
de VLAM zorgdragen. ~~ ~~~ -— ~~—<•
"Ken"ë'n™an̂ eT'~zalrTiog in een huishoudelijke vergadering worden
"behandeld.

i Het gesprek kwam toen.op het ontslag van de ex-E.V;C.-Hoofd-
i/fbestuurder HENNINK. De berichten, als zou dit ontslag gefuh- -
j. deerd zijn op een vrouwenkwestie, werden niet geloofwaardig
| geacht. De redenering was, dat, indien het in dit geval een
! dergelijke kwestie'zou zijn, men het helê apjgaraj
l E,V.C._en_jteJ3̂ ^ Immers in

d"±e~"ïcringenTvormen amoureuze perikelen geen JuiTzonderinĝ en̂ .

Ook kwam het gesprek op MOLLEMAN, de ex-secretaris van Voe-
dings- en Genotmiddelen der E..V.C., die ondanks zijn gewilli-
ge uitvoering van de Stalinistische politiek, werd .gewipt.

Ten slotte werd nog gesproken over de verschillende conflic-
ten in Amsterdam, waarbij werd vastgesteld, [dat de betekenis
alleen maar moest worden gezocht in de gepropageerde linkse
koers van de C.P.H. Gebleken is dat de arbeiders momenteel
niet "en masse" strijdvaardigheid bezitten. Ook is het nu
nog niet het juiste ogenblik om met succes stakingen te ont-
ketenen. De R.C.P. wil deze z.~g. "particuliere" stakingen
niet. Een en ander moet op een breed front komen."

I.a.a.: ID Haag
ID Rotterdam.



•BH E I M.

O

o

2-FEa 1949

19*4-9,

.(

Overzicht bestuursvergadering afdeling Amsterdam der
Revolutionnair Communistische Partij, op Zondag, 30
Januari 19*+9. , / -

De besprekingen liepen uitsluitend over de momenteel aan* de
aiig zijnde stakingsacties in Amsterdam, Na ampele bespre-
cing was men het er over eens, dat het hier zekere politieke
Instructies betrof, die evenwel niet de belangen van de ar-
beiders beoogden. Ze hadden.meer het kenmerk van partij-
reclame. Een propaganda, die het verwateren van de CPN jnoet~-
camoufleren en, dus doende, poogt- op te heffen. Een linkse
koers, met het vooropgezette doel parlementair verloren
gegane stemmen te herwinnen, om weer WethouderszeteIs te
;aan veroveren^, als het mogelijk is, een Ministersteek
voor Paul de Groot(e).

Vastgesteld werd, dat de lopende stakingen als verloren
sesehouwd kunnen worden omdat ze geen goede voorbereiding
en organisatie hadden, maar kris-kras, op commando, worden
Degonnen. De gestelde eisen heffen geenszins de verlangens
der arbeiders op, hetgeen ook niet de bedoeling van de stal
nisten is. Om die in het slop gelopen stakingen, en speciaal j
die in de haven, af te schuiven op bepaalde personen, werd
geconstateerd in DE WAARHEID, welk blad al begonnen was met
een campagne tegen Dirk KLEINSMA. . ,

Mauricë FERAREZ verklaarde.met; de trouwe TRIBÜNE-lezer
KLEINSMA een paar maal te hebben gesproken, waarbij hem was
ïëblekën, dat KLEINSMA op het standpunt van, de RCP stond,
ïij wil niet verder buigen voor de eisen v£n de stalinistea,
die pressie op hem uitoefenen, KLEINSMA voelt degelijk aan,
dat hij zich moet verzetten of ondergaan. De RCP voelt dus .
verschillende mogelijkheden, of KLEINSMA zijn plannen ten
uitvoer kan brengen is een tweede. Hij wil niet terug naar
een N.A .S .-Ja., wil ook geen fusie met de O.V,,B*̂ _Mocht het
onvermijdelijke komen —een breuk in de EVC-Transporî ,̂ ^
CPN is bereid om haar te breken als alles niet -ga'ar haar
wens gaat--dan stelt KLEINSMA zich voor om een havenbond
op te richten, met oud-EVG-ers en OVB-ers, die dan de een-
leid weer tot stand zal moeten brengen.

RCP-partijgenoten,georganiseerd in de O.V.B, krijgen al
instructies in die geest. De RCP heeft medewerking toegezegd,
net dien verstande, dat de partijgenoten fouten van KLEINSMA
in het verleden niet zullen ontzien; ook op zijn verdere werk
zal strenge controle worden uitgeoefend, zo mogelijk becriti-
seerd.

De leiding van de OVB in Rotterdam is niet bereid de poli-
tieke actie in Amsterdam te steunen. In OVB-kringen zegt men,
3at door deze gymnastiek de OVB gediscrimineerd zou wórden,
i?at koren op de molen van de stalinisten zou zijn. De OVB
*eeft" dus geen "meegaande" instructies.

De RCP zal onder de havenarbeiders in Amsterdam op Dins-
dag l Febr.een pamflet verspreiden, waarin de rol van de CPN
aan de kaak wordt gesteld.



Ter attentie van de Heer SMETSERS.

Met betrekking tot Uw telefonisch verzoek, kan worden
medegedeeld, dat op Zondag 6 Februari 19̂ 9 een uitge-
breide zitting van het CENTRAAL COMITÉ der R.C.P. in
Rotterdam plaats vindt, waarbij een vertegenwoordiger
van het INTERNATIONAAL SECRETARIAAT aanwezig zal djn.

De zitting begint 's morgens om 10 uur,

De agenda vermeldt als belangrijkste punt:

"De vakbewegingskwestie en in het byzonder de situatie
"in Rotterdam".

De Zaal wordt nog bekend gemaakt.



Onder teruggave der foto, moge, voor wat het resultaat

betreft, worden verwezen naar dezerzijds verslag, No, '

-l*fA9 dd. 12 Februari 19̂ 9. _ • •"
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G E H E I M . 12 Februari

VERSLAG van de/uitgebreidejfzitting van het CENTRAAL COMITÉ
-9êf :KEVÜLUÏIÓNJÏSIRCOMMUNISTISCHE PARTIJ (Neder-
landse sectie der IVe Internationale), gehouden
op Zondaeó Februari 19̂ 9 in Rotterdam.l

Vooraf gingen de volgende, op stukjes doorslagpapier ge-
tikte aankondigingen de deur uit. Er onder prijkte de
signatuur* Maurice. (= Mozes Ferarez) .

"Amsterdam, 29 Jan.
"Waarde Makker, op Zondag 6 Febr.a;s. vindt er een uitge-
"breide zitting van het Centraal Comité* plaats met een
"vertegenwoordiger van het Internationaal Secretariaat.
"Bij deze nodigen wij je uit deze zitting bij te wonen.
"Deze wordt gehouden in Rotterdam en begint des morgens
"om 10 uur precies. De plaats, zaal, wordt nog bekend ge-
"maakt. De agenda vermeldt als belangrijkste punt: De vak-
"bewegingskwestie en in het byzonder de situatie in Rotter-
"dam; Wij raden je aan deze uiterst belangrijke bijeen-
"komst bij te wonen.
"Met kam. groeten, namens het P. B., Maurice."

En:

"3 Febr. Amsterdam
"Waarde Makkers
"De C. C. -zitting die a. s. Zondag om 10 uur des morgens
"begint wordt gehouden in het zaaltje van Cafetaria De
"Jong, Strijensestraat , Rotterdam Zuid. Dit is vlak bij
"het station Feyenoord, dus ook vlak bij pg. A. Hof land,
"die West, Varkenoordseweg 33 klein 19 woont. Wij ver-
dachten dat alle kameraden tijdig aanwezig zullen zijn.
"Met Kam. groeten, Maurice."

Ter voorbereiding voor deze zitting hield het Centraal Co-
mité* op Zaterdag, 5 Februari 19̂ 9? een bespreking in Den
Haag, waarbij de Secretaris van de IVe Internationale
aanwezig was. Hij' was identiek aan de man, die destijds,
in 19̂ 7, onder de naam GERMAIN. aanwezig was op de R.C.P.-
conferentie in Amsterdam C zie verslag 11777-1W7 dd. 30
December 19̂ 7). Nu werd hij GAMY genoemd.
""* • • ~ Verder
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Verder waren- daar
Sal SANTEN
Theo# van TIJN
Harry COMBRINK
Maurice FERAREZ
DOLLEMAN4
.PETER.

aanwezig: -
Amsterdam
Amsterdam . -
Amsterdam
Amsterdam ,
Den Haag
Groningen. .

Wout TIELEMAN was er niet bij;'hij zou in Frankrijk werken,
omdat z'n Franse, ega in Holland niet kon wennen.

£H«y H-) .
Ook DRENTH verscheen niet; hixj zou ziek zijn.

/Op deze voorbespreking werd de RESOLUTIE INZAKE DE VAKBEWEGOTGÖ-
(ACTIVITEIT IS ROTTERDAI(J («ie bijlage)[cleflnitief vastgesteld^

U0p Zondagmorgen (6 Febr.19̂ 9)} te circa half elf ls morgens
'rapende Theo van̂  TjJN de bijeenkomsjflmet een woord vaï welkom.
Hij deelde.mede, dat door het Centraal Comité, voor zover het
aanwezig was, na diepgaande'besprekingen, de resolutie was sa-
mengesteld. «
"Ieder, krijgt een exemplaar ter inzage, we zullen hiervoor een
"kwartier geven en daarna zal ik haar langzaam voorlezen. Dan
"krijgt partijgenoot ¥«a SANTEN hetwoord voor zijn inleiding,
"waarna partijgenoot Nelis OOSTERWIJK zal spreken. Hierna vol-
ggen de discussies; ik hoop, dat ieder zich in spreektijd be-
"perkt totvhet allernoodzakelijkste, omdat we onze tijd,hard
"nodig hebben," ' • ' -•

Dan volgt, in stilte, "community-reading". -

Van TIJN leest vervolgens langzaam de resolutie voor, die, na
enig overleg en na schrapping van een paar zinnetjes, goed.
blijkt te zijn.
(de in de resolutie afgekeurde zinnen zijn met rood in de bij-
(lage doorgehaald). .

Verder.deelt Van TIJN mede, dat na afloop van de discussies
pver de resolutie,, een binnengekomen schrijven zal worden be-
handeld. Dit betreft een'verzoek om bespreking van oud-SDAP-ers
met afd.Rotterdam der RCP, om bij de binnenkort te houden ge-
meenteraadsverkiezingen samen te werken, (déze mededeling ont-
lokte gelach aan de partijgenoten)J>

. . .
Sal SANTEN wil kort zijn om straksxbij z'n 2e ronde, na de
Discussies, het geheel samen té vatten.
"De resolutie laat aan duidelijkheid^nïets te wensen over.Harde
"noodzakelijkheid -en^toch met lejedwèzen- dwong het Centraal
"Comité deze resolutie op te maken. De juistheid van ons vanaf
"het begin ingenomen standpunt is nu duidelijk gebleken.

'' -..-- • ' • ' . ' " - ' " . : - ' • ' . • De .
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"Dex scheuring in de EVC en het oprichten van een klein vakbond-
"3e -de OVB- staat de strijdeenheid der arbeiders in de weg.
"Nu, bij het uitbreken der stakingen in Amsterdam, speciaal
"in het havenbedrijf,• kwam het funeste van deze houding duide-
"lijk naar voren. Het was kameraad Trotzky, die in de vakbewe-
ging duidelijke richtlijnen gaf. ?/at betekent het als één .
"van onze Rotterdamse partijgenoten zich geplaatst ziet in
"een bedrijfsgroep van 7 personen van de OVB? Dit betekent,
"dat hij geheel geïsoleerd is van de massa in de vakbewegingy
"Hoe kan men-door zichzelf te isoleren, de juist nu nodige '
"functies in de vakorganisaties veroveren? Ten aanzien van
"het werken in de vakbeweging zei. Trótzky -en dit geldt speei-
•"aal voor de-functionarissen-, da't het nodig is dat de partij-
genoten het overgangsprogram van de partij onverbiddelijk
'^doorvoeren; zij moeten moedig die weg op gaan, anders komen
"we in het slop van het reformisme terecht. En, partijgenoten^
"Trotzky-had gelijk, zoals hij altijd gelijk had door zijn
"theoretische en practische ervaring. v
"Nelis Óosterwijk is-er een voorbeeld van hoe het niet moet."

In dit verband wijst spreker op een door dé QVB-Rotterdam
uitgegeven manifest. (Zie -hiervoor NIEUWE STRIJD dd. 31 Janu-
ari 19̂ 9, pagina l, kolom l, 2 en 3.). "

• " . * . . ,

" vol met mooie woorden en beloften, maar niét bereid
"en niet oproepend tot strijd voor de reeds stakende arbei-
ders. En het gaat er juist om In zulke momenten de leiding
"te veroveren, zonder welke zelfs de grootste stakingsactie
"tot ondergang is gedoemde"

Nelis, ÓOSTERWIJK aan het woord. ,
Hij begint met te zeggen0at zi^n aanwezigheid opsdeze

zitting bewijst hoe hij nog altijd ingesteld is op het over-
gang sprogram van de IVe Internationale^
"Nelis is niet veranderd, maar de partij heeft geen kijk op
"de moeilijkheden in het vakbond s werk. Ik kan er mij gerust
"op beroemen, ̂ dat door mijn bemoeiingen vele zaken in^de juis-
te lijn werden gehouden. Ze. zeggen in de leiding van de OVB
"-a'ls ik soms nog niet aanwezig bén bij een bespreking- 'Maten
".we even op die RSAP^er wachten". (fMaar het gaat niet ineens
T'wat jullie willen; we zijn maar met een paar partijgenoten'
"in die OVB en we zullen heel langzaam en tactisch -te werk
"moeten gaan. ^
"Men vetwijt Van den BERG een reformist te zijn, die lonkt
"naar1 het NW. Ik ontken dit pertinent. Van den JERG weejfc
"niet wa-L vopr_5tandpunt, hij momenteel moet innemen;, hij is
'r25ékénde ( gelach) . Wat aeüen de : Amsterdamse partijgenoten
"tëïT aanzien van het vakbond swerk? Niets l Ik zie er" niks
Myan én ik hoor er ook niks van" ..... ..en hij verwijt dan -
de partijgenoten Sal SANTEN «n Theo 'van TIJN , dat. zij niet
eens lid zijn van een vakorganisatie. De aanval van Sal SAN-
TEN op de OVB, in verband met de staking-én in Amêt.erdam,
weerlegt ÓOSTERWIJK door die stakingen als communistisch, ei-
genlijk stalinistisch gewroet, te bestempelen.. De OVB past '
daar voor; zij zal de Rotterdamse havenarbeiders: er niet- In

1 •• - ' '^ -.,.". - " • -• - • - ' • • ' . , ' ' ' ' laten
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flaten loperü) V
^Sprekende over solidariteit, zegt spreker: "Hoe verklaar je
"dit? Bij het ene bouwwerk van Geel wordt gestaakt .......
"en verderop, bij het andere bouwwerk van Geel wordt gewerkt l
"Wij hebben meer kwesties in de Rotterdamse haven dan de Am-
"sterdamse havenarbeiders.., maar wij lossen deze kwesties

. "tactisch, in het belang van betrokkenen op. Beter dan in
"Amsterdam gedaan wordt. Jullie stellen vertrouwen, in Dirk
"KLEINSMA, maar ik ken KLEINSMA, door en door".

Als voorbeeld leest hij dan de verklaring voor, die was
afgedrukt in DE WAARHEID van 5 Februari 19̂ 9, ondertekend
door KLEINSMA en BL.DKZIJL.
' Tenslotte zegt°°h1t̂ dat niet is te bewijzen, dat er in
Rotterdam één besmet schip is gelost. . ."en dit zal niet ge-
"beuren ook."(Iriterruptie: "Met je mond l '

OOSTERWIJK. spreekt dan met veel optimisme over het urgen-
tieprogramma der OVB.

Hij verklaart zich tenslotte te e en de opgestelde resolutie;
hij kan die niet onderschrijven en heeft het over cadaver-
discipline. Toch besluit hij trouw te blijven aan het over-
gang sp r ogramma der IVe Internationale, omdat dit zijn leiS-
Araad is in al zijn doen mét of zonder de partij.

(5
l 01

| DISCUSSIE

GROENEVELD uit Rotterdam zegt, dat hij de resolutie volkomen
onderschrijft. Hij'heeft zich lelijk in de OVB .vergisO Hij
meent te weten dat de OVB in Rotterdam zit te wachten op de
nederlaag in Amsterdam en dat is in strijd met de opvattingen
en verwachtingen, die hij ten aanzien van de OVB had.[Hij
fverwijt Nelis OOSTERWIJK te veel de loopjongen te zijn van
Toon van den BERG, te veel vakbondsbureaucraat, verwaarlo-
zer der partijbelangen om een erger.woord niet te gebruiken.
Hij is bereid om lid van het NW te worden, om daar zijn
jverk voor de partij uit te voeren^?

Voor een patftïjgenqot uit Schiedam -ex-SDAP-er, schijnt het
erg moeilijk te zijn zich uit te spreken. De verbindingen
met^de partij vindt hij zeer slecht. Hij komt hier geheel
onvoorbereid, wist van-alles wat hier aangesneden.wordt,
niets; het is hem onmogelijk in 2dn korten tijd dit alles
in zich op te nemen en tot juiste conclusies te komen. Hij
is EVC-functionaris in Schiedam; hij moet erkennen, dat het
voor hem ook soms heel moeilijk is de juiste lijn te houden.
Hij staat maajB alleen in Schiedam; wat Oosterwijk overkomt,
kan ook hem gebeuren. Ook in Schiedam lopen Solidariteits-
acties; hij heeft wel 6 lijsten ontvangen, maar gezien de
afloop van het laatste conflict bij hen, ziet hij geen kans
daarop één cent te krijgen*-Hij verwacht betere verbindingen
met de partij, opdat hij gelegenheid krijgt zich in te werken.

Mozes
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Mozes FERAREZ uit Amsterdam zegt: "Waarom heeft men van de
"-zijde der OVB dé kans voorbij laten gaan om in een vergade-
"rlng van havenarbeiders in Rotterdam, waar 150 man -aanwezig
"waren en waar KLEINSMA sprak, haar standpunt uiteen te zet-
"ten voor die arbeidere, betreffende het conflict in Amster-
4'dam?} Het is een groot verzuim van onze partijgenoten om
"eveneens met hun zienswijze op deze vergadering achterwege
"te blijven".
f"Dat er geen besmet werk in Rotterdam wordt gedaan, be-
strijdt hij OOSTERWIJK, want een boot met optiegoederen
werd 2̂ - uur stil gelegd, maar later weer gelost.

f (V^[COMBRINK uit Delft wijst ook op de noodzakelijkheid van bete-
j^re verbindingen^] hij acht het nodig om maandelijks of om de
o weken een bijeenkomst zoals deze te hebben, liefst in Den
Haag; dat is zo'n beetje in het midden.(pe OVB en OOSTERWIJK
/vinden in zijn ogen geen genade; de OVB = strijdbrekèrsorga-
(jnisatie en OOSTERWIJK praat,precies als een NW-bestuurderJ?

jïarry COMBRINK uit Amsterdam/verwijlt bij het Verleden van
Toon van den BERG en Nelis OOSTERWIJK, toen beiden nog EVC-
bestuurders. Nelis altijd vol vuur voor de strijd der arbei
dersklasse 5 Toon oproepend tot solidariteit en steun in de
jrote staking van 19̂ . {Men kan natuurlijk scherp stelling
nemen tegen het stalinisme, maar ais er een conflict uit-
breekt en als arbeiders strijden, dan heb je de plicht en
de taak om.in woord en in daad overal die strijd te onder-
steunen, ook al ben je het met de gestelde eisen niet eens.

Ijlls partijlid is dat al hét minste wat je doen kun£3 Hij
kan dan óók geen reden vinden tot bewondering.der houding
van OOSTERWIJK. . . . "

C KRUITHOF uit Rotterdam erkent dat het fout was dat niemand
in die bewuste vergadering z'n mond heeft opengedaan; hij
was werkelijk ziek toen. Hij voelt zich nog niet "kip", en
zal zich uit de vergadering verwijderen. Hij laakte de hou-
ding van OOSTERWIJK en zegt vóór de resolutie te zullen
stemmen, (dan neemt hij de kuierlatten)

PETER uit Groningen zegt het volkomen eens te zijn met dat-
gene wat men OOSTERWIJK verwijt; hij hoopt dat Nelis zijn
fouten zal inzien. Hij zal vóór de resolutie stemmen. Tijd
heeft hij niet meer, want hij wil vanavond nog in Groningen
zijn. (ook hij neemt de benen)

Ab
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(Ab HOFLAND uit Rotterdam is "bereid naar het NW te gaan als
_de partijleiding daarmee accoora gaa~cy ~ "

/•—'t*̂ «̂  — • ^̂  '

SANTEN J beantwoordendjjiekelt dan fel de uitlating van
partijgenoot OOSTERWIJK, waarin deze zegt niet voor cadaver-
discipline op zij te gaan) "Al een jaar lang zien we dit aan
"en de partij zou de naam bolsjewistisch niet meer kunnen voe
den als we dit zonder critiek zouden laten passeren. Wij
"zijn dus soepel genoeg geweest; eigenlijk veel te lang.11
""""ve-rder gaat hij in op de beschuldiging geen lid van een
vakorganisatie te zijn. Hij wijst dit verontwaardigd van de
hand, want iedereen in de partij weet, dat hij en Theo van
TIJN overladen zijn met partijwerk en dat Theo bovendien nog

,"Als OOSTERWIJK zegt: Wat doen jullie in Amsterdam t. o. v. het
11 vakbond swer k?, dan is dit voor hem een vraag die wij in gun-
"stlge zin -gezien de ontwikkeling in de EVC- zouden kunnen
"beantwoorden; maar deze vraag te stellen heeft de bedoeling
"een caricatuur van de partij te maken en om zich daarmee
"van zijn eigen fouten te ontdoen. Het Centraal Comité heeft
"de resolutie gemaakt op grond van concrete gegevens; laat
"OOSTERWIJK zich nu niet op zijpaden begeven, maar alleen bij
"z'n eigen geval blijven.

c

OOSTERWIJK zet dan de Amsterdamse stakingen uiteen, in de
geest van het artikel VERKEER in het nummer yan 31 Januari
19*4-9 van DE NIEUWE STRIJD (zie pagina 2, 3e en Ve kolom en
pagina 3, Ie, 2e en 3® kolom). 'Na gedeelten uit dit artikel
te hebben behandeld, verklaarde hij zijn zienswijze te hand-
haven . •

Theo van TIJNT als laatste, stelde de kwestie nog zo: De hou-
ding van de OVB i.v.m. de Amsterdamse stakingen, is mogelijk
aanleiding voor de stalinisten om de RCP er bij te betrekken.
Dan maken ze er .een Trotzkystisch zaakje van; dit is ook nog
een gevaar dat in deze kwestie schuilt. Het zal daarom zaak
zijn om in DE TRIBUNE onze houding scherp tegenover die van
de OVB te stellen om een aanval in gewraakte zin van de sta-
linisten af te wereiu)

Hij vraagt dan de aanwezigen over de resolutie te stemmen:
RESULTAAT; 11 voor , l blanco 3 tegenp ̂

Hij deelt dan verder mede, dat het in de bedoeling ligt
om over 1̂  dagen een conferentie te houden. Daar zal dan een
beslissing worden genomen/, welke beslissing op het met Passen
te houden congres zal worden bekend gemaakt.

Wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft: de partij heeft
een programma; verbindingen met andere partijen kan alleen

/ • gebeuren



gebeuren op basis van dit program} De te stellen candidaat v
is verantwoording schuldig aan de partijleiding. , :
'Nu kan het gebeuren-, dat de oude-SDAP een bespreking wenst;
"dan gaan onze partiJgenoten-daar naar toe en zeggen: "Hier
.''ligt óns program, als je op dit program bereid bent de ver-
"kiezingen in te gaan en als je onze candidaat no l op de
"lijst stelt, dan zeggen wij: Aceoord.""
fSpreker beziet,de oud-SDAP-ers als halfslachtigen, die
eerst met dé CPN,! later weer met dé Bellamyanen in zee gin-
gen.
^ , - - - .

"Hoe staan we tegenover het verbinden der lijsten?'? vraagt
een partijgenoot.

"Indien er" -zegt Van-TIJN- "een redelijke kans is door het
"verbinden der lijsten een arbeidersafgevaardigde in de Ge-
"meenteraad te krijgen, dan doen we dat. Dan is meteen het
"z.g. verloren-stemmen-argument ontzenuwd.*n

Ten slotte werden nog vragen gesteld hoe het precies gaat
met de Gemeenteraadsverkiezingen, nu er van een nieuwe ver-
deling sprake is.

Van TIJN stelde voor, dat ieder in zijn eigen woonplaats
op het Stadhuis om inlichtingen verzoekt; óp de a.s., confe-
rentie zal een en ander nader worden bekeken.
Om half zeven 's avonds sluit hij de'vergadering.

\;

*3COMERINKV Cornelis, Hof van Delft, 9.12.1918
-A3GOMBRINK, Henricus Johannes , ïïof van Delft, 25.2.1913
X'DOLLEIMAN, -Andries, 's-Gravenhage, 23.11.1919
«AriFÈRAREZ, Mozes, Amsterdam, 5.1.1922
^'GROENEVBLD (?) ' ' ..

HOFLAND, Ab, Rotterdam, 1916 '
>̂  KRUIDHOF3 Engel H. , Groningen, 1905
XlOOSTËRWIJK, Cornelis, Rotterdam, 6.11.1906

><SANÏEN. Salomon, Amsterdam, 3.8.1915
/4JJELEMAN, .Wouter Jan, -Melissant, 23.3.1920
vfTIJN, Elias Theo,dorus, Amsterdam, 17.11.192U-.

I.a.a.: ID RJdam
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(Resolutie inzake de vakbewegingsactiviteit in Rotterdam^

Sinds de oprickting van de partij heeft zij ket werken in de massa-vak-
bonden met ket doel om te komen tot een georganiseerde fractie op de
basis van onze oveapgangseisen, als een van kaar voornaamste taken̂ be-
sckouwd. De verandering van de partij van propagandagroep in een revo-
lutionnaire massapartij is ondenkbaar als onze kaders niet verankerd
zijn in de massaorganisaties der arbeidersklasse.
Ziek baserend op ket overgangsprogram de£ Vierde Internationale en ge-
wa'arsckuwd door de ontwikkeling der R.S.A.P., keeft onze partij zich1
voortdurendvsckerp afgesckeiden van alle anarcko-syndicalistiscke, ul-
tra-linkse en 'andere sectariscke tendenzen, welke kun keil zóckten of
trackten te zoeken in de vorming van een kleine "zuivere" vakbeweging,
Uaaast de bestaande massa-organisaties./Voortdurend keeft de partij er -
*p gewezen, dat de strijd, tegen de, de arbeidersklasse verdeeld kou-
dende en elke actie saboterende," vakbondsbureaucratie, niet kan worden,
georganiseerd, als men de massa-organisaties de rug toekeert. Doet men
dit wel, dan capituleert men in werkelijkkeid voor de vakbondsbureaucra-
tie en laat men de arbeidersklasse over aan de bestaande verraderlijke
leidingen* Gaat men bovendien over tot de vorming van een eigen "zuive-
re" vakorganisatie, dan begaat men tevens de misdaad, de reyolutionnairè
voorkoede-arbeid ers te isoleren van de brede lagen der arbeidersklasse.
Het is daarom steeds de plickt van de revolutionnaire partij, de sckeu-
ringstendenzen in de vakbonden te bestrijden en daar, waar de yakbonds-
bureaucratie er in slaagt sckeuringen te verwezelijken, te strijden voor
kerstel'Van de eenkeid op de basis van de belangen der klasse. Het is op
grond van deze overwegingen, dat de partij-naast de algemene ontwikke-
ling van de vakbeweging in dit land- de ontwikkeling op dit terrein in
Rotterdam, met bî jzónder.aandackt keeft gevolgd.
D.e aanvankelijke snelle groei van de E^V.O, in Rotterdam, naast de zwak-
te van ket stalinisme in deze belangrijke arbeidersstad, bood (en biedt
nog) uitzonderlijk gunstige mogelijkkeden voor de ontwikkeling van de
rev. partij. ' . .
De zwakte van onze, uit de illegaliteit gekomen groep, maakte ket even-
wel aan centristiscke elementen mogelijk, de leiding van de Sotterdamse
ÏÏ.V.G. te veroveren op de basis van een compromis met ket stalinisme,
toen d-e partij eerst begon kaar activiteit op ket terrein der vakbewe-
ging te ontplooien.
Het is ongetwijfeld een verdienste van de Rotterdamse partijgenoten,
dat zij, gebruik makend van de gukstige omstandigkeden, er in geslaagd
zijn in betrekkelijk korte tijd niet sleckts kun plaats te veroveren in
de E.V.C., doek bovendien in de plaatselijke leiding, daarbij ket ver-
tro.uwen -genietend der Rofcterdamse arbeiders. De zwakte der partij even-
wel, ket nalaten van ket vormen van georganiseerde fracties, waarop on-
ze partijgenoten ten alle tijde zouden kunnen steunen, deed ket bij elk
werk in de massa-organisaties aanwezige gevaar van idiologiscke"aanpas-
sing", zowel aan de druk van ket gelid als van de bureaucratiscke lei- .
dingen, nog vergroten. Sleckts de nauwste samenwerking met de gekele
partij, ket voorbeeldig aanvaarden der ̂ oor de partij genomen besluiten,
was in staat dat gevaar te neutraliseren.
Daar waar onze partijgenoten ziek aan dit grondbeginsel van ket bolsje-
wistiscke vakbondswerk kielden-als in ket geval van de stalinistiscke
pogingen pgt. 0. uit bouwvak weg te werken-, leidde ket optreden van on-
ze kameraden tot een belangrijke versterking van kun positie en tot een
verzwakking van de stalinistiscke leiding.
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Een geheel nieuwe situatie trad echter op toen de stalinistische lei-
ding der B.V.C, door de "linkse koers" gedwongen werd haar bureaucra-
tische greep op de. organisatie te versterken, besloot tot een offen-
sief tegen het, niet onder haar controle staande Botterdam, over te
gaan. Van der Berg, verschrikt door de anti-communistische campagne der
bourgeoisie, en Smid, de kans schoon ziende opnieuw te kommen tot de
vorming van een nieuw* N.A.S., wenste niets liever dan een openlijke
breHk in de E.V.C,, om,- hetzij een compromis te vinden met het N.V.V.,
het ai j een nieuw N.'A.S. in het leven te roepen. Hierdoor kreeg het
stalinistische scheuringsoffensief een dubbel gevaarlijk karakter. De
partijleiding, die Van der Berg's breuk met de stalinisten zag naderen,
heeft zi<eh toen onmiddellijk tot de ffiotterdamse partijgenoten gewend,
en er bij hen op aangedrongen zich scherp te verzetten tegen elk voor-
nemen der Hotterdamse E.V.C«-leiding de stalinistische provocaties'te
beantwoorden met het doen van stappen, welke slechts in de kaart van
het stalinisme spelen. Desondanks hebben onze partijgenoten, welke deel
uitmaakten van het Dag. Bestuur der Hotterdamse E.V.G., hun steun ge-
geven aan de uitgifte van een Open brief, welke de scheuring practisch
tot een feit maakte.
Hiervoor ter verantwoording geroepen door de partij, .ontkende pgt.
dat de bewuste circulaire de consequenties van scheuring inhield.
Teen de praktijk de partij, en niet de Sotterdamse kameraden, in het
gelijk stelde, doordat de E.V.G«-leiding het Hotterdamse D.B, der S.V.C.
r^reerde, hebben wij er bij de Rotterdamse partijgenoten op aangedrsim-
gén, elke poging van de zijde van Van der Berg c.s. om dit royement
als een voorwendsel voor scheuring te beschouwen, ten scherpste te be-
strijden en-zonder het royement te aanvaarden-in de S.V.C, te blijven,
Pgt. 0. wees er toen op dat noch Van der Berg, noch Smid een scheuring
wensten. Noch op de E. V. C. -vergaderingen- we Ike daarna in Rotterdam
plaats vond, noch in de bestuursvergaderingen der toenmalige S.V.C,
hebben onze partijgenoten het standpunt van de partij verdedigd. 2ij
hebben zich, zonder tegenstand, bij het drijven van Van der Berg c.s.
naar een nieuwe vakcentrale neergelegd, bewerende geen "tegenstellin-
gen" in de oppositie te willen brengen, in werkelijkheid capitulerend
voor de druk van het gelid op Van der Berg c.s., om hen deze keer niet
opnieuw in de steek te laten en consequent de strijd tegen de stalinis-
tische leiding der E.V.C, aan de orde te stellen ( een volkomen gezond
streven, dat geenszins tot een scheuring had behoeven te leiden, als
het- in de eerste plaats door een juist optreden van onze partijgeno-
ten- mn de banen was geleid van een versterkt offensief tegen de.sta-
linistische bureaucratie op de basis van een reëel program, met ver-
werping van elk scheuringjsperspectief). Tegelijkertijd capituleerden
onze partijgenoten voor de druk van Van der Berg c.s., welke voor het
eerst sinds lange tijd, "gehoor" gaven aan de verlangens der arbeiders,
alleen en uitsluitend om de scheuring te kunnen verwezelijken. Zelfs
daarbij waren Van der Berg c.s. nog gedwongen gebruik te maken van mis-
leiding, door tot stichting van de O.V.B, over te gaan, na de algemene
ledenvergadering op grond van een, hun te goeder trouw verleende vol-
macht, naar goeddunken te handelen. Terwijl het toen meer dan plicht
was voor pgt. O. en anderen, het eigen gezicht te tonen en de manoeu-
vres van Van der Berg c.s. te ontmaskeren, • zijn zij door hun soepel-
heid medeplichtig geworden aan een ontwikkeling, welke elke revoluti-
onnaire arbeider slechts kan betreuren. •
De partij achtte deze feiten zo ernstig, dat zij in een landelijke
conferentie, met slechts de stem van pgt. O, tegen, het optreden van
de Rotterdamse partijgenoten heeft veroordeeld en er bij hen op aan-
drong, zich tegenover Van der Öerg c.s. te plaatsen en de inmiddels
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opgerichtte 0-.V-.B. te zien als een, tijdelijk buiten het geheel ge-
plaatste, oppositionele vakbondsafdeling, in plaats van als basis voor
een "nieuwe" vakcentrale, zoals Van der Berg c.s. Partijgenoot 0. heeft
toen- ,en ook bij andere gelegenheden-uitdrukkelijk verklaard voorstan-
der te zijn van vakbondseenheid en steeds, waar dat mogelijk was, in
die geest te zullen optreden. Desondanks zijn verschtgdene Rotterdam-
èe partijgenoten onder leiding van pgt. 0. door gegaan, zich- "aan te
passen" aan de druk van de O.V.B.-leiding, zonder zich te storen aan
de besluiten van de partij. In "Nieuwe Strijd" verdedigt pgt. O. de a-
politieke, anarcho-syndicalistische tendenzen der O.V.B, (geen poli-
tieke partijen)', propageert de scheuring in de vakbeweging buiten Rot-
terdam ten bate van de O,V.B» .en bestrijdt de bestaande massa-organi-
saties op grond tran ultra-linkse, argumenten, welke een uitbreiding der
O.V.B, als nieuwe vakcentrale tegenover de huidige, over het gehele
j.and moet rechtvaardigen. ~""
Op. het pas gehouden of'ficieele stichtingscongres van'de O.V.B, hebben
ultra-linkse sectariërs van "Van onderen Op" en van "Spartacus", teen-
maal consequenter hun standpunt weten te verdedigen dan onze partijge-
noten dat van de partij. In werkelijkheid waa er van onze kant, tegen
de vorming van een "nieuwe"landelijke vakcentrale, buiten het nauwe- ,
lijks verdedigde partijvoorsiel, geen sprake. Tenslotte heeft pgt. O*
volkomen in tegenstelling met iet door het Tweede Partijcongres geno-
men besluiten en de door de partij tot nu toe gevoerde eenheidsfront-
politiek, in een bestuursvergadering der O.V,B. het afwijzen van een
eenheidsfront-aanbod van de B.V.B, in verband met de koloniale oorlog
tegen Indonesië, ondersteund.

ie partij heeft tot nu toe- uitgaand e yaa de soed e trouw der Eotter-
damse partijgenoten bij de schending van partïjbesluiten, afgezien van
diciplinaire maatregelen, vertrouwend dat de ontwikkeling, welke schre-
de voor schrede de juistheid van de partijbesluiten .heeft aangetoond,
onae kameraden tot een ander inzicht zou brengen. Set is echter duide-
lijk dat, ongeacht het inzicht'van individuele of een aantal partij-
genoten, dat zij ten alle tijde zonder beperking in de partij kunnen
verdedigen, de doorvoering van de door de partij genomen besluiten een,
eerste voorwaarde is voor de versterking van de revolutionnaire partij,

door kam, frrotsky-fnadrukkelijk verdedigde standpunt dat parti j ge-
not en- vakbond s-functioharis s en, vooral in geval van zwakte der bewe-
ging, meer dan wie ook verplicht zijn zich aan de partij-dicipline te
houden willen zij niet ten onder gaan in opportunisme, kan slechts het
standpunt van onze partij zijn. De door de Hotterdamse kameraden ge-
maakte fouten hebben de partij ernstige schade toegebracht. Daar waar
zij- tegenover stalinistische en centJbistisché scheurmakers- hadden
kunnen tonen eerlijke voorstanders te zijn van vakbondseenheid, werd
de scheuring ondersteund/ Daar waar zij, vertrouwend op de arbeiders-
sXasse en de toekomst, tegenover stalinisten en centristen ons eigen
program naar voren had kunnen brengen, aanspraak makend op de leiding
der arbeidersklasse, werd het initiatief gelaten ai/a, elementen als Van
der Berg. Daar waar zij tegenover de"eenheidsfront"-manoeuvreB van de
stalinisten en centristen zich diende/wte baseren op de noodzaak van de
eenheid voor de arbeidersklasse, werd meegedaan aan het misdadige bu-
reaucratische geknoei tot sabotage van het eenheidsfront. Daar waar
zij de grondslag hadixtunnen leggen voor een landelijke vakbondapppo-
sitie, welke de strijdbaarheid der georganiseerde arbeiders en de ver-
wezelijking der vakbondseenheid ernstig had kunne n bevorderen,-hiel-
pen zij mee de grondslag te leggen voor een nieuwfc miniatuur-N.A.S.,
alle vroegere toezeggingen ten spijt*
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partij kan op deze weg niet voortgaan. •Ber-öatwi-kkeling - zoals.
kan -s3^&cMi.s - to.t -ontMnding van d e

partij -leiden
Onder geen enkele omstandigheid mag de partij meegesleurd worden in
de onverbiddelijke ondergang der O.V.B., indien deze "nieuwe" vakcen-
trale zich niet radicaal en op korte termijn heroriënteerd. op de massa-

.akfreweging./ De partin verlqngt daarom vaiLde Sotterdamse"partijgeno~
ten, welke door hun lidmaatschap van de O .V.B. practisch buiten de vak-
15èweging zijn komen te staan (zoals in geval van^ Grafische en Fabriek-
matige) dat_ zij lid worden van het H«V.V_« , zoals uitdrukkelijk door
ÖTcVwerd verlangd en door hen werd toegeaegd. De partij verlangt daar-
naast van de partijgenoten, wi^r^p2j^.ts_jji_4£_JIJf^B._is (aflig in geval,.
van_ Bo uwvak_en Transport) dat zi^Toyaal^e besluit en~van de partij me—
de : uitvoerenTDe partaj verlangt in het bijzonder van partijgenoot Q»
als lid y anjie t C . G . en het Pol. Bureau der partij

~«a£^3ï̂ jQ. . V . B . , dat hig~zich bij zijn houding in de vakbeweging
niet laat leiden door zijn positie in de O.V.B., doch door de balangen
der partij, welke in elk opzicht samenvallen met die der arbeiders.
De partij draagt het O.C. op om pgt. O., mocht zijn optreden zich niet
in de zin van de door de partij genomen besluiten wijzigen, bij een
verder met de partijbesluiten strijdig optreden, als partijlid te schor-
sen, met voordracht voor royement aan het aanstaande partijcongres.
Bij aijn breuk met de H. S. A. P. in 1938 deed kam. ïrotsky de voorspel-
ling dat de toekomst in Nederland aan die revolutionnaire beweging zou
zijn, welke zich op de massa-beweging wist te oriënteren. Kam. Trotsky
baseerde zich daarbij op de ervaringen van de gehele internationale
arbeidersbeweging. Be partij is niet bereid deze ernstige les, terwil-
eyan welke partijgenoot ook, naast zich neer te leggen/ De partij

00%^ daarom een dringend beroep op pgt. 0.' en hen die hem ondersteunen,
zich loyaal aan de partijbesluiten te houden en gemeenschappelijk te
strijden voor de verwezelijking van ons program, dat de enige basis is
waarop de arbeidersklasse de vakbeweging tot haar eigen massale strijd-
organisatie kan maken»
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C>ndernoraen .actie;

k

Qp zondag, 6 Februari 1949, aanvangende om 10.00
vond in cafetaria DE J01TG-E aan de Strijeusestraat te Kotter-
dara een "uitgebreide centraal tiomite zitting" olaf-ts van de
Eevoiutiónnair communistische Partij (S.C.P'.).

l)e vergadergelegenheid was tot op het laatst geheim ge-
houden, daar men verwachtte, dat op deze bijeenkomst het.
woord zou worden gevoerd door de Belg j5rnesJ__GJffiaiAïg,. lid van
.he/t internationaal secretariaat van de~Tê~.lliternafpTbnala.
*Bij vroegtijdige, bekendmaking verwachtte men jing-ri j$en'' v.sjx̂  de
Overheid. 0ESMAIÏÏ'is echter niet ter -vergadering 'verschenen.

OP deze O, -zitting sprak allereerst het 0,0 -m
gal 3A1TT21T uit Amsterdam, /lij hield een rede van + ?. uur,

j n de~~nierD.i3~~ge voegde "Resolutie inzake de vakbev/egingsacti-
vit9i-t in-Sotterdara" zijn alle punten vervat, die hij in zijn
betoog naar v.oren bracht.

ya Sal Ganten^werd het woord ver.leend aan het O.C.-lid:
"" ~~ uit Rotterdam, die de, in de resolutie^

tegen hem uitgebrachte critiek, inzake zijn vakbondsbeleidj
bestreed. Hij betoogde, dat men van hem niet een ".kadaver-
discipline" kan eisen, daar de £.C*P» die niet kent, zulks
in tegenstelling tot de Stalinistische partijen.

.lij wilde de resolutie in. een gematigder vorm. Je partij,
meende hij, heeft in de massavakbeweging niets bereikt en zij
verzuimde,tot heden richtlijnen voor dat werk te geven. Ik
daarentegen, aldus o., heb de invloed van .de Stalinisten in
Rott-er-daa gebroken. Ik heb de Urgentieprogramma's in de
Q.V.B, voor de afdeling-en Verteeer, Bouwvak en iietaal samenge-
steld en daarin de ïrotzki'sfisuhe ideeën verwerkt ./O. keurde
"de medewerking van de partij- af inzake steun aan -de actie

or het 'E*Y*C. "sol.f-onds-". Dit fonds he-^ft ten doel om bij
n eventueel verdwijnen van. de E.V.C. dezelfda;,ravl te gaan

vervullen, als de Internationale Eode .riulp" ̂ taji-̂ D̂ r de" oor-
log. Het wordt aan een" fonds, beheert^" d oor „staiiTiisteri, dat
itsluitand e.n alleen steun verleent aan Stalinisten.! De

zij 'begaat dezelfde fout als
zich van -de arbeiders

m1
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P, s ie t haar invloed tanejji,
destijds cie dichter GrüIlTBS? 'die zich van -de arbeiders isoleer-
de. Tje p.V.3. is wel geen revolutionnaire, vakbeweging, doch
in ieder geval een massa-organisatie. Aan het einde van zijn
rede/verklaarde Q-. , dat hij bij aanneming van de resolutie
breekt'met de partij,.

G-ROSi'TEVEIjI) (Icott.erdam):
""Heft 'partijstandpunt; is juist. De ü. V. D.-leiding mis-

leidt de arbeiders. Zij stuurt aan op een nederlaag van de
Amsterdamse havenarbeiders. Sinda het. congres heeft de G.V.ü.
geen vergadering gehouden. De Q.V.i;, is nog slecht-er clsn het

-.w. A. S.
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Ij. A. 3. Ik ga voor de partij over naar het üVV.Y.

X C0r gQ^HINK uit Delft:
n. wfr""zlchniet aan öe partij onderwerpen, ui j'is ver-

worden t o-t an staat gelijk met de E» V. C. -vakbondsbureaucra-
ten, liet werk van ü. in het verleden in de D.Y.G. was prach-
tig, maar thans is het het tegenovergestelde.

/ SYOIïï-ïAlTS..» ii-d jx.C.P., bondsraadslid Betaal (D.Y.O.),

-..--Heeft beswaren om rnet.de D.Y.C.-steunlinste-n te v/erken,
omdat" er door de D.Y.C, géén rekening en verantwoording vp.n
de -ingekomen pelden worden bekend genaakt. De ii.C.?. moet
meer bijeenkomen om haar leden voor te -lichten.

ZIJIiSïRA, havenarbeider' uit Amsterdam:
DÖöïrcTair'~a'e Q.Y.B, in gebreke is gebleven en verstek

heeft laten gaan, hebben de-.Stalinisten gezegevierd. De
E.Y.C, betaalt, na 5 weken staken, f.30,50 per week pan de
stakers"' uit. Zij wordt .daardoor populair. De 0.7.D. daaren-

. tegen doet alleen goed als je dood'bent..-let lijlfct -.vel een
begrafenisonderneming. . (̂

(/"'' ZillBIiLllinil-iïEjL uit G-koningen:
De verdwijning van de Hotterdarase .3.7. G. -oppositie was

een dolksteek in de rug van de'landelijke oppositie in de
Ü.Y.Ü. De "anti-Qtalin". revolutionnairen .in'o.e D. '/.C', aijn
daardoor teruggedrongen.-'Spreker heeft persoonlijk voorkomen,
dat er in QTgingen, een s'cheuring in de S.Y.C. ontstond.

2e A der oorzaken, die gele'icl' hebben, tot de verwijdering
van jje.lia 006Tj3DDIJg en de H.C.P. was het weinige contact,
dat in cTë partij 'pTaats vindt. De partij moet vaker bijeen-
komen. .

~ne 1 f t«• t j M ĵ ; \j[- 4 j ± \, JD j^j j.\r "̂  *** w J-J^* J. J- u »

^t niet verschaffen van richtlijnen en het te geringe
onderï.iryje. contact z\;jn ernstige beleidsfouten van de part i j .

Iviax PLSgCSH -uit Amsterdam:
ijfaaromlcwam oosterdi jK nagenoeg nooit op de C.G.-zittin-

gen te Amsterdam-? tlij is toch li'd van het 0.0. Aan de pa-r"'"11^
kan te weinig contact niet ö.,;uniet verweten worden. Jr openen
zich goede .perspectieven voor de H-.G.P. De arbeiders krijgen
de stalinisten door. . /^bi'S"--^. , . .

bekende jjj.Y-.C.-leider/ïCLDIUSi.IA^2;\?eeft thans tussen ons enX D e
.'.d.e stalinisten.- . . ,

SIEESÏÏEIA, D.Y.C.-X.'^stts.pór'tO bestuurder uit
is door- de 0."p.K." geroyeerd, omdat bij weigerde oni öe haven-
staking op te heffen. : ' '.

-T Har r y G OHBEIITK uit Amsterdam. . • -• •
., -> ' W^üJjK^^SiTTK'is een demagoo-g. 'l£i^ schuift zijn fouten in

de schoenen van"cTe partij. ' 'Sr z i jn geen Stalinistische sta-
kingen, doch uitsluitend stakingen'van ontevreden arbeiders.

.' Alleen, dóór -uitbreiding van de staking, " k a n de overwinning
behaald worden. G-elukkigt is, dat men, tegen, het advies van

l^IiMkiiSM.'in, bleef doorstaken-.^ Anton VAiï D3T6DIiG van de C .V "

BKBDEMÉiLD uit Schiedam:
LaaTlJ.ÜÜS'ïïïïcWEJiC zich alsnog rehabiliteren door de sta-

king uit tö^rëTeTëïT-tot Rotterdam.



KRUITHOF uit Eotterdam:
dat men in Rotterdam in de haven "besmet v/er ie"

verricht. ook als Rotterdam gaat staken, wordt de eindover-
winning niet behaald. Dit is alleen mogeli jk als "internat io-
naal wordt samengewerkt. Ligt hier geen t awk voor de :;.C.P.?*'

Ma ar ie e FgHAESS uit Amsterdam;
a •£>*>;» Toon VAK aaÖ'SEG houdt niet van stakingen. Dat weigerde

•f 'T'' hij reeds l T/if jaar" geleden. Hij zei desti jds, dat hij z i jn
«kruit droog wilde houden" en is "blijkbaar nog niet van rae-
ning veranderd;

Ab. HOFLAND uit Rotterdam:
•f^~freTre~±tr'~ora aan de eis van de part i j o ra in bet ^.W/.

'te ^aan, te voldoen, mits de afdeling hotterdam van de E. C. -f.
dat""goe'dkeurt en toestaat te feedanken voor de Ü.V.B.

slofte voerde ^l^^??^ n°f?^ 'ae"fc woord. 'lij bestreed
d.e mening, dat de pl.c.PV~Tcaa~s-'verïïiscipline eiste. Dat is on-
juist. Wel mag zij eisen, dat principiële Trotskistische poli-

raeet haar "eigen gezicht" tonen en kan niet toestaan, dat le-
den jarenlang in str i jd handelen met haar ideeën.

Aa 11 het eind e v an d e zit t i nx werd over de resolutie ge-
stemd. /yx> vytf~~ .̂
yo or : K gal Santen , VJ'heo va a Tijri), LIaurice lerares , .ilarry Gom~

«o 8 __JIIIII^.^te4^j!G-<>Andrie3 Dolleman, -^_«_J. van der 2wan, F. van'_ _
v_eld , ^jr gombrinkj LangeiTberg , IjTple>; :ei- ,' Zijlstra en
Ben G-r o é neve^d. aB!

"
x| Tegen; ii.Qoster^i.lk, A. Hof land en V̂ jard̂ y Sloot.

- .luim 'w-.' ui. —.-.--> __ ' - ' '- *^^****^"J*jaifeirBrri''''JBM1'>*<'gMff*M>*Mi*'

Blanco; Eyckmans. (£inde)-^^~ r
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Resolutie inzake de valcbewGgin£sa^J^i

Sinds de oprichting van de partij heeft zij het werken in de
massavakbonden, met 'het doel om te .komen .tot een georganiseer-
de frautie op öe basis van onze Overganfseisea, als een van
haar voornaamste taken beschouwd. l)e verandering van de part ij;
van propagaadagroe.p-in een revoluti.onnaire ma s sa part i.j is on-
dentcbaar als onzVkaders niet verankerd zijn in de massaorga-
nisaties der arbeidersklasse.
Zich bèserend op het overgangsprogram der kierde Internatio-
nale en gewaarschuwd door de ontwikkeling der K.3.A.P. heeft
onze partij zich voortdurend scherp afgescheiden van alle
anarcho-syndicalistische, ultra-linkse en andere sectarische
•tendensen, welke hun heil zochten of trachten te zoeken in de
vorming van een kleine zuivere vakbeweging, naast de bestaan-
de massa-organisaties. Voortdurend heeft de partij er op ge-
.weaen, dat de strijd, tegen de, de arbeidersklasse verdeeld
houdende en elK:e actie saboterende,. vakbondsbureaucratie,
niet kan worden georganiseerd, als,men de massa-organisaties
de rug toekeert, •-üoet men dit wel, ' dan. capituleert men in
werkelijkheid voor de vakbondsbureaucratie en Isat men de ar-

, bei-dersklasse over aan de bestaande verraderlijke leidingen»
' G-a a t men bovendien over tot de vorming van een "eigen" zuivere
.vakorganisatie, dan begaat men tevens' de misdaad, de revolu-
tionnaire voorhoede-rarbeiders te isoleren van de brede lagen
der arbeidersklasse.
:-{6t is daarom steeds de 'plicht van de revolutionnaire partij,
de scheuringstendenzen in de vakbonden te bestrijden en daar,
waar de vakbondsbureaucratie er in slaagt scheuringen te ver-
wezenlijken, te strijden voor herstel van de eenheid op de
basis.van.de belangen der'klasse.'riet is op grond van deze
overwegingen, dat de partij - naast de algemene ontwikkeling
..van.de vakbeweging.in dit land - ÜQ ontwikkeling op. dit ter-
rein in HO ̂'c er dam, met bijzondere aandacht heeft gevolgd. j
jje aanvankelijke snelle groei.van.de E.V.ü. in xtotterdam,
naast de zwakte van het stalinisme in deze belangrijke arbei-
dersstad, bood (en biedt nog) uitzonderlijk gunstige mogelijk-J
h'eden voor de ontwikkeling van de rev. partij. j
De awakte van onze, 'uit de illegaliteit, gekomen groep, maakte
het evanwei 'aan centristische elementen mogelijk, de leiding '
.van de';B.otterdar;ise ji.Y.O. te veroveren op de basis van een
compromis met -het stalinisme, toen de partij eerst begon haar
activiteit op het terrein der vakbeweging te ontplooien,

. .i-iet is ongetwijfeld een verdienste van de üotterdamse partij-
noten, dat zij, gebruikmakend van d-e gunstige omstandigheden,
er in geslaagd zijn in betrekkelijk korte tijd niet slechts
hun plaats te veroveren in de ji.V.ü., doch bovendien in de
plaatselijke leiding,, .daarbij het vertrouwen genietend der
HQtterdamsé" arbeiders. ;ï)e zwakte der. partij evenwel, het na-
laten van het -vormen van .georganiseerde- f-racties, waarop onze
partijgenoten ten alle tij.de zo'.uden kunnen steunen, deed het
b.ij. elk-werk in de massa-organisaties aanwezige gevaar van
Ideologische /'aanpassing", zowel aan de druk van het gelid,
als van de bureaucratische leidingen, nog vergroten. Slechts
de nauwste.:-.-samenwerking met de gehele partij, het voorbeeldig
aanvaarden.der door dé partijtgenomen besluiten, was in staat
dat gevaar ;te .neutraliseren. Baar waar on-ze, partijgenoten
zich aan dit grondbeginsel- van het bolsjewistische "vakbonds-
werk hielden - als in het geval' van de stalinistische poginger
pgt. .0. uit bouwvak weg te'werken -leidde het optreden van
onze kameraden tot een belangrijke versterking van hun poli-
tie en tot een verzwakking van de stalinistische leiding,
ijen geheel nieuwe situatie trad '.echter op toen de stalinisti-

-sche-
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/royement als een
voorvi?endsel voor
scheuring te be-
schouwen, ten

sche leiding der E.Y.C, door de "linkse Icoers" gedwongen
.werd haar bureaucratische greep op de organisatie te ver-
sterken, "besloot tot een offensief tegen het, niet onder
haar controle staande Hotterdam, óver te gaan. Van der ̂
verschrikt door de' anti-communistische campagne der bour-
geoisie, en Smid, de kans schoon ziende opnieuw te komen
tot de vorming van- een nieuw 1T.A.S., wensten niets liever
dan een openlijke breuk in de E.T.C., om, hetzij een compro-
mis- te. vinden met hst i:,'.V.y'.V hetzij een nieuw L.A.ü. in het
leven te ro-ëpen. Hierdoor kreeg het stalinistische scheurings-
offensief een dubbel gevaarlink karakter. De partijleiding,
die''Van der Berg's b»euk met. de stalinisten-: zag naderen, hee.f1

,• zich toen onmiddellijk tot de Hotterdamse partijgenoten ge-
wend en .er bij hen'op aangedrongen zich scherp te verzetten
tegen elk voornemen der Rötterdamse S.V.C.-leiding de stali-
nistische provocaties té beantwoorden met het doen van die
stappen, welke slechts in de kaart van het stalinisme speel-
den. Desondanks hebben onze partijgenoten, welke deel uit-
maakten van het Dag,Best» der Hotterdamse E.V.C., hun steun
gegeven' aan de uitgifte van een O-pen :3rief, v/elke de schp'y
ring practisch tot een feit maakte. Hiervoor ter - verantw^ ,r-
ding'geroepen door de partij, ontkende pgt. 0., dat de bewus-
te circulaire de consequentie van scheuring inhield. I'oen de
.praktijk de partij en .aiet de Eotterdamse kameraden, in het
gelijk stelde, doordat de B. V-.ü.41eiding het Eotterdamse D.B.
der B.V.«G. royeerde, hebben wij er big de Kotterdamse partij-
genoten op aangedrongen, elke poging van de zijde van Van der
Berg c.s. om dit/scherpste te bestrijden en -.zonder het
royement te aanvaarden - in de S.V.G. te blijven. Pgt.U. wees
er toen op, dat noch Van der Eerg, noch Smid een scheuring
wensten, ̂ och op de E.V.C.-vergadering, welke daarna in Hot»
terdam plaats vond, noch-in de bestuursvergaderingen der toen-
•malige a.v»0. hebben onze partijgenoten het standpunt van de
partij :verdedigd. Zij hebben zich, zonder consequente tegen-
stand, -bij het drijven van Van der. Berg-c.s. naar een nieuwe

. .vakcentrale neergelegd, bewerende geen "tegenstellingen" in

. de oppositie te willen "arengen, in-werkelijkheid capitulerend
•voor de-druk van het gelid op Van der "Berg c.s., om hen deze
keer niet opnieuw-in de steek te laten en consequent de s t- ' jd
'tegen de stalinistische leiding der E.V.C, aan de orde t(
stellen (een volkomen gezond streven, dat geenszins tot een
scheuring.had "behoeven te leiden, als het - in de eerste
plaats door .een juist optreden van onze partijgenooten - in dt
banen was geleid ,van een 'versterkt offensief tegen de stali-
nistis.c„ha bureaucratie op dé basis va-n een program reëel, met
y_g r w e r ping van - el k s o h e ar ings p e_rsj)̂ ct i ef ')• tegelijkertijd ca-
pTTuieerden~onze par ti Jgërioten voor ""de" "druk van Van der ierg
C.S., v/elke misbruik maakte, van de verlangens der arbeiders,
alleen en uitsluitend .om de scheuring te kunnen vercv/ezenlij-
-ken. zelf s .dBarbij-waren Van ,:der Berg c.s. nog gedwongen ge-
bruik te maken van misleiding, door tttet stichting van de u.V.I
-.over t,e gaan,' ns dej algemene 'ledenvergadering op grond van eer
hun te' goeder "Efrouw verleende volmacht, op de inr-eslpgen weg v
voort te gaan, terwijl het toen meer dan plicht wss voor pgt.
o. en andere-n,' jhe-t• gjigen gezicht -te tonen en de manoeuvres van
yan der B.e-rg ,c.-.s.; te ólilTmaskeren, ssijïi-zl'-j.'door hun "soepel-
heid"-medeplichtig geworden a-an. een ontwikkeling, welke elke
revolutiormaire arbeider.f slechts kan betreuren. De partij
achtte deze' feite.ïi zo ernstig, dat zij in een landelijke con-
ferentie, met s-leahts de stem van pgt. 0. • tegen het optreden
van de potterdams.e'. partijgenoten heeft veroordeeld en er bij
hen op aandrong, zich tegenover van der Berg c.s. te plaatsen
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en. da inmiddels opgerichte O.V.B, te zien als een,
buiten het'geheel geplaatste, oppositionele vakbondsafdeling,
in plaats.-van als basis voor een "nieuwe" vakcentrale, zoals
Van der Tjerg c.s. par-tijgenoot o. heeft toen - en ook bij an-
''dere gelegenheden'.-'uitdrukkelijk verklaard voostander te zijn
van vakbondseenheid en steeds, waar dat mogelijk was, in die
geest te zullen optreden,. Desondanks zijn verscheidene I-iot-
terdamse partijgenoten onder leiding van pgt. ü. doorgegaan,
zic-h "aan te pass.en" aan '.de .druk van de ..O. V. !>. -leiding, zon-
der zich te storen aan de besluiten van de partij. In "xiieuwe
Strijd'1 verdedigt pgt.O* de a-politieke, anarcho-syndicalis-
tische .tendensen der'ü.V.±i. ("geea politieke partijen"), pro-
pageert de scheuring in de vakbeweging buiten Rotterdam, ten
•bate van.de O.V.3. .ea bestri j,dt-de; bestaande raassa-organisa-
ties-op grond van ultr.a-links;e-, argument-en, v/elke een uitbrei-
'ding der 'u-V ..B. als nieuwe vakgeintrale tegenover de Â /LJirLQ-t-
.over het gehele Tand moet ,re.ctitva:ardige.né
üp "hét pas gehouden officiële sticbtingsö.ongres van de O.V.ü.
hebben ultra-liriksë seciariörs van 'I Va n onderen üp" en van
"Spartacus", tienmaal consequenter 'hun standpunt v/eten te ver-
'dedlgen da:n onze partijgenoten :dat van de partij. In werkelijt
heid ?.ras er van onze kant, tegen de vorming van een "nieuwe
.landelijke vakcentrale, buiten het nauwelijks verdedigde par-

' tij voorst el,' geen sprake, tenslotte -heeft. .pgt. 0., volkomen
. in : tegenstelling met de- door .het ..Tweede Partijcongres genomen
'besluiten en de door de partij tot. nu.to'ej: gevoerde eenheids-
fr.ont~-politiek, in 'e/Bh 'bestuurs,v.ërgad9r.ing" der ü.V'.jj. het a_f_-
wij2en"van'-een .eehheidsfroht-aa.nbod van- de E. V. G. in verband
5ïêT~~a?' kolön'iale- ótirlpg, : tegen 'iridonesië, ondersteund. Le par- l

' ti'j heeft -t. o t nu toe :- uitgaande van, 'de* ̂ oede trouv/ der I-:ot- i
' terdaniSe :parti jgenoten bij 'de schending' 'van parti jbeslaiten, j
«fgezie'n van -diciplinaire maatregelen, vertrouwend dat de ont-
wikise'ling, 'welke schrede voor schrede' d'e juistheid vsn de par-j

" tljbeslüiten heeft aangetoond; onze kameraden tot ten ander
'inzicht zou brengen. :- 'Het is echter, duidelijk, dat - ongeacht
het inzicht van individuele of een a.a.htal partijgenoten, dat
zij ten alle tijde zonder- beperking in de partij kunnen ver-
dedigen.- de doorvoering van.de door de parti;j genomen beslui-
tè'n1 een eerste voorwaarde is voor de versterking van de revo-
Itttionnaare part.ij. hét. door kam. ï'rotsky, nadrukkelijk verde-
d'ig'de stand-punt, dat partijgenoten-vakbondsfunctionarissen,
vooral in geval van zwakte .d.er..b;è\vegin4'.» meer dan wie ook ver-
plicht zijn zich aart de parti j-dicipline te houden, willen
zij niet sen onder gaan in opportunisme, kan slechts het
standpunt van onze partij zijn. 'De door dé ' Hotterdamse kame-
raden. gemaakte fouten hebben de. partij .ernstige schade toege-
brëcht .'• Daaï-.waar zij - tegenover stalinistische en centris-
tisehe schêurraakers -'hadden kunnen 'tonen eerlijke voorstan-

'-"ders te 'zijn':'yan vakbondseenheid, werd"-' d e scheuring onder-
stéund. 'Daar tvaèr 'zij , vertrouwend op de^arbeidersklasse en

' dé toekomst/ .tégenover stalinisten en - c eit risten ons eifen
program naar vor.en.hddde n -kunnen brengen, aanspraak makend op
•de leiding der arbeidersklasse , 'werd het • initiatief gelaten
aan elementen 'als • - -vander Berg. Haar \vaar "zij tegenover de
"eenheidsfront-raarioeuvres van de . Stalinisten en"centristen

. z-iah d;iéhd'eh te . ba.s,eren;.op de noodzaak .van de £e_njie_i_d voor de
-arbeidersklasse, rrerd 'meegedaan, "°a.an hét • ;misdadige "bureaucratie
's'o'aé'- ge knoei tot sabotage va a -hét .'eenhëi'd,sfront . Daar waar zij

'.'.ö:e- grondslag haddren.'-iriuonen leggen voor. een landelijke vak-
:b:ond""sopp6s'itié, we;lk;e- de s'tri'jdbaarheid der georganiseerde ar-
: -brei.ders en de';yerwëzenli;jking der valcbonds eenheid ernstig had
..kunnen 'bevorderen, hielpen .zi j ;mee -de" grondslag te leggen.

: ...... '• • ' • • - " - '• : •• •; • >--,• ..'.,..- - '•' - ' - • ; ': -voor-
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yoor een nieuw miniatuurH;T.A.3., alle vroegere toezeggingen
ten' spijt. ' '
•Qe jongste stakingen in ne Amsterdamse haven hebben duidelijk t
aangetoond, .dat de G.TJ3". -leiding niet bereid is, enig initi-j
atief te nemen tot uitbreiding dezer acties, weigert de Kot- ;
terdamse havenarbeiders.op te'roepen geen'besmet werk te ver-!
richten en zelfs door het uitgeven van een speels0! manifest
heeft beoogd 'de onder de arbeiders levende wil tot solidari-
teit te breken. Zich versc-huilend achter het avonturiers-
karakter der stalinistische "linkse-koers" maakt de O.V.Ji.-
leidinff. zich- in weiekelijkheid raë:de verantwoordelijk voor een
e^-v» nederlaag in-de Amsterdamse haven» Baarmede in de toe-
komst de strijd in de Rottardamse 'hav:en . bemoeilijkt, ünder
geea enkele 'voorwaarde 'kan -de partij vpf e.nig partijgenoot
de verantwoordelijkheid voor deae politiek, welke zich recht-
streeks tegenover de stakende'arbeiders-plaatst, op zich ne-
men. " op "grond van al het voorafgaande, is de parti jconf eren--
tie' van mening*-''.da t- pgt. 0-. verplicht is, zijn optreden in
de O.Y.Bi volkomen vln overeenstemming met de hier omschreven
gedragslijn te brengen-, openlijk, zowel mondeling, als in
"Nieuwe .gerijd" en aijn optreden als volgt te motiveren:, C

a. de ontwikkeling der O.V.3. heeft aangetoond, dat de bij
de oprichting gekoesterde verwachting, 'als zoo. er in de hui-
dige verhoudingen plaats zijn voor - een-nieuwe vakcentrale in
dit landi is onjuist gebleken. Het. zal onze taak ziin de
n.yS. zijn .oorspronkelijke karakter dat van tijdelijk door
naar oppositie, tegen de vakbpndsbur.eaucratie uitgesloten vak-
bonds—afdeling te hergeven. Slechts op die basis "is de
O'V.ii. gerechtigd zich tot de arbeiders i h het land te v?en-
den,-zich-te verenigingen met de bestaande opposities en zijn
opneming in .de massavakbeweging na te. streyen. Pogingen de
O.V.B"', als zelfstandige vakcentrale uit te breiden, kan
slechts plaats vinden op ;grondslag.,VRn ,h'et losscheuren der
-meest .bewuste. arbeidersi uit de massa-organisaties en is daar-
om" nadelig voor de ontwikkeling van' een werkelijke oppositie
in de vakbeweging.

.b. , .get afwijzen van een eenheid van actie met de S.V'.C. in
verband met de .gebeurtenis-s'en in Indonesië1..was een ernstige
belemmering voor het organiseren van het eenhei ds front tf ''' .
de koloniale oorlog en verschafte de E. V.:C.-leiding op !.u<.ur
beurt.een rechtvaardiging voor haar eigen passiviteit.

c:. ; i)e houding der O.V.B, -leiding 'inzake™ de havenstaking in
Amsterdam is-in strijd met elk begrip van klassensolidariteit,
door te verauiraen de Hotterdamse arbeiders op te roepen be-
smet werk te'weigeren. .OP grond van al deze overwegingen ben
ik niet langer bereid verant\voordeiijkheid voor de tot nu toe
gevoerde politiek der 0-V.J3. te aanvaarden en openlijk in
woord en geschrift de "politiek van dé partij in de ü.V.Jj.
-naar'voren zal brengen.'Mijn optreden als bestuurder en lid
van Bouwvak, zal in het .vervolg geheel .in overeenstemming
aijn met 'bovon.aangeg.even llj:n.

De partij ka_n op deze ;weg nie_t voortga-an, .Onder geen enkele
omstandigheid mag de parti;] meegeslurd worden in de onverbid-
delijke ondergang der 0..V.S.;, indien deae-nieuwe vakcentrale
zich niet radicaal en op korte termijn heroriénteerd op de
massa-vakbeweging. Dé partij verlangt daarom van de Eotter-
damse partijgenoten,, welke do>r~ hun lidmaatschap van de
O.Y.B. practisah'bulten ds vakbeweging zijn komen te staan
(zoals in geval 'van G-rafisbh en Pabriekmaftige) dat zij lid
worden van het ïïWW"., zoals uitdrukkelijk door het C.G. werd

-verlangd-
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verlangd en door hen werd toegesegd. De partij verlangt
daarnaast van de partijgenoten, wier plaats in de ü.Y.ïi. is
(als in geval van [Bouwvak en Transport), dat zij loyaal de
besluiten van de partij mede uitvoeren. 3Je partij verlangt
in het bijzonder van pgt. O*, als lid van flet C.G. en het
pol. üureau der partij, dat hij zich 'bij zijn houding in de
vakbeweging niet laat leiden door zijn positie in de U.V.13.
doch door de belangen der partij, v;elke in elk opzicht samen-
vallen met die der arbeiders.
.bij zijn breuk met de E..S.A.P. in 1938 deed Ham. Irotsky de
voorspelling, dat de toekomst in Nederland aan die revolu-
tionnaire beweging zou zijn, welke zich op de massa-beweging
wist te oriënteren, ilaia. ïrotsky baseerde" zich daarbij op de
ervaringen van de gehele internationale arbeidersbeweging.
De pertij is niet bereid deze ernstige les, terwille van
welke partijgenoot ook, naast zich neer te leggen. l)e partij
doet daarom een dringend beroep op pgt. 0. en hen die hem
ondersteunen, zich loyaal aan de partijbesluiten te houden
en gemeenschappelijk te strijden voor de verwezenlijking van
ons program, dat de enige basis is, waarop de arbeidersklasse
de vakbeweging tot haar eigen massale strijdorganisatie kan
maken.
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Ledenvergadering afd.Amsterdam R.C.P. op Woensdag, Ï6 Febru
ari 19*+9. ' s avonds 8 uur. : ;

Aanwezig 13 partijgenoten, waaronder de speciaal uit Den
Haag overgekomen bestuurder van het Centraal Comité Hugo
DRENTH, die een inleiding zou houden over de pas ontworpen
vakverenigingsresolutie. •

Voorzitter Theo van TIJN kondigde aan dat' er bericht was
binnengekomen van verzending van een aantal pakketten uit
Amerika; de pakketten bevatten tweedehandse kleren (niet
voor mannen), bestemd" om onder de kameraden te, worden ver-
deeld.
(Een boos gerucht wilde, dat er al jaren geleden dergelijke
pakketten aangekomen waren; daar werd toen onkameraadschap-*-
pelijk mee gemarchandeerd . De ontvangers zouden de goede
bullen er uit hebben gehaald en de overgebleven rommel heb-
ben verdeeld, hetgeen bij de bedeelden uit 'de tweede hand
nogal ongenoegen had opgewekt) .
Dit gerucht hoort waarschijnlijk in 'de sfeer van de werke-
lijkheid thuis, want ditmaal werd aankondiging van de ver-
zending gedaan, terwijl er werd bij verteld dat een comité,
waarin o. a. Mien DBAAIJER, de weduwe van Sneevliet, zitting
had, de v zaak op regelmatige wijze zou verdelen.

DRENTH, aan het woord, verwachtte, dat de leden de resolutie
behoorlijk onder de loupe hadden genomen. Hij las enige
passages hieruit voor, dikte de juistheid nog even aan,
waarbij de oprichting van de O.V.B, hem danig dwars zat,
als leidende tot verzwakking, versplintering -enz. Dit kwam
vooral duidelijk tot uiting in de havenarbeidersstaking te
Amsterdam. De Rotterdamse O.V.B." nam een houding aan, die
regelrecht gericht was tegen de belangen van de strijdende
arbeiders in Amsterdam.
Hij las verder een artikel uit NIEUWE STRIJD, waarin de
werkstersstaking in Amsterdam werd afgekeurd, en, waarin
de schrijver van mening was, dat, toen het onderhoud met
de hoofdstedelijke Burgemeester had plaats gevonden, de
werksters het werk hadden dienen te hervatten. Hij keurde
een dergelijke schrijverij ten scherpste af. Z.i. bevestigde
dit de .door Oosterwijk c. s, ingeslagen verderfelijke koers.
De resolutie moet, vindt hij, niet te schematisch t& worden

po genomen. Het moet stuk voor -stuk worden bekeken. In Den
^̂  E.V.C. DRENTH.

ziëlfTiwee soorten ambtenaren. Alleen van waarde voor de ar-
beidersklasse zijn de in proletarisch verband staande ambte-
naren, zoals E. T. T. -er s. De andere soort, de z.g. archief-
en kabinetsambtenaren, staan ver van de proletarische klasse
af.
In het ene geval kan de partijgenoot dus in de E.V.C, gaan
om daar z 'n partijwerk te doen.

Waar
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Waar het niet anders mogelijk is, moeten de kameraden in het
N,V.V. gaan werken. Hij is wél van oorded, dat dit veel moei-
lijker -is-, want, er zijn daar niet veel vergaderingen, en
graag geaccepteerde nieuwe leden, worden daar toch met een
scheef oog bekeken, Het zal lang, heel lang duren, 'eer Je
daar een poot aan de grond krijgt, vooral onder de lui die
al Jaren lang lid van deze organisatie zijn.
Over het vakbondswerk van de partijgenoten was hij niet erg
te spreken. De Rotterdamse partijgenoten deden het beter'dan
de Amsterdammers,. Recept om hierin verbetering te brengen:
meer op de voorgrond treden in kwesties, vertrouwen zien "te
winnen van arbeidskameraden, veroveren van functies, en groeps-
gewijs optreden.

Harry' COMBRINK wist,-dat de E.V.C, in Delft nog altijd 600
leden telde. De andere organisaties zijn wel sterker, maar
toch vindt hij dit aantal nog een gezonde basis om daarin
pa'rtijwerk te doen.

ZIJLSTRA wil graag van kameraad Drenth horen, hoe deze de
mening kan concretiseren, dat de Rotterdammers supérieur aan ;
de Amsterdammers in hun vakbondswerk zijn.

Max PLEKKER geeft dan een uiteenzetting hoe hij in de A.N.D.B. \e Nederlandse Diamantbewerkers Bond) had gewerkt. Hij ;

was met anderen wegens slapte afgevloeid naar de Overbruggings-
steunuitkering, wat z'n portemonnaie aanmerkelijk lichter
maakte. Hij nam toen het initiatief om onder z'n collega's,
allemaal geheide" N.V.V.-ers, die in gelijke omstandigheden
verkeerden, een soort petitionnement te organiseren. Hij
schreef z'n bevindingen op een stuk papier en drong er bij
het A.N.D.B.-bestuur op aan, maatregelen te nemen^ waardoor
deze getroffen mensen weer in het bedrijf konden worden opge-
nomen. Hierdoor zouden ze hun vakbekwaamheid kunnen behouden.
Als toelichting op de te nemen maatregelen noemde hijs de in-
voering van een *f- of 5-daagse werkweek, met behoud van vol
loon. Z'n collega's voelden daar ook wel wat voor en ze teken-
den allemaal, tenminste zijn medeslachtoffers.
Max vindt, dat hij dat fijn gedaan heeft. Hij zal nu verder
met ze praten, zodat het A.N.D.B.-bestuur toch wat té doen
krijgt en hopelijk onder deze druk een vergadering zal moeten
beleggen.

DRENTH, antwoordend, herinnert nog eens aan z'n opvatting, dat
de resolutie niet al te schematisch moet worden bezien. Wat
Delft betreft, natuurlijk, dit operatieterrein moet worden be-
houden, te meer, omdat daar toch in ieder geval de meest klas-
sebewuste arbeiders In de E.V.C, zijn gegroepeerd.
Het geval van Max Plekker vond hij ook prachiüg. Max moet
maar flink voeling met die andere mensen blijven houden en
hen, als e«n vergadering wordtifcelegd, duchtig stuk voor stuk
instrueren wat ze moeten zeggen. Die soort dingen moet Je
nooit persoonlijk aan het bestuur voorleggen, want dan wordt
Je als enkeling afgemaakt.
Terugkomend op het beledigd chauvinisme van de Amsterdammer

ZIJLSTRA
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ZIJLSTRA, zegt hij, dat deze zich dit niet als persoonlijk
tot hem gericht/te beschouwen. Zijn (Drenth's) opmerking was
in meer algemene zin bedoeld. Hij weet dat Zijlstra in de
haven goed werk doet, maar....(en hier krijgt Zijlstra weer
een schop met het voetje)...ook vernam hij, dat Zijlstra op
de vergaderingen van de havenarbeiders niet naar voren is
gekomen.
Het is de taak van iedere partijgenoot, dus ook van ZIJLSTRA
om in conflicten, juist in conflicten, het gezicht van de
partij te laten zien.

ZIJLSTRA valt hem dan even in de rede en zegt, dat dit geen
antwoord op z'n vraag is. Hij bedoelt, dat Drenth's mening
negatief is t.o.v, de door het Centraal Comité opgestelde
resolutie inzake het vakbondswerk der Rotterdamse partij-
genoten.

DRENTH geeft hem dan voor 100$ gelijk wat Nelis OOSTERWIJK
betreft. Niet voor de anderen. Die zijn door Nelis mee ge-
sleept; tot dusver deden zij in de E.V.C, goed werk.

De vergadering komt dan in tijdnood. Drenth moet no^g naar
Den Haag terug. Nog wordt vlug afgesproken de bespreking
over de Gemeenteraadsverkiezingen vast te stellen op Vrij-
dag, 18 Februari 19̂ 9» in gebouw Westeinde.

PERSONALIA;

^'COM-BRINK, Henricus Johannes, Hof van Delft, 25 Februari 1913
''DRAAUER, Wllhelmina Hendrika, Amsterdam, 5 Augustus
^DRENTH, Hugo Hermann, Haste (D), ,23 Februari 1916
**PLEKKER, Max, Amsterdam, 3 October 1921*
X'TIJN, Elias Theodorus, Amsterdam, 17 November
^ZIJLSTRA, Eelke, Amsterdam, 5 Januari 1893.
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Ondernomen actie: —'

Zaterdagavond (19.2.M?) om 8 uur begon voorzitter Theo van
TIJN. bij de opening, er zijn.spijt over te betuigen, dat
de vertegenwoordiger van de *fe Internationale niet aanwezig
kon zijn; hij bracht dit in verband met pasmoeilijkheden.
Sal SANTEN zou een inleiding houden en als er dan nog tijd
zou overschieten, kon alvast aan de discussies worden begon-
nen. Zondagochtend om 10 uur ging men dan verder.
Tenslotte deelde hij mede, dat de pakketten uit Amerika wa-
ren aangekomen. Daarin bevonden zich dameskleren en kinder-
goed. Hij vroeg om een opgave van candidaat-bedeelden.

Er waren 18 koppen, aanwezig, waaronder 2 vrouwen. Eén er van,
droeg naar klank de voornaam Imy en kwam uit Rotterdam, ter-
wijl de ander Mirjam PLEKKER was uit Amsterdam, de zuster
van Max PLEKKER, Ook werd die Zaterdag -'s Zondags niet-
opgemerkt een Indonesiër, HAMZAH -welke is niet bekend-.

SAL SANTEN aan het woord: "Het fractiewerk in de vakbeweging
is door de partij al sinds lan$ aan de orde gesteld. In tij-
den van neergang der arbeidersklasse, zoals voor de oorlog,
vinden scheuringen en des-rties plaats op vakbondsgebied.
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De *fe Internationale heeft daartegen altijd strijd gevoerd. In
1933 brak TROTZKY met SNEEVLIET wegens het NAS. In Rotterdam
was voor de oorlog de strijd tegen dit NAS de basis van ons
werken. En nu, o., ironie van het noodlot, diezelfde mensen
zijn nu voorstanders van de OVB.
Sinds de val van Mussolini zien we in ononderbroken vorm een
opgang van de arbeidersbeweging. Hoe moeten we dan de neder-
laagsymptomen verklaren? Onze verwachting dat de arbeiders
rechts-hstreeks van het stalinisme naar ons zouden komen, was
te automatisch. Ze gaan juist dikwijls terug naar het refor-
misme, meer als soort "rustpunt", dus om verder af te wachten.
De arbeidersklasse is verdeeld en wordt door de bourgeoisie
verdeeld gehouden, de z.g. arbeidersaristocratie.
De partij vertegenwoordigt de belangen van de gehele arbeidende
klasse. De basis van het reformisme is belangrijk ingeschrom-
peld. De loonstop maakt het arbeidersinkomen meer en meer ge-
lijk. Een partij in reincultuur bestaat niet. De tendenzen in
de arbeidersbeweging drukken hun stempel op de partijen.
Uitgaande van de belangen van de gehele arbeidersklasse ont-
wikkelt zich de partij in die strijd. Het democratisch centra-
lisme evenwel is onze basis; dit moet vrije discussie in onze
partij waarborgen, maar daarnevens één lijn naar buiten te
zien geven.
Na de oorlog oriënteerde het voormalig Comité* Revolutionnaire
Marxisten zich op het NVV. De grote ontwikkeling van de EVC,
vooral in de sleutelbedrijven, deed echter ons standpunt wij-
zigen. Het verraad aan de havenstaking in 19̂ 6 was evenwel
opnieuw een keerpunt. Sedertdien ging de EVC bergafwaarts,
waarvan de NW-bureaucraten profiteerden. Misschien hebben we
de factoren van de EVC-ondergang onjuist geschat. Ook TROTZKY
wees er al op, hoe de gezamenlijke druk der bourgeois zich
keert tegen de kleine vakbonden. En dit gold ook voor de EVC.
De stalinisten trachtten daaraan te ontkomen door toegeven, b.v,
opheffing havenstaking, fusie-rapport, enz. De_ondergang van
4jL_EVC_is,_nui niet meer te stuiten, al juichen we dit"~9an"ööK"
niet toe. "De" scheuring in Rotterdam vond niet maar toevallig
plaats. Na de Franse koers in de Renault s taking 191)-?, begon
de z.g. linkse koers van het stalinisme.
Aanvallen op de USSR in verband met de liquidatie van het vrije
Tsjecho-slowakije. ALs gevolg internationale scheuringen in
de vakbeweging.
De breuk van Antoon van den BERG met het stalinisme tijdens
deze linkse koers, als gevolg van de druk der bourgeoisie.
Onze partij heeft dit alles vooruit gezien. Van den Berg's
breuk had niets van doen met de belangen der arbeiders. We
waarschuwden de Rotterdamse partijgenoten om niet te gaan
scheuren. De partijleiding waarschuwde tegen de uitgifte van
het z.g. scheuringsmanifest. En partijgenoot OOSTERWIJK zei:
Rotterdam wil niet scheuren. Naar aanleiding van dit manifest
royeerden de stalinisten de leiding van de Rotterdamse EVC.
De partijmening was: Royement niet erkennen, niet scheuren.
Blijven doorwerken als EVC-Rotterdam.
De Rotterdamse EVC-leiding kreeg van de leden volmacht om op
de Ingeslagen weg voort te gaan. Toch scheurde toen de leiding
achter de rug van de leden om.
Daarna: een partij conferentie in Amsterdam stelde vast, dat de

OVB
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OVB het oorspronkelijk karakter van revolutionnaire partij
moest herkrijgen; geen nieuwe bond moest worden uitgeroepen.
, De partijgenoten in Rotterdam waren niet bereid of niet in
staat deze besluiten door te voeren. En op het stichtings-
congres van het OVB is de mening van de partij niet verde-
digd.
Dan: het eenheidsfront tegen de koloniale oorlog.
De EVC-leiding aanvaardde het aanbod van het OVB voor samen-
werking op diti punt. Ze deed voorstellen. Deze werden door
het OVB van de hand gewezen, mét steun van partijgenoot
OOSTERWIJK. Als argument werd aangevoerd: politieke manoeu-
vre der CPN.
Het eenheidsfronjb wordt echter nooit gedicteerd door de wil
van de tegenstanders. TROTZKY verdedigde voor 1933 in Duits-
land het eenheidsfront van sociaal-democraten en stalinisten.
Bij het aangaan van een eenheidsfront, kunnen de leiders

^ niet worden gepasseerd.
In volgende acties zullen we de arbeiders moeten winnen.
Havenstaking in Amsterdamj Die wordt op ongelukkige manier
door de stalinisten gevoerd. Geen program. Strljdwil evenwel
aanwezig. Moeten we nu uitgaan van de bedoelingen der stali-
nisten (weer linkse koers) of van de belangen der strijdende
arbeiders? Het OVB nam een zeer lafhartige houding aan door
solidariteit te weigeren. De tegenstelling der bureaucraten
wordt op deze wijze op de ruggen van de arbeiders uitgevoch-
ten. Doel van het OVB-manifest was om de Rotterdamse arbei-
ders te laten onderkruipen.
We kunnen dus geen verantwoording aanvaarden voor de houding
van onze Rotterdamse partijgenoten; zij moeten de tegenstel-
lingen in het OVB-bestuur naar buiten en onder de leden bren-
gen.
Tot nu toe heeft de partijleiding geen -maatregelen genomen
om de ervaringen te laten spreken. We vragen nu van kameraad
OOSTERWIJK om zich aan de richtlijnen te houden, zoals deze

s- • in de resolutie zijn neergelegd."

HERMAN DjRENTH, beladen met paperassen, komt dan op de prop-
pen en houdt een bespreking + toelichting op de RESOLUTIE
INZAKE DE VAKBEWEGING en brengt overigens gedeelten naar
voren uit de RESOLUTIE INZAKE DE VAKBONDSACTIVITEIT IN ROT-
TERDAM. Vooral op dé laatste levert hij critische beschou-
wingen aan het adres van Rotterdam, en speciaal moet Nells
OOSTERWIJK het ontgelden, die in zijn ogen geen genade meer
kan vinden.

OOSTERWIJK regeert dan nog even op SANTEN's voorstelling over
het Eenheidsfrong tegen de koloniale oorlog.
Hij vond, dat de partij verzuimde te reageren op de motie van
het OVB, hetgeen de EVC wel deed. De partij had samenspraak
met het OVB moeten houden.
"Ik heb gesteld: algemene werkstaking; is dat niet mogelijk,
dan boycot. Dit werd door de OVB-leiding verwdrpen. Dan had
de EVC er nooit op ingegaan. De EVC had de bedoeling om het
OVB te nekken. Ik stemde in het be'stuur tegen. De EVC had

zich
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zich niet to-t de arbeiders mogen wenden.
Onze partij laat zich door de stalinisten leiden. Het antwoord
van het OVB op de brief der RCP was volkomen juist."

Het was inmiddels al laat geworden. De zitting werd verdaagd
tot Zondagmorgen 10 uur.

/ — *Zondagmorgen (20. 2. 19̂ 9) om 10 uur werd de tweede acte inge-
zet met de verdediging van Nelis OOSTERWIJK, die hierbij aan

[het woord is:
Îk wil beginnen met te verklaren, en dat heb ik op de vorige
vergadering ook al gezegd, dat ik volgens de beginselen van
de 4e Internationale wil handelen; ik aanvaard de discipline
die in die beginselen opgesloten liggen; ik wil die beginse-
len verdedigen, maar niet in stalinistische zin. Onze belan-
gen zijn ê4n en ondeelbaar. Onze houding, ik bedoel de houding
van de Rotterdamse partijgenoten, werd in het verleden door
de part i j belangen bepaald. Buiten Rotterdam slaagde de partij
er niet in enige invloed van beteteiis te krijgen. We hadden
een belangrijke plaats in de vakbeweging. Het gebrek aan re-
sultaten vindt zijn oorzaak bij de papfrti j-leiding, b. v.
tekort aan advies en leiding."

Interruptie (Herman Drenth) : MJe liegt bewust, ik was op alle
vergaderingen, die jullie hielden en ik gaf daarin alle moge-
lijke adviezen."

De voorzitter hamert: "Nelis heeft het woord".

( Nelis gaatQnvejstoord vercjeĵ  "Onze partij is nog zeer klein
TTë̂ T̂ BolHKeT gerTKfè'̂ an̂ Trleden zijn de mogelijkheden be-
perkt. Onze taak is en blijft voorlopig: het bewerken van
centristen in geestelijk opzicht; wij zijn hierin het leiding
gevende apparaat, ook in de vakbeweging, voor zover er zich
daarin mogelijkheden voordoen; hiermee is tijd en taktiek ge-

De urgentieprogramma's van Transport en Bouwvak van het OVB
geven niet alleen blijk van onze invloed, maar ook van het
binnendringen van het overgangsprogramma onzer partij. Belang-
rijke delen van dit programma zijn in het OVB opgenomen.
Dat is niet vanzelf, zo maar, gekomen; hiervoor is gevochten,
dus zichtbaar aan te tonen. Wat hebban de andere partijgenoten
in EVC en NW gedaan? Het OVB draagt de kiemen voor een massa-
beweging met zich mee. De groei van de EVC was voorheen ook
niet vooruit te bepalen, en, als na verloop van tijd, het OVB
blijkt geen massabeweging te kunnen worden, d-an zullen we ons
inderdaad gaan richten naar het NW/. Maar ineens gaat dat
niet; daar is geestelijke voorbereiding voor nodig. Maai eerst
moeten we het met het OVB proberen..

De
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De waardering van de partij voor de EVC was in het verle-
den veel te groot. De scheuring was niet tegen te houden,
de massadesertie moest worden opgevangen; dit was bittere
noodzaakt Het Centraal Comité gaf het advies, dat we de
Tunctles ter beschikking moesten stellen en voor de stali-
nisten moesten capituleren. Dit zou nog veel funester ge-
weest zijn. Het C.C. ziet de zaken te theoretisch, wij wer-
ken in de praktijk, wij wilden de eenheid in de Rotterdamse
haven handhaven. Wat zal de partij beslissen bij een even-
tuele massadesertie na de in het vooruitzicht liggende
verloren havenstaking in Amsterdam? Terug in de EVC ?
En als men hiertoe niet'bereid is ? Dit zijn problemen
die ernstig dienen te worden onderzocht. En als ze dan
naar het OVB willen komen, moet ik dan 8ls functionaris
zeggen: Ga naar de EVC terug, of: wordt lid van het NW ?
Waar zit td>ch eigenlijk jullie verstand ? (die laatste zin
was tot zijn partijgenoten gericht).
Capitulatie voor de stalinisten in de vakbeweging is funest.
KLEINSMA is daarvan een levend voorbeeld. Terwijl DE WAAR-
HEID hem in de strijd der havenarbeiders becritiseert,
ondertekent hij de verklaring van BLOKZIJL, in plaats van
in verzet te komen en de geruchtenfabriek bij DE WAARHEID
duidelijk te signaleren. Hij capituleerde. Is dat soms
juist ? Hebben jullie nog vertrouwen in KLEINSMA ?
Onze houding was op dat moment anders l M.i. konden we
trouwens niet anders. De arbeiders in de vakbeweging die-
nen zelf te beslissen, waarbij partijpolitiek uitgesloten
moet zijn, tenminste in het algemeen, en als het niet in
strijd met het partijbelang is. In de toepassing van partij-
politiek in de vakbeweging moet soepelheid betracht worden,
een vaste, strak aangehaalde lijn, is nog niet mogelijk,
daarvoor zijn we als RCP te klein en te zwak.
rat betreft de staking in Amsterdam, kunnen we ons niet
laten tartti^i leiden door het rechtvaardige van die strijd,
maar we moeten ook zien of het tijdstip gunstig is, dus
alweer een kwestie van inzicht en taktiek.
'oen de EVC de productieverhoging en het fusieplan losliet,
moest hij iets anders doen. De actie die de partij tegen
het OVB voert is veel erger, oneindig veel erger, dan ze
ooit tegen de EVC voerde. (Geroep: "Bewijzen*.")
Als de partijgenoten in Amsterdam niet in gebreke waren ge-
bleven, dan hadden ze nooit de stalinist WIEGMAN cursusver-
-gadgrlngen moeten laten houden.
PartiSle stakingen hebben nooit succes. De Rotterdamse ha-
venarbeiders voelen dit en... ze zijn daarmee verder dan
de Amsterdamse. Als er in een staking geen perspectief meer
zit, dan moet je haar opheffen. Heb ik soms het OVB-bestuur
voorgesteld om in een manifest te zetten: Terug Amsterdamse
havenarbeiders, terug, en dan nieuwe strijd op basis van
eenheidsfront met Rotterdam ? Er is geen besmet werk in
Rotterdam, wél in Amsterdam, waar de vaste arbeiders nog
rerken.Xjrerkc

Het
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/Het OVB kan een belangrijk instrument zijn voor de propaganda
/ voor de ideeën der k-e Internationale. Het OVB is geen revolu-
tionnaire vakbeweging. -Het wil worden en zijn een massabeweging
en het urgentieprogramma wijst op een bepaalde ontwikkeling.
De verklaring, gesteld in de resolutie, zal ik nooit afleggen.
Ik zal de partij nimmer uit eigen beweging verlaten. Wel zullen
we een breuk aanvaarden, hoewel deze niet noodzakelijk is.
Wij zijn bereid de Resolutie inzake de vakbeweging te aanvaar-
den, waarbij we ons, logisch, niet kunnen aanpassen bij de
regel die ons bindt om propaganda te maken voor het NW."

r
\.

Ab HOFLAND uit Rotterdam: rtlk zal hier een verklaring afleggen.
Eerstens is het juist, dat ik in een groep van 8 a 9 personen
zit van het OVB. Ik heb ze nog nooit gezien; ik acht dit ook
niet belangrijk. Belangrijk is voor mij en de partij, dat in •
het algemeen, in het OVB connecties zijn gemaakt, die ik niet ;
graag meer loslaat. Daarom ben ik ook van mening, dat de partij
mij beter in het OVB kan laten werken dan in het NVV, waar ik
me overigens niet op m'n plaats zou voelen."

Peter DRENTH uit Groningen: "OOSTERWIJK moet zich niet bepalen [
en laten leiden door mensen, waarmee hij dagelijks omgaat, maar j
zich meer toeleggen op datgene wat de arbeiders te zeggen hebben.j
In Groningen voelden de arbeiders de scheuring als een dolk-
stoot in de rug. NW-arbeiders vroegen ons bij hen in het NW
te komen om grotere oppositie te voeren. Ik bepleit de noodza-
kelijkheid van een oppositie-orgaan, geredigeerd door partij-
genoten, maar z.g. los van de partij staande."

Harry COMBRINK uit Amsterdam: betwist de gedachte, dat er sta-
linistische stakingen zouden zijn. "Als men staakt, moet men
trachten de staking uit te breiden en met een program komen
tegen de stalinisten in. Nu zal men Rotterdam en KLEINSMA als
"Trotzkisten" verantwoordelijk stellen en ze politiek afschui-
ven. Echte Trotzkisten treden anders op. Rotterdam brengt cri-
tiek op de staking in Amsterdam, maar jullie eerste taak had
moeten zijn de staking te ondersteunen en dan gelijktijdig
crltiek en richting geven aan deze strijd."

loos FERAREZ uit Amsterdam: "Van den Berg's stopwoord is: "Laten
we ons kruit droog houden", wat hij ook al in dienst van de
stalinisten zei. Uitwijken voor de strijd is zijn kracht. Hij
gooit communistische partijpolitiek en arbeidersstrijd op één
hoop. Andere smoes: "Wat zal er met de centen gebeuren ?" Dat
is allemaal reactionnair gewouwel. Bij stakingen is nu eenmaal
money nodig."
Hij doet tenslotte een dringend beroep op Ab HOFLAND en OOSTER-
WIJK hun zienswijze te veranderen.

EIKMANS C?) uit Schiedam: beschouwt de Resolutie over de Vakbe-
weging als een platform waarlangs gewerkt kan worden. In die
behoefte is nu z.i. voorzien, hoewel hij van mening is, dat het
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het laatste woord over dit werken in de vakbeweging nog lang
niet is gesproken. "Mensen, die niet in een vakbond werken,
hebben daar 20 zeer geen kijk op en kunnen er daarom erg moei-
lijk over beslissen. Het tactisch werken, de tactiek, ligt
me nl. erg aan het hart. In de METAAL zitten we b.v. met moei-
lijkheden over het tariefstelsel dat aanvaard was. Ik zie ook
de huidige acties als CPN-acties en ik kan ze daarom in geen
enkel opzicht ondersteunen. Ik heb nu al van de EVC-instanties
20 Sol-lijsten ontvangen, maar ik kan er niet mee werken om
de doodeenvoudige reden, dat de mensen er bij mij niet op wil-
len tekenen. Er was in de achter ons gelegen periode dlgwijls
tegenspraak tussen de partijdiscipline en de vakbondsdiscipli-
ne. Ik acht het ondersteunen van gedwongen stakingen funest.
Ook ik ben van oordeel dat er betere verbindingen tot stand
kunnen komen door het uügeven van een maandelijks orgaan,
waarin de partijgenoten elkanders ervaringen uitwisselen.
Ik verkoop in Schiedam een 30-tal TRIBUNE's; ik zit in de
Bondsraad van de EVC-METAAL, waarvan het ledenaantal terug-
f^^—v~-~— .-— „,,mv,„„,»wmjv««,.«.w*'""!»»*e™'̂ m»»ê ï«̂loopt.'̂

C

Herman DRENTH : "OOSTERWIJK zegt, dat d>nze partij klein en
zwak is en hij bedoelt hiermee van onze partij een caricatuur
te maken. Wij zouden niet voldoende de EVC-CPN hebben bestre-
den. Gelogen t"(Zijn hand glijdt over een pak TRIBUNE's) "Neem
maar welke je wil, er is geen krant waarin geen aantal wordt
gedaan op de EVC en CPN. Ze worden gewoon ontmaskerd. Daaren-
tegen staan in dé NIEUWE STRIJD artikelen, b.v. over de werk-
sters die bij de Burgemeester waren geweest en toen die had
gezegd dat hij er in Den Haag wel eens over zotii gaan praten,
was de schrijver van oordeel dat de schoonmaaksters de staking
maar moesten opheffen. Het is schandelijk'. " (schreeuwt hij).

"Maar, dat heb ik toch niet geschreven, man1." zegt OOSTERWIJK.

"Had je een tegenstuk moeten plaatsen", antwoordde DRENTH.

"Van partijgenoot GROENEVELD heb ik gehoord, dat de afdeling
Overheid van het OVB tot nu toe een vergadering weigert uit
te schrijven, waarop het overgaan naar het NVV aan de orde
kan worden gesteld."

"Stel dat zelf maar eens aan de orde in Den Haag, waar je in
een hooppie van 200 man in de EVC zit te wroeten", interrum-
peert OOSTERWIJK weer.

"Mij heeft de partij daarover tot op heden niet aangevallen"
zegt DRENTH geraakt, "men kan dit aan de orde stellen, dat
is nu nog niet gebeurd en al was het wel zo, daar is jouw
vuile was niet schoon mee."

ZIJL'STRA uit Arasterdaml "Vast staat, dat de partij wel het
'karakter van een staking dient vast te stellen, omdat een
verkeerde oriëntering naar buiten, de aanwas zal verhinderen.
Men kan van de veronderstelling uitgaan, zo oppervlakkig ge-,
nomen, dat een meerderheid op een stakersvergadering om door
te staken, voor de partij een stimulans is om de conclusie te

trekken
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trekken dat grote strijdwil blijkt, en, zich hierop vastzet-
tend, de ontwikkeling verder opzwiept en daarbij van mening
is de arbeidersklasse van dienst te zijn.
Bij het behandelen van het karakter ener staking, en, laten
we ons bepalen tot de havens t akirig in Amsterdam omdat dit on-
derwerp concreet aan de orde is, in verband met de stelling-
name van kameraad OOSTERWIJK inzake dit conflict, hebben we
te maken met allerlei factoren:
a) met internationale politieke en economische verhoudingen
b) met de nationale politieke en economische verhoudingen
c) met de plaatselijke gesteldheid van het moment
d) 'met kennis van de mentaliteit der havenarbeiders, vooral

plaatselijk genomen, omdat deze verschillend van karakter
is.

Bij het beoordelen van een staking zijn deze factoren beslis-
send, maar niet na de staking. Wetenschappelijke vaststelling
gebaseerd op deze kennis, is beslissend voor de te volgen
partijlijn. Ga je van deze weg af, dan kom je onvermijdelijk
tot verkeerde conclusies, die niet in het belang van de be-
trokken arbeiders zijn. Niet alleen in materiële zin, maar
ook op het vlak der politieke verhoudingen; ook nadeel voor
de partij , omdat ze dan in het kielzog vaart van de tegenstan-

rt-
(De partijleiding heeft in dit havenconflict grove fouten gemaakt!
en ik wil erkennen hieijmede aan schuölg te zijn. Althans in
zoverre, dat ik de leidang van de partij heb overschat. Ik !
heb me bij het geven van inlichtingen aan de partij uitsluitend j
bepaald tot het juist zakelijke, tot de juiste gang van zaken
van dag tot dag, het politiek inzicht overlatend aan de meer
geschoolde kameraden. Voordat KLEÏNSMA de eerste maal het ad-
vies gaf de staking op te heffen, had de leiding der afdeling
Amsterdam der partij, al een copie opgesteld voor een manifest,
waarin sprake was van een stap terug doen, omdat er geen pers-
pectieven aanwezig waren en dat verdere strijd nutteloos en
misdadig was en waarin de rol van de CPN-EVC fel werd belicht.
|Men wachtte evenwel met de verspreiding van dit manifest zo
hang, tot de bewuste vergadering van KLEINSMA het advies gaf
m de staking op te heffen; inderdaad een juist advies, maar
et werd door de stakers afgewezen.

j Het feit dat 10̂ 2 stakers zich uitspraken voor "doorstaken",
l was aanleiding om het gestelde manifest vast te houden. In de
eerste plaats waren ze er trouwens nu te laat mee en in de
tweede plaats was de mening waarom het niet werd uitgegeven,
verkeerd. Men ging van de gedachte 'uit, dat de verstrekte ge-
gevens van de betrokken partijgenoten wel juist waren, maar
men zag in de uitslag van die vergadering een bewuste strljd-
wil onder de arbeiders, die men wilde opvoeren. Men was toen
blij het manifest niet te hebben uitgegeven, omdat de partij
zich daarmee zou hebben geblameerd.
Was het niet tijdig, dus voor die bewuste vergadering, uitgeven
van dit manifest al niet juist, de mening over die 10H-2 door-
stakers was nog onjuister. Immers, was het waar, dat de meer-
derheid wilde doorstaken? In het havenbedrijf werken ± *fOOO
man, hiervan waren er 10̂ 2 voor doorstaken en 589 voor ophef-
fing, ± 80 stemmen blanco en ongeldig. En de rest bewees met-
terdaad op doorwerken prijs te stellen. Dat was de werkelijkheid.

De
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De Amsterdamse leiding richtte zich dus naar de minderheid,
zag alleen maar de uitslag van die vergadering, baseerde
daarop haar conclusies, verkeerde overigens. Nadat de staking
verliep na het advies van Kleinsma, met alle nadelige gevol-
gen daarvan, ging toch de afdelingsleiding nog zover om een
manifest voor "docfttaken" uit te geven. De leiding was toen
nog gekker dan de stalinisten.
Tot zover mijn mening over de havenstaking. En nu nog iets
over de Sol-actie. Als het inderdaad juist is, dat deze ac-
tie een CPN-apparaat is, dan zal de partijleiding door middel
van ons orgaan duidelijk haar mening.moeten uiteen zetten en
de arbeiders waarschuwen."̂ )

Op deze conferentie waren DRIE resoluties aan de orde, t.w.j

A. Ontwerp-resolutie inzake de vakbeweging

B. Resolutie inzake de vakbondsactiviteit in Rotterdam

C. Minderheidsresolutie over de vakbeweging.

AD. A.

C
Deze ontwerp-resolutie is te vinden in HET KOMPAS, no. 38,
dd. November 19̂ 8. Ze werd ü in afschrift toegezonden bij
dezerzijds bericht No. 6^77-1^/^9 dd. 18 November 19*+8.

Ze werd op deze conferentie, behoudens enkele kleine veran-
deringen, die hieronder volgen, in haar geheel aanvaard.
Evenwel:
j., met aantekening van de partijgenoten uit fs-Gravenhage,

dat zij de in deze resolutie voorkomende gedachte, als
zou de stalinistische leiding de liquidatie van de EVC
beogen, ontkent.
(Zie bedoeld afschrift-Kompas, pagina 2, 2e blok, 7e zin)

2. met aantekening voor Rotterdam, dat het voor hun nu nog
onmogelijk is om als OVB-leden en -functionnarissen, pro-
paganda te maken voor het NW.
(Zie bedoeld afschrift-Kompas, pagina 2, Ie en 2e zin).

Over
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Over het door Den Haag gemaakte voorbehoud, als genoemd
sub A.l, zal in HET KOMPAS een verdere discussie worden
gevoerd.

Slechts twee zeer geringe -in redactioneel opzicht- wijzi-
gingen werden door de conferentie in de ontwerp-resolutie
aangebracht, nl.:
&. De zin, genoemd in afschrift-Kompas, pagina 2, 2e blok,

7e zin, wordt thans:
"Haar gehele tactiek blijft gericht op liquidatie der
"E.V.C., enz.".
(Het woord: IS, werd dus vervangen door: BLIJFT),

b. De zin, genoemd in afschrift-Kompas, pagina 3» sub f,
~" wordt thans:

"Tegenover de werkloosheid de *fO-urenweek, met behoud
"van loon".
(Dit programmapunt werd dus aangevuld met: MET-BEHOUD
(VAN LOON).

AD.B.

Deze resolutie werd U in afschrift toegezonden bij dezer-
zijds rapport No. 9̂ 6-l̂ A9 dd. 12 Februari 19*+9 (uitge-
breide zitting C.C.-RCP te Rotterdam op 6.2.19̂ 9).

Om met het resultaat te beginne'n: deze resolutie werd inge-
trokken.
Dit uitschakelen is niet maar vanzelf gegaan. Het Centraal
Comité* begaf zich tijdens de discussie in een nevenlokaal-
tje, waar heftig w.erd gedebatteerd. Na afloop was de mening
in het C.C. verdeeld. Toen kwam Sal SANTEN met het voorstel,
dat op grondslag van het aanvaarden van Rotterdam van de
sub A genoemde ontwerp-resolutie, men een afwachtende hou-
ding wenste aan te nemen tot het met Pasen a.s. te houden
Congres en de minderheldsresolutie van Rotterdam (zie sub C)
zou vervallen. Hij voegde er aan toe, dat het hier een zeer
belangrijke beslissing gold. Hij wenste ten opzichte van de
Internationale de verantwoording voor het aannemen van deze
resolutie niet te aanvaarden.
Herman DRENTH betoogde, dat nu men voor de beslissing stond,
er terug werd gekrabbeld. Gezamenlijk hebben "wij" deze reso-
lutie vastgesteld, b.v. "de partij kan op deze weg niet voort-
gaan".
Dries DOLLEMAN was zo kwaad, dat hij niet wilde stemmen.
Theo van TIJN kwam met de verklaring, dat hij het in eerste
instantie met DOLLEMAN eens was, maar dat hij toch diens
houding afkeurde, zijnde in strijd met de partijdiscipline,
Harry COMBRINK fungeerde in deze belangrijke beslissing als
voorzitter en op een gestelde vraag aan DOLLEMAN, gaf deze
ten antwoord, zich te zullen houden aan de partijdiscipline.

Daarna
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C

Daarna begon in een bewogen sfeer de stemming over deze
resolutie.
Sal SANTEN behaalde een succes. Zijn voorstel ontmoette 11
voorstanders en 8 tegenstemmers.

De tegenstemmers waren: AMSTERDAM met Theo van Tijn
Max Plekker

DEN HAAG met H.Drenth
Dries Dolleman
?

ROTTERDAM met Kruithof .
Verzijl

DELFT met C. Combrink.

Nu deze resolutie van de baan was, verviel, volgens afspraak
bij deze koehandel, de resolutie:

AD. C.

welke in afschrift hierbij gaat.

Het was inmiddels half zes geworden. Om zes uur moesten
de genoten de zaal verlaten. Dus • sprak men af de besprekingen
over het werk voor de gemeenteraadsverkiezingen uit te stel-
len. Het C.C. zal daarvoor nog richtlijnen aangeven.

FERAREZ is circa medio Februari naar Parijs geweest om ver-
slag uit te brengen. Vermoedelijk heeft hij daar ook over
de pecuniae gepraat. De TRIBUNE werkt nu iedere 1^-dagen
met verlies.

Binnenskamers is al besproken om hem als No.l candidaat te
stellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.
Naar twee andere slachtoffers voor deze parade wordt nog
omgezien.

PERSONALIA;

COMBRINK, Cornelis, , Hof van Delft 9.12.1918
COMBRINK, Henricus Johannes Hof van Delft 25. 2.1913
DOLLEMAN, Andries 's-Gravenhage 23.11.1919
DRENTH, HugosHermann Haste (D) 23. 2.191&
DRENTH, Peter Wilhelm

Heinrlch Haste (D) 31. 3.1913
FERAREZ M oz%s Amsterdam 5. 1.1922

Hofland
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HOFLAND , Ab
KRÜIDHOF , Engel H.
OOSTERWIJK, Cornelis
PLEKKER
SANTEN
TIJN
VERZIJL ?
ZIJLSTRA

Mirjam
Salomon
Elias Theodorus
en EIKMANS ?
Eelke

Rotterdam
Groningen
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam

van Amsterdam

Amsterdam

1916
1905

6.11.1906
13.11.1920
3. 8.1915
17.11.1921*-

5. 1.1893

Bijlage: l,
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Doss. 15/155 *
Onderwerp: verslag congres è.C.P-
Datupi ontvangst bericht: 24 pebruari 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht* betrouwbaar
ïevens bericht gezonden aan? . I*I>. Rotterdam
Medewerkande instanties: ---

, ,- ' "• " *

Ondernomen 'actie: — '—, . .> ; ; ,

28 Februari 1949.

<9

OP 19 en 20 Februari 1949 hield de Eevolutionnair
C-ommunistische partij (E.C.P.) een ledenvengres te Rotter-
dam.

Het congres Vond ;op 19 Februari 1949 plaats in het
perceel Stieltjesstraat 2 te Rotterdam.

Aanwezig ± 2o personenf onder wie (werden opgemejèrkt:At Amsterdam:'
. Maurioe 3?ERARES,

"":OJgffiigC>vi:ZMI^EEiA» Max PIEKKER,^yda:PIiEKKER en Bo,
3-IiIHg:(g;o on van e en: ;bekende R. s. A ..P. -er', "gërr it DU;

otterdam). ;

.•Uit,
en KRUYTHOP.

Schiedam:

Uit Groningen:
Peter

Eindhoven:
X

Uit 's-G^avenhage:
XlAndries DOLIEMAU (23-11-19);
xl Hogo Hermann JEEMH. (23-2-16);

i Albert us johs . ̂ AFER ' 2WAU (22-1-12) en de Indonesiër
oezah HAMZAH \-

•
OP de Ie.bijeenkomst voerde allere«&lt'"fifft"lf.(5.-

SAÜTTEH het woord. Hij hield een inleiding over het
werp resöTutie inzake de vakbeweging. Deze resolutie komt
voor in het discussie-orgaan "Het Kompas" Ho.38 van Novem-
ber 1948).

Aan de vervolgens plaatsvindende discussie namen deel:
OOSTERWIJICJ

oos-cerwi^ic draaide om de in de resolutie genoemde fei-
ten heen en gaf geen concrete antwoorden op de hem gestelde
vragen.
2« / Hugo H»DRENTE.

-2-
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Drenth hield een Tange en felle rede tegen de houding
fvan Oosterwijk. Drenth wenste de partij zuiver ïïrotzkis-
tisch te houden en wees ieder compromis af* . i

Om 23.00 brak hij zijn wede af en werd het congres ver-
daagd. ' • •

Op Zondag, 20 Febraari 1949, werd het congres dm 10.00
uur voortgezet in cafetaria DE JOEfG»/ Strijensestraat te
Rotterdam.

Aanwezig de genoemde personen, uitgezonderd M.HAMZAH.
l wel was alsnog verschenen: grans BREDERVEID uit Sehie-
I dam. ;

_{"H.TTRETTTO vervolgde zijn afgebroken rede. Hij bestreed
/'Sande hand van artikelen uit de partijbladen het Rotter-
damse standpunt inzake ..de vakbeweging.

Hierna leidde hij als C.C.-lid Xeconomiseh secretaris)
in de "Resolutie, inzake de vakbondsactiviteit uit Rotterdam",

Hij was voor handhaving van die resolutie en bestreed
de "Minderheidsresolutie over" de vakbeweging" van de afde-
ling Rotterdam van de R.C.P. (een exemplaar» van de resolu-
tie gaat hierbij ten behoeve Van M.v.A.Z.).

Nelie OQSTERWIJK sprak hierna. Hij verdedigde zijn
standpunt, neergelegd in die minderheidsresolutie en ging
niet in op de felle rede van H.H.DRBNTH.

Na ooBte.rwijk voerden nog diye.rse leden het woord.
De meerderheid .was .voor ;het voorstel van H.H.Drenth.

Sal SANTEN las hierna een nieuwe resolutie voor. Dei^u
nieuwe resolutie hield een- compromisvoorstel in.

De ter vergadering aanwezige C.C.-leden bespraken in
een aparte vergadering; dit nieuwe voorstel. Na deze verga-
dering bleken tegen- de nieuwe resolutie te zijn:

Theo VAN TIJN en H.H.iJRBNTH.
y6or de resolutie:- Sal SANTEN, Harry C01BRINK, Maurice

BERARES, At HOFLAND en Nelis OOSTERWIJK.
De voorzitter van het congres wees het verzoek van de

afgevaardigden der Haagse afdeling, om de nieuwe resolutie
eerst in discussie te brengen, af.

in stemming gebracht waren vóór de resolutie: 11 pers.o».
ggjm - 8 "
t 19.00 uur werd het congres beëindigd. (Einde)



De Partij is een bepaald geestelijk Collectief, waar hetL ..kl.as-s«-
bewuetzijn z'n hoogste uitdrukking in heeft gevonden. ,

Als zodanig is de Partij het instrument, het leidinggevend apparaat,
de voorhoede van de arbeidersklasse.

De vakbeweging is ook een geestelijk Collectief, maar de trap van
het klassebewustzijn is daar lager. Juist 'omdat de vakbeweging de natuur
lijk gegroeide strijdorganen van de arbeidersklasse waren, x

Het is de vakbeweging, welke in het verleden en in het heden direct
leiding aan de strijd der arbeidersklasse heeft gegeven ter verkrijging
en ter verbetering van de eerste levensbehoeften.

In het algemeen is het klasse-bewustzijn minder sterk ontwikkeld bij
de ongeorganiseerden en confessionele organisaties, dan bij dat deel .
wat zich in de E.V.C, en het N,V,V, had en heeft georganiseerd.

De opgave van de partij is, het klassebewustaijn bij de arbeiders te
versterken door op een juiste wijze haar propaganda te voeren en leiding
aan haar strijd te geven= Zij stelt zich daarbij in op het huidige den-
ken der arbeidersklasse,

Het opstellen van het overgangsprogram door de 4e Internationale had
-̂ dan ook geen andere bedoeling.

De Partij zal zich daarbij in moeten stellen op het meest bewuste ge-
deelte der arbeidersklasse en dgt is in de vakbeweging, De Partij zal
omdat zij nog klein is, een zeer nuttig en effectief gebruik van haar
krachten moeten maken.

v—• Het was voor onze Partij direct na de oorlog eenvoudig, omdat de mas-
sa zich organiseerde- in de E,VaC< Het nam de schijn aan alsof de zich
nu noemende Unie-organisaties niet meer tot grote vakcentrales zouden
uitgroeien. Het eerlijke, werkelijke verlangen naar eenheid van de ar-
beiders maakte dat in de beginne ook onmogelijk.

Het misdadige optreden van de C.P.-leiding gedreven door de wederop-
bouw-politiek van Rusland bracht de verwarring in de E.V.C, en speelde
daarmee op dat moment in de kaart van de reactie en vulde daarmee, op-
nieuw de kaartenbakken van,de Unie-organisaties»

De E.V.C.-arbeiders wilde voor alles een strijdorganisatie. Het wa-
ren de R'damse havenarbeiders welke na de oorlog de eerste en belang-
rijke les in klassestrijd gaven« Dit kon grote en scherpe vormen aanne-
men. . .

Dat kon noch de Nederlandse reactie, noch de C.P.N, hebben, want
beide waren ze op de lijn van de wederopbouw van het Nederlandse kapita-
lisme ,van de productieverhoging.

De taal en de methode van beide partijen waren hetzelfde en vulde el-
kaar aan» De uitspraken der Blokzijl's en de Wiegman's "Productie ver-
hoging het enigste wapen der arbeidersklasse" "Staking misdadig" "In de
kaart spelen van de reactie" "Harder werken" waren gelijk aan de pant-
serwagens van Schermerhoorn en de toespraken van v.Beel.

Het is vanzelfsprekend dot war.r de arbeiders zo'n strijdlust toonden,
men naar de middelen zocht om van zo'n organisatie af te komen. En men
dacht ze ook gevonden te hebben door de fusie-besprekingen aan te gaan
met htt N-.V.V.

Uit de gehele ontwikkelingsgeschiedenis daarvan bleek maar één ding,
dat men de liquidatie wilSe van de E.V,C. Bij een eventueel zitting ne-
men en ondersteuning van de regering kon CPN dat blok aan z'n been niet
hebbc-n.

Het was weer Rotterdam' die daar in massa scherp stelling tegen xiun.
Voor ons stond vast, dat al mislukte de fusie, d?*?.rmee de liquidatie

nog niet van de baan was. De oppositie tegp^ deze liouide.tie-pogingen
moesten onthalsd worden. Daarvoor gebruikte men de oude en bwproefde me-
thoden van de S tal in-b ure--n Gratie., Bonafide vn-kbqndsbestuurders werden
overal in het land vervangen door corrupte elementen. Stemmingen werden
vervals*, ledenvergaderingen stukgebrokeru 'Intimidatie was aan de orde
van de dag. •

In R'dam waar een sterke anti-Stalinistische tendenz aanwezig was,
maar vooral ook door het voortdlzrende contructieve werken innde vakbe-
weging van de Partijgenoten; slaagde ei;, daar niet om de leiding in han-
den te nemen. • .

Wat men wel bereikte en dat was hun enige bedoeling* dat men in het
gehele land eerst met honderdtallen, later met duizendtallen de E.V.C,
verlieten.
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'Het beste wordt dat gedemonstreerd door tijdens het"
gedane uitlating van Boellaard, "Al blijven er maar een paar honderd ,
leden over, dit bestuur zal verdwijnen" . ' ,

Deze liquidatie-politiek kreeg z !n beslag in de beruchte vergadering
van 17- en 18 Januari'48 waar E -"3,0, -C .;P„H,^bestuurders een lijst samen-
stelden welke functionnarissen vorder afgeslacht moesten worden. Ook
Kleinsma kwam daar indertijd op voor?

Dit was. voor de R''damse oppositie aanleiding om een appól te richten
aan alle E.V.C-leden en hen opriepen hun eigen organisatie te bescher-
men tegen dit misdadige geknoei»

De eendracht in de R'.damse oppositie leidde tot vorming van de O.V.B.
Het is niet zo dat de wijze waarop de oproep gesteld was.tot de scheu-
ring heeft geleid. Want al 'had het Plaatselijk Bestuur van Rotterdam
volkomen gecapituleerd, dan was daarmee de scheuring,althans de liqui-
datie niet mee voorkomen. '

Tactischer was het ongetwijfeld geweest wanneer de eerste tijd"de
naam E,V<-,C;-Rotterdam was gebleven, wat door onze R'damse partijgenoten
was voorgesteld, Dit had naar. o.ns oordeel de verwarring minder groot
gemaakt* Ook in het land, ' - •

Maar het feit blijft toch bestaan, dat ook onder deze omstandigheden
, R'dam een zelfstandige organisatie was geworden t

Het bewijs dat ook na de scheuring in R'dam de liquidatie zich voort-"
zette? ligt in het onnoemlijk aantal functionnarissen wat nadien is weg-
gezuiverd en dat geen ander gevolg had dan dat opnieuw duizendtallen ie

- E = V.<C,. verlieten.
De geschiedenis herhaalt zich- Wat in Amsterdam gebeurt met Kleinsma

is hetzelfde wat gebeurde in R"dam- Ook Kleinsma zal met de naast hem
staande elementen verwijderd worden? En al capituleert Kleinsma nog zo
dikwijls,- ook hier houdt hij de vernietiging" niet tegen.

Er is maar één oplossing en dat is samenwerking zoeken met de 0»V.B«
Rotterdam,

Laten we open en eerlijk toegeven dat de Stalinistis-ehe-bureaucr-atie
de zaak te stevig -in po^en heeft.- m'ede door de structuur van de E,V.C.

dan dat van binnen uit nog iets te maken zou aijn»
Capituleren wij d.aarmee voor de Stalin-vbureauoratie? Wel neen, wij

stellen alleen de feiten vast, n,l', dat de mogelijkheid van werken in de
E„V<.C., zeer gering is * • .

Nu het werk in de 0 = V.B.5 Ongetwijfeld is het zo, dat de strijd tegen
. a-ï-politieke en centrigtische elementen onze volle aandacht vragen. Maar .
daar staat tegenover, dat al missen dsze elementen politieke rijpheid en
de juiste inzichten, toch eerlijk staan tegenover de arbeidersklasse. ,

Daardoor kan men hen gemakke lijker overtuigen van de juistheid van
ons program. De betekenis van ,het werken in de 0-V0B. dat onze ideeën, '

.. dat delen van ons program met duizenden exemplaren onder de arbeiders
verspreid worden en daarmee de grondslag leggen van een werkelijk strijd-
bare eenheid. Het werken in de Osy;Ba heeft geleid tot positieve resul- .
taten=

En het zal ongetwijfeld ook voor onze Partij direct tot positieve re-
sultaten geleid hebben, als de houding van de partij niet was geweest
een negatieve en aan de andere kant een beslist afbrekende ten opzichte
van de O.V.B. .

Men kan op dit moment niet met zekerheid vaststellen dat in de O,V.B,.,,
geen perspectieven voor een massa-organisatie zijn;. Haar. basis in R'.dam ,
een heel belangrijk .industrie-centrum', opent de mogelijkheid daartoe. •"

De O,V,B, heeft in tegenstelling tot de B„V»C, en tesre»: -""~'è en ie-
dereen in zich gestabiliseerd en is zelfs in opgaande lijn^

Toch moeten revolutionnairen met alle mogelijkheden rekening houden*-, .•
Wanneer de O,V-B. na een redelijke tijd niet tot die massa-beweging

is uitgegroeid die haar bestaan wettigd; dan zal ze zich moeten gaan voor-
bereiden tot oplossing in de massa-organisaties.

Dat de 0<.VcB- zonder meer als Eotterdamee oppositie zou. blijven-optre^
den, was en is uitgesloten. .Dit zou bctskenen? wa't de EeV«C.-Q;p-.H .-lei,- .
ding alti(jd heeft geprobeerd, isolatie van Rotterdam. Isolatie betekent .
de dood ook van de oppositie. Feit ±s, dat ook nu de invloed van de.OVB
ver uitgaat over de grenzen van R'dam, De invloed, dat kan niet anders, ,
wordt op een gegeven moment geconsolideerd in het vormen van oon afdeling

Hoc wil men dat voorkomen? Door .niets te doen? Dan heeft haar bestaan
'noch als organisatie, noch t als oppositie ook maar de geringste bjetekenis
Maar juist hut ontstaan van afdelingen en contactpunten opent bij een e-
ventueel intreden in de massa-beweging de grootst mogelijke perspectiever
voor een georganiseerde oppositie. '
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De Partij is te zwak, beschikt ever te weinig kraoh-fcen. om dat

zelfstandig tot stand te brengen. Wat de Partij wel kan en moet
dat is de oppositie in de g'ehele vakbeweging ideologisch zo te beinvloe^
den, .dat zij het platvorim aangeeft waarop de strijd in en door de vakbe-
weging gevoerd zal worden.

Hier volgt uit dat de P.G. waar de zaak in de,Uederlandse vakbeweging
nog langgena niet duidelijk heeft afgetekend, tot taak te#fcben in de ge-
hele vakbeweging te werken. Dit houdt in, dat de P.G-, êe jsodige vrijheid
van optreden moeten hebben in de vakbeweging.

Wanneer de P.G. zonder meer.opdrachten gouden moeten uitvoeren die
tegen hun eigen gevoelens en weten indruisen, sou men daarmee komen in

. conflict met de partij of anders met die arbeiders in de vakbeweging*
Dacht'men dat wij ons konden bepalen tot de negatieve oppositie^
Het vertrouwen van die arbeiders wint men alleen door' ook het kleine

contructleve werk in de vakbeweging te verrichten. Dus een ieder bouwt
in zijn vakbeweging mee aan de uitbouw van zijn organisatie.

Dit zijn de eerste primitieve plichten van elke organisatieman.
De Partij was bij het ontstaan van de E.V.G, door haar zwakte niet

in staat de ontaarding en de liquidatie tegen te houden,. Maar bij de la-
tere consolideren van de Partij was zij wel tot iets in staat geweest.
Zi^ heeft evenwel ondanks'de herhaalde waarschuwingen van de R'damse
P,Ge de E.Y.C, te hoog aangeslagen, Daardoor wist zij niet bijtijds de
bakens te verzetten met geen ander gevolg dan dat zij in wezen achter de
Stalinistische-leiding aanhuppelfie en de critiek overnam welke de E,V»C,

• 'tegen de O.V.B, richtte. • ' •
. Dit kwam zowel in het Indonesische conflict als bij 'de A'damse sta-
kingen tot uiting.

Men nam de berichten uit de Waarheid als maatstaf om daarmee de -OtEBB
te beoordelen, zonder kennis te nemen van het werkelijke standpunt van .
de .O.V.B. De Partij aal zich bij conflicten door eigen inzichten moeten
laten leiSeja^wil zi|"eich teiiia?inste-.-dul^v>li.l1i van'da Stalinisten afgren-
re:i -en het vertrouwen van de arbeid^rw , -.;A,, ' .

Wij kunnen alleen ep( basis van ons overgangsprogram in de vakbeweging,
de opposite voeren. Dit' aal de generale lijn moeten zijn. Dit wil nog;
niet zeggen dat wij chablone-politiefc zouden moeten toepassen^- Stalinis-
ten eigen. Wij zullen voortdurend met de omstandigheden .waaronder onze ••"
P.G. moeten werken rekening houden. Als „wij zo onze taak opvatten, kan
dat nimmer leiden tot ketterjagerijg, zoals we dat in de oude partijen

. zo vaak hebben ervaren. Wij hebben daarbij een discipline in acht te ne*.
men, die voortvloeit uit de door ons allen aanvaarde beginselverklaring»-
Maar men zal daarbij vooral in het oog moeten houden dat ook in de vakbe-
weging discipline bestaat waaraan men zich niet kan en mag onttrekken.
De Partij is een levendige beweging met, zelfdenkende mensen, waardoor dus
meer aan de verantwoordelijkheid ven de P.G, overgetalen wordt dan in de
vakbeweging.

Wij willen ons niet de pretentie veroorloven dat met deze resolutie pre-
cies en duidelijk alles is gesteld. Er was ±e weinig tijd om met de minr
derheid deze zaak door de discussieren. Er gtaan ongetwijfeld 'dingen in,,
die bij een nadere bestudering anders gezegd zouden moeten worden'. Maar
deze resolutie is wel de vrucht van het denken en werken der Botterdamse-
partijgenote'n'. ' . • , •
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Op Zaterdag 19 en Zondag 20 Maart 19̂ 9 vond te Amsterdam
in het gebouw DE LEEUW, Valkenburgerstraat, een zitting
plaats van het Centraal Comité der R.C.P.

Enige punten hieruit:'

De hoofdschotel vormde de "kwestie Opsterwi.lk". Door de ver-
ftegenwoordiger der IVe Internationale, GABRTff.T.: is'deze
zaak bijgelegd. Nelis heeft zich bereid,verklaard om bij
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen als trekpleister op de
R.G.P.-lijst te fungeren^Ab KRÏÏIDHOF komt op de tweede
plaats te staan.

Amsterdam, Delft en Schiedam zullen aan deze verkiezingen
deelnemen. Ts-Gravenhage is er tegen, met de motivering,
dat dan de zwakte der partij tot uiting zal komen. In de
hierover gehouden discussie kwam naar voren, dat dit een
zuiver Haags gezichtspunt was, dat verankerd ligt in het
feit, dat deze afdeling, slechts een paar leden telt en dan
nog bestaande uit z»g. ''ambtenaren". Met het oog op een
mogelijk toekomstig ambtenarenverbod zal afdeling Den Haag
wel in de illegaliteit treden.

Op het a.s. te houden RCP-congres zal Den Haag 'worden gead-
viseerd in het NW en de PvdA te treden. De Haagse afdeling
is voorlopig nog hiertegen.

Ook werd besloten dat in de plaatsen waar de RCP niet aan
de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt, aan de leden het
advies zal worden gegeven om op de CPN te stemmen.

Kameraad GABRIËL sprak als zijn mening uit, dat de verkie-
zingen zowel in Frankrijk en België als in Nederland, voor
de stalinistische partijen achteruitgang te zien zullen
geven./6e arteldjïrĵ kHjĵ  Qat de
stalinisten ri'I^yjïg^jwg^kigrsbelangj maar alïe'ën"™hurf eigen

^ GeJ'̂ ô ^̂ b̂ en, m'è'1;"*name'>'parliè̂ êïït'̂ l̂ 'ê'vwihst.
iet mëfbreekijzers in de stalinistische partij worden

gewerkt. De winst valt dan naar de IVe Internationale.
De RCP heeft na hét .laatste congres, ook daarvoor, talrijke
fouten gemaakt. Het ledental liep terug; de discussies kwa-
men op hoger peil. Hij adviseerde meer arbeiderselementen^
in het Centraal Comlteaan feZtre_kke_n4 dit zou versterking
blfEekenen. ~~ ''

Door



Door het NW (Transport - Van der Laan) is aan het OVB een
aanbod gedaan ̂m. te fuseren. Principieel is de RCP er voor.
Toch staat ze'wantrouwen tegen deze aanbieding. Ernstig
beraad moet nog volgen. Ook is de se zaak niet zonder de
OVB-leden af te doen, te meer niet, waar de partij er nog
geenszins van overtuigd is, dat de OVB-ers maar één-twee-
drie in het NW-schuitje zullen stappen.

Mogelijk komt over deze .zitting meer gedetailleerd nieuws,

Aanwezig waren:

AMSTERDAM.
XITIJN, Elias Theodorus van, Amsterdam, 17.11.192U
x-.jSANTEN, Salomon, Amsterdam, 3 Augustus 1915
^I'COMBRINK, Henricus Johannes, Hof van Delft, 25.2.1913
XjZIJLSTRA, Eelke, Amsterdam, 5 Januari 1893
'/jFERAREZ, Mozes, Amsterdam, 5.1.1922
1̂ MOESA HAMZAH, Palembang, U.11.1920

DELFT.

XfCOMBRINK, Cornelis, Hof van Delft, 9.12.1918

's-GRAVENHAGE.

MDRENTH, Hugo Hermann, Haste, 23.2.1916
jfiDOLLEMAN, Andries, 's-Gravenhage, 23.11.1919

GRONINGEN. •

XJDRENTH, Peter Wilhelm Heinrich, Haste, 31.3.1913

ROTTERDAM.

•*» OOSTERWIJK, Cornelis,, Rotterdam, 6.11.1906
x>l HOFLAND, Ab, Rotterdam, .1916
X|KRUIDHOF, Engel H., Groningen, 1905

BREEDEVELD.? F

SCHIEDAM.

E I N D E
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Resolutie y»or &ët J)^cte Congres .der Revolutionnair Cimjuini s-

Partjj --(R. C.P-0'"- Nederlandse' Sié^e >wi de Vierde. Int.&rnationaïe

, ,

t. Op internationaal gebied kenmerkt zich de ontwikkeling in het afgelopen
paar, . • ' . ' • ' .,
ja.. econoinisch,
,- ' door een wankel evenwicht in.de economische verhoudingen, met dui~
delyké tekenen .van verslechting: .het ppeenh»pen van «nverkoopbare voorraden op
liet gebied van verbruifcsgoederen in de Verenigde Staten; voortschrijdende langza-
*e inflatie in Amerika en de daarvan afhankelijke gebieden; toenemende werkloos*-
Êieid, soms op catastrofale schaa-1, zoals in België, Italië en West-Duitsland;
Uitzichtloosheid van het Marshallplan ten. aanzien vaii de dreiging van een
f.risiSj doordat de concurrentie tussen 'Amerika en Europa, en tussen de Ëu
tiourgeöisie&n onderling behoorlyke planning der wereldecenpmie uitsluit; tenslot-
te het feit,- dat de zware industrie in Amerika eri de Marshall-landen si e ch'ta fep
4̂ nS blijft door de enorme fee^rap'ening, we,lke enerzyds de inflatie in de.hani
rerkt, anderz^ds^ geen blijvende uitkomst kan lied,èn 2*nder oorlog, waarvoor de
sociêlé .verhoudingen ecHtef niet gunstig ayh» Dbor .deze ëlemeiiten heeft de -hui- .,
dis-e b.etrekkelyke stabiliteit een geforfeê rd en wankel karakter,, en bestaat er

' ii.ii pezmaftente crisis-dreiging,

4» politiek, , . ;
dbor ëën-z>ël:fdJe M%e*st waèkel ëveöwiöfet.', ï)e,- vê hóü̂ lög Tr.-S..A-«- ••**• .ÏÏ*S*.

S, R. heeft zich ten. zeerste verscherpt in de strjjd om Duitslaaid en Berlijn, en in.
de stryd om Ctiina en andere gebieden in het Verre Oosten. Heef t >Amerika in West*-
Duitsland zekere vop r del en behaald tegen de TJ,S*,S.R. en het stalih-isme, en
Je flfelM̂ Eviï'plefle arij-ëideïsklasse , döjór hét '.. neerslaan van de strydgolven in
éyk en ̂-tjöi.'!;®,- iets definitief s is hier noch »p het geï$ed Van de klasseötr^d»
n«ch i» de koude .•ooorlog, V»or Aöierika gewennen. In het ̂ èrre Oosten aan: de andër'e
kant, heeft hét ̂ piaalen van de vrijheidsstrijd der .koloniale volkeren tot een Ver"*-
zwafcking vanr het imperialisme, en in China, Vièt Nanî  Malakka 'en andere gebieden
tot een directe -versterking van het stalinisme geleid, . .

Het stalinisme maakt zelf een diepe crisis d«or» De>. Yoego-Slavische kwestie .
dwingt tot tegenmaatregelen van de 'kant van Kremlih; het offensief van Waliatreet
Dwingt het stalinisme zy'n ryen te zuiveren; boyenaj echter wordt de crisis ver-
pörzaakt doordat.de verraderlijke politiek van het stalinisme hef aanzien geeft
.kan AppQ&itiönele- stromingen, wéartegen het 'stalinisme »p de meest brute manier
puei; optreden. De "linkse köersJ'- heef t weliswaar een ineen stotting voorkomen,
Tmaar aan de crisisverschynselen geen einde gemaakt, z'óals uit de huidige gfl?
van" zuiveringen" blykt. .' • "

c. De perspectieven^
in hoofdzaak dezelf ie als iie,. welke het Tweede Congres

'vaststelde, qmda't éo£ de factoren van het wankele' eTenwdcht n*g aanwezig'' zy n;
,de megelykheid van; een, economische inéénstorting van 'de , kunstmatige Voorspoed
in Amerika Is meer nab'y" gekomen; de uitweg naar de oorlogsvoorbereiding,, sinds
het Tweede Congres dóór Amerika begaan, lêopt dood zonder een oorlog. Dê e is-
ojhter gebonden aan politieke verhoudingen, welke op het. moment een imperialis^-
tische oorlog tegen .de Sowj et-Unie onmogelijk maken» Hê  Amerikaanse imperialisuie

/ ziet in een oörloE de enige uitkomst, en bereidt dezs.-̂ hans actief v v'oori ïö 'het •
t p het, gebied van forlogsproductie, daarby geholpen aopr de inschakeling Van

• . We*t-.E|xrtpa\met het Buhrgebiedj ;.en -Japan Verreweg de ̂ eerdere van de SöWjê '-ïïü'ie,
. de :strydyaardigheid van de arbeidersbeweging en van de' koloniale 'volkeren belet,

öndèmkè tóet stalinistische verraad, het uitbreken van de Derde Wereldoorlog'.



Slechts'.de.Vierde Internationale kan «te arbeidersklasse en de koloniale.volkeren
t»t een succesvol offensief tef*m de-.oorloli" vo'or, de sociale revelutife^ lalden.

Tegelijkertijd bestaan er kansen, dat de crisis van het stalinisme in de koment-i
periode op internationale schaal heftiger worlt.. De mindere.'afhankelijkheid van >
het China van'Mao ïse Toeng van het Kremlin kan daar tot soortgelijke gebeurtenis-
sen als,in Yoego-Slavië leiden. Uit .niets- blykt, dat het stalinisme op interna-
tionale schaal bezig is het verloren vertrouwen te herwinnen» De ontwikkeling

va:a die crisis zal in grote mate afhangen van de interne verhoudingen in de
toTJet-iUnie, en van de-1 capaciteit 'van'de secties van 'de Vierde Internationale
cm het vertouwen van belangrijke delen der arbeidereklasse te winnen.

II. -Nederland. ' ' '. , Y '" .

Economisch, • • ' •". • ; . , •.,"/,, . ' . - ' ' ' • . • • « ' , • ' •
.".i - is de Nederlandse "bourgeoisie opgenomen in het'wankele internationale

evenwicht, met dezelfde tendens haar versleöhting; zy' is daarbij echter bijzonder
kwetsbaar .doordat de pylér van haar parasitaire bestaan door de Indonesische- re-
volutie ernstig'is aangetast. Door de dollar-schaarste in Europa hebben.de pro<-
ducten'van de Nederlanse.licffte iniû tfie .en gespecialiseerde landbouw een aeker
afsetgebièd in Eur*pav' terwijl het. lichte herstel van hét Rührgebied profijteh
c-nleyert voor fiott-erdam,, Door deze omstandigheden is Nederland' in byzondere mate
fïiankelyk van de stabiliteit van de Europese economie, wèike op haar beurt; ge-

i.eel van Amerika afhangt. Zonder Indonesië blijft de Nederlandse bourgeoisie ech-
t -r elke duurzame levensmogelyfchei'd «ntberen. Di.tf en de pogingen in Jïidpnesië
.'-.'r:,z$lf̂ stan̂ ighê d tf herwinnen,•'..leiden tot= eeii neergang in de economische' "si- .
•-'̂ iitie. 3>e koïoné.al~e oorlpg en de ontwikkeling van de internationale'economische;,
verhoudingen in e,en ongunstige zin.kunnen de huidige langzame verslechting, der
economische situatie in dit'land in de toekomst een buitengewoon snelle vaart .
v'erlejiên'; 'tfe druk óp de levensomstahpghedea der arbeiderèklaöaè. wordt voort-i ^
durend'vér zwaar d $ door " eoondmi'sche" ordgning" en zware*belastingdruk. betaal t
de klèinburgery' een zware tel voor de moeilijke 'situatie der grotefbourgeoisie;
De'.inflatié-te-ndenzefl, en het kennelijke overwicht, dat"'in'-:het Europese vérkeer: *
de Benelüx-partner «p Jïederland heeft, en de aanvaarding door-Nederland;: van ;
veorwaardenr die een deel van de móeily'kheAen van de Belgische industrie op kós-- r

ten v&n Nederland ̂ oplossen, leidt; tot verdere, versiechtimg van. de economische
situatfe, én -maakt met name massale werkloosheid tot een dreigend gevaar. f '

De.politieke verhoudingen in Nederland, f , » • -"*•••*
, , '• worden gekenmerkt door, de factoren» ŵ lke

net landman zijn pblitiek-iscorolmisOhe liggihg ontleent, pp : een b y zondere-wij iie
verscherpt door het alles-óverh'èersende belang van de Indonesische kwestie -voor.
de Ne3i'erlandse economie en Vöo* de politieke verhoudingen. '
i:De volledige inschakeling v'&n het Nederlandse gebied in het Amerikaanse machts-

bereik, doof Nederlands economische afjaankelykheid, eft door a$n deelname aan de
West̂ Eur.opese ïïnie (Pact van Brussel)--en.het .Noord-Atlantisch Pact, dwingen de
politieke partye»! die.vöorvdeze politiek verantwoordelijk z'̂ja, tot een gemeen-
schappelijke politiek tggenóver de arbeidersklasse, welk.® de'-militarisatie én de
kosten van-de economische Unies {Beafelujt, Marshall-landen) moet' opbrengen-. In" t

dezelfde richting van verscherpte uitbuiting en onderdrukking dwingen haar'de
koloniale Oorlog, welke zware, la"sten legt op de sehcuders van het proletariaat,,
en van het kléinburgerdom. 'De..P.B.O.,, de-hernieiiwing van.het ambtenarenverbod,
de burgerlijke staat van beleg, en ajtidere .dérgeigfcê maatregelen, betekenen eê n. aan-
val pp. de democratische rechten^vaagde.arb^idërsklaase, en zyS wapenen.vatt dé
bcucgéoisietègeri verzet-vaiThetproletaYiaat tegen de verscherpte uitbuiting;

Door de bijzondere-ontwikkeling »t> vakbondsgeliied. uit de crisis van het,



C.

*linism& zich in Nederland «p een eigeL.wi1z.é. Be radicalisatie na de oorleg nitt,
?ich in Nederland door een versterking van de C.P.N.» maar vooral door een sior'>-.
4ohtige groei van de E.V.C., welke op een bepaald moment op alle knooppunten vn.
f e klassèstryd een overweldigende .aanhang had. 'De crisis van het stalinisme uitV;
aloh in Nederland ook speciaal op yakbondsgebied, door de. snelle neergaiig van d,
.̂V.G. na het-stalinistische verraad aan de gr•te zeelieden- en havenarbeiders-
staking in 1946, en vooral na de fusie-comedie in hetzelfde jaar. De stroming
van het stalinisme af,, leidde daar, waar het stalinisme een sterke' greep op het
apparaat had, -tot desertie en versterking van ,het'N.V.V,, daar waar de stalinis
tlsche invloed in de E.V..C. niet overheersend was tö-t een scheuring, als in Rot .,
tierdam. In alle gevallen had het stalinistisch^ verraad demoralisatie ten gevolg - - ,
De R.C.P. is er tot nu toe. niet in geslaagd de'ze stroming van het stalinisme .af
op te vangen, deeld door zich niet snel genoeg te heroriënteren, deels door po-
litieke fouten van partijleden.. Dé leiding, werd daardoor overgelaten aan'..eentris*,
t'en (Rotterdam), of.de arbeiders .werden" aan zicfezelf overgelaten,' en, zochten.,een
r/ustpunt in het N.V'.V. Andere resoluties handelen over dVwijze van optreden ten
aanzien van deae factoren.
*• Op partij-politiek, gebied uit zich de crisis van het stalinisme tot dusver in
(jU serties en "zuiveringen". De "linkse koers" heeft, juist door de afbraak van
eb E.V.C, in Nederland nog maar weinig effect gehad. De "zelfcritieken" hebben
üe C.P.N, nog geen n.i-euwe stabiliteit kunnen geven,, maar waren aanleiding tot' '•
nieuwe deserties en "zuiveringen". Nieuwe ontwikkelingen in1het internationale
stalinisme als vervolg op de Yoego-Slavische kwestie zouden tot consolidatie"
en versterking van georganiseerde frVcties'iji de C-.P.,. en dtas .tot söheuringen ;
kunnen leiden,, • • • ''..'...' '* <•
i- Zowel de economische als de politieke sttjjd van de arbeidersklasse Wordt be^-
heerst door eb Indönesisohe.kwestie. Een •voortduren van.de-koloniale oorlog, of .
een verlies van de'Indonesische roof', ztiudèh^ëen Omwenteling in de .Nederlandse
economische en pelitieke verhoudingen veroorzaken. De versieöhting van de lèyens-
omstandigheden, het directe lijf s'gevaar der Nederlandse soldaten in In,donesiê':,
gullen de fundamenten van het politieke,leven op de duur ondermijnen. De traditi-
onele bindingen aan. de confessionele p'ai"fc}jen el* vakbonden, voofal in het Rooms-
Katholieke Zuiden, zullen de catastrofale gevolgen van een verlies der Indonesi-
sche meerwaarde-bronnen, of van een peririanêrit geworden koloniale oorlog, op -d6*1 '.
duur niet kunnen overleven. Op de duur .zal he-t geVpl%, yari de. Indonesische. rèvo«r'.-•«
lutie zijn, dat tot nu toe sociaal-rustige 'gebieden^ ontsloten zullen worden voor
de massale klas sestrijd., De stroming van het' stalinisme af, en in het byzonder de •
afbraak van de E,V,C. , werkten tengunste van het, refortoisme^ De verscherping
vande economische en politieke verhoudingen, vooral dopr.de, Indonesische kwestie
zal echter niet toelaten iat de P»v>.d.Ar lange tyd als "rustplaats" van de arb;ei-=-
dersklasse zal kunnen dienen. Integendeel, het -vollopen: van de rêfórmistische ŷ -̂
jonden z^l,-na verltop van tijd, .tot verzet vaa .de daarin georganiseerde 'arbeiders
tegen hun levensomstandigheden en tegen de bureaucratie, leiden. In de P.v/d»A.
zelf zullen op den duur ̂ dergelijke versohynselen niet kunnen uitblijven, vooral
wanneer door de.druk van de Indonesische kwestie ook dd kl&i»lnirger$j tot fellere
cpposltie zal overgaan. De onoplosbaarheid van de Indonesische kwestie, het cen-
trale probleem van de Nederlandse bourgeoisie en haar regering, kan tenslotte ,
tot regeringscriseé en het cristalliseren yan uiterst rechtse tendenaeii leiden,
welke ook van die kant t»:t de afbrïïkkeling van de P.v.d.A. zullen bijdragen.

De oplossing van het Indonesische pro>leem-welke geen andere ls;an zijn dan de
vclleiige onafhankelijkheid en de •berugtrekking van de troepen -. 'begint hoe lan-
ger hoe meer in het bewustzijn van de arbeidersklasse ygorwaarde te worden voor
ds '«ploasing van de problemen van haar ̂ levenspeil, D«drda,̂  het probleem van het



beëindigen Van de koloniale oorlog .zich stelt als probleem Ho 1. , komt de strijd
op een hoog politiek peil te liggen. De stryd tegen de koloniale oorlog, en voor
het Indonesië-loa-van̂ Holland-nut bergt een stfjjd voor de omverwerping van de'
regering als'laatste consequentie in zich» De ervaringen van de iöonomisché strv l
waarin de arbeidersklasse zich geplaatst .ziet tegenover het gehele machtsapparaat
van de bourgeoisie, werken in dezelfde richting* > - •' : • -

De grote omvang van deae taken staat ih geen enkele vftrhoüdlne -tot de desorga-
nisatie en verdeeldheid, waarin stalinisten éii refbrmis&m de arbeidersklasse
nebben gebracht. Deze beide factoren (het bewuatzyn v»n de >en0rmë. takèĥ  en de
absolute noodzaak van de massale en algemene stryd>-- en de verraderlijke leidin- •
gen) zyn de oorzaken van de, lange windstilte in dî asŝ strydfin Nederland,
E ergens is het schreeuwende gebrek aan één revolutionaire; leiding ten aanzien
van een verscherpende situatie ze grfot, als in he;t.Nederland-van--de-!'koloniale
oorlog, '.' ' • ' ' : - . " _ •' " • : ••' • — - ; " • ' ! ' '

III. Vooruitzichten en taken-'der R.C..P.
De verdeeldheid en de del&éralisatie in de Nederlandse arbeidersbeweging, en

de enorme taken waarvoor dé -Indonesische revélutie haar steltv maken in de hui-
dige situatie de propaganda'en stryd-voor<dfe : s tijdeenheid, het eenheidsfrónt der
arbeidersorganisaties, tot centrale oriëntering van de tactiek der Party, De,ab-
solute noodzaak van de massale eH algemene, strijd, op leuzen die'geldigheid heb-
ben voor de /gehele, arbeidérgklas-te- «f ,VQjqr;.»éet gr:01;,e 'aectoreii da,a,rvan, dient,,
tot basis vóór-ónze-propaganda Voor-het eenneidsfront, Op economisch gebied zijn
deze leuzen neergelegd in de vakboiisresolutie. De meest brandende politieke en
economische.leuzen, op grond waarvan we de: propaganda voor de eenheid móeten
voeren zynt , • • • <••-.•' ••••'• . - '"• -:" ' •••. < •-. . ,. .-'. • •.;••' - • • • ' - . , • .- .
1. VERDEDIGT DE DEMOCRATISCHE RECfiTEN TAN DE ARBEIDERSICUSSÈ EN HAAR ORGANISA -

TIÉS ! WEG MÉT .DE P ; B . 0.-1 VOOR HET 08BBPERKTE STAKINGSRECHT J VRIJ -
HEID VAN DE VAKBONDEN VAN DE'-STAAT ! enz.

2, VERDEDIGT HÉT LEVENSPEIL VAN .DE'ARBEIDERSKLASSE, ! ' WEG MET D? LOONSTOP f
VOOR EEN MINIMDM-LOONVLOER; V^N f .60.-T, isgOHEBMB DOOR DE GLIJDPDE.LOON »

. SCHAAÜ ! GÏBJJ HIJTmVE'RlrÖGiNG'%! VERDELING VAN DE WOONRUIMTE DER BOURGEOISIE ,
DE WONINGBOUW-pNDÉR CONTR'OLE DER ARBEIDERSKLASSE V GLIJDENDE URENSCHAAL I
VOLLE UITBETALING VAÏf HET LOON 'BIJ WERKLOOSHEID t - .,

ï. INDONESIË LOS-VAN .HOLLAND, NU ! -DE TROEPEN TERUG t •

4. PG MET DE 'OORLÖGSCOALITIÉ 1 'VOQR EEN ARBEIDERS- ÉN BÖERENREGERING !
\ . , !'• - : . . , ' - . , - • • . • • • • • • • • '••'• - • . . . . . . . - . - . . - •

Overal waftr, daartte aanleiding bestaat, zal de pa*ty HV stalinistische, reformis.
tische en centristische pogingen, om de totstandkoriirig van de strydeenheid te
saboteren, aan de kaak moeten stelleen. - '' ' - >, : '', "

b. Overal wdar de-party de gevangene dreigt te worden van hét isolement van sta-
linistische of centrlBtische prganisaties, iaoet zy zioh; wéér b^ de massa's voe-
gen. De party als' 'geheel,' eniL de. pg.' s in de bedreven, in de vakbonden of in ande-
re organisaties, in het byzonder, zullen nauwkeurig moeten nagaan, waarheen de
massa's zich begeven, en «y zullen waar dat mogelyk is niet moeten aarzelen» zich
aan het hoofd van oppositiebewegingen *e étaa.lén± en de leiding »an stalinisme,
reformisme en centrisme te betwisten. De party *al van de crisis van .het stali-
nisme moeten profiteren door pp groter of kleiner schaal, op basis van-de bovèn-
as-ngegéven oriëntatier oppositionele arbeiders OW zich te verzamelen,' en nieuwe,
kaders tot zich te trekken. " ' • ' . . : :

Ten aanzien van een eventuele ontwikkeling van «ppösities in de C.PA met



enige erbeidersbasis, zal de Party aeêr waakzaam moeten zijn. Zij zal iegen deze
fttomingen aeer soepel moeten zyn^ en alles moeten proberen om deze groeperingen
••of delen ervan te winnen. voor de Vierde Internationale.

Gr^te aandacht zal de party moeten besteden aan het werken in het N. V. V. 0.<k
, de P. v, d. A. zal nauw moeten worden gadegeslagen. Boor haar waakzaamheid aai c!v
'.partij moeten voorkomen, dat het stalinisme, gebruik makend" van de verscherp .-:,-•
's d.i T economische en politieke verhoudingen, niet wederom grote massa's tot ii,.
""il trekken.

I V . Besluit. . • - - • • - . ,

Het is inoellyk te bepalen, in welk tempe d? internationale economische en
politieke f ac toren « en in welk tempo deee in Nederland, zich zullen gaan on r.
wikkelen. Zeker is, dat al deze f acteren werkzaam zijn in de zin van een ver-
scherping van de, klassestrijd. Het alles beheersende probleem is dat van .ie .-;•;
lectie der strydkaders. In dit langzame enNtaoeizame proces, dat zich, na. ïi&'-
dieptepunt van scheuring, verdeeldheid en demoralisatie niet ver kan zijn, •-':...
gaan voltrekken, zal de Nederlandse Seötie van de Vierde Internationale e
gr»te rol kunnen spelen. Voegen wij ons b̂ j de massa's! Ton en wij ons de Ie: ,
strijders tegen verdeeldheid en demoralisatie! Laat »nze leuzen j overal waar .da-;
mogelijk is, zowel in verkiezingen als in andere acties, aan de arbeidersklasse
de oplossing van haar problemen aan de hand doen! En vooral: laten wy daar,
waar wy over k-aderelementen beschikken! niet 'aarzelen onze *ori en tering- in de
practijk te brengen, en ons aan het Jiöoèd van- de strijd te stellen-. Voeren wij
deze oriëntatie pp juiste wijze uit, dan moeten In het komende jaar de kaders -
van de R, C. P. aich verstekken, dan moe ten wy de gron'slag. kunnen leggen vóór de
verovering van de leiding van de meerdeih«»id der Nederlandse arbeidersklasse,
voor de socialistische revolutie! Voorwaarts! -

o-o-o-o-o-b-o-o

• . . * • • . • . DE' IH'DONESISCHE REVQLtfmlE. -•VOORUITZICHTEN EN TAKEN.
., . Resolutie, aangeboden aan het Derde Congres der R.C.̂ .

I. Scheiding tussen bourgeoisie en proletariaat.
' De ontwikkeling. in Indonesië bevestigt tot in details de analyse van het

tweede Congres der JU C.. P.. Uitgaande van deze thesen is het mogèl-Sjk de gebeurte
nissen te ontleden en de toekpmstigè ontwikkelingen te voorspellen.
Onder de dreiging van de" eerste militaire actie zocht de opkomende inheemse

bourgeoisie in Indonesië nauwere aaneensluiting by de volksmassa's. Dit kwam
tot uitdrukking in de vervanging van hè t, Der de labinet-Sjahrir in Juni 1947
door het Kabinet-Sjarifoeddin. De acheuring in de Socialistische Party, waarbij
Sjahrir een nieuwe party vormde, en de vorming van het P, N. i. - Masjoemi "'- Ka-
binet (Hatta) in Januari 1948» duidde het punt aan, waarop na de eerste koloiii.;
Ie oorlog de coalitie met de -leiders van het" proletariaat. 'en de arme boeren
verbroken werd, terwllle van één nieuwe overeenkomst met', het imperialisme •(} "
ville) de aanvaarding van de Van-Mook-Lyn, en de terugtrekking der Eepubljkeir»
se troepen uit dopriTederlanc'ers nog onbezette gebieden tengevolge van de l\cn-
ville-overeenkomst, tponden de strydende massa' s het karakter van hun leiding,
waaronder die der stalinisten, in de .practijk.
Na ;hun uitsluiting uit de regering gingen"" de P.K.X. en de onder haar invloed
staande partyen in een vry gematigde oppositie, daartoe gedwongen door de ra-
dicalisatie van dé volksmassa 's, en door de "linkse" koérswending van het Krérn



lin, dat dé; Indonesische revolutie als, een ;pion in ajjn schaakspel tegen de U,S.A.
beschouwt, besloot, - toen in Juni 1948 de regeriïig-Hatta een verdrag met de
Sowjet-Unie weigerde, en deze zich duidelijk »p het Amerikaanse imperialisme o- ;
Bienteerde - tot een scherpe koerswending. De fusié>Van de P.K.I. met de party
van Sjarifoeddin en Setyadjit, de zending van 1/toeso' en de -'gelijktijdige "zelfkri-
tiek" , kondigde een stalinistische staatsgreep aan.. Na de jarenlange verraderlij-
ke politiek der stalinisten, yolgde de opstand van Madioen als een avontuur,.hoe-
zeer een verscherpte'strijd van het proletariaat en de massa der arme boeren tegeu
de regering Hatt'a" ook in dq lijn der ontwikkeling lag; De opstand te Madioen was
Achter op tiureaucratisch commando, zónder voldoende voorbereiding, en op een on-
voldoend program te voorschijn geroepen» had he°t karakter van s en avontuur, door-
kruiste daarom de werkelijke beweging van de arbeiders en arme boeren, en gaf de
regering Hatta de gelegenheid, de "gehele beweging van arbeiders en arme boeren
zware slagen toe te brengen. Deze vroegtijdige opstand wae 'niettemin een -a.tr.yd
van de arbeid ersklass'ê  en bezegelde in feite de, scheiding van de inheemse bour-
geoisie en de volksmassa's» zonder-dat - zowel door de organische zwakte van deze
bourgeoisie als door het beperkte, karakter van de opstand •» een beslissing in de-
ze stryd viel. Wel heeft deze avonturistische koers der stalinisten, die de ar-
beidersklasse evenala de rechts^ koers, die daaraan vooraf ging, duur te staan
is gekomen, het prestige* van he-t staliMsjne onder de volksmassa's ten aeê ste
verzwakt. . • • '

II, De tweede koloniale oorlog en zy"n gevolgen in Indonesië,
a'. De positie der Republikeinse leiders». . . . . . . . . . ... . . ^

De feitelijke scheiding tu&sen de inheemse bourgeoisie en de massa's van ar-
r.lders en arme boeren, isoleerde de Republikeinse regering, en maakte haar vry-
1 machteloos tegen de aanval van het Nederlandse imperialisme. Evenmin echter

veroorloofde de uitermate zwakke economische positie van de inheemse bourgeoisie
•haar, de. Nederlandse eisen van militaire controle over het grondgebied, controle
op de buitenlandse handel en afschaffing van de buitenlandse dienst van de Repu-
bliek, te aanvaarden, .omdat dat gelijk zou staan met haar volkomen eliminatie.
Niet in staat, zelfstandig een compromis te-bereiken, noch o-m serieuze weerstand
te bieden tegen-.de imperialisten, bleef naar geen andere mogelijkheid dan zich
volledig te baseren op he.t Amerikaanse imperialisme. De leiden-de Republikeinse
functionarissen boden geen weerstand tegen hun arrestatie; in plaats van aich te
baseren op het verzet van de volksmassa's tegen het imperialisme, steunen zij op
de besluiten van de Veiligheidsraad, die slechte voorzien in een schijn-herstel
-.en een werkelijke liquidatie - van de Republiek, De gevangenneming van de Repu-
blikeinse leiders, en hun bereidheid de strijd der Volksmassa's tegen de imperi-
listische legers te verraden, hebben aan hun leidende positie in de Indonesische

vrijheidsstrijd, definitief een einde gemaakt. '

b. De guerillastry'd •
De aanval van,hèt Nederlandse imperialisme'op 18 December 1948 had het uit-

gesproken doel, de Republiek volledig te vernietigen, In de Republiek betekende
deze overval op zichzelf reeds de complete nederlaag van de voorstanders .van een

.• compromis met het imperialisme.. De gewapende strijd tegen de imperialisten, doet
de leiding op de meest beslist eSyvmènten van de arbeidersklasse en dé massa

> der arme boeren -overgaan. Der leiding der guerilla's berust thans' deels bij ver-
schillende Republikeinse noodregeringen, waarin. vroegere, burgerlijke'l ei der s
een grote rol spelen, deels bij direct met de massa verbonden onverzoenlijke strij-
ders, als Tah Malakka. De noodregering op' Sumatra heeft zich (program! van de re-
gering Sjafroeddin) gesteld op basiV van de volledige onafhankelijkheid van Java
Sumatra, en Madura. Hetzelfde program garandeert echter de onaantastbaarheid van



• d j buitenlandse bezittingen» • , . > . - . . . . •
Één nieuwe ̂ ifför̂ ntî ring binnen de guerilla-strydkraehten isxop dezö

onveriay'delyk. Het proletariaat t. gesteund door d.e massa der arme boeren, veoht
voor de vökomen onafhankelijkheid' en politieke eenheid van de gehele archipel, v j.
voor d?e onteigening van de buitenlandse bezittingen en plantages. Van het grco

, ste belang is,het, dat op basis -van deze qvergangseisen, 6p basis van de thëorio
van de .permanente revolutie, zich een proletarische leiding vormt, die gedurende
en door de guerilla-gevechten 4e leiding van de Republikeinse strijdkrachten en
van de „beyryde gebieden op ssich fteemt» Een dergelyfc program van "onafhankelijkheid
en ̂ enheid van geheel Indonesië, verbonden aan de eisen van dé sociale revolutie
zal opk de beste, en op den duur enige wijze aijn, om de volitsmelsa' s te mobilise-
ren voor de stryd tegen het imperialisme»

, De ontbinding van het leger der imperialisten, , ; .

De opstand de» Indonesische massa's, 0n het vobrt ga'ande verzet der guerill̂ e
velgen een militaire krachtsinspanning, die verre uitgaat boven die, •waartoe 'hst
Nederlandse leger op den duur ia staat is. Haar beperkte krachten en de fantas ~
tische lengte der ravitailleringslijnen, veroorzaken een enorme slijtage aan.meu--
sen en materieel. Het niet*-nafcomen van de aflossingsbeloften door het opperbevel
de moeilijkheid of onmogelijkheid om op grote schaal nieuwe lichtingen, onder de ',;;
w^pepen te roepen^ te trainen, uit te rusten en te tranporteren, maken de toe-'i/
starid der Nederlandse troepen, in Indonèöie1 op den duur onhoudbaar. Eet uitblyv|fi
van definitieve successen tegen de gtxerilla' s, en het gebrek aan 'aflossing en
verzorging werken sterke defaitistisohe neigingen onder de expeditipnair.e leger-
macht in de nandt.ïï$t leger, voor, een zeer groot deel uit dienstplichtige, pro-*
letariërs bstaande begint - en dat in toenemende iaaat© naarmate de oorlog langer
ĝ r%kt wordt- in de nederlaag van het impefïalisme de kosfate weg naar huis -te
zien, en uit hét klasse-karakter van de oorlog^ argumenten te, putten^ welke tq,t.
het groeien van het revolutionnaire defaitisme" in het Nederlandse leger moeten?' '

. . ,. .
Bit gistingsprooes in de ITederlaridse troepen, geremd door hun .volkomen i sol. .-..
n̂ ; van het Nederlandse proletariaat, door de vreemde omgeving en de enorme ''•

moêiiykheid van oxessale desertie 'in deze omgeving, gehemd ook door de straffe
militaire 'discipline en. de politiek der" traditionele arbeiderspartijen , zal niet
temin één der machtigste factoren van een Indonesische overwinning vormen. Een'
juiste proletarische *én internationalistische oriëntering in het kamp. der Repu-

/ blikeinen en de kristallî atie van de revolutionnair-def ai tietische tendensen ii
"y. het ;leger, .zullen tot dit, proces machtig kunnen bijdragen. Van de allergrootste

betekenis zal hiervoof echter zyn het massale verzet tegen de koloniale oorlog,
iri het Nederlandse, achterland. ' "

' ' • *' ' ' ' ' • "' ." "' •'••''-•

I7« De Indonesische kwestie in Nederland. Omwenteling in de Nederlandse "politie-
ke vrrhoudingen, . • ' . • . .

• • ' . - • . " • • - • • i \ . * -
De dwangpositie van de Nederlandse b-ourgê lsie inzake Indonesië, zoals gecon-
stateerd in de resolutie van het Tweede Cahgres der R. C..K , heeft niet nagelaten
zich te verscherpen., De voorspellinĝ  dafzy geen ander perspectief heeft, ̂ an
van de oorlog, een «orlog, dj.e .than'ö een slepelide v®rm heeft aangenomen", is gev.
Ivleken volkomen ;Juist te zyh» zy is -nöoh in staat in leven te b ly ven zonder de ;

uitbuiting van Indonesië, noch bereid deze Uitbuiting te delen met Amerika en ̂
,d| 'Republikeinse- bourgeoisie, evenmin ' echter ̂ bij E'èöhte het verzet dor Republi-
•kliès e \massa s te breken. De voortgezette koloniale oorlog zal de Nederlandse
. eoonómie volledig -uitputten*, dg.„ tegenstellingen in de boezem van de Nederlandse
bqurgeoisie te» zeerste verscherpen, en 'een voor dit land. ongekende impuls ge-̂

-a • *



ven aan ""de fclassenstryd', ; . v, . •'.'\ onoploabaarheid van het Indonesische probleem voor de bourgeoisie - niets

dan een bijzonder aspect van de doodscrisis van hè t. kapitalisme - zal aanmelding
geven tot een verregaande vèrdeëldlqiëid in haar ryem 'Dié delen* welke niet in
de eerste plaats steunen ip de uitWit'ing der Indonesische arbeidskracht^ zullen
steun zoekend by de kle.ine .burgery% in t̂ eneiiénde, mate a,an0turen op ee.n compro-
mis, dat zowel een goeddeels to>geven vaan AnsefikaU wensen als aan die van de Ir--
heemse bourgeoisie dal inhouden* De kfloniale maatsdhaïlipy'enï en de grote, met het
Engelse kapitaal verbonden"•ondernemingen, (shiell, tlniaever) zuUeïi veeleer traoh-
•:,en de gehele Indonesische roof "te behouden V'en 'Amerika- véor de keus te.plaat-(
t.ua, öïwêl zich volledig achter de Nedeflaiidsev'bóuiJge'ëisie 1̂ e .plaatsen, ofwel
t f a. inéénstorting van strategisch belangrijke fcdsitieè i» het «Marshall-front" te
riskeren. . . ' , •, .• ' .".
' Dé gehele-Nederlandse Bourgeoisie .ftè genoodzaakt/ de ;uitbuiting van de.Neder-
landse arbeidersklasse zowel als de druk op 'het kleinbür'g©ï44ffi tot het Uiterste
te verscherpen, om de kosten van de koloniale oorlog op te brengenf en-de win—
<sten der. kalontele maatööhappyen te garanderen. Behalve 4oor de eéor'me uitwer-
king óp het'proletariaat» zal dit d*«r de'druk op 4e. kleine ¥urgery»-Va* door-
slaggevend belang in de .Nederlandse politiek worden. Een voortgezette koloniale
oorlog aal leiden tot een crisis in de traditionele arbeiderspartyen,, en im de
confessionele partijen en vakfc«iden, en een omwenteling in de Nederlandse politie»
ke verhoudingen veroorzaken. Een verlies van dé Indonesische meerwaarde-bronnen
aal echter dezelfde uitwerking he¥ben,. Het Nederlandse kapitaal» dat vóornamelyk
ris woeker- en parasitair koloniaal kapitaal leefde, vormt een der zwakste scha-
i ols in het wereld-imperialisme, en valt daarom als één der eersten ten offer
;. n de doodscrisis daarvan. Dit zal op den duur de situatie in Nederland tot in
j verste uithoeken en onder de achtelykste lagen der bevolking, ̂grondig revo-
lutionnereïi. . •

V» Vooruitzichten in de Nederlandse klassestryd en de taken der R.C.P.

De Indonesische opstand treft de Nederlandse bourgeoisie in haar slagader. Ne-
lerland, dat tot nu tö* in vergelyking met andere Europese landen ;een periode
ien periode van betrekkelyké kla'sgevr̂ de heeft gekend» zal daardoor onvermijdelijk
in de r e volutionnai re' maalstroom meegezogen worden,' Slechts de steun van hét
Amerikaanse imperialisme en van de landen van het Pact Van Brussel, de verrader-
ly'ke politiek der traditionele arbeidersparty'en en het bestaan van de confessie- . '
nele vakbonden en partyen, he»bén deze stryd tot dusverre grotendeels verhinderd.
De ontwikkeling van de wereldeconomie aal voor een belangryk deel het tempo van
de revolutionnering van Nederland bepalen,'Zonder enige twyfel zal de Indonesi-
sphe kwestie een doorslaggevende rol spelen»

De reformistische party is volkomen mede-plichtig aan de koloniale oorlog. De
stalinisten, na de politiek van d® regering in feite ondersteund te hebben
Jdnggadjati) namen na een felle "zelffcrliisk" een linkse> draai, karakteriseer-den
nm bondgenoten van gisteren (Soekarnó, Hatta enz,) als fascisten tyden» de op*. . .
:;tand te Madioen, om thans' een dubbelzinnige rol te spelen, door weliswaar de te-
rugtrekking der troepen te eisen en het i"recht op volkomen afscheiding van Neder-
"and te erkennen, echter te weigeren, de leuze "Indonesië los van Holland, Nu !
te voeren, en duidéiyk de weg ten»g naar de rechtse koers'open te houde.li.

Slechts de Revolutionnair Communistische Party heeft een duidéiyk en standva*-
tige revolütionnaire koers gevolgd, zich baserend op de opvattingen van de per-
aanente revolutie. Slechts de R.C.P. heeft als verdedigster van de Indonesische
revolutie én van de belangen der Nederlandse arbeidersklasse, een onbevlekt banier.



Be taken van ie Nederlendae Sectie van ie Vierde Internationale bleven do*
zelfde als die 'geformvaeerd in de Stellingen van- bne Tweede Congrea: -Dr directe
aolldariteitsactie met InionesieY door de organisatie van de boycot en de actie.^
voor het terugtrekken der troejënj. 4è voortdurende propaganda van het «latfonesi^
les van Holland, Nu ("t de verbinilrig- va» de economische atrtjd der arbeiders-
klasse met de strijd tegen de koloniale, oorlog; het propageren van de leuaes weg,.
met de oorlogseoalitie, vöó* een regeling van arbeiders en arme boeren».

ïbt één der éérste taken v.an de Nederlandse Setttie der Vierde Internationale
behoort thans h*t leggen van verbindingen ftet,4e Indonesiöohe vryheidsbeweging
en» in santenwerking me t de Ittèérnatiönalé ;en : de Sfe oti*% va|t h»^ V-erre Oo aten,
het stichten va«'de Inöonesisehe Seotie. Niet minder belangr^kis een concreet
inaloht van-de party in de revolutionn'ering ,van het Ne^rH-andBeleger.

Door in het algemeen de Indonesische kwestie te ^èïieh^viwen a^s
van de Nederlandee politiek en ala> hoöfdfaqtor i» het
ier Nederlandse aassa*a, haar gehele politiek daarop te richten en
alle tendenzeh t»t ontbinding van het lleAériandse,-kapitaliame te bevorderen»
zal, ie Tteaerlandse,Par*y haar deel bijdragen in de vr^heidsatryd van-het Indone
sischfe volk» en .^ot de bevryding van ie .Nederlandse , en internationale ,-arbeiders-
klasse,. • ' ' ' • - ' • . ; - - - , . ' • • • - . ' • '.-:. ; " - ; . , ; ' ..• . ' • • • • \ ' ~ .. -; • • • ''- ' •



;; L f~ • - -
\Terbinding: :!'Lrf •
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Onderwerp: ledenverg.R.C.P.
Datum ontvangst bericht: 4 Jali 1949.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
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Oh p̂
V • 7 :

5 Juli 1949.

draagt

Verslag van de led en vergadering., van de fl-fl-P-
(4e Internationale), gehouden op vri'-jaag 1 Jali 1949*-
te 20 uur, ten huize van Hofland, Albert,geb:14-9-16 te
Rotterdam, wonende West Varken oord s eweg 33/19 te Rotter-
dam" Aanwezig 10 personen.

Hofland, Albert opent te cirea 18.15 uur de ver-
gadering en geeft een overzicht van de stand van zaken,
zoals deze is na de gehouden gemeenteraadsverkiezingen.
Spr. zegt, dat de schuldT ontstaan door de verkiezingsactie,
voor Se afd.Rotterdam f.100.- bedraagt. Dit geld is ge-
leend̂ tfosferwijk,Gornélis (bekend) en zal onverwijld moe-
ten worden terugbetaald. Spr. zegt aan Miehelis^ te Amstern
dam (verdere personalia alhier ohbekend7™̂ e"wïrien vragen
dit bedrag te betalen uit de centrale kas, temeer omdat
de extra bijdragen van de leden en de gelden uit de uit-
gezette propagandabusjes afgedragen zijn aan de centrale
kas. Ondanks het feit dat de helft der gemaakte kosten
b®*aaljjpjjm„l£̂ ê_̂  staat R'dam
erxinanoieel slecht voor. Hiervoor zullen wij, hoe dan
ook, een oplossing moeten vinden. Spr. meent, dat een an-
dere manier om dit tekort aan te zuiverenjis een beroep te
doen op de leden en de sympathiserende leden voor een
extra bijdrage. Spr.kondigt hierna aan, dat na : een be-
spreking met Amsterdam, een nieuwe actie zal beginnen,
waarbij zeer waarschijnlijk voor de leden cursussen zullen
worden ingelast. Spr.stelt tot slot THgüttin. uit"•*"g=grifvM"
hage (verdere personalia hier niet bekend) voor, die
speciaal is gekomen om enkele mededelingen te doen over
het "Centraal Persfonds".

Versloot, Harmen, geb:12-10-83 te Schiedam,
wonende te Rotterdam,Boom^aardstraat 100/1 verzet zich
tegen de «schooierij8 om geld bij de leden en meent, dat !
de partij de gemaakte schulden zal moeten betalen, daar J
toch de leiding de schuld/van het mislukken van de ver-
kiezingsaetie te Rotterdam. Wij hadden toch algemeen ge-
rekend op een verdubbeling van het stemmenaantal. ïoen wij
met onze verkiezingsleuzen kwamen waren de mensan al ove&j
laden met anderetoamfletten en was de kans op succes terug-
gelopen. Tot driemaal toe waren onze kameraden bijeenge-
trommeld om te verspreiden, doch steeds kwam ons verkie- j
zingsmateriaal te laat. '

Deze wantoestand zal - met de vuist op tafel - [
in Amsterdam moeten worden besproken. wBij de verkiezingen
in 1950 zullen deze dingen, wil men de partij niet bena-
delen, moeten worden voorkomen".

> • VH '-Antoine-
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Antoine (voornoemd) zegt, dat alle voor het pers-
fonds bestemde gelden direct dienen te worden opgezonden,
daar de financiële moeilijkheden momenteel van dien aard
zijn, dat MDe fribune1'̂ ijQ̂ jgeŷ ar is. Het propaganda- en
het verkiezingsmaterïaal ẑ jn™EIër̂ van de dupe geworden.
De lopende rekeningen bij de drukkers moeten eerst betaald
worden, voor nieuw materiaal kan worden besteld.

(Hofland,A. interrumpeert, dat Rotterdam zelf wel
een drukker had, die bereid was te leveren}

Spr.die antwoordt: ja dat weten wij, doch deze druk-
ker is te duur, zegt van mening te zijn dat de partij,vooi
wat de geldkwestie in Rotterdam betreft, moet bijspringen.
Dit hangt evenwel af van de besprekiJD^met de.Yierd,e..Ints?
nationaJLe. Spr. belooft morgen direct verslag aan Amster-
dam "te"zullen uitbrengen en te zullen aandringen op een
spoedige oplossing.

gehimmer, Adonis Marinus, geb:22-2-22 te R»dam, wo-
nende Ommoordsestraat 39b te Rotterdam, zegt toe de door
hem tijjdens de verkiezingsactie opgelopen boete van f .7.50
zelf te zullen betalen als bijdrage aan de kas» Spr.gaat
accoord met de zienswijze van Antoine.

Hofland, Gerard, geb:29-8-82 te 's-G-ravenhage, wo- j
nende te Rotterdam, Eameliastraat 56b, vraagt of het in- i
zake de naamsverandering van de R.C.P, mogelijk ie contact)
op te nemen ""** Jf""iMjlifl-*Tft"nh-geh*9ft-*i-ft* te Rotterdam, j
wonende te Rotterdam, Zwaanehals 205b 00-e.s. .

Oosterwijk,Oornelis stelt voor een klein manifestje,
gericht aan Sa onze leden te maken, waarin wij onze moei-
lijkheden kort en goed uiteenzetten. Wij hebben immers
niets voor onze leden te verbergen. Zij allen weten dat
onze partij arm en klein is en dat verkiezingsacties geld
kosten. Zij weten ook dat andere partijen schalden hebben,
welke 10maal groter zijn dan de onze. Om de arbeiders ons
inzicht op politiek/,M sociaal en economisch terrein
bij te brengen zijn" geldelijke offers nodig. Daarom
"schooieren" we nog niet bij onze leden, doch «verzoeken*
om een bijdrage. De voornaamste factor is óns werk in de
bedrijven en het behandelen van die vraagstukken, welke
actueel zijg. Spr. stelt vast, dat de massa heeft bewezen
de huidige regering te willen steunen. Deze regering heeft
haar van 1945 tot nu toe gebracht van niets tot een boter-
ham, doch nu komt de tijd, dat deze zelfde regering die
boterham kleiner zal maken, in de vorm van loonsverlaging i
en huurverhoging. Spr,vraagt zich af wat de C.P.U. zal &RXI
doen als grote arders voor de scheepswerven van de Sovjet-
unie komen. Zij zal, bij eventuele loonsverlaging, in de
vorm van huurverhoging, niet tot verzet durven aanzetten.
,Maar wanneer de arbeiders in de ijzer en staalindustrie
'om bijstand in hun verzet vragen, dan moeten wij daar zijn
en aan hun zijde staan. Spr. stelt voor in September a.s.
te beginnen met het kalken van vooraf besproken leuzen» j
"et kalken zal, zo/uaeent spr. geen moeilijkheden opleverenj
aar de verkMzingstijd voorbij is en de politie niet meer
p;: dit soort propaganda rekent. De te geven cursussen l
uilen door alle leden bezocht moeten worden, temeer daar

,ook het O.Y.B, cursussen gaat geven. Op de cursussen van
' et O.Y.B, mag geen lid van de R.C.P., die tevens lid is
van het O.Y.B., ontbreken, daar zij de door de deelnemers
te bepalen onderwerpen zullen moeten beinvloeden.

Zo kunnen onze politieke opvattingen daar zonder
-directe-
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directe partij-propagagnda ter tafel worden gebracht.
Spr. zegt, dat bij de juist gehouden verkiezingen

10 tot 15$ van het kiezerskorps niet of ongeldig heeft
gestemd; een dankbaar terrein om door ons bewerkt te
worden. Door ons in de bedrijven te laten horen, moeten
wij deze mensen trachten te winnen.

Spr. wil,wat de naamsverandering van de E.C.P.
betreft niet vooruitlopen, doch de mening van het P.B.
afwachten. Spr. zegt, naar aanleiding van een door
Versloot,H. vóór de aanvang der vergadering gestelde
vraag, betreff end e een artikel in het discussie-orgaan
"Het Kompas" dat uitgelekt en in de openbaarheid is ge-
bracht (zou in "Be Waarheid" hebben gestaan), gerust te
zijn, daar Hof la-ad, A.,"goed detective als hij is", de
oplossiMg;;heeft gebracht.

Wij zelf zijn n.l. de schuldigen, door een offi-
cieel verslag van interne zaken te roekeloos aan alle
leden toe te zenden. Van kwaadwilligheid van één onzer
leden, die toen ter vergadering waren, is gelukkig .geen
sprake.

Antoine zegt, dat "Het Kompas", indien er zeer
interne aangelegenheden in zijn opgenomen, niet aan alle
leden kan worden verstrek1̂  Spr. beveelt dit ter beoor-
deling de plaatselijke besturen aan. Spr. zegt tot slot
als antwoord op de vraag wanneer een P.B.-vergadering
wordt gehouden, dat dit zeer spoedig zal zijn da de ledaq
hiervan vroegtijdig bericht zullen krijgen.

Hofland, A. sluit te ca.23uur de vergadering<>EIÏÏDE<

C -
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Voor ......................... .QD.....2.6..2. ............................................... Naam ............. ' / . . - I ° I ! .*^? p Sader ngen

Origineel in ........... $Ë..$ÊÊ. ........................................... Naam ...................... 9*!*®*

Volgnr ............................ Ag.nr ...... jyL5Q8 .................... Aard van het stuk .......

.................................................................................. Afz ....... ««Sa» .................................................................................. Datum ............ 3.5,4»

fe Rpfterdaa ward op l Mal 1949 door bet O.V.B., Vlamgroep,
R. C. P. O.3.D.A.P., Spartaous, Y.3.7. en Socialistische Beweging,
«va gezaiaelilka l U»i-Tleriiig geboinien.
Bet woord werd e .m. g«mp«r4 door Bamaah. Mo«gah. vooraitter
ma d* G.P.P-l*., die la e»n Jcorte tosapiaak oritiek
op alle tot airto* g»ro«rd* ondarbaoleliöeen omtrwnt 4e Indo-
nes iacbe towötl», aagt dat £et onmogelijk ia oa tof "jood^ r̂»

te laten wapperen jw^St het Tood-wiï-blSïw^ waarvan h«t "rood"
langzamerhafidi " » IA genetten. 3pr. aegt dankbaar geatwad te

i|m t « « v * 4 N 9 e M « < l*W***Jb«*T ̂ingin^ Jia gew»efltt die Sêatijda dl nationalistisch* bawgingin Indone-
ale heeft geetieht. Spr.aiat tenalotte volledige
roor de Indonesiaehe Republiek «a oumiddelijke in;villi«ing Tam de

l̂adonsale loa Taa Bellajid, au4**

Uitgetrokken door w Afd./Sectie A6ö-4b Datum jgO»9-«4t-

Op aanwijzing van

5074 - '48
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Verbinding: No.12
DOSS.15/156

Onderwerp: Bestuursvergadering R,C.P.
Datum ontvangst bericht: 7 April 1949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Lïedewerkende instanties:

Ondernomen actie:

12 April 1949.

Hierbij wordt het volgende medegedeeld:

Op 6 April 1949 is te 's-Gravenhage een bestuursver-

gadering gehouden door de Afdeling Den Haag van de Hevo-

lutionnair Communistische Partij (R.G.P.K

Op deze bijeenkomst werd besloten, dat de bestuurs-

' leden op de op 9 April 1949 te houden streekkaderbijeen-
komst van de E.V.C, aan de discussies zullen deelnemen en

stelling zullen nemen tegen de tactiek der 3.V.C. in de

diverse stakingen.(zie ons schrijven 7/575, d.d. 12-4-'49).
levens werd behandeld de Ontwerp-resolutie voor het

Derde congres der K.C.P., welk congres op 16, 17 en 18

April 1949 te Amsterdam zal worden gehouden.

Deze resolutie en een resolutie betreffende de Indo-
nesische revolutie konden de goedkeuring van de Daagse

afdelingsbestuurders wegdragen.
Den schrijven, inhoudende de beide resoluties gaat

.hierbij, (einde)



MINISTERIE ?AK 's-Gravenhage, 16 Juli 1949

O

Ho. s B.
Bijl.» Gene G E H E I M

IV. RD.5
Betr.s R.C. P.

Blijkens een bericht uit betrouwbare bron zouden
&¥ bij de R.C.P. plannen bestaan de naam der partij
te veranderen. Het partijbestuur zou echter hier-
omtrent nog zijn mening te kennen moeten geven»

Ik moge U verzoeken mij hierover nader te willen
doen inlichten.

Uit dezelfde bron wordt mij bericht, dat een
zekere "Hiehelis" te Amsterdam beheerder zou zijn
der centrale kas van de R.C«P.

Is deze naam wellicht een pseudoniem voor
Maurice Ferarez?

v HET HOOHD VAK DE DIENST,
w? Namens deze,

L.L»van Laere.

Aan de Heer
Eoofdeoffiffiissaris van Politie
te AMSTERDAM.



MINISTERIE VAK fs~Gravenhage, 16 Juli 1949
GEMEKE

O

No.t
Bijl.» Gene G. JLH E .3; |i

IV. ED.3
Betr.ï R.C .f.

Blijkens een bericht uit betrounbare bron zouden er bij
de R.C«F. plannen bestaan de naam der partij te veranderen.

Het partijbestuur zou echter hieromtrent nog zijn mening
te kennen moeten geven»

Ik moge U verzoeken mij hieromtrent nader te willen doen
inlichten.

HET HOOJD VAÏ? DE DIENST,
Kajnens deze,

Aan de Heer L. L.van Laere.
Hoofdcommissaris van Politie
te 's-GflAVEKHAGE.
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lOnderwerp: R.C.P. naamsverandering
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
i'evens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
ondernomen actie:

B.o.S. van
16 Juli Iy49
Ho.b'5bly M.V.A.Ü.

t
I
l

Kaar aanleiding van.nevenvermeld schrijven worcjt
la fe^&e s t i .1 d s ra oo r de afdeling Rotterdam tijdens

~e"enTconierencie het voorstel ±s- gedaan om de naam Eevolu-
oionnair Communisuische Partij (R.G.P.) te veranderen in
Kevolutionnair Socialistische Arbeiders •t'artxj (E.S.A.P.).

Bij monde van de bekende Botterdamse Hevolutionnair
Communist Ab HOFLAND, wei-d het voorstel warm verdedigd on-
der het motief, dat hè c voeren van een communistische naam
veel personen afschrikt om lid te worden van de par uij.
Deze personen, betoogde HOFLAND, zouden bereid 21jn om tot
een socialistische partij toe te treden, terwijl aan die
naamsverandering geen consequenties t.a.v. het program be-
hoeven te worden verbonden.

Op het voorstel van de afdeling Hotterdam is destijds
niet serieus ingegaan en het werd afgewi^peld onder het mo-
tief, dat zulks een stap terug zou zijn, daar de partij
destijds reeds had besloten van de socialistische ideologie
over te gaan naar de communis uische en zulks derhalve ook
noodzakelijk in de naam tot uiting moet komen.

van een verandering in de boezem van het partijbestuur
ten aanzien van het hierboven gereleveerde is vooralsnog

bekend J") (einde)
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Uw nr. 65619 dd. 16-7 -1949.
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Onderwerp:R.C.P. j A(D/

GEHEIM.

In antwoord op bovenbedoeld schrijven kan het volgende worden
medegedeeld:

Voor zover bekend is geworden is op het laatstgehouden congres
van de R.C .P.door Mozes EERAR3BS» geboren te Amsterdam, 5 Januari
1922 en wonende Nieuwe prinsengracht 47 huis te Amsterdam,
een financieel verslag uitgebracht.

Dit verslag betrof zowel de contributie els het financiële
beheer van "De Tribune".

Teneinde Ferares voor een deel van zijn werkzaamheden te ont-
lasten, besloot het congres het financiële beheer van TIDe Tri-
Ibune" in handen te stellen van "Antoon DOLLEMAN" (Antoine
Hendrikus DOLLEMAN, geboren te 's Gravenhage, 22 Augustus 19EO
en wonenderFrariEinstraat 55 b t© f s Gravenhage).Dit betreft
ook het Tribune Persfonds.

Van het voornemen de naam van de R.C.P. te veranderen is tot
op heden niets bekend geworden.Eventuele naamsverandering
zal in geen geval plaats kunnen vinden dan na een daartoe
strekkend,op een congres genomen,besluit.Ook van het voorne-
men een dergelijk congres te beleggen en een tot naamsveran-
dering strekkend voorstel in te dienen,is nog niets vernomen.

einde*

G-2.
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13 September 1949.

Kort verslag van de led env ergad er ing van de
Eevolutionnair Communistische Partij(4e Internatio-
ale), gehouden op Yrijdag 9 September 1949̂  te 20

^|uur, ten huize van Hofland, Albert, geb. 14-9-1916
te Rotterdam ̂ bekend),wonende West Tarkenoordseweg

te^Rottérdanu, j

l Aanwezig 12 personen.

Hofland, A., voornoemd, opent de vergadering,
zegt in een overzicht van de bespreking, welke is
gehouden in de bijeenkomst van 5 Juli j.JU, dat toen
reeds uitvoerig de "verkiezingssof" is besproken en
wenst op dit punt niet verder in te gaan.

Daar de propaganda voor de partij en de krant
veel te wensen overlaat, stelt spr. voor, de inhoud
van de krant wat meer actueel te maken en artikelen
op te nemen, welke meer in het brandpunt van de be-
langstelling staan.

Het winter-programma zal moeten worden geopend
met een intensief huisbezoek bij de leden, daarna
een hfais aan huis colportage met de krant en éénmaal
per week een straat-colportage,

Spr. leest hierna de agenda voor en geeft het
woord aan Santen, Salomon, geb. 3-8-1915 te Amster-
dam.

l Banten,s.,voornoemd, zegt, dat ook de redactie
van "De Trï'bune" een verandering - voor wat de in-
houd betreft - voorstaat, zoals door Hofland,A.
is voorgesteld^ Door het Centraal Comité is besloten,
dat voor de actieve H.C^P.-leden cursussen zullen
worden gegeven over het partijwerk in de vakbeweging.

De afdeling Rotterdam zal zelf het organiseren
van deze cursussen kunnen ter hand nem0n, met dien.
verstande, dat Schiedam en Delft hierbij zullen wor-
den betrokken.

(Aan Hof land, A. wordt opgedragen met de afdeling:
Schiedam en Delft te bespreken op welke avonden deze
cursussen kunnen worden gehouden).

Spr. zegt, dat in Amsterdam de cursus waarschijn*
lijk op Zondag zal worden gehouden.

, - Gezien -
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G-ezien de teleurstellende uitslag voor ons van de
in het voorjaar.gehouden verkiezingen, zal men elke ge-
legenheid moeten aangrijpen om hierin bij de verkiezin-
gen in 1950 verbetering te brengen.

Het voorstel van de voorzitter van het IT.V.V. Ku-
per_s_ aan het O.Y.B, om met pak en zak over te komen
naar het N.V.Y., zegt spr. in het belang van de R.C.P.
te ondersteunen.

• Spr. zegt zich t'e kunnen voorstellen, dat Smid,
IWietse en van den Berg, Anton (beiden bekend.) hier niet
"intrappeh".

Wij als R.C.Po-ers zullen de arbeiders moeten over-
tuigen van het belang van deze fusie.
i Spr. meent, dat Oosterwijk ,Gornelis (bekend), als
bestuurder van het O.V.B, hiervoor de aangewezen persoon
is. Zo goed als in Joego-Slavië de mogelijkheid bestaat
de massa er van te overtuigen, dat het arbeidersbelang
boven het communistisch partijbelang gaat, moet het ons
mogelijk zijn de arbeiders er van te overtuigen, dat het
iisissg C.P.N, belang in de, E.Y.C. de boventoon voert.

Spr.'zegt, dat de afd. Amsterdam besloten heeft,
wanneer het nodig blijkt - bij belangrijke regerings-
beslissingen - het standpunt in deze van de H.C.P. niet
per manifest, doch volgens oud gebruik door kalken be-
kend te maken. Dit besluit is vooral ook genomen, omdat
iedereen het zal kunnen lezen en de kosten aanmerkelijk
minder zijn.

De klacht van afd. Rotterdam, dat het Centraal Co-
mité besluiten heeft genomen, waarmede zij het niet
eens is, wijst spr. af.

De schuld ligt geheel bij Rotterdam, daar men de
vergaderingen van het C.C. te weinig bezoekt.

ODstejrwijk, Corhelis (bekend), zegt, dat wij, na-
dat Rotterdam achtereen overstroomd was met verkiezings-
pamfletten van de andere partijen, wij op het laatste
nippertje met een beperkt aantal strooibiljetten kwamen,
niet eens genoeg om alle bouwwerken te voorzien.

Het enthousiasme der verspreiders was door deze
stagnatie tot het nulpunt gedaald.

Spr. trekt heftig van leer tegen het voorstel oni
het O.Y.B, met het 1\.Y.Y. te doen fuseren, en zegt, dat
dit volgens de leer van Trotzky nooit kan worden goed-
gekeurd.

Het belang van de R.C.P. zou ten zeerste worden ge-
sohaady Spr. stelt voor dit standpunt te'herzien en de
handleiding van Trotzky nog eens grondig te bestuderen.

Ten aanzien van de cursussen, zegt spr. zijn volle
steun era medewerking toe, doch verzoekt deskundige lei-
ders te benoemen.

Yoor wat betreft de cursussen van het O.V.B., zegt
spr., dat de te bespreken onderwerpen door de leden van
de R.C.P. zoveel mogelijk zullen worden vastgesteld.

Het kalken en schilderen zal, wanneer dat nodig
blijkt, ook door de leden van de afd. Rotterdam als pro
pagandamiddel worden gebruikt.

Hierna ontstaat een heftige discussie tussen xsgsxx
Santen,. S. en Oosterwijk, C., over de kwestie .O.V.B.-
N.V.Y., waarbij Oosterwijk zegt te twijfelen aan de ver-
standelijke vermogens van Santen

- Nadat -
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Nadat de woordenstrijd wat is geluwd, zegt Ooster-
wjLnk, C. door veel uitstedigheid i.v.ra. z.ijn werkzaam- "
heden in de vakorganisatie verschillende P.B.- en 0-«-C0
vergaderingen te hebben gemist. Hij zal zorgen, dat ;
steeds 2 leden aanwezig zullen zijn. ' • :

t Eikmans,, Bernardus Yalentinus Christianus, geb.-
13-6-1914 te Winterswijk, wonende te Schiedam, zegt ten
opzichte van de aan de orde gestelde fusie O.Y.B. - N.V.V.j
geheel, de meening van Qoeterwijk, C. te delen.

i Kruidhof, Engel Harm, geb. 20-9-1905 te G-roningen
(bekend), en"0 os t erw i j k» C. bespi-eken nog eens BanseisH*x
3c±g uitvoerig het artikel in "Nieuwe Strijd" "Weten
Waarheen" van 1-8-1949, waard mor Oosterwijk, C. dooo"
Kruidhof, E.H. in het gelijk wordt gesteld'.

Hofland, A. vraagt opgave tot deelname voor het
huisbezoek "bij de leden en zegt, dat in October a.s. een
begin aal worden gemaakt met de, cursussen.

Spr.. sluit hierna te 24 uur de vergadering. Einde.

Aanwezig waren;
Kruidhof, E.H., voornoemd;
Santen, S., voornoemd;

y|7er3lo"ot, Harmen, geb. 12-10-1883 te Schiedam (be-
kend)j

i Breed erveld,Prans, geb. 29-6-1906 te TTaardinger-
Ambacht (Takend);
Sojaimmer, Hendrikus, geb. 7-5-1923 te Rot terdam (be,
EerTcTJ"; ~"
Sohimrner, Adonis Marinus, geta. 22-2-1922 te Sotter-
dam (bekend)j
Eikmans, B.7.C., voornoemd; • \e Hendrikus, geb. "22-8-1920 te .... j

,wonend e te ' s-G-ravenhage;
Hofland, A. , voornoemd; \1 Hofland, G-srar.d, geb. 29-8-1382 te 's-G-ravenhage

^ (bekend); en:
Ciosterwijk, C.

Een afschrift van de convocatie is aangehecht.

N0B. Verzocht wordt in dezerzijds schrijven ITo: 864,
d. d. 5-7-1949, <3e naam "Antoine" aan te vullen als
volgt:

xt Dolleman, Antoine Hendrikus, geb. 22-8-1920 te . . „
\. , wonende te ' s-G-ravenhage, Herderinne-
straat 9.
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Af d .Rotterdam. " seca?. ,W,Yarkenoordseweg 33 - 19

Rotterdam, 6 - 9 - 4 9

w .M.

De vacantie is voorbij een korte periode lag het werk van
onze partij afd. voornamelijk stil. De kracht in deze periode opge-
daan zuilen wij benutten om het ?irerk met volle kracht aan te pakken.

Wij nodigen je dan ook uit voor een belangrijke.leden ver-
gadering welke gehouaen zal worden a.s. Yrijdag 8 uur bij A.Hofland.

op de agenda staat
De uitbouw van partij en krant
De verkiezingsresolutie
het vakverenigingswerk.

Kameraden het werk wat achter ons ligt zal besproken moeten worden
en een les zijn vooride komende tijd. Dit is belangrijk.Allen dus
present.

Partij groeten A.Hofland.
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PAR:

6 October 1949
betrouwbaar
betrouwbaar
ID's Rotterdam, Den Haag,"
Utrecht en Haarlem.
HC-Amsterdam.
gene.
gene.

Grio ningen,

Het begon met een strikt vertrouwelijk briefje dé. 15
September jl. aan de C*C.-leden. Op 24 en 25 September
1949 zou het C.C. bij kameraad SANTEN bijeen komen. De
agenda en stukken zouden nog volgen.

Op 21 September d.a.v. werden de waarde makkers uitgeno-
digd om op de afgesproken plaats eerst op l en 2 October
aanwezig te zijn, omdat het benodigde materiaal niet op
de eerder genoemde data klaargemaakt kon worden.

Ben briefje van 29 September meldde, dat de Zaterdag-
avondzitting zou plaats vinden in gebouw DE VALE; 's-
Zondags voortzetting in gebouw DB LEEUW. En hierbij
bleef het.

De agenda bevatte: Politieke-organisatie-resolutie
Scholingsplan
Fusie Voorpostgroep.
En nog meer. (dit ging niet door bij
gebrek aan tijd).

Als op Zaterdagavond l October jl., om 20 uur met de
zitting wordt begonnen, zijn aanwezig:

Sal SANTEN
Harry COMBRINK
Max PLBKKER
Eelke ZIJLSTRA
Maurice FERARES -
Theo van Tijn,
Cor COMBRINK
Franè BREDERVELD
Ab HOFLAND, en
KRUITHOF, £.u. beiden uit
Herman DRENTE, en
Antoon DQTiTiRMAN, beiden uit
en een "FIlp"/̂ ;v«-/e. ) uit
5$ _:

Sal

allen uit
uit
uit

Amsterdam;
Delft
Schiedam

Rotterdam

Den Haag
Eindhoven.
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gal SANTEN steekt direct van wal met critiek op de afwe-
zige Nelis OOSTERWIJK, die meer de gewoonte schijnt te
hebben om absent te zijn bij vergaderingen van het
politiek-bureau der RCP. Spreker vindt dat een ongezon-
de toestand. Schijnbaar ligt het vakbondswerk bij Nelis
hooger. Tocht moet hij daarover worden onderhouden en
als dat niet helpt dan moeten disciplinaire maatregelen
worden overwogen.
Dan behandelt spreker verschillende acute vraagstukken,
nl. de devaluatie en de P.B,O., waarvoor resoluties
zijn opgesteld.(Bijlage A)

KBRAHES belicht dan de tegenwoordige financiële toestand
van DB TRIBUNE en komt tot de conclusie dat de inkomsten
weer knap zijn gedaald, hetgeen hij wijt aan het terug-
lopen van het aantal abonné*fs en de "verrekt" slechte
colportage. De schuld van de krant is nu ruim ƒ 850,-.
Alle contributiegelden en andere inkomsten worden geheel
door de krant gesoupeerd, met gevolg, dat de afdelingen
permanent zonder geld zitten. Ander gevolg daarvan is,
dat het interne orgaan KOMPAS ook niet meer kan verschij-
nen. De drukker van DB TRIBUNE wil eindelijk eens z*n
centen zien. Alle krachten moeten worden ingespannen om
op zeer korten termijn een groot bedrag op de schuld in
te lopen. Daarbij mag de krant niet kleiner worden ge-
maakt; ook mag de prijs niet worden verhoogd, hoewel
een stijging van de papierprijs in het verschiet ligt.
Verder deelt hij mede dat van September 1948 tot Septem-
ber 1949 een bedrag van ƒ 2400,- werd besteed aan ver-
goeding voor reiskosten aan de C.0.-leden en de leden
van het partijbestuur, aan stencils en aan porti. Hij
'wenst maatregelen om tot meer activiteit van de partij-
genoten te komen. Nu wil de één niets doen omdat de an-
der ook niets uitvoert. Hij wil in drie maanden bezien
welke kameraden actief zijn of niet. De eersten krijgen
een part i ;iboek je T de anderen worden als vrienden van
DB TRIBUNE beschouwd. Nieuwe leden zullen worden beoor-
deeld naar hun verdiensten voor de partij; eventueel ko-
men zij dan in aanmerking voor het partijboefcje.
Spreker wil dan ook nog een ballotage-commissie + andere
maatregelen om de partij voor ongewenste infiltratie te
behoeden.

Besloten wordt, de colportage hartiger aan te pakken.
Uit bezuiniging zullen minder partijbestuursvergaderingen
worden gehouden. Het orgaan HET KOMPAS zal weer de deur
uitgaan; de afdeling Rotterdam heeft zich daarvoor garant
gesteld. De inkomsten uit HET KOMPAS mogen niet meer wor-
den overgeheveld naar DE TRIBUNE. Bij geregelde afdracht
is een kwartje voor dit blad ruimschoots voldoende. Mo-
gelijk schiet er dan nog wat over voor de krant. Een
naam*- en adreslijst zal in het vervolg vermelden waar
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DE TRIBUNE verkrijgbaar is. De redactie van het blad zal
worden uitgebreid. Tjg_gj;fi-F aai frnmen te froirtqA.n uit de_
heren; Sal SANTEN. Harry OOMBRINK. Maurice FERARE3 en
Theo van TIJN. ~~~~ ~~

Zondag*s 2 October begint Herman DRENTE over de rol die
hij heeft gespeeld bij de voorbereiding van het EVC-con-
gres. Hij had, zegt hij, al geruime» tijd contact met het
bestuur van de ANBZ. De verklaring van dit bestuur op het
EVC-congres, was door Haagse partijgenoten opgesteld. Ook
het "in-de-BVO-blijven" was geadviseerd. Dirk KLEIN3MA.
met wie de ANBZ geregeld besprekingen voert, stond op het
RCP-standpunt. Omdat hij kan rekenen op vele oud-NAS-leden
in zijn organisatie, schrikt de ÖPN-leiding terug voor het
nemen van maatregelen jegens hem in openlijke strijd.
KLEINSMA heeft zich al uitgelaten, dat hij die CPN-leiding
in de EVO nog wel eens te grazen neemt. Hij heeft de RCP
alle medewerking toegezegd, waartoe van de zijde der RCP
een contactman werd benoemd.
Dan spreekt DRENTH over het geval STERK in Rotterdam,waar-
over de WAARHEID meldde dat deze man een spion was.
"Ik kende die Sterk niet en het kwam voor mij als een bom
"op het EVO-congres; al mijn werken van maanden zag ik
*verloren gaan. Nog groter werd mijn woede toen ik hoorde
"dat die man lid was van onze partij. Wij moeten dit nooit
"naar buiten laten blijken. Ik heb hem dit ook nog per-
"soonlijk op het hart gedrukt. Wij moeten hem ogenblikke-
lijk schorsen."

HOFLAND zegt dan, dat Sterk lid was van de OVB in Rotter-
dam. "Tijdens de verkiezingen heeft hij voor de RCP goed
werk gedaan en op tal van vergaderingen heeft hij de sta-
inisten er van langs gegeven. In de stucadoorsstaking
ging hij als lid van de OVB op vergaderingstournee in Den
Haag en pleitte daar voor uitbreiding der staking. Na de
verkiezingen maakte Nelis OOSTERWIJK hem lid van de RCP,
waarvan hij slechts 2 vergaderingen bijwoonde en dus van
de partijpolitiek slecht op de hoogte was. Het OVB-bestuur
had 10 uitnodigingen voor een vergadering van de EVC-zee-
lieden, waarvan Sterk er één kreeg. Hij voerde op deze
vergadering het woord en werd, schrik niet, als gedelegeer-
de naar het EVC-congres gekozen. Z*n enige fout was m.i.,
dat hij zijn echte naam verloochende «n voorgaf DE BOER
te heten. Na die publicatie in DE WAARHEID kwam hij *s-a-
vonds erg zenuwachtig bij mij; hij wilde het voor het ge-
echt gooien. Ik ben helemaal niet overtuigd van de opzet
van deze man, ik vind een schorsing dan ook niet gerecht-
vaardigd."

Harry
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Harr.Y OQMHRINK zegt dan met nadruk, dat alles wat hier-

f-

over is gesproken in het CC moet blijven. Ook partijge>
noten gaat deze zaak niets aan.

DRENTH vindt een en ander een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Die STERK had misschien een goed partij-
genoot kunnen worden als hij voldoende politiek geschoold
was geweest. Om het gezicht van de RCP te redden ia het
evenwel noodzakelijk dat STERK voor onbepaalde tijd moet
verdwijnen. Hooit mag iemand weten dat hij lid van de
RCP was.
Met l stem blanco en l stem tegen wordt STERK dan als
lid voorlopig geschorst.

SANTEN bespreekt dan de houding van het Internationaal
Bureau der 4e Internationale t.o.v. Zuid-Slavië. De me-
ningen in het bestuur dier Internationale zijn verdeeld.
Desondanks heeft de Fransafeectie der 4e Internationale
twee millioen manifesten ten gunste van Tito verspreid.
Voor zo iets heeft de RCP geen geld. Het Franse manifest
zal worden afgedrukt in DE TRIBUNE.
De ontwikkeling in Zuid-Slavië* wordt door de Internatio-
nale, door middel van haar contacten, op de voet gevolgd.
Nieuws over deze kwestie verschijnt spoedig.
Dan geeft hij een overzicht van de stand van zaken be-
treffende de a.s. fusie met de Voorpostgroep (Barend
LUTBRAAN c.s.). Deze groep heeft om fusie verzocht aan
het partijbestuur, stelde daarbij tevens een aantal voor-
waarden, nl. een lid van de groep diende zitting te heb-
ben in het Go der RCP, terwijl er ook een functie beschik-
baar moest worden gesteld in het bestuur der afdeling
Amsterdam der RCP. Verder moest een onderzoek plaats vin-
den naar de gedragingen in het verleden van de RCP-leden
GROOTVELD en VONK.
De te verg£,yAn-"ÉHMtrfcies leveren geen bezwaar op.
Wat GROOTVELD betreft, vastgesteld was dat hij weliswaar
aan zwarte handel had gedaan, doch uit lijfsbehoud, hij
had hongeroedeem. Aanleiding om tegen hem op te treden
is er dus niet.̂
Met VONK staat het anders. Hierover werd gezegd: zwarte
handel uit winstbejag, oneerlijke handelingen met Joods
bezit. Een commissie zou deze zaak uiteenrafelen, naar
VONK verzette zich daar tegen met te verwijzen naar een
al eens eerder daarvoor ingestelde commissie. Hij wilde
dat gezanik niet aldoor aan zijn hoofd hebben. Een dag
later bedankte hij als partijlid. Als VONK nu nog een *
actief werker voor de partij zou zijn geweest, had spre-
ker deze eis van de Voorpostgroep nog in beraad gehouden.
Nu hij echter de laatste tijd toch niets meer doet, laat
de RCP hem maar schieten.

Al
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Al met al zal de Toorpostgroep bericht worden gezonden,
dat de HOF bereid ia op zijn voorstellen in te gaan.
"Dan kan de fusie een feit worden*.
SUM: "Bn de kas ®ekt hoor J". (Gelach).

f ©t slot is de beurt aan fheo van TIJH, die zijn scho-
lingsplan, toeliohfr. (Bijlage I)

Ï9.

', Caesar Jacobus
Ï3), Ab

, Salomon
, Arie
Theo van

:
Vlaardingen
Hof van Delft

lenriems Johannes Hef van Delft
AntoilLÉ Hendrikus Den Haag

Haat* (Dld.)
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam

Amsterdam
So-tterdam
Amsterdam
Amsterdam

Ĉ rnelis
Belke

Amsterdam
Öouda
Amsterdam

29.06.1906
9*12.1918

25» ©2. 1915
22,08.192©
23*02.1916
1.01.1922
24. 06. 184 €

1916
11. ,05. 1893

3. ©7. 1878
f. 11. 19 ©6
3él0.1f24

DB V001P©gf. ̂ ader voorzitterschap van LPfBBAAH (zie bo-
isein sleehts uit luttele (±10) personen b«-

staand groepje, dat ziek op het standpiont van de ROP
stelde. Het verleende al esrder finahoifle en andere
hulp a&n de R6Ï, o,e. bij de verklezingBacties in 1043
en 1949. Be taak ligt op het terrein der bestudering
van vraagstuk4ën inzake te volgen taetiek d®dr de arbei-
•êlëii^dföJÈI^gj^Jton^jleliJk^isig gestencild blaadje werd
uitgegeven. ~"~ ~~~-—*^~—.= —__

t ff.
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: Wik^isv/aaB? 22! d* regering, door intoering van de r^B^O^atrfcJïfefcii
-éa*l vsr«*t t*g»n haar-plannen Ys vooi-koman tf te br«k«n/ fttoh méU
3£*3Sh«dd kan WQ3?d«fa geaaid dat d& ïJederl» arb»kla»s« omatgélijl^ K*l
nta berufltera la de «p haar ti&pl*-- 'J da «u te plegen roöfij» ^ ^
D« vraag dimit th;ms te "/orden £_e>yfc»ld, in w«lk «pa^ojit lm h»t Hj£d«rl. ^1
pr*l»taria*t voorbereid *p d* ko&eu'"-» acties» Het iay «n d* b«t*k*nl,s "*

de massaTakbond»n* ,D«ch juist liitr speelt d® grote v&rd«$ldafid ««a ." *\
*H|2»nder »»had«lijka r«l Zijn het in h'«t (industrie»! ..zo 'belangri-jk») 'v.v«

k«.th«li«k« vakb*v/eL,i-;ig, de mode-rneXUiV^Y)".mijnwerkarsboad .«n-,
d<?rd« dift .nffiutrala A»3*"«V,M.-w«lke ;Ca toon aang«v«n,'ïj hVt «rerig»

het land; wtrdt c<sn g «m» en a oh appel i j Is;* actie btJittange-woöa
aétilijkt door d«' verdeeldlieid in K,'V»VI,,E,-"V«C-« ^ên O.7.E. welk»

•ptrd-ffii der arb. in Jtoatsrdam en B*tt<srdaia bWoeilijkt». .
,3P«m' daui de verdeeldheid ie? <i?v@n^el -d politiek van d«'• vak-.' ' '

welke de vakbonden ovffrlioj^rsen. Het *ntbr«k«n van ««n
?rd® •ppositia heeft het tot nu to« de'ïf*"V„V. Isidihg

m*g«'lijk'gem'j>aJÉti da grootste vakorganisatie tot Tërlengstulc d®r reg**'
ringsp»litiek t« maken. Da E»V%,C,»-'leiding. gi?co-.ltrol«-crd door d^ C.P.J1^,
iS' z«lfa daar •ws.str aij li^-ü' jaasaa-basia nog niet he-.?ft: rerspsell.. niet
iïï ataait;» grote -Stukken strijd te «rganiöere-n «sn toont aich m»t haar

l" pi-ograto"-teg®n de dévaluati®( f 2,50) «pni^uw" «abckw^aia d« strijd
j dft'r'arbeiderstc trgimisereny Op haar beurt aoelct de 0+^,B, lefidiiig
; steeds m«er haar ÜracJit i n - © u n a«lfg«noes3c«,affl syiidic^iisiae, dat dlagjt
|pr*l*tariaat «ndsr ge@Si •nkele voorwaarde uit de iiopasö® ka.n h« lp en en
|*r. ".èi.echtö kan to« bijfiragen, een belangrijk deel van het Hpttsrdams»'
lpr*l,»tari®.si,t van de in de!• massa—vsucbonden georiiLuii^eord® arb. ta-ijstle-
fsr«n*', POLïTIEE ha«ft de 'situatie de^elfd® 'kenmerken;. Zowel de P,v«d,A
als d© C.P.-ïJ, zullsn. slecht a et?n rem'blijken bij het organisereh van. de

-s t r i jd t*g«n d«r®.g«ringspolitiök. Doch zowel op vokbondsterrein als
•pi pqlitisk terrein, is «en latente •nt«vredenheicl aiet'd» bestaande
l* i dingen waar t© nemenwslk® sioh^bij de komsiidt-ï rer«lf9o".'t!.:ring@a- op
s^h«rp«,'wija« gullen manire^trïron* Beslissend voor ons is th;»;!-;."? de v
vraag in h*«T«rr» de Partij i^ voorbereid op df.- voor ons liggende tsken
In politiek fpaicht, i» d* partij door d- ontv/ikkftling ni#t
haar per5p»cti*f bl«fk jui«t. Zij aatl echter, .meer dan' 't o'; nu het
wa» haacf kracht a.oet«n conct-iit "f^reri *p de west
•is«a* i*g«lijkertijd zal de 1'ribune me^r • d&i tot- nu
de r*acti© dar arbéid«rs *p d* ^evolsf - van, dt

vjkboadsgebied draagt • .jjUitPa::

v«2Tpl/ïiog bulten onz» geaicniskring', d«' t
in JüfSt «r dam «®^ tat^o e Eigende invloed op uo p.ti-

lllua|.«s 9iatr«nt de n/og-slijldieid dat
V.V. en ]S*V,C# tot uiaasa-v-ikbond aal 'uitgroeien,illu-
voortvlo*len uit een pade;'-chatting' T-.I , hf,', w^r'ie:u

sta'in n»^ stesda
in plaa1>fl

welke
-' de ,

& in »a?®stï]4.sat?
****f*

r@,l® .oplichten
. ",-t' rT.V. 7,

hè.» ft
d» in H' dam
O.V.2/ iiaaat

i1

«ch opsicht is de IVrtij onvoldoend-., cp
«B.T»_'ww*t i •*»»* ^ *>* «*£•*•&•. ^w^ .«. , v*i**JV»will1'*w!*'Myï -'-v- ' • ' :"- ' • ;•• ' "W ' , *Ld, T»c!l ïs «en T^e^ere AüiGtioruutriri

de k
• -" " :--

, sn
mogelijk, indisn dit problt-c»; j;!^t -;;eer ernst

door d« <*ËE8LE Partij aang@pa»kt wordt. De Partij ie, er slecht»
'3ao*ilijkii«tdea** welke »lke andere bë\/c?ging.iiaaden. rerplet-

të" évcr-wiaaftn' door ««a groot rertrputmn in ons perspectief,
i» 3iea met vj^»ea dt - toekomst tegemoftt, lleeds than;
dat^ h«t ïrotskism*;'tijdens ©en crisis, als ,gev*lg

$m«"*zal>groeien# Öfk/'-aati-coiHa, hetZQ dar B.v.d*A
dan «en br«uï; ïaet het reforiiiiaiae
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MINISTERIE VAN * s-Gravenhage, 24 Cetober 1949
BIKNEKLANDSE ZAKEK

ÏIo.» B.7143C

Betr.ï Scholing R.C.Ï

IV. RD.5

O

M f* ft)

Volgens het gestelde in bijlage B», gevoegd bij het
rapport van Verbinding No. 13 d, d. 10 October 1949 Ho.
6687/14/f49, betreffende "Zitting Centraal Comité der
B.C.F, op l en 2 October 1949" hetwelk U in afschrift
werd medegedeeld» zouden gedurende de wintermaanden,
o.a« in de gemeente Rotterdam, des Zondags om de 14
dagen scholing s-cur sussen voor leden der R.C .P. morden
gehouden.

Ik moge U verzoeken, mij te willen doen berichten
omtrent deze cursussen, waarbij ik gaarne in kennis
zal wórden gesteld betreffende de deelnemers en de
behandelde stof,

HET HDÜÏD Vm DB DIEKST,
deze,

J *G *Crabbendan.

Aan de Heer
Hoofdcocanissaris van Politie
te ROTTERDAM.



MINISTERIE VAH
BIMENUKDSE ZAKEN

's-öravenhage, 24 October 1949

Eo. s B.

Betr.t R.C. P.

IV. RD.3 \K i y.

O
Volgens het gestelde In bijlage B., gevoegd bij

het rapport van Verbinding Ko.13 d.d* 10 October
1949 Io.6687/14/f49, betreffende "Zitting Centraal
Comité der R.C.P. op l en 2 Octqber 1949'% hetwelk
U in afschrift werd medegedeeld, zouden gedurende
de wintermaanden è.a» in de gemeente fs-Gravenhage
des Zondags om de 14 dagen seholings-cursussen
•voor leden der R.C.P» worden gehouden.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten
omtrent deze cursussen, waarbij ik gaarne in kennis
zal worden gesteld betreffende de deelnemers en de
behandelde stof*

,HBT ÏÏ002D VAK DE DIENST,
Hamens deze,

J .G .Grabbendanu

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te «a-QRATEHHAQE•



G E H E I M .
Octobe:LJL9é

17 OCT.1949^.
k V. U/

Verslag van de ledenvergadering van de Revolution-
.ire Communistische Partij, afdeling Eotterdam, gehöu-
en op Zondag 9 Oot ober 1949» te 10 uur, ten huize van

f̂fHofland,Albertf gebtl4-9-T6 te Eotterdam (bekend).

Hof land, A., voornoemd, opent de vergadering en
zegt, dat drie leden bericht van verhindering gezonden
hebben, dooh tevreden te zijn met de opkomst.

Spr. meent dat er voldoende bestuurders en leden
aanwezig gijn om besluiten te nemen en wel die, welke
op de zitting van het Centraal Comité , gehouden op
1 en 2 October j.l. te Amsterdam, ten,é aanzien van ver-
schillende punten reeds zijn genomen.

Deze punten omvatten de volgende onderwerpen:
politiek en vakbeweging;
het vormen van cellen van drie man in de bedrijven
en organisaties;
het besluit tot het vormen en houden van een poli-
tieke ka d er scholing; en
het onderscheid maken tussen actieve en gewone leden,
Spr. neemt het 5e punt van bespreking een voorstel

van hemzelf, namelijk zijn ontslagaanvrage als secretarie
van de afdeling Rotterdam.

Toor wat betreft de kaderscholing is te Amsterdam
voorgesteld en aangenomen deze te houden op 10 achter-
é^ruvolgende zondagen op nog nader te bepalen data. De
actieve leden wil men te Amsterdam een partij-boekje
uitreiken en de niet actieve aanduiden met de naam
"Trienden van Be Tribune" .

Deze z.g. «Vrienden van De Tribune" mogen geen
af d elings vergaderingen bijwonen.

Spr» zegt reeds bij het verschijnen van het arti-
X
/

1e
2e

3e

4e

jfcel "Weten waarheen" van Kruid hof , Engel Harm, geb:
20-9-05 te Groningen (bekend; in "Hieuwe Strijd" van
19 September 1949, flat als antwoord was bedoeld op het

;partikel van Smid,Wietae (bekend) onder dezelfde kop in
dat blad van 1 Augustus 1949, gewezen te hebben op de
verstrekkende gevolgen van dit afbrekende stukje. Het is
ten enenmale, onjuist en in strijd met de belangen van
de R.C.P. eèb dergelijk artikel, zonder medeweten en
toestemming lyan de medebestuurders, in het blad van het
OVB te latenN»pnemen.

Spr. die zegt, dat Kruid hof .E.H, in zijn artikel
niet de opvatting van de RCP, dooh die van hemzelf ver-
tolkt, keurt het voorstel, dat Eruidhof in zijn artikel
suggereert, ten sterkste af.

Oosterwi^kjCornelis,(bekend), betuigt zijn spijt,
'dat hij niet aanwezig heeft kunnen zijn op de laatste
zitting van het Centraal comité, mede ook in verband
met de belangrijke besluiteü, welk© zijn genomen. Eeeds
lang is bekend, dat de afdeling Eotterdam lijnrecht staal
tegenover het Amsterdamse standpunt inzake politiek
in de vakbeweging. Spr. noemt het artikel van Kruidhof
onzin en voort gesproten uit een zieke geest en zegt de
mening van de vergadering te vertolken door het stand-
punt van Amsterdam inzake-deze kwestie af te wijzen.

Spr. zegt, dat met een zodanig artikel het ver-
trouwen van sympathiserende RCP-ers wordt geschokt en

-24 ..
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noemt het dwaasheid te menen dat men door aansluiting
bij het ïï.V.V. de RGP- opvat t ing en op zoo kunnen drin-
gen aan het N. V. T. zelf en zijn leden. Spr, meent dat
alleen ±a een in daden omgezette politiek winst voor
de K.O.P. kan betekenen. Be ervaring heeft geleerd
dat een juist gevoerde politiek in de bedrijven het
vertrouwen van de arbeiders kan winnen. Het zou zeer
nuttig zijn als de leden van het Centraal Comité wat
minder theoretiseerden en wat meer praetische onder-
vinding probeerden op te doen in de bedrijven.

Spr. zegt zich persoonlijk nooit te zullen neer-
leggen bij de besluiten in deze door het Centraal
Comité genomen, daar zij in strijd zija met de leer
van Trotaky. Spr. stelt derhalve voor het besluit te
verwerpen en het Centraal Comité en de leden van het
Politiek Bureau ait te nodigen tot een bredere bespre-
king van deze zaak.

Hierna volgt een felle discussie tussen Poster-:
wijk.C« en Iraidhof , waarin laatstgenoemde het besluit
van het Centraal Comité verdedigt.

Ba een half uur over en weer gepraat, wordt be-r
sloten het besluit te verwerpen.

OoBterwijk,C. brengt punt 2 ter tafel en zegt,
dat alleen over de oellenbouw gedaoht kan worden

als men in een afdeling als Rotterdam op z'n minst ovec
1000 leden beschikt. Spr. acht dit punt niet de moeite
van bespreken waard en ziet meer heil in de uitbouw \n de partij door colportage en een intens huisbezoek))

De kadersoheling onder de loape nemend, zegt j
spr., deze nodig en nuttig te vinden. Daarvoor de
Zondagen te bestemmen, vindt spr., echter een slechte
keus.

De vergadering verwerpt dan ook de Zondag als
earsusdag. Hiervoor wordt de Vrijdagavond vastgesteld.

Het besluit van het Centraal Comité, ten aanzien
van aetieve en niet actieve leden, wordt met grote
verontwaardiging van de hand gewezen. Men noemt dit
besluit "een volslagen slopen van de partij".

lof land» A., zijn besluit ©m zijn functie neer te
leggen motiverende, zegt zi©h niet meer te willen lenen voor

het uitvoeren van besluiten, welke niet juist én niet
in OV9reene*9Mmin& met ^® leerstellingen van de partij1 -i V

* v Op meerdere zittingen van het bestraal Comité
is gebleken, dat mem zelf besluiten forceert omdat men
geen vertrouwen heeft ia de leiding van de afdeling
lotterdam,

Q®sterwijktG. verzoekt Hofland .A . zijn functie
als secretaris te blijven vervaïieia tot de gr©te ver-
gadering. Spr* yerzaeht, dat slechts het feit dat
onze partij internationaal ia stevig op haar benen
staat, hem van bedanken voor het lidmaatschap afhoudt.
Het is plicht tegenover de partij en Erotsky te Blijver
Hoewel onze leiders theoretisch goed zijn, rijst toeh
de vraag hoe een violist (bedoeld wordt lerares) in
de geest van d e , eenveud ige proletariflr kan handelen,
als hij diens noden in de bedrijven niefc kent.

Hof land ,A . , die toegeeft aan het verzeek ©m als
t seóretfcaris aan te blijven, zegt, fat een v-firÉlag van
* -deèë-
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deze vergadering naar het hoofdbestuur in Amsterdam zal
jrorden gezondene Spr. sluit dan te 15 uur de vergadering,
len afschrift van de convocatie betreffende deze verga-
der ing, w«s*b aangehecht. -EINDE- i

Aan B.V.D.

Aanwezig waren: ^

V^Jgchimmer, Hendrikus, geb:7-5-23 te Rotterdarafbekend);
v/**SCjjjaaMBK, Adonis Marinus, geb:22-2-22 te R'clamf bekend);
VXiVerziTir Jan, geb:9-10-71 te Brakel,(bekend);
v Kruidhof,E,H., voornoemd;
v Hofland ,'A., voernoemd;

V Oosterwi3ktC., voornoemd;
V AI^roeneveld, Hendrik Jacobus, geb:30-1-04 te R'dam(beken4

^gerk, Arle, geb; 19-10-06 te Vlissingen,(bekend);
Yan tfimwegen, Imilie Wilhelmina, geb:9-11-24 te Rotter-
dam,(bekend7;

V ̂Winterberg, Arie, geb:5-3-80 te Utrecht, (bekend) j
v^^eederveld, Frans, geb:29-6-06 te Ylaardinger-Ambacht,

Tbekend);
VX\Eikmans« Bernardus Valentinus Ohristianus, geb:13-6-14

te Winterswijk, wonende te Schiedam,Huijemansstraat 42e;
y-yHYersloot, Harmen, geb:12-10-83 te Schetdam, (bekend); en
Vxd?enaerst Josephus Johannes Adrianus, geb:14-12-13 te

Èotterdam,(bekend).



AFSCHRIFT

REVOLUTIONAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ

Af d, Rotterdam Secr. West Varkenoordseweg 33-19

W.M.

In verband met enige zeer enmstige besluiten van de
laatse c.c. zitting is het noodzakelijk, dat onze afd. bij
elkaar komt. Wij nodigen je dan ook uit voor deze vergadering
welke gehouden zal worden op Zondag 9 Oct . des s morgens 10
uur bij A. Hofland.

Verzuim deze vergadering niet. Zorgt dat je er bij bent.

Partij groet

Ab. Hofland.



Verbinding: \^

No. 7098-14-49. '—""" 28 October 1949,

Onderwerp: Vergadering R.C.P.

Datum van ontvangst bericht: 28 October 1949.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.

Waardering bericht: betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: gene.

Medewerkende instanties: gene.

Ondernomen actie: gene. •

[GEHEIM
De Afdeling Amsterdam der R.C.P. hield op Donderdagavond 20
October 1949, in gebouw West Einde, een huishoudelijke ver-
gadering. De z.g. Voorpostgroep was met 6 en de R.C.P. met 8
mensen verschenen, zodat deze bijeenkomst door 14 personen
werd bezocht. |

"X|De voorzitter, Henricus J o hannes COMBRINK (geboren te Hof vanï
Delft, 25-2-1913) betreurde de slechte opkomst der R.C.P.-
leden en hoopte, dat er straks nog enige zouden komen, die
momenteel aan het colporteren waren met "De Tribune". (Het
laatste zei $ij vermoedelijk met het oog op de Voorpostgroep
om een bepaalde indruk van die kant enigszins te verzachten;.
De aanwezigheid van de Voorpostgroep juichte hij toe; we heb-
ben thans de handen ineen geslagen om gezamenlijk het werk
te verrichten. Hij noemde verder de moeilijkheden met "De
Tribune", die meer of minder door het in het leven geroepen
Persfonds nog drijvende bleef. Een Persfonds, waarvan de ver-

J fcegenwoordiger, Abraham ARONIU5 (geboren te Beilen, 9-4-1910),
zeer zeker de Voorpostgroep ook wel zou bezoeken, zodat ze
op dit punt weten of wisten (gelach) waaraan ze toe waren.
Er was verder veel werk eri^waren veel plannen, die alle door
gebrek aan mensen en financiën stagneerden. De Voorpostgroep
die nu officieel tot de R.C.P. is toegetreden, behoeven we
dit niet te verheimelijken, zij valt niet met de neus in de
boter, 't is nu eenmaal zo, dat een revolutionaire groepering
altijd zal te maken hebben met moeilijkheden op allerlei ge-
bied en onze taak zal het zijn, deze moeilijkheden niet uit
de weg te gaan, doch wegen en middelen te vinden om ze op te
lossen, door gezamenlijk onze schouders er onder te zetten.
De Voorpostgroep heette hij hierna hartelijk welkom en ging
over tot de verkiezing van het voorgestelde nieuwe Afdelings-
bestuur. Voorgesteld waren: wo-»r1 "-"° -T"bannes OOMBRINK. Max
PLBKKER (geboren te Amsterdam, 25-2-1913), Abraham ARONIÏÏ5T

,JEelke ZIJLSTRA^ (geboren, te Amsterdam, 5-1-1893). Elias Theo-
H**dorus VAN TIJN (geboren te Amsterdam, 17-11-1924), Mol MAARSEK
\\(personalia niet bekend) enKRUISHEER (personalia niet bekend)
beide laatstgenoemden van de Voorpostgroep.

xJEr werd door Max PLEKKER en Salomon SANTEN (geboren te Amster
dam, 3-8-1915T~öritiek gebracht op Elias VAN TIJN. die niejz
aanwezig was en voor de partij de laatste tijd geen activiteü
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meer toonde. Zij waren van mening, dat vanuit tiet Bestuur
voorbeeld en kracht moest uitgaan en dat men dan Elias VAN
TIJN niet als bestuurder kon handhaven.
COMBRINK en ARONIUS onderschreven deze critiek. doch pleitten
evenwel voor Elias VAN TIJN. Zij spraken over zijn jeugd en
goede politieke geschooldheid en wilden hem in het bestuur
handhaven omdat hij anders misschien geheel los zou komen te
staan van de R.C.P.
Salomon SANTEN bestreed deze opvatting en stelde voor om
hierfcver te stemmen, eventueel een andere candidaat aan te
wijzen of het bestuur uit 6 leden te laten bestaan.
Hierna werd gestemd en Elias VAN TIJN met 3 vóór en 11 stem-
men tegen als be stuurder gewipt. /Gevraagd naar een andere
liefhebber voor bestuurder,bleek de animo beneden het vries-
punt. Zodat het afdelingsbestuur op 6 man bleef. De overige
voorgestelde bestuurders werden zonder stemming geruisloos
aanvaard.
Hierna was "De Tribune-actie moet op gang komen" aan de beurtj
PLEKKER klaagde er over, dat als een colportage-tocht wordt :

uitgeschreven, er zo weinig mensen komen, 's Zaterdagsmiddagsi
wordt er door één man in de Albert Cuypstraat gecolporteerd.
Dat is onvoldoende. In verschillende stadswijken moet regel- !

matig met groepjes van drie man gecolporteerd worden. Dat er
geen colportage^laats vindt is ook een strop voor "De Tribu-
ne". We blijven met grote aantallen kranten zitten. In de
eerstvolgende bestuursvergadering zal aandacht moeten worden
besteed aan het actief maken van onze leden. Er moeten plan»
nen worden gemaakt en worden doorgevoerd. Barend LUTERAAN
(geboren te Amsterdam, 3-7-1878) gaf het advies om ook de
geestverwanten van de Voorpost groep op te zoeken omp*v«.finan-
cieel te interesseren. KRUISHEER sprak over het organiseren
van een loterij met boeken als prijs. Een en ander zal op de
eerste de beste bestuursvergadering onder de loupe worden ge-
nomen.
Vervolgens bespreekt COMBRINK het besluit van de laatstelijk
gehouden conferentie om het interne orgaan der R.C.P. weer ,
te doen verschijnen, welks uitkomen in verband met financiële
moeilijkheden geremd was geworden. Tevens is een scholings- ;
cursus op stapel gezet (die inmiddels is uitgesteld tot 13
November), waarmede we hopen te bereiken, dat oiaze partijge-
noten meer het Marxisme onder de knie krijgen en zodoende
meer interesse voor de partij en de verdediging tegenover
andersdenkenden. Wij zien deze Kaderschool ook trouwens als
een bindmiddel, waarbij de theorie wordt getoetst aan de di-
recte dagelijkse pactijk.
Op vragen uit de vergadering omtrent de mogelijkheid, deze
cursussen gestencild uit te geven om daardoor later nog eens
een overzicht te hebben, waardoor een en ander meer door-
dringt tot de cursisten, antwoordde de voorzitter, hiertoe
geen mogelijkheden te zien op grond van financiële en tech-
nische moeilijkheden. Wat het tijdschrift "Internationale"
betreft, de eerste uitgave is een prachtig stuk werk, waarin
van het begin tot het einde scherpe critische beschouwingen
worden gegeven over de handelingen van de E.V.C. Alhoewel
helaas door een fout van de redactie van "De Tribune" de uit-
gave reeds was gemeld, is door technische omstandigheden



No. 7098-14-49,
dd. 28-10-1949.

deze uitgave vertraagd en zal deze over een dag of 8 plaats
vinden, 't Is een heel werk, 40 pagina's gestencild, waar-
voor onze Haagse kameraden zich geplaatst zien. Het werk zelf
is meer in brochure-vorm geschreven en hoewel dit niet pre-
cies juist is, als eerste uitgave van "Internationale" ge-
steld. De tweede uitgave van "Internationale" is ook geregeld
en zal bevatten de officiële discussie in het Internationaal
Bureau der IVe Internationale over de Tito-kwestie.
Op vragen uit de vergadering of hét nu wel juist was om te-
genstellingen in het Internationaal Bureau naar buiten uit
te brenegn en dit niet feitelijk in het interne blad "Het
Kompas" thuis hoorde, verklaarde de voorzitter, dat deze
tegenstellingen niet zoveel om het lijf hadden, omdat 95 $
van het Internationale Bureau het appèl over de gebeurtenis-
sen in Joegoslavië hadden goedgekeurd. Er is een kleine min-
derheid in het Internationaal Bureau, die op het standpunt
staan, dat bij een gewapend conflict Sov$et-Unie - Joegosla-
vië zij elkander maar af moesten maken.
In ieder geval komt in het tweede nummer van "Internationaal"
deze discussie in het Internationaal Bureau aan de orde en
ieder kan daar na lezing vrijelijk zijn mening over zeggen.
Het betreft hier geen kwestie van de R.C.P. alleen, doch van
de gehele internationale arbeidersklasse.
Salomon SANTEN zei, dat "goede wijn geen krans behoeft",
doch hij vond, dat we te veel werk op ons namen. Vooral op
de aankondiging in "De Tribune" betreffende het uitkomen van
het eerste nummer van "InternationaaJt", terwijl dit niet
overeenkomstig de aankondiging gebeurd is, had hij scherpe
critiek; verder meende hij, dat wanneer een en ander in han-
den van de Haagse partijgenoten blijft, dit niet tot tevre-
denheid zal stemmen. Hij gaf te kennen, dat men beter deed
om naar een andere gelegenheid uit te zien. Den Haag werkte
hem te peuterig en men zat daar al gauw vast en in de put.
Verder stelde SANTEN voor om dit jaar weer een kalender uit

\e geven, een aantal platen is nog in ons bezit, die kosten
dus niets meer, de rest kan wel door een partijgenoot netjes
tot een kalender worden gevormd, hetgeen dan tot financiële
versterking zou kunnen dienen. PLEKKER vond het een heel mooi
voorstel, doch merkte droogjes op, dat twee jaar geleden ook
tot uitgave van een kalender werd besloten en dat deze uit-
gave geld kostte; het feit , dat de platen nu niets meer kos-
ten, maakte momenteel een uitzondering en hij hoopte het
beste er van.
Om ongeveer 23 uur sloot de voorzitter deze vergadering.

C.4.
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Verslag van de lied envergad ering van de B.C «P.,
afd.Sotterdam, gehouden op Zondag 30 October 1949 te
ifê aar, ten huize van IN^iers, Josephus Johannes Adria-

bekend.

Aanwezig 15 leden.

y| Hofland, Albert (bekend), opent te circa 10.15 a.
T a © vergadering ©n zegt, dat op voorstel van de afdeling

lotterdam de zaak Sterk op de agenda is geplaatst. Spr.
zegt, niet de zaak Stirk als zodanig, doch Ca jaanier

/ waarop het JtentraaL gomlté en het Politiek liareaq ba-.
sluiten neemt, deed deze afdeling dit punt op de agenda

' -R laft^öftn

o

Het tweede pant is het besluit van het C.C. ten
aanzien van actieve en gewone leden.

. Als pont drie van d© agenda zal1 worden behandeld,
>S|i|.e artikelen "Weten Waarheen* van Kri|i<3ho£, Engel Harm
J|( bekene) en §<arnelis Oosterwij k en hét aiiiicBi tegen
^OogterwijkiG. gerichte artikel in «De Èribiaae11 van

2Z-1Ü-49.

f Santen, Salomon (bekend) meent, dat de zaak gterk
op de C.C.-zitting van 1 en 2 October j.l. tot volle
tevredenheid van beide partijen is opgelost. Het be-
sluit van het 0.C. tot schors ing van ̂ larjc. houdt in,dat
hij niet in het openbaar aal optreden,"dit om te voorko-
men dat de E.Y.C, of de C.P.H, onze partij verantwoor-
delijk zal kunnen stellen voor het gebeurde in de ABBZ.
Spr. waarschuwt in het belang van de partij, gterk niet
te veel op de voorgrond te schuiven. "

Oosterwijk, Cornelis zegt, dat de afd.lotteraam l
oa geen enkele reden gte-rk op de voorgrond wil s@hiai|fenJ
dooh het kernpunt w*ar ae zaak oddraait is het beslalt
van het C.C., lat werd genomen zonder daarin de a f d „ -
Botterdam te hebben gekend. g

Men heeft zich laten leiden door motieven/"welke
geheel ©n||aist jlijn, jaar de leiding ia Amsterdam gfifin
flaaw beaiil heefÉ van raetiache.^^ .jj.m^a^atJUB YagBQfHQapOlllï 4,̂ ^ - Dit

3st temeer ®p welk gevaarlijk terrein het $-*C. zï@k
begeeft door besluiten tö nemen, welke zij volgens Je
richtlijnen van de RCS? mooit kan en mag nemea.

Zoals het S.terjc bijna was overko®ea uit de partïï
te worden gezet, 'kan "het morgen een ander vergaan|;;mist
omdat de partij, doch enkele 0»C.-@rs dit sodig a©h%|fe.

Spr„ vraagt of iiroata. HSÉf Heraan (fefkèhd)^ :::Ii©
Ésns in staat was 4én afgevëard;igd© naar h©t ""̂
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,*. congres te sturen, zich er wel van bewust is, dat hij
en niet Sterk de schuldige is van de mislukte stunt
in de ANB"Z. Het gebrek aan zelfvertrouwen deed de be-
stuurders van de ANBZ door de knieën gaan; zij waren
niet opgewassen tegen Blokzijl a» c. s.

Op voorstel van Hof land, A* wordt Sterk met alge-r
iene^stemmen gerehaJalIrftftftr'dT

Versloot, Harmen (bekend), meent tenaanzien van
punt 2"der"~agënda, dat het afbrekend zal werken indien
verschil gemaakt wordt tussen actieve en gewone leden.

S anten, S. zegt, dat het C.C. op dit besluit is
terug ge komen , alleen zal ten aanzien van officiële
mededelingen, zoals b. v. "Kokpas", voorzichtigheid
moeten worden betracht.

Versloot, H. vraagt wie verantwoordelijk is voor
et artikel in "De Waarheid" over de RCP-conferentie.

Spr. verwijt het bestuur deze zaak niet grondig te
hebben onderzocht; het P.B. stopt het hele geval in de
doofpot om eigen slordigheid te dekken.

Hofland ,A . stelt hierna punt 3 aan de orde.
S anten, S. citeert een gedeelte uit een door

Trotsky geschreven artikel en toont aan de hand hiervan
aan dat de door de RCP gevolgde gedragslijn inzake vak-
bondspolitiek goed is.

Spr. zegt, dat Oosterwij k, C. in "Nieuwe Strijd»
in zijn artikel "V/eten Waarheen"", d e gedragslijn van <3e^-
RCP uitgedrukt in het artikel van Kruidhof ,E .H . , van zich
wijst. Dit bewijst dat hij het standpunt van de partij
niet deelt en geen goed RCP-er kan zijn. Spr. vraagt dan
ook of het werkelijk Oosterw^k's bedoeling is zich van
het standpunt van de partij te

Qosterwijk,C. springt op en schreeuwt: "a Is jullie
met zuike onzinnige voorstellen en beschuldigingen
komen, ja" . ;

Sant en, S. concludeert in antwoord hierop, dat
O oa terwijl zich geheel bïïiten de par til discipline plaatst
<sn fle gonsequentie van zijn Handelwijze zal moeten aan--
vaarden door desnoods uit de partij te treden.

Opsterwijk.C. verwijt Sant en, g. met zijn citaten
van Trotsky niet te hebben bewezen dat zijn (Oosterwijkfe)
opvattingen niet zuiver revolutionnair-communistisch
zijn. Spr, zegt, de praktijk is anders als de theorie;
ook Trotsky zou hiermede rekening hebben gehouden.
Spr. zegt, overtuigd te zijn, dat zijn opvattingen ook
die van Trotsky geweest zouden zijn. In aake de vakbonden
politiek is gesproken over het standpunt van de partij,
terwijl bedoeld werd dat van enkele partijleiders. '
Spr. meent dat het, gezien de opgedane ervaring in de
vakbondspolitiek .en het bekend zijn met de theorie van
Trotsky, absurd is van hem te eisateen om de leden van
het 07B,in het belang van de RCP, te adviseren over te
gaan naar het OTV. Het voorstel van Eupers is een gebaarJ
meer niet. -

Spr. vraagt of het partijbestuur werkelijk meent,
dat de in het OVB georganiseerde leden der RCP, indien i
het OVB zioh oplost in het UW, de kans zullen krijgen i
hun revolutionnair-communistische opvattingen te propa- !
geren.

-We- i
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* We zouden ©r na een enkele poging al weer worden uit-
getrapt. Men zou hier alleen mede bereiken, dat vele
arbeiders, die men nu in ïrotskistisohe geest tracht
te ontwikkelen, op dat moment zullen moeten worden In-
gelaten. Spr. meent dat de zaak zuiver gesteld zal
moeten wordenf In wezen staan onze standpunten naast
elkaar, doch de methoden verschillen. Spr. houdt vol,
dat door strijd voor een ideologische eenheid een vak-
bondseenheid tot stand kan worden gebracht.

Hierna ontstaat een heftig onderling debat over
da zienswijze van het partijbestuur en die van Oosterwijk.
Men oordeelt algemeen dat de geschillen tussen Rotterdan
en het partijbestuur beter in eigen kring besproken
hadden kunnen worden.

Drenth,H.H. ©n Santen,S. zijn het hier niet mee
eens en vragen de voorzitter zich even onder vier ogen
te mogen beraden.

Na enige minuten afwezigheid, zegt Santen,S. dat
gruidfaof ,E.H. door moet gaan met zijn discus'ei1© in
"Nieuwe Strijd". Spr. vraagt of Oosterwijk bereid is by
het verschijnen van een volgend artikel in "Hieuwe
Strijd" een neutrale houding aan te nemen of althans
uit partij-discipline t© zwijgen.

Oosterwijk,C. zegt hierop geen antwoord te kunnen
geven, alvorens hij dat artikel kent; van de inhoud van
het artikel zal afhangen ho© dan zijn houding zal zijn.
Spr. zegt:"Ik ben geen marionet, maar een SCP-er in
hart ©n nieren."

Santen,S. zegt de ontwikkeling, na de plaatsing
van de artikelen, te zullen afwachten en het omstreden
onderwerp opnieuw op de agenda van een volgende CO-zit**
ting te zullen plaatsen.

' Hofland,A. sluit te 16.50 uur deze bewogen ver-
gad er ing. EINDE

,,«. \g warenj
Ir Sant en,S., voornoemd;

Krenth,H.H., voornoemd; - —7-
Hofland ,A., voornoemd; „ f>yv&
Versloot,H wysrèQTDÈLoemd ; s fa»

l ?end ers 7J. J .A., v o ornoemd, ©n arijiï echtgenote Hofland^
' öatharina Wilhelmina, bekend;
" Mmwegen, Emilie Wilhelmina, bekend; *•

Ltamer,Agonie Marinus, bekend; f
'"""*— ur-~/i~..t Tfi-ta . hfilrfinfl f f

I7an Mmwegen, Emilie Wilhelmin;
j||chitamer,Adonis Marinus, bekent.,
^ohimmer, Hendrikus, bekend; *
Èruidhof, E.H.,voornoemd; <j?y
Oosterwi'jkjO., voornoemd; y£u

s4gikmanst Bernardus Valentinus Christianus, bekend;
yi Verzijl, Aart, bekend;
y Winterberg, Arie, bekend; en ^
^BreflervëTd, Frans, geb:29-6-06 te Vla ard ing er-Ambacht,
pr * wonende te Schiedam, Mariastraat 12b£
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In antwoord op Uw terzijde vermeld
schrijven deel ik U mede, dat bij deaer-
zijds schrijven van 5 October 1949 Doss.
Ü3/169 reeds de aandacht op deze cursussen
is gevestigd.

Indien deae cursussen doorgang vinden
aal het aldaar behandelde worden gemeld.

Het komt mij voor dat aan bovengenoemd
rapport onvoldoende aandacht is besteed.
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NAMENS DE2E:

DE COMMISSARIS VAN POLITIE
V CHEF AFD.III,
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Aan: .
Van: B.IV.

Waar aanleiding van het gestelde in het schrijven van de Hoofd

commissaris van Politie te ' s-Gravenhage dd. 3 Eovenber 1949 no.

Doss. 15/169 (C0.71430), nog e ik U het volgende mededelen:

Bij rapport van de I .D. 's-Gravenhage dd. 5-1C-U9 Doss. 15/169

(C0.71289) werd bericht: dat de af d. den Haag: der R.C.P. op 27-9-

'49 besloot haar instemming te betuigen net een voorstel van de

ajfd.den Haag der Oude S. D. A. P;, om g.ez.amenli.'jk cursussen voor de

leden te organiseren ter behandeling van actuele politieke vr aag-

Bij rapport van de I. D .Amsterdam dd. 10-10- «49 no. 6687/14/49

(C0.71430) werd bericht, dat in de zitting van het Centraal Comité

der R.G.F, op l en 2 October door het lid van het G. C., Theo van

Tijn, zijn . scholing splan voor de R. C. P», werd toegelicht (scholings-

plan bij rapport Amsterdam als bijlage B).

Volgens de bijlage staat deelname aan deze scholing open voor

leden en ad spirant -leden der R. C. t.

De cursussen worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam en den

Haag en hebben ten doel "de leuzen van de dagelijkse agitatie en

propaganda van de Partij en haar krant theoretisch te verduidelij-

ken" .

Hij komt mij voor, dat indien aan de inhoud van het bovengenoemde

rapport van de I.D.Den Haag en aan de inhoud van bijlage B., gevoegd

bij bovengenoemd rapport van de I. D. Am ster dam voldoende aandacht

besteed wordt, het onmiddellijk duidelijk wordt, dat in beide

rapporten onmogelijk dezelfde cursus kan worden bedoeld.

Om deze redenen heb ik 'gemeend de aandacht van de I.D.Den Haag

op laat stvermelde cursus te moeten vestigen, niet verzoek ons hier-

omtrent in te lichten. (B. 71430 dd. 24-10-»49 in CO. 71430).__ ______ _____ __ _„_ f

MA-
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Verslag van de openba re ̂Q̂ rsosverga.d er Ing voor
^^

Strijensestraa't 83 te Rotterdam.
. Aanwezig 15 personen. ;

>(, J Inleider Luteraan, Barend, wonende te Amsterdam,!
verdere personalia onbekend.

x| Hofland, Albert (bekend), opent te 20.10 uur
de bijeenkomst" en zegt teleurgesteld te zijn over de
slechte opkomst. Ieder onzer moet proberen een belang-
stellende voor de volgende oursas mee te brengen,

Luteraan, B., voornoemd, zegt het onderwerp
"Hist orisch Ma t er ia l isme» in drie cursussen te willen
verdelen. Vanavond zal de oude historie, waarin en
waardoor het materialisme is ontstaan, worden behan-
deld.

Om deze materie in voldoende mate te kunnen
overzien, moet worden teruggegrepen naar de tijd der
Nomaden, toen er nog niet van volkeren, doch van
groepen en horden werd gesproken. Toen reeds werd de
grondslag gelegd vannhet z.g. kunnen bezitten en het
in eigendom hebben. Spr» grijpt nog verder terug in de
oude historie en zegt, dat de mens afstamt van de apen
en zi»h door zijn meerdere ontwikkeling heeft opgerich^
waardoor de gang op twee voeten mogelijk werd. Het
ontwikkelingsproces van het denken heeft de mens als
zodanig boven het dier gesteld..

Dit denken bracht de groepen en horden er toe
iets te ondernemen en zich te beschermen tegen deze
dieren, die hun de baas waren. Zo ontstonden middelen,
welke in latere tijden wapenen werden genoemd.

Het leven van deze horden was nog primitiever
dan dat der latere Batavieren.

Marx en Engels zeggen, dat de ontwikkeling van
het denken deze horden bracht tot de verdediging van
hun bezit tegen andere horden, die voorbij trokken, om
een plaats te zoeken waar jagen en vissen mogelijk was»

Hier werd de grondslag gelegd voor het recht van
de sterkste, Het betreden van deze jachtterreinen door
vreemde horden werd met de dood bedreigd. Het eigen-
domsrecht dat toen ontstond, werd later door verschillet
de geleerden erkend en goed gepraat. latere geleerden
zeggen dat al hetgeen historisch geworden is voort-
komt uit het economische, dus de materiële omstandig-
heden. Marx en Engels bouwden hierop hun historisch
materialisme.

Onze taak is nu aan de hand van'dë 'leerstellingen
van Marx de arbeiders er van te overtuigen, dat het
z.g. eigendomsrecht, chaos en oorlog heeft gebracht l
heel de historie door. Veel lectuur hierover is tijdens
de oorlog vernietigd. Spr. beveelt aan het officiële
Communistische Manifest van Marx, echter zonder aanhang-
sel van de Stalinr-partij, te lezen. Voor de vraagstukken,
de ontwikkeling van het denken, alsmede het ontstaan
van de mens woet farwin als richtsnoer worden genomen.
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We zien htie de Romaden en andere groepen trachtten
zelfstandig te worden. Dit was in wezen niet zo erg,doch
daardoor betwistten zij weer de zelfstandige vrijheid van
anderen. De meest ontwikkelde kwam naar voren en zo werd
het leiderschap geboren. Men trachtte de mensheid de ge-
dachte op te dringen dat er na dit leven nog een leven
waa, n.l. een leven in 't Walhalla, waarin de dappersten
onder leiding van Donar, de god van de donder, zouden
kunnen strijden tegen boze geesten.

De groei van de Godsdienst fn de rol, welke zij
speelt in de samenleving, zal in een volgende bijeenkomst
worden besproken.

Voor het Walhalla, de heidense soldatenhemel, werd
later een z.g. Christelijke hemel in de plaats gesteld.

De door Marx, Engels en Lenin gebrachte ideologie
bewijst, dat het groeiende kapitalisme een Godsdienst
heeft gekweekt met het doel de arbeidersmassa in bedwang
te houden.

De grondslag voor het z.g. eigendomsrecht en het
mogen en kunnen bezitten, welke in de oude tijd is gelegd,
kunnen wij niet aanvaarden.

^ ' Blfering, Fredericus Theodorus Everardus (bekend),
houdt één lofrede op Darwin, wiens leer hij zeer goed
blijkt te kennen.
*' Zijlstra, Eelke, geb:5-1-93 te Amsterdam (bekend),

zegt "dat de Godsdienst, welke alles doet om zichzelf en
het kapitalistEsoh stelsel te beschermen, ontmaskerd moet
worden.

Oosterwijk, Cornelis, (bekend), meent, dat verschil-
lend e~"gëlêerden in hun werken aangetoond hebben, dat
de grondslagen van de z.g. Godsdienst niet juist zijn.
Dit wordt ook door verschillende geestelijken erkend.
Spr. stelt voor de gehete lezing over het historisch mate-
rialisme in verkorte vorm en gestencild de leden toe te
zenden.

Luteraan,B. zegt toe een exemplaar te zullen schrij-
ven, ^als Hof land ,A. op zich neemt dit te stencillen.

Hofland,A. zegt zijn medewerking te zullen verlenen
en sluit te 23 uur de bijeenkomst.—-EINDE

Mede waren aanwezig:
* * Sohimmer.Adonis Marinus (bekend)j

ëchimmer, Hendrikus (bekend);
J! greederveld, Frans,geb:29-6-06 te 7laardinger-Ambacht:
* * o i r i k (bekendH geb:22-1-15 te H'dam:

.«. «h l_. .M T —. t— _ . _ ^ A J l _ . . _ » _ f m . — X '

• j-i i - -——•——^.j j . ^ Mv*i.w>-«>« / j g^o u* £.c,**• i — l ;» u<S XI Ucli

, ers,Josephus Johanïfts Adrianus (bekend);
^i Van Stokkem.Jacobus Wilhelm (bekend);
*> |eefcs,Willem (bekend);
A Siteur. Pieter,geb:1-9-95 te R'dam,wonende Adamshofstraat
^ * KruidhofjEhgel Harm(bekend)! \129a te Rotterdam;
^ Sterk, Arie (bekend); en: '

K { de Brui.1n,Jacobus (bekend^g§b:6-4-98 te Alblasserdam.
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R E 7 0 L U T I O M A I E C O M M U N I S T I S C H E P A R I I J
Afd.Rotterdam. Secr .West Varkenoordweweg 33-19

Partijgenoten en geestverwanten.
Onze pa^rt$afdeling belegt op Vrijdag a.s.9 December in de

zaal van
Café de Jong's Taria Strijensestraat 83

een openbare cursus vergadering, waar het onderwerp "Het Histflries
Materialisme" behandeld zal worden* Dit onderwerp zal over drie(om
de 14 dagen) avonden verdeeld worden, tooh zo dat elke avond afzon-
derlijk zal staan, waar dan discussie op kan volgen. Kameraden wij
d'ringen er op aan deze avonden te bezoeken. Onze oude kameraad
Lutheraan kan door zijn jarenlange ervaring in de arbeidersbewegingj
dit onderwerp voor ons het best uiteen zetten. Het kader van de
arbeidersklasse moet geschoold.de strijd der pioniers, de strijd
van onze voorgangers moet besproken worden, de fouten die zij maak-
ten zullen lessen voor ons zijn.

Wij willen niet de bazelaars zijn van het vernieuwde socialisme,
maar het werk voort zetten van hen die hun leven gesteld hebben in
dienst der arbeiders beweging. Kameraden bezoekt deze cursus en
brengt belangstellende meêe.

Kam. groeten namens de partij
Af d, R ot t erd am A «H of land .

'/////////////////////////////////////////////////////////V////////////////////
Partijgenoten bijgaande enige uitnodigingen, gü kan beter de symphati^
serenden dan het partij secr. Zorgt dat deze mensen een uitnodiging
krijgen en geeft hun adressen aan ons door. Op deze wijze legd het
slagen op ons allen. Knipt dus deze uitnodiging door en geeft de
eene helft aan je kameraad en de andere aan het secr.

i Kaam

Adres

Door gegeven aan het aan het secr. door parijgenoot
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REVOLUTIONAIHE _COMOTISTISCHE JPAREIJ.

afd tR^dam._ S eer .¥. Varkenoord seweg^^-ili

W.M.

Op onze laatste ledenvergadering besloten
we onze kaéeroursus op Vrijdagavond te beleggen.

Wij berichten je na dat deze cursusreeks begint
op Vrijdag 9 December. Inleider is kameraad Lutheraan die het
onderwerp Het Histories materiaalisme, zal behandelen.

Houd deze avond vrij, wekt simphatiserende op
deze cursus te bezoeken. Plaats en tijd volgen nog.
Werkt mee deze cursus te doen slagen door ons adressen te
sturen, wij zorgen voor een uit nodig ing .Aan de slag.

Kam.groeten A.Hof land.
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I.D. No. 1233.

VEHCEOUWELIJK

Betr.: Scholing H.G.P,

Vdlgno.

'19 DEC,-1949

17 December 1949.

Yoor beantwoording van Uw schrijven ïïo. 71430,
d. d. 24 October 1949, moge worden verwezen naar dezer-
zijds schrijven No. I.D. 14£8, d. d. 16 December 1949,
waarmede aan Uw verzoek geacht wordt voldaan te zijn.

Aan B.Y.D.



No. 13.

No. 23-14/50

l JAN. 1950
ri

Onderwerp: Verslag ledenvergadering afdeling Amsterdam der R. C. P., op
Woensdagavond, 8 uur, de 28e December 1949 in café OPORTO op
het Damrak, alhier.

Datum ontvangst bericht : 5 Januari 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar

(

inleider: H. LANGENDIJK (= H. DRENTH uit fs-Gravenhage),
over: "De RCP en haar taak in de vakbeweging".

De opkomst was zoals gewoonlijk, magertjes, nl. 14 man,
met inbegrip van 3 man van de toegetreden VOORPOST-groep.
En juist voor deze laatste leden was de inleider uit Den
Haag gekomen. Hij sprak in geuren en kleuren over de kwes- !
tie NELIS OOSTERWIJK. welke na ellenlange, veel geld gekost >
hebbende discussies, met een sisser voor NELIS was» afge-
lopen. Hij mocht blijven, deed een concessie, nl. herorien- ;
tering op het NVV. Tn da pTalr-h-ijfr heeft NELIS^zich daaraan
iet gehouden. Let wel. In de NIEUWE STRIJD (OVB) heeft een
rtikel gestaan, van partijgenoot KRUIDHOF. die het RCP- \t t.o.v. het NVV op de juiste wijze schetste. >

Veertien dagen later verscheen NELIS in dat blad met een !
kopartikel, dat lijnrecht tegen dat van KRUIDHOP inging. ;
S al SANTEN reageert daarop in DE TRIBUNE, spuurt vuur en ;
vlam en de poppen komen weer aan het dansen, de kwestie
OOSTERWIJK is tenminste weer actueel geworden in de RCP.
Dan wordt het een strijd tussen de zware jongens in de lei-
ding om de juiste lijn te volgen.
Spreker doorspekt zijn betoog met gegevens van Trotzky en
Sneevliet. EetfoVB mojst z^i> verdwijnen, 't is een anar-
chist jgch-syndicalistiseh vakverenigingetje zonder enig
perspectief een ata-in-de~weft voQr_de_mas3a, een veraiinte-
ring van krachtenT enz. Trotzky had gelijk; en wij zijn
'trotzkisten, dus de regels van hem en die van de RCP vol-
gend, wordt het oordeel over NELIS straks: "een schop met
het voetje". En dan komt hij er nog genadig van af, want
ergens in het Oosten had hij al lang tegen de muur gestaan.
Spreker wijst op de vorige conferentie in Rotterdam, toen
nog een kleine meerderheid het met NELIS nog eens wilde
proberen; toen al werd afgeweken mn de politieke lijn.
We komen er nu zo niet meer van af, dat zou een ontkenning,
een verkrachting van de gewezen koers zijn, enz. Er moet
op gelet worden, dat NELIS ons niet zo sluipend weg van
het goed«-pad afbrengt. Er moet radicaal tegen hem worden
opgetreden. Binnen drie maanden, vódr het congres, moet, :
deze_nieuwe_ kwestie van de baan zijn^ Er kan dus nog een l

vrolijke keuken komen. NELIS moet zich maar bij de hoogste
instantie, het congresi,, verdedigen.

In
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In de daarop volgende discussie vraagt een der aanwezige ex-
Voorpostleden, waarom hij nu nog niets gehoord heeft over de
oriëntering op het NW en de houding in de vakbeweging, waar-
over, volgens de convocatie, zou worden gesproken. Hij wil
daarover graag een verklaring hebben.

Een ander lid merkte op dat de inleider de kwestie OOSTERWIJK
nu wel zó had gesteld als hij haar zag, maar dit lid gaf er
de voorkeur aan om OOSTERWIJK zelf eens over deze kwestie te
horen in een Amsterdamse ledenvergadering. Nodig hem dus uit.

Omdat DRENTH zijn trein moest halen, vulde Sal SANTEN de dis-
cussie aan en diende meteen van repliek. Om de leden van de
Voorpostgroep inzicht in de RCP-koers te geven, vertelde hij,
dat de RCP eerst op het kompas van de EVC had gevaren. Toen
bleek dat deze vakbeweging ineenschrompelde en de RCP—ers
zich daarmee isoleerden, werd in bepaalde gevallen geadvi-
seerd lid te worden van het NVV. D.w.z., daar, waar de EVC
nog grote invloed op een bedrijf heeft, moeten de RCP-ers lid
van de EVC blijven; waar dit niet het geval ia, moet men zich
oriënteren op het NVV en daarin trachten ons werk te doen.
Het OVB moet verdwijnen. Onze leden moeten alles doen om de
oriëntering op het NVV voor te bereiden; dit is enerzijds
een nadeel, anderzijds wordt onze stem in de massa gehoord en
op de duur begrepen, zodat er een kans ligt om bepaalde be-
stuur s voorstellen af te stemmen en de onze er door te jagen.

TERAAN merkt op, dat zoiets wel uiterst geraffineerd en be-
hoedzaam moet gebeuren, want ze zijn in het NVV knap uitge-
kookt. Hij herinnerde zich b.v. indertijd de Werklozenvereni-
ging Eendracht Maakt Klacht (EMM), iets van stalinistische
makelij. Dit werd in z'n geheel uit het NVV gesmeten.

De vergadering stemde algeheel voor om OOSTERWIJK uit te nodi-
gen zijn standpunt uiteen te zetten.

PERSONALIA

y~'DRENTH, Hugo Hermann, Haste, 23.2.1916 bij Ü bekend
x l KRÜIDHOF, Engel Harm, Groningen, 20.9.1905 id.
xi LUTERAAN, Barend, Amsterdam, 3.7.1878 id,
x. i OOSTERWIJK, Nelis, Rotterdam, 6.11.1906 id.
s<i SANTEN, Salomon, Amsterdam, 3.8.1915 id.

\z



VERTROUWELIJK
Verbinding: I\o,12

Doss.15/181

Onderwerp: Scholingsbijeenkomst R.C.P. (afd.Den Haag)
Datum ontvangst bericht: 11 Januari 19̂ 0

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht geaonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

14 Januari 1950.

Op Zondag 8 Januari 1950 is des voormiddags in het
gebouw "Amicitia" aan het Westeinde te 's-Gravenhage een
scholingsbijeenkomst gehouden voor de afdeling Den Haag
van de Revolutionnair Communistische Partij (H.O.P.).

Aanwezig 4 personen, namelijk:
-Antpine âJiji^n^rikusnJ>OLjjSMAIJT, geboren te 's-G-ravenhage

2 Augustus 1920, amb tenaar Pos tchê^ue^
wonende Fr anke n s t raat 'o $ b<',

i Willern Frederik DOLLSMM,
2

geboren t e 's-Gravenhage
van beroep pottenbakker, wonende Vreeswijk-Mei 1911,

straat 689 i
\o Hermann DE'SÎ H.

rj_ '1916,
straat 55B1

gebaren te Haste (Dld.) 23 i''ebrua-
ambt e na ar _ S che ep vaar t Inspeo t i e , wonende Dranken-

en
Albertus Johannes V.A1T DER £V>r.AlT, geboren te -..Leiden 22

1912, van beroep schoolkne clrt., vjonende ïrekweg 27,"
' s~G-ravenhage .
genoemde personen hield B.LU'J&.RAJU'I uit Amsterdam

c

Januari
allen te
| Voor

een inleiding over de ontwikkeling der arbeidersbeweging
in Duitsland.

In een uitvoerig betoog schetste ïAJYERA&ïï de levens-
omstandigheden der Duitse arbeiders omstreeks de achttiende
eeuw om vervolgens de opkomst van de laagste klassen in de
diverse onafhankelijke landen in Duitsland te tekenen.

Ten slotte behandelde LUï'ïSRAAïT de groei der arbeiders-
beweging ondanks verbod en onderdrukking van de zijde van
het Bismarck-regiem. "

Cto p lm. 12.00 uur werd de bi jeenkomst , die op Zondag
Januari 19 i) O wordt voortgezet, gesloten, (einde)



YerbiMimg: |p.l! 26 Januari 1950.
D§ss.15/182 . '
Onderwerp: Scholingscursus H.0*3?*, afd. Den Haag -̂..-/.
Datum ontvangst bericht} 21 Januari 1956
Betrouwbaarheid berichtgever; betrouwbaar .- 6r'
Waardering bericht: betrouwbaar CwV^ * '1950'
Tevens bericht gezonden aan:-—
Medewerkende inatanties:—>-
Ondernomen actie:

ACD/

Op Zondag, 15 Januari 1950, is in het gebouw "Amieitia"
aan het Westeinde te ' s-G-ravenhage een scholingscursus gehou
den, georganiseerd door de afdeling Den Haag van de Hevolu-
tionnair Communistische fartij (R. € » ? * ) •

y.
A t ljfl$nt j e S OESIIK . geboren te 2aandjp 29 Fevember lyi3,

ge s ohe iden e cht gemët e van Amdriea WlflÈtÊkS, wonende Joris
van der Haagenstra&t 14,

HeafMaaa. JÉOTI, geboren te Haste (Dld.) 23 Februa-
ri 19loV ambitnaai7 wonende Fa?ankénstraat 55b,

21AI. geboren te Leiden 22
3.2", fan WToép" Wauffèurimonteur, wonende ïrefcweg

27,

K. l laeendert g-lütgiTBSBAl* geboren te Meuwerkerk a/d IJsael
30 Augustus 1892, viü beroep huisschilder,! wonende Van
Koetsveldstraat 30 en

O
X ( larjnua HendiriMEa JAIillT. geboren te ' s-Gravenhage 18

Juli If2§, van béftep monteur, wonende Heef kade 1046, allen
te ' s-Gravenhage .

j —\/ ' . Op deae bijeenkomst, die om plm. lü.OO uur begon
' wederom B.I»WïlJ8Ajyi uit Amsterdam het woord.

Hi^ verve lgl« ai^n lezing van 6 Januari 1950 over de
geschiedenis der arbeidersbeweging in Duitsland.

In zijn betoöig schetste hij de verwording faa de Duitse
Soeialistischö Parïî  na de eerste wereldoorlëg. Het gebrek
aan kadeï, aldös «spreker, is deze partij noodléttif gewor-
den en in het; bijzonder het feit, lat men joujr&gtïisten h©ga
partijfuncties gaf, ook al wisten zij vaa het socialisme
niets af. Deae journalisten sehafsven in de partijbl̂ piiî
d©eh zij waren niet in staat de part i j genet én warm t« ̂pken
voor hei s©eialiame. Hierdosy was er geen binding in de par-
tij en dit had^weer tot gevolg, dat irèle leden later over-

^ __ ̂liepen naar het nationaal a©@ialismQ .
r * Om plm. 12,0© uuï werd diz« tweed* scholingaoehtend
.^beëindigd, (einde |



VERTROUWELIJK

Verbinding: Mo.12 9 februari 1950.

Doss.15/183
Onderwerp: Scholingsbijeenkomst afd. Den Haag van de K.C.P.
Datum ontvangst bericht; 6 Februari 1950

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar ' /,/**£
Waardering bericht: betrouwbaar **" &}

i _ _
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
ondernomen actie:

OP KAART
ACD/i>

Op Zondag 29 Januari 1950 hield de afdeling Den Haag
van de Revolutionnair Communistische Partij (E. G. P.) een
schèlingsbi j eenkomst in het gebouw "Amicitia" aan het Y/est-
einde te 's-Gravenhage.

Aanwezig:
Ie ent j e SGHEMC, geboren te Zaandam 29 November 1913,

zonder beroep, gescheiden echtgenote van And r ie s DQLJüBMAJT,
wonende Joris van der Haagenstraat 14»

Antoine Hendrikus DOIiLEMAN, geboren te 's-Gravenhage
22 Augustus 1920, ambtenaar, wonende Frankenstraat 55b;

INHugo Hermann DRTSHTH, geboren te Haate (Dld, ) 23 Februa
^ 1916, ambtenaar, wonende jj'Tankenstraat 55b;

Albertus Johannes V.AIT DEH ^WAIT, geboren te Leiden 22
Januari 1912, los werkman, wonende Trekweg 27}

X * Marinus Hendrikus JANSE1, geboren te 's-G-ravenhage 18
Juli Iy25, kantoorbediende, wonende Hoeïkade 1046, allen
te ' s-Gravenhage.

pr\ (.•)•» i Uit de gemeente Delft waren a anweaig:
-̂ •JfA jJ Hermanus 'fheodorus LAMGEHBEBG. geboren te ^utphen 22

Maart 1900, wonende Koningin Smmalaan 109 aldaar en

(verdere personalia onbekend).

PO \jb\1 " PP deze bijeenkomst hield B^LU^RAAN uit Amsterdam
'Zijn derde/lezing over de ontwikkeling der arbeidersbewe-
ging in Duitsland. Allereerst behandelde LUTISRAAN de oor-
zaak van de fusie tussen de communistische- en socialisti-
sche partij in de Oostelijke 2&ne van Duitsland , welke het
gevolg was van de reeds lang in de socialisten levende ge-
dachte naar eenheid. De roep om eenheid, uitgaande van en
gestimuleerd door de leiding van de socialistische partij,
is jarenlang als een der belangrijkste partijpunten op de
voorgrond getreden, zodat toen die eenheid door de communis-
ten werd aangeboden men dit aanbod niet van de hand kon wij-
zen.

Spreker becritiseerde de houding van de socialisten
in de Westelijke zones, omdat zij de klassenstrijd niet lan-
ger aanvaarden en aan de arbeiders niets hebben aan te bie-

, den.
/ Om 12.00 uur ging de bijeenkomst uiteen, (einde) i-



Verbinding: // £>
No: 168.
Onderwerp: Besl. leden verg. R.C.P. '
Datum ontvangst bericht: 14-2-1950.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.
Waardering bericht: Betrouwbaar. /v? .iu
Tevens bericht gezonden aan: ' ̂7 -- 'J
Medewerkende instanties: Gene. ;, .? "
Ondernomen actie: Gene.

2 2 F£& 1950

"T^'^i „„,
AvÜ; (PO V O t

16 Februari 1950.

Kort verslag van de bejsloten leden- ver gade-
ring van de Revolutionnair Communistische Partij (RCP) ,
af d. Rotterdam, gehouden op Zondag 12 Februari 1950, te
20 uur, ten huize van Hofland . Albert, geb. lï-9-1916
te Rotterdam, wonende West Varkenoordseweg 33/19 te
Rotterdam( bekend) .

Aanwezig 1 personen.

Deze met spoed bijeen geroepen vergadering
is gehouden in aansluiting op de zj/feting_van̂ _het Oen-'

195Q te
2 sterdjua^' waarin de af d. Rotterdam werd vertegenwoordigd

f YJ "* door Oosterwijk. Oornelis, geb. 6-11-1906 te Rotterdam,
... l en Kruid hof. Engel Harm, geb. 20-9-1905 te Groningen.,_
t Oosterwijk« C., voornoemd, opent de vergade, -

ring en zegt, dat in de zitting van het Centraal -Comité
^S lDesloten, dat men zich zal heroriënteren over net
vraagstuk fuseren van het O.V.B, met het N. V. V.

Tevens is besloten,
..... , . deelnemen.

ôlTnet cellen vormen in de vakorganisaties
bedrijven staat op het program.
Spr. zegt door de partijleiding op de vingers

getikt te zijn, daar hij op de wekelijkse O.V.B.-kader-
cureussen herhaaldelijk Kruidhpf, E.H. , voornoemd, in
een kwaad daglicht gesteld zou hebben.

Hofland , A., voornoemd, is hierover ten zeer-
ste verontwaardigd en adviseert Kruidhof «E.H.. een spe-
ciale debatingscursus te laten geven, zodat hij in
staat zal zijn de Trotskistische stellingen behoorlijk
te verdedigen. Kruidhof. E.H, heeft ook da font g»-
maakt om in het val Ie t je van het beruchte Vredescomite....... '"-~- '-"•""• ~~ — - --— — ,,— ̂ .-..,— . ,,,.^,,,»,:,,,;„„-,_

^ Oosterwijk, C., voornoemd, zegt, dat het»u»re«u.u»re«u. , ., , , .
i iiA-^ oelijk bootuur der R.O.P. heeft besloten in Amsterdam

M* l/ ̂  en Rotterdam een manifest uit te geven, betreffende het
f) p.n>'' lossen van de te verwachten wapens , een aangemaand te

hebben tot voorzichtigheid bij het opstellen daarvan,
doch de tekst was te Amsterdam reeds gereed gemaakt en

4, gestencild. (Bén exemplaar is aangehecht.).
- Spr. -



<r _

s '

0.V .t-'

C

|

- llf «-

V V

f

- 2 -

Spr. zegt van dit manifest geen resultaten te
verwachten temeer daar nagelaten is de nadruk te leggen
op het organiseren van internationale comité's.

Spr. meent, dat het voor "ons" tenslotte niet
de hoofdzaak is of de wapens al of niet gelost worden,
doch wel wie deze wapenen eens zal gebruiken. "Ons doel
is niet de Vrede, doch de revolutie", "Wij moeten voor-
komen op enigerlei wijze de Stalinisten in de kaart te
spelen".

Spr. zegt desondanks toch bereid te zijn de
manifesten te verspreiden, daar er "toch ietfcs gedaan
aoet worden".

Spr, deelt mede ©p de C.0.-zitting oandidaat
te zijn gesteld voor de a.s.
ciale-Staten van

Hofland,A.,voornoemd, zegt de verkiezingsaetie
te Botterdam te zullen leiden, mits deze geheel aan "ons1
zal worden overgelaten.

Oosterwijk,0., zegt, dat over dit vraagstuk
een speciale C.O.- en P.B.-zitting zal worden gehouden.

Blfering» fredericus ïheodorus Bverardus, geb.
^ 7-11-1887 te Zevenaar(bekend), zegt zich niet meer ac-
w tief aan het partijwerk te kunnen geven en verzoekt een

•utder aan te wijzen voor het bezorgen van "De ïribune"
en het innen van de contributie-gelden.

Oosterwijk. C., zegt, dat Zaterdag 11 Februari
1950 de Landelijke Baad van het O.V.B, in een spoedver-

fadering te Eetterdam bijeen is geweest, teneinde de hou-ing te bespreken, welke het 0.7. B. zal aannemen over
het al dan niet lossen van de wapenen.

Spr. zegt, dat volgens een bestuurder van de
af d, "Verkeer" , de kans bestaat dat de in het O.V.B.
georganiseerde havenarbeiders zullen weigeren de wapens
te lossen* Be meerderheid van de Landelijke Baad was dan
ook van mening - hoewel men de actie zelf afwijst - ;
in geval van een staking verplicht te zijn zich achter
de stakers te stellen en hun hierin met alle middelen te
steunen. Spr, zegt, dat Bestman, Jan, geb. 10-5-1918 te
B©tterdam( bekend; , zich met -dit standpunt jaiet kea ver-
enigen en van mening was, dat een staking door het O.V.B.
nooit ondersteund mocht worden. Bestman. J a .voornoemd . zou
zich dan ook verplicht hebben gevoeld als bestuurder van
de af d. "Verkeer" te moeten aftreden, daar hij de verant-
woording voor een eventuele staking niet wilde dragen.

Spr. zegt, dat Zondag 19 Februari a. s. ©ver
dit onderwerp door de af d. "Verkeer" een vergadering zal
worden gehouden.

Spr. zegt, dat de hiervoor genoemde manifesten
door Koning. Hendrik, geb. 4-2-1887 te Botterdam, los
werkman, wonende 3®uverneK±x3Ut±dwarsstraat 2b te Botter-

J dam, en van Stakkem. Jaeobus Wilhelm, geb. 22-12-1885 te
Botterdam, havenarbeider, wonende ïiendstraat 21a te Bot-
terdam, in de havens zullen worden verspreid en sluit te
22.30 uur de vergadering. Einde.



YEHgHOïïtVSLIJK
Verbinding: ïfo.12

'Dos s. 15/187
Onderwerp: Scholingsbij eenkomst H.C.P.

Datum ontvangst bericht: 22 Februari 1950

Itetrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
'.Vaardar ing bericht: betrouwbaar

ïevens bericht gebonden aan:-—

Medewerkende instanties:*-—

Ondernomen actie:

28 W

irf<

C

met

Op Zondag 19 februari 1950 is door de afdeling Den
Haag van de Revolutionnair Communistische Partij (H.C.P.)
een scholingsbijaenkornst gehouden in hst gebouw "Amicitia"
aan het ï/esteinde te ' s-G-ravenhage.

Aanwezig waren:
X 'l Hufio Hermann DR'SI'TJH, geboren te Ha s t e (Bid.) 23 ïebrua-
ri 191Ö, aKurfc¥n^ar, \\ Prankenstraat 55b;

* Antoine Hendricus BOLL'SMAH', geboren te 's-Cravenhage
22 Augustus 1920, ambtenaar, wonende ï'rankenstraat 55b;

\s Johannes Theodprusu ̂ QLiBRIIJ'K, geboren te Schie-
dam 27 Mei 1884, van beroep los "wërïman, wonende Van der
lïoopstraat 35;

V \k DOLLSMAH, geboren te ' s- Gravenhage 2
' Kei 1921, van beroap pottenbakicer, tonende Yrees\vijkstraat

6ö9l
l Leent;)s SOITaiKK, geboren te Zaandam 29 November 1913,

aonder beroep, wonende Joris van der Ilaagenstraat 14;
l Albertus Johannes YAII DE5 ^WAIT, geboren te Leiden 22

Januari 1913, van beroep cliauffeur-monteur, wonende ïj
27, allen te 's-Gravenhage en

l Oor GCIIBHIKK, wonende te Delft.
üp deze bijeenkomst sprak het lid van het

Comité der R,C.P.:
Har r v OOMBRIEK, wonende te .Amsterdam, over het onder-

Vi,:erp:""~"Karl HARX". Hij schetste de betekenis van de figuur
van Harx voor het proletariaat en betoogde dat diens werken
niet verouderd üijn en voor de huidige generatie nog van
aeer groot belang, ook al wordt zulks ontkend door de reae-
tionnaire pers, de Partij van de Arbeid en de C.P.E.

Uitvoerig behandelde Combrink de levensloop van laarx,
diens verblijf te Londen en aijn vriendschap7Friedriech

Cm plm. 12.CO uur \verd de om plm. 10.15 uur aangevan-
bijeeniiomst gesloten, (einde)

entraal



Verbinding:
ïïo.252.
Onderwerp: besl.conf. R.C.P. district Zd-Holland*
Datum ontvangst bericht: 11 Maart 1950.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens beridt verzonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie

16 MRT1950

gene,
gene

ACO'

DA i
PAR:

14 Maart 1950.

O

Verslag van de besloten conferentie van verte- \s der afdelingenn in het district Zuid- |

Holland van de Revolutionnair Communistische Partij.
geFoüden op Woensdag 8 Maar'-É "1950, te 20 uur, ten

l huize van Hofland, Albert, geb:14-9-1916 te Rotter-
dqm (bekend).

Aanwezig 16 af gevaar d igden, onder wie De Roode,
^Bets, wonende te Dordrecht, C. v. Be verenstraat 10rd. en
j de vrouw van Ferare s, Moaes, geb:5-1-22 te Amsterdam,

wonende te Amsterdam.
Een afschrift van de convocatie is aangehecht.
Hofland,A.,voornoemd, opent de conferentie met

een woord van welkom en zegt, dat op advies van het
P.B. het G.C. opdracht heeft gegeven tot het stellen
van candidaten voor de a.s. verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten van Zuid-Holland.

Per ares,M.,voornoemd, zegt dat in de laatste
zitting van ëë~t Centraal Comité is besloten in de
provincies Noord- en Zuid-Holland de R.C.P. aan de
verkiezingen voor de Provinciale Staten te doen deel-
nemen. Voor de provincie Groningen zal de deelname
nog nader worden bekeken.

Daar de interne financiële moeilijkheden na
enige besprekingen te Amsterdam grotendeels werden
ondervangen, heeft het partijbestuur gemeend aan de
verkiezingen te moeten deelnemen. Spr. zegt geen parier
mentaire illusies te koesteren en ziet de deelneming
van de partij aan de verkiezingen als de beste gelegen-
heid om het partijprogram meer bekendheid te geven.

Mede in verband met de grote bekendheid, welke
l posterwijk, Cornelis, geb:6-11-06 te Rotterdam(bekend),

onder dêRotterdamse arbeiders geniet, heeft het
Centraal Comité besloten hem als candidaat no.i voor
de provincie Zuid-Holland op de lijst te plaatsen.

Spr. vraagt nier omtrent de mening van Qoster-
wijjk,C., voornoemd.

Oo3terwi^k,C. zegt, dat het niet doorslaggevend
is wie als no.Top de lijst geplaatst wordt.

Met de persoon maar het partijprogram, dat
voorgestaan wordt, zal doorslaggevend zijn.

Ook de vakbondspolitiek is in deze zeer belang-
-rijk-
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rijk. Het partijbestuur heeft dit indertijd dan ook
erkend. Spr. meent, dat-wil de partij haar vakhonds-
politiek doorvoeren zoals zij zich die gesteld heeft-
het beter is hem niet als &e*i candidaat op de lijst
te plaatsen. Dit is in het belang van de partij en

. in het belang der vakbondspolitiek.
n

Ferares. M. zegt, dat het partijbestuur het
werk van poBfêrwi_jkfC. in de vakbond zeer waardeert,
doch juist door de bereikte resultaten,.kunnen nu
reeds pogingen in het werk worden gesteld in het be-
lang van de E.C.P. de revolutionnaire idee altijd en
overal naar Voren te brengen.

Üosterwijk, C. wijst er op, dat zijn candidaat-
stelling voor de Provinciale Staten, in de vakbond zeaj
zeker moeilijkheden zal opleveren.

Spro verwacht op het a.s. congres -rein het OVB
sterker als destijds voor de gemeenteraads-verkiezin^a
te zullen worden aangevallen, en blijft derhalve bij
zijn s'tandpunt om zich niet candidaat te laten stellen.

Als het standpunt van Qqsterwijk door de afde-
ling Rotterdam in stemming wordt genomen, blijkt dat B
zijn zienswijze geheel wordt gedeeld.

lerares«M. zegt nu door de omstandigheden ge-
X l dwongen te zijn woor-te stellen Kruid hof, Engel Harm,

geb:20-9-05 te GioningenCbekend) als lijstaanvoerder \r de RCP te doen uitkomen.

Hofland,A, Versloot, Harmen, geb:12-10-83 te
X * Schiedam~(^ëke"nd5 en Sphimmert Adonis,Marinus, geb:

/ 22-2-22 te Rotterdam (bekend) maken hiertegen bezwaar
/ en menen de activiteit van Kruidhof. E.H. voor de ;

partij in twijfel te moeten trekken, terwijl OpsterwijK
\. en Sterk. Arie,geb: 18-10-06 te Tlissingen(bekend) ;

voorstellen Hofland.A. in zijn plaats te stellen.

\ Perares enJDrenth. Hugo Herman, geb:23-2-16 te
Haste(DÏdJ C bekend) verde'digen het besluit van hetparly
bestuur, dat besloten zou hebben in geval van weige-
ring door posterwjyk,C., Eruidhof.B.H, om zijn bekend-
heid in de naven, candidaat moet worden gesteld.

"~ Fereres.M. zegt, dat de partij niet gediend
wordt, door elkander met verwijten te overladen en
meent, dat in een betere geest moet worden samenge-
werkt.

Allen verklaren de gerezen grieven te zullen
vergeten en beter samen te zullen vwerken.

Ha enig heen en weer gepraat zegt Kruid_hof ,E.H„
zijn candidaat s te Hing te zullen aanvaarden.

Pe R_pode_, Bets, voornoemd, zegt het te/betreu-
ren dat Oostêrwijk»C. geen candidaat is, doch zich
niet te zullen verzetten tegen hè*besluit van de
meerderheid.

ferares.M. stelt nu de volgorde van de oandi-
daten-lijst als volgt voor:

-Zruidhof- l
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ruidhof , B.H. , voornoemd ;

71

l

M
X* Yersloöt, Harmen, geb:12-10-83 te Sc hiedam( bekend );

ge Roode". Bets, voornoemd;
l Bikmans , Bernardus Valentinus Christianus, geb:13-6-

1914 te Winterswijk;
iDolleman. Antoine Hendrikus, geb:22-8-20 te ...?,
wonende te ' s-rGravenhage ;
¥ersteeg, verdere personalia hier niet bekend;

IX iSrêederveld, Frans, geb:29-6-06 te 71aardingen( bekend);:
.d .SwaÊ wonende Te Den Haag, Trekweg 27;

A-iEangenberg, Hermanus Theodorus,geb: 22-3-1900 te Zut-
phen, wonende te Delft;
i»te«i, verdere personalia hier niet bekend; en
Cpmbrink, Hendrikus Johannes, gebj25-2-13 te Hof van
Delft, wonende te Delft.

Spr. stiKÜ zegt persoonlijk de getekende candi-
daten-lijsten in Rotterdam, Schiedam, Dordrecht,
Den Haag, leiden en Delft, welke uiterlijk a. s. Maan- \g gereed moeten zijn, te aullen afhalen.

Spr. zegt voorts dat het partijbestuur heeft
besloten wederom steunlijsten te üaten circuleren om
de propaganda-aetie te financieren.

Ook zullen weer enveloppen met een begeleidend
schrijven aan de leden en sympathiserenden worden
verzonden.

Spr. zegt, dat zo spoedig mogelijk afdelings-
vergaderingen moeten worden gehouden om de te voeren
propagand a-actie te bespreken en de werkzaamheden te
verdelen.

Hof l and, A» zegt zich als afdelings-secretaris
te willen terugtrekken, daar hij vreest na de verkie-
zingen niet goed met Kruidhof ,B.H. te zullen kunnen
samenwerken. Een goede samenwerking zal spr. alleen
mogelijk zijn als lid, doch niet als secretaris.

fferares.M. doet een beroep op Hof land, A. om in
het belang van de partij de kleine meningsverschillen
te overbruggen.

Hofland .A. is hiertoe bereid, dooh alleen tij-
dens de verkiezingsactie. Spr. deelt ms&s dan mede,
dat de afdeling Rotterdam a. s. Maandag zal vergaderen
*ter bespreking van de verkiezingsactie en sluit hierna
te 23.30 uur de conferentie. imi
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S.C.P.

W.K.

a.a. Woensdag is er een conferentie van veistegenwoordi-
gers der af d. in het district Zuid-Holland, waar de candidateniÉ
lijst zal worden samengesteld. Het zal goed zijn als ook jij
daarbij aanwezig zal zijn. Het is onmogelijk eerst nog een af d.-

vergadering te toeleggen, dus zullen daar onze candidaten e
ste&len. Mocht je verhindert zijn stuur me dan even je mening,
deze vergadering vind plaats bij mij thuis.

Partij groeten
Ab.Hofland.
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Verslag van de besloteji ledenvergadering van de Revolati-
onnair C ommunisfciso hè Par ti j (R «C «P • ) * af d . Ro t terdam . aehoud en op

/lDinsdag,16 Mei 1950 te 20.00 uur, ten huize van HOffLÜD Albert,geb.
14-9-16 te Rotterdam. (bekend)

Aanwezig #-* ffBRABES Mozes, geb. 5-1-1922 te Amsterdam, (bekend)
" yiERINGH f h. en echtgenote, wonende te Amsterdam, nadere

personalia hier niet bekend.
HOPLATO) Gerard , geb . 29-8-1882 te ' s-Gravenhage . ( bekend )
OOSIERWIJi: Oornelis. geb*6-ll-1906 te Rotterdam. (bekend)
SSERg Arie, geb. 18-10-1906 te Vlissingen. (bekend)

^ VERSL002! Harmen, geb. 12 -10-1883 te Schiedam.( bekend)
SCHIMMBR Adonis Marinus,geb".22-2-1922 te Rot terdam. (be-

kend)
{Xo3i \ISGHIMMER Hendrikus, geb. 7-5-1923 te Rotterdam. (bekend)
/ o 6Z.QXJ yan HIMTOSBEf Jan,geb. 3-8-1890 te Rotterdam. (bekend)

| EIEMAHg Bernardus Valentinüs Ohristianus, geb. 13-8-1914
' te

KRÏÏIDHQF Engel Harm, geb. 20-9-1905 te Groningen. (bekend)
VBRZItHL Jan, geb. 9-10-1871 te Brake l.( bekend ).

"v

f--

Hofland Albert,opent te 20.15 uur de vergadering met het
voorlezen van de agenda (aangehecht) en zegt.dat nu de verkiezin-
gen voorbij zijn,men zich actief aal moeten inzetten voor de uit-
bouw van de pairtl j tTtejtrertH>»y.iogen h«Kh*n tri gt hfit
sultaat O]

re-

een reorganisatie van de partij en een betere verde-
ling van hèt"werk,vooral in de afdeling Rotterdam zal de partij
nieuw leven moeten worden ingeblazen.

Ferares Mozes, die enige mededelingen wil doen over enkele
zeer belangrijke zaken,welke in Nederland,doch ook in het buiten-
land hebben plaats gevonden,zegt,dat in de laatste week van April
het Internationale Executief Cömit<i Cj«38«C.) van de Vierde Inter-

{nationale te Parijs bijeen waŝ aat̂ Él H Nederlandse sectie ver-
tsgenwoordigd werd door van glJff TnïÜüeb.28-6-1927 te Amatiggam"
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In die bijeenkomst is gebleken,dat de Vierde Internationa-

le in verschillende landen,o.a. op Oeylon op een breed front naar
buiten treedt.

De hetze-campagne van de communistische pers in Frankrijk
tegen Joego-Slavie,is oorzaak geworden,dat het I.B.C. hèt^initi-
atief heeft genomen tot het doen bezoeken van Joego-Slaviê* door
arbeiders uit verschillende ̂bedrijven,.

Hiertoe is een comité gevormd,waarvan de leidende functies
in handen zijn van de leden van het I.E.C,

De reis tot aan de Joego-Slavische grens moet door de be-
zoekers zelf worden bekostigd,terwijl het eigenlijke verblijf van
2 tot 4 weken door de Joego-Slavische regering wordt betaald.

Het comité geeft een krant "La Brigade" uit,voor welk blad
in Parijs grote belangstelling bestaat en dat door vele niet-ïrots-
kisten gesteund wordt.

Ben 100-tal arbeiders van de Renaultfabrieken zijn thans
in Joego-Slaviê op bezoek.

Spreker zegt,dat de politieke gevangenen in Joego-Slaviê'
niet langer dan 2 jaar gevangenisstraf ondergaan en dat Joego-Sla-j
visohe regeringspérsonen grote belangstelling hebben voor de Vier-
de Internationale.

Spreker zegt voorts,dat de Trotskisten op Ceylon met spron-
gen vooruitgaan en dat de fusie tussen de twee daar bestaande
Trotskistische organisaties,de B.S.P. en L.S.S.P.,bij de volgende
verkiezingen een volledige overwinning zal brengen.

Dit is internationaal van grote betekenis.
Ook in ons land wordt meer en meer het Stalinisme verwor-

pen en zal Lenin op de voorgrond treden^ de arbeiders hebben ge-
noeg van het Stalinisme.

Wij moeten deze arbeiders bijbrengen,dat niet Lenin doch
Stalin het communisme tot een paskwil heeft gemaakt.

De R.C.P.,zal,mits wij slechts de juiste tactiek toepassen
een grote toekomst tegemoet gaan.

Hofland,Albert zegt,dat een grote propaganda-campagne moet
worden ingezet.D aar een pamfletten-campagne te duur is,zal met
kalken moeten worden doorgegaan.

Daar spi|ker en Kruidhof»Engel Harm,niet goed kunnen samen-
werken, zal laatstgenoemde het innen van de contributies op zich
nemen,terwijl hij geen zitting meer zal hebben in het bestuur.

Voor de buitenwereld zal Kruidhof.Engel Hana uit zijn be-
stuürfunctie zijn ontheven "wegens drukke werkzaamheden in het
O.V.B,"

Oosterwijk>Cornelis zegt,dat vooral met kalken moet worden
verder gegaan en stelt voor voorlopig, seherpgestelde gestencilde
manifesten in de bedrijven uit te geven.

Spreker noemt als voorbeeld de glijdende loonschaal en zegt,
dat alles,wat nu door de Uniebonden en de Regering gedaan wordt
lapwerk is.

Het levenspeil van de arbeiders is sLechts te verbeteren en
te beschermen door de uitvoering van ons Urgentie program.

Onze leden krijgen in de leidende functies van het OJ.V.B.
steedsjneer invloed,zo hebben reeds drie leden zitting in dê~PTaat-
sfelijkT jttaaa van dié organisatie.

Hoewel het moeilijk is zullen wij hiervan als partij zoveel
mogelijk gebrfcik moeten maken.

Indien er zich belangrijke zakjeJEi voordoen zullen wij moe-
ten optreden,

.Ook-
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het verzoek van het comité aan van den BEiRGr.Anton.geb. 23-3-1903
te Rotterdam (bekend) , voor een bezoek aan ïoego-̂ iavië, zullen wij
uit alle macht verdedigen.

Hofland, Alb er t stelt hierna de bestuursverkiezing aan de orde,
Ka wat heen en weer gepraat wordt besloten dat gruidfaof «Engel Harm
en Verzijl, Jan zullen aftreden en worden Versloot, Harmen en Sterk.

gekozen. ^M
Het bestuur wordt nu als volgt samengesteld:-'

Politiek aecr. en adviseur: QOSTERWIJK. Cornelie
Secretaris;
Penningmeester:

Propaganda:
Lid:

HOFLAKD. Albert l
EIKMAWS. Bernardus, Valentinus, Chris-

tianus
STERK. Arie
VERSLOOT. Harmen

fferares«Mözes,zegt,dat a.s. Zondag 21 Mei in Amicitia in den
Haag een conferentie zal worden gehouden,waarop mede het landelijk
werkprogram zal worden besproken.

Er zijn reeds besprekingen gehouden om te komen tot een fu-
met "De Socialistische unie",waarbij weïderzijds de drang be-

staat om loyaal samen te werken,zonder dat bepaalde principes in
het gedrang komen.

Om wederzijdse leden hiermede vertrouwd te doen geraken zal
zowel in "De Stem" als in "De Tribune" een openlijke discussie
worden gevoerd.

Om dit te bereiken zal de redactie van "De Stem" haar dis-
cussieartikel plaatsen in "De Tribune" en omgekeerd.

ROORDA. Gerrit,geb. 4-9-1890 te Terwispel (bekend),zelf is
met het voorstel tot fuseren gekomen.

Spreker waarschuwt,dat de afd.Rotterdam niet op de komende
gebeurtenissen vooruit moet lopen door plaatselijk een fusie te

* bespreken. Een goede verstandhouding met PROHK,Oarlostgeb. 30-8-
1905 te Rotterdam(bekend) is wel aan te bevelen.

Hofland,Albert sluit hierna te 23.30 de vergadering. Einde.



,/OnJTIOMIH COMMÜBISÏIISCHÏÏ PARTIJ Afd. Rotterdam.
Socr . A Hofland West Varkenoor dr: :hewoli '-53 - 19

Barde Makkers. '
Hier Gij nedig ik je uit tot het "bijwonen van de leden vergadering

Lke gehouden zal cordon op " Dinsdag 16 v; o i a. s. ten huize van
P.G, A Hofland Aanvang presies 3 uur.

Agende. ' -
Verkiezingen.
Ket werk van de partij in de komende periode
verkiezing be:

Kameraden vyio z'n. Oor te luisteren h,oef t gelegd tijdens de
laatste' ̂ /erkiezingen weet dat er heel T;./at ar'oeiders gespreken heboen
óver de Partij.Het is een kloino groep par tijg ̂ noten die er in geslaagd
ZVFI dit te "G c r ijken. Dit zaad wat in de tuin v?,n go 11 er dan is uitgestroo
strooit moet worden gevoed en geoogst,De ^erkcrsgroep vergroot.De
ïartij goroorganiseert ,het ^ork opnieuw verdeeld worden.Verzuimt niet
er Mj te zijn.Ook jou inzicht is nodig.

Kam Groeten , A"b Hofland
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Verslag van de besloten dis^trictsc^onfe_rentie van
de Revolutipnnair Communistische Part" ij 7(R".'O .P .7, geE oud en
op Zondag 21 Mei 1"950, te 10.30 uur, in het gebouw
"Amèiitia*1, Westeinde 15 te 's-G-ravenhage.

Aanwezig:
y * Ferares, Mozes, geb:5-1-22 te A'dam,wonende te Arasterdam;
* * Van fijn,Theo,geb:28-6-27 te A'dam,wonende te ABBBterdam;
K * Wieringh,T h.,na d ere personalia niet bekend, wonende te

Amsterdam;
X, *Drenth, Hugo Hfirmon, geb:23-2-16 te Haste(Dld), wonende

te 's-G-ravenhage;
y- * Ljan&enberg, Hermanus Theodorus,geb:22-3-1900 te Zutphen,

wonende te Delft;
X f Oombrink, Henricus Johannes Theodorus, geb:27-5-84 te

Schiedam, wonende te 's-G-ravenhage;
XüOombrink,Oornel is , geb:9-12-18 te Hof van Delft, wonende

te Delft;
A Sterk, Arie, geb:18-10-06 te Vlissingen(bekend);
x: >, Hofland, Albert, geb: 14-9-16 te Rotterdam (bekend);
x :Versloot, Harmen, geb:12-10-83 te Schiedam(bekend);
y^Eikmane, Bernardus Valentinus Christianus, geb:13-6-14 te

Winterswijk (bekend);
/? Bre*derveld, Frans, geb:29-6Tl906 te Vlaard ing er-Ambacht,

wonende te Schiedam;
•" * Siteur. Pieter, geb:1-9-95 te Rotterdam (bekene); en :
v t Oosterwijk, Cornelis, geb:6-11-06 te Rotterdam(bekend) .

Drenth, HJU., als voorzitter fungerend, opent te
10.30 uur de conferentie en zegt, dat de verhouding van
de 4e Internationale tot de Joego-Slavische Communistisch*
Partij, de wereldsituatie, de relatie met de Socialistieel
sche Unie, de opbouw van de afdelingen en de situatie
van "De Tribune" zullen ?/orden besproken.

Van Tijn, Th. zegt een kort overzicht te zullen
geven over &etgeen is besproken op het j.l. te Parijs
gehouden congres van het I.E.C.

Spr. moet zich, gezien het feit dat 8 dagen is
geconfereerd, beperken tot het trekken van conclusies

J, en de daaruit vastgestelde feiten.

r o-
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Spr, zegt, dat we in-d© toekomst met twee crises te maken
krijgen, -n.l. die van het kapitalisme en die van het
Stalinisme.

Het kapitalisme was in '46/'47 in de aanval om
Europa en de Aziatische landen economisch weer op de been
te helpen en daarmede de Stalinistische invloed af te wen-
den; hierin is het gedeeltelijk geslaagd. Hu echter staat
het zelf voor een economische crisis. Het Amerikaanse
kapitaal heeft thans alle moeite om het hoofd boven water
te houden. Be gehele oogst is door de regering in Amerika
opgekocht voor een prijs welke lager ligt dan het materi-
aal, waarin het verpakt wordt. De lichte industrie en de
landbouw worden geheel door subsidie van de regering op de
been gehouden. Zijn enigst voorlopig redmiddel is de zware
en bewapenings-industrie.

Het kapitalisme zal dan ook alles doen om zich te
verdedigen en zijn stelsel te behouden.

Het Stalinisme staat ook voor een crisis, n.l. een
politieke crisis. Se Sovjet-Unie begint haar invloed op
verschillende landen te,verliezen. Sprekende voorbeelden
zijn Ghina en Joege-Slavië.

In Ohina is het reeds zover dat de Russische in-
vloed wordt aangepast aan de wil van de massa. Hier vol-
trekt sich een C9ntra-revolutie van een oorsprong welke
alleen terug te,vinden is in het Rusland van 1918 tijdens
de October-reyolutie.

De 4e Internationale laat hierin wel degelijk haar
invloed gelden. Het Stalinisme demonstreert zijn.zwakheid
door het doen van concessies. ITog in 1947 en 1§48 werd
Joego-Slaviè* in de communistische pers ten'*voorbeeld gesteld
aan alle socialistische landen, terwijl het nu wordt uit-
gekreten voor een fascistische staat, omdat ïito en zijn
regering het socialisme anders ,zien dan Stalin-,

In Frankrijk is de hetze tegen ïito zo groot dat er
als tegenwicht een comité is gevormd om de arbeiders te
inspireren een bezoek, aan Joego-Slavië te brengen. De

-^ resultaten van deze comité's zijn zo groot, dat de Stali-
O nisten hun leden reeds de medewerking aan de comité's

verboden, ,33e communisten, die medewerking verleenden werden
uit de partij gestoten en verraders genoemd. Ook dit demon-
streert de zwakte van het Stalinistisch stelsel. Mede door
deze maatregelen wordt de belangstelling voor Joego-glaviè*
steeds groter.

llle sectie's krijgen -opdracht van deze situatie
gebruik te maken en comité's te vormen om deze toestand
internationaal mit t.e „buiten, onder de leuze "Joeg o-Sla v ie"
is fascistisch? arbeiders kom mee, we gaan zelf kijken".

In dez@ geest zal gewerkt WBX$:B» en op korte ;térmiji
aangepakt moeten worden. Aan iedere goedwillende arbeider
zal dit vraagstuk voorgelegd moeten wWden om dan te komen
tot de oprichting van een comité, dat de actie verder zal
uitwerken. In enkele bedrijven zal dit direct ter hand
moeten worden genomen,.

Spr. zegt een onderhoud te hebben gehad op de
Joego-si^viache legatie, waar, hom, alle medewerking is tèe-
gezegd. Propaganda materiaal en brochures zullen worden
verstrekt o® de, arbeidere bekend te maken met het socialisme
in «Joego-glavü. Een vooraanstaande functionaris uit de
Joego-glavische regering zou zich bfebben uitgelaten, dat
hij op het standpunt van Erotsky staat.
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Spr. waarschuwt deze mededeling voor zichzelf

te houden en zeer discreet te behandelen.
Onze taak is het comité zo te vormen dat men

nooit aal kunnen zeggen dat het uitgesproken Trotskistisch
is, hoewel onze invloed overwegend moet blijven.

Begin direct in de afdelingen met het werk,
binnen korte tijd komen meer vastomlijnde plannen.

Ook zullen jeugdgroepes moeten worden gevormd
en lezingen over Joego-Slavië worden gehouden aan de
hand van de rapporten, welke door hen die dat land be-
zocht en -zullen worden gemaakt. Spr. zegt dat deze zaken
door de leden van de R,C.P. in de Raad van het O.Y.B,
ter /taf el moeten worden gebracht.

Ir zijn goede perspectieven voor de uitbouw van
onze partij. "ÜEóont dat er wel degelijk socialisme bestaas

»v

M. geeft een overzicht over de j.l.
gehoÈdenrverkiezing voor de Prov.Staten.

Spr-r meemt, dat de oorzaak van de teruggang van
het stemmenaantal moet.worden gezocht in het te laat
beginnen met de verkiezingsactie en het uitblijven van
de beloofde Belgische auto.

Wij moet©m ons ernstig bezig gouden.met de vraag-
stukken van de dèg. De Joego-Slavische zaak kan er toe
bijdragen onze partij meer bekendheid te geven.

-̂ — Spr. zeg t1», da t het P-»B. van de R.C.P. een uit-
nodiging heeft gefeiad tot bijwoning van een congres tot
stichting vaa een Socialistische Unie. Spreker en Santen,

jj~' SalomojQ zijn op het eongres geweest. De bespreking
tjjlfl om te komen tot een frasering is vastgelopen. Toor enige
{ J weken terug kreeg het partijbestuur wederom een uitnodi-
' gi&S voor een bespreking met E oor da»Q-errit, geb:4-9~9Ö

te'ïerwiepel, wonende te Tijnge," Pronk,Sarloa, gebj
30-8-05 te Rotterdam( bekend J en jïouwaard ,_£££££> lis, geb:

*̂ .30-3-95 te Rotterdam, wonende EToTensstraat 35~b te
Rotterdam.

Wij zijn thans zover gevorderd dat in principe-
is besloten tot fusering, len open discussie aal'er toe
moeten.bijdragen de leden van beide zijden te overtuigen
dat samenwerking nodig en nuttig is.

Het partijbestuur is zich bewust van zijn ver-
antwoordelijkheid ©n zal zijn standpunt niet verloochenen
Onze tafetiek daarentegen zal wel eeae vreemd kunnen
Blijken. Het doel blijft fusering.-Daarna de leden ver-
trouwe maken met "de leer van &££fin en dan met de zuivere
leer van ïrotsky. groak,G., de politiek secretaris van "
de Soo.ïïhie en redacteur van a$e Stem11 staat geheel aan
onze -aijde.. . ;.

Soorja,a.; die enige maasden geleden zei, dat de
ïrotsklsf¥n geweerd moesten worden, is reeds zover be-
werkt, dat hij erkent heeft dat een fusering toe te
juichen zou zijn. Over drie weken zal een officiële
bespreking worden gehouden. De afdelingen zullen direct »
daaraa op „cle hoogte gebracht worden met de stand van

i zakeai Wij zijn op ;weg belangrijke besluiten te nemen.
'T— Sen grote zwarte plek staat jaog op de agenda "De Uribi^e8
^ Ife hebben een schuld van fl.1100.-, laar buiten zullen we

zeggen-dat .te,.verkiezingsactie ons die schuld bezorgd
heeft, doch w i j weten w e l beter*. . . .

' - ' - -Br- . - ,.>
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A Ir moet geld binnenkomen, willen we de verschijnirjj
/ van HBe ïribunBrBweer voor 2 ̂ tóc"; garanderen. Beknibbelen"

op de kosten bij dé drukker is niet meer mogelijk. De
prijs is al zo laag mogelijk gehouden. Juist nu "De
Tribune" groter van formaat moet worden i.v.m. de te
voeren discussie met HDe Stem", zegt de werkelijkheid
"inkrimpen". Spr. doet een hartstochtelijk beroep op alle
afdelingen alarm te slaan en alle kasgelden binnen 14
dagen aan het £.B. op t,e sturen, indien mogelijk met een
flinke persoonlijke gift van alle ledden.

C ombrink, H * J ,!E h.' en Combr4nk,0» uiten hun onte-
vredenheid over het verloop Van de verkiezingsaetie. Her-
haaldelijk mQesten afspraken worden gemaakt, welke later
weer moesten worden afgezegd, Be reactionnaire politie
laehte zich slap, als wij weer eens op het nippertje
moesten bellen en ze.ggen dat b.v. de propagandatoeht ,met
de Belgische aato niet doorging. Qok ie gekozen strijd-
leuzen waren,niet van de beste kwaliteit; zo kalkte men
b.v. in Sotterdam dé oiade afgezakte leuze "Oorlog tegen
de Oorlog" en de leuze "tegen Kremlia en Wallstreet*.
Politiek gezien zijn deze leuzen wel goed, maar zij pakken
de massa niet. Hem stelt voor de verkiezingscampagne in de
toekomst wat eerder ,te beginnen, de afdelingen hierin
geheel vrij te laten en een 2e verkiezingaf©ads „te
stiehten. , ,„ „ . , , „ „

gpmb_rin̂ ,C,I zegt het eens te zjijjn met de ziens-
wijze van ye'ffarfee,!.- t.a.v. te Seciaiiötisehe Unie en
jaeenf» datThet partijbêstaur soepel zal te©et§n zijn in het
vasthouden van Se eigen principes, ïactiek speelt in de
politiek ©en grote rol. \ .,

®oateiwijk,Ql-, zegt niet in te ziea waarom de leuze
"Oorlog tegen ie ©orl f g» niet goed is,. Zo oad als deze is
heeft zij steeds goed voldaan, Spr. meent eveneens dat
de afdelingen tijdens Ie verk-iezingsaeties meer vrijheid
van handelen moeten hebben^

Heflani,!. aegt, dat hij de afdi. jeugd van het
O.Y.B, wel een paar mensen te vinden zijn, die de vorming
van een comité voor ̂ oego-®lavi8 op zich zouden willen
nemen. Het grootste struikelblok zal echter het financiSl©
gedeeltelijn.

s tBt7»0h. zegt, dat de gehuwde arbeiders
geen .paai" welejö IOQÊ voo£ een reis aaar éToego-Slavi.i8
kannen misseja. gpr. stelt voor deze aangelegensheiél op de
Joego-Slavisehe Legatie te bespreken. Senetemmig is men
van oordeel lat door een fusie met de Meëialistisohe Unie,
de politiek van de l-.S.P. beter zal worden aanvaard, mits
men tactisch tewerk, gaat. ^ ; ? ? ; , , '

.. , [.;; zegt dat het persfonds door Hof laad ,A.
in de af d ïEott erdam is .-verwaarloosd en stel.t̂ ja d iens "
plaats een ander aan- te wijzen opdat dit fonds'nieuw léven,
wordt ingeblazen* .',,.' M , '

gitear,P-, die h^arvoor wordt aangezocht, zegt toe
het fonds weer op plpfen fè zullen "zetten.

"M n-
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Tan T ij n, Th. beantwoordt de sprekers en zegt dat
'de plannen aangaande Joeg o-Sla v Ie pas in het beginstadium
zijn. Niettemin kan vast met het werk worden begonnen. Als
wij zover zijn dat wij kunnen zeggen dat het comité is ge1?©

vormd en wij mensen hebben, die willen vertrekken, eerst
dan kunnen wij/de Joego-Slavische legatie aankloppen» De
rest komt dan vanzelf. Uitnodigingen voor een bezoek aan
Joego-Slavië sullen aan al de vakorganisaties worden :
gezonden. Spr. doet een beroep op de leden van het G.VoB, j
ook daar de Joego-Slavische zaak goed te verdedigen. |

De mededelingen omtrent Joego-Slavië moeten strikt
geheim blijven; niets mag er op wijzen dat wij de Joego-
slavische actie op touw zetten. De C.P.R. zou van deze
wetenschap gebruik kunnen maken. i

j

Ferares,M. zegt, dat door samenloop van omstandig-
heden de R.C.P. steeds met financiële tegenslagen te
kampen heeft. Een plan maken is niet moeilijk, maar de
uitvoering hangt af van de financiën. Spr. zegt, dat de
leden zich moeten houden aan de partij-discipline en niet
op eigen houtje een verkiezingsactie mogen gaan voeren.
De afdelingen moeten werken aan de hand van het RCP-progranh
In enkele gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
Overigens wordt niets gedaan zonder dat eerst overleg met
het part i jbestuur is gepleegd. Spr. zegt toe in het overleg
met de Socialistische Unie enige soepelheid te zullen
betrgchten.

Drenth,H.H. zegt, dat de 2e druk van de brochure
"De 4e InTërha t ionaIe" nog niet is uitverkocht en dat de
RCP-centen, welke hierin zitten, er uit moeten komen. Spr.
noteert voor diverse afdelingen 150 stuks en sluit te
17.30 uur de conferentie.
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Op Zondag 21 Hei 1950 is te 's-Gravenhage een districts.
conferentie gehouden door de Revolutionnair Communistische
Partij (R.C.P.). Onder de aanwezigen werden opgemerkt: De
leden van het Centraal Comité (C.C.) van de R.C.P.:
Maurice ÏSBARES, ÏÏheo VAN TIJïT en Theo WIERINGH, allen wonen,
da te Amsterdam.

Uit Rotterdam waren aanwezig:
- l H.VERSLOOT, P.SIÏEUS (nietsw lid), A.HOÏLAHD en C.OOSTEHWIJZ.

Uit Schiedam:
Frans BREDÏÏRVSLD.

Uit Deliti
Oor COMBRIÏTK en H.IAÏÏGKNBEKG.

Uit Den Haag:
HU&CL.Hermaan DREHTH, geboren te Haste 23 Pebruari 1916,

wonende Frankenstraat 55b,
Alb e r t us J ohanne s V AH DER- 2 WAg, geboren te Leiden 22

Januari 1912, wonende ïrekweg"'Tl eh .;
Henricus J ohanne s Theodorus CJ3MBRIIJK, geboren te,

Schiedam 27' Meï~Ï88'4V wonende" Van der Hoopatraat 35.
Om plm. 10.30 uur werd de conferentie door H.H.DRMTH

voornoemd geopend.
" ^ D f i ï ï N T H sprak een woord van welkom en verleende vervol-

gens het woord aan het C.C.-lid: Theo VAN TIJK. VA1T TIJK
*~ gaf een overzicht van hetgeen is behandeld op het 8e Plenum

van het Internationaal Sxecatiei Comité (l.E.C.) van de 4e
V'" Internationale, welke zitting heeft plaats gevonden in de

laatste week van d e maand April 19̂ 0 in Parijs (Fr.). De
toestand in de 40 secties van de 4e Internationale is over
het algemeen, volgens spreicer, goed. In China is door het
optreden van d e partij veel invloed verkregen op het volk.
De regering aldaar houdt terdege rekening met deze invloed
en handelt dien overeenkomstig. Ceylon schetste spreker als
de grootste sectie van de 4e Internationale. Meer dan
30.0QO personen bezochten daar een meeting van de partij.
Ook in India ontwikkelt de toestand zich gunstig. 'Tengevolge
van corruptheid zal de regering de macht niet in handen kun-
nen houden, waarna deze door de arbeiders wordt overgenomen

In Viet-Mam aijn veel posten in het vrijheidsieger in
handen van leden van de 4e Internationale.

Over Indonesië was men volgens spreker niet tevreden, l
omdat hè u nog niet is mogen gelukken om aldaar contacten te
leggen met geestverwanten.

Ha deze uiteenzetting werd ruim een uur gepauseerd.

-In-
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In de middagbijeenkomst werd door Theo WITSHINGH een
voordracht genouden betrenende de verhouding van de 4e
Internationale en lougo-Slaviè. Een jaar geleden, aldus
spreker, wilde men aan het ïougo-Slavische gezantschap
niets te malten hebben met ïrotzkisten. Op een verzoek om
een ondernoud van de R.C.P. werd niet gereageerd, Korte
tijd geleden heeft er echter een onderhoud plaats gevonden,
waarbij de vertegenwoordigers van de H.C.P. zeer goed wer-
den behandeld. Dit ondernoud heef c enige uren geduurd. -

"Sr is afgesproken, dat de -ti.ü.P. zal zorgen voor het
samenstellen van brochures en hè G ia oen drukken en versprei-
den van propaganda-materiaal. De kosten hiervan auiien wor-
den betaald door/Iougo-Slavische gezantschap.

Ook kreeg men een aabod om jeugdbrigades samen te stel-
len, die een maand in iougo-Slatiië mogen doorbrengen. De
moeilijkheden hierbij zijn echter, dat de jeugdige arbeiders
in Hederland geen maand vacaiitie hebben en de kosten van de
reis tot aan de grens van Yougo-Slavifi aeif moeten betalen.

Aan A.HOFLAND en C.OOSTEEWIJK is opgedragen in de
O.Y.B, jeugdbrigades samen te stellen.

De lougo-Slaven toondehzich entnousiast over de resul-
taten van de bespreking, uij deelden nog mee, dat er deze
zomer 100 studenten uit Nederland naar Xougo-Slavië mogen
komen.

Vervolgens deelde Maurice FEfiARES mea, dat er een dis-
cussie zal worden geopend met de Socialistische Unie. Tot
een fusie met deze beweging is de E.C.P. nog niet bereid,
hoewel het aanlokkelijk is, omdat de Socialistische Unie
afdelingen heeft in plaatsen, waar de E.C.P. geen afdelin-
en heeft.

Tot slot oefende spreker aandrang op de leden uit om
het geld van één dag weekloon af te staan aan de partij.
Dit geld moet dienen om de schuld bij de drukker van de
Tribune, groot f.1200.—. te voldoen.

Om plm. 16.00 uur werd de bijeenkomst door H.H.DRSNTH
gesloten, (einde)
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Verslag van de bjssloten bestuursvergadering
van de Revolutionnair O ommunis1 1 'is ch e Partij (E. C. P.)
af d jEoVterdam/ geHo'uWen op Woensdag 7 .Juni 1950 te
20 uur, ten huize Van Hofland, Albertj geb:14-9-16 te
Rotterdam, (bekend).

•f—v HofJ-agd, A., voornoemd, opent te 20.30 uur de
vergadering en zegt, dat een brief van het afdelings-
bestuur van Amsterdam is binnengekomen, £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 postwissels,
doch dit is niet voldoende om de schuld van de krant
- f 1.11 00.- - in te lopen.

Tot 1 Augustus 1950 kan «De Tribune" nog
geregeld verschijnen, mits voor die datum fl.50Ö.-
is afbetaald. Hiervoor zal een offer moeten worden
gebracht. Het afdelingsbestuur van Amsterdam heeft dan
ook- in verband met de financiële1 toestand van de krant
het volgende voorstel aan het P.B. en G.C. voorgelegd:
het kader van de partij zal zorgen dat voor 1 Augustus
a. s. de benodigde f 1.500.- aanwezig zijn, als volgt
verdeeld over de afdelingen:
Amsterdam . ....... f 1.300.-;
Rotterdam . . ...... 1(S<D.-;
Den Haag ......... 50.-; en :
Delft en Dordrecht .... 50.-.

Het P.B. en C. G. hebben dit voorstel goed-
gekeurd .

In verband met de discussie tussen "De Stem"
en "De Tribune11 kan de krant geen week worden gemist.
Voor velen zal het op te brengen bedrag te hoog zijn,
daarentegen zijn er ook leden, die als zij werkelijk
willen, meer zouden kunnen do-en.

Versloot ,Harmen, geb:12-10-83 te Schiedam
(bekend), voorspelt, dat geen enkel lid of abonné",
naast de bijdrage voor het persfonds, nog een extra

f, gift zal geven.

-Oosterwijk-
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ppsterwijk, Cornelis, geb: 6-11-06 te Rotter-
dam (bekend), meent dat het goed ia 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 bedrag,voor MDe Tribune" willen geven0 Spr„
zegt dat het bedrag van f1.100.- voor Rotterdam te
hoog is en stelt voor het P.B. te berichten dat op

* fl. 75.- kan worden gerekend.
•f—-~

Hofland,!, zegt van het P.B. de opdracht
gehad te hebben, zo spoedig mogelijk te komen tot
de oprichting van een comité voor de uitzendingen

. naar Joego-Slavië.
T f Het besoek van Herremans, Abraham, geb:

6-10-04 te Bèrdreoht (beken?)T aan "joego-Slavië en
naar aanleiding daarvan het artikel in het Sotter-
damsch Parool van 3-6-1950, zal voor dit doel
moeten worden uitgebuit.

Spr. zegt, dat "De Waarheid" van 5-6-50
insinueert als zij naar aanleiding van Herremans*
bezoek aan tjfoego-Slavië, bericht dat deze in nauw
contact a±aa{i zou staan met het O.Y.B.

Wel zal op initiatief van de R.C.P. moeten
worden geprobeerd, Herremans tot het O.T.B, te
trekken, om hem dan na _ eni^e tijd in het comité.
te wringen. Om tot oprichting van het comité te komen1
zal een ledenvergadering moeten worden gehouden.
Spr. meent, a-at öe-t mogelijk zal blijken in 2 bedrij-
ven een comit'ë op te richten.

Besloten wordt Woensdagavond a.s. een leden-j
vergadering te houden. j

HofJ.anö,A. zegt toe de leden een goed gestel-I
de uitnodiging" te zullen toe zenden en hun te 'zullen
wijzen op de belangrijkheid van deze a.s. vergadering.!
Spr. zegt, dat nog 2 nieuwe leden, tevens abonné's
op "De Tribune" zijn ingeschreven en sluit te 23 uur
de vergadering.—Einde—
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Verslag van de besloten Iedenvergadering van
de Revolutionair jCommunistische Partî ,!g.C.P.afd»Rot-
terdam,gehouden o"p~Woe'ri3dag«'l4 Juni 19 50, t e ̂.00
uur,ten huize van Hofland,Albert,geb,14-9-16 te Rot-
terdam (bekend),aan de West-Varkenoordseweg 33 kl.19
te Rotterdam.

Aanwezig:
x > Oosterwi.-ik.Cornelis,geb.6-11-06 te Rotterdam(bekend)
l»Hofland,Albert,geb.14-9-16 te Rotterdam (bekend)
^ i Sterk,Arie,geb»18-10-06 te Vlissingen (bekend)
7<4 Versloot,Harmen,geb. 12-10-83 te Schiedam (bekend).

Jf < Schimmer,Hendrikus,geb*geb.7-5-23 te Rotterdam(bekend
Xi Schimmer«Adonis Marinus,geb.22-2-22 te Rotterdam (be-

kend)
/v*Siteur,Pieter,geb. 1-9-95 te Rotterdam, (bekend)
kiKoning,Hendrik,geb.4-2-87 te Rotterdam (bekend)
X- > van Uitwegen, Jan, geb. 3-8-90 te Rotter dam, (bekend)
'yjEikmans,Bernardus,Valentinus Christianus,geb.13-6-14

;- ,- ,.. te Winterswijk(bekend)
7^1Breederveld,Trans,geb.29-6-06 te Vlaardingea-Ambacht

[b~ekend)
en als adspirant lid,

yiBeeks,Willem,geb.17-7-91 te Tiel, (bekend)

Een afschrift van de convocatie is aangehecht*

Hofland,Albert,opent te 20.15 uur de vergader
ring en leest een brief voor uit Amsterdam,waarin op
alle leden gezamenlijk een dringend beroep gedaan
wordt om als extra bijdrage vóór l Augustus 1950,
fl. 550.— bijeen te brengen.

Door de verkiezingsactie is een schuld ont-
staan van fl. 1000.—,De gevolgen van dit tekort zijn
niet uitgebleven,want wil de"!j.1ribune" regelmatig kun-
nen blijven verschijnen,dan zal voor l Augustus een
bedrag van fl. 550.— bijeen moeten worden gebracht.

Spr,zegt,dat het afdelingsbestuur in zijn j.l.
gehouden vergadering heeft besloten dat de afdeling
Rotterdam f l, 100.— aan vrijwillige bijdrage zal
bijeen brengen*

Dit bedrag kan er komen als alle leden mee-
werken.Allen zeggen hun medewerking toe.

De volgende bedragen worden genoteerd:
-Oosterwijk
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Oosterwijk ,0. fl» 10, —
Hofland A. " 10,—
SiteurtP, " 6. —
§terk,A, » 6.--

.M, " 7.50
ScïïTnüoër tH " 5 . —
Koning «H, " 1. —
Breederveld.F, " 7.50
va n JJimwe ge n f J . " 7.50
Eikmans «B. V»Ch.' " 7. — en
Ve_rsloot,;H. " 1.50

Siteur,Pieter,zegt,de genoteerde bedragen in de
komende week te zullen komen incasseren en deelt te-
vens mede, dat de peofondsactie al aardig loopt ;14 le-
den hebben reeds voor een vaste bijdrage per maand ge-
tekend.

Versloot tHarmen, zegt , dat de geldelijke bijdra-
gen niet moeten worden gehaald in de weken ''waarin
de krant en de contributie moeten worden betaald, daar
de meeste leden dan geen bijdrage kunnen geven.'

Oost erwi jktC ornelis , zegt t dat aan de leden,die
daarvoor in aanmerking komen,nog een intekenformulier
zal worden toegezonden.

Spr. stelt voor de sympathiserende leden buiten
de actie te houden,daar de gehele kwestie intern op-
gelost dient te worden.'

Spr, wil tevens het Hogfdbegtuur laten weten,
dat de afdeling Rotterdam flj 100j~ bijeen zal bren-
gen en dat in de komende week reeds een gedeelte daar-
van tegemoet kan worden ge zien.1 Beide voorstellen wor-
cbn aangenomen.

Hofland, A Ibert, stelt voor tOost erwi .1ktC ornelis
een uiteenzetting te doen geven over het vraagstuk !
Comité-vorming-Joego-Slavië*1 j

Oost erwjjk, C ornelis zegt dan, dat het aan allen !
reeds bëk'e "nÖl̂ zai zijn, dat twee communisten n.l.Herre- |
mans, Abraham, geb. 6-10-04 te Dordrecht (beleend) en
Ista,G-errit Cornelis,geb. 24-10-29 te Rotterdam (bekend
naar Joego-Slavië zijn geweest en dat zij over deze
reis een rapport hebben uitgebracht»

Op deze twee mensen wordt in"De Waarheid" een
aanval gedaan.

Ook is het uitgebrachte rapport niet weerlegd,
Het artikel in "De Waarheid" tegen Herremans en Ista
zullen wij als propaganda gebruiken.

Alleen al het feit, dat men fascist en verraders
wordt genoemd als men Joego-SlaviS bezoekt, zal zich
wreken in de eigen gelederen van de Communistische
Partij,

Spr, stelt derhalve voor een pamflet te doen
drukken, waar in het rapport van Herremans, Abraham en
I>sta,Gerrit Cornelis,en het artikel uit "De Waarheid"
in zijn geheel wordt opgenomen.

Niemand zal beweren dat Joego-SlaviS een ide-
aal-staat is,doc%el dat in Rusland, dat zelfs een le-
ning uitschijft,na 3o~ jaren S ov j et regiem, nog geen

-socialisme
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socialisme is»
Binnen enkele dagen zal het adres van het "Voorlo

pig comité*"bekend worden gemaakt,waar een ieder ,die
meer v/il weten over de zaak Joego-Slavie" zich kan ver-
voegen*

Dat zal de vorming van een definitief comité ver-
gemakkelijken.

Spr.-zegt met Drenth,Hugo Herman,geb.23-2-16te .
Haste (Dld) hieromtrent nog een "bespreking te moeten
hebben.

Zonder onze leden op de voorgrond te laten tre-
den..̂ !, om de beste resultaten te bereiken,moeten
worden getracht zoveel mogelijk N.V.V.-ers voor het
comité te interesseren.

Spr.stelt tenslotte voor,met het oog op de kos-
ten, de pamfletten voorlopig alleen in de haven en
de metaalbedrijven uit te zetten.

Ook dit voorstel wordt aangenomen.

Hofland,AIbert,zegt,dat Zondag a.s»tussen enkele j
vooraanstaande leden uit de "Socialistische Unie"en !

de R.C.P*,een bespreking zal worden gehouden,welke wel
in voor "ons" gunstige zin zal verlopen»1

Hierna zullen de besprekingen in de afdelingen
worden voortgezet.

O Q.st,e rw i_.ikf C ome l i s, m erkt op,dat er nog slechts
b̂ ejsprekin̂ ê n worden gehouden.Tot nu toe zijn deze
zeer gunstig,ook voorjwat betreft het opnemen van onze
bestuurders in de leiding van de gefuseerde partij*

Spr.zegt,dat men zich moet onthouden van te voor-
barige voorspellingen;er kan altijd nog een kink in
de kabel komen.'

H ofla nd, A lb e rt sluit hierna te 23.1$ uur de ver-
gader ing.B INDE.

N.B.iËen afschrift van het beroep op de offervaardig-
heid van de leden is aangehecht.



R E V O L U T I O N A I R C O M M U N I S T I S C H E P A R T I J .

Af d* Rotterdam Secr.,V/est Varkenoordseweg 33 kl*19

i

Partijgenoten |
.

Ondanks het warme weer dwingt de noodzaak ons toch de partij
genoten bijeen te roepen.De fusiebesprekingen nemen aen aanvang,ook onze
afdeling zal klaar moeten zijn.Ua de landelijke besprekingen zullen er
gezamenlijke cursus vergaderingen komen,waar de nog verschil van standpun- ;

tussen de R.C.P. en Socialistische Unie weg gediscuseert moet worden.
Kameraden v/ij roepen jullie ook op voor een ledenvergadering

welke gehouden zal worden ten huize van A.Hofland a.s. Woensdag 8 uur j

Het werk moet klaar voor de komende periode.
Je aanwezigheid is noodzakelijk.Met R.C,P, naar de eenheid. j

.i i
kam. groeten A,Hofland.' j



- A F S O H R l g I -
ALARM //ƒ

De'Tribune De Tribune

ALARM

Revolutionair Gofflrcunistische Partij; Af d. Rotterdam.

Kameraden,Vrienden van de Tribune,

Onze part ijafdeling richt zich tot U met een dringen-
de oproep om finantieële steun voor onze rode pers.In de verkiezings-
actie maakte onze partij een schuld van -f f 1.1000.—.

Hierdoor is de uitgave~van de Tribune in gevaar geko-
men. Kameraden wij weten,dat het tekort in Uw huisgezinnen steeds toe-
neemt.Dit neemt niet weg,dat de strijd voor het Socialisme,de strijd
voor het program der R.C.P.,die de weg daartoe zal openen,moet worden
voortgezet.

Kameraden,de Tribune zal in de komende periode é» on-
misbaar zijn.Zij zal de voorhoede van de ïïed.arbeidersklasse de weg wij-
zen, die zal leiden naar de sociale wereldrevolutie.

Kameraden,de klasse-tegenstellingen worden met de dag
groter.In de komende perioden zal het verraad van de z,g,arbeiderspar-
tijen duidelijker dan ooit aan het licht komen.

De Tribune zal het moeten zijn,die de Rev.kameraden
bijeen brengt,Zij bouwt bewust aan de Rev.Partij van de Nederlandse ar-
beidersklasse. In het eerstvolgende nm. van de Tribune,zal de discussie
worden geopend met"de Stem".Dit moet het begin zijn van de vereniging
van alle Rev. arbeiders in een partij.

Kameraden de Tribune moet vergroot,Hiervoor moet een
basis gelegen worden.Werft abonnees.Teken in voor het persfonds.Steunt
met extra gaven de rode krant.Kameraden de R.C.P, stond voor hetere vu-
ren.Wederom legt zij een vonk.Helpt haar aanwakkeren.Leve de Tribune.'.'/
Leve de Rev.PartijlÜ Leve de strijd voor het program der 4de Internati-
onale.

R.C.P.,Afd.Rotterdam,Secr.A.Hofland. iq

West Varkenoordseveg 33 =-

De ondergetekende
adres

Geeft zijn steun op de volgende wijzen

Een wekelijkse of maandelijkse bijdragen van
Extra gift

Proef adres (sen) voor de Tribune

Dit formulier zal door ê*£n van onze kameraden worden afgehaald
Ook hier kan je ons helpen,stuur het op naar ons secretariaat.
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Verb

I.c. 733.

indin{.; ï<o. il-- v

U V • : '

i.
- ~^

end . : buiten, ,evtorr ; congres R . G . p .

Datum ontvan vs tuer icht : 10-7-195^.

Eetrouv.baarhe.Lc orric;ht . ;_,ever: „. .troi v.;baar.

W-arderir.,.3 Vcr ic i . t : . j^trouv.baar.

f iever ,B bericht ,- , • - . ; • . c n e e n aan:

L'.edev. 'erk'Drjdo ir.i tantie ' f : G-cne

Cnderr.orr.er; actif1 : ^'.:;r,e.

»'

UntKtKSf l
Uit :
Ag.no,:
VPW :

21 Juli 1950.

U

.1

,N , '

'\n h e j p u e n g e ^ . ' o c c partijcongres

l van ce Revolutionnair Coiij'-itinibtische Partij (Ne»
d er l and ̂ e Sectie van de 4e Internationale, ge-

houden op Zoflüas 16 oTuli 195C, te IC .00 uur in
het gebouv, "]je Brakke Grond", ITes 53-55 te

Amsterdam.
Aanwezig 40 personen-, onder v i e l v re UK ̂

^n de oofivooatic is aangehecht.
geboren 5-1-1922 te An\Bter-_

darr., "« ene nee te Arnatercam, o_pent te 10.20. uur net
eer; '.voord var: v,-.;lkoin ,dj^jyer^ac.erin£; en ...zegt^ dat
de '"rrxrtiT i^ "erin buiïën^e\oön "congres tijeengè-
roe;,(jn ia on. d - - - fusie met de SocialiLtische Unie
-.e bespreken er, de moei l i jkheden, v/elke op het
lacii.Gte o^er 'olik rerezen 3Ï«j.n te ondervaRae^.

... ij^r , .ï^.e^t, ei at door h-.it Partijbeetuur de Ie
{ leid: r.;-; var] >.f-.t Congres is opgedragen aan £ute-

"Yf £^x, ,^arenQ,J nadere personalia hier niet Bekend,
'

vc
1.

Luteraa.r., J3. v: voornoemd , lees-t de agenda
r,.1. ds volpj '^nce punter.:

^iC-d o c '.'lir.^'.: n ;
?. •.',(: t r.ieuv-e or.tv;erp-program;
3. £;ecaohtenv;iüi,-elini; over het ontv.erp-prograri

door de ledeu ven net Centraal Coraité;
4 . u iscuG^ie ; en
5. G e te nenien be^liBsins;.
....... -; ------- -.Spr^^egt, dat van de 3ocialistische Tnie
^3*'i orief is ontvangen, welke de reeds gevoerde
l- "eprel iJn^en c,-', Besloten overeenkoneten tuscen
H . C. ;'., Soci&IxLtifcche Unie en andere groeperin-

schroeven ^et.
s, LI. , ze^t, dat de brief van de So-

cialistisuhe Uniri pas Vrijdag j.l. door het Par-
ti. ,1 c ••'Ltuur v:xr ue H. (j. P. ia ontvangen en meejat,
c at het beter 'vr.s, gev/eest , het congreB tot een
latere taturn uit te utellen or het . partijbe-
£ t r u r ,-• l e ~ 3 n h < i ü te ^even a.et de Socialistioche

-l'nie-

o
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Unie over oit schrijven van gedachten te wis-
selen. • •

De brief begint met de verontsohulöi™
Cin£ van ae zijde der Socialistische Unie, dat
zich ce moeilijkheden kan indenken, waarvoor de
R.G.P. z±cb geplaatst zie.t bi;} het ontvangen van
dit schrijven én dat si j hoopt, dat net niet tot

—k-̂ ailê se d achten aal l«iöejftj€fï vervolgt dan oage-

t^

J .
v

De Socialistüsahe Unie oordeelt, dat
het £ezaa«r>ll;jk"opgestelde Ofltfoerp-Program «iet
"breed" genoeg is, waardoor v*le goede eociails-
ten van toetreding a$ll*^*o3?dj4Éjo weerhouden,

V 'Dit moe-t y&itypü tfbor.Jtomeflf Voorts
geeft puitt. 11 van tiet Ob"%^93r0« l̂*ö^ram te veel . .\' voor'. Öfe verdediging wte^d* Sov^et-ünie.

Br aal sea w«g moeten v;orden gevonden
om te voorkomen, dat men meent,':dat ^vi^ de Sovjet-

^^-— """"'"";,D e socialïfetieohe Unie meent,, dat de
| E.C.P. 'niet: Verder'>al gaan. dan de verd.euig.lfig van
j de beginselen va# &$' Soy^et-Unie, ontstaaja door

! • Vtorkofli'^n jaoet worden, dat öe massa
aer.e vérjSedigin^ te önaen nadele aal uitleggen»

/ Cnc program moet van die aard zijn,
cl at elke*, klasse, afiibtenaar en middens tand era de
Qocialistiiphe leer van Marx kunnen aanvaarden.

*. _v. Een gedeelte van het Óntwerp-Program
kunjfteïljlworden gehandhaafd, doch vele punten

Woeden Vera'Mè!^''öm-"¥èft'"'zo''DreSa'''''"
te krijgen.

De Socialistische .Unie geeft het Par-
j tijbcstuur ?dit alles in ernstige oyerwejtL.ng en
J verzoekt 'per omgaande antwoord* , ;, '
f ' Santen* Salomon, géb.3.*-8-1915 te Am*

sterdam, wonende te Air.sterdam, geeft in een uit-'
vosrijg ovej^icht het verloop van de be.apreklngefl
met de Sociélistisohe Unie weer en zegt, dat het
eerste contact is geweest de conferentie in Utrecht
op uitnodiging van de Socialistische Unie.

• ' Daarna een bespreking met Roorda. Gör-
rit, geb.4-9-90 te Terwiapel, grook. Carloa, geb.

Karel, geb.
overleg tussen

de partijbesturen der Socialietllah'e:.tJnie en R.C.P»
met als uititomst een debat in "|>e Stem" en "De
bune ", ui tmoad end e in de voorlopige overeens t eaami
—~~""•""""' Spr. zegt, dat vooj? .!« R.C»P. in tje
commissie voor het Ontwerp^-Progylaii, aittiag

i» o.a. Goflibrlllk.. Hendrikus Jonannfe«. " ""
T HoPvan Delft; 'J.?*.

2 wan.

r , . --
t* 30-6-05 te R'dam (bekend) en

3-6-05 te H?dam (bekend),

te Leiöen, wonende te 's-&r^venhage j
K t Bre e^e^veld. Frans. ge"b»29*-6-19p6 te

ger-Aki»ètcht, wone nd e te Sohiedam{
I0ogterwi^kf Cornelia, geb.6-li-1966 te

/

,.
téröam(Bëkènd) ; .

Albert, geb,14-9*-|916' te

. ... • .,.>-:* <. • .:•-'&.«*. ;ïj£*»
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en:

-19l6 te lïaste
In hei voorlopig p&Hi$b«ftuur souden zi
hebben Q»a»ï

&/lv•"<>»>

« » ,
»vooTmo<3aBdA}jandeli -k j

'Vï *<W
£J IÏ-H™^_-

•r-v
k~V

i

e n" 'Vóór het Partijbestuur?

W-?'
M.VJ. - i ' >

,wlfx> "
.3;
fX.,j

v n -1927 te Amsterdam vonen-
detelUast er dam*

*-•>'-#
'4^V ,

t-1a"b al desa
door <3 ŝ bfuding vaa de Socialistische Unie,. t e
niét v/erden ge-daaa* hf

S gr, noemt dit een g«rs ff ine . rdé 'schur-
ketistfrè^kf welke iaën alleen van "bedriegers kan
verwachte tt» ,

pr.segt vooyt?ifdat fferagee >1
h«ef*t v«rce"cn te ysggeajfdat 'd* SocialistiBcbe
Uu ie hset Qntwer^*J!roeraiii wel vil eenvaarden,
önd<rr^vqflHt&i^)iiiC|dat b^t "Binnenshuis11 aal blij-
ven*' \-Iot t*.?eed<5 liï^tjüg^^'to aal <^n als "open

worcHn ^eb^yikt^om vervoleens op het
té aoaent'.door het eerst© te worden

"
voor nyoet M i stuk" .t© hou-

den eö c"ö©n nieuw pr«gra.Ri t* 8t?«avaarrien.
Eet is al raooï „{scnoög^dat geen propagan-

-Wftl^

oö» dé ,9blli3'»:iJi .'-het
ia»

Onie,'botweg kan
d&it nog

willen
alé is niet

in voorgaan^
yaïi

V.v

Staat »! «i^n de jpu^niVp Yfin hert
e ;fororuleren»tldt&tH!ii£ fcr in ieder

" '

/Anton

I«Öer voor aich vest?i$l£h,vfcl»dat de-
fusie vnn on^ sdjde «%è,taotiecbe .sèi "

Is en, aat het er ons om se dooa is öoor een
met de Socialistische Unie een- grotei£' ;' |
arbeiders t® kunnen bareiketu ' / -;

wordt -$#or middel van het 0»?%38t>1als nieuwe / '
socif.list bij raonde va» w n ilea B^gg^feeTj»P* • "* *•

te "otterui'ia, (bekend) ,t'o""|' 3e arbeiders te.,
spreken»

^_ _ ^ _ niets
te voelen voor één "nieuw progrö3n,is er ya,n o-

y vertui^dj-fet o-e : heren vp.n de1, Gocia^.i£ti^éhe
\_„ . . • - . : ' / " -.- ""•• «»Unie-.;



Unie tbi3 een ar ent ue el toegeven, r>t e eds weer "B'
rotstreken" nullen. uit h? Ion,

a * vo or no t-md « se-gt , oat iaën
geen réVöl ut I t l i l B a n sijn nis iaën zijRiaaytij
openstelt voorf.a'l^Ö^ifteseia met andere 'éten re-
volut ia&naire

Spr.
de schrijven
listische Unie
meent »öat va 33̂

fe* ge loven» dat het.
initiatief van de Seö ia-
lrt an v3 monden is

r^«A » ̂ hier^ n flo grote
achter'-' de scherf»»

Spr*steit dart ook voor e n bespreking
te.organiseren tu»een fle b^tvren v&n de

Unie *to de H.C.'1', t^sgunen $«$- de
van het Dfitwerp-Prosraia*1 ^ ' *• ,

Lodens de bespreking aal
djr jfeigenlijka schrijvers veji de

>*1Q*10-Ï906 te
Ldat"als de ontbinding van

.... , sectie ven de Vierde Intértiati-
en hërVtoetreden tot cte Socialistische Unie
alleen bedoeld «i JA P Is "tactiek«tQa.
ver in het O.V.B» te kunnep werken. .ea.^Htë Ae
massa door te dringen, het bete*1
vnn _53?ant«H*H«»te ondersteunen»

blinkt 4at iï«t yoo:

te
s d hè -ft

slachtoffer .is

' ( f - "Sa;,"1 «WWfa1

\-\^^':^I'V* * \- kf^'t /^
J(- 't* '"*!* * • - - v^v'$r
4 - ^ - - j^w-1

' Vv****Til
, V \  *$$'

t f . yr- '

-*•*
* / J,-^ .
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'10' "qr'T;''''T̂ 'Cn'7: A'^IJ-^'-iderlyndse Sectie vr,n de Vier-

de ïntcrnp.tionale.

Amsterdam,10 Juli 1930

Aan de leden van de n.C.P. .

Va-'.roe Kr.l:kerst

1*13 dere nodigen wij Jullie, uit
ter bi.jvoning van een buit.en^ewotujv Partij-Congrec; op Zondag 16
Juli 1950,in gebouw "lm Brakke "rond" }j«s 53-55 te Amsterdam 'des
morgens o;n 10 uur*
ï>i;fe' buitengewoon Congres aal aich moeten uitspreken over de fusie
tussen onze partij en cle,-Socialistische Unie*

ite onnodig te zeggen dr-1 dit Congres van buitengewone £rote
. . , ' '

is^niet clleen vcor onze pc.vti;j,m</8ir voor e.lle socialis-
ten, in Höderland.Imraers de aaneensluit in," vpn een aantal sorialis—
t i se hè groepen in Nederland aoalc de reeds in de Socialistische tl-
nie aanwezige .Oude ,3.ÏLA.^?»«de •One.iho.nfr.eli.ike ComEninistische Groep

• . ' • • - , ' : ' ^ - v • " ' . « ' ' ' * "^i'»-tjj? ..f »;-*'.- , * . . . ; . -. '-ifléf,* ' ^ ,-.y-«t •••,-».,•:"..'- •• ,

uit Friesland en than-a déjüE.C.?. ,de oooialietisch'e'Sew*ging,de. • .
j, • . i • r

'groep uit 511 e dracht en djö ^roep Gn^jHi^nkelijke Sooislistan uit
• t •

Noordwolftê is e on eerste uitdrukking van het prooss van heroriEn-
•-tering dat zich in de Nederlandse arbeidersbeweging aan hst vol-
trekken is»
Wi^ vekken alle leden v°n onze partij op oró ons. Congres bij te
wonen temeer,daar naar • i - 3 hopen dit CorL^res .de voorloper is: van
het fusie Congres met de andere groeperingen,en dus on7,e partij
in 55,j.jn huièise vorm zal ophouden te "bestamuWij v;etenfdat dit «en
§röt e 'en .belangrij Ite stap ia en nemen dese beslissing graag/ïn."'
a^ïiwesisheid van A.CLE leden der Partij,
Kameraden dis ver weg wonen kunnen Za1>er:dag ï^êfls koTaeh.Voo3?:- , /
slaapB^Ratsen -sal'gezord worden. ; ' . :^:^:-&': • . ' ' ' v" ^ ' ; ; - % , - • •
Hét Cortg^es is niet openbaar.Alleetj ts|%fcnkeli^lte:dus wbor ^ê^6n

. • ;*• , : ' ;': " . . . . ' • . , f-\ : ' .V'. ' • •'' ' '

<ier Partij» - i ,, • : ' ; ^ ' . ' ' 'v : ' .:" -•••/••'•' • ., •,
-Gebotft/ BBe Brakke Grond" Hos 5>-53 is van he*t Geatraal Station .
te bereiken raot de tra»li|nei| 24-25-15-4-5-9- ^l • ' : ; ' ' '
" V ' . ' • = . : ' - ' • • ' » • " - • • • • . V-,r;:':-;''-.:..:;,|, . -

• . - . . ' ' - . - ' . • - v-v:
- Hp^eli^Jc'tot ZonOag • - . . ; '

- • ' • _ . f 3>at niemand otttbreken
Met Ksm. Groet en



£-£ H ff I_ja
Verbinding: Ho.12 . 21 Juli 1950.
13088.15/212
Onderwerpt Buitengewoon Congres R.C.P. - '*
Datum ontvangst bericht j l? Juli 1950
Betrouwbaarheid "berichtgever: ba trouw "baar
'Waardering bericht t betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instantie a:

7? 4 JULI

A0)7 ï

Ondernomen actie:—- . y- . ̂

U I T T R E K S E L
Uit

Op Zondag TfLJ.iLTI rA£tjQ_v'''al'i* cl e Revolutionnair Commu-
nistische Partij(H7c,P.T) een buiten^av»ot)n_3p ar t i ie on gr e a in
het gebouw "De brakke Grond" aan' d*e ïies té iaastorclam.

A.amveaig plm. 3i> personen^)
Onder de aanvseaigen werden opgemerkt:
Barend LÜTëiilAAHt geboren te 'Amsterdam 3 Juli 1878, wo-

nendeTe AmÉrtördam en tviee stiefzonen
Koh yjLASSüN (Arnold MA^gSlSM, geboren te Amsterdam 18

Augustus 1922, wonende 'te Amsterdam) en diens broer (verdere
personalia onbekend) wonende te Amsterdam, &

Salomoja SMfBH, geboren te Amsterdam 3 Augustus 1915,
wonende xe Amsterdam,

Kendrlous gehannes COKBRIKK, geboren te Hof van Delft
25 februari J^^j^Jibiiende te Amsterdam,

llo/ae8./.J^AMgv 'geboren te Amsterdam 5 Januari 1922, wo-
nende te Ama^e'rdam,

Gorneli^ ,GQJggaiHK, geboren te Hof yan Delft 9 December
1918, woaeno1» te Delft,

Corn'ali^L OCS^lfflJK, geboren te Rotterdam 6 November
1906, wonende te Rotterdam,

Albert HjQgI»AS|>, geboren te Hotterdam 14 September 1916,
' i wonende te

, geboren te Schiedam 12 Cetober 1883»
wonende te , ,

*> Pieter_tltl^l3Bé geboren te Rotterdam l September 1895,
wonende te RölrEer-aaia,

n,Iuu / t5 Arie $&$$$,* geboren te Vlisaingen 18 üctober 1906, wo-
3 nende te' fiotterdaia,

' ï'ete^ ïïilhelm Heinrioh DSpTTH, geboren te Haate (Dld. X
31 Haart" '1913» wonend e' te Groningen,

A Bernardua Yalentinus Qhristianus JSYIÜÏAHS, geboren te
Winterswijk 13 Juni 1914, wonende te Schiedam,

9 X.. Flip GRAYS, wonende te üindnoven, -
• c ^ Hago liermann DfieiSl'H, geboren te Kaste (Dld.) 23 -e'ebrua-
1 ri 1916, van' beroep amVtenaar, wonende Kellingweg 18 te

' a-Oraventiage (nietwv adres),
.- i V \: AlberT:us J'oha'iuie's VAli DSH ^T/AK, geboren te Leiden 22
'- Januari 1912, van beroep 'clïauffeur-monteur, v?onande Trekweg

27 te 's-Sravenhage en
^,'X./1^ Henricus Johannes i'hepdorus QOUBHIHK: Sr, geboren te

*"° SchiecTam" 27 ilei 2884, van beroep1 los werkman, wonende Van
der Hoopstraat 35 to 's-Gravenhage.

Om pla. 11.00 uur werd het congres geopend door
_.-«„ASSBKyyojBxnpemd, tlaaseen^eette da aanweaigen TselkomJ}
frf bracEt* aan hè "t" congres de groeten over van " "'""

-die-



die verhinderd watf; om hst oongrfits bij te wonen, d aar hij

Vervolgens kfceê g hot' '«ootfd B.ttJSSSAAIï voornoemd,
op dit congres d«rtunctte van Tr-oóraitter vervulde,
ias de aja&oud .vé». een brief- • .yeteE .-van .'.haft,•— —•_ - |IP«, i w . ••• ̂ -r~ ~_*7-^-^si, • •- "i ^ "v (^ T «•« *

van fa ée ^ntegi^-liojialeA,j^9A^i»it^^iggKg<l 'I5R !̂?5f??<P!r? iSSrTI
,e .41 • InternatiöiiüüB) •

iiiMtev^ü w ffiaJttiBlfr
in het •i-^is'fcH't^' -^Bit#H|yr- T̂ ['.' het rergaan "De
taeke verklaring «^ doe4 opneme»* bevattende de b«pe»p^« ,,
den^n, dié tot een-ïaaie noodaaakten, > '

vérvolgehö «ariï hét i«óo3*i vérl.èend aan Sal ÖAl^Blï,;^;;
Santan gaf een overaiont fan de polf^eke activiteit Van Sa
Hfü' .Pj 4»- 4* laattste vijf jaren, öö paétij» a!4ae spreker,
is klelit gebleven, doch de door haar gevoerde póllti«l|^lf*it
steeds de juiste te aijn en aij heeft niet gefaald. Ia4rrnu
er de iao gelijkheid is om te f user en met andere groeperingen,
moeten we geen sectarische groep blijve&t 'doph handele'n.in
Trotakistische geest en de basis vaö. pzi»^ jpörtij verbreden.
Onae partijleden aijn goed gevermd en gé*ööö01d. ïfc de nieu-
«8 partij zullen zij uit eigen kracht dogjcr., hnAJfctfl^Li^AiL
leidende functies wQrd«a.^é^oemd. \fl.i ^E> en W

onze

;auiien in de^ - -ons vooral moeten o^isTgEouden met de groep fan
groep aitten veel arljeiderjij In de 8ö c

Jnie aijn te veel "bureanqraten .
Ook de oppositiegroep van "De Vlam" in

. (A.T.AKiDM.BaEG. .«.s,), 4s ffojox ona vi^.61la«laa
Jen van contact in de havens,

~~~~~~ BcKter op dit congr^ö, aldua Sinten, aulien we
tot een fusie kunnen toesluiten, want twee dagen ge l «d

niet

heeft de S.Ö.P. een brief gekregen van de Sociaiistla|f|r
fnie uit Hotterdam, waarin wordt teruggekomen op naar
vankelijke aanvaarding v*n het ontwerpprogra», daar otf
denvergaderingen van de Soo.Unie beawaren zijn. gemaal
gen dit program, dat men «e eng vond» Da leden" t&*tv een
program oj breder baaia. Bij deze brief was een-ïiië€ii ont-
n«rp-program gevoegd. Bit nieuwe program ia na oppervlakki-
ge; bestudering wegena tijdgebrek tooh reeds geblttk«n doö»
en door refonaistiach te ssljn. Het foevat bafttliugÉn geïlpht
tegen de belangen van de arbeiderakiaeae. ïi,t prqgyaat^ia «r
alleen op géartcht om tot een bundeling te koaieti vait «n*l*
kapitalistische la-acht en, o. a, Bellamy-partij» Chriataa
TredeabeTsegilag etq* ' ". f

In de op hot laatste ogenblik v66r dit o onga^B, gehou-
den bijaenkonnat van de gemengde prpgraaooaaleaie'is m^ii
op bas ia van 4i1? laat «t? pfögr ara ii^)s'-:^t:'öv»M4]ii|t««iiÏME
gekomen. De f uöi e besprekingen Borden voorlopig uitgesteld,
Later zal getracht worden om een nieuw ontvjarp-papögram sa»
man te stellen, waarop 8a%enwerking mogelijk ia, 3

Spreker betreurde deal gang van -zaken en «töld« e«ii
resolnti* vöorf nmaarln acherp wordt geproteieite*»^ .^Bgen
deae a «i. oabehoöriijke gang van as aken. - '

H. H. DBESÏB betoogde hierop, dat de H. C. P» ni*t te
aoherp moet zijn, Laien vsij, aldoa spreker, «at sater bij
de wijn doen en trachten om toch tot een fuaie te ko"men.
ïfa de fusie krijgen isij in de nieuya partij met one Indel-
en onze geschoolde manaen toch de laiding in hjaa4^n- «a :
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leiden de laden in do doorvgéwiensta richting.
K.J'erarea Verklaarde voor verdere besprekingen te

sijn» doch wgarschuwd« i&r ĝ ed om te denken, dat wij een
arbeiderspart!3 wille& fifljtt dn zil slechts een ati-kapifca-
lietlBOhe partij, Io<$tl JKO«, t getracht-worden om een program
samen te stellen, waarép gewerkt kan worden.

B.Iuteraan merkt̂  op»1 dat het resultaat vanille be-
sprekingen tot a$ he4èn nihil is. Wij kunmen toch alleen
op een auiver aarxistlsch program een partij bouwen, anders
kunnen we xiat. »o goe4 v£ no|; beter tot de P.v.d.A, toetre-
den *. • '

Sol Sant en j 3)e ötr.ijd. oia tot program is nu al ontbrand.
Wij moeten pne niet • op ''3$ hak la ten nemen. Het is beter deze
kwestie dMfti* tilt te veohten, v66rdat 4e fusie heeft plaats-

en BVT*».orot vinden het vreeiad, dat het ont*-
.niet ei&3ïöt In de afdelingen van de I.C.P. aan

het obrd«ê :.f «n de leden was onderworpen,
Sant-eö,''dê e opmerking beantwoordende, 2eide dat dit

door de T»f*idrping door de Socialistische Unie nu niet meer

*—

meende, dat de fusiöbeiaprekingèn toch moeten
worden hervat,

Combrink Sr uit Ben Haag sloot zich hierbij aan.
H.H.Brenth merkte op, dat er middelen moeten worden ge-

vonden om verdere onderhandelingen vruchtbaar te doen ver-
lopen.

S.Santen nijsigde hierop de resolutie in een gematig-
der vorm, • >

In atemming gebracht, wordt de resolutie aangenomen
met twee atemaen tegeii (A.J.v ,d. 2«an en A. Ste£kj_

Aan ha t einde van dit congres inf orme er aë̂ 'Ë * B. Drenth
of het bestuur van de H.C,P. nog stappen had ondernomen
inzage het verraden van de verblijfplaats van SïïSSYLI'EÏ tij-
den» ; de bèae11ing doo* Stan JOPPïï van 3partacus.

$it verraad waa aonneklaar beweaen door stukken berus-
tende bij het Bureau voor Optlogadooumentatle te Amsterdam.

3al-3antert beantwoordde deae vraag mat inede te delen,
dat de S.C,Se een brieï «ai zenden aan de partijleiding van
Spartaoua, waarin wordt voorgesteld een gemengde commissie
te benoewe», die de houding van Stah POPiPS in dèae kwestie

beoordelek.
Om 17.00 uur werd het congres, dat van 13.00 - 14.00

had gepAtkaeerd, gesloten, (einde) ;
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Verslag van de besloten ledenvergadering van
de Rg_v_o lu t i onnair Gomwmia^sGhe Partij (R. C. P . ) , af d v
Rotterdam,"geTi'oiïden op Dinsdag ~22 Augustus 1950 te

X. | 20 uur, ten huize van Hofland, Albert, geboren 14-9-16
te Rotterdam (bekend).

Aanwezig:
x ^ Drenth, Hugo Herman, geboren 23-2-16 te Haste(Dld);

Hofland,A.,vo ornoemd;
^ ^teur, Pieter, geb:1-9-95 te Rotterdam;
x i Versloot, Harmen, geb:12-10-83 te Schiedam;

x. * gikmans,Bernardus Valentinus Ohristianus,geb: 13-6-14
te Winterswijk;

* ' Breederveld,Frans, geboren 29-6-06 te Vlaardinger-
, ~ Ambacht;

^ Hofland, Gerard, geboren 29-8-82 te 's-G-ravenhage;
A i Sterk, Arie, geboren 18-10-06 te Vlissingen;
.̂  ' Sc h immer, Hendrikus, geb:7-5-23 te Rotterdam;
A i Sojiimmer, Adonis Marinus, geboren 22-2-22 te Rotte rdam,

allen T)ekend.

Hofland, A. opent te 20.20 uur de vergadering
en zegt dat Oosterwijk, Cornelis, geb:6-ll-06 te R ' d a m
en Kruidhpf, Engel Tïarm, geb:20-9-05 te Groningen
(beTden ~bëïend), bericht van verhindering hebben ge-
zonden en dat Prenth, H.H. in opdracht van het Politiek
Bureau een overzicht zal geven over de havenstaking en
de houding van de R.C.P. daaromtrent.

Drenth, H.H. zegt, dat na het uitschrijven van
deze vergadering de situatie in de haven geheel anders
is geworden, daar het grootste gedeelte van de arbeiders
weer aan het werk is.

Dit is echter een reden temeer om bij een volgen-
de staking nu reeds de houding van de R.G.P. te bepalen
en een positief besluit te nemen. Het partij-bestuur
ondersteunt zoveel mogelijk de stakingen en elke ge-
voerde actie., Het is echter overtuigd, dat de E.V.C. ,
het O.V.B, en het stakingscomité het gunstige moment
van deze staking voorbij hebben laten gaan en niet de
juiste taktiek hebben weten te vinden om een breder
stakingsfront te verkrijgen*

Spr. zegt, dat in de opzet van de staking de
leiding te zwak was en daarom falen niet uit kon blijven.
Tijdens een Landelijke raadsvergadering van het O.V.B.,

-vèófdat-
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vèördat de staking was geproclameerd, is voor een misluk»
king van de staking door Oosterwij_k,C. reeds gewaarschuwd.

x | Van den Berg, Anton, geb:23-3-03 te E 'dam (bekend)
x i en Smid, Wietse, geb;9-4-87 te De Leek( bekend) , zouden
v; ? volgens spr. vooral op aandrang van Van Bodegraven,

Francisous, geboren 19-4-06 te Hotterdam(,bekend) , schoor-
voetend hebben toegegeven dat de arbeiders een verbetering
van hun positie 'door een staking eisten.

Spr. zegt, dat de leiding van het O.V.B, de meeste
"pijn" had.,: over de financiering van een eventuele staking,
die in het ongunstigste geval wel eens 2 y2 tot 3 weken
kon duren.

^ J Ooaterwijk,G. heeft tijdens de gehele vergadering
van de Landelijke raad een krachtige houding aangenomen en
een betoog gehouden, dat klonk als een klok. Hij had er
daarbij op aangedrongen direct een oproep te richten tot
de af d .Metaal van het OVB, om even als de havenarbeiders
het werk neer te gooien. De BVC had dan niet kunnen achter
blijven. Oosterwijk,C. zou van het standpunt aijn uitgegaan
"beter een algehele" staking zonder geld, dan een staking
van een bepaalde groep met geld".

Spr. zegt, dat Van den Berg» Anton in zijn antwoord
op laatstgenoemde vergadering een totaal gebrek heeft
getoond aan inzicht. Het verloop der staking heeft Ooster-
wijk,C. dan ook geheel in het gelijk gesteld.

Spr. veronderstelt dat de stakingsleiding door deze
staking wel iets geleerd zou hebben. Spr. zegt, dat voor-
lopig de staking voorbij is, doch dat bij een eventuele
volgende staking de RCP zich volledig in de staking zal
mengen en een groot aantal manifesten en pamfletten zal
uitgeven. De staking zal dan algeheel moeten worden. De
RCP-leden in het OVB zullen in alle OVB-vergaderingen
hierop moeten blijven wijzen. Spr. zegt toe een actie bij
de af d. zeelieden te zullen voeren.

Ir Ho f l and. A. zegt, dat er bij de Socialistische Unie
Gaar een compromis wordt geaocht^ om de besprekingen met
de RCP weer op te nemen.

0,17* , j Wegens het vergevorderde uur zullen de volgende
v' « i (M punten van de agenda op de volgende vergadering worden
O' O * besproken.

*~~ Spr. sluit dan te 23 uur de vergadering .-Einde-
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Op Zaterdag 15 Juli 1950, te <.J0 uur, was in zaal 3 van café' Oporto
te Amsterdam, het Centraal-Comité van de RCP bijeengeroepen, waar-
bij als enig punt op de agenda stond de fusie met de Socialistische
Unie (hierna te noemen SU).

Om 10 Uur 's morgens van de volgende dag zou in "De Brakke Grond",
alhier, een buitengewoon partijcongres van de RCP plaats vinden,
eveneens gewijd aan deze fusie.

In RCP-kringen dacht men de hele zaak al in kannen en kruiken te
hebben, toen raen bemerkte dat er een kink in de kabel was gekomen.
NI. op het laatste moment was er van de 3U bericht binnen gekomen
dat een deel harer aanhangers, nl. de afdelingen Rotterdam en Den
Haag, de ontworpen voorlopige werkbasis, het concept-program, had
verworpen. Le SU kwam tevens met een nieuw program, op breder grond-
slag; de RCP kon dit zo zonrier meer niet aanvaarden, i-:n genade
voor deze hancelwijze bestond in genen dele.

In deze gedrukte stemming kwam het C.C. bijeen; het werd nu moei-
lijk, aan de vooravond van het buitengewoon congres, een beslis-
sing te nemen. Oor GOKBRINK vertelde deze gang van zaken en advi-
seerde te wachten totdat :.5al 3ANTKN en Theo van TIJN, alsmede Ba-
rend LU-ERAAN, terugkwamen van een bespreking met de SU, welke met
spoed om 5 uur daaraan voorafgaand werd gehouden. Het wachten was
dus op deze drie heren. In die tijd vonden onderlinge discussies
plaats, welke er o^ neerkwamen, dat de pas Vrijdagavond 14 Juli
ontvangen brief van de GU eigenlijk op een ultimatum neerkwam,erger
nog, een provocatie. En ieder zat in zak en as.

Tegen half tien ('s avonds) kwamen LUTERAAN en SANTEN met bedrukte
gezichten aanstappen. Theo van_ TIJN was er niet bij. Die was, zo
werd verklaard, er "compleet misselijk" van geworden.
Niemand zei wat ; papieren kwamen op tafel en allereerst las Cor
CONBRIKK een brief voor van de 4e Internationale uit Parijs, onder-
tekend door Walter. waarin stond dat het Internationaal Secretari-
.aat verbaasd was dat de RCP er nog zo'n goed program had doorheen-
gesleept. Als voorbeeld voor de andere secties zou de 4e Internatio-
nale dit program laten o fdrukken in het Franse Trotzkistenorgaan.
Verder was dit secretnriaat er van overtuigd, dat de Hollanders
trouw aan hun beginselen van de 4e Internationale zouden blijven.

Br
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Hierna volgde een dramatisch zwijgen. Alles wachtte op verkla-
ringen van de zo pas teruggekomenen, wier gezichten op onweer
stonden. Eindelijk kwam er nieuws uit hun monden. Zij hadden
in Rotterdam om 5 uur een bespreking gehad met het bestuur der
SU. Er waren harde noten gekraakt over de zo laat ontvangen
brief. Deze gang van zaken werd weliswaar betreurd door ae
Unieleden BRAND. HOUWAARD. NOORDEWIND en AjTELHA», maar in het

»v belang van het~zuivere socialisme mocht dit geen naam hebben.
Ook RQORpA was daar aanwezig, hij deed verrast, zei van niets
te weten, maar in de loop van het gesprek haalde hij een kant-
en-klaar nieuw program uit zfn zak, dat hij vlug doorlas.
Rotterdam en Den Haag hadden het concept-program veel te sec-
tarisch gevonden; zij oordeelden het nodig om een program op
breder grondslag samen te stellen, een program, waarop ook
mensen uit KERK EN VREDB en de BELlAMYBEWEGING bereid zouden
zijn te fuseren, en dat ook aantrekkingskracht zou hebben op
halfzachte CPN-ers en PvdA-ers.

In deze zitting werd toen het nieuwe program, 5 velletjes dik,
doorgenomen, flink besproken, als reforraistisch bestempeld en
heftig onaanvaardbaar geacht. .
(Zie voor dit program "JDe Stem", No.10 dd. 22 Juli 1950,
(Richtlijnen voor een Socialistisch Program)

Er werd nu besloten deze gang van zaken bloot te leggen op
het partijcongres de dag daarop, en de SU aansprakelijk te
stellen voor dit "oponthoud"; het nieuwe program diende te
worden verworpen door het congres; men bleef bereid te fuse-
ren op het ontwerp-programma, zoals dit door beide organisa-
ties in elkaar was gezet. Toch neigde men wel nog naar nadere
besprekingen, omdat een dichtgeslagen deur geen kans meer
bood uit het isolement te geraken.

Geprobeerd zal worden met ROORDA in zee te gaan en zich pogen
te ontdoen van mensen, die niets achter zich hebben. Het gaat
niet om ROORDA zelf maar om z'n aanhang.

Verder werd meegedeeld dat de SU in Amsterdam beweerde 20 le-
den te hebben, hetgeen door de RCP in twijfel wordt getrokken.
Het organisatie-apparaat van de SU zou nog een janboel zi jn,
terwijl op het orgaan "De Stem" al een schuld van / 1000.- zou
rusten. •

En onder deze omstandigheden kwam het buitengewoon partij-
congres op Zondag 16 Juli 1950 bijeen in "De Brakke Grond",
waarbij 34 personen tegenwoordig waren, waaronder 21 Amster-
dammers.

Sal SANTEN legde de nieuwe situatie bloot. Nieuwe gezichtspun-
ten deden zich bij de discussies niet voor. Besloten werd te
handelen als op de zitting van het 0,0. tot uiting was gekomen,
Met 2 stemmen tegen werd het nieuwe program afgewezen. Deze
twee stemmen kwamen van STERZ uit Rotterdam en Herman DREN3ÜH
uit Den Haag, die beiden van mening waren dat dé RCP t.a,v.
de SU sp'oepeler diende te zijn en tegen elke prijs een fusi«
diende te forceren. De rest kwam later wel, zeiden ze. Dit
zou dan een kwestie van tactiek, overleg en geduld moeten zijn

Een Op
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Een op 9 Juli jl. gedateerd briefje van Mozes FERARES bracht
bij de leden van het 0,0. de tekst van een ontwerp-resolutie,
welke in het Politiek Bureau der RQP op die dag werd behandeld.
Dese ontwerp resolutie was een voorbeeld yan een tomeloze eon-
apira-tle jegens de SU. In hoofdeaak kwam het er op aan, dat
de partij de fusie met vertrouwen tegemoet zag. De RCP had een
brug geslagen naar een belangrijk deel van de Friese proletari-
sche voorhoede, door te begrijpen daartoe een omweg te moeten
maken via een kleinburgerlijke leiding, wier ontwikkeling naar
de revolutionnaire partij nog zeer problematisch was.
Hu zou de partij een dergelijke brug moeten slaan naar de voor-
hoede der Sotterdamae arbeiders, via de Socialistische Beweging

Al met al: "De bedrieger bedrogen

a^SB^^=&as^xtt&

No.l3.f
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Verslag van de besloten le de nv ergad e r i ng van
de Revoluj/Eonnair C ommuni st i s c hè Partij (R._C,_?.) ,Afd.
Rotterdam,gehouden op Woensdag 11 October 1950 te
20.00 uur ten huize van penders,J osephus Johannes Adri-
anus,geb.14-12-1913 te Rotterdam (bekend).

Aanwezig 8 personen.
De vergadering was aangekondigd per convocatie (af-

schrift aangehecht).
Hofland,Albert,geb.14-9-1916 te Rotterdam (be-

kend),opent te 20.30 uur met een kort welkomstwoord
de vergadering en zegt,dat de Internationale Sectie
te Parijs een dringend verzoek heeft gericht aan de
Nederlandse Sectie,voor het bijeenbrengen van een extra
bijdrage voor een internationale -propaganda-campa^ne» j

Spr. 7,egt,dat de Nederlandse Sectie wegens gel^
delijke moeilijkheden van haar internationale financi- j
ele verplichtingen is vrijgesteld.

Desondanks stort de partij maandelijks f.11.-,
welk bedrag vrijwillig door enkele bestuurders bijeen
wordt gebracht.

Spr»zegt,dat Santengffiie enige tijd door de
partij werd gesalarieerd""voor de helft werd betaald-
door het Executief Comité van de 4e Internationale
en meent dat alleen al om deze reden de Nederlandse
Sectie verplicht is haar internationale verplichtingen
na te komen. .

SJ/teur, Piet er, geb. 1-9-1895 te Rotterdam (be-
kend), stelt een algehele contributie-verhoging voor,
temeer daar de R.C,P.van alle politieke partijen de
laagste contributie he?|ft.

Spr.is tevens van mening dat internationale
verplichtingen,vooral in deze tijd,voor alles moeten
worden nagekomen.

Versloot,Harmen,geb.12-10-1883 te Schiedam !
(bekend),zegt het in principe eens te zijn met Siteur, j
P.',doch meent,dat een contributieverhoging boven de
draagkracht van de leden gaat,daar toch al steeds extra!
bijdragen worden gevraagd.

OosterwijktCornelis,geb.6-11-1906 te Rotter- ;
dam (bekend),zegt het gedeeltelijk eens te zijn met

-beide-
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"belde sprekers , d och stelt voor alle leden en desnoods
de abonné's op "De 'Chribune" die daprvoor in s.anmerking
konen, te "bezoeken en een e:ctra bijdrage te -.-"^gen.

3ij de leden kan dan ter verduidelijking het
schrijven uit 's, r i 3 s worden getoond.

Dit voorstel wordt na v/at heen en v; eer ge-
praat aan™ e non e n,

Hofland, A. f voornoemd, stelt punt 2 v?71 n de a.gen-;

da aan de orde en r^egtjdph R r meer met de krant moet
worden gewerkt,

Hij heeft reeds een colportagesehema uitge-
werkt j o i j het verschijnen van de eerstvolgende krant
moet net zoveel mogelijk le-'en gecolporteerd worden
op het Noordplein en op enkele punten in Rotterdam Zuid,
daarna door twee mensen wekelijks op vaste plaotsen.

-ifJiÉAïlS* J* J*A» , voornoemd, se gt niet vsol voor-
de?! in cfit" soort colport a "e te s ie n en stelt een
huis-aan-huis-ant ie voor.

U
il* *

£.2f£^-IHiLiiJ^* , voornoemd, stelt voor elke Vrij-
dagavond een huis-aan-huis-acT-ie te houden en elke
Zaterdagmiddag te colporteren op de meest drukke pun-
ten van de stad,

Ook dit voorstel wor / ?t aangenomen,
'I'evsns wordt besloten de eoïst volgende week

met de colportage c e beginnen en alle leden voor de
colportage op te roepen,

Hofland , A. , gegt , dat punt J> vpn c e &.r-.;enda sa~
menhan.gt met punt 4, Spr, se.r.-t , dat het 'ieugdwerk in het
O, V.B, opnieuw door hem op poten zal Borden gr:?et,

Dit omvat niet alleen dr-: jeu "d uit de r i jen
van het 0.7. B. ,doch ook die d- erbuiten,

:pr.zeg;; hierrrn r;ijn volle aandacht te moeten;
schenken, temeer da1"- r het ??ol"i'tiek "Bureau de ondrrc^t
hoeft gegeven, dat vooral in de eerstvolgende maanden
do leden von de J?.. C. p., die bestuursfuncties in het
C. V. h'. hebben, de part i jgedac'"te in alle besprekingen in
11 et O.V,?j , moeten uitdragen,

opr.^egt on dese reden de functie v r-- n secre-
taris var. do part i j, welke door hem wordt verv.-.ld. tor
beschiklcirig ! e stellen.

_ k j O . , seg ;^ het voorstel van hTpflaiid,
A. ,nog te wx~llen ar.nhoud.en, daar het Partijbestuur o'ï-
dracht h eft gegeven,om. zo spoedig mogelijk te komen
tot het organiseren van een propagandsavond over Joego-
slavië.

Dj3lle_inan,Andries,gBb. 23-11-191° te ' s -G-r ave n-
hage (bekend*)" ërï~_d_e_jJilO'3,G-errit, ;eb.20--;.-1924 te Heer-
len (bekend) ,d ie "onder neer enige t i jd geleden Joer:o-
Slavie' hebbon be?;oc'-t, nullen over de politiek in dat.
land kunnen spreken; ook Hj^j/_eroajas,Abraham,''ob,S-lO-1904
te Dordrecht (bekend),zal vo^ deze avond ui tgenodigd
word v:n.

Aan deze propaganda-avord zal door advertenties
in verscliillende bladen bekendheid worden gogeven^ter-
wij l voorts ook in "De Vlam" en de "Jlieuwe "tri j d" eon
advort ntie zal v;orden geplaatst.
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Spr,zegt,dat dit alles in korte tijd moet v/orden georgani-i
seerd en meent,dat het daarom wenselijk is,dat Hofland,
A»,2ijn functie als secretaris nog enige tijd zal waarne-
men.

Ŝ iteur,]?, ,leest hierna, een door hem ontvangen
brief voor '"^C&fs c hr i f t aangehecht) en zegt dat de leden-
en abonnélijsten in verschillende handen zijn,vat natuur-
lijk uit spionage oogpunt bezien zeer goed is,doch hier-
door krijgt men geen goed beeld van de werkelijke stand
van zaken.

Oosterwijk,C«,zegt toe deze lijsten te zullen
verzamelen en in vertrouwde handen te geven,waarna de
juiste gegevens naar Amsterdam kunnen worden gestuurd,

Hofland,A»,sluit hierna te 23*30 uur de vergade-
ring (EINDE)..

N,B» Met de in bijgaand schrijven genoemde naam "Monster"
wordt bedoeld de bij Uw dienst bekende Monster,

Johannes ¥i Hem, geb» 31-3-1895 te Nieuw Lekkerland,koelmon-
teur,wonende Frans Bekkerstraat 80 te Rotterdam.

C



A._f s _c h ,jr i t t .

E V O L U T I O N A I R O O !ï U U N I 3 T I S O H E P A r: T I J.
ld. Rotterdam Secr.V/est Varkenoordscheweg 33-19

Kameraden

Het is noodzakelijk in vergadering bi jeen te komen,bespreking van ver-
schillende Kaken maken dit noodzakelijk. Zorgt er dus voor er bi j te 2i r jn ,0p
de agenda staa,t:

een ernstige mededeling van het I.S.
uitbreiding van de krant en verdere organisatie^erk
het economische werk van de partijgenoten
mutaties in het bestuur.

Deze vergadering zal geho den worden bi j kam: J.Panders,Buitenhofstraat 34
op Woensdag 11 Öct. 8 uur presies.Wij rekenen op je aanveziehheid

Kam, Groeten A Hofland,



Afschrift.

Kam. Siteur

Je brief van 3 Ootober heb ik eerst Vrijdag 6 Ootober ontvan-
gen. Ik ben daardoor en mede door de verzending van de kwitanties
van de Tribune er niet toe gekomen je eerder te antwoorden.
Bijgaand doe ik je de nieuwe kwitanties en lijsten toekemen.
Ik heb er een lijst bijgedaan voor de week van 28 October of 3 Nov.
Deze laatste lijst behoef je bij de afrekening over Ootober niet
terug te sturen. Als je de week en maandstaten nu na 28 Ootober
opstuurt heb je vast een lijst voor de volgende maand .Deze lijst
stuur je dan bij de volgende afrekening over November in, enz.
Ik hoop zo de moeilijkheid, die ontstaat door een te late verzen-
ding van de kwitanties opgelost te hebben.

Wat kam.Monster betreft, zou ik graag van je willen vernemen
hoeveel kranten hij wil hebben en waar hij ze heen moet sturen.

Zoals jullie gemerkt zullen hebben heb ik het aantal kranten
dat Eotterdam krijgt met de helft verlaagd. V/e moeten bezuinigen
en nemen daarom voorlopig de maatregel, dat alle afdelingen tien k
kranten meer krijgen dan ze verkopen, d.w.z. afrekenen.
Ik heb op het ogenblik nog geen overzicht hoe het staat met het
aantal weekabonné's en het aantal colportagenummers, dat jullie
verkoopt. Ik verwacht omgaand bericht hoeveel jullie in de toekomst
denken nodig te hebben, met een specificatie hoeveel weekabonné's
daarbij zijn. De kranten van de weekabonné's moeten in elk geval
eens per maand afgerekend worden. Krijg ik geen bericht of geen
afrekening, dan zal het aantal kranten dat de afdeling toegestuurd
krijgt verminderd fjorden.

Dit laatste geld niet voor Schiedam.
¥at het persfonds overig betreft, hierover niets te klagen.
Het mag natuurlijk wel meer worden, maar ik ben overtuigd dat
je je best doet.

Tot ziens,

Th.T.Y/iering
BIasiusstraat 8 hs

Amsterdam O.



Verbinding: ""

No.: 1510.
Ond.: besloten ledenvergadering R.C«P»
Datum ontvangst bericht: 19 November 1950.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar»
Tevens bericht gezonden aan: ̂
Medewerkende instanties : gene.
Ondernomen acties: gene»

C

27 NOV,t950

Kort verslag van de besloten ledenvergadering
van de Revolut ionnair C ommunistisch e Partij (R.C.P.),af-
deling Rotterdam, gehouden op Woensdag 15 November 1950
ten huize van Hofland, Albert,geb.14-9-1916 te Rotterdam
(bekend). i

Aanwezig 9 personen» De vergadering was aangekonr!

digd per convocatie (waarvan een afschrift is aangehecht.)

Hofland,A.,voornoemd, opent te circa 20.10 uur ;
de vergadering en zegt, dat deze is belegd op verzoek van
V ersloot «Harmen,geb»12-10-1885 te Schiedam (bekend) en i
Sj.teur, Piet er, geb. 1-̂ -189 5 te Rotterdam (bekend).

Spr. zegt het te betreuren,dat het verzoek voor
het beleggen dezer vergadering via Amsterdam bij de afde-
ling Rotterdam terecht kwam, waardoor Amsterdam genood-
zaakt was Vieringh, Th. (nadere personalia niet bekend),
wonende t e~Am sterda m, a l s controleur naar Rotterdam te stu-
ren.'

Versloot,H.,voornoemd, zegt aan het partijbestuur
te hebben geschreven, dat de Rotterdamse afdeling niet ac-
tief genoeg is,

Spr, zegt vervolgens, dat Hofland,A.,voornoemd,
veel te laat de vergaderingen bekend maakt en dat d; arom
de vergaderingen zo slecht bezocht worden.

Spr. meent, dat minstens iedere maand eenmaal
vergaderd moet worden, maar dat d^t niet gebeurd,doordat
Hofland,A.,voornoemd, de zaak saboteert.

Spr, zegt, dat ook de giften voor de krant niet
in "De Tribune" worden verantwoord.

Hij toont tenslotte een brief,waarin het partij-
bestuur op onmiddellijke afrekening van de maand-kwitan-
ties van "De Tribune" aandringt.

Spr. zegt, dat hiervoor Sterk,Arie,geb»18-10-1906
te Vlissingen (bekend) verantwoordelijk is, daar hij
steeds het geld direct aan Sterk,A.,voornoemd, heeft afge-
dragen.

Hieruit blijkt, dat St_erk,A., de zaak verwaar-
loost en te lui is om het krantengeld af te halen»

Ook "Kruitzak" (Kruidhof«Engel Harm,geb,20-9-1905
te Groningen (bekend) ), is nooit actief; Siteur,P,,voor-
noemd, en hijzelf doen al het werk,en, zo geëïTlïïj te ken-
nen,als dat niet gauw verandert kan men hem wel schrappen.

-Siteur-
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Sjy;eur,Pieter,voornoemd,zegt zich volkomen bij het betoog van
Versloot,H.,voornoemd,aan te sluiten en hoopt dat Sterk,A,,
zich zal verantwoorden.

Hofland tA»»zegt het laf te vinden zichzelf te roemen
/en verdacht en Sterk,A» t en hem zwart/te maken.

"Jullie wisten, wat hier besproken zou worden, het
was daarom beter geweest dit te zeggen, dan had er op gerekend
kunnen worden."

Spr* merkt nog op, dat er door Sterk,A.»en hem niet
wordt gekonkelt.

St_erk,A. ,zegt er niet veel voor te voelen zich voor
Jan Rap en z*n maat te verantwoorden en dat ¥ieringh,Th«,
volgens de gegevens,die hij bij zich heeft,wel zal kunnen
aantonen, dat de afdracht van de contributie uit Rotterdam
klopt»

Hierna worden <Je gegevens van de afdeling Rotterdam
met die van WieringhtTh», vergeleken, waaruit blijkt,dat de
afrekeningen kloppen.

Hofland,A«,zegt, dat Versloot,H,, en S_iteur,P., op
een O.V.B.-vergadering hun mond voorbij hebben gepraat.

Zij zouden op genoemde vergadering openlijk hebben
laten blijken, dat een uitspraak van S_terk,A., in verband met
de voorstellen van V/ieringen en Den Haag voor het O.V.B.-Con-
gres, niet de opvatting is van de R.(J.P.-politiek.

Spr. zegt, dat Sterk,A*,handelde in opdracht van Oos-
t^erwijkjCorneliSjgeb. 6-11-1906 te Rotterdam (bekend).

Wieringh,Th.« zegt, dat hem de kwestie van de voor-
stellen uit de voorlopige beschrijvingsbrief van het O.V.B.,
niet genoeg bekend is, doch meent dat, indien Oosterwi,ik>C«»
en Drenth,Hugo Herman,geb.23-2-19l6 te Haste (bekend) als
O.V.B.-bestuurders van mening zijn,het in het belang van de
partij is om het voorstel Wieringen aan te nemen en dat van
Den Haag af te wijzen, men zich bij die besluiten, althans
op een O.V.B.-vergadering,behoort neer te leggen.

Hofland,A.,zegt,dat zo spoedig mogelijk weer een ver-
gadering zal worden belegd om het standpunt van de partij
voor het a.s. O.V.B.-Congres te bespreken en sluit te 23*30
uur de vergadering.(EINDE).

l f81



A f s c h r i f t .

R E V O L U T I O N A I R - C O M M U N I S T I S C H E- P A R T I J .

ROTTERDAM 12 - 11 - 50.

Kameraden,

Verschillende zaken maken het noodzakelijk om in
leden vergadering bijeen te komen en wel a.s* Woensdag
8 uur 15 November bij A.Hofland. Het is van groot belang
dat ook j i j er bij bent» We rekenen op je,

. * Kam» groeten A.Hofland.



DIENSTGEHEIl
Verbinding: Ho.12
Doss.15/221
Onderwerp: Seholingsbijeenkomst R.C.P.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

17 November 1950.

Bijlage: één

Op 9 November 1950 om plm. 20.30 uur hield de afd.
Den Haag van de Revolutionnair Oommunistische Partij
(R.C.P.) een openbare scholingsbijeenkomat.

Aanwezig 10 personen.
Onder de bezoekers werden opgemerkt:
Theo VAN JEUK, geboren te Amsterdam 28 Juni 1927, wo~

nende te Amsterdam,
Theo WIERINGH, wonende te 'Amsterdam,
Hu$o Hermann DREÜTTH, geboren te Haste 23 Pebruari 1916

van beroep kantoorbediende, wonende Hellingweg 18,
.Albertus Johannee VAN DER 2WANt geboren te Leiden 22

Januari 1912, van beroep los werkman, wonende Trekweg 27,
Henricus Johannes Theodorus OOMBRINK, geboren te

Schiedam 27 Mei 1884* van beroep los werkman, wonende Van
der Hoopstraat 35,

Adrianua KLEIHEEH, geboren te ' s-Gravenhage 18 October
1895, van beroep los werkman, wonende Slijkeinde 21,

Leendert SLAPFENDEL, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel
30 Augustuŝ 18̂ 27 van beroep huisschilder, wonende Van
Koetsveldstraat 30, allen te 's-Gravenhage.

De bijeenkomst werd geopend door H.H.DRENTH, die mede-
deelde, dat deze avond als onderwerp zou worden behandeld:
"De ontwikkeling van Joego-Slavil"

De spreker, Wllly. DOBLEMAH (Willem Frederik DOLLEMAN,
geboren te 's-Gravenhage 2 Mei 1921, van beroep pottenbak-
ker, wonende Vreeswijkstraat 689 te 's-Gravenhage), die
kort geleden enige weken in Joego-Slaviö heeft doorge-
bracht, was verhinderd om over zijn belevenissen in dit
land te spreken.] Indiens plaats werd nu het woord verleend
aan Theo VAN TÏJN. Hij schetste de ontwikkeling van het
communisme in Joego-Slavië na de Duitse inval. De communis-
ten onder leiding van TITO, aldus spreker, weerstonden de
Duitsers en zij wisten uiteindelijk zonder enige hulp de
Duitsers uit hun land te verdrijven.

Van Rusland hebben zij daarbij geen enkele steun ont-
vangen. Integendeel een verzoek om medicamenten, waaraan
zeer dringend behoefte was, werd nimmer door STALIN beant-
woord, doch wel verhief STALIN,; de legatie te Moskou van
de Tito vijandig gezinde Joego-Slavische regering te Lon-
den tot Ambassade.

Uit deze voorbeelden, zo betoogde spreker, is op te
maken, dat de controverse tussen STALIN en TITO reeds ge-

-durende-
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durende de oorlog bestond.
De volledige breuk tussen TITO en de Stalinistische

landen is een gevolg van het feit, dat TITO in Joego-Sla-
viê ean auiver Leninistisch- en geen nationalistisch pro-
gramma doorgevoerd heeft,

TITO richt zich in al zijn handelingen naar het auive-
re Marxisme en dit is een doorn in het oog van SÏALIN.

Het voorstel van IITO om op de Balkan een Pederatie
van Volksdemoeratian op te richten maakte tenslotte de
kloof tussen SITO en de Zominform onoverkomenlijk.

Aan het einde van zijn voordracht merkte spreker op,
dat de toestand in Joego-Slaviè1 zich in gunstige zin ont-
wikkelt ondanks de grote tegenwerking van Stalinisten.

Na deze rede werd door KLEYMBER de vraag gesteld of
er in Joego-Slaviê vrijheid van godsdienst is. Spreker "be-
antwoordde deze vraag bevestigend-én zei, dat de Booms-Katho
lieken vrijelijk hun godsdienstige plichten kunnen nakomen.
Er is in dat land wel een vereniging, die strijd voert te-
gen de kerk, doch de regering en de partij houden zich
buiten deze kwestie en hebben geen partij geicozen.

Om plm* 22.30 uur werd de bijeenkomst door DR"EN3!H ge-
sloten.

Bern pamflet gericht aan de lezers van de ïribune,
waarin wordt verzocht deze bijeenkomst te bezoeken, gaat
ierbij, (einde)



R, E V O L F T 10 W N A I R ' AFDELING BEN HAA&
C O M M U N I S T I S C H E SSCR; TREKWSG 27»
P A H T IJ.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-'O-Ö-^O-O-O-O-O-O-ci'-O—O-O-O-O-O-O— O-O-

TERÜG .UIT JOEGQ-SLAVIB*

.AAN DE LEZERS VAN DE TRIKMB-,

W-K» ' • .
Terwijl de Waarhei. d niets anders.x>ver Yoego~Slavie weet te

schrijven, dat Titq. on zijn kliek een bende fao'iston en collabo-
rateurs J3l,in_diü Amerika steunen in aijn strijü tegen .dr Sövjct-
Unie,, gooit H-?t .Vrije Volk daarentegen; de l'ito-regoring ^op' con
Iit/op mot dt- landen Van ds?.' JT.omini'orBi, af go^ruiSrc- Yoego-'Slavië om
ant i-communist ischo lasterpraat te vorkopen.

dé C*? , iN f f ^ nocï-i de P<,Y 0d»A* wensen in eigen .partij de
kwestie. Yoogo-Slavió aan de orde te stellen, laat staan
in het openbaar- yaii 'goda,ohto te w,issoïon.

Do C(.PBHa- aal onrc'idJollijk 'iedereen royeren, die Yooge-Slaviê'
IN DE PARSIJ gal willen "besproken* •

Do H«C«P, aarselt echter geen opent lik om met zijn lezers de-
• ontwikkeling in-Yoogö-Slavië tefbchandolcn, 'VAJIZSLFSPREKEID J03T '
VRIJ?) DISCUSSIE.

EEN KAÜERAAp DIS IN YOEGO-SLAVIE-IS GEWEEST ZAL ZIJN SHVABIMGEH'
DIE HIJ MAR HEEPT OPGEDAAN MEDEDELEN. ' . -

Kameraden, v/ij rekenen erop dat iedereen op tijd aanwezig
zal zijn on wel: , ' . '

DONDERDAG» AVOND 9 NOVEMBER/ ' s- avonds OM 8 UUR in: ' , -

GEBOUW "AM1CITIA", FiöSTEINDE 15.

SPREKERS: OH. v. d» KOLE over! -WAAROM STALIN TITO VBRVOLGT,
•W,BOLLEÏi£AN: WAT IE GEZIEN HEE IN JOEGO-SLAVIB. .

Met kame groeten
namens af d, bestuur Don Haag

secr. -

n n . n t r t ( n n t t n n n n t i n
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Ond.: Besloten ledenverg.R.C.P..
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27HOV.1950
Verslag van de be si o ten led enyer gade ring van de Eeyo-

lutionnair Communistische Partij CRCPT» afdeling Rotterdam,
gehouden op ¥oenscl'"ag",' 22 November T9ÜO, te 20 uur, ten huize
van Hofland , Albert, geboren 14-9-1916 te Rotterdam (bekend).

Aanwezig 9 perspnen.

Hofland , A. opent te 20.10 uur de vergadering en zegt,
dat na de vergadering van Woensdag, 15 November j.l. door
het partijbestuur is besloten, dat bij een verschil' van me-
ning in Qe ' O.V.B. vergad er ingen, de : -openlijke partij-
meningen buiten geding moeten blijven.

Bij belangrijke besprekingen in de vergaderingen van hei
O.V.B, moet door de leden van de R.C. P. eerst met het partij-
bestuur worden overlegd, zodat een eensgezind standpunt wordt
ingenomen

Spr. zegt, dat hij door drukke werkzaamheden in het OVB,
het secretariaat van de R. C. P., afd .Rotterdam niet meer ten
volle kan waarnemen. Door het par tij -b e s tuur is dan ook be-
sloten voor de afdeling Rotterdam een propaganda- en een
economisch secretaris te benoemen. f3584

Na enige discussie wordt besloten Siteur, Pieter, gebo-
ren 1-9-1895 te Rotterdam Ö bekend) de functie van propaganda.
secretaris zal krijgen en dat Hofland , iA. het economisch

. \> 9
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gedeelte voor de partij .zal behartigen. (?i!4o
Hof land,v A. zegt, dat zi.ln werkzaamheden zullen zijn,

het voeren van een tactische partijpolitiek in het O.V.B,
en het bespreken van O.V.B.vraagstukken met de R.C.P.leden
in het O.V.B., na overleg met het partij-bestuur en de poli-
tiek-aecretaris Oosterwi jk ,\l C or ne l i s. geboren 6-11-1906 te
Rotterdam (bekend"). LfoVL

Spr. zegt in overleg met Siteur, P. de vergaderingen
voor de O.V.B.vraagstukken te zullen uitschrijven, terwijl
Siteur, P. voor de gewone afdelingsvergaderingen de leden
zal aanschrijven.

Gombrink, Hendrikus Johannes, geboren 25-2-1913 te Hof
van Delft (bekend) zegt, dat Wieringh, Th, wonende te Amster-
dam in een vergadering van het partijbestuur, verslag heeft
uitgebracht van de vergadering te Rotterdam op Woensdag, 15
November j . l . .

Spr. zegt, dat het partijbestuur overtuigd is, dat alle
•wantrouwen van Siteur, P. en Versloot. H. in het beleid van
het afdelingsbestuur Rotterdam, ongegrond is gebleken. Tevens
heeft het partijbestuur toegezegd, dat alle ingekomen extra
giften in de "Tribune" zullen worden verantwoord.

Spr. brengt hierna het voorstel van Vieringen en Den
Haag uit de Verlopige Beschrijvingsbrief van het O.V.B, ter

-sprake-
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sprake en zegt, dat het partijbestuur het standpunt van de
R.C.P., afdeling Rotterdam ten aanzien van beide voorstellen
heeft goedgekeurd.

Spr. zegt, dat genoemde voorstellen uit de "Spartacus"
en de Syndiealistische hoek komen en dat deze eigenlijk prin-
cipieel afgewezen behoorden te worden. Ook het voorstel van
de afdeling "Verkeer" van het O.V.B.,n.l. het laten vervallen
van de z.g. discussierubriek "Het Vrije Woord" in "Nieuwe
Strijd", moet in het belang van de te voeren politiek in het
O.V.B., worden afgewezen.

Spr. zegt, dat van den Berg, Anton, geboren 23-3-1903
te Rotterdam (bekend) en Smid, Wietse, geboren 9-4-1887 te .
de Leek (bekend) de strijd niet aandurven en dat zij, als het
op een uitbreiding van een conflict aankomt, terugkrabbelen.
*J>\*ft Spr. zegt, dat Breederveld.JFrans. geboren 29-6-1906
te Vlaardingen-Ambacht (bekend) en Eikmans_,\feernardus Va-/y3So
lentinus Christianus, geboren 13-6-1914 te Winterswijk (be-
kend) in opdracht van het partijbestuur lid moejben word_en
van hè t N/VVV..

Breederveid, F. merkt op, juist hedenmorgen het lidmaat-
-£__schapboekje van het N.V.V. thuisgestuurd te hebben gekregen.
jP"Y\fl- Combg-jikMR.J. zegt lid te zijn van de Algemene Neder-
landse Bond van Handels- en Kantoorbedienden van het N.V.V.

,P- en waarschuwt op de vergaderingen van het N.V.V. niet te
hard van stapel te lopen, daar men anders geroyeerd wordt.

Na het ontstaan van een conflict zullen onze leden in
, het N,V.V. het vuurtje moéten aanwakkeren.
^̂

Hofland, A. zegt, dat voor het O.V.B.congres nog een
vergadering zal worden gehouden en sluit te 23 uur de ver-
gadering. Einde.

C

C
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No.: 1335.
Ond.: besi.Ie denvergadering R.C.P.

Datum ontvangst bericht: l December 1950-
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan: '

Medewerkende instanties : gene.

Ondernomen acties: gene0

OP KAART

o DEC. 1950

Kort verslag van de besloten ledenvergadering
van de R ev olut i onnair Communi sti sche Partij (R .C.P . ) ,
afdeling Rotterdam,gehouden op Woensdag 29 November
1950 te 20,00 uur, ten huize van Hofland,Albert,geb.
14-9-1916 te Rotterdam (bekend).

Aanwezig 9 personen. De vergadering was aange-
kondigd per convocatie (afschrift aangehecht).

Siteur,Pieter, geb.1-9-1895 te Rotterdam (bekend
opent te 20.10 uur de vergadering en leest een brief
van het partijbestuur uit Amsterdam voor, waarin de
richtlijnen worden aangegeven, die de leden van de R.C.
P. hebben te volgen op het a.s. O.V.B.-Congres.

Spr.zegt, dat Drenth, Hugo Herman,geb.23-2-1916
te Maste (Dld.), wonende te s'-Gravenhage,dit schrijven
nader zal toelichten.

DrenthjH.H.»voornoemd,zegt dat de bedoeling van
genoemd schrijven is, dat de leden van de R,C.P. het
standpunt van de partij, voor wat betreft de verschil-

/" lende voorstellen uit de beschrijvingsbrief voor het
^- 2e Congres van het O.V«B. (Zie voor de beschrijvings-

brief ons schrijven No.1326, d.d.30-11-1950) op het
a.s. O.V.B.-Congres verdedigen, zonder dat daarbij de
partijpolitiek ter sprake komt.

Spr, neemt hierna verschillende voorstellen uit
de beschrijvingsbrief onder de loupe en zegt, dat het
voorstel van de afdeling "Bouwvak" Rotterdam, betref-
fende de Koninklijke goedkeuring dient te worden on-
dersteund en dat het voorsteT~van Amsterdam betreffen-
de artikel 3 van de statuten van het O.V.B., waarin
het woord "wettig" zou moeten v/orden weggelaten, moet
worden afgewezen.

Ook de voorstellen van Vieringen en Den Haag
betreffende het aanvaarden van functies in politieke
partijen of parlementaire lichamen, moeten om prin-
cipiële redenen worden afgewezen.

Om echter te voorkomen, dat de voorstellen toch
worden aangenomen, moet het tegenvoorstel van de afd.
"Bouwvak" Rotterdam met alle middelen worden onder-
steund.

Spr. zegt, dat het partijbestuur, indien ook

-dit-
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dit mocht mislukken, een resolutie heeft opgesteld,welke
als volgt luidt:
"Ieder, zowel bestuurder als lid van het O.V.B.,kan lid
zijn en blijven van een politieke partij, terwijl het
O.V.B, zich heeft te onthouden van elke bemoeienis met de
godsdienstige of politieke opvattingen van de leden."

Spr. zegt, dat het voorstel van "Ver jikeer"-Rotterdam
n.l. het laten vervallen van de discussierubriek "Het
Vrije Woord" in "Nieuwe Strijd" moet worden afgewezen.

Tevens moet op het Congres worden aangetoond,dat het
juist de Spartacus-groep is,die de politiek, welke zij
zegt te willen weren, in het O.V.B„brengt.

Spr. zegt, dat hij en Oosterwi3k,Cornelis,geb.6-ll-
1906 te Rotterdam (bekend), zullen trachten in de eventue-
le redactie-commissies zitting te nemen.

Hofland,A.,voornoemd en Siteur,P.,voornoemd, zullen
daartoe Brenth,H.H.,voornoemd,voorstellen en^Sterk,Arie,
geb.18-10-1906 te Vlissingen (bekend),en Versloot,Harmen,
geb.12-10-1883 te Schiedam (bekend) zullen Oosterwijk,C.,
voornoemd,voordragen.

Versloot,H. «stelt voor Br_enth,H.H., en Posterwi;jk,C»,
alle spreektijd te geven.

Drenth tH.H.,zegt,dat behalve hij en Oosterwijk, C « ,
ook Sterk,A., en Siteur,P., zullen spreken, temeer daar
Sterk,A»,in het O.V.B, niet als R.C.P.-er bekend is.

Siteur,P.,sluit hierna te 23.00 uur de vergadering»

C



A f s c h r i f t .

REVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ

Secr.: Adamshofstraat 129a

Kameraden,

Ik nodig U uit to^ het bijwonen van een ledenvergadering op Woens-

dag 29 Nov . des 's avonds 8 uur ten huize van A»Hofland,

Agenda: '
Bespreking ecomomise werk van de partij. Het spreekt vanzelf,
dat ook daar de partijgenoten aanwezig moeten zijn, en vertrouwen
daar dan ook op»

Met kam. groeten

P.Siteur.



Verbinding:
No:97.
Onderwerp: besl.bestuursverg.R.C.P.-afd.R'dam.

Datum ontvangst bericht; 25-1-50.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar^
Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht verzonden aan :
Medewerkende instanties : gene.
Ondernomen actie : gene.

-2 F EB, 1951

Kort verslag van de besloten bestuursvergadering
van de Revolutionnair Communistischei Partij ( R . C . P . ) ,
afdeling Rotterdam? gehouden op Woensdag 24 Januari 1951»

20 uur, ten huize van Versloot, Harmen, geb: 12-10-83
te Schiedam (bekend).

5 personeruj Een afschrift van de convocatie
is'aangehecht.

f Siteur, Pieter^ geb:l-9-95 te Rotterdam(bekend ),opent
te 20.30 uur de vergadering met het voorlezen van een brisE
van het part i j-bestuur, waarin er bij de afdelingsbesturen
op wordt aangedrongen de leden tot meer activiteit aan
te sporen en stelt voor in verband met de nog steeds lo-
pende schuld van ƒ 1000.- bij de drukker van "De Tribune"
een verloting of een bonte avond te organiseren en een

£ enveloppen-actie onder de leden te houden. Met een gedeel-J
te van dat geld zullen dan ook de kosten kunnen worden
bestreden, v/elke worden gemaakt door de 2 afgevaardigden
naar het internationaal congres.

Spr. zegt, dat op beide Pinksterdagen te Amsterdam
het R.C.P.-congres zal worden gehouden en dat de resolu-
ties en moties hiervoor in een volgende vergadering moe-
ten worden samengesteld.

( __J3jDr_^"deert mede dat er binnenkort van het partijbe.-
; stuur een resolutie zal verschijnen over de houding van

de 4e internationale ten aanzien van Joego-SJJavië-^(zie
Dezerzijds schrijven I.D.Ko.4, d,d.5-1-51 ̂ Jn dat deze

j feTsolutie in de afdelingsbesturen moet worden behandeld,
,; waar na aan de hand van de resultaten daarvan op het a. s.
congres een definitief standpunt kan worden ingenomen^

Spr. zegt voorts, dat het partijbestuur opdracht
heeft gegeven om pamfletten te verspreiden bij de aanvang
van W.V.V.- en P.v.d.A.-vergaderingen.De inhoud van deze
pamfletten zal de arbeiders moeten aansporen tot oppositie,

' Ogsterwijk, Cornelis, geboren 6-11-06 te Rotterdam
(bekehcT),meent dat alleen een loterij enig resultaat zal
opleveren, daar het partijbestuur de prijzen beschikbaar
stelt.Spr. ziet in een enveloppen-actie, noch in een bonte
avond enig heil, doch zegt voor het verspreiden van pam-
fletten te zijn, als het partijbestuur voor het benodigde
papier zorgt.

Na langdurig heen en weer gepraat wordt besloten het
partijbestuur te verzoeken het congres niet op de beide
Pinksterdagen, doch een week voor of na Pinksteren te

j -houden-

( . ( —



houden.
Siteur, P.,voornoemd, sluit hierna te 22,30 uur de

vergadering. (EINEE).

i



Af s e h r il f t .

REVOIUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ,
af d.Rotterdam. Secr. Adaashofstraat 129a

V.M*
Ik nodig U uit tot het bijwonen van een Bestuurs-

vergadering op Woensdag 24 Januari: ten huize van
Kam. Versloot des avonds 8 uur.

Agenda:
Bespreking over het ingekomen steak
betreffende Joego-Slavi'é.

Kam.Groeten
P.Siteur.



' Verbinding: «

No.: 217.

Onderwerp: Besl»Bestuursverg. R,C,P. ,afd ,R 'dam*
Datum ontvangst bericht: 19 Februari 1951*
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.1

Waardering bericht: betrouwbaar, , f
Tevens bericht gezonden aan: gene*' " / v

' '"*" •' A J

Medewerkende instanties: gene* • s Q

*r :28FEBJ95I

Ondernomen acties: gene, *- *• ~*-»- >

27 FtB.195)
Kort verslag van de besloten bestuursvergade-

ring van de Re v olut i onnair 'Communistische PnTti^

(R. C. P.) af d. Rotter dam, gehouden op Woensdag 14 Fe-

/ ,j bruari 1950, te 20.00 uur, ten huize van Versloot _,Har»

men,geb«12-10-1883 te Schiedam (bekend).

Aanwezig 6 personen* .De vergadering was aange-
kondigd per convocatie (waarvan afschrift is annge-

hecht ).
Siteur, Piet er,geb. 1-9-1895 te Rotterdam (be-

kend, opent te 20.10 uur.de vergadering en zegt, dat
een schrijven van het partijbestuur is ontvangen,
waarin het standpunt van de Nederlandse Sectie van
de 4e Internationale ten aanzien van de resolutie,
welke is aangenomen door het VIHe Plenum van het

, I.ÏÏ.C.L te Parijs in April 1950 (lie blz.23 vr.n "Het
/ Joegoslavische probleem"; aangehecht ), wordt uiteenge-

r / zet,
v Zeer uitvoerig wordt geschreven over de soepe-

x Ie houding van Tito ten aanzien van Amerika en het
( Vesten van Europa, terwijl het aanvaarden vs-.n de eco-

nomische, hulp, welke Joegoslavië van Amerika ontvangt
wordt afgekeurd,

Spr. zegt, dat het schrijven als leidraad voor
de bespreking zal worden genomen; dat door het par-
tijbestuur wordt aangedrongen op een maandelijkse
gespecificeerde afrekening van de werk en kwarfcaal-
abonné's op "De Tribune", terwijl wordt verzocht de

/ vrije giften zoveel mogelijk op naam aan het partij-
) * bestuur te melden.

Spr. deelt mede, dat in de afdeling Rotterdam '
enveloppen zullen worden uitgezet voor de z,g„ ƒ 50C

i actie.

_Qo3te_rwijk>Corneli s, geb» 6-11-1906 te Rotterdam
( b e k e nd ) TZ e gt , dat het schrijven van het partijbe-
stuur te eenzijdig is opgesteld en dat men thans
geen positief standpunt t. a. v, Joegoslavië1 kan inne-
men, omdat men over te weinig gegevens beschikt,

Spr. zegt, dat het 1.3. C., haar standpunt t. a. v.
Joegoslavië in April 1950 heeft bepaald, doch dat de
toestand nu totaal is veranderd, waardoor Tito zich

-gedwongen-
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gedwongen ziet enige hulp van kapitalistische zijde
te aanvaarden. Dit te meer daar met Moskou is ge-
broken en van dat land geen hulp wordt aanvaard,
noch is té ver v/acht en.

Spr. meent,na de zitting van het C.C.,welke'
• a.s,Zaterdag en Zondag te Amsterdam wordt gehouden,
over meer gegevens te kunnen beschikken.

Siteur,Pieter,voornoemd,stelt voor de stencil-
machine en de schrijfmachine onder zijn beheer te
nemen,opdat hij als organisatie-secretaris niet al-
les met de pen zal behoeven af te doen.

Oosterwijk,C.,zegt,dat de machines hoofdzake-
lijk worden gebruikt voor het stencillen van pam-
fletten en dat Hofland, A lb er t, geb. '14-9-1916 te Rot-
terdam (bekend),hiervoor is aangewezen.

Spr. meent,dat Siteur,?!eter,voornoemd,niet
in staat is de machines behoorlijk te gebruiken}hij
heeft verzuimd maatregelen „te treffen om tijdens
het congres van de' P.v,d.A.,op 8,9 en 10 Februari
j.1. behoorlijke pamfletten (aangehecht) te kunnen
verspreiden,zodat een man uit Amsterdam (vermoede-
lijk Bob:^deJtfildg) dat werk geheel voor zijn reke-
ning moest nemen*"

SiteurfP.„voornoemd,zegt op 7 Februari een
schrijven uit Amsterdam te hebben ontvangen om te
zorgen met enkele personen bij de Riviera-Hal aanwe-
zig te zijn om pamfletten te verspreiden,maar niet
bij machte te zijn geweest aan dat verzoek.te vol-
doen.1

Hierna wordt besloten de zitting van het C.C.
af te wacht en,waarna een definitief standpunt kan
worden ingenomen,hetwelk aan het a.s.congres kan

v" v/orden voorgelegd.

Siteur,P.,sluit dan te 22.30 uur de vergade-
' •, ring (EINDE). ' . '

ft.



AAN BE AFGEVAARDIGDEN OP HET CONGRES VAN DE PARTIJ VAK DE ARBEID.

Een z^are .vprantwoordelljkheid RUSÏ Qp ̂  BCFOU]DERS>nu ge bijeen komt om de koers

van Uw partij te besproken te midden van een ernstige internationale en nationale
CRISIS,

In c3n ain kan hét voornaamste politieke vraagstuk; waarvoor ge gesteld wordt
aldus eamongevat wol- den: a al de Partij van de Arbeid opnieuw sitting nemen in de
te vormen N e d er landde r e ge r ing., on de.aria.ee £3 vert.nt-vocrdelijkh^id op zich nemn
voor de "ingrijpende maa jreg-plen, • niet alleen cp del önsaegj-bied en ten aan^ieu
van vle b,3te.liug3balaiis,iuaar GOK IN SOCIAAL ES ECONOMISCH OPLICHT'' , waarover Dr,
MEES op 3.6 Januari In de Tv/eede Kamer spïak?0f 7, f.1 de pp.rvy van de Arbeid ^ctou;
door h-..ar ruim 100-COC leden en door de samengebnlde kracht van de ruim 400 „("'CO
lodpa vin- het FvV al c. punt één op haar programma zev te-ujGSKN VERDERE AANTASTING ;

VAN HET LEVEN SI STL en daaraan de consequenties verbinden, in de OPPOSITIE te
gaan t^gsn een r <• gering, welke deze verdere verslechtering in haar program op-
neemt?

At gre vaardigden!
In Uw hand ligt thans? voor een groot deel de beantwoording van

deze vraag, Er mag bij U geen enkele illusie bestaan ovsr de g&volgon van de politiJs
ke koers welke, sinds het bezoek van generaal Fisenhouwer .gericht is op het on-
fnidue~'--jk vorken VL,n drie divisies. "Het Parool" van l? Januari meldde, dat reeds
gewerkt wordt aen voo.rst'èlien van ingrijpend belang:

"Biaijen enkele weken aal de centrale econoinj sche commissie, de CEC,arn de re- -
''gering een rapport voorleggen met -zeer Ingrijpende vorsoberingsvoorstellen,welkt-
"zioh in schier alle sectoren van het ïieder? andse leven zr.l doen gevcelc-n.De
"uitwerking van deze voorstellen zaj. betekenen een sterke inkrimping van uit-
"gaven voor alle lagen vnn -dg bevolking ciot bel r:,ngr ijka percentage^. HE T • V/CNING-
"BoTJ^rp:aocRAia',A,HET SOCIALE PROGHJÜV^;A YAÏÏ DE ESGEIIIÏ;G,DE FRODIJCTIE VOOR ALGE-

GEBRUIK, SUBSIDIES EI W MEER ZULLÏuS ALLE IH BE NAASTE TOEKOMST WORDEN

Enk a l b marnden geleden reeds heeft de katholike- minister van Economische Zaken
Van den Brink, s,p.n journalisten meegedeeld, dal; de VERLENGING VAN DE WERKTIJD door
de sooiaT.l-econoraisohe raad bestudeerd wordt,

Dit,afgovar;xdigden,is in alle openljjkheid hfyt programma van de laatste rege-
ring, en hot zp.l,25o GIJ „ . . nie-c ingrijpt, in korte tijd de werkelijkheid onder
een volgende regering worden. Dit betekent:

-.

. -

AANTASTING EK AFSCHAFFING VA« DE 8-UREN-DAG!
A-Ê'NTASTING V±^ DE SOCIALE VOORZIENINGEN, zo al s ouderdomspensioen, ziekte- en
invcuiditei tsveraekering,etc»
VFRDERE DAJjING v.è$ EET LEVENSPEIL DOOR STIJGENDE PRIJZEN, HET VERMINmRE'N DER
SUB3ÏDIE3 EU HET HANDÏIkYHN VAN DE LOONSTOP-POLITIEk!
VERLENGING VAM DE DIENSTPLICHT EN VEEMINDBRIKG VAtï DE PRODUCTIE VOOR DE MASSA-
CCNSUiviPïIEjbjj verhoging v fin do productie voor vfrnietigingsdoeleindon.
HET EINDE VAK DE VGLKS-10KIN.GBQUW E» EEN GROOTSCHEEPSE BOUW VAN KAZERNES!

Waartoe r egeringsverentwo ordelijkheid?

Vijf jaar bestaf.t thans Uw partij, Vijf jaar zitton vooraanstaande -loden van Uw
Partij op verantwoordelijke poster in ds regerir.g.lVooit hebben Uw leiders gozegd,
dat zdj door hun deelpamö aan de regering e «n SOCIALISTISCH PROGRAM zouden ver-
wezenlijken, maer wél hebbrn sij hun deelname ar\ ie redering gerechtvaardigd niet
tvvofi gewichtige redêntn;de jorg voor een PROGRESSIEVE INDOSBSIE-POLITIEZ en de
zorg voor SOCIALE VOORZIENINGEN.,



Het is nodig ar,n .deze beide doqr GW leiding aangegeven redenen te herinneren, _.
want het zijn dede Uw partijgtnoüt-ïainisteré geweest,die op 18 December 194B de
opdracht gaven tot e-:n front-aanval op de Rupubliek I'ndonesia en de arrestatie
van Spekarno,Sjahrir en anderen;een oorlog-, die niet alleen vanuit socialistisch
oogpunt volkon;en verwerpelijk en verraderlijk was,maar die bovendien, a o e. l s De Kcvlt
onlangs in de Tweede Kamer verklaar d 3 ,±s uitgelopen op een militaire neder!. •,&#.,
Het zijn, tenslotte,Dw partygönoot-iainiRters geweest,die mede zich tot Let uiter-
ste verzetten tegen de overdracht-van de scuverainitelt over Nieuw-Guinea aan
da Republiek Indonësia tm het is Uw partijbestuur,-dat sichjC-riclauks de houding van
ir~ÏL"-YPJ2 "kot h6"t laatste too solidair heeft verklaard met de regering,— en dit
tevens ondanks dé door Buur hof f in. Dg T''akb e we y±nff. gegeven aankondiging, da t "de
regering niet mag manen, dat bij de "Nederlandse arbeidersbevolking .du geneigdheid
zal bestaan om de lasten voor een grcot deel te dragen.'1

Wat de gociale voorzieningen betrefV:hat is nodig eraan te herinneren,dat vol-
gens de officiè'le cijfers het levenspeil voortgaat te dalemEN VOORAL IS HET NODIG
ER OP TE Va JZEN,DAT WIT ER AAN SOCIALE VOORZIENINGEN BESTAAT,VOLGEKS DE AANXONDT'-
GING VAN Dr. DRLES ZL'LTO ÏEfJIS IN HET BELANG DER HER-BMAPENING Z-IL IORDEN AAN-
GETAST. ('

Uw conolusie afg-evaardigdenjkan geen andere aijn dan de onze:f • - .\R DEELHAfcE jîN DE -REGERING • UW PARTIJ MEDEVEfiANTWOQRDEIiIJK Mlu.ET VOOR DE

AïBIÜUiK VAK DE SOCIALE VOORZIENIIGEN,IS HET DE PLICHT VAN Ut" LEIDERS UIT DE RE-
GERING TS ThEHEN.

Ir. H.Vos hoeft er in een aantal'artikelen in Het Vrye Volk op gewezen,:dat de
PvdA tot ONMACHT ̂ gedoemd is door .ai4Bii te binden 'tegen de Eegering.Bij heeft gewe-
zen op onmiskenbare tekenen van MISERE in de party,welke tot uitdrukking komt in
half-lege zalen,etc. - ' , .

Toch vormen de PvdA en Vooral de met haar solidaire organisaties van het NW,__
niet alleen een macht,maar zo gij wilt de beslissende,de ENIGE beslissende macht
in dit land.-40C.000 arbeiders van het NVV zijn tot passivi teit gedoemd door de
gebondenheid aj n de regeringspo.litiek;in de oppositie kunnen deza 400.000 leden
alle weerstand overwinnen,met deze opgehoopte kracht kan men ELKE TIÏEÏÏS van de
werkende bevolking (IE de regering onuitvoerbaar) door eensgezind optreden ver-
werkelijken. En deze 400.000 kunnen de GEHELE WERKENDE BEVOLKING hoe ook georga-
niseerd, mede-b e, trekken in een strijd,welke zich als eenvoudig doel stelt:ELKE
ACHTER-UITGANG IN- DE POSITIE-DER WERKENDE BEVOLKING MET KRACHT TE BE STRIJDEN,.ÏÏ i t-*
treden uit de regering,aanvaarding van dit program:

l.HANDHAVING VAN DE Ö-TJREN-BAQ.~~" " . • .-
Z.EtJIDIL-iVING VaN HET LEVENSPEIL'door tegenover elke ppyestjjging een overeen-

komstige loonsverhoging( glijdende loonschaal )'l,t r-verlangen..
• 3.HANDHAVING VAM HET .RECHT OP-- VERENIGING,VERGADERING EN STAKING
zullen U maken tot de eerste kracht des lands.Voortgaan op de oude weg,zal lei-
den tot voortgaande ondermijning van de lichamelijke en geestelyke gezondheid van de
arbeidersklasse en,,niet het laatst,van Uw organisaties.

Afgevaardigden! v • .
Dit congres van Uw party' i's een historisch congr.es.Toont Uw

taak waardig te zijn!
• v-

Revolutionnair Communistische Partij
Ned.Sectie van.^de IVe Internationale.
De Tribune.
Land.Secr.:Nieuwe Prinsengracht.47,

'Ams-terdam,-C.Tei.s56979.



AAN DE AFGEVAARDIGDEN OP HET CONGRES VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID,

Een zware vor.grfcTOgrdelj3kbeid RUST op uw SCFOUDERS,nu ge bijeen komt om de koers
van Uw partij te bespreken te midden van een ern'a^ige internationale en nationale
CRISIS,

In 5$n zin kan het voornaamste politieke vraagstuk s waarvoor ge gesteld wordt
aldus F ara ongevat worden; zei de Party van de Arbeid opnieuw sitting nemen in de
t<3 vormen Nederlandse rege.rj.ng,en d.aarmee de vert.rjt'TOcrdeli.ih'h^id op zich ïierasn
voor de "ingrijpende maabregr-len, • niet alleen cp del'ensifiegsbie.i en ten aandien
van da- bjtaliiigsbalan&jtiaar GOK: IN SOCIAAL EN ECONOMISCH OPZ.ICMT' , waarover Dr.
DR2ES op 18 Jaira.„ri in de Tweede Kamer sprak?0f zï.I 'de pp.r::ij van de Arbeid gesteui.
do:-r haar rum 100,000 lederenen door de samen-gebalde kracht "vaji de ruim 4CQ,PCG
Ivmpa van het FVV alt- pimt .één op haar p-rogTAiMa zette:uC;EEN VERDERE AANTASTING
VAN HET LEVENSPEIL en daaraan de consequentie 0 verbinden, in de OPPOSITIE te
gaan tegen een re gering, welke deze verdere verslechtering in haar program' op-
neemt? :

Afgevaardigden!
. In Uw hand ligt than* voor een groot deel de beantwoording van

deze vraag. Er mag by ÏÏ geen. enkele illusie bestaan over de gevolgen van de politie-
ke koers welke sinds helr bezoek vau generaal Eisenhouwer.gericht is op het on-
midae'.ijk vormen van drie divisies. "Hat Parool" y'an l? Januari meldde, dat reeds
gewerkt wordt aen voorgfelien van ingrijpend belang:

"Biiirien enkele weken zal de centrale econoan sche commissie, de CE C 9 aan de re-
''gering een rapport voorleggen rnet zeer ingrypende versoberingsvoorstellen^welke
"zich in. schier alle sectoren van hol Neder] andse leven z.r.1 doen g e vee l en. De

, "uitwerking van deze voorstellen zal betekenen een sterke inkrimping van uit---
"gaven voor alle lageri van -de bevolking niet bel.^ngryka per,centages~s.EET ViTCNING-
"BOlTDi/pROGRAMl/.A.HET SOCIALE PEOGRAlfelA VAN DE HEGERÏK& J)E' TRODIJCTIE VOQR ALGE-

GEBRUIK, SUBSIDIES EN ZO MEER SULLEN ALLE I N - J b . A S T E TOEKOMST WORDEN 4 •

Enkele maanden geleden reeds heeft de katholike minister van Economische Zaken
Van; den Brink, &?n Journalisten me ege de el d, dat de VERLENGING VAN DE WERKTIJD door
de sociaal-economische raad bestudeerd wordt.

Dit, af go vaardige1 en. i s in alle apenlijkheid hot programma van de laatste rege-..
ring", en hot zal, zo GIJ ... . nie-o ingrijpt, in korte tyd de werkelykheid onder
een volgende regering worden, Dit bëiekeiit: -• •

*i..:-r..'-r-"»tŵ ï.̂ »i».

AANTASTING EK AFSCHAFFING VAN DE 8-UREN-DAG!
AANTASTING V^N DE SOCIALE VOORZIENINGEN , zo al s ouderdomspensioen, ziekte- en
invaliditeitsverzekering1, etc*
VFRDKRE DALING' VA« HST LEVENSPEIL DOOR STIJGENDE PRIJZEN, HET VERMINDERE'N DER
SUBSIDIES EN HET HANDHAVEN VAN. DE LOONSTOP -POLITIEK!
VERLENGING VAN DB DIENSTPLICHT EN -VERMINDERING VAN DE PRODUCTIE VOOR DE MASSA-
CGNSUA<IPTIE,by verhoging van de productie voor vernietigingsdoeleinden.
HET EINDE VAN DE VOLKS- WONINGBOUW E»- EEN GROOTSCHEEPSE BOUW VAN 'KAZERNES!

Waartoe regeringsverantwoordelijkheid?

V?jf jaar bestaf. t thans Uw party'. Vijf jaar zitten vooraanstaande ledem van Uw
Partij cp',,'yerantwooru.ely'ke poster, iln ds regering. S'ooit hebben Uw leiders gezegd,
.dat zij. door hun deelname- aan de .regering een SOCÏALISTISCH ?R«)GBAM zouden ver- ^
we7.fc>nljjken,maoi.r wél heboen zij hun deelname a^n de regering gerechtvaardigd met "
twoe gewichtige redentnide ^org voor een PROGRESSIEVE INDOMSIE-POLITIEK en de
zorg* voor SOCIALE VOORZIENINGEN»



Het is nodig ar,n deze' beide door Uw leiding aangegeven redenen te herinneren,
want het zijn mede Uw partijgenoot-ministers geweest,die op 18 December 1948 de
opdracht ^aven tot een front-aanval op de Rupubliek Indonesia on de arroatat'le _
van Soekarno,Sjahrir en anderen;een oorlog,die niet alleen vanuit socialistisch
oog-punt volkomen verwerpelijk en verraderlijk was,maar die bovendien,sosls De Ktvit
onlangs in de- Tweede Kamer verJ laarda ,is uitgelopen op een militaire neder"I~agJ
Het zy'n, tenslotte ,Dw partijgenoot-ministers ge-weost 5ciie medt; zich tot het uiter-
ste verzetten tegen de overdracht van de souversimteit over Niêuvr-Guinea -aan
ds Republiek Indonesia on het l.s TJw partybestu-ar, 3 at sioh,onJanks de 'houding van
Ir E.VOS tot het laatste tos solidair heeft verklaard met de regering,— en dit
tevens ondanks de door buurhoff in De_]̂ akb_3v;ê in.̂  gegeven aankondiging,dat "de
regering niet mag men en, da t bij de Nederlandse arbeidersbevolking du geneigdheid
zal bestaan om de lasten voor een groot deel te dragen,,'1
lat de sociale voorzieningen betreft:hèt is nodig eraan te herinneren,dat vol-

gens de officiële cijfers het levenspeil voortgaat te dal en: EN VOORAL IS'IIET NODIG
ER ÜP TE WIJZEN,DAT WA*T ER fj-JS SOCIALE VOORZIENINGEN BESTAAT, VOLGEN S DE AANKONDT'-
GING VAN Dr. DKLES ZELVE THANS IN HET BELANG DER HER-BE1MPENING ZAL WORDEN AAN-
GEÏAST.

uw conclusie ?.f£evar,rdigden,kan geen andere zijn dan de onze:

WANNEER DEELNAME A*,N DE REGERING ÏÏf PARTIJ MEDEVERANTWOORDELIJK MAj.lT VOOR DE
AEBHJUK VAN DE SOCIALE VOORZIENINGEN,IS HET DE PLICHT VAN UW LEIDERS UIT DE^RE-
GERING TE Ti-,ELEN.

Ir. H.Vos heeft er in een aantal artikelen-in Het Vrije Volk op gewezen,dat de
PvdA tot ONMACHT gedoemd is door ziph te binden tegen de regering.Hij heeft gewe-
zen op onmiskenbare tekenen van MISERE in de party,welke tot uitdrukking komt in
half-lege zalen,etc.

Toch vormen de PvdA en vooral de met haar solidaire organisaties van het NVV,
niet alleen een macht,«aar., zo gij wilt de beslissende,de ENIGE beslissende macht
in dit land.40C.000 arbeiders van. het NVV zijn tot passivi teit gedoemd d.oor dé .
gebondenheid af n-de regeringspolitiek;in de oppositie kunnen deze 400.000 leden
alle'weerstand overwinnen,met deze opgehoopte kracht kan men ELKE WENS van de
werkende bevolking (lÏÏ de regering onuitvoerbaar) door eensgezind optreden ver-
werkelijken.En deze 400.000 kunnen de GEHELE. 'WERKENDE BEVOLKING hoe ook georga-
niseerd,mede-betrekken in een strijd,welke zi'ch als eenvoudig doel stelt:ELKE
ACHTERUITGA G IN DE POSITIE DER VvERKENÏJE BEVOLKING MET EBACHT TE BESTRI JDEN>TIit-
treden uit de regering,aanvaarding- van dit program:

i.HANDHAVING VAN DE S-UREN-DAG.
2,K,iND}L-A.VING VaN HET LEVENSPEIL door tegenover elke prysstyging een overeen-
komstige loonsverhoging(glijdende loonschaal) tr verlangen.

5.HANDHAVING VAB HET RECHT OP VERENIGING,VERGADERING EN STAKING
zullen U nafcün tot de eerste kracht des lands.Voortgaan op de oude weg,zal lei-
den tot voor-tgatj^ide ondermijning van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
arbeidersklasse en,niet het laatst,van Uw organisaties.

Afgevaardigden!
Dit oongreè van.Uw party is een historisch congres.Toont Uw

taak waardig te zijn!

Revolutionnair Communistische Partij
Ned.Sectie van de IVe Internationale.
De Tribune.
Land.Secr.:Nieuwe Prinsengracht 47»

Amsterdam,C.Tel.ï



A f s c li r i f t .

Revolutionair Communistische Partij,
Afd.Rotterdam . Org.Secr, Adamshofstrar-.t 129a

V.K*

Ik nodig je uit tot het bijwonen van een Bestuursvergadering
die ^gehouden zal worden op 'woensdag 14 Februari t-ai huize van
Kara'j' Versloot, Aanvang 8 uur.

Agenda:

Bespreking ingekomen stukken en resoluties

Overname schrijfmachine en cyclostiel

E. G-roet en

P, S'iteur.
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RESOLUTIE over

DE CBISIS VAK HET STALINISME £N J3E ONTWIKKELING VAN DE

JOEGOSLAVISCHE REVOLÏÏTIE.

Aangenomen door het VlIIe Plenum van het Internat!onaal
Executief Comité van de VIERDE UffTEENA^IOITALS (April 1950)

bldz. 25

REVOLUTIONAIR COMMUNISTISCH! -PARTIJ
NEDEHLANDSE SECTIE VAN DE IVe
Nieuwe Prinsengracht 47,Amsterdaat C.Tel. Prijs 35 cent.



JOEGO-SLAVIE EN DE BEST VAN HET GLACIS.
' • • i

De internationale discussie,die in principe geconcentreerd moest worden «p
bet speciale geval Joego-Slavife* heeft zich gewijzigd in een algemene discussie
over het glacis,de historische perspectieven,enz.

Een dergelijke ontwikkeling was min of meer fataal,«aar bepaalde kameraden
hebbén er zeer toe bygedragen om te verhaasten,dat buiten het onderwerp getre»
den wordt.Het artikel van kameraad Germain in het bijzonder,waarin hy zich met
alle vraagstukken tegelijkertijd wil bezighouden,waarin hy polimiseart met kame-
raden,die hy niet noemt en waaraan hy klakkeloos argumenten toeschryft,die hij
vervolgens gaat vemietigen»waarin hy deze argumenten op ontoelaatbare wijze
verbindt en waarin hy" er zich weinig om bekommert,wat bepaalde kameraden,waar-
onder ikzelf precies gezegd hebben;waarin hy denkbeeldige gevaren bestry'dt en
voortdurend tot theoretische voorzichtigheid maant,teneinde niet in een herzie-
ning van het Marxisme,enz. te belanden,is naar mijn mening niet geschreven ter
opheldering van de kwestie.Men heeft ten onrechte - nog steeds naar myn mening
- ten minste drie verschillende vraagstukken door elkaar gehaald*d&t van JOB- ,
GK)-SLAVIE,een speciaal geval in heit glacis,,dat van de EEST VAN HET GLACIS, en \t van de HISTORISCHE PERSPECTIEVEN,wat betreft de beoordeling en de ontwik- /4

keling van het Stalinisme - - het geheel «vergoten met een saus vol geleerdheid (
en strydvuur tegen -werkelijke en denkbeeldige argumenten (die ik persoonlijk nau-
welyks Ican waarderen,maar dat doet er weinig toe) en waarin men van alles vindt;
de "Sociale Republiek" van Muasalini (1945),Birma,zowel als Buiten-MongoliB.

Ik zeg drie VERSCHILLENDE vraagstukken,waar tussen het zeer zeker mogelijk
zou zyn een bepaald verband op te bouwen (dat verband is zelfs onvermijdelijk),
maar die afzondarlyk onderzocht kunnen worden,waarby" men van de ene op de ande-
re overgaat,zonder dat tuit noodzakelijk is,dat ze alle tegelijk onderzocht worden
en zonder hen. op gelijke wijze te beoordelen,

t ' '

Men zal zeggen,dat ik zelf in my'n artikel «ver het klaasekarakter van Joe-
go-Slavië de algemene kwestie van de CRITERIA gesteld heb en dat het vanaf dat
moment moeilijk was de discussie enkel tot het geval Joego-Slaviö te beperken.
Dat is waar.Ik heb me echter zowel,wat het onderzoek van da Joegoslavische
kwestie,als wat betreft de conclusies waartoe i"k te dien aanzien ben gekomen,ge
baseerd op het geen kenmerkend was voor Joego-Slavië en ik heb het geval van de
andere landen van het glacis bewaard voor een later onderzoek,daarby algemene l
aanwyzinge n gegeven over de (naar m̂ fn mening) juiate wy'ze em dit laatste vraag
stuk te benaderen. Wan t" wanneer inderdaad, vanuit Marxistisch gezichtspunt TJITEIN . '
DELIJK DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN bepalend om het klassekarakter van een regiem . l .
aan te geven en wanneer HET IN STAATSBEZIT BRENGEN VAN ALLE PRODUCTIEMIDDELEN
VAM HET TRANSPORT- EN HET GELDWEZEN,EIGENDOMSVERHOUDINGEN vormen ,DIE NIET SA-
MEN KUNNEN GAAft met een kapitalistisch regiem — hoe,"gedegenereerd" dan ook +)
moet men nog nagaan op welke wy'ze één dit resultaat bereikt heeft en of men het
werkelijk bereikt heeft,bf dat men slechts aan het begin is van een dergelijke a*-
vergang.Vanuit dit gezichtspunt verschilt het Joego-Slavische geval van de rest
van het glacis.En ik verklaar me nader,

+) Het aoa veel logischer zijn een kapitalistische staat,die het in staatsbezit
breng-en van alle productiemiddelen,van het geld- ©n het transportwezen zou
we ion te bereiken een GEREGENEREERDE kapitalistische staat te noemen,omdat
wanneer voor het kapitalisme een dergelyke mogelykheid bestond,dat een aan-
zienlyke vooruitgang aou betekenen en in geen geval een terugtqcht.



A.) 'NOGhAALS OVER HET SPECIALE GEVAL VAN JOEGO-SLAVIE.

In myn artikel, "Over het klassekarakter van Joego-Slavië" heb ik het Joe-
go-Slavische geval behandeld,door uit te gaan van de Idee-, da t in dat land in-
derdaad een revolutie plaats had met een Ifcyzondere ontwikkeling,die uitgelopen
is op de machtsovername,op de radicale omvorming van do. kapitalistische eigen-
domsverhoudingen, op de vernietiging van de oude kapitalistische staat en- ep de
opbouw van een nieuw staatsapparaat.De definitie,di^ ik van Joego-Slavië heb ge-
geven was de volgende:

"Haar onze mening is de huidige Joego-Slavische waatschappy het product van
"de revolutionnaire veranderingen J welke zjjn veroorzaakt door de masssbewe^i u
"ging,geleid door de CPJ,en welke zyn uitgelopen op de vernietiging van de
"oude,kapitalistische eigendomsverhoudingen en op hun vervanging door de bjj-
"na algehele nationalisatie van de productie-,ruil-,en transportmiddelen en
"het beschreven regiem in de plattelandseoonomie - op de vernietiging tevens
"van het oude staatsapparaat en zyn vervanging door een nieuw apparaat,ge-
baseerd op de comité*'s,welke geleid en gecontroleerd worden door een bu-
"reaucratische kaste in wording,die zelf in haar overgrote meerderheid uit
"de revolutionnaire massa-bewegin.g is voortgekomen,"

"De Joego-Slavische maatsohappy heeft dus opgehouden kapitalistisch te zy"n."
(M.Pablo,"Het klassekarakter van Joego-SlaviëVbldz.28).

Welke argumenten stelt kameraad Germain in het byztnder tegenover deze defi-
nitie en deze conclusie?Voorgevend niet te weten,wat ik geschreven heb,praat hy
vaag over kameraden)die "om het arbeiderskarakter van de Jöego*-Slavische staat
te bewezen",zich beroepen het zy" »p "de proletarische revolutie,die heeft geze-
gevierd in Joego-Slavie",het zy "op de nationalisme van de INDUSTRIE EK DE
GROOTHANDEL en op het verlies van de politieke macht door de bourgeoisie".Even
verder heeft kameraad Germain het over "kameraden"(weIke?),die verklaren,dat
Joego-Slavië een arbeidersstaat is,omdatj" a) de revolutionnaire massa-beweging
er het oude burgerlijke staatsapparaat heeft vernietigd,en omdat b) na het op-
houden van de massa-beweging,de leiding der CP langs administratieve weg de bur-
gerlyke partyen en de burgerlijke leden van' de regering heeft uitgeschakeld."
(E.Germain,"De Joego-Slavische kwestie,enz.".. ,bldz« 3).

"Om aan te tonen,dat de Joego-Slavische staat een arbeidersstaat is",schryft
kameraad Germain vervolgens met voldoening,"is het geenszins voldoende om uit te
leggen,dat de maasa's O.e oude,burgerjyke staat vernietigd hebbenjmen moet boven-
dien bewy'zen,dat het nieuwe staatsapparaat,gebouwd in 1944-1945»een arbeiders-
staat sapparaat was»"(idem,bldz. 4).

Maar nogmaals,vide heeft dergely'ke argumenten gelanoeerd?Het grootste deel
van myn artikel over Joego-Slavië was er aan gewijd te bewezen,dat Joego-Slavië
in de loop van de BURGEROORLOG,DIE VERWEVEN WAS MET DE BEVRIJDINGSOORLOG,DE SO-
CIALE OMVORMINGEN EN DE STRUCTUUR VAN EEN NIEUW STAATSAPPARAAT?, HET KAEITALIS-
ME HEEFT AFGESCHAFT en geworden is tot een staat,d;te gekenmerkt wordt door nieu-
we EIGENDOMSVERHOUDINGEN en .een nieuw apparaat.DAT DEZE VERHOUDINGEN VERDEDIGT.
In werkelijkheid stelt kameraad Germain tegenover deze redenering zyn schema van
een "plebejisch-communistische" revolutie in Joego-Slavië,begonnen in 1941,
voortgezet tot 1944,die geremd werd tot Juni 1948,het :tydstip van de breuk met
ie Kominfo.riü en .die zich vervolgens eerst xlan ontwikkelde naar een arbeiders-
staat,een etappe,die zy op een nog «ibepâ ld jaojnent zal bereiken*



Om dit schema te ondersteunen beroept kameraad Germain zich voornamelijk op
het intermezzo 1944-1945 van het accoord en van de regering Tito - ChoubasjitsJ,
die de revolutie remde en overging tot de wederepbouw van een NIET-PROLETARISCH
STAATSAPPARAAT,Niemand<ontkent dat dit intermezzo in bepaalde opzichten een ty'd
van stilstand was voor'de Joego-Slavische revolutionnaire opgang;maar van hier
tot het overdreven van haar betekenis en t»t het verklaren,dat cio stilstand
voortduurde tot de breuk behoort tot het terrein van de meest willekeurige fan-
tasie. De Joego-Slaven zelf erkennen «p dat moment een sterke druk te hebben on-
dergaan van de kant van de imperialisten en zelfs van de Ssvjet-bureaucratie,
maar zij legden sterke nadruk «p het feit,dat geen enkele van de politieke en so-
ciale resultaten van hun stryd door de e»alitie in gevaar kwam,om het simpele
feit,dat de reactie geê n. enkele reële basis had onder de massa's en de coalitie
aan de top was tot stand gekomen tussen de vertegenwoordigers dsr massa's en de
machteloze schaduwen van de bourgeoisie.

Kameraad Germain maakt kabaaybver "grote steden",die nog niet bevryd waren
op het ogenblik van de coalitie en waarin men zogenaamd na hun bevryding een
staatsapparaat heeft opgebouwd zonder deelname van de massa'&,een bureaucratisch
niet-proletarisch apparaat,enz."Alle gegevens,welke wy bezitten",schryft kame-
raad Germain in volle ernst,"bevestigen de indruk,dat deze comité's in de ste-
den van bovenaf werden opgelegd,bureaucratisch en zonder deelneming van de mas-
sa' s,op basis van proportionele vertegenwoordiging van de partyen,die deel uit
maken van het Volksfront en van de regering."(idem,bldz. ?).Wy zouden graag die
gegevens leren kennen omdaf'onze indruk"(als het gaat om een indruk) geheel an-
ders is^De "grote steden",die nog niet door de Joego-Slaven bezet waren toen
het Rode Leger binnenrukte,waren in werkelykheid slechts twee in aantal:Bel-
grado en Nisj en in heel de rewt van het land,dat in, elk geval een groot aan-
tal andere grote en middelgrote steden omvatte (en waarin de voornaamste kracht
zetelde van wat van dé Joego-Slavische bourgeoisie overbleef na de slagen,die
zy van de Duitsers had ontvangen,waren de volkswomité's een levend,reè'l en werk-
zaam als elders.Geen enkel ffoego-Slavisch document noemt "gegevens",die ly'ken
op degene,die kameraad Germain bezit.

Wat betreft de bewering over het op non-actief stellen van de comité1's tot
1940 e*1 over het feit dat "de massa-actie tussen 1945 eïl 1940 geen enkele rol
meer gespeeld had"(schema van de geremde revolutie),dat alles is volkomen onge-
grond en komt niet overeen met de~wërk~êIy!k"h"êïd7De""~ontwikkeling van de comité's
in Joego-olavië ~ in aantal en in belangrijkheid - GING OVER DE GEHELE LINIE ON-
ONDERBROKEN VOORT TUSSEN 1941 EN 1948.De Joego-Slavische grondwet,die 31 Janu-
ari 1946 door de Wetgevende Vergadering werd goedgekeurd,op een moment,waar«p
volgens Tito het gebied van de comité"1 s reeds "heel het grondgebied omvatte"
zegt in artikel 6: "Het volk oefent zy'm macht uit door middel van vry' gekozen
organen,die de staatsmacht vertegenwoordigen,Volkscomité's,die van de locale
Volkscómité's tot aan de Vergadering van' de Volksrepublieken en de Volksverga-
dering van de Republiek,ZIJN ONTSTAAN EN ZICH HEBBEN ONTWIKKELD IN DE NATIONALE
BEVRIJDINGSSTRIJD TEGEN HET FASCISME EN DE REACTIEJ EN DIE DE VOORNAAMSTE VER-
OVERINGEN VAN DIE STRIJD VORMEN".(Door ons onderstreept).

Gaat het hier slechts om e'en eenvoudige retoriek,zonder verband met de fei-
ton en met de werkelykheid?Enige maanden later,in Mei 1946,nam de Nationale

Vergadering de eerste wet aan over de Volkscomité's,waarin deze aangewezen wer-
den als de enige ORGANM VAN DE STAATSMACHT OP^HEEL HET GRONDGEBIED.Want in
werkelijkheid hebben "de Volkscomité's sinds hun'Verschyning (in 1941) alle ta-
. -'.' op zich genomen,"die in het belang zy'n'van de gehele staat en alle bestuurs

maatregelen van de staat uitgevoerd." (Kardelj,"Over de Volksdemocratie in Joe-
go-Slavië,Franse uitgave,bldz, 147).



Kardel;j,die statistisch© detail geeft over de voortdurende uitbreiding van
het netwerk van de comité's en «ver de vergroting van hun werzaamheid,onder-
streept, dat "wjj zonder de buitengewone organisatorische activiteit en zonder cv
het veelzijdige initiatief van de comité's,de enorme successen,die wy' in de na-
oorlogse opbloei en .in de opbouw van het socialisme bereikt hebben,ons zelfs, niet
zouden hebeen kunnen voorstellen"(idem,bldz, l47)«Nogmaals betreft het hier een
eenvoudige retoriek zonder verband met 7de werkely'kheid?

Ten tijde van dt vorming van de Kominform in September 1947»heeft Kardelj in
het rappoft,dat hij ter gelegenheid daarvan maakte en dat in het eerste nummer
van het orgaan "voor een duurzame vrede,voor een Volksdemocratie" gepubliceerd
werd,niet nagelaten het byzondere karakter van de Joego-Slavisohe resolutie en
het bestaan van de comité1s als de enige organen van de staatsmacht op het gehe-
le grondgebied te onderstrepen.

In deze periode verdedigden slechts de Jóego-Slaven dat standpunt over het
proletarische en socialistische karakter van hun revolutie en slechts Joego-Sla-
viö bezat een op de comité's gebaseerd staatsapparaat. .

DE JQEGO-SLAVM HEBBEN NIET ACHTERAF,NA DE BREÏÏK GETHEORETISEERD OVER DE
WERKELIJKE BETEKENIS VAN HUN ERVARING,MAAR ZIJ WAREN ZICH DAARVOOR ER REEDS VAN
BEWUST.Bovendien LIGT de periode van fcét werkelijke slagen van de Joego-Slavisch*
revolutie,DIE EINDIGDE MET DE RADICALE VERANDERING VAN DE IIGENDOMSVERHOÜDHiTGÊN
JUIST TUSSEN"i945 EN 1948.Gedurende die periode BREIDDE de revolutie,verre ,van. tot
stilstand te zyn gekomen,ZICH INTEGENDEEL UIT EN VERDIEPTE ZICH,Vanaf 1945 "om-
vatte de staatssecjbor bijna de gehele grootindustrie,b-y'na het gehele bankstelsel
onder verschillende vormen,de gehele buitenlandse handel,het gehele spoorweg-
transport en byna,het gehele scheepsverkeer,het areaal van de staatslandbouwbe-
dryven, e en belangrijk deel van de groothandel, enz.1' (KardelJ,Rapport aan het 5e
congres).Bovendien was de agrarische hervorming eveneens reeds verwezenlijkt.

Maar het is vooral in l947,dat men de radicate verandering van de EIGENDOMS-
VERHOUDINGEN, ALS VOLTOOID KAN BE SCHOUWEN, DMR DEZE NIEUWE VERHOUDINGEN VERDEDIGD
TORDEN DOOR EEN STAAT,DIE IN WEZEN GEBASEER*D IS OP HET NIEUWE SÏAATSAPPARAA.T VAN
DE COMITÉ'S. Inderdaad o*mvatte de staatssector in 1947 reeds,heel de industrie,
heel het bakstelsel,het vervoer,de groothandel en byna de gehele kleinhandel"
(Kar del j , Rappor t aan het 5© Congres.).©p het platteland werd de kleinhandel8pro*c.c
ductie verbonden met de staatssector door middel van coöperaties en onder ver-
scheidene andere vormen,die de oèöperatiéve beweging begunstigen,terwyl men door
een serie wetten de strijd van de staat om de kapitalistische elementen uit te scha"
kelen en voortdurend terug te dringen,versterkte.

•. - »i

Deze hele staatsactie werd niet en kon niet worden uitgevoerd langs de sim-
pele "administratieve" weg,waarover kameraad Germain praat,maar door middel van
de deelname van de massa's,georganiseerd in de comité's,waarop de' staat steunde,
Slechts het korte intermezzo zien van de regering TsjoebasJits^i-Tito,dat slechts
8 MAANDEN (van Maart 1945 tot October 1945) geduurd heeft om Vervolgens de hele
periode uit te wissen,die zich uitstrekt van 1945 tot Juni 1948 en de revolutie
gedurende die periode,als GEREMD,GESTOPT',verklaren,dat betekent DE WERKELIJKHEID
IN EEN ONMOGELIJK. SQBEMA TE WILLEN DRINGEN.

,Door een redenering,die ik niet kan begrypen,denkt kameraad Germain,dat men -
door te werken op basis. Van dit schema van de tussen 1945 en 1948 GEREMDE revier-
lutie - de breuk met het Kremlin in Juni L948 beter verklaart,dan met onze analyse
van een revolutie; e en revolutie,die ondanks de gedeeltelijke bureaucratische lei-
ding van de PCJ,tussen 1945 en 1948 in volle ontwikkeling is.



Een GEREMDE revolutie,waarin de actie der massa's vervangen is door"admini-
stratieve" actie van het bureaucratische staatsapparaat,dat.zelf ondergeschikt is
aan het leidende .apparaat van de CP,dat de druk ondervindt van een "uitwendige"
kracht (van de Sovjet-bureaucratie);een dergelijke revolutie,maakt de plotselinge
LINKSE breuk van dit leidende apparaa,t mé.t Moskou en zq'n succes by die breuk vol-
komen onbegrijpelijk.

Indien de revolutie werkelyk gedurende ongeveer drie jaar werd geremd en in-
dien- gedurende heel deze lange periode het leidende apparaat van de Joego-Slavische
C,P.,dat de druk ondervond van Moskou,de verandering van de eigendomsverhoudingen
in Joego-Slavië "lengs administratieve weg" bewerkstelligt,terwijl zij het iniatief
der massa's verstikt en van hun ondersteuning af ziet, zou dat in werkelijkheid, na
hetgeen tussen 1941 en 1945 gebeurd is,betekenen:EEN VER VOORUITGESCHREDEN BUREAU-
CRATISERING VAN DAT APPARAAT,EEN -VERZWAKKING VAN DE MASSA'S EN EEN STERK ONTWIK-
KELD ISOLEMENT. YfcN DAT APPARAAT TEGENOVER DIE MASSA'S,Hoe kan men dan de breuk en
zijn succes verklaren?

In myn artikel spreek in het geheel niet over een "proletarische revolutie,die
in 1944 reeds geslaagd was i daarna verbureaucratiseerd was en begonnen te degenere-
ren «m in de loop zelf van dit proces van bureaucratisering uitgelopen te. zijn in de
b&euk met het Kremlin"i(Germain»"De Joegt-Slavische kwestie,enz,"»bldz« 37)«Dat ar-
gpnent komt misschien van pas bij het antwoord van kameraad Germainjhet is geen ge-
val het mijne,Ik was en ben van mening,dat de Joego-Slayische revolutie tussen de
jaren 1945-en 1948 in volle ontwikkeling was;Sprekend over de óomité's heb ik ge-
zegd, dat deze comité's "hoe bureaucratisch men ze ook zien wil" en ondanks het
feit,dat ze in wezen in hun ontwikkeling een zekere "bureaucratische omvorming"
óndergaan hebben,omdat ze geleid werden door een partij,die ondanks al haar andere
verdiensten een stalinistische opvoeding had en nog verbindingen met Moskou onder-
hield,"een scherp omlijnde sociale rol vervuld hebben: zjj hebben de politieke en
economische grondslagen van de .oude heersende klassen van Joego-Slavië vernietigd; -
zij hebben de verandering1» van de eigendomsverhoudingen mogelijk gemaakt,welke zich
eoncretiseerd in de nationalistie van alle productie-,ruil-,en transportmiddelen,
die momenteel in Joego-Slavië bestaan en in het regiem,dat de landbouw kenmerkt;
zij hebben het oude staatsapparaat vervangen door een nieuw apparaat,dat de-nieuwe
eigendomsverhoudingen verdedigt tot nu t«e (op zijn manier),verstevigt en uitbreidt."
(M.Pablo,"Het klassekarakter van Joego-Slavië",bldz. 25 en 26) •

Terwyl ik het argument van een na 1945 geremde revolutie scherp afwees,onder-
streepte ik,dat "de eigendomsverhoudingen i$ Joega-Slaviè* hun fundamentele veran-
dering hebben ondergaan in de periode 1945-1947 en ui»t daarna" *) en dat de ver-
scherping van de sindsdien genomen anti-kapitalistische maatregelen nauwelijks in
overeenstemming zijn met de idee van het herstel van een burgerlijke staat na 1945»
Het lijkt mij een theoretisch 'niet erg solide bezigheid,dat men nu de breuk te hulp
roept «m te Verklaren,dat de revolutie pas sindsdien haar loop hernomen heeft en
ZO EEH MOGEL/KHEID OPENT- OM TE VERELAREN, DAT JOEGO-SLAVIË EEN ARBEIDERS STAAT GEJ.
WORDEN IS,Want het meer of minder democratisch functioneren van de comité's en van
Let regiem van Joego-Slavië in het algemeen zal nooit HET BESLISSENDE CRITERIUM
kunnen zijn om het vraagstuk van zijn klassekarakter op te lossen.

') M.Pablo,"het fclassekarakter van Joego-Slavië',1:*,bld2. 26.
In de Nederlandse vertaling van Pablo is een.regel uitgevallen.Wij geven hti
hieronder de gehele-zin;het uitgevallen gedeelte met hoofdletters.

"Zoals wy in-de loop van dit artikel hebben aangetoond,hebben de eigendoms-
verhoudingen in Joego-SlaviS hun fundamentele -jerandering ondergaan in de jaren
1945-1947 EN NIET DAARNA.WAT DE MEEST VOORUITSTREVENDE MAATREGELEN-BETREFT OM
DE LANDBOUW IN EEN COLLECTIVISTISCHE ZIN TE HERVORMEN EN DE KOELAK ECONOMISCH
TE.VERSLAAN}DEZE MAATREGELEN ZIJN VANAF 1947 GENOMEN en worden op het ogenblik
nog uitgebreid.



Het valt niet te ontkennen, dat de breuk met Moskcu een verdere democratise»
ring vanhet regiem heeft begunstigd en zelfs daartoe heeft ge dwongen. Maar DE
REVOLUTIE IS PERMANENT, dit zal kameraad Germain mij hoop ik gaarne toegeven, in
die betekenis, dat zelfs wanner zy geëindigd is,zy by geen enkele verovering
stil biyft staan, maar zich voortzet door voortdurend de sociale verhoudingen »p
elk plan te. revolutionnairen; economisch, juridisch, cultureel, enz. Wat is er voor
verbasends aan, dat de Joego-Slavische revolutie zich,bevryd van de voogdy van
Moskou, verhef t op een hoger plan, zich meer democratiseert, enz. enz, ?0p welk punt
van democratisering van de comité' s zal kameraad Germain klaar zyn om van zy"n
vage"?ör5üIê"TSf"ËKN ARBEIDERS- EN BOERENHEGERING,die hem de quintessens van
det dialectiekJitoeschynt over te gaan. naar een NAUWKEURIGE SOCIOLOGISCHE defi-
nitie van het klassekarakter van Joego-Slavië?Zullen wij dit punt laten afhangen
van onze eigen opvatting?

Deze vondst van een ARBEIDERS- EK BOERENREGERING,die dient om een -duidelyk
antwoord over het geval Joego-Slavi8 uit te steil en., biedt geen weerstand aan
een ernstig onderzoek.

Een ARBEIDERS- EN BOEREMEGERING kan een staat, die fundamenteel nog kapi-
talistisch is bly'ven besturen en by'gevelg lost die regering het vraagstuk niet
«P van het klassekarakter van het stelsel, dat zy' regeert. Maar een ARBEIDERS- EN
BOERENREGERING,DIE BOVENDIEN RADICAAL DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN HEEFT OMGEVORMD,
waaruit uiteindelyk de sociale inhoud van een revolutie blykt,is niet meer eec
•WILLEKEURIGE arbeiders- en boerenregering,MAAR EEN ARBEIDERS- EN BOERENREGERING
VAN EEN STAAT 9DIE OPGEHOUDEN HEEFT KAPITALISTISCH TE

Het is slechte dialectiek te geloven aan de superioriteit van wazige, "vage" £
"bewegende" formules op het terrein van de definitie van het klassekarakter van
een land en van een staat. Trotsky heeft niet nagelaten te spetten met Shachtman,
die het klassekarakter van een staat toescheen "als een dier van onbepaald ge«/lnc
slacht". (L, Trotsky, "Van een aokram tot koudvuur".)

B). DE REST VAN HET GLACIS.

Het is byna niet mogeiyk resultaat te bereiken in het onderzoek naar het.
klassekarakter van het glacis zonder uit te gaan van de *mstandigheden,waarifi -
in de door de Sovjet-bureaucratie bezette gebieden -,datgene kan plaats vinden,

; wat Trotsky noemde de MILITAIR-BUREAUCRATISCHE actie van het Kremlin en de resul-
taten van die actie,, *

Alle moeilykhëden,die wy' tot nu toe hebben ontmoet by het zoeken naar een
bevredigende verklaring van hetgeen zich in het glacis afspeelt komen naar my"n
mening uit twee redenen voort:ten eerste uit het feit,dat de kameraden steeds
hebben geschematiseerd,daor zich te houden aan de normen van begrippen goals die
van de »EVOLUTIE,van de ACTIE DER'MASSA'S,van de ARBEIDERSSTAAT en een moeilyk-
heid zo niet een aversie ondervinden tegen het begrypen van de misvorming van de-
ze begrippen,die voorïk"ömt uit flet militair-bureaucratisch© actie van het Kremlin,
ten tweede uit het feit,dat men het begrip van de STRUCTURELE AANPASSING (op zich
zelf slecht begrepen) heeft verbonden met de zogenaamd door Trotsky gestelde
voor7/aarde van de voorafgaande inly'ving van de bezette gebieden by de USSR;

Over de structurele aanpassing.

Banneer er reden ia te spreken over "metaphysica",dan is het zeker nu Aaar het
geval,waar men zogenaamd volgens Trotsky het begrip structurele aanpassing inter-
preteert.



Trotsky, die de gelegenheid gehad feeeft zich gedurende 1939-1940 bezig te houden
met het vraagstuk van de door de Sovjet-^bureaucratie bezette gebMen heeft. waar-
devolle aanwyzingen gegeven om de aetie van de Sovjet*bureaucratie in deze gebie-
den te be.grypen.fiet is echter belachelyk te beweren^dat deze aanwyzingen op zich
zelf alle na deze oorlog gestelde problemen oplossen en dat zy in het bjjzomder
voldoende zyn om het probleem van het glaeis op te hel doren, dwz. van een door de
Sov j et-bureaucratie bezette, gecontroleerde, beheerste en uitgebuite zone, een zone
veel groter, dan die het Kremlin in de jaren 1939-1940 beze-fi hield.

De aanwyzingen van Trofcsky blyven ondanks alles buitengwoon waardevol^mdat, '' "
zelfs wanner men̂ eken±ngra*J'roudt met de beperkte schaal van de ervaring omtrent de
bezetting van gebieden door de Sov j et-bureauoratie in 19 39-1 940, waarop zy~ botrek-
king hebben, zy een oneindig veel betere oriëntatie mogelyk maken, dan die door da
huidige tekstverklaarders van Trotsky gegeven. Wanneer men aandachtig leest wat
Trotsky heeft geschreven over de bezette gebieden, komt men tot een conclusie » die
wezenlijkt verschilt van die welke by voorbeeld kameraad Germain gegeven heef t* De
Juiste interpretatie van twee citaten van Tr©tsky,waarép kameraad Germain zich be-
roept, zowel als hun hele verband is helemaal ,nie t, dat "de bureaucratische actie
gedwongen zal zy'n het kapitalisme te vernietigen ift de gebieden, die zy iâ e USŜ -r
inlyft'̂ GermainrbJjî .̂ 5ip**i de betekenis, dat "DE VERNIETIGING VAN HET KAPITALISME
IN DE BEZETTE GEBIEDEN alleen NA hun inleving by de USSR plaats vindt. Hun juiste
interpretatie zou integendeel zy'n, dat de vernietiging VOOR hun inly'ving plaats
vindt. Want die gebieden kunnen volgens Trotsky niet opgenomen worden in, één geheel
worden met de USSR, zonder dat de EIGENDOMSVERHOUDINGEN, die hun sociale structuur
cafacteriseren van te voren in overeenstemming zijn gebracht met die van de USSR,

Trotsky voofzag,dat de bezette gebioden zeer waarschynlyk "deel van de USSR"
zouden worden. Onder welke vorm,hoe?Döor de voorafgaande vernietiging (voorafgaand»
aan de inly'ving) van de oude eigendomsverhoudingen (door de onteigening van de
grootgrondbezitters en het in staatsbezit brengen van de productiemiddelen),

DE AFSCHAFFING VAN HET KAPITALISME, die kameraad Germain in de bezette gebieden
voorziet als een vermogen, dat deze gebieden, NA HUN FORMELE INLIJVING BIJ DE USSR,
zullen verkrygen, zag Troteky als noodzakelijke voorwaarde, vooraf gaande aan de uit-
eindelflke inlijving by de USSR. Het verschil is waarlyk aanzienlijk.

Trotsky verklaar de, datke t Kremlin door zy'n militair-bureaucratische actie over-
gaat tot de afschaffing van het kapitalistische privaateigendom in de bezette ge-
bieden om hun inly'ving by de USSR mogelyk te maken. Kameraad Germain verklaart /
(zogenaamd in overeenstemming met JTrot$cy) ,dat het kapitalisme in die gebieden;paa
afgeschaft kan worden, wanner zy van tQ voren zy'n ingelyfd bjj de USSR. Voor Trotsky
betekende de vernietiging van de grootgrondbezitters en het in staatsbezit bren-
gen van de productiemiddelen, waartoe de MILITAIR-BUREAUCRATISCHE ACTIE van hef
Krernlinl£idde,de afschaffing van de oude eigendomsverhoudingen in die gebieden,
opdat zij UITEINDELIJK een deel van de USSR zelf zouden kunnen worden.

De afschaffing van de oude eigendomsverhoudingen bleef EEN FEIT; de inlyving
bleef nog een HYPOTHESE om het waarom van feit te verklaren-. Wat betreft het FEIT,
Trotsky zag het als het resultaat van de MILITAIR-BÜREAUCRATIÖCHE actie va»«het
Kremiin. w—*-

Over de "militair-bureaucratische" actie»

Wat wil die term precies zeggen? Onder MILITAIR-BUREAUCRATISCHE ACTIE van het
Kremlin verstond Trotsky DE GECOMBINEERDE ACTIE VAN DE DRUK VAN VAN HET RODE LEGER
EN VAN UZ MASSA'S VAN DE BEZETTE GEBIEDEN,AANGEDREVEN,GECONTROLEERD EN,GELEID DOOR
DE STALINISTISCHE- BUREAUCRATIE TEGEN DE HEERSENDE KLASSEN,TENEINDE '?HET KAPITALIS-
TISCHE FRIVAATBEZIT (in de bezette gebieden) AF TE SCHAFFEN OM ZODOENDE HUN REGIEM
AAN DAT VAS DJÜ USSR AAN TE PASSEN».



Die actie is noch een zuiver "administratieve11 actie,noch een "koude" (+)
afschaffing van het "kapitalistische privaateigendon" en het oude staatsappa-
raat.Z;jj is evenmin de klassieke actie van de proletarische revolutie.Zjj is een
actie van revolutionnaire, aard,misvormd door de lei ding, d:-, e de stalinistische , •
bureaucratie er aan geeft.

DE ACTIE DER MASSA'S,die de actie aanvult,die HET RODE LEGER (en de GPOE)
TOERT,wordt grondig misvornd door de stalinistische leiding sn lykt nauwelijks
op die van een vry ontwikkelde revolutie .Maar zy blijft niettemin een EET XAPl«t
TALISME VERNIETIGENDE ACTIK,zowel op het gebied Van.de eigendomsverhoudingen
als op dat van het staatsapparaat. ... •

Toen Shachttnan spotte met de "burgeroorlog",die Trotsky in 1940 in Pin»,
land voorzag,antwoordde deze als volgtjNATUURLIJK,DIT IS EEK BURGEROORLOG VAN
EM SPECIAAL TYPE.ZIJ KOMT NI3T SPON2MJT UIT DE DIEPTE VAN DE VOLKSMASSA'S
VOORT.ZIJ IS NIET GEVOERD ONEER'LEIDING VAN DE 'FINSE REVOLUTIONNAIRE PARTIJ,
GEBASEERD OP MASSA-AANHANG.ZIJ WORDT VAN BUITENAF MET BEHULP VAN BAJONETTEN
INGEVOERD.ZIJ WORDT GECONTROLEERD DOOR DE MOSKOUSE BUREAUCRATIE". (L.Trotsky, ;'.' .
"Een-LÓpen brief aan Burnham" in "In-Defense of Marxism",bldz. 89).

En toen dezelfde Shaehtman spotte óve* de comité's voor arbeiderscontrol»
die de Stalinisten in de bezette gebieden naar voren schovemïïoe is het moge*
lyk te denken aan "comité's" in de bezette gebieden,terwijl dergelyke comité's
in de ÏÏSSR nauwelijks meer bestaan? - antwoordde Trotsky hemj"In ,de USSR is de
arbeiderscontrole in een lang vervlogen etappe vpltoöid.Van controle over de
bourgeoisie gingen zij daar over tot beheer van de genationaliseerde productie.,.
Van hét beheer van de arbeiders f tot het commando van de bureaucratie.Nieuwe
arbeiderscontrole zou nu betekenen controle «ver de bureaucratie.Deze kan slechte
ingesteld worden als het resultaat van een geslaagde opstand tegen de bureaji-
cratie.In Finland, betekent arbeiderscontrole niets anders dan het uitschakelen
van inheemse bourgeoisie,welker plaats de bureaucratie zich voorstelt in.te '
nemen.Verder zal niemand zo dom zyn te denken,dat het Kremlin zou proberen
Oost-Polen of Finland te besturen door middel van geïmporteerde coramissariesen.
Van grotere noodzaak voor het Kremin is het fealen van een nieuw administratief
apparaat uit de zwoegende sbevolking van de bezette gebieden.Deze taak kan s.U cht
slechts in enige etappes Opgelost worden.De eerste etappe is de vorming', van
boerencomité's en de comité's voor arbeiderscontrole."(L.Trotsfcy,"Van een
schram tot koudvuur"in "In Defense of Marxism",bldz« 136). ' ,

Dit toont welk een diep begrip Trotsky had van het tegenstrijdige karakter
van de Sovjet-bureaucratie en van haar tegenstrydig gedrag in de bezette gebieden

Wat na de oorlog in het gehele glacis is geschied is uiteindelijk in wezen
niet verschillend van de militair^bureaueratische actie van het Kremlia in dé
jaren 1939-1940.A1 ia zy kronkel«nder,verdraaider,meer misvormd on al heeft zy
zich afgespeeld onder de omstandigheden van ingewikkelder krachtsverhoudingen
tussen de Sovjet-bureaucratie,het imperialisme en de massa'ff,de. actie ontwik-

kelt zich niettemin OP DE LANGE DUUR in de zelfde richting en met de zelfde
kracht.Na de allereerste fase van de bezetting van het glacis,gedurende welke
de.bureaucratie geloofde dat het wendeiyk was by ket onteigenen, van de bour-
geoisie af te zien van de actieve hulp der massa'scheeft de bureaucratie in
de laatste etappw onder verschillende vormen en in verschillende mate in de
verschillende landen de massa's onder haar controle gemobiliseerd en heeft
zy ze georganiseerd opdat ay haar kunnen helpen de bourgeoisie te controleren ,
en economisch en politiek te onteigenen. • ' , '

De aanhangers van de"auivere"Vórmen/(ran de revolutietvan de "actie der
sa's",ena. -zullea natu rlyk moeite hebben zich vertrouwd texmaken met wat in
het glacis gebeurd is en nog gebeurt en zullen er slechts "koude" evolutie,
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"administratieve" aotie en andere mooie abstracties in ai en r die hun in staat stel-
len de gevreesde "revisie" ia.het Marxisme van "de staat en de revolutie" te voor-
komen.

• h '

Eén pas voorwaarts.

Het punt van de "structurele,aanpassing",verbonden met de idee van de vooraf-
gaande inlyving by de USSR werd gelukkig op het Vlle Plenum van het IEC (April
1949) aangevuld met het volgende résumés

"De hierboven genoemde factoren»..,, zouden kunnen teruggebracht wórden tot
één factor5de verwezenlijking van een werkelijke samenwerking en een planmatigheid
van de gehel economie van deze landen (van het glacis) ,'organisch verbonden met
die van de USSR,die in staat is de huidige tendena va^afhankelykheid tegenover
de kapitalistische economie,die voor deze landen beslissend is,te vernietigen".
(De ontwikkeling van de landen van het glacis,Resplutie, van1 h«t Vlle Plenum,bl,8).

Bit zou zich kunnen voordoen,preciseerde het Vlle Plenum ii?lihèt geval van,
een "af schaf f ing van de nationale grenzen van de landen van het glacis" en de
vorming by voorbeeld van een formeel van de USSR onafhankelijke Balkan-Donau-Pe-i-
deratie, • '.

Hoewel ik deze pas voorwaarts in het begrip en in de juiste beoordeling van
de ontwikkeling van het glacis begroet,moet ik bekennen,dat men nog heeft vast-
gehouden aan. gedeeltelijk- kunstmatige VOORWAARDEN EN CRITERIA, die6 door de "Stali-
nistische actie" te verwezenlyken "aanpassing van het glacis"; aan de USSR"(Reso-
lutie van.het Vlle Plenum) mogelyk moeten maken.Want zelfs als men toegeeft j dat
de voornaamste hinderpaal voor de aanpassing van die landen aan de USSR hét feit<
blyft,dat zy afhankelyk^ --.zyn van de wereldeconomie^dat de "kapitalistische
productiewijze" nog - zoals kameraad Germain schryft - heerst in die landen "zon*
der aan de'macht zyn.de bourgeoisie",met alle gevolgen,die dat op het terrein van
de staat (van het staatsapparaat) met zich meebrengt - is het mogelyk het geval
te gemoet te zien,waarin die landen,zonder formele opheffing der grenzen,meer en
meer hun economie tot onderdeel van een gemeenschappelyke planeconomie laten
worden en haar meer en meer zullen verbinden met die van de USSR.

Verder spreekt kameraad Germain,die voorgeeft in zy'n artikel de thesen van het
Vlle Plenum over het glacis in hun geheel te verdedigen niet meer over de Balkan-
Donau-Federatie,maar last zonder meer integendeel een zin in,die de deur wijd open
laat voor,een nieuwe terugtocht zelfs wat deze voorwaarde betreft.Ziehier deze zin

"Deze progressieve verwydering van de bourgeoisie van het economische en poli-
tieke leven van het land door het militaire politie-apparaat (van de stalinisti-
"sche bureaucratie) zal pas volkomen en totaal zy'n naarmate,waarin MET OF ZONDER
"FORMELE UITWISSELING VAN DE GRENZEN,de economie,de politie,het leger,de prope*
"ganda,de administratie,de geestelykheid,enz. van- deze landen dezelfde betrekkin-
"gen met het Eremlin zullen hebben,als die van de Oekrlltne of .die van Georgië of
"als men wil van de Baltische Staten»"(Hoofdletters van ons.E.Germain,De Joego-
slavische kwestie,bldz. 31).

Ondanks de(misschien opzettelyke). verwardheid van deze.formule:"DEZELFDE be-
trekkingen met het Kremlin",enz. is de concessie belangryk,vooral wanneer deze be*-
trekking heeft op de'Baltische landen,die ondanks hun formele inlyving by de USSR,
t+7~5ënaïvê wanneer men als "koude" actie het effecl? v,an de aanwezigheid .of zelfs

van de nabyheid van het Rode Leger en de GPOe op de gedecimeerde en ge demora-
liseerde oude bezittende klassen in de landen van het glacis beschouwt.Dat
die klassen van angst het bloed in hun ver&alkte aderen bevriest,kan desnoods
voor ieiis "kouds" doorgaan, zelf s voor iets zéér kóuds. •
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tot op een zeer late datum geen collectivisatie van de landbouw hebben gekend.

Wat inderdaad vaijfcelaog is»is niat zo «©er het volgen van de gedachten van
kameraad Germain langs alle toppen van da abstractie e, maar te onthouden, dat hy
langs zyn neusi»eg de laatste hypothese weglaat, die van één mogelyke aanpas-
sing van het glaels aan de USSR, die te verwezenlijken is, ZELFS ZONDER FORMELE
OPHEFFING VAN DE GRENZEN en dat hfr DB "BALKAN-DONAU-FEDERATIE" ONDERWEG HEEFT
LATEN SCHIETEN. »

DE AANPASSING VAN HET GLACIS AAN DE USSR IS MOGELIJK ZONDER VOORAFGAANDE
INLIJVING BIJ DE USSR,ZONDEK VOORAFGAANDE FEDERAT5E,ZfflNDER VOORAFGAANDE FORME-
LE OPHEFFING DM GRENZEN.DAT IS TOT UÏÏ TOE HET RESULTAAT VAN K DISCUSSIE EN
13 EEN WERKELIJKE STAP VOORWAARTS, DIE HET UITEINDELIJKE ONDERZOEK VAN HST VRAAG-
STUK BEVRIJDT ZONDER HA&R AAN WERKELIJKE "METAPHÏSÏSCHE" BANDEN T$ LEGGEN,

De criteria van de aanpassing
«H *• «M ••«• M Mi

Wanner men in het glacis te doen zou hebben mf»t landenwaar de proletarische
revolutie heeft plaatsgehad, waar de »a«ht in handen zou zy». van werkelijk revo-
lutionnaire partijen en waar het nieuwe staatsapparaat opgebouwd zou zyn op ba--
sis van werkelijke democratische massa-organisatie» aou het vraagstuk van ztjn
klassekarakter gemakkelijk op te lossen zjjn,zelfs als men aanneemt, dat binnen
elk dier landen nog een "kapitalistische productiewijze" de overhand hoeft en
zelfs als het in staatsbezit brengen van de productiemiddelen slechts gedeel-
telyk verwezenlijkt zou zyn.

Maar in het glacis zyn alle hervormingen, die places gehad hebben en die
plaats hebben d« resultaten van de MILITAIR-BTJRBAUCR4ÏISCHE actie van de Sta-
linistische bureaucratie, die de macht in handen hef ft en die ean staatsapparaat
gebruikt, dat nog verzadigd is met burgerlijke elemefctejt en vooraf een bureaucra-
tisch apparaat, terwijl de roassa-organisftties, hetzij niet bestaan, hetzij beheerst
en gecontroleerd worden door de bureaucratie,

Vandaar de moeilijkheden om ĥ t klussekarakter van he^ glacis te bepalen»'
vooral met betrekking tot te criteria; van een ARBEIDERSSTĴ J?, opgevat als het
resultaat van eea proletarische revolutie en gekarakteriseerd door een proleta-
risch staatsapparaat*

Voorddiegenén echter, die toegevfn»dat de aanpassing van $et glacis aan de
USSR. door middel van de "Stalinistische actie"(+) mo$el\jk iss - wai de resolu*
tie van het Vlle Plenum onder het tfog ziet - en wel zonder voorafgaande inleving
b>y de USSR, zonder formele Federatie» zonder formele opheffing te r grenzen, aal het
fundamentele criterium, dat de verwezenlijking van die aanpassing tot uitdrukking
zal brengen, de voltooiing zyn van de radicale omvorming van de eigendomsverhou-
dingen in het glacis, HET DAADWERKELIJK IN STAATSBEZIT BRENGEN VAN ALLE PRODUG*
TIEMIDDELE»,VAN HET TRANSPORT- EN GELDWEZEN.

Het zijn de EIGENDOMSVERHOUDINGEN f̂ e uiteindelijk elke social̂  revolutie, elke
radicale verandering in het kïassekarakter van een regiem kenmerken en het is
mogeiyk,noodzakljjlc en voldoerfde, uitgaande van dit criterium, hè t klassekarakter
van een gegeven maatschappij *e definiëren. Het gaat er nu «ju -te zien OF HET IN
STAATSBEZIT BRENGEN VAN ALL| PRODUCTIEMIDDELEN, VAN HET TRANSPOST- fcN VAN HET
GELDWEZEN NIEUWE EIGENDOMSVERHOUDINGEN veroorzaakt, die niet in overeenstemming
z«n met het begrip kapitalistische staat (hoe gedegenereerd of GEREVENEREERD
dan ook).

) Dvrz. de mili tair-bureaucratd sche ac tie .
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Om dit criterium te bagatelliseren, weg te werken geven bepaalde kameraden -

waaronder kameraad Germain zelf - zich. over, aan allerlei soort intellectuele
oefeningen van zeer twijfelachtige theoretische waar de. Allereerst doen ze alsof
ze niet opmerken, dat ik geenszins "nationalisstie van de zware industrie en de
grocr-thandel" verwart heb met het in staatsbezit brengen van alle productiemid-
delen, van het ruilverkeer en het transportwezen; dat ik slechts over dit laat»
s&e gesproken heb en wel in het geval van een VROEGER-KAPITALISTISCHE staat
en jî et in een willekeurig geval by voorbeeld in dat van Birma of Buiten-Mongo-

kameraad Germain zo na aan het hart liggen.

IK-'hebde nadruk gelegd op het feit, dat het verschil tussen GEDEELTELIJK in
staatsbezit brengen (nationalisatie) en ALGEMEEN in staatsbezit brengen in het
geval van een KAPITALISTISCH }ft»<J.,semi- of niet-koloniaal,dwz. in een land,
waar'vdé KAPITALISTISCHE (++) productiewijze heerst niet QÜANTITATIBF is maar
QUALITATIEP|de overgang van het één naar het andere is niet een HERVORMING, maar
een REVOLUTIE.

De idee, dat HET BIJNA ALGEMEEN IN STAATSBEZIT BRENGEN VAN ALLE PRODÜCTIEMID--
DELEN, VAN HET RUILVERKEER EN HÉT TRANSPORTUÏEZEN in o ver eenstemming- il met het
begrip van een KAPITALISTISCHE STAAT is een REVISIONISTISCHE idee, die haar aan-
hangers slechts kan leiden naar de opvatting van het STAATSKAPITALISMEiDlt iö
«o waar, dat kameraad Germain verplicht is zich op zy'n beuri op Engelö te beroe-
pen em te verklaren,dat de opvatting van Trotaky slechts een bep- srkte waarde
heeft;Tretsky,die in "De Verraden Revolutie" de aogeHjfcheid Terweröt. vah ...helmin
staatsbezit brengen van alle productiemiddelen door een kapitalistische staat
(niet op het terrein Van de theoretische mogelijkheden maar op dat van de kapi-
talistische werkelijkheid),

Kameraad Germain spreekt voordurend over de "nationalisatie van $e zware in-
dustrie en van de groothandel";over de tendenz van de bourgeoisie tot gedeelte-
lijke nationalisatie s 4» bet tijdperk van""he t'vërval van het kapitalisme; o ver het
feit, dat de eerste nationalisaties in het glacis verwezenlijkt werden tydens de
coalitie met de bourgeoisie en waaraan "de bourgeoisie in geen geval kon ontko-
men.., daar de kapitalen haar ontbraken om de plaats in te nemen, die vry gekomen
was door het ineenstorten van het Duitse imperialisme"(bldz. 14 en 15). Natuur-
lijk zijn de maatregelen tot gedeeltelijke nationalisatie geenszins in stry"d met
het bestaan van een kapitalistische staat en de TENDENZ tot nationalisaties van
bepaalde sectoren en op bepaalde momenten is evenmin in stryd met een dergelyke
staat.Maar nogmaals, men moet goed begrypen,dat tussen het GEDEELTELIJKE en het
ALGEMENE, tussen de TENDENZ en de VOLTOOIING een QUALITATIEF verschil bestaat,
dat in, geen geval in een kapitalistische staat overbrugd kan worflen.

Kameraad Germain beschouwt by voorbeeld de uitbreiding van de nationalisa-
ties van de" zware industrie tot de lichte industrie en de handel in Tsjecho-
Slowafcye en Polen als van secundaire betekenis. Een goed Marxist weet, dat de
zware industrie de sleutel is tot de controle van de gehele economie. Welke be~
tekenis kan dan in verband met haar nationalisatie, de nationalisatie, van de
lichte industrie en de handel hebben.Ik zou wat my betreft zeggen :' EEN ENORM
BELANG. Want zo de nationalisatie van de zware industrie nog een VOORLOPIGE
MAATREGEL kan zijn, die de bourgeoisie zal AANVAARDEN , ZAL ONDERGAAN ( + ), zonder

(++) Het meremdeel van de landen van het glacis waren kapitalistische landen
in die betekenis.Trotskyisten én Stalinisten in de Balkan hebben dit
vraagstuk in de breedte bediscussieerd, waarbij de laatsten deze landen
voor s emi -koloniale landen wilden laten doorgaan, zich baserend op de en-
kele feodale raetfln en op de imperialistische greep. Dit om in deze landen
de burgerlyk-democratische en niet de proletarische revolutie te rechtvaar-
digen.
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dat zy daardoor als klasse^onteigend sjou zijn,zyn de uitbreiding en de veral-
gemening van de nationalisatie-maatregelen tot de lichte industrie en de han-
del, maatregel en, die geen enkele kapitalistische staat zal ondernemen,want zij
betekenen in werkelykheid de onteigening van de bourgeoisie in de persoon van
haar talloze verspreide vertegenwoordigers doorvwie het kapitalisme (zelfs ala
het in zyn toppen geslagen is),evenals d*e economische en politieke macht van de
bourgeoisie voortdurend herboren wordt.

De politieke en sociale draagwijdte van de uitbreiding van de maatrggelen
tot het in staatsbezit brenegen vandde lichte industrie en de handel is onein-
dig veel groter,dan die van het in staatsbezit brengen van de zware industrie,
speciaal in landen met een structuur als in h«t glatïis,waar de voornaamste xra
kraoht van de bourgeoisie JUIST IN DIE BRANCHES ZETEL T, EVENALS IN DE LANDBOUW.
Wanneer die maatregelen voltooid worden door geschikte maatregelen,gericht op
de vernietiging en op het terugdringen van de kapitalistische elementen op het
platteland,vormen zy in hun ORGANISCH GEHEEL een systeem van NIEUWE EIGENDOMS-
VERHOUDINGEN , dat geen enkele kapitalistische staat door haar eigen ontwikkeling
en onder geen enkele omstandigheid kan bereikefc zonder zioh als kapitalistische
staat te verloochenen»

Het is gemakkelyk te zeggen,dat onder DERGELIJKE NlffiUWE.EIGENDOMSVERHOUDIN- -
GEN,gekenmerkt door het algemeen in staatsbezit brengen van alle productiemid-
delen,van het transport- en het geldwezen ©en "kapitalistische productiewijze"
bliyft bestaan.In werkelijkheid heersen de wetten van de kapitalistische econo-
mie in een dergelyk raam op een GEWIJZIGDE manier en NIET AUTOMATISCH EN BLIND.

Ik heb tot nog toe geen gelegenheid gehad - dat beken ik - me vertrouwd te
maken met dit NIEUWE vraagstuk:het functioneren van de kapitalistische wetten
in een staat,gekenmerki-dobr het in staatsbezit zy'n van alle productiemiddelen,
enz. Maar ik ben overtuigd,dat de theoretici van het ataatskapitalisme (waarvoor
beipaaide huidige opvattingen van kameraad Germain een ondersteuning dreigen te
worden ) buitengewoon overdrijven,wanneer zij spreken over een "kapitalistische1
productiewijze", aldus de diepe wyziging verbergend,die de kapitalistische wetten
in het kader van een staat met een genationaliseerde economie ondergaan.f$

Over het "economisme" van het in staatsbezit brengen.

De tegenstanders jran de Trotskyistische opvatting over de USSR hebben zon-
der ophouden hun vuur geconcentreerd tp het "economisme*' van het criterium van
de in staatsbezit zynde economie en ds planeconomie, die de USSR van de kapita-
listische staten onderscheidt en die' haar superioriteit over de laateten vormt»
Nu wil kameraad Germain ook 4aar ay"n eigejti interpretatie van de these van Trots-
ky over de USSB (en de redenen van de verdediging van de USSR) invoeren door te
proberen Trotsky's "elliptische formuleringen" , zy'n niet "systematische theore-
tische uiteenzettingen" te verontschuldigen. Want in zy'n geheel luidt, zegt kame-
raad Germain ons, de werkelijke formule, die Trotsky geBrürH'Eeefts "het genatio-
.naliseerde eigendom als product van dé r evolutie ".Wat betreft de "beroemde pas-'
sage" uit de "Verraden Revolutie» (=) waar Trotsky "de totale nationalisatie"
van de productiemiddelen door een kapitaliètische staat "uitsluit", geef t kame-
raad Germain er de voorkeur aan te herinneren aan de door Engels ten aanzien
hiervan uitgedrukte THEORETISCHE MOGELIJKHEID ©n aanvaardt hy1 de these van Trots-

onder reserve.

(-*•) Terwijl zy' een gunstige» conjunctuur afwacht om in alle winstgevende branches
te beginnen met het ONGEDAAN MAKEN VAN DE NATIQNALISATIES.

(")tn dit verband ben ik van mening, dat het merendeel van de critiek van de Joe«-
go-Slaven tegen de theoretici van 'het "staatskapi talisme" in Joego-SlavlS vol-
komen juist zy'n,vooral de argumenten van Kidric in zy'n rapport aan het 5'e Con-
gres» («=) Zie aanhangsel,
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Nogmaals dergelijke argumenten opgeworpen door kameraden,die zich

tijd hardnekkig inspannen om hun Marxistisch-Leninistische en vooral hun Trotsky-
istische orthodoxie te bewyzen,zyn slefhts, k;0k>en op de molen van de revisionisten
van he,t STAATSKAPITALISME.Maar het iŝ vergëefs het in staatsbezit brengen van al-
le productiemiddelen,van het geld-- en ?van het transportwezen als verenigbaar met
de eigen ontwikkeling van het kapitalisme te willen laten doorgaan en de onvol-
komenheden van Trotsky'a uiteenzettingen ten aanzien hiervan te verontschuldigen,

Trotsky,die'zich bezig houdt met de realiteit van het kapitalisme in onze
tydjdwz» van het monppolie-kapitalisme,van het imperialisme (dat verre van de
bourgeoisie door middel van de staat te onteigenen de staat onderwerpt arn de
beperkte groep van monopolisten en de bourgeoisie laat vermenigvuldigen in de
persoon van de talloze vertegenwoordigers van die klasse in de lichte industrie-
in^ de handel en de landbouw) SLUIT de mogèlykheid van het algemeen1 in staatsbezit
brengen van alle ̂ productiemiddelen,van het geld- en het transportwezen door de
kapitalistische staat uit en schrift die progressieve taak toe aan de machts-
groep v,an het proletariaat (of zy'n bureaucratie),-die om daartoe te komen de
bourgeoisie zal onteigenen»

Het vraagstuk kan niet beslist worden op het terrein van de theoretische
jnogelykheden,maar op dat van de practyk,van de concrete ervaring,van de reali*^it
teit van het kapitalisme,wiens anarchistisch en antagonistisch karakter zich
tegen een dergelijke ontwikkeling verzet» •

De kapitalistische éénwording van Europa is eVenmin theoretisch onmogely'k»
Maar zy is tot nu toe gestrand om dezelfde oorzaken,die aan het conerete karak-
ter van het kapitalsime en aan zy'n concrete tegenstrijdigheden in onze tyd ten
grondslag liggen,

Het gaat er evenmin oin zich te beroepen op voor-kapitaliétische regiems
of op ervaringen*die vorm Van decreten op papier niet hebben overschreden,de-
creten uitgegeven door een onmachtige en letterlyk in de lucht hangende macht,
zoals het geval was met de "Sociale Republiek" in de laatste dagen van Mueso-
lini.die een STAATSCONTROLE op de industrie instelde en niet een algemeen in -
staatsbezit brnegen van alle productiemiddelen,dat ondenkbaar is zondetf alge-
mene onteigening van de bourgeoisie,Het kom-t aan op het in staatsbezit brengen
van alle productiemiddelen,van het geld- en het transportwezen in een staat,die
eerst kapitalistisch was,gegrift in de eigendomsverhoudingen,gegrift in het leven
dwz. WERKELIJKE VERHOUDINGEN,die zich slechts hebben kunnen vestigen als gevolg
van de imr.ke.iyke; onteigening van de bourgeoisie (en niet op het papier),

Dat alles is momenteel het geval in de landen van het glacis,waar het in
staatsbezit brengen van de productiemiddelen,enz, algemeen wordt door als nieu-
we realiteit zy'n stempel op' het leven £e drukken en door werkelyke nieuwe ei-
gendomsverhoudingen in het leven te roepen,die blyven bestaan,zich,ontwikkelen
en die door de staat verdedigd worden.Wie. EIGENDOMSVERHOUDINGEN zegt,bly'ft geens-
zins op:het zuiver "ëconomistische" plan,op het plan van de eenvoudige econo-
mische maatregel en, want in "beschaafde maat s chappyenV, schrijft TrotskyV'legt de
wet de eigendomsverhoudingen vast",De EIGENDOMSVERHOUDINGEN bepalen de POLITIEKE
en SOCIALE idee.Zeer zeker staat het vraagstuk van de staat niet BUITEN dit on-
derwerp,De eigendomsverhoudingen worden bekrachtigd door de wet,worden verde-
digd door de start en onder deze voorwaarden vormen zü'Së̂ lÜÖTALE FUNDAMENT
van een gegeven stelsel.Degenen van "economisme" beschuldigen,die de eigendoms-
verhoudingen als criterium voor het klassekarakter van etn staat beschouwen,bete-
kt L t f,n betreurenswaardige verwarring tonen ten aanzien van een fundamentele
godAclitv. van het Mrrxisine,die de deur opent voor het revisionisme en in ons ge-
val in ht:t bijzonder tot dat van het "staatskapitalisme" en van het Russische v
vr c,.: g s tuk.
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De huidige staat van de landen van bet glacis.

Indien in elk land van het glacis het in staatsbezit brengen van alle pro-
ductiemiddel en, van het geld en het transportwezen voltooid was»zou men geen o-
genblik aarzelen te verklarehjdat aï deze landen OPGEHOUDEN HEBBEN KAPITALIS-
TiaCH TE ZIJN en QUALITATIEP, aangepast zijn aan de ÜSSR.Maar de grote differen-
tiatie,die nog van land tot land bestaat,evenals het gewicht van het agrarische
vraagstuk maakt de toestand in het glacis ingewikkeld.De mate van het in staats-
bezit brengen varieert van land 4tot land,evenals het gewicht van de agrarische
economie in de algemene economische structuur van elk land.

Het in staatsbezit brengen van het domein van de zware industrie en de groot-
handel is niet voldoende om te kunnen spreken van een daadwerkelijk in ataetsbe-
zlt brengen van de productie-,verkeers~ en ruilmiddelen in de landen van het
glacis»Dit alles vormt op geen enkele wijze een radicale omvorming van de eigen-
domsverhoudingen. De uitbreiding van het in staatsbezit brengen tot de lichte
industrie en de privaathandel evenals maatregelen om daadwerkelyk de agrarische
economie te collectiviseren zijn van veel beslissender politieke en 'sociale be-
tekenis,Want zoals reeds gezegd^die maatregelen onteigenen de bourgeoisie in
de persoon van haar talloze verspreide vertegenwoordigers in die economische
branche s1, waar door ay voortdurend herboren worden en waarin in die landen werke-
lyk haar voornaamste kracht zetelt.

Nu bevinden van dit gezichtspunt bekeken nog niet alle landen van het glacis
zich op hetzelfde niveau.Zo omvatte by voorbeeld in Polen de private kleinhandel
nog aan het eindt van 1949 40% van de totale privaathandel, terwijl de coöperatieve
beweging op het platteland weinig gevorderd was.Recente maatregelen hebben ech-
ter de gehele handel in deze landen by'na volledig in staatsbezit gebracht.In
Hongarye is het in staatsbezit brengen van de hele industrie pas onlangs door
het decreet van 28 December 1949 voltooid.

Het is moeilijk te zeggen,hoe de nauwkeurige situatie op het gebied van het
in staatsbezit brengen in elk land van het glacis is,daar er een vreselijk ge-
brek is aan statiètiekéii,die waard zy"n te worden genoemd en voortdurend nieuwe
maatregelen genomen woi'deri.

Het is echter noodzakelijk de voortdurende ontwikkeling van het glacis1 in die
richting te volgen en van tijd tot\tyd de uitbreiding vast te stellen»zowel van
het in staatsbezit brengen in de gebieden van de lichte industrie en de handel,
ala van de maatdelen betreffende de agrarische economie.

Wat dit lattste punt betreft is enige uitleg nopd2aM.ykt

Het is niet juist,dat de formele nationalisatie van de grond het desbetref-
fende vraagstuk oplost,daar zelfs wanneer deze maatdelen genomen worden.,men ge-
dwongen is,evenals in de USSR gedurende lange tyd het vruchtgebruik van de grond
aan de op zich zelf staande boeren of coöperaties toe te staan.Men bereiKt prao-
tisch hetzelfde resultaat als door de nationalisatie van de.grond,als men door
wetten,de onmogelftkheid verzekert,dat de verdeelde grond verkocht wordt en men
verzekert de uitschakeling en de terugdringing van de op het platteland weer op-
komende kapitalistische elementen.Dit ie' by' vo.orbeeld mogelijk doof de vergunning
tot voorrechten,die door de staat verleemd zy'h aan boeren- en werkcoöperaties en
door een geschikte belasting,die de koelakken de mogelijkheid tot accumulatie ont-
neemt.'Op de lange duur berust de werkelijke verdwijning van deze elementen natuurlek
op de materiële mogelijkheden tot mechanisatie van de collec-tivistische .agrarische
economie en tot het verstrekken van een voor de boeren gunstige bevoorrading met
industriële producten..
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Wanneer men een systëemvan maatregelen bereikt'-heef f «die praotisoh het bjjna

algemeon in staatsbezit brengen van de aware' en, lichte induBtriesvan de hele ^
industrie »vari .de'.héle. handel ,(buitenlan^sé^blnn'enlandge,groot- en kleinhandel)
ingesteld hebben,een systeembegeleid doq^ maatregelen van de door ons beschreven
soort om dg collectivisatie van de agrarisch» economie voor'te bereiden^Icsn men
fee sluiten, dat deï; staat,die gekenmerkt wordt door DMGELIJKÉ EÏGEN^MLW^SïïC/'JL'IIGBl
die DIE VERHOUDINGEN VERDEDIGT, VE#S!J ï̂|KT EN ON.TWIKÊBLT,OPGEHOUI)M'lISSJ-ï .piT.KA-
PITALISTISGHE STMT TE ztJNi , , ' /. ": ' «

Dit criterium én dit criterium alleen,kan ons leiden naar de oplossing va:i
het vraagstuk vaïmhe t klaasekarakter van het gHacis.Want in desse landen ? ̂ '.ar het
regiem niet het,pro duet is van een werkelijke revolutie en waar hot staatse^.'T as3"
raat beheerst -wordt door de Stalinistische bureaucratie komen de radicale soo:'*-
al& omvormingen uiteindelijk slechts duidelijk tot uiting op het gebJèd. van de
EIGENDOMSVERHOUDINGEN. '' . '

jen de landen vin het glacis allen dit .stadium reeds bereiktïlk herhaal,,
bestudering'1 v n liet glacis,ondernomen vanuit dit gezichtspunt voor sik

Hebben de landen
dat de
land afzonderlijk concru. t moet geschieden, daar nog aanzienlijke verschillen
etain en da, j* anderszins de statische gfegevens omtbreken om' zich over elk ge—
val catagorisch uit te spreken, ('+) • - • ' • \

f • ' " * . , . j. ' - ' " • • ' . '

Maar' wat me van veel onmiddelyker belang iykt,da» een concreet antwoord over
elk land van het glacis is in te zien* a) dat 4e TENÜJN^} TOT AANPASSING IN HET
GLAOIS,OPEHBLIJFT,ZONpEE POBMELE INLIJVING BIJ ÏÏE ÜSSR^ZONCDER JPHMELE JEDÉHATII! »
ZCfaVm K)idffiLE OPHEFFING DER GSENZÈN| b) DAÏ 3>E BESTlDilgifff' ;VAN HET KLASSE'itAilfiZ-
TBS VAN ELK LAND. VJJf HET GLACIS MOET UITGAAN VAN' HET BEEDS ïïliESNGIJZETTE GS21CHTS-
PWT;- cr)^ DAT DE TENDENZ VAN DE TOT NU TOT? GENOMEN MAATREGELEN VOOR ALLE LANDEN
VA& HET GLACIS BLIJFT GAAN, IN DE HICHTING VAN DE AANPASSING, . - .'. /

Dit laagste punt is b ©langrijk,, want het vormt een -waardevolle aanwijzing voor1 / [ s

de b'y 0n« onderzoek naar*he-t klas&ekarakter van de ïand'en van het glacis te vol-
gen. richting, | t H ' " ' . . '

Een kapitilistische staat kan nog enig in. staatsbezit brengen aannemen of
voor een korte periode door dé dringe„nde noodzaken , en deor de druk -der massa' s
opgelegd in staatsbezit brengen OND£R{JAAN,maar zy zal in geen geval -de neiging
vetoneri het in staairsbeEit brengen te veralgemenen, te versterken en te verdedigen
zoala momonteol voor all© landen van het glacis hst geval is.

Er moot nog één punt onderzocht wor,den, voor dit hoofdstuk gesloten kan worden.

Ik schreef ©et "óplaet,dat die land-6n,zoara het in staatsbezit brengen de -be*»-: ...
schreven graad bereikt, op zullen houdefi'KAPlTALÏ.STISSfH ;te feyn 'étt ik leidde daar *.'•
niet onmidddl^k uijt af ,dat zy dan b:^choTiwdrmoeten worden , als •PROLETARISCH. In-
der daad het lykt me voor alles noocizakeiyk^van de, aanduiding KAPITALISTISCH af
te ötapp(en9watit .zelfs wanneer wij. dje term voor de lan-denvan het', glacis met de
huidige? reserve gebruik ec , aaa.ien wy' -een' verschrikkelijke verwar ring, v er val s en wy
d(_ practischoipolitiek j^volgen en wy openen d&- deur voor het revisionisme van

st^'t^-e-pi talisme*, ' . . '\

V.

In "pl/vite- van dat men het 'feit onderstreept en op zy'n waarde, schat, dat het
i'i sta-'tsbuzit breiïgen van alle pr,oductier, geld- ̂  en transportmiddelen in stryd -
is- rit. t dv 'bij eeh kapitalistisch land ^behorende. -orftwikkeling €A dat dientengeVol*

l„_^il '"t»;(ïie ' tot die -B t ap^ overgaat QUALITATIfiï^iets anders wordt -dan één : .

IM v^lgurde van de tóe eet gevorderde aahp'asslng 'tot ;de USSH komen haar -myn me



kapitalistische staatjin plaats dat «en aangeeft,dat de enige middelen,die' tot
nog toe door de geschiedenis gebruikt zjjn om tot een dergelijk staatstype te ge-
raken,hetzy' de revolutie,hetzij onder d-e gegeven omstandigheden de militair-bu-
reaucratische actie van de Stalinistische bureauoratie zyn,laat men een derge-
lyke mogelykheid open voor het kapitalisme en gaat stilzwygend aan de werkelijke,
onteigening van de bourgeoisie in de landen van het glacis voorbij.

Ik laat de practische gevolgen voor ónee politiek van de aanduiding KAPITA-
LISTISCH voor de landen vanhet glacis terzijde.De aanduiding ARBEIDERSSTAAT
volgt niet automatisch uit de constatering,dat een staat OPGEHOUDEN HE1.FT KAPI-
TALISTISCH TE ZIJN^Deze aanduiding ia slechts geldig (en in een zeer bepaalde
strekking) voor hen die zowel het STAATSZAPITALISME (als een nieuwe fase van de
organische evolutie van het kapitaleime in ons tijdperk) als de theorie van het
"bureaucratisch collectivisme" verwerpen»Voor hen die trouw bly'ven aan de Trofcs-
kyiBtische interpretatie van de USSR en van het Stalinisme kan de aanduiding \r de landen van het glacis,zodra hun aanpassing aan de USSR als voltooid be«

schouwd zal zyn,ni&t anders zyn dan MISVORMDE ARBEIDERSSTATEN (bureaucratisch
misvormd).

Ik wil in dit artikel niet herhalen,wat ik in my'n vorige artikel reeds over
dit onderwerp heb geschrevenilk bepaal me er toe aan,te geven,dat de Trotskyisten
zich baserend op de werkely'ke ontwikkeling van de revolutie in ons tydvatt in de
USöH en op da gevolgen van haar degeneratiejhebben erkend ((waardoor zij een we-
zenlyke vooruitgang in de Marxistische theorie verwezenlijken) DAT TUSSEN HET
KAPITALISME EN HÉT SOCIALISME EfcN HELE HISTORISCHE PERIODE ZAL BESTAAN EU EEN
HEEL SPECTRUM VAN OVERGANGSREGIEMS,die hoewel ze opgehouden hebben kapitalistisch
te zyn,in verhouding tot elkaar en in verhouding tot het socialisme verschillende
graden van ontwikkeling zullen hebben,waarin de staat (het staatsapparaat) meer

M: of minder misvormd zal zyn door de bureaucratiejwanrin de wetten van het kapi-
'.-Ji talisme (d>p misvormde wyze) door zullen-gaan meer of minder hun rol te spelen.
'l ennwaarih al die moeilijkheden en die hindernissen slechts overwonnen zullen wor-
'1 den door de uitbreiding van de revolutie tot op wereldschaal*Vanuit dit gezichts-
•| punt kunnen de landen van het gla cis ophouden kapitaliètisch te zijn,zonder dat

:..;;| ẑ j onder elkaar in alle opzichten gelyk worden en in elk opzicht gelyk worden
..;.;' aan de US3R$aonder dat de graad van hun ontwikkeling van kapitalisme naar so-

cialisme (een ontwikkeling,die niet noodzakelijk continu,rechtlijnig is) op élk
{ moment voor al die laAden gelyk is*

Maar hun onvermydelyke verschillen,zullen zolang de EIGENDOMSVERHOUDINGEN,
( die gekenmerkt zyn door het in staatsbezit zy'n van alle productie-,geld- en

transportmiddelen voortbestaan,in de OVERGANGSPERIODE TUSSEN KAPITALISME EN
SOCIALISME BUITEN HET VLAK van het kapitalisme. • ' ' '

Alle tegenwerpingen betreffende dé afhankelijkheid van de landen van het
glacis met betrekking tot de internationale kapitalistische markt,de hinderpalen
voor de planvorming,enz, zyn van waarde met betrekking tot de mogeiykheden van
die landen om voorwaarts te gaan naar het socialisme en niet terug.te vallen in.
het kapitalisme. •

Maar zolang zy volharden in het in staatsbezit brengen van alle productie-,
; geld- en transportmiddel en, b e tekent dat, dat zy' ondanks alles er in slagen de ka-

pitalistische tendenzen,diê hen achteruit willen trekken te beheersen en dat
; dientengevolge een begin van planifiöatie eveneens mogelyk zal zy'n.Indien de

,, < kapitalistische tendenzen werkeiyk de boventoon in die landen zouden gaan voe-
i ren,zou liet kader van de EIGENDOMSVERHOUDINGEN eveneens,verbroken wordên,want
; dat kader heeft niet alleen een formele waarde,is niet alleen een omhulsel van

-'. .; de inhoud,hst wordt door de inhoud bepaald.
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Dat alles achynt my de noodzakelijke, gevolgtrekking te zy'n van de over het

glacis toegepaste theoretische verworvenheden van onze beweging.
/

Laten de makers van schema's en de bewajcer/a der normen tevreden zy'n met hun
"trouw" -aan het marxisme. Dit laatste verstoot, door zijn eigen aard, hen die niet
in staat zyn de ryke en ingewikkelde inhoud te begrypen van het leven, dat de
schema's verbreekt en de gedachte bevrucht door de voortdurende toevloed van
nieuwe ervaringen én de concrete loop van de- concrete loop^van de omvorming
van onze maatschappij.

HET STALINISME EN DE REVOLUTIONNAIRE PERSPECTIEVEN.

Aan het conservatisme in het begrepen van het glacis en van het stali-
nisme in het1 algemeen (conservatisme, dat men interpreteert als teken van trouw
aan ons program) ligt de vrees ten grondslag aan het stalinisme een progres-
sieve rol toe te schryven,het stalinisme als in staat te beschouwen het kapi-
talisme op wereldschaal door zijn "administratief-terroristisohe" middelen te
vernietigen. De logica van 4e redenering is vreemd en voor my' onverwacht^ik geef
het toe. .

Nemen wy bj> voorbeeld het gewichtigste door kameraad Germain naar voren ge-
brachte argument, dat hem in staat stelt het spookbeeld van de "herzienihg" van
strategie voor de menigte der orthodoxen op te roepen en om zo onder hen de
heilige terreur te zaaien, di e > hem het eerst gegrepen heefti

By een eventuele- derde wereldoorlog, argumenteert. kameraad Germain, is het
mogelyk,dat de "uitzonderlijke omstandigheden", zich voor zouden doen, die na
die oorlog geschapen worden, nl.: a) verpletterend economisch en militair over-
wicht van de USSR ovet dé landen van West-Europa en het grootste deel van Zuid-
Oost-Aziëj b) de gevorderde ontbinding van he-t kapitalisme in die landenjc)de on-
mogelijkheid voor de arbeidersbeweging om zich te "bevryden van de stalinistische
omklemming". In dat geval zouden de kameraden, die aanhangers tija. van de theorie
van de aanpassing van het glacië ̂ j i. zonder formele inlijving by de j
USSR, - volgens kameraad Germain - moeten besluiten tot de "mogelijkheid van . j
een groeiende en steeds groter wordende ontwikkeling van het stalinisme op we-
reldschaal in de komende jaren. en tientallen jaren"! (bldz. 42). Het argument gaat (
van een verkeerd beginsel uii,want nooit heeft ónze beweging de' "doelmatigheid" 'j
van het stalinisme beoordeeld in verband met wat deze "DOELMATIGHEID" ZOU KUN- l
NEN,IN HET GEVAL DE USSR EEN OORLOG WON.

Tot een dergelyke redenering overgaan betekent in werkelijkheid, da t men
zich mee laat slepen door de stalinistische logica (van de stalinistische
stry'ders) die de revolutie slechts ziet als gevolg van de oorlog en van het
oprukken van het rode Leger, Wat de bureaucratie zou kunnen doen in het geval,
waarin "uitzonderiyke omstandigheden" haar een overwinning over het kapitalisme
en het proletariaat zouden verzekeren,kan op geen enkele wyze een criterium zyn
voor het rechtvaardigen van het stalinisme.Wy' hebben dit laatste altijd veroor-
deeld om zyn "ondoelmatigheid" om het kapitalisme op internationale schaal te
vernietigen, t en einde de oorlog te kunnen voor komen, want een voor de USSR gun-
Stige uitslag van de oorlog zal̂  nooit gegarandeerd kunnen worden, zolang het ka-
pi talisme in de wereld zal overheersen.

Wat het gedrag van de sovjetbureaucratie zou kunnen zijn in het geval van
een overwinning op het kapitalisme en het proletariaat ( in het geval van
de "uitzonderlijke omstandigheden" wan kameraad Germain) is een werkelyk "meta-
physische" wyze om de vraag naar de "doelmatigheid" en het al of niet histo-
risch gerechtvaardigd zijn van het stalinisme op te lossen,
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2>e werkelijke politieke problemen zyn niet de töeoretische_mog^l^kheden^
£!L£ïïe2££tis.cne Beschouwingen j de denkbeeldige en ÜÏÏZÖSSSRÏÏJKf""sIïuatrêê7
^̂ "Hêgênê̂ dTI'vöörïSomën'uTt de .concrete werkelykhei d, Wanner het vervallen,
overwonnen kapitalisme zy"n plaats opöm sou laten voor de bureaucratie en in-
dien -het proletariaat niet in staat zotf zfln aioh "van de stalinistische omklem .-
ming" te bevrijden, om welke principiële redenen zou dé bureauoratie dan weigeren,
zou z$ zich niet in staat tonen om de lege plaats van de bourgeoisie te beeet-
ten en ao op e-n internationaal veel grotere schaal ZIJN MACHT BN ZIJN INKOMSTEN
te vergroten?

Maar dat is het werkelijke vraagstuk

Het stalinisme bly'ft,naar zyn algemene werkzaamheid te be oordel en, e en ui t-
eindelylc contra-revolutionnaire kracht om de volgende redenen*

a) in de kapitalistische landen strydt het niet doelbewust voor de prole-
tarische revolutie, maar gaat het voort de arbeidersbeweging uitsluitend voor
de belangen van het Kremlin te gebruiken als pressiemiddel tegen de bourgeoisie
en het imperialisme^ 9

b) in de USSR ie de bureaucratie rem no. l, die de vrye socialistische ont-
' wikkeling van het land verhindert en zelfs z$jn grondslagen bedreigt.

c) in alle landen van het glacis wordt de vernietiging van het kapitalisme
voltooid onder omstandigheden, die de massa's nutteloze ontberingen en lasten
opleggen (historisch niet noodzakelijke), die hun sympathie van het regiem doen
afwenden, de vrye socialistische ontwikkeling van die landen; belemmeren en die
de tot stand gekomen economische en sociale veroveringen bedreigen.

Onder DEZE Öi.STANDI&HEDEN wist de vernietiging van het kapitalisme in de
landen van het glacis, hoe progressief deze op zich zelf mag zjjn,het in zijn gê .
heel cpntra-revolutionnaire karakter van de stalinistische politiek niet uit}
Onder DIE OMSTANDIGHEDEN werkt het stalinisme DAN OOK uiteindeiyfc,objectief
niet voor de overwinning maar voor de nederlaag van de USSR in de Je wereld^
oorlog» * "••-.

Wat betreft de revolutionnaire perspectieven, ON ZE PERSPECTIEVEN is het
noodzakelijk uit te gaan van DE NIEUWE SITUATIE, WAARIN HET STALINISME ZICH NA

/' DU LAATSTE OORLOG BEVINDT en z ~eh -niet' tevreden te stellen met algemene, op het
•• i verleden gebaseerde uitspraken*

/' Wanner wij voor de oorlog spraken over het Stalinisme, verstonden wy daar-
••! onder IN .RUWE TR^KiEN de sovjet-bureaucratie,die communistische partyen in de

wereld leidde» en controleerde, die enkel handelden als pionnen, om enkel het fcy"
de uitsluitende belangen van die sovjet-buresucratie behorende spel te spelen.
Wanner men tegenwoordig IN DIEZELFDE ''BETEKENIS, spreekt over het STALIK ISME -
EN Di; UITBREIDING VAN HET STALINISME IS DAT EÉN ABSTRACTIE, DIE DE WERKELIJKE
INHOUD VAN DIE WOORDEN VERVALST.

De ondervinding in het geval van Joego-Slavië heeft getoond, dat allereerst
bepaalde communistische partyen in een gunstige conjunctuur, wanneer zy verbon-
den zym met een werkelyk revolutionnaire massa-beweging, zich kunnen onttrekken
aan de voogdij van het Kremlin * en voor hu eigen rekening kunnen beginnen te han-
delen. Daarom is het een absurde generalisering, een f out, om elke ddor een com-
munistische party behaalde overwiljaiing als synoniem te beschouwen met een sta-
linistische overwinning, d. w. z, als een overwinning van de Sov j et-bureaucratie.

Het Joego-Slavisohe geval heeft een enorme theoretische betekenis, eveneens
_•;. op het gebied van het begrijpen van het stalinisme, om dat zy'n uitbreiding re vo

lutionnaire perspectieven betekentfdie daaruit voortvloeien, -
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Vanuit dit gezichtspunt ie het by voorbeeld volkomen onvoldoende om over de
door de overwinning van Mao—Tse-Tung in China geschapen situatie te spreken
als van een zuivere en simpele expansie vaii hét Stalinisme en slechts één as«-
peet te ziens de onloochenbare versterking'van het stalinisme op het ogenblik
(wat betreft ideolgie en politiek van d? Sovjet-bur>aucratie) in heel Azië en
de koloniale wereld in het algemeen.Want in Chima is de overwinning van Mao-
Tse-Tung de verovering van een machtige massa-beweging,geleid door de Chinese
Communistische Party,die van directe hulp van de Sovjetbureaucratie heeft af-
gezien en zich tegelijkertijd aan de directe controle van die bureaucratie heeft
onttrokken.

In China is een nieuwe situatie geschapen en het zou e^n rampspeod beteken
deze al's zuiver en alleen een uitbreiding van het stalinisme te beschouwen,
d.wz, van de Sovjet-bureaucratie.Wanner het Kremlin in de toekomst een breuk
met Mab-Tse-Tung wil voorkómen zal het zich beijveren hem als DEELGEÏÏOOT te be-
handelen en niet als ONDERGESCHIKTEiDat is reeds een afwijking van wat tot nog
toe de fundamentele gedragslijn van het Kremlih was en in zekere mate het in-
voeren van een element van tweeslachtigheid in de leiding van de door het Sta-
linisme beïnvlo'ete arbeidersbeweging, (•*.)

Het is moeilyk de nauwkeurige gevolgen van die nieuwe situatie te voor-
spellen, maar men kan zioh noch over hun ONVEBM^JDELIJKHEIDfnoch over hun UIT-
GEBREIDHEID in de komende jaren vergissen.

De intoductie van China,geleid door de Communistisohe Party in het stali-
nistische systeem vormt een factor van differentiatie binnen dit systeem«De
ervaring heeft aan de andere kant,zowel in het Joego-Slavische geval,als in
dat van de andere landen van het glacis getoond,waar ê n permanete zuiverings-
golf heerst,die de toppen zelf bereikt,dat de "russificering" van die landen,
d,w.z. hun onderwerping aan de absolute en directe controle van de Sovjet-bu-
reaucratie,opdat zij blindelings haar belangen dienen,geen gemakkelijke zaak is.

Deze poging verwekt een wilde oppositie van de kant van de maasa's,een
groter worden-de ontevredenheid,waarvan de misvormde echo aan de toppen van de
Communistische partyen doordringt en er zich uit door een veelvormige opposi-
tie van verscheidene van hun kaders tegen die politiek,Vooral in de landen,
waar de Communistische partyen een reële kracht in de arbeidersbeweging ver-
tegenwoordigden (Bulgarije, Ta j echo-Slowaky'e) is dat verzet natuurlyk uitgebrei-
der en hardnekkiger,De Communistische partyen in die landen hebben wanneer ze
eenmaal aan de macht zyn de neiging gedeeltelijk hun eigen spel te spelen en
zioh te verzetten tegen de rol van eenvoudige pionnen,die de Sovget-bureau-
cratie hen toebedeelt,Om als leidende politieke kracht in die landen voort te
blyven bestaan moeten de Communistische partyen hun banden met de massa's hand-
haven en versterken en in zekere mate met de reacties van de massa's rekening
houden. . . :

Het Kremlin kan integendeel zyn politiek van "russificerèng" slechts ver-
volgen door haar eigen communistische party'en af te breken voor zover dit or-
ganen zyn met een .bepaald autonoom karakter,die onderhevig zyn aan de druk
der massa's door ze te vervangen door bureaucratisch^politieke apparaten,die
direct door hen gecontroleerd worden*

(+) De Chinezen gedragen zicfe reeds als leiders van de anti-imperialistische
revolutie in Azië en in alle koloniale landen«By de uiteenzetting van het
programma,dié Lui-Shao-Chi,president van het verbond van Chinese vakbonden,
op de conferentie van Vakbonden uit Azië* en Oceaniè* gaf,probeerde h\ de
voor alle koloniale volkeren geldige lessen van de Chines ervaring te theo-
retiserenvDe naam van Stalin werd zelfs niet .genoemd,enkel die van Mao-Tse-
Tung. • '. ' - ' . ' '



Dit alles wordt uitvoerig geïllustreerd door wat in alle landen van het
glacis gebeurd is en gebeurt,in het byzonder door de recente ervaringen i*
Bulgarije,Tsjecho-Slowakjje en polêfi»

Dientengevolge is de uitbreiding van het stalinisme niet alleen EEN TBR-
STEBIING VAN HET STALINISME,MAAR TECELIitKERTIJD EEN" CRISlS-VERTÏÈHItMD GIST-
MIEDEL.EEN FACTOR VAN VERERGERING VAN DE ORGANISCHE CRISIS VAN HET STi
EN EEN ELEMENT VAN INWENDIGE MET STUIPTREKKINGEN GEPAARD GAANDE ONTBINDING
VAN HET STALINISME.

ƒ - D e werkelijkheid is dialectisch en men moet haar begrijpen zoals zij is«Geen
i» enkele kameraad zei,zoals kameraad Germain beweert,"dat de vernietiging van
".; het stalinisme plaats zou vinden door haar uitbreidinglt,dwa. dat deze ver-

nietiging slechts door haar uitbreiding zou geschieden en dat men dientenge-
volge slechts zou moeten aansturen op de uitbreiding,slechts de uitbreiding
zou moeten wensen.Juist uitgedrukt zou de formule (als men aan een formule
hecht om een gehele analyse en redenering samen te vatten) als volgt moeten
zyn j DE EXPANSIE VAN DE SOVJETBUĤ IttïCRATlE BRENGT NIET ALLEEN ESN VERSTERKlSö
VAN.HET STALINISME MET ZICH MEE,MAAR OOK! MACHTIGE CRISISFAQTORÊN.FACTOREB VAK

* ONTBINDING IN HET STALINISME.

-t De periode,waarin wy leven is buitengewoon revolutionnair in de diepste hè
j tekenis van het woord.Het is de periode van de revolutionnaire omvortcing van

onze maat schappij, een omvorming,die zich verwezenlijkt op een manier, die veel
ingewikkelder is,Veel meer bochten vertoon*,veel ry'ker is aan historische

i vj combinaties dan onze meesters gedacht hadden.Het ie ook de periode,waarin on-
,1 ; danks de schy'n het stalinisme zy'm proces van ontbinding is begonnen.Bet is
j moeilijk reeds nu de concrete vormen,de omwegen,de perioden van die ontbinding

' ' - te bepalen.MAAR ER IS NOCH ESN STABILISATIE,NOCH EEN HISTORISCHE TOEKOMST
VOOR HET STALINISME MOGELIJK*

Nooit hebben ons revolutionnair optimisme,onze trouw aan het program Tan
de IVe Internationale groter kunnen zy*n.Het is alleen onze beweging nog,die
in".de loop van de geschiedenis kan bestaan indien hij dezelfde geschikthedd
aan de dag legt als in het verleden,om nieuwe werkelijkheid onder de ogen *e
zien,hem te analyseren en te begrjjpen met behulp van zy"n theoretisch bezit
en zijn ervaring.Wij hebben niets wezenlijks te "herzien".Wy hebben enkel de
plicht onze politiek TE ACTUALISERENDOm evenals in het verleden de niéuwe
situatie,de nieuwe problemen te begrijpen,ze goed aan te passen,zodat wy' met
een grotere doeltreffendheid kunnen handelen. •

x
X X

Het zou ernstig zyn het belang van de in de Internationale.aan de gang
zijnde discussie te onderschatten,Zyn belang is veelvuldig en ik zal me er
tevreden mee stellen te besluiten met er de naar m̂ jn mening belangrykste

* '^ aspecten, van â n te geven»

f 1 Op het ALGEMENE THEORETISCHE PLAN.betreft deze-discussie in de grond van
,;J;j; de zaak de wijze van toepassing van het Marxisme op dé studie van concrete,
y nieuwe problemen en het voorkomen van het vervallen in abstracties,in gene-

'>1 '••}> ralisaties,die de inhoud ter zijde laten,in steriele schema1 a.Op een sieer
*<j THEORETISCH TERREIN betreft deze discussie HET TROTSKYISTISQHE INZICHT IN HET

.;;?• STALINISME,zonder welke het onmogely'k is'met het oog op zyn tegenstrijdig ge-
' K| drag en zijl wendingen een juiste politiek te voeren.

; Op het PHACTISCHE PLAN zyn de verwikkelingen van de discussie niet minden
bëlangryk.Ik zal diegene onderscheiden,die betrekking hebben op het speciale
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geval van Joego-Slavië en die welke betrekking hebben op de rest van het gla-
cis.Eet komen tot e*n nauwkeurige definitie van het klassekarakter van Joego-
slavië is geen vraagstuk van secondair belang en is ook niet zonder direct
verband met onze huidige campagne voor de Verdediging van JoegoJ-Slavië tegen
het Kremlin.In werkelykheid wordt onze hele campagne dienaangaande gevoerd op
een wijze ,die insluit,dat ,wy Joego-vSlavië als, een niet-kapitalistische staat
beschouwen^Onze verdedigingscampagne voor Joego-Slaviè' apu natuurlyk geheel
anders zijn indien wy uitgingen van de overtuiging,dat het hier een nog kapi-j
talistisch land betrof»

Dergelijke beschouwingen kan men houden in het geval van de andere landen
van het glacis.Naar mate deze staten zich aanpassen aan de USSR»zal een her-
formulering van onze taken in die landen noodzakelijk worden en zal het vraag-
stuk van hun verdediging tegen het imperialisme opnieuw gesteld moeten worden.

Dat 'is de werkelyke Inhoud van de discussie en het is wenselyk dat de
draagwijdte ervan aan geen enkele der kameradenfdie er. zich mee bezig houdt,
ontsnapt. ,

F E B R U A R I 1950. ! ' , (

'C

A A N H A N G S E L
-1--M-++++++++++-I-++H-H-

TROTSKY.over het "Staatskapitalisme" (+).

y

"Wy zoeken de oplossing van onbekende verschijnselen dikwtyl s in gewone ;
termen.De poging wordt gedaan het raadsel van het Sovjet-regiem te verbergen
door het "staatskapitalisme" te noemen.Deze term heeft het voordeel,dat nie-
mand precies weet,wat het betekent.De term "staatskapitalisme1' ontstond aan-
vankelyk om alle verschijnselen aan te duiden,die ontstaan als een burgerlyke
staat de transportmiddelen of de industriële ondernemingen onder toezicht
stelt.De werkelyke noodzakalykhefd' van zulke maatregelen is Sén van de teke-
nen,dat de produc^iekrachten'het kapitalisme ontgroeid zyn en het in de
practyk tot' een gedeeltelyke zelf-verloochening brengen.Maar het uitgeleefde
s|)steem,met, zyn elementen van zelf-verloochening, blijf t-als eon kapitalistisch <
systeem bestaan.

"Theoretisch is het mogelyk een siiuatie te bedenken,waarin de bourgeoisie /
als geheel zich to't een naamloze vennootschap vormt,die door middel van zijn
sta.̂ t de hel% nationale -economie bestuurt.De economische wetten van zulk een
stelsel zouden geen geheim hebben.Een enkele kapitalist ontvangt,zoals be-
kend is,in de vorm van winst,niet dat gedeelte van de meerwaarde,dat direct
door de arbeiders van zyn eigen onderhemeingen geschapeiï is,maar een aandeel
in de gecombineerde meerwaarde,die in het gehele land geschapen wórdt,in ver-
houding tot de grote vanzjjn eigen kapitaal.Onder een "algemeen" staats-kapi-
talisme zou de wet van de geiyke winstvoet verwezenlijkt zyn,niet langs omwe-
gen, - dat wil 'zeggen,door de ooncurentie door.de verschillende kapitalen -
maar onmiddellijk en direct >oor de boekhouding van de staat. Zo-1 n stelsel be-
stond ecM|r nooit en,door de diepgaande tegenstellingen tussen de eigenaars
zelf,zal nooit bestaan - te meer niet sinds,de staat: zyn qualiteit als al-
gemene bewaarplaats van kapitalistisch eigendom te verieidelyk zou worden als
voorwerp van .sociale revolutie.
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"Gedurende de oorlog en speciaal gedurende de experimenten van de fascis-
tische economie is de term "staatskapitalisme" het meest gebruikt om een sy-
steem van staatsinmengingen en rgeling am te duiden.De Fransen gebruiken
hier een meer geëigend woord voor - ETATÏSME' T Er zyn ontegenzeggelijk punten
vanovereenstemming tussen staatskapitalisme en "étatisme",maar als stelsel
zijn ze eerder tegengesteld dan identiek.Staatskapitalisme betekentsde vervan-
ging van privaatbezit door staatsbezit,en blijft om desse reden gedeeltelijk van
aard.Etatisme,onverschillig waar - in Italië van Mussolini,in Duitsland Van
Hitier,in Amerika van Roosevelt,of in Frankrijk van Léon Blum . betekent staats
imenging op de basis van het privaatbezit en met het doel het te behoeden.Wat
ook de programma's van de regering moge zy'n,étatisme leidt onvermijdelijk tot
een overgang van de nadelen van het in verval zynde systeem van de sterke
schouders op de zwakke.Het "bevrydt" de kleine bezitter van volledige onder-
gang slechts in zoverre zy'n bestaan nopdzakelyk is voor het behoud van het
grote bezit,De planmaatregelen van het étatisme worden niet voorgeschreven
door de eisen van de ontwikkeling van de productiekrachten,maar door de zorg
tot behoud van het privaatbezit en ten koste van dé productÊkra;chten,die er
tegen in opstand zijn.Etatisme betekent de ̂ntwikkeling van de techniek pro-
beren te breken,niet levensvatbare ondernemingen ondersteunen,parasitaire so-
ciale lagen in stand houden«In één woordiEtatisme is volstrekt reactionnair
van karakter.

"De woorden van Mussolini:"Drie-kwart van de Italiaanse industriële en a-
grarische economie is in de handen van de staat"(26 Mei 1934) moeten niet let-
terlijk genomen worden.De fascistische staat is geen eigenaar van de onderne-
mingen,maar sleohts een bemiddelaar tussen hun eigenaar s. De ze twee dingen, zijn
niet identiek.De "POPOLO D'ITALIA" zegt hierover: "De corporatieve staat leidt,
en verenigt de economie,ma r beheert haar niet("dirige e porta alla unita l'e-
eonomia ma non fa l'economia,non gestice11) ,Wat met het monopolie van de pro-
duetie niet anders zou zyn dan collectivlsmey(ll Juni 19?6)êTegen over de boe-
ren én de kleine bezitters in het algemeen,neemt de fascistische bureaucratie
de houding aan van een dreigende heer en meeste?»Tegenover de kapitalistische
magnaten,die van eerste gevolmachtigde,"De corporatieve staat",schrijft'de Ita-
liaanse marxist Ferooi zeer juist,"is niets anders dan de winkelbediende van
het monopolie-kapitaal....Mussolini legt de hele risico van de ondernemingen
op de staat en laat de industriëlen de winst van de exploitatie«"En Hitler
volgt in dit opzicht de voetsporen van Mussolini,De grenzen van het plan-prin-
cipe, zowel als Bfc'n werkelijke inhoud,worden bepaald door de klassenafhankely"k-
he&d van de faseistische staat.Het is niet de vraag de macht van de mensen
over de natuur te doen groeien in het belang van de maatschappy,maa.r de.maat-
sohappij uit te buiten in het belang van de weinigen»"Als ik in Italië. - wat in
werkelijkheid niet gebeurd is -.-staatskapitali-sme of staatssocialisme invoeren
wil," pocht kussolini,"zou ik vandaag alle noodzakelijke en vereiste objectieve
voorwaarden vinden".Allex. behalve gen: DE ONTEIGENING VAN DB KAPITALISTISCHE
KLASSE.Om deze voorwaarde te verwezenlijken,zou het fascisme naar de andere.<' '
zyde van de barricade over moeten gaan - "wat in werkelykheid niet gebeurd is"
om de haastige verzekering van Mussolini âan te halen en wat natuurlyk niet
zal gebeuren.De kapitalisten onteigenen zou ander krachten,andere kaders en
andere leiders vergen.

"De eerste concentratie van de productiemiddelen in handen van de staat,die
in de geschiedenis voorkomt,is bereikt door het proletariaat,door de methode
van de sociale revolutie en niet door de kapitalisten metbde methode van de
staatstruets.Onze korte analyse is voldoende om aan te tonen^htfe absurd de po-
gingen zijn om het kapitalistische étatisme met het sovjet-systeem'te vereenzel
vigen,Het eerste is reactionnair.Het lagtste progressief,
(L.Trosky in "De Verraden Revolutie").



(-)•) Noot by aanhangsel»

Wat het citaat van Engels, betref.t(Anti-D"uhring,Derde hoofdstuk,2ë gedeelte

Van Utopie tot Wetenschap;Je gedeelte),eên citaat,waarin zogenaamd het

"staatskapitalisme" verdedigd wordt,zal het aandachtige lezen van de gehele
tekst ons in staat stellen te constateren;

a)dat ENGELS,evenals Trotsky,zich in weaen beroept op de TENDENZ van de burger-
lijke staat "de leiding van vele dezer productier en verkeersmiddelen over te
nemen",aan te vullen,waar het privaatkapitaal (door zijn beperkte grootte) niet
in staat is een andere vorm van kapitalistische uitbuiting mogelijk te maken of
om zich aanvullende inkomstenbronnen te verschaffen;
b)in de beroemde noot by de tekst van Engels,deze er op wyst,dat de TENDENZ
naar het in staatsbezitbrengeii zich daar verwezenlijkt,waar "de productie- en
verkeersmiddelen door hun mateloze groei aan' de leiding der maatschappijen op
aandelen ontgroeien",dat alleen wanneel- "het overdragen aan de' staat ECONOMISCH
onafwijsbaar is geworden. "(Onderstreept door ENGELS) ."Slechts in dat geval bete-
kent het in' staatsbezit brengen,ook als de huidige staat er toe overgaat,een e-
.conomische vooruitgang,het bereiken van een nieuwe voorbereiding van het in bé- (
zit-nemen VAN ALLE PRODUCTIEKRACHTEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ ZELF";
o) Men moet tenslotte nog opmerken,dat Engels in deze periode nog nauwelijks de .<-
enorme concentratie van het monopolistische kapitaal vermoedt,die op zyn perio-
de volgde.
Ik hoop in het vervolg van de discussie de gelegenheid te kunnen vinden om verst
der in te gaan op de analyse van de tekst van ENGELS,evenals op de door LENIN
aan het "staatskapitalisme" gegeven betekenis,waar de aanhangers van deze theo-
rie, zich op beroepen, - M-rP.

RESOLUTIE OVER -DE CRISIS VAN HET STALINISME EN

DE ONTWIKKELINGEN-VAN DE JOEGOSLAVISCHE REVOLUTIE,

Aangenomen door het VlIIe Plenum van het IEC itt April 1950.

I. - Ongeveer twee jaar na, de breuk tussen de Joegoslavische Communistische
Partij en de Kominform vermenigvuldigen de' tekenen van vergroting van de crisis
van het stalinisme zich in de wereld en tekenen de algemene tendenzen van de
ontwikkeling van deze crisis zich duidelijker af.

Een nieuwe periode in de ontwikkeling van de internationale arbeidersbewe-
ging is geopend.Een juiste analyse moet er toe bydragen om in het objectieve
proceé tussen beide te komen 'ter kristalisering van dé nieuwe revolutionnaire
krachten,die uit deze crisis van het stalinisme voortkomen op een politiek
platvorm,dat de vorming van een machtige internationale revolutionnair-marxis-
tische' beweging mogelyk maakt. " ' '

-II. - Voor de eerste keer sedert de bureaucratische ontaarding van de USSR
en van de Ille Internationale is het mogelijk,dank zy de nieuwe objective toe-
standen,het front van de revolutionnair-marxistische voorhoede te verbreden en
de internationale revolutionnaire beweging op een fcrede schaal weer op te bou-
wen. • . . - ,

De fundamentele reden,die een dergelijke ontwikkeling nu mogelyk maakt,be-
staat in de historische combinatie van de verscherping van het verstoord even-
wicht, en de crisis van het kapitalistische systeenj^en de verscherping van de
crisis van het stalinisme in de nieuwe door de laatste oorlog geschapen verhou-
dingen.
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Daarvoor hadden het kapitalisme en het stalinisme een relatief evenwicht be-
reik t, waarin zij elkander wederkerig versterkten.De omkeringen,die de oorlog op
internationale schaal veroorzaakt heeft,het verbreken van het evenwicht op alle
terreinen,het in beweging komen of de' rëvolutionnaire gisting van enorme massa's,
zowel in Europa als in Azië en de andere -delen van de wereld,hebben een zodani-
ge dynamische situatie geschapen,dat noch het kapitalisme,noch de sovjet-bu- ,
reaucratie er in slagen hem daadwerkelijk te controleren.

De nieuwe situatie ontwikkelt zich in tegendeel in wezen zowel tegen het ka-
pitalisme,als tegen de.soVjet-bureauoratie.Alle twee vertegenwoordigen ze in-
derdaad- reactionnaire historische krachten,onverenigbaar met de huidige histo-
rische imperatieven,die aldus samengevat kunnen wordenrnoodzaak vaneen ratione-
le en harmonische organisatie van hèt-internationale,economische en sociale le-
ven,dat de vrije beschikking van de massa's van elke natie en van de betrekking
gen van de naties onder elkaar respecteert.

-„ « -

III. - In tegenstelling met de pessimistisch© theoriën,die zioh ontwikkeld
hebben onder de invloed van de trekken van sociale degradatie en barbary,die
verbonden zijn aan de tegenstrijdigheden van het. .kapitalistische stelsel en aan
zijn vergevorderde ontbinding en onder de invloed van de zogenaamde invloed van
de stalinistische'bureaucratie,baseert onee internationale beweging zyn revolu-
tionnaire vooruitzichten en bouwt hy' zy'ü actie op de suprematie van het objec-
tieve revolutionnaire proces van onze periode en zijn dynamisme^op de onmogelijk-
heid voor de sovjetbureaucratie zijn controle over de revolutionnaire beweging,
die voortdurend door het objectieve proces sterker gevoed wordt,uit te breiden
en te consolideren-.Deze houding wordt op het huidige ogenblik volledig beves*
tigd door de verschillende uitingen van de crisis van het stalinisme,die wij
meem'aken». .. • . . • . . :

IV. - In de kapitalistische landen van Europ'a en Amerika,zowel als in de •
landen van het glasia en de Aziatische landen ig de openlyke en verborgen cri-
sis van het stalinisme ten slotte het gevolg van het feit,dat de directe en ab-
solute controle,die het Kremlin uit wil oefenen om uitsluitend de belangen van
de sovjet-bureaucratie te dienen, af s tui t o'p de diepte,het dynamisme en de on-
dervinding van de massabeweging,die sedert de oorlog geen enkele beslissende
nederlaag,geen enkele vernietiging van internationale draagwydte gekend heeft.

Dat fundamentele conflict tussen de reactionnaire belangen van de sovjet-
bureaucratie(en de bureaucratische middelen,waarmee hy ze verdedigt,gebruik ma-
kende van de arbeidersbeweging) aan de ene- kant en de vry'e ontwikKeling van de-
ze aan de andere kant,neemt specifieke vormen aan in overeenstemming met dé
drie categoriën van aangehaalde landen» -

V. - In de kapitalistische landen van Europa en Amerika' uit dé crisis van
het stalinisme aich in de afkeer(in het byzonder sedert 1948) van de massa's
ten opzichte van de Communistische Partyen of dóór het verlies van het blinde
vertrouwen in de stalinistische leiding.De afkeer wordt voornamelijk ge$llu- •
streerd door de resultaten van alle verkiezingen,die sedert die datum hebben
plaa,ts gehad,die de stagnatie,de aohteruigahg en zelfs de vernietiging van
aekere Communistische Partyen aantoont.Het verlies van vakbondsposities en in-
vloed en de vermindering van de sterkte en de oplaag van de pers van de CP-en
ay'n niét minder tekenend voor hun algemene "Verzwakking in deze :landen,-.

Deze afkeer,die vooral inwerkt op de klein-burgerlijke aanhang van de CP-en,
is aan de ene kant liet gevolg van een OBJECTIEVE factor;de relatieve verbete-
ring van de economische situatie,die esn gevolg is van het Marshall-plagen in
het algemeen van de verandering van de machtsverhouding ten gunste van de bour-
geoisie in de desbetreffende landen;en,aan de andere kant,van een ;SUBJECTIEVE
factorjde door de CP-en. sedert de.liquidatie van de oorlog gevolgde politiek.
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Deze politiek heeft zich in wezen in tegenstelling met de ontwikkeling van de

objectieve situatie ontwikkeld. Hij w.as .OPPORTUNISTISCH en RECHTS tussen 1944 en
1946,o|i Ket'moment,op "het moment ,waarpp'ie; kracht en zelfs de revolu/tionpaire
activiteit van de massa's hun hoogtepunt bereikt hadden.Hij werd AVOÏÏTURlSTISCH
in zyn methoden en SECTARISCH vanaf 1947 bij een scherpe daling van de revolution
naire activiteit van de massa's,als gevolg Van de betrekkelyke verandering van
de conjunctuur en van hun westtrouwen ten opzichte van de stalinistische leiders
wegens hun vroegere opportunistische en rechtse koers,die de. aan het einde van
de oorlog bestaande buitengewoon :revolutionnaire kansen verknoeid hebben.

In beide gevallen was 'de politiek van d^ leidingen van de CP-en ondergeschikt
aan de belangen van de sovjet-bureamcratie en aan zijn betrekkingen met het impe-
rialisme. -

Maar in tegenstelling met voor de oorlog,toen de passiviteit en zelfs de ver-
lamming "van de arbeidersbeweging(tengevolge van de geleden nederlagen) het in-
staiid-houden van de bureaucratische greep erop begunstigde,maakt nu het verhoog-
de niveau,waarop de sterkte en de reYolutionnaire activiteit van het proletari-
aat enode «koloniale massa's zich bevinden,het de massa's mogelijk een critisshe
ervaring met'het stalinisme Op te doen en door elke opportunistische wending
ervan rijper te worden^

VI» - In- de landen van het-glacis is de afkeer van de massa's ten opzichte
van het stalinisme het -resultaat van een directe ervaring mét het STALINISME
AAN DE MACHT. ' (

Deze ervaring is begonnen op de morge» na de komst van het Rode Leger in de-
ze landen en na dfe 'bureaucratische worging van de revolutionnaire opgang,die op
dat moment plaats vond.Hy" werd vervolgens voortgeget door de toevallige bureau-
cratische machtsinstallatie van het stalinistische apparaat en de controle over
de economie van deze landen,die ". -i de bourgeoisie van zijn politieke en econo-
mische positie geheel verdreef, en ,de arbeidsvoorwaarden van de massa's ver-
zwaarde door ze van elke organisatie- en democratische uitdrukkingsmogelykheid
te beroven. ' • - . . , - .-; ,-

In deze'landen-gaan de massa's door een passieve oppositie tegen het bureau-
cratische en politie-stelsel.in,dat voor alles van de sovjet-bureaucratie af-
hangt. Deae oppositie verhindert hen gedwee in het kielaog van -ds regeringspoli-
tiek gedreven te worden en schept bijkomstige, moeilijkheden voor de oplossing van
de problemen,waaraan de "volksdemooratiën"het hoofd te bieden hebben.

YII. - Maar verreweg de belangrijkste uitingen van de crisis van het stali-
nisme,, in deze landen worden gevormd door de processen, en de zuiveringen,die de
leidende kringen van de CPr-en zelf bereiken, . e

De in Tirana,Boedapest en Sofi«. gevoerde processen hebben de CP-en van deze
landen onthoofd en hebben ze beroofd van een reeks leidende elementen,die het
meest verbonden zijn met de basis van deze partyen en met de revolutionnaire be-
weging, die zy gedurende de oorlog geleid hebben.

- Aart, de andere kant heeft een zich uitbreidende zuivering de Communistische
Partyen van al déze ."volksdemocratiën" reeds, diep gedesorganiseerd,in het bij-
zonder, degenen die-een reële macht vertegenwoordigen:de Bulgaarse CP,de Tsje-
choslowaakse CP,de Poolse CP. -

Alleen in de Bulgaarse CP, zijn meer 4an 40 leiders van het, eerste plan van de-
ze party kortgeleden uitgesloten,waaronder de leiders,die door hundaden gedu-
rende, de oorlog het meest populair zijn,alsmede 12 l.éd.en van het in 1948 op het
5e congres 'gekozen CC. , •. •• .

De fuiveringsactie,die actief gevoerd wordt door mensen,die door het Kremin
betaald worden, ontwikkel t zich op het thema van de strijd tegen de "nationalis-
tische" af wijkingen, die bestaan in het in twijfel trekken van de "progressieve"
rol van de bureaucratie,en zelfs in het 'zich'Stelléri tegenover de controle,die
deze «p die landen uitoefent en in het slechts vertrouwen hebben in de eigen
kraehten van ieder land. '• •
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VIII. - In werkelijkheid gaat het om de uiting van een.nieuw aspect van de cri- -
sis vsn het stalinisme in de landen,waarin .de omstandigheden het aan de, mach i;
komen van de CP-en mogelijkt gemaakt hebben en nieuwe perspectieven, openen,wat
de ontwikkeling en de toekomst van- het stalinisme in het algemeen betreft*
/Dit aspect wordt zowel bevestigd door de breuk van de CPJ met het Kremlin,

als door hetgeen nu gebeurt in de CP-en van de andere "volksdemocrati8n"(in
het byzonder degenen,die eeri eigen macht bezitten).Blijft over,dat de tenden-
zen,die de CP-en vertonen,die aan de macht zijnde een reële kracht bezitten,
gich bevryden van de voogdij van Moskou en op eigen wyze handelen.

Deze. beweging,waarin de CP-en zich schijnen te laten meeslepen wordt ver-
klaard door het conflict tussen de belangen van de sovjet-bureaucratie en de
eigen belangen van de massa's in elk land;de uitbuitingspolitiek van het Krem-
lin,die de moeilijkheden ver scherpt, die de communistische partijen in het beheer
van de economie en de politiek van deze landen ontmoeten en hun vrye ontwikke-
ling belemmert!het feit,dat de communistische partyen direct verantwoordelijk,
zyn aan de regering van deze landen,de druk van de massa's ondergaan en niet
meer als vroeger kunnen optreden als transmissieagenten van de bevelen van. het
Kremlin op straffe van zich volledig van de steun van' de massa's te beroven»

Om-het hoofd te bieden aan de bedreiging,die deze tendeng tot het ziwh be-
vrijden van zyn controle vormt,vernietigt het Kremlin de Communistische Partyen
als autonome organismen en vervangt het ze door apparaten,die direct onder zyn
controle werken.

De onmogelijkheid,waarin het Kremlin eich bevindt om een soepeler .taktiek
van elastisch manoeuvreren aan te. nemen,in plaats'van het bureaucratisch mo-
no l i thisme, ver scherp t de crisis verder.

Dat is de betekenis van de gebeurtenissen,die de situatie in alle "volke-
democratlën" en in de respectievelijke Communistigche Partyen kenmerkt,

Door de afwezigheid van subjectieve gunstige voorwaarden,analoog aan die
van Joego-Slavië,verzinkt de crisis in het glacis, in een lang en stuiptrekkend -
verloop,waarin proces op proces,zuivering op zuivering volgt,zonder dat het
mogelijk is in de naaste toekomst alle noodzakelyke factoren verenigd te zien
voor een aegevierende weerstand aan het Kremlin en voor de afschaffing van ay'n
reactionnaire voogdij;

Door deze crisis rijpt het bewustzyn van de contra-revolutionnaiie rol van
het stalinisme in de massa's van het glacis en Van de wereld, in het algem&en.

IX. - In de Aziatische landen,die in opstand zyn,schijnt het stalinisme een
opgaande phase te doorlopen,de koloniale massa's 'verwarren de overwinning van
Mao-Tse-Tunjg met een stalinistische overwinning. . :

In werkelijkheid bevat de organische ontwikkeling van de koloniale revolu-
ties,die in Azië asn de gang zyn,een dynamisme .j dat zich fundamenteel kant te-
gen de mogelijkheid voor'tyet stalinisme,dwz* de sovjet-bureaucratie, één te
worden met deze bewegingen,ze te worgen en ze uitsluitend voor zijn eigen be-
langen te gebruiken.De recente voorvallen in de Japanse CP ayn een aariwyzing
voor de latente crisis in de CP-en in de Aziatische landen.

De crisis van het stalinisme in Azië" is nog sluimerend,maar hij is onvermy-
delyk.Hij bestaat in de specifieke ontwikkeling van de Communistische/Partyen
van China,van Viet-Nam en van andere Aziatische landen in opstand,die meege-
sleept worden door het eigen dynamisme van de revolutionnaire beweging van de
massa's»die zy leiden vanuit de verte en ver van de directe controle van het
Kremlin.Hy bevat voor onze beweging theoretische en practischfe overwegingen,
die opgesomd zyn in de resolutie over de ontwikkeling van de koloniale revolu-
tie in Azi8. . . • - .

X. - Al.deze uitingen van de algemene crisis van het stalinisme worden on-
middellijk overheerst door de belangrykheid van de ontwikkeling van de Joego-
slavische revolutie.De breuk van de CPJ met de Kominform betekent niet alleen
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dat hy in alle CP~en,in het byzonder van Europa, mogelijk gemaakt heeft,dat cri-
tische stromingen, in deze partyen ontstaan,die zelfs hun toppen bereiken.

De terugslag van de Joegoslavische aaak heeft de Duitse Communistische Party
reeds sterk ontwricht,in het bijzonder zyn organisatie in West-Duitsland,evenals
de leidende kringen van de Spaanse CP,

In Oostenrijk,Griekenland,Frankryk en Italië zyn de zichtbare resultaten van
de Joegoslavische zaak op het ogenblik minder duid el y'k, maar de gisting bestaat
en baant de weg naar de vorming van opposities en het ontstaan van critische
stromingen,die voor het eerst sedert lang in deze partyen mogelyk zy'n.

XI. - Maar het belangrijkste in de Joegoslavische zaak is de eigen progressie-
ve ontwikkeling van de QpJ,die het resulttat is van de breukfeen ontwikkeling,
die politiek de grootste kans vormt yoor.de internationale arbeidersbeweging
sedert de Russische Revolutie om herboren te worden op het platvorm van het re-
volutionnaire marxisme. ,

De .verklaringen,opgesteld door onze Internationale vanaf het uitbreken van
de Joegoslavische zaak,dat de breuk van een stalinistische party met het Kremlin
noodzaklyk een differentiatie meebrengt ten opzichte van het stalinisme,dat on-
der zekere omstandigheden zich buitengewoon progressief kan tonen, is bevestigd.
De CPJ heaft een koers gevolgd,die nauwelyks twee jaar na de breuk de meest op-
timistische voorspellingen overtreft.'

De,door de CPJ verwezenlijkte ideologische vooruitgang en de overeenkomstige
resultaten in Joego-Slavië bewijzen de diepte van de revolutionnaire beweging,
die deze partij aan.de macht gebracht heeft en de opmerkelijke resultaten van zyn
leidende plöeg.Deze vooruitgang is daarenboven des te meer te waarderen,daar hy
verwezenlijkt wordt in een internationale conjunctuur,waarin een enorme'gecombi-
neerde druk uitgeoefend wordt door het imperialisme en de sov^et-bureaucratie
op de Joego-Slavische revolutie,terwy'l .de hulp van het internationale proleta-
riaat, nog zeer 'zwak blijft. . . ,

XII. -''De algemene trek van de ontwikkelingvan de CPJ en van Joego-Slavië
vormt een stteds duidelyker en machtiger•bevestiging(op het terrein van de i-
deën en van de politieke en economische organisatie van het land) en van de ïn
hoge mate democratische aard van. de dictatuur van het proletariaat,die een vol-
hardende strijd tegen d'e bureaucratische on-taarding .meebrengt.

Naarmate de CPJ volhardt 05 deze weg,daarbij de laatste ideologische stalinis-
tische overblyfselen uit de weg ruimt en de organische band tussen de vooruit-
gang- van de Joegoslavische revolutie en de wereldrevolutie zal'terugvinden,wat
de hergroepering van de revolutionnaire krachten op internationale schaal ver-
eist,zal hy' de machtigste springplank worden,van waar af de beslissende aanval
tegen het iQ. crisis verkerend stalinisme zal beginnen»

Een dergelijke ontwikkeling zou. 'aan de ene kant de organisatie begunstigen
van de nieuwe comEunistisehe oppositie,di'e zich in de stalinistische partyen
verheft en daarmee is het nu m&gely'k gemaakt in de naaste toekomst de vorming
van revolutionnair-marxistische formaties in een hele reeks landen te gemoet te
zien.

' 'JOB JOEGOSLAVISCHE REVOLUTIE EN ONZE INTERNATIONALE.

XIII. - Het karakter,als revolutionnaire proletarische voorhoede van onze In-
ternationale heeft, hem in staRt gesteld onder alle andere stromingen van de ar-
beidersbeweging vanaf het begin een juiste en doelmatige houding aan te nemen
-ten opzichte van de breuk van de CPJ met de Kominform en ten aanzien van de ont-
wikkeling van deze party',.

^ Dank zy het correcte theoretische begrip van het stalinisme, da t' onze beweging
bezit,;he.eft hij sedert de aanvang .de betekenis van de breuk kunnen begrijpen en
zich geheel in de. actie voor de verdediging van .de .Joegoslavische revolutie kun-
nen storten.
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In begrip voor de crisis vanhet stalinisme alle andere stromingen,die bij ge-

brek aan ernstige theoretische basis in deze gelegenheid het bewijs geleverd heb-
ben van de verwarring en van het grootst© sectarisme,ver achter zich latend,heeft
onze beweging het de feiten getoond,dat hij de gevoeligste is voor de werkelijk re-
volutionnaire tendenzen,die door de verschillende ervaringen van de beweging der
massa's ontstaan en dat hy tegelijkertijd in staat is ervan te leren te dien aanaien
een houding aan te nemen,die geschikt is om hun vooruitgang in de richting van de
fundamentele posities van het revolutionnaire marxisme te vergemakkelijken.

XIV. - De ontwikkeling van de Joegoslavische aaak,die het Trotskyisme in de o-
gen van de internationale revolutionnaire voorhoede objectief geherwaardeerd heeft
door de historische juistheid van zijn programma's aan te tonen,heeft het'aan de
andere kant mogelijk gemaakt in de actie onze eigen opvoeding te vol tooien,wat de
te volgen gedragslijn betreft ten aanzien van de progressieve bewegingen van de
massa's? de concrete etappes beter te begrijpen,waar langs de ontwikkeling van een
stroming van stalinistische oorsprong zich voltrekt en deze ontwikKeling heeft
de meest beslissende slagen ̂ .an de uitingen van sectarisme in onze eigen rijen
toegebracht.

Vanuit dit gezi-chtgpuht heeft de ontwikkeling van de Joegoslavische revolutie
de theorie en de practyk vön onze beweging bevrucht en gaat hy door hen te be-
vruchten,

XV. - Onze Internationale onderstreept de reeds door de actie van onze sectie
voor de verdediging van de Joegoslavische revolutie in een reeks landen bereikte
resultaten en zal zijn pogingen verdubbelen in deze centrale campagne,die hy in de
wereld voert ,bewust dat hy' op deze manier op zy"n best in de huidige verhoudingen
werkt om een revolutionnaire uitweg aan de crisis van het stalinisme te geven en
te werken aan het herstel van de revolutionnair-marxistische beweging.

De Joegoslavische revolutie omringen met een actieve brede sympathie van de
internationale revolutionnaire voorhoede en van het "bewuste deel van de arbeiders-
klasse betekent het bestaan en de progressieve ontwikkeling van de op het huidige
ogenblik Belangrijkste revolutionnaire haard begunstigen;het -betekent tevens; de
nieuwe oppositie voortstuwen en verzamelen,die gist in de communistische partyen,
die- juist door het Joegoslavische voorbeeld gestimuleerd worden.

XVI. - Onze secties sullen het breedst mogelijke e;-nheidsfront verwezenlijken
met elke organische groep of stroming,die overeenkomstige belangen aan de verde-
diging van de Joegoslavische revolutie toekent.

Zij zullen de tegenwoordige vormen van hun campagne handhaven.,vergroten en aan-
vullen,nl, door hun pers en hun publicaties en door verspreiding van de publiea-
ties der CPJ.,de waarheid bekend maken over de Joegoslavische revolutie,zijn ont-
wikkeling en zijn resultaten.

Zij zullen de laster van de Kominform en het Kremlin ontmaskeren en zy zullen
een campagne voeren voor de opheffing van de economische blokkade van Joego-Sla-
vië en tegen iedere andere vijandige actie,die ondernomen zou worden om deze. re-
volutionnaire haurd te smoren en te laten verdwyn.eft;

Zij zullen altyd ree'le gevaar aantonen van het tot stand komen van een compro-
mis tussen het imperialisme en de sovjet-bureaucratie ten koste van Joegoslavië,
en van het vijandige gedoe en de verschillende pressies,die de imperialisten reeds
op Joego-Slavië uitoefenen om het aan banden te leggen;

Zij zullen in de fabrieken,vakverenigingen en de kringen van progressieve'in-
tellectuelen de beweging voor het zenden van delegaties en brigades naar Joego-
slavië vergroten9opdat deze op hun beurt een campagne zullen voeren.

Zij zullen de Joegoelavische revolutionnaire beweging verbinden aan de interna-
tionale beweging door gemeenschappelijke acties en de overeenkomsten van een een-
heidsfront op terreinen als de verdediging van de mkbondsdemocratie,het herstel
van de internationale vakbewegingseenheid,de internationale arbeiderssolidariteit,
de vereniging, van progressieve intellectuelen,studenten,vrouwen,enz*
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XVII. - J)e Joegoslavische revolutie,die gezegevierd heeft in een klein eco-
namisch en cultureel achterlijk land,met een b oer eimeer derheid enbekeneld tussen
het imperialisme en het £remlin,zal de komende moeilijkheden doorstaan door mid-
del van zijn tigen kfachten en door zijn eigen .dynamisme,in hogere etappes,als hij
lang geïsoleerd blijft' zonder een actieve steun van het internationale proleta~
riaat.

Vanuit dit gezichtspunt zal alleen' zijn verbinding met de wereldrevolutie zijn
constante vooruitgang en ayn socialistischhe opbloei verzekeren.

Intussen is het de plicht van de internationale revolutionnaire voorhoede op
alle terreinen te hulp te komen en te begrijpen,dat zijn verantwoordelijkheid niet
minder is,dan die van de Joegoslavische Communistische Par tij', wat het toekomstige (
lot van d-c Joegoslavische revolutie betreft.

xxxxxxxxxxxxxxj; x xxxxxxxxxxxxxx?: y.xxxxxxx
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Kort verslag van de besloten ledenvergadering

van öe Revolutionnair C ornmunist ische Pert i .-j (R. C. P. '
af d, Rot t er dam, gehouden op Dinsdag 27 februari 1951 ̂
ten. huize van PenderStJosep'hus Johannes Adrianus.,,
geb, 14-12-1913 te Rotterdam (bekend).

Aanwezig 9 personen. De vergadering was aangekor
digd per convocatie (afschrift aangehecht).

Siteur, piet er, geb. 1-9-1895 te Rotterdam {bekend"
opent te 20,10 uur de vergadering en zegt, dat enige
brieven zijn binnengekomen, één waarin op allen een
beroep wordt gedaan om zoveel mogelijk de ƒ 500. —
actie te doen slagen; een andere, waarin de af d. Rot?-
terdam wordt opgedragen "De Tribune" van 24 Februar:
1951 (aangehecht) op de daarvoor geschikte plaatsen
aan te plakken^en de derde van het partijbestuur -
waarin zij haar teleurstelling er over uitspreekt,
dat niemand van de Rotterdamse leden bij de Riviera-
Hal, tijdens het congres van de P.v.d.A. aanwezig was
om de pamfletten van de partij (R. C , P.) onder de af-
gevaardigden te verspreiden, een feit , waarvoor reeds
verantwoording is af gelegd. -

Spr« brengt hierna een resolutie ter tafel, wel-
ke op de laatst gehouden C. C. -zitting is aangenomen
en op het a. s. congres behandeld zal v/orden.

In deze resolutie wordt voorgesteld een dusdani-
ge propaganda te voeren, welke de oppositie in de
P» v. d. A. zal doen groeien en; de verkeerde houding
van het H. V. V. wordt bloot gelegd ; wordt aangestipt,
dat door deswbewapeningswedloop en de kosten hieraan
verbonderr^isen armoede-program wordt voorgezet , met
alle ellende daaraan verbonden en dat het verloop
van de gebeurtenissen in Korea aantoont, dat Amerika
en het gehele V/esten van Europa op oorlog aansturen.

Vervolgens is door het C.C. beslot en, dat alle
leden van de part i j, die tevens lid zijn van het
O.V.B. , geheel volgens het program van de R. C. P. in
het O.V.B, moeten werken en er^moeten waken, dat het
O.V.Be , zoals het thans werkt, geen massabeweging
wordt.

Via het O.V.B, moet met de leden van het N. V. V.
contact worden opgenomen.

-Tenslotte-
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Tenslotte is door het C.C. het besluit genomen,
door een commissie,welke reeds is benoemd,te laten onr
d erzoeken of er dusdanige perspectieven zijn,dat het
nuttig is leden van de E.C.p. tot het N.V.V. en de
P.v.d.A. toe te laten treden.

Hofland,Albertjgeb.14-9-1916 te Rotterdam (beksnd),
>, l zegt',dat de Wilde,Gerrit ,geb.20-4-1924 te Heerlen,wo-

nende te Amsterdam,als afgevaardigde het congres van
de P.v.d.A. heeft besocht en dat het voor hem,de Wilde
G. j zeer moeilijk was ongemerkt de R.C.P.-pamfletten
onder de congresbezoekers te verspreiden.

Ondanks het wegblijven ,van de Rotterdamse kamera-
den is hem dit toch gelukt.

Spr, zegt,dat door de ¥11de,G.,tevens is vastge-
steld,dat de oppositie in de P.v.d.A* niet zo groot is
als in brede kring van de R.C.P , wordt gedacht.

Reden te meer om "spreekbuizen" in het N.V.V. en
de P.v.d.A. te krijgen.'

-* Spr« zegt,, dat het part i j-b e stuur DrenthjHugo Her-
man, geb.23-2-1916 te Haste,wonende te 's-Gravenhage,
had aangewezen om lid te worden van het H,V.V.«doch dat
het C.C. dit besluit heeft afgewezen,omdat Dfenth,H.H.
betere resultaten in het O.V.B, ten bereiken.

J Breederveld.Frans,geb»29-6-1906 te Vlaardinger-Am-
bacht,wonende te Schiedam,zegt in de resoliitie niets
te hebben kunnen beluisteren over de kwestie Joego-Sla-
vi'é,terwijl daarentegen wel veel aandacht is besteed
aan de oorlog in Korea.

Hofland,A. ,voornoemd,zegt,dat over Joego-Slavi'ê
een minderheidsresolutie van de hand van Luteraan,Ba-*
rend,nadere personalia onbekend,wonende te Amsterdam,
zal verschijnen,welke eveneens op het congres zal wor-
den besproken*

Nadat is besloten,dat door Hofland,A.»voornoemd,
met enkele personen uit de jeugd van fiet O.V.B, aan de

„. Linker Maasoever en door Penders,J.J.A»,voornoemd,
SterkjArie,geb.18-10-1906 te Vlissingen (bekend) en
Sitëur,P.,voornoemd,aan de Rechter Maasoever "De Tri-
bune" zal worden aangeplakt,sluit '.Siteur.P.i.te 23.00
uur de vergadering (EINDE),



A F S C H R I J F T

Revolutionair Communistische partij
Afd. Rotterdam Org.Secr. Adamshofstraat 129a

V .*M.

Ik nodig je-ui t , tot het bijwonen van een ledenvergadering, die
gehouden zal v/orden op Dinsdag 27 Februari ten huize van Kam,
J,Tenders, Buitenhof straat 34. Aanvang 8 uur.

Agenda:
Behandeling van de resolutie voor het Congres en wat er verder
ter tafel 'gebracht wordt.

/
t'1.
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DE MASSA-MISDAAD;
ZO „BEVRIJDEN" DE KAPITALISTEN KOREA
Rapporten uit de burgerlijke pers bewijzen ontzaggel i j ke wreedheden

Wij wijden een groot deel van deze krant aan bewijsstukken, ontleend aan de kapitalistische
pers, en burgerlijke persbureau*, over de wijze waarop het imperialisme het Koreaanse volk be-
strijdt. Het zijn alles woordelijke aanhalingen! geen woord is door ons toegevoegd. Wij zouden

.vele bladzijden hiermee kunnen vullen.

Het oog van de waarheid
„Het Franse blad U Monde heeft in Korea één voortreffelijke correspondent, Pavrel, die( met

niets ontziende eerlijkheid bericht, wat hij te zien krijgt. Onder de titel „het oog van de waar-
heid" heeft hij dezer dagen geschreven hoe door het oog van 'n automatische camera het in brand-
schieten van dorpen eruit ziet. De camera in kwestie was namelijk gemonteerd aan de Onderkant
van een bommenwerper. De opnamen onthulden het in brand schieten van gehuchten, het neer-
knallen van burgers en het in vlammen zetten Van een groep koelen...." (Vrij Nederland, 17-2-'51)

,oi-44u t̂fe-n" ~
Idem, 26 Sept. — Koreaanse burqers, vooral

kinderen, zochten meestal niet voldoende dek-
king en duizenden werden op alle mogelijke ge-
improviseerde draagbaren naar hulp-stations ge-
bracht. (Idem).

Seoel, 30 Sept. — Commandanten van het legei
en de mariniers beweerden vandaag, dat het (Se-
oel) genomen had kunnen worden zonder de zwa-
re verliezen aan levens en eigendommen. De ver-
woesting werd door de commandant toege-
schreven aan het bevel, om Seoel „zo snel moge-
lijk" In te nemen. We móésten de stad „koste
wat kost" nemen, vertelde een lultenant-kolonel.
„Een triomfantelijke intocht In de stad was no-
dig." (United Press).

Tokio, 4 Jan ' — Donderdag bij Zonsonder-
gang keek een vermoeide terugtrekkende dienst-
plichtige om naar de brandende stad en zei: „Nu
weet ik hoe Nero zich voelde." (Ass. Press)

beweegt"

Noord-Korea, 9 November, Associated Press, —
„Heb je ooit een stad zien sterven? Zo ging het
toe in Sinoejoe. Gisteren was het een stad van
100.000.. .\t was 12 uur toen het aangroeien-
de geronk van de naderende Amerikaanse Super-
forsten beheerste teken van de ondergang gaven.
Om half een was 90 pet. een mine La-
ding na lading werd door de bommenwerpers uit-
geworpen. De lemen muren vielen uiteen door
de hitte. De strooien daken, het hout, brandde.
En de mensen stierven of vluchtten " (Cor-
respondent Hal Boyle).

Tokio, 8 Augustus „Het bombardement van
de UNO op Seoel heeft 3.000 personen gedood.
(New-York Times), •

Rome, 5 September. Fides, Rooms-katholiek
nieuws-agentschap, meldde vandaag, dat Ameri-
kaanse bommenwerpers de kathedraal van Seoel
hebben verwoest. Fides vreesde, dat enkele non-
fien gedood werden. (Associated Press).

Tokio, 26 Sept. Generaal MacArthur maakte
vandaag om 2.10 bekend, dat de strijdkrachten
van. de UNO SeoeL hadden veroverd op zodanige
wijze, „dat zo min mogelijk schade aan niet-
militaire installaties werd aangericht. (Ass. Press)

- Seoel, 26 Sept. Dit Is een brandende, met rook

gevulde stad van verschrikking vandaag,,., Se-
oel werd niet gespaard,..". In de beide oorlogen

heb ik niets gezien wat op de slag om Seoel ge-
leek Seoel werd verschrikkelijk getroffen en
verwoest...," (Ass. Press, correspondent Don
Whitehead)

Met de Ie Mariniers-divisie in Seoel, 27 Sept.
Amerikaanse artillerie en vlammenwerpend-2
tanks hebben vele kilometers van de stad neer -
gebrönd.... de grootste schade werd aangericht
aan de arme Koreaanse woningen.... wij zagen
van dichtbij een helling waar duizenden huizen
rokende puinhopen waren. (Marg,, Higgins, in de
N.Y, Herald Tribune).

Gen.-Majoor Robert B. McCIure van de 2e Di-
visie gal opdracht aan zijn mannen in de streek

van Wonjoe, om Balies te doden wat beweegt"
(De „stem van Korea", van 19 Jan,, gepubliceerd
door het Koreaanse instituut te Washington, be-
vriend met Syngman Rhee).

Tokio, 10 Jan. — Een bevel van de Se Lucht- .
macht om. Alle •rfinannenJlaB": pprwp?1^*ffofor"VJi»"*-
andeüjke linies te mitrailIeren... .; voortaan wor
den alleen vrouwen en kinderen bij duifcvluchten
ontzien." (Un, Press). ,

Van het Westelijk front op Korea, 16 Jan. —
Zij voedde haar baby toen de dood vanuit de
lucht toesloeg. De aardige jonge Koreaanse lag
kapot aan de kant van de weg die naar Osan
loopt. Een van haar borsten lag naakt in ote
winterwind, en haar armen waren bevroren in de
houding waarin zij voor het laatst haar baby
vasthield. Naast haar lag de baby in de sneeuw,
rjehuld in rafels, waar het bevroren gezichtje uit-
kwam. Moeder en kind waren slechts twee van
de \e vluchtelingen die gedood werden langs
de weq naai' het geslagen Osan, dat Maandag
don.' Amerikaanse troepen werd ingenomen.

Laat de bevolking beslissen over de plannen der regering!

Publiceert het Armoede-rapport!
Laat ons erover stemmen in nieuwe verkiezingen

Als wij dit schrijven is er vier weken rege-
ringscrisis. Reeds vier weken lang ook broe-
den de afgetreden regerlng-Drees en de „Cen-
trale Economische Commissie" over een nieu-
we regeringsprogram dat; volgens de officiële
mededelingen, NIEUWE BELASTINGEN, LAN-
GERE WERKTIJDEN EN EEN VERLAGING
VAN DE KOOPKRACHT MET ONGEVEER
5 pet. zou meebrengen. Dit alles om de moge-
HJkhsld ie hebben i 1100 MILLIOEN EXTRA
aan de BEWAPENING te kunnen besteden.

Men wil ons wijsmaken, dat deze GBOTE
OFFERS die men van de werkende bevolking
vraagt en deze KOERS NAAR DE OORLOG,
die men hiermee inslaat, „nodig" zouden zijn
ter „verdediging van de democratie en de
vrijheid". Maar het schijnt niet In het hoold
van deze „democraten" op te komen, om het

geheime armoede-rapport voor te leggen aan
diegenen, die erdoor getroffen zullen worden;
het komt niet in het hoofd van deze „demo-
craten" op de Nederlandse werkende bevolking
hierover te raadplegen. De Nederlandse arbei-
dersklasse moet een HALT TOEROEPEN AAN
DIT GEKONKEL ACHTER HUN RUGGEN. Zij
moeten ONMIDDELLWKE BEKENDMAKING
van het armoede-rapport eisen en verlangen,
dat NIEUWE VERKIEZINGEN georganiseerd
worden, zodat de Nederlandse bevolking zich
kan uitspreken over deze catastrofe-plannen
van bet kapitaal en zijn handlangers in de re-
gering. Het is de eerste els van de veelge-
roemde democratie, welke de „beroeps-demo-
ciaten" met voeten treden: LAAT HET VOLK
BESLISSEN l

Redactie De Tribune.
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„Doodt alles wat beweegt"
Handdoeken en kinderkleren, stukken van kle-

ren en kleine toilet-artikelen lagen in wanorde
langs de weg. Op één plaats lag een klein rood
babykapje — met iets eiin — in de modder....
Dit stuit van de weg was enkeie dagen tevoren
(jemitrailleerd na een bericht dat Chinese
communistische soldaten hun uniformen uittrok-
ken en zich onder de vluchtelingen mengden. Ik
heb gisteren geen enkele dode soldaat gezien
DH is slechts één plaats op één weg in Korea.
(Gene Symonds, Un. Press-correspondent).

De UNO-conventie tegen genocide — , „opzet-
telijke daden om nationale, ethnische, rassen- of
religieuze groepen geheel of gedeeltelijk te ver-
nietigen" — werd gisteren de internationale wet,
De ̂ vroegere onderstaatssecretaris Adolph Berle
en Dr. Raphael Lemkin, die een vooraanstaande
plaats innamen bij bet opstellen van de conven-
tie.... meenden dat genocide niet van toepas-
sing was op militaire bevelen zoals die van het
UNO-commando in Korea, die vliegtuigen de op-
dracht geeft alle Koreaanse mannen, met of zon-
der uniform, die zich ten Noorden van de Unies
bevinden, te doden.... aangezien er geen „opzet"
bestond een nationale groep uit te roeien
'(New-Y^rk Daily Compass, 14 Jan.)

BEVRIJDING....
door het vuurpeleton

„Sinds de bevrijding van Seoel in September,
waren Zuid-Koreaanse vuürpeletons bezig „staats-
vijanden" te likwideren Met wilde onver-
schilligheid doodden de militaire executeurs man-
nen, vrouwen en kinderen.... Terwijl Ameri-
kaanse en Engelse troepen hun walging van de
grote slachting uitspraken, dienden ,drie Ameri-
kaanse priesters— een formeel protest in. Zij
zeiden dat vele slachtoffers geen proces hadden
gehad.... Ter dood veroordeelde burgera moeten,
gehangen worden, voegde Ho eraan toe (Generaal
Majoor Lee Ho, onder-cbef van het hoofdkwartier
van de Staat van Beleg van Zuid-Korea), „maar
we vonden bet gemakkelijker ben neer te schie-
ten met vuurpeletons," — (Time-magazine, 25
December).

Seoel, 16 December. — De vrouwen en kinderen
huilden. De mannen schreeuwden. Maar de Zuid-
Koreaanse politie schoot hen allen neer. Een van
de politie-agenten ging later rond en leegde .zijn
machinegeweer op hen die niet onmiddellijk dooi
waren.. . . Ik zag onder ben twee vrouwen en
twee Jongeren van ongeveer 8 en 13 jaar...."
(De Britse soldaat Wm. Milder tot United Press).

Tokio, 2 Jan. — „Berichten van het front mel-
den dat de UNO-troepen een politiek van ver-
schroeide aarde toepasten toen, zij terugtrokken.
Alle gebouwen waarift de vijand zqu kunnen
trachten zich tegen luchtaanvallen te verbergen,
moesten vernietigd worden.... nieuwe stromen
vluchtelingen.... bevolken alle wegen naar hel
Zuiden." (Lindesay Parrot in N.-Y. Times).

Aan het Centrale front .m Korea, 19 Jan. -
Zuid-Koreaanse burgers hieven vandaag een
protest aan tegen de Amerikaanse politiek van,
verschroeide aarde. . . . De wsnlngloze burgers

. vertelden aan de officieren voor burgerlijke za-

ken die bij elke Amerikaanse divisie zijn— dat
zij verbaasd waren dat de Amerikaanse soldaten
hun hulzen verbrandden. Het leger Is sympathiek,
maar de officieren.... gaven aan de UNO-troe-
pen bevel alles te verbranden dat als dekmantel
kon dienen voor Infiltraties Dienstplichtigen
betreuren oprecht de schaamteloze maar noodza-
kelijke vernieling. Zij Hen l»«t medelijden toe hoe
telkens nieuwe stromen vluchtelingen Zuidwaarts
trekken welke niet eens in ie UNO-verdedl-
gingsgebleden mogen stoppen, ook dit is 'n wrede

maatregel. (Un. Press).

Geschroeide aarde uit de lucht
. . . . d e luchtmacht heelt een lange serie zware

slagen toegebracht, een verschroeide-aarde-ope-
ratle vanuit de lucht. En ze liet het Koreaanse
platteland achter als een massa brokken en puin.
(Cordon Walker in Christian Science Monitor,
20 Jan.)

In Korea, 19 Sept. — Achter de vijandelijke
lin'ies zag ik tenminste 15 brandende dorpen....
Tientallen dorpen gelijken uit de lucht op boningr
raten, geheel uitgebrand. De stad Pohang is niets
anders dan een grote dergelijke honingraat. (Hugh

Voorzitter van 'Un. Press)."

Boven Noord-Korea met de luchtmacht, 30 Dec
Op een ding kunnen "we een eed doen — bijna

geheel Noord-Korea staat in vlammen Dorp
na dorp staat in brand. De gehele streek van wat
eens de stad Wonsan was (met 250.000 inwoners)
scheen in brand te staan Al met al, een zeer
succesvolle avond. (Jim .Lucas, schrijver voor ds
Scripps-Howard pers).

Tenslotte trachtten we. In blinde wanhoop, 'élke
stad en elk dorp met napalm te verbranden..,,
langs de lege wegen die van Mandsjoerije komen.
(Homer Bigart, winnaar van de Pulitzer-prijs, in
Look-magazine, 30 Jan.)

Als represaille voor de dood van vijf soldaten
dia in een patrouille'pm het leven kwamen, heb-

*ben vandaag Amerikaanse tanks, vliegtuigen en
artillerie het dorp Tuom-ni van de aarde wegge-
vaagd. Het bevel was het dorp met de grond ge-
lijk te maken en geen spoor ervaji over te laten.
(N. Harry Smith, N.-Y. Daily Compass, 9 Nov.)

Zij lopen de dood... tegemoet
Tokio, 12 Januari. — Ongeveer 2.'OOQ.OOO van

deze huisloze burgers zijn in beweging. De cor
respondent van Ass, Press John Ranrlolph zegt,
dat hij wanhopige moeders siag die hun kinderen
in de rivier gooiden om te verdrinken, liever dan
ze te laten doodvriezen of verhongeren.

Aan de kant van de weg, een mijl van Seoel,
lag het bevroren lichaam van een barrevoetse

Waarom deze misdaden?
Een Gallup opinie-onderzoek van 23 Januari

wees uit dat twee-derde van het Amerikaanse
valk „de troepen zo snel mogelijk uit Korea
wil terugtrekken." Bijna de helft was er zeker
van, dat het een fout was geweest om ooit
troepen naar Korea te sturen.

Wij brengen op deze bladzijden een reeks
persberichten die een vernietigend vonnis vel-
len over de UNO, het Amerikaanse imperia-
lisme en de regeringen die het steunen. Niet
alleen de publieke opinie van de wereld,
maar ook de Amerikaanse dienstplichtigen die
door het groot-kapitaal gedwongen zijn deze
misdaden uit te voeren, veroordelen het en
willen naar huis. Het imperialisme gebruikt
niet meer de omweg van de gaskamer; .het
vernielde Hirosjima en Nagasaki met een
enkele atoom-ontploffing. In Zuid-Celebes
hield Westerling huis en vele tienduizenden
slachtoffers vielen. De Nederlandse vrijwilli-
gers zongen bij hun vertrek „voor Westerling
en vaderland", als om te tonen wat ze van
plan waren.

Waarom? *

Dit kan alleen begrepen worden als men

het karakter van de Koreaanse oorlog kent.
Het is geen concurrentie-oorlog tussen impe-
rialisten. Het is geen oorlog tussen dieven om
de buit. Het is een klasse-oorlog van uitbui-
ters tegen een opstandig volk dat vrijheid,
onafhankelijkheid en nationale eenheid wenst.
De financiële en sociale voorrechten van hel
imperialisme worden bedreigd door de opstan.
dige koloniale volkeren. De slachtpartij en het
ongebreidelde geweid van de Amerikaanse
heersende klasse tegen de Koreaanse revolu-
tie is de reactie van een ondergaand systeem/

bedreigd wordt door de krachten van de
vooruitgang.

Wat de imperialisten niet kunnen contro-
leren, trachten ze te vernietigen. Ten dode
opgeschreven dreigt het kapitalisme de be-
schaving in barbarij om te zetten. Wat in
Korea gebeurt zou overal kunnen gebeuren.

Ter zelfverdediging moeten de arbeiders aan
het hoofd van de .gehele onderdrukte mens-
heid het kapitalistische systeem vernietigen
dat in de weg staat van vooruitgang en be-
schaving en wij moeten het vervangen door
het socialisme.

kleine jongen, met zijn hoofd voorover in een
kluwe telefoondraad. Langs zijn verstijfde lichaam
stroomde een menigte, vluchtelingen.... Weini-
gen letten op het dode kind, het was een te ge-
wone aanblik Terugtrekkende UNO-troepen
stopt^^ dikwijls om huilende babies te redden
van de rug van hun moeders, die dood neerge-
vallen waren (Time magazine, 15 Jan.)

Jongdongpo, Korea, 2 Jan. — Plotseling .begon
de oude vrouw op een seniele manier te kakelen.
Ze hield een voorbijgaande jongen aan en gaf
het kind aan hem over, •— haar kleinkind. Toen
daalde ze op de grond en begon langs de trein
te lopen. De jongen legde de baby naast de rails
en rende de oude vrouw achterna.,.. De baby.
het kleine rode gezicht vuil van modder en tra-
nen, zat alleen op het grauwe sintelpad naast de
rails. Volwassen - vluchtelingen, overladen • met
bezittingen, deden een stap opzij om het kind
niet dood te trappen. Maar niemand nam het kind
op (Hal Boyle, Ass, Press).

De commandant van het 8e Leger, gen, Ridge-
way, zei over het lot .der vluchtelingen: Misschien
de grootste tragedie waaraan Aziè ooit onder-
worpen is geweest in haar lange geschiedenis,, ,
Al het andere lijkt gering bij het leed van deze
tragedie en ons Amerikaanse volk heeft er niei
de minste notie van, (Time-magazine, 15 Jan.)

Tokio, 26 pee. — Twee Amerikaanse officieren
en ik stonden op de straatweg buiten Pjongjang.
Honderden vluchtelingen liepen langzaam Zuid-
waarts. „Kijk hoe ze voor de communisten vluch-
ten," zei de jongste officier. „We toonden ze wat
vrijheid was en nu gaan ze naar het Zuiden, om-
dat ze niet onder de Roden willen leven." Dit
was een domme verklaring van deze massa-vee-
huizing. De andere officier en ik hadden verschei-
dene .dagen doorgebracht in Pjongjang. De Zuid-
Koreanen beschouwen Nuord-Korea aïs veroverd
land dat geplunderd moest worden. Zuid-Koreaan-
se officieren hadden rijst in beslag genomen in
Pjongjang en het teruggestuurd naar Seoel, waar
de zwarte markt hun fabelachtige- winsten lever-
de. , . . Het plunderen, doden en branden vond in
Pjongjang op zo'n grote schaal plaats, dat vele
Amerikanen ervan overtuigd waren dat de Zuid-
Koreanen een doelbewuste campagne voerden om
de UNO en de afdeling burgerzaken van het 8e
Leger In dlscrediet te brengen." (CBS correspon-
dent Robert P. Martin).

Uit hun huizen verdreven
Bij de Amerikanen op Korea, 9 Juli. — Van-

daag werden bij wijze van voorzorg alle Koreaan-
se burgers in de streek van het front verplicht
naar Zuidelijke provincies van Korea te trekken.
Zij kregen de tijd tot vanavond 6 uur om te ver-
trekken. . . . Dit betekent de verwijdering van
50.000 burgers... . vele van de arme hoeren die
overdag langs de weg wuiven naar de Ameri-
kanen, veranderen 's nacfcts in guerilla's. {Mar-
guerite Higgiris, N.-Y, HeraJd Tribune),
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OVfcu Ot IMÏfiLöJU2IO*ULJ5 XOXJÏAJIB

iBperialiaa» waarin «U ons beviadam wordt gekenaerkt
muil op elkaar volgende oorloge*. Se* standpunt van het proleta-

riaat tegen het izperialiaa* a»et algebael» totaal zijiuln «• late wereld-
oorlog was bet Juiste standpunt! tegen de geallieerde» ea tegen Duitsland
en ^oetenrijk aan de andere «l J de. De 2 de Internationale koos partij al naar
««laag net land wmar de arbeiderspartij «matig! waa. slechts TOOT eea der
beiden i«perialiaaea* IA de *M|de wer»ldoorlof/toea de eerde international*
In de aanvang nog bestond «loot italia eem boadgeaootaaha» »et het Aiit
l»perialisae.< üet atalia-aitler paat.) «ierdoor werd het principe wan e
oprichter van de darde Internationale <beaia gesehonden* »a het binnearukken
ran d Duitse troepen in Htfcland werd at alia bondgenoot van jyaerürn en Enge-
land. D« «•renlla-politiai draaiden toen de roll n oa en aioten sioh «eer
nauw aan bij Chtrehill en Beeaevelt. Ha gevolg daarvan hief atalin de 3de
Internationale op. AJOT de koerarerabderingen Tan dtalin op het hoofdpunt
der proletarische politiek werd het iJB/erialisae Tersterkt,
Ka de beëindiging wan de oorlog volgde vit de oorlogspolitiek ran ^talin de
Terzoeningskoers der Stalinisten* die ia Italie,frankrljk en ̂ Igie in de
burgerlijke regering traden* Tijdena de oorlog aaaen de Jtalinistea. in de
ondergrondsebeweging geen ander standpunt ia dan de zuiver burgerlijke ele-
menten; d. i. herstel van het kapitalisme, wederopbouw, geen stakingen enz.
itoor dit optreden werd elke revolutionaire beweging in de kien gesmoord in de
landen die gedurende de ooxlog beaet warem en kon het kapit:.liame en zijn
uitloper het inperialiaae aijn macht we«r herstellen*
üet Krecslin wierp zioh kraolitens roofVerdra^en op de landen van de ^alJcun
floemeaie, iKilgarljê, Joegoslavië en -Albanië* Öeae verdragen van Jalta en
^ostdan -die gesloten werden tttsaen de grote driev vier) wttren, gezien de
houding van Aoaland een dan tegen de revolutie* Hierbij kreeg Rusland nog
een belangrijk deel van Duitsland* Polen was bezet & Se grenzen werden ver-
schoven van het laatst genoemde land tot ver in fitUBland. Oostenrijk werd
eveneens ten dele beset. **eee aaezaties werden afgerond door de aanhechting
van ïsjecho-dlewakije.
In plaats van de revolutie steld e 3talin annexaties door niilit .ire verovering
en van blijvende aaxrd*
.bij de oorlog van de Jaerlkanen- Sagelsen enz tegen ^apan» sloot ti a d.>/^,cn

T r het einde van de oorlog dtalin zioh aan en kreeg segt£»n^cii&p over oen
een deel van Korea(loord-£orea) Verder plunderde Jtalln idantsjoerijejde fa-
brieken en installaties ene. dus op Chinees gebied. £tolin kreeg vrrJer h."t
recht va-, bezetting van een belangrijk havengebied in Qiina en sloot een
verdxmg met Isjang Kal Tsjek dus set de KUimintang. i>oor de eerste en tweede
wereld-oorlog werden verschillende onderdrukte naties losgewoeld en
in verzet tegen de westelijke onderdru kers in het °o.-ïten* Op de Philippijn-
ÏQ, in Indo-China en Malakka is dit verset aan de gang. In Marokko e» luaia
iö naar alle schijn een atmosfeer van verset* In Uadagaacar werd een op-

ot^jad gesaoord. uit verset werd en wgrdt in onae gelederen toegejuicht «ven-
als een gelijke beweging in Indonesië, het voormalige gebied van het Neder-
landse iaperialiaae. len der belangrijkste veroveringen op het ioperiaaiame
is de Chinese Volksrepubliek als gevolg van de Bederiaag vsn de £nonintang
we Chinese burgerlijke republiek aart een inslag van saioenvoeging der bedrij-
ven ( *antsjoerlje), verder de verdeling van het grootgrondbezit onder de
landloze boerea* verlaging van de paoht, ofschoon de versehillea in lanlbe-
zit blijven bestaan* is een stap voorwaarts van betekenis in het verre Ooztei
De verdeling van de wereld ia tvae Blakke» *eat-0o*t geeft voortdurend aan»
l«iJing tot wrijving en ooaflieten tet e* de raad van oorlog. Bet Jawrlkain-
se iaperialiane net al zijn strategische steunpunten in de gebieden, die het
veroverd heeft, houdt rekening aaè jrrentuele aaohtaverachmlviag aet of zend
der wapens. n«t wenst onbestredaa •• eerste en «Ti*«*jff Baoht te
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Ie ere stap, dl* jiualand doet tot uitbreiding van gijn maant ia Jultsland of
Bet Verre Bosten of door een overval op Joegoslavië, kaa oorsaak «orden T n
een derde wereldoorlog, Niemand kan voorayallam- althans met enige aekciL s -
door de onzekere factoren die er bij betrokken zijn* boe een wereldoorlog
aal uitpakken, want stabiele gegevens on een politiek-millwaire berekening
te maken, ontbreken. Verwactottngea te verbinden aan een 3de «ereldoorlog die
Toor ons gunstige toestanden aou kunnen teweeg brengen, voeten voorh&nds ver-
worpen worden. Het orgaan van de 3» Ihe Militant Tan 11 December 1950 mwJn±a
schrijft in dit verband* * De landen in *-4taropa bieden tegenstand tegen een
totale herbewapening. £ij wensen niet het gevecht sterre in te worden en het
hoofddoel van de atoombom. Kvezntin de' «cbokken op te vaaren van
militaire machine of bezet te worde door Imssisohe troepen, •

DE CüIKHdE ÏOLKaaKPUSU^K KH ÏOHBA.
i»at het oorlogsgevaar vergroot is door M>rea, toen de "oordelijke -^elft ge-
wapender hand bezit wilde nemen van de andere helft, is duidelijk. H~Eorea
stond onder jïusalsche invloed. De misrekening van de ^asaiscUe bureancr-ttic
dat niemand een vin sou verroeren, als K-£orea overging tot een gewapende no-
tie, bleek toen ïruman troepem ging eenden n. .ar Korea OH de Woordelijke te
bevechten. De vereniging van de Koroanea tot aan geheel door eon volkastea-
ming wa--: vroeger voorgesteld door de geallieerden. *e üus.;en hs^!,en dit ver-
worpen. 4at langs vreedzame weg bad kunnen tot stand komen, werd toen door
oorlog nageatawefd. Met alle gevolgen van dien. -wals daar zijn: Let zenden
vui troepen uit de Europese .andea, Engeland, frankrijk, België en ^eueriand,
mit &ad«rs Canada en Australië. i>eae takt lek van de Hoord-jioratmen is princi-
pieel verwerpelijk. Men houde wel in het oog, dat icusl aid aoiiter ze poli*
tiek staat* ±*e Koreaanse oorlog ne<?mt «en wereldomvattend karrJcter aan door
h' t ingrijpen van de Chinese Volksrepubliek. -Ue Chinese republiek heeft oen
ernstige graef tegen de Ü3A t«g.v« de bcsciierming Vtut ïsiung Kai-Isjek, fUe
Chinees gebied bezet houdt op het eiland ïtamo»*. üexea is *«ut«r g«ea Cal-
neee gebied, «el hebben d* lUoxtsjoes, bat keinerslljke gesl/tcht van China

aanspra .K gem^Jtt op üor^a. Wat nog gean reden is Voor .viao dit voetspoor v-.oi
iipt voürmalige keizerlijke China te volgen. Indien China niet genot-g heeft
aan ae oplou^ing van zijn ei^en problemen in het reusaohtlge rijk en optreedt
buiten de eigen grenzen, kan dat geen aanleiding gev*n tot inaten Jjjg van de
si j de van het proletariaat» Heeft llao aaaa overleg gepleegd net de arbeiders
organisaties van ffuropa en jinerika f Volstrekt niet l llao sciiendt de regelen
der d-woorutie door de verdenking op te wekken, dat hij vreemde gebieden wil
an-iexer«!.-i; verder het proletariaat niet te raadplegen over zijn politieke
edragalljn, waarvoor de Jnerikaanse en anropase arbeiders moeten opdraaien*

^eze verdenking heeft des te veer ^road door het ingrijpen van China in Ti-
bet., WBMT India de meeste invloed heeft, zonder eeiiter de politieke nacht uit
te oefenen, ^e houding van China in Korea wordt waarschijnlijk het best ge~
kenschetst als een staal van een preventieve oorlog tegen Amerika, die kan
uitlopen In een verder staditm» tot aen ^aerika-ms-ChlneBe oorlog of in het
uiterste geval tot een wereldoorlog, mede omdat China een verdrag v& feiJ-
ot-ind heeft met xtualaad. De houding van Chinji levert zo de argumenten op
voor het Mar U •imam imperialisme on de oorlog voor da massa's ia Amerika
en £uropa te reol^tvaardigaB. üetgeea juist omgekeerd werkt en anders dan vol-
gens hen, die van de houding van China revolutionnaire gevolgen verwachten.

BH w
i>e partijen van de Konimfora kraslam vletorio. Aiedaar nu "HEI" optreden!
Precies soals dese pcrt L Jam 4e blekkmjia Tan Berllia aebba» toegejuioht en het
optreden tegen het £ultse volk im 4e uostmfma an ia stakiag vaa da Barlijnsa
spoorwakarbeidera hebban willen omdardrukkaa met omdexkruiTjers en politie*
nat de "tallaistiaohe partijen evenals da zuiver refarmlstiache partijen
door het optraden der •&•»«*• lom eigen tot dusver gevolgde politiek wel ia
in bepaalde gevallam soudas moeten l*alatea« kan geea aoti«f zijn voor de
secties van de IV de iBtematlonala am eensalfde gadra£«lij& te volgen als de
Chinese republiek in JEoraa an Tibet « i

______ _ _____ _____ *



De Toekomst ia alet aan Stalinisme, zoals ïrotsky .In sijn boek oTer de 3de
'Internationale na Lenia «egt, omdat 4e totalitaire statem merk 3talin geen
stand honden, erenmla ala elk ander totalitair regie.*, B.a.v. het regiem van
Stalin is van Toorbijgaaade aard. uit dien hoofde b e-hoeren wij geen bijyal te
betuigen aan de Boordtoreaaea of China.
He heerschappij ran de Bourgeoisie ia Europa over he<t proletariaat als klas;«
is in laatste aanleg 4e oorsaak Tan het iaperlalisem. ZoLUfdese fc erachappi.'
ia Amerika, de turopesa Laadea en 41e van net Kngelsi» gemenobest bestaan,
zal het imperialisme levea. Be opkomst Taa aatiomale «t at en kan daaraaa geen
afbreuk de en,b. T. door de opkomst raa de Chinese Bepu'bliek, de OYerwianing
der Vietaanmezen ia ïrans Indo-Chlaa enz. Door hen te steunen tegen het Impe-
riaHmme kam het imperialisme renvakt worden. Wat aotf niet ze gen wil, dat
het kapitalisme daarmee verdwijnt* Ife taak ran het prol<rtariaat ia Kuropa
Itnerika en de landen ran het Qemeaebest kan niet vervangen worden dèor het oj
treden Tan Chiaa of door de b*erea op da Flllpijnen b.T.
Be Tooruitzichten Tam het wereldproletariaat» iadiea Óvxlrtslaad rerloren gaat
TOOP de reTolutie( hetgeen door een wereldoorlog ia de hiuad wordt gewerkt)
liggen in Amerika, waar het proletariaat bewust geworden Tan zijn taak als
klasse, het grootste contingent zal leTerea voor de slag tegen het imperia-

•"isme, daarbij gesteund door de Europese arbeiders.



->ntw*rp reaolutie.Situatie l» t*aarl«m* en te p*liti*k* perspectieven;
öebruik makend Tan d Baritell »%y», aaaralj*», te laaghartig* politiek
Tan eepltul.tie «m judsT**!* fa» te l*&*n T** te *.*«iU» am I.V.T. «B
Tan te bagimaëllos* aTea»»riai ayeiJtTair ter «talinistis«h* leiders ander-
zijds, ia de «ederlamtee Wa»i»01fi< ar ook in te peoriote na hot laatst*
Congrea in geslaagd maar jarosmi tot Terlmartaii Tan te pr*du*tie en verscherp
te uitbuiting ter werk*nd* mama* s Hit t* T**rauj
In Tergelijking m*t 19J8 l» h*t mrote*ti**ijfar gestegen tot plus minus 160
ondanka *en stijging Tan te keaten TM l*T*n3oaterho«a «alk* o* z.g. 3>
loonsverhogingen Terre OTertreft ( all*** al mtate te laagst* *Terhoging"
ai j n deze kosten, Tolgems te T*rr* van betrouwbare offioi*!* gegeTens geste
gen met Q% ) en ondanks een belangrijk* daling Tan te eomvumpti* ( in Oet.
1950 10* lag*r dan in 0*t. «49 )
Deze cijfers klemmen te veer omdat d* befaamd* * industrialisatiepolitiek"
der Mcderl. regering te toslttcrs weliswaar belangrijke TOordelen heeft op»
geleverd( belasting verlaging. cr*diet*n),4ooh Tan **n werkelijke industria
lisatie ge n sprake is g*w*est. De vexfaoogde productie werd in de eerste

^plaats verkregen door een meer absolute uitbuiting der beschikbare arbeids-
kracht. Ook in de Toor ons liggend* perlote zal d* bourgeoisie gedwongen
zijn, haar pogingen tot vergroting ter productie veeleer te zoeken in ver-
slechtering der arbeidsvoorwmardaa dan in verbetering Tan het productèeappa
raat, liet thans bereikte indexcijfer Tan 160 bereikt een grens welke slechts
overschreden kan worden door langere arbeidstijd, d.w.z. door het afschaf-
fen van de Surendag.
i>e algemene devaluatie Tan September '49 was ook Toor de Nederlandse bezit-
t mie klasse een welkome aanleiding, haar plaats op de wereldmarkt door Ter
scherpte concurrentie te verbeteren; bedroeg de export in 1949. 3000 milAée
lioen gulden, alleen reeds in te eerste tien maanden Tan 1930 liep dit cij-
fer op tot 4200 millioen.In orere^astewraing hiermaa is de stijging Tan het
voer de Nederlands* bourgeois!* xo belangrijke goederenTerkeer ter zee tet
bijna 7 millioen ton gestegen, Tan 20,7 millioen in *49 tot 7enaoedelijk

2? millioen ton in 1930 - tegeaorer 42.4 millioen Tan het topjaar 1938.
Waarvan voor Bott«rdam in 1950 18 a 19 millioen n,r.t. ( in '38 -25 mil-

lioen ton ) en voor .Amsterdam in 1930 4,681.750 n.r.t. tegen 4.604.049 in
1938. In dezelfde perstte kon d* ( noodgedwongen) overeenkomst met de In-
donesische redering, walk* te terugtrekking Tan het ex peditieleger moge-
lijk maakte en een legale basis schiep voor een hernieuwd* zij het in belang
rijk* mindere mate intenaiere uitbuiting der Indonesische massa s,b i j gedra-
gen tot een beperkte mate Tan stabilisatie Tan het Nederlandse kapttalisme.
Het moge waar zijn dat deze Toor het «*d*rl. kapitalisme niet ongunstige na-
oorlogse ontwikkeling in '30 een hoogtepunt bereikte, hetzelfde laar werd
gekenmerkt door gebeurtenissen zowel op wareldpolitieke sohaal als in Neder-
land, welke onherroepelijk net einde inluiden Tan de tendensen to> beperkt
herstel van het Hedarl. kapitalisme.
ito met de oorlog in Korea ingetreden koers Tan bet Amerikaanse imperialisme
op de rechtstreeks* Toorbar*iding Tan een derde wereldoorlog, waardoor het
aan de greep Tan een nieuwe dreigende ••tota wereldcrisis poogt te ontkomen
hèp ft in wezen de crisis Tan het wereldkapltalisme reeds thans in buitenge*
woma mate veraoherptt
de Harsohall steun, welke het £urop*a* kapitalisme opnieuw tot «en solide
afnemer en belegger moest maken, krijgt zonder daartoe te hebben geleid, n.
steeds meer het karakter Tan militaire st*ua aan het Xurop*s* kapitaliaa»
Da maast zijn de **st Europese regringen gedwongen tot militair* uitgaren
welke hun "normale" drmagkraoht T*rr* t* boven gaa»v* te*ds thans heeft deze
bewapeningswedloop geleid tot volk* uitgarvn, dat nieuw* inflationnistische
tendensen zich in alle landen doen geldeau 9* daaiaaa gepaard gaande stij-
ging van de prijzen op de wereldmarkt hebben all* *h*rste2$lannaa? ra4ioaal
omvergegooid. Vas da aederlanda* regorlng *r voor het jaar 1949 in geslaagd
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jet tekort op te WtaUagiKil tam tern« te breagen Tan 240 •illloen gulden,
»por het jaar 1«30 wavftt 41% tekort - oaAankatebelangrijk gestegen «a?, o*
•la 4W>lg Tan te prijajtiiiagen op te «ereldnarkt - geschat op
«•Iten. Bedenkt MM 4a«r»i j 4** ook te »e**rl«ndae beiitt.rs op
•ogelijke aohaal tege* «onte jvÉJflaaf jootea te hafteren «n daa

•la 4W>lg Tan te prijajtiiiiagen op te «ereldnarkt - geschat op lüüO ral
«ndae beiitt.rs op i» ^root
te hafteren «n daarbij een TOOI*

raad Tomten Tan maar safcattivg IK» «llllo*n( tegen 800 «illloen in '49)
dan beboeft aen sloh nauwelilk* ajf te Tragen boe 4e situatie aal woruon als
tegen • nieuwe* gaBidMeld «ei 42fi gavtegea en nog steeds atij^enue «roothan-
delspriisen dient ti worden -ingekocht*.
wil te fed<-rl. regering naar een nieuw evenwicht in de <>e• air^ :J> l -nw stre-
ven- en zij is daartoe onverbiddelijk Terplioht zowel tarwille Van de vrilig-
stelling Tan te winsten ter Reierlundee bezitters als Tan haar bewapenlngs-
prograa,- dan is «ij gedwongen, ter bevordering Tun de eajort de concurren-
tie op de weroltearkt te Taracherpen ten koste Tan de drastisclie nanval'en

op het levenspeil der fieterlmda* werkers}
Ken andere factor, die het door de Nederlandse bourceoi >ie brrei/te betrekke-
lijk evenwicht in ern»tige_Bate gaat bedreigen, ia d<? r,i»uwe w r * .erpi'V; in
de verhouding tot Indonesië, ^erd te Unie-OTereenkO'ast gesloten in Je hoop,
zowel drnir de Aederlnndse nis door de Indonesische rederingen, >i,t, na e/>n
j - i - : r de verhoudingen dusdanig gewijsigm' zouden zijn dat een koe>uindaA om-
trent de status Tan Irian ax>gelijk sou blijken, de ontwikkeling in ^orea hr' ft
een dusdanige iwpuls gegeven ook aan het bewustzijn der Indonesische roas^a's

repu

keus geplaatst» hetzij Irian als teel Tan Indonesië te erkennen, hetzij de
OnieovereenkoDst in geVHar te brangen. ffelke de directe uitkomsten, v . > uit
conflict ook nogen zijn, zij onderstrepen Itet toenemend bewustzijn dor Icuio
nesische naa^a's en de zwakte der iederlandse bourgeoisie, hfr^^een tot verdere
ondermijning Tan de positie ter üe ierl. bezitters in Indon&nie moet l<--i i<?n;

cNa-tst deze internationale factoren was 1950 Toor de politieke verhouding "n
3in üederland in die zin een keerpunt, dat v or het er r;5t in Ariotr, .i.-uu on
üotterdam massale stakingen plaat» Tornden, welke door hun e i.,en c k a-okter

l een duidelijke tendena vertoonden zich tegen de loonsto^>pclitiek der re,.e-
ring te keren» üe boTengesolietate on^wifc^elini: zal In bel;.-.Agrijke . atc bïj-
dr.iijen tot een verstoring Tan het betrekkelijke politieke evenwic)it, int de
bourgeoisie met behulp Tan de P.T.d.A* vist te bereiken. -va3 zij i>i vlo nj.1.,e
lopen periode nog bereid*conoessle8*te toen aan de vakbondsbur«n.uor itie
door liet téestnan Tan de "loonsverhogingen" van 5 ,̂ in de toekomt anl / i j
aic>i daartoe steeds Binder bereid tenen en niet schromen een conflict uit te
lokken met de reformistisohe bureaucratie, zowel ten a;*nzien van <le loon en
prijspolitiek als t.a.v. de 43 urenweek. De koers n mr een nof; on<',pbreidelder
iitbuiting der werkenden oassa's «al de bourgeoisie blijven voortzet en, xt

! ater-ds minder rekening lioudend aet d« jaEwerklüotatem der v--J:bon'ls'bur»^iuora-
ten. Het is d aro» TPITB Tan onwaarschijnlijk dat de neiging om dr j .v , ' .A
uit de regering te TerwiJderen, steeds sterker wordt.
noezeer de ae-erl. bourgeoisie de reform!:-rtiöCj\ l^idors ook nog no.il;: j . ft
ter hnndhavlne van haar bankroet regiem, de a nsl^en die zij op kortn ter-
mijn bp-raaat zowel op het levenspeil aio op de dertocriti JOj.-e rechton der wci--
kende massa s verplioliten haar, Troeg of laat, hfl?ir wil do,r te rijven ook
zonder de rechtstreekse medewerking van de P.v.d.A.
üe hierboven aangegeven ontwikkeling, waarvan alle tendenaen zich re .o t)i jia
duidelijk openbaren, ond rstrepen te plicht Tan de_FartIj; op .llr ov»r^;-vs a-

" net Tev " "eisen d nadruk te leggen, welke, a* de veraediglJ!g_TVvn het Tevêiiöpell dur
werkemiB Taaasia»»^^ rfrö^SI?^ Hel>IjeH( loonrlöer, Rijdende lcon;3Cii;;al,strijd
tegen de loonstop, ontmaskering Tan prijzenrwondelT
b. de verdediging van de deaoor>itlycJi« rechten der uurb» klaa^e tot «ïoo4öla«
heboeu. o. de volkomen solidariteit met da Jn'^n*»"1 y-»t>* KAS^'S tot uitdruk-
king brengen, d. de oorlogspolitiek van het üeierl. liaperiRli j:;e onvoorwaar-
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Ondank* de aefaltistlaene twttUtM ?*a A OÏB leiding «n oatearni te «ane-
riefca swakta vaa bet fit» vawtaagaw» iiUgfr <*ae oxcanlsatie tijdens te ha-
™""*-M«griT te wil wan te a»»i» iiteiwaiiigh»ii te bat barenyroletariaat. Eet
verraad van te Ift %MiMÉi»|HM»il»1 JJfÜSfet(N q>*1 ttjak *aa d« KVC-L«idlB£
naakte het OV» op dat agasaUl fat WiteaYUaatiajiaat van net verzet ter a.-
beiderai Boen julat tee* te*» i**r frllaiiateTÉ ontwikkeling wejrten ook alle
«wakten van bet Ofï Ua*ttti&affpf tfcreidl te bavenaraeiders bet OVB als lei-
ding erkenden «i ia dien il» fcrMUi 41» naffeooB tart uitbreiding Yan de
strijd, kleef net GVB-beetaur in gaarawa leiding te geven «B slaagde het er,
door sijn seotariaae «B «•brak aan •awsjeetief ïzu te strijd te eeperkea
te beeiadl«ea. Aaaxbij dÏMk t« «tuetea va«fe«e«teld dat hst OYB, »»lfa in-
dien «ij» leiding TfoUreaea Jmiat waa ojgetredea» niet aear EDI «ija dan e
hefbooa* OittareiliM «a lancare *wr Yan te atatciacta aadda* te in aet H7V
en XTC ffeozgaaiaawrte axWiten ««toaxvoepelijk tot aetierer optreden tegen
hun leidiiiöea «eteoaffaiu aea OOK31CBI eenaeilafrontpoUtiek van het OVB werd
daardoor «iet alaekta Ma ««rata Y«reiatat aan dergelijke palitiek vard celfa
VOOniAABJa Yoork aet «eYea vaa laidiaè en bat aebappen Yan te nocBlijkoeid
tot uitbreidiac.
Oe aleutelpeama, velka a«t OTB tijtena te atakiAgen innam, dankte feat in
d« eerste plaats aan bat vaatrouvea dat te HV? en KTC arbeiders jegena hna
eigen leldingea aebban. da belangrijk plaats welke bat OVB daardoor verkreeg
ondanks «i j n nanevieke avakte, kan alaahta YOOT te aftYlKc«linx Yan de klas-
senstrijd en de wazmiag Ten aan aieroré. strijdbare Yakbondsleidins een ati-
nolana blijven, sla nat OTB ar tijdig in slaagt bet belaag van te massale
vakbonden t» begrijpen ea aaa gedragalija te volgen welke bet OVB nader tot
het 8VT en de iJVC arbeidera brangt* Ban oorreote eeaheldarr»ntpblitiek is
daarvoor eerste ̂ voorwaarde» MOaat bet OVB sijn rol als HKFBOOM nxnm evd:,#el
niet bewast werdea e& aian H J» PLAATS HuLfvBü U'iSLLBI van de iaaa*ia~orgaai-
aatiaa, dan «el bet bij komende klasaeaetiea slechts een onderde acldJct e
plaats innenen, die van aan kaaina aeotarisoh« vakaaartrale, gebaseerd op de

3LECHT3TK tradities van bat JU3.
jJe Partij dient aioh duidelijk bewast te zijn van dese «e*r bijzondere posi-
tie van het OVB. Het is baar niet toegestaan, oitz vrees voor de totstand-
koaing van een nieuw NA3, sleoirts oritiaoa de ontwikkeling van bat OVB te
volgen. Zij dient aioh te vereeaaelvigen net te emaringen van ons voornaam-
ste vakbondskader, georganiaaard in bat OVB, i>oen zij nag daarbij geen ogen-
blik ogenblik vergeten, dat dese ervaringen sleehts een stap voorwaarts be-
tekenen als, bij al het «ark, dnidalijk beerepen wordt, het grote belang der
BBS3avakbonden en de nooteaak van bat OVB Eiervan te overtuigen; De t >en««
mende ontevredenheid van te erteidera, georganiseerd in de massa-vakbonden, aa
4e voortdurende prijsstijgingen, te eearaaBte aanslagen op de 48 nreBweek,al
leze factoren UOSÜKM op dan duur leiden tot Yeraat van te ia deze vakbon ien
georganiseerde arb. Het aag daarbij gaenasias uitgesloten warde . geacnt,

dat de NW leiding gedwangan aal worden bepaalte aatiea tegen haar wil en
aet het doel dese te verkopen, te "enderstetmen*. aOLeohts eynici en seota-
riers kunnen tegenover te onvemijtelljkbeid en aHKBQ.IJ¥HBlP van een derge-
lijke ontwikkeling onveraobillig ataan« nat swaarteptmt vaa te Partij in Eet
OVB bergt ongetwijfeld bet «vaar ia sieb* dat te Partij sidi vaa teae ont-
frt^tl ^ngfff»a»li jl̂ «^ isoleert. BAAB «AAf ICHSSA Tssmaowa. iJtrï IK2Z£N

puaaummnSa ur HJET OVB «& ix mj^ast mes omAXi»f&i£ v&i m
BXM co&uBCTB iBBMBUPanmg yoiitDat CE oV£&Taiüsji HKT OVB SE»

SITIKVS flOL KAB SfSLÓt ' II USaToiliïCÏStllW &V JK EASmt V^ m PAKFZJ MET
BE
Ook ten aaaaiea van Mie *VC blijft aan eorreote eeaaeidafrontpolitiak gebo-
dent er sijn ook in teae esjsaaiaatia» andenVa baar toenenend laolenent
belangrijke groepen araeidara gaaacaaiil neef J, ( in te eerste plaata baven,
netaol, bouwvak jknsterdaa ) vier piaata ia te kaaenli aatiea oaaisbasjr aal
aijn en wier bereidheid, aiflfe van te «tal. warwawrmt n tebevrljdem. in la-
langrijke ante wavdt aapaaid door te homHag* welke te revwlutloanalrwa in



^beweging «t politiek* purtij tegemorer haar
TAf fr.d.A om e.*.l.

•r is sinds oas worig Ceagres, geen Taranderiag «ekomem om de oaTersohiiligheid
en het wamtrourou, waarmee de emoislistisemo arbeiders tegenover de P.T.d.A.

staan. De Partij dient sioa er eoiite» Tan bewast te sljm» dat eea evt.- Terwij-
deriag Tan de P.T.d.A alt de regerimfsooalitie ( of oom gedwongen «rrijwillig"
uittredea mit dese eoalitie ) kam Iei4sn tot eea sober* ooafliot met de reoh-
terrleugel Tan dese partij ea eea Torst er kiag Tan 4e proletarische Tisugel
Ofschoon met thaaa nog niet op s'a plaats is, daaruit so vergaande oomelussies
te trekkea als dis Ten de moodsmatc Tmm soa iattredea ia de P.T«d.A., dient een
dergelijke oatwlkkeliag tooh met 4e grootste aaawkearigheid gevolgd te worden.

Ook thans blijft het de taak Tem 4e partij, eea breuk Tem de F.r.d.A met de
regeringscoalitie omder soo dom, arbeiders te pxopegaroa. De ontwikkeling Tan
de oorlog la Korea heeft oagetwijfeld geleid tot aieuw emtbotasiaame onder de
stal. arbeider* ea hma toeaemead wsmtrovwea ia hun leiding- tiJdelljk-Terswakt.
Terwijl de basis siea op 4» ( ~ ' - - '
oriënteert en door dese li "
f \ilng oToawel Toortgaaa sioa op
oriënteren. Zelfs iadiea 4e omtwikfreliag ia Xorea 4e «risis ia het
tijdelijk tot stilstsmd hooft gebratdit^ «ij bereidt oom aioawo crisis -roor, wel
ke voorgaande ia soherpto Torre sal OTortreffoa* De aspiraties Tan de kolonia-
le en basmke werkemde massa's sija. miet te Torsoenea net de ooatrareTolutlon-

naire politiek Ten het Kreallm. Oase omToorwaardeliJke solidariteit «et de
Chinese en Koreaanse massa's legt 4e Tooraaamste basis voor het aankmopea bij
opposities in het 3tal. Tem mo«iea> Ook hielp ia een sootarisme uit den boze.

4e ( r*TolBtionnaire) rol de» Caiaese Ceaa« Partij
laat laspirerea» blijft 4e door de ffPoe geeeatroleerde
a atoa «f do bttitealaadB* politiek ran het £realia te

gStf/QTtJFlffKYffBXf9QQ1ft
Het ontstaan ran de aoefListiaeae «ie vexd esor de Partij terecht gezien ala
een onderdeel Tan het frooes Tan hsraifieiiteaeiag «aar de aieuwe arb* partij.
Onze fusiepogiagea waren daarom TOllDAmea gereefitvaaydigd.Ais zij mislticten
dan la de eerste plaats.omdst 4e jlffi»lHm«» veT»s4erlaai la 4e internationale
aituatie(Korea) het orieateringepraeae tijdelijk tot stilstand sr&oM en de
leiding Tan de Soo.̂ aie deed teT«faJlTllrtrea «es» do «MMf.iasaties Tan een prol.
roToltttionnair pgogrem>OaTer»oem3.f|lrhei4 tem aaaalem TSA de QBOimaLAü S Tan het
program was daarom meer gesleèemm dam oolt̂  Het 1d4Jft eohter saak de Terdere
ontwikkeling ia het prooos Ten bexoxiffaterias met 4i grootste nauwgezetheid
en aandacht te Tolgea, fio eausgertnaWtd om soopolaeiJL waarmee do partij in
haar geheel bereid was tot fusie met 4» Soo QhMNi, aoajier eomsessies te willen
doen t.a«T. het klassekarektor Tem 4wa jpsmMMMÉmppoliJk program, sija de beste
waarborg Toor het slagen Ten soortgelijk» posiagsn omder gaastlger omataadig.
beden«

fflt PAB2U TH Bt JQQKEVBii PTIBT^T^ff«
"W de achter oas liggende portos* .Üiffl 4t yevtiJjA als moetie Tan de IV de Int,
bewezen 4e eaige atroaiag i» de AHtwrlsmds* sx»« biwmglaf te «iia, welke cleh
niet door de gebeurtenissea hoeft laééw oToyitsfelM om ia staat bleek, self-
standig Toert te «aam la de yreblsmpi, wtisr tegomoTsr i» aederl. arb klasse is
geplaatat, CXagetwiJfeld de orermetraaldi poaitïe Taa aeformisw om dtaliaamo
lm de kehele toet taropese arbTbowoste mebbom het 4» psartij SMC miet megelijk

>wtmdisv «e Terseherpte
örisis waarin ook bet •ederlaadme ksm* KJèft simsB «e oorlog lm Xorea gsylaaïst
ziet sal eohter smharTnepeli» bijJsftsm tot 4o roTolwtieanerimg Tam bet ledrl
•rol _ _

sioa.

_
door geregelde
oolpertag»» Is



noeilijkkeden «a innerlijke tegenstellingen wvten %• overwinnen teer de
trouw Tan haar lades aan liet p-egra» van te revolwtie «n «oor te wil alt te
ge*e*naohap];eli4ke erraringaa 4te l«sa«n te trftkkem, w«lke niet alechtö de
eenheid Tan onxe geXeterm wlarten te Terstarken teoh het tma aogelijk sol-
len nakaa. «orgen Mt aeer krafltat en mtcr sooces te werken aan de
kiag Tan te Partij»

Jan 1951

reaoluti* werd in priaeipe door het Pol. Bureau aangenomen, »et Let
roorbehoud van alle letea TAQ Bet i .B. am( oa alanog auendemeaten in te
Kunnen dienon.



Afschrift

P.B.-zitting 2? Januari 1951.

Aanwezig; Voorzitter Hol Bos, V.d. Kolk, Viol, Lut, Van Rijn,
V.d.Brink, De Waal.

\x en Langendijk afwezig zonder bericht.

Agenda: Notulen, brief van Pronk (S.U.), Stellingen over de si-
tuatie in Hederl. en de taken van de R.C.P., vaststelling datum
C.C.-zitting, kabinetscrisis, res. Lut over de internationale
toestand.
Brief Pronk. Voorzitter leest de binnengekomen Brief van Pronk
aan Nol Bos voor en bespreekt en schrijft zijn antwoord hierop.
Kabinetscrisis. In zijn inleiding hierover zegt V.d.Kolk, dat
de oorzaak van de kabinetscrisis de herbewapening is en niet
een parlementair conflict. De bourgeoisie wil een scherpe koers-
wending naar rechts; hoe graag zij het ook wil, zij kan onder
de druk van Amerika (zie bezoek Eisenhower) niet langer "geruis-
loos" bewapenen. Spr. denkt danook, dat er geen P.v.d.A.-minis-
ters meer in het nieuwe kabinet zuilen komen, of anders zeer
tijdelijk, tot de bourgeoisie hen met een eventuele verkiezings-
nederlaag spoedig of over enige tijd opzijschuiven zal. De druk
van de arbeiders (zie crisis-Vos, de spreekbuis v.h. middelste
kader) maakt openlijke medewerking van P.v.d.A. en N.V.V. onmo-
gelijk. - Onze politiek kwam reeds vroeger ter/éprake en blijft
principieel dezelfde. Wij moeten bij P.v.d.A. en N.V.V. propa-
ganda maken voor verzet tegen de coalitie(v.g.l. België) en op-
roepen tot uittreden uit de regering om de handen vrij te hebben
voor de strijd tegen de verlaging van het levenspeil. Bovendien
moeten wij propaganda maken voor wat er daarna moet gebeuren:
een program van voorn, defensieve leuzen, zoals: verdediging van
de 8-urendag, verdediging van het stakingsrecht, verdediging
van het recht van organisatie, verdediging van het levenspeil
en een minimumloon door middel van de glijdende loonschaal. -
De C.P.K. neemt een sectarische houding aan. De leus "Voor een
democratische regering tegen het Atlantisch Pact", die zelfs met
telegrammen via de bedrijven aan de koningin is gezonden, is
niet practisch. Verklaring: P.v.d.A. en H.V.V. in oppositie zou-
den groot nadeel betekenen voor C.P.N, en E.V.C. - De Vlam, die
verbindingen met de B.v.d.A.-bureaucraten heeft, en verzekert,
dat zij geen centrum van oppositie wil worden, kan een gevaar
voor ons worden, omdat haar halfslachtigheid aansluit bij de
politieke onklaarheid van de P.v.d.A.-leden en zij de oppositie
weer terug kan leiden. - Onze geïsoleerde positie bemoeilijkt
ons optreden, maar spr. stelt voor onze N.V.V.-leden een circu-
laire te zenden (14 dagen geleden hebben zij er ook een gehad),
een brief naar Bloks te sturen, als partij een officieel appèl
aan het P.v.d.A.-congres te zenden met ons program, en een mani-
fest of aanplakbiljet uit te geven hangende de kabinetscrisis.
Wij moeten zeer veel aandacht aan de crisis in de P.v.d.A. schen-
ken en in een later stadium - nu nog niet! - eventueel intreden.
Van Rijn: We moeten de reacties van de P.v.d.A.-leden waarnemen.
Die zijn tot nu toe niet groot. Over het algemeen zegt men: de
P.v.d.A. moet in de regering blijven. Anderen zeggen: zij had er
veel eerder uit moeten gaan. De leiding wil wel weer in de rege-
ring, zie artikelen in het "Vrije Volk". Het is niet juist te
veronderstellen, dat P.v.d.A. en N.V.V. dezelfde weg zullen gaan.
Het doordrukken van de tweede 5$ door het N.V.V. tegen de P.v.d.A,
leiding in is symptomatisch. Een appel aan het congres is goed,

- 2 -



— 2 —

maar het is tactisch beter aan te knopen bij de argumenten van
Vos, dan met voor hen vreemde leuzen te komen. Op de zoeven ge-
noemde tweede 5$ kan ook gewezen worden. Van de Brink sluit zich
bij de inleider aan, maar is het niet met Van Rijn eens: wij
moeten ons eigen gezicht tonen en niet bij Vos aanknopen. Onze
leuzen zullen best verstaan worden. Inleiders opvatting over
"De Vlam" is niet geheel juist: Kieft en Meertens hebben niet
het vertrouwen van de P.v.d.A.-leden of zelfs maar van de link-
se Vlam-lezers. Dat karretje kan best eens in de sloot rijden.
Viol denkt niet, dat de P.v.d.A. uit de regering gaat. Natuur-
ïijk komen er wel wijzigingen, maar de bourgeoisie zal misschien
toch niet geheel aan de Amerikaanse eisen kunnen voldoen. Spr.
is het met de algemene lijn eens, maar wijst op de kwestie.P.B.C,
en de druk, die door het N.V.V. steeds is uitgeoefend in de
Stichting v.d. Arbeid op de confessionele bonden, ook bij de
eerste besprekingen over de P.B.C.. Bij zulke concrete zaken
moeten we in het manifest aanknopen. Ook wijzen op de rol van
de P.v.d.A. bij de politieke gebeurtenissen (niet alleen inza-
ke Irian.).
Lut; de ik.V.P. (3 klassen-partij) met haar vele arbeiders-leden
wil waarschijnlijk niet in een regering zonder P.v.d.A.. Waar-

f schijnlijk komt er dus een nationaal kabinet, waarin het libe-
raal element versterkt wordt. - Instructies aan de N.V.V.-leden
acht spreker niet wenselijk. Onze leden moeten zich niet te gauw
bloot geven, maar eerst vertrouwen winnen. Wij moeten beseffen,
dat een beweging in het N.V.V. altijd in het groot plaats zal
moeten hebben, niet in het klein. Biljetten of manifesten voor
de P.V.D.A.-leden keurt spr. goed, maar zij zullen niet veel
succes hebben bij deze gedemoraliseerden. De crisis in de P,v.
d.A. is in de top, niet in het gelid.
Voorzitter; sluit zich in hoofdzaak bij de vorige sprekers aan.
In een theoretisch artikel in de volgende "Tribune" moet de!tdoor-
braak", die de P.v.d.A. de gevangene der bourgeoisie maakte en
zo tot haar ondergang leidde, op marxistische wijze belicht wor-
den. In een eventueel manifest lijkt het voorz. ook beter aan te
knopen bij Vos, die immers de woorden "ondergang van de partij"
bezigt. Oproepen tot verbreking der coalitie. Kwestie Hasselman.
De toon moet verklarend propagandistisch zijn. De crisis in de
P.v.d.A. in het gelid (zie Lut) is eigenlijk permanent latent,
maar kan nu misschien accuut worden. Wij moeten pas intreden,

( als er een"trek" naar de P.v.d.A. ontstaat. - Volgens mededelin-
gen van Viol is er voor een manifest of plakplaat geen geld.
Wel kan de achterkant van de Tribune daarvoor gebruikt worden.
V.d.Kolk: de inhoud van het manifest afhangen van de afloop der
kabinetscrisis. Daar de copie voor de krant lang onderweg is, is
dit riskant, dus kunnen we daarover nu nog geen besluit nemen,
maar op de volgende P.V.-verg.. Dan moet ook een ontwerp voor de
brief aan het P.v.d.A.-congres opgesteld worden. Tot Lut: een
circulaire aan onze N.V.V.-leden moet zeker gezonden worden, met
richtlijnen voor discussie. Natturlijk moeten zij niet onbesuisd
optreden, maar het is noodzakelijk, dat zij met ons program ac-
coord gaan. Lut biedt aan een artikel voor de "Tribune" te schrij-
ven, waarin hTJ de historische belichting van de kwestie P.v.d.A.
voor zijn rekening neemt (o.m. over de traditie van de S.D.A.P,
en haar veroveringen, die wij verdedigen).
Over de vakbeweging wordt niet verder gediscussieerd, omdat hier-
over in de "Stellingen" veel is opgenomen.

j~~~-
Stellingen over de situatie in Nederland en de taken van de RCP.
In zijn töeTicffïing op de door hem opgestelde stellingen zegt



- 3 -

voorzitter, dat nu de industrialisatie gedeeltelijk gefaald
heef i door plaatselijk omstandigheden en het maximum is be-
reikt wat betreft exploitatie van het productieapparaat, de
bourgeoisie door verscherpte uitbuiting, zeker nu met de be-
wapening onder Amerikaanse druk, haar winsten moet trachten
te houden. De regeringscrisis is slechts een voorproefje van
de conflicten, die hieruit zullen ontstaan. - Aan het O.V.B.
is veel aandacht beschonken, omdat onze partij daar nu haar
zwaartepunt heeft (zij het danook geïsoleerd). Daar het O.V.B.
voor een korte periode x&er b ̂ Tang-r i j V ^al zi.ïnj, moeten wij ~
onze O.Y.B. -leden niet naar he^_ W..V..V, q-frp-pfin; maar trachten
"het ie beïnvloeden en tot een eenheidsfront te brengen. Rot-
terdam is in dat opzicht belangrijker dan A' dam. De "Tribune"
moet ook plaatsruimte afstaan voor de practische strijd. - In
het algemeen moeten wij onze activiteit vergroten, zoals t. a. v.
P. v. d. A., C.P.N., Soc. Unie. V. d. Kolk corrigeert een onjuist-
heid m. b. t. de havenstaking in R' dam. (Deze wordt verbeterd
met instemming der andere leden.) Zet nogeens uiteen, dat het
standpunt t. o. v. het O.V.B, geen koerswijziging betekent, doch
een wijziging van instelling. Omdat wij t.eg;en zijn ontstaan
waren, zijn we nog nî fc, tegen het O.V.B. . Onjuiste mBningen~
hierover bij onze leden moeten gecorrigeerd worden. Is het
verder met de inhoud eens, doch wil aan het slot een zin toevoe-
gen- Van Rijn acht misschien een kleine wijziging nodig in de
ei j f er sT m. b. t. de productie. Vindt verder, dat te veel nadruk
op het O.V.B, wordt gelegd. Dit is geen "hefboom voor de klas-
sestri j d", maar een sectarische beweging. Wij moeten ons suc-
ces op het O.V.B. -congres niet overschatten, maar ons liever
concentreren op het N. V. V., waar de toekomst voor de klasse-
strijd ligt (symptoom: tweede 5$). V. d. Brink is het met het
grootste gedeelte van de "stellingen** eens, behalve met de
kwestie O.V.B.. Wij kunnen weliswaar niet adviseren het O.V.B.
op te heffen (c. f. de Derde Int. en het U. A. S.), doch wij moe-
ten druk op onze leden in het O.V.B, uitoefenen voor strijd
voor een eenheidsfront-politiek. Mocht het in de toekomst no-
dig zijn in de P. v. d. A. te treden, dan zitten we ook met onze
O.V.B. -leden. Voorzitter sprak in zijn toelichting over de
"tijdelijke" belangrijkheid van het O.V.B., doch hierover staat
niets in de resolutie. Viol is het met de grote lijn eens, doch
zou graag bij de plannen der bourgeoisie iets ingevoegd zien
over de commissie Berger (ter verhoging van de arbeidsproduc-
tiviteit), welker rapport niet openbaar gemaakt wordt. Ook gaar-
ne iets uitvoeriger over de plannen van de bourgeoisie met de P.
B.C. - Het aanraden van overgang naar het N. V. V. acht spr, ont-
moedigend voor Schiedam, waar onze leden al naar het N. V. V. zijn
gegaan. De formulering dus liefst iets wijzigen. Wel moeten zij
opnieuw in de kleinere vakorganisaties buiten transport en bouw-
opheffing adviseren. Verder moeten wij onderzoeken of de plaats
van niet beter in het M. V. V. is. Lut zag liever een
ferme speech met discussie ,dan een resolutie, want deze bevat
utopie'én: het is voor ons zeer moeilijk om in het N. V. V. door
te dringen. Ook de C.P.N, slaagde daarin nog steeds niet. Spr.
zet de gang van zaken destijds met het N. A. S. uiteen. De hin-
derpalen voor ons zijn op het ogenblik O.V.B, en Soc. Unie. Het
meest actuele is thans: aanknopen bij de S. U., maar niet met
nieuwe eisen komen of tegenstellingen verscherpen. Want dit is
de manier om in het N. V. V. te komen. Ons succes op het O.V.B.-
congres was alleen te danken aan onze houding tegenover het
succes op het O.V.B. -congres was alten te danken aan onze hou-
ding tegenover het voorstel van Spartacus tot ontheffing en heeft
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verder niet veel om het lijf. Het O.V.B, kan nooit bemiddelaar
worden en wij moeten onze leden niet op een verkeerd spoor bren-
gen door er te veel aandacht aan te geven. Dit berokkent ons
schade, zoals bijv. alle energie, die door twee van onze leden
aan het werk in het O.V.B, wordt besteed en die aan de R.C.P.
wordt onttrokken.
Het P.B. stelt de beantwoording uit tot de volgende zitting. Het
amendement-V.d.Kolk wordt aangenomen. Besloten werd de resolu-
tie door te sturen naar het C.C., doch daar de andere leden hun
amendementen nog niet op schrift hebben, behouden zij zich het
recht voor deze alsnog in te dienen ter C.C.-zitting. Deze laat-
ste wordt vastgesteld op 1? en 18 Febr..
Nadat de behandeling van de res. lut eveneens is uitgesteld tot
de volgende zitting, wordt de vergadering gesloten.

-o-o-o-o-o-o-o-
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B.B.-zitting 20 Januari 1951.
Aanwezig: voorzitter Nol Bos, Viol, Lut, Langendijk, v.d.Brink,

De Waal.
Afwezig wegens ziekte: v.d.Kolk; afw. zonder bericht: Cox.
Agenda: Manifest afd. Den Haag; Ballotage nieuwe leden; Contri-

butie I.S.; O.V.B. Den Haag; Soc. Unie; Partij v.d. Ar-
beid; Stellingen over de situatie in Nederland en de ta-
ken van de R.C.P.; vaststelling datum C.C.-zitting.

Ballotage. 5 nieuwe leden hebben zich aangemeld bij de afd. Den
Haag. 4 hiervan zijn bekend, van de vijfde, afkomstig uit de
C.P.N., zal de betrouwbaarheid onderzocht worden.
Manifest afd. Den Haag. Viol krijgt opdracht dit manifest, dat
is opgesteld door een lid van de afd. Den Haag en dat al lang
op behandeling wacht, te corrigeren en in 1000 ex te vermenig-
vuldigen.
Contributie I.S. Er zijn nog leden in gebreke gebleven bij het
betalen van contributie voor het I.S.. Lut krijgt toestemming
deze te manen.

( O.V.B._Den Haag. Langendijk deelt mede, dat Toon v.d. B. in
"Nieuwe Strijd" stellingen heeft gepubliceerd en aanbevolen
naar aanleiding van de congresresolutie van het O.V.B., die
bleken van Frits Kieft te zijn. Hierop is hij door Cox aange-
vallen. Het P.B. is van mening, dat v.d.B.'s handelwijze slechts
formeel, doch absoluut fout was. langendijk deelt mede, dat hij
een artikel voor "Nieuwe Strijd11 wil schrijven over die stellin-
gen.
Soc.unie Viol doet mededelingen over zijn besprekingen met
Pronk.~ Tn de volgende "Nieuwe Wereld" zal het program voor de
fusie, waarin Viol nog enige wijzigingen heeft doen aanbrengen
(hierover is op 18 Jan. een extra P.B.-vergadering geweest),
als basisprogram voor de S.U. gepubliceerd worden.
Viol heeft ook enige jongeren van de S.U. gesproken, die veront-
waardigd waren over de gang van zaken bij het afbreken van de
fusiebesprekingen in de zomer van 1950, en die zeggen Pronk hier-
over te willen attaqueren. Na een discussie over de wel of niet
voorhanden noodzakelijkheid hiervan in verband met verwijten van

i P.B.-leden, toen voorzitter aanval opende in De Tribune van 30
^ Dec. '50, leest voorzitter zijn antwoord aan Pronk voor op diens

artikel in De Nieuwe Wereld.
Dit antwoord zal in de volgende Tribune geplaatst moeten worden.
Lut heeft bezwaren, dat de Chinese kwestie als maatstaf aan de
S.U. wordt aangelegd en ook tegen de in het artikel verkondig-
de opvattingen. Hierover wordt bij ons nog gediscussieerd en het
is daarom niet juist in dit stadium al tegen de Unie hierover te
beginnen.
Langendijk is er juist voor, acht ook het standpunt juist.
Van de Brink gaat ook met het artikel accoord. Pronk verwacht
antwoord en moet dit ook hebben.
Lut: mijn vetum geef ik niet, maar een rédacteur heeft voor het
plaatsen van een artikel onze toestemming niet nodig.
Viol vindt het plaatsen van dit antwoord ook tactisch juist om
reden Roorda. Lut: Pronk speculeert op ontwapeningstendenzen
van de Oud-S.D.A.P.. Het argument Roorda gaat niet op. Roorda
kan over zulke zaken als hier behandeld wordt niet oordelen.
Voorzitter: wij hebben de Chinese voorstellen tot onderhandeling
niet ondersteund, daarom stel ik het nu. Vorige maal zijn wij
uiteengedreven door Korea. Wij moeten ons over China uitspreken
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om Roordavleugel aan te trekken. Men kijkt naar ons. Niemand
geeft leiding. Wij hebben de Unie op een gevoelige plaats ge-
troffen. Zij schrijven nu heel anders over de Chin. revolutie.
Zij zijn dus niet afgeschrikt. Nadat Lut zijn zienswijze nog
eens herhaald, wordt de discussie over dit punt gesloten.
P.v.d.A. v.d.Brink stelt voor een motie en een congresvoor-
s'teï naar Bloks te sturen.
Voorzitter: B. moet zelf beoordelen of hij nu het ijzer moet
smeden, of wachten tot de congresvoorbereiding. Hij moet los-
making van de regering eisen.
lut deelt mede, dat zes P.v.d.A-leden in Amsterdam hem als spre-
ker hebben uitgenodigd, want in de afdeling kan niets gebeuren,
wegens geringe opkomst.
Yiol krijgt opdracht Bloks te schrijven.

De behandeling van de punten;
Stellingen over de situatie in Nederland en de taken van
de R.C.P.

*

en bepaling datum C.C.-zitting
wordt uitgesteld tot de volgende

zitting en nadat de leden is verzocht eventuele critiek of com-
mentaar op de stellingen alvast op schrift te stellen, wordt de
vergadering gesloten

-o-o-o-o-o-o-
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C

v

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven wordt bericht
dat dezerzijds geen uitvoerig verslag beschikbaar is van de op
17 eai 18̂  gebiuari 1QL51 in "Bodega Oporto" (zaal 3) gehouden
ui tgé Breide zitting a n h . e t e r ° der

Hetgeen U werd doorgegeven in maandoverzicht Februari 1951» pagi-
na 13» stamde uit zeer betrouwbare bron. Hieraan kan alsnog, van
dezelfde bron, worden toegevoegd, dat de> hoo^fdzaak_j»an deze zit-
ting gewijd was aam de koers welke Barenc[""I/ÜTERAAg uitgestippeld
wilde zien en die ten sterkste diende' 'te worden 6estreden.

Op de agenda stonden de stellingen van het Internationaal Secre-
tariaat der 4e Internationale en de beweg^ging dezer Internatio-
nale, alsmede een resolutie over de situatie in Nederland en
de politieke perspectieven. Verder een resolutie van Barend LUTE-
RAAW. Door de slechte financiële toestand van het p art i j sec re tari-
aat diemden de genodigden zoveel mogelijk de reiskosten, uit eigenm
aak te betalen. De C.C.-leden en genodigden die dit niet konden,
werd verzocht zich in verbinding te stellen met de afdelingspen-
ningmeester.

Sa l SAMÜM hield een inleiding over de internationale toestand en
verdedigde de stellingen van de 4e Internationale. De resolutie
van LUTEBAAN hekelde hij fel en ontradde allen deze te aanvaarden.
LU13SB4AJff was op deze zitting wegens ziekte niet aanwezig, doch
Bob MAASJSM verdedigde deze resolutie, hetgeen niet mocht baten.
IjUTERAAEf1 s product werd verworpen met 9 tegen drie stemmen. Met
een en ander was de hele Zaterdagavond gemoeid geweest. Waar
LUTEBAAN in zijn resolutie de 4e Internationale aanviel, werd even-
eens van repliek gediend door de afgevaardigde van de 4e Internatio
nale LIHSOW of ZINSOW. Verder was er veel geharrewar en verschil
in uitleg over het historisch-materialisme en over hetgeen Leruin
en Trotzk.7 al dan niet gezegd zouden hebben.

Op Zondag werd door Baeo van* TIJN de binnenlandse politieke toe-
stand besproken en werd de resolutie daarover aanvaard. Verwacht
wordt evenwel dat er nog amendementen zullen inkomen voor het ko-
mende ffip-congres.
Herman DEWEffi heeft zich aan de vakbeweging gewijd. Hetgeen hier-
over bekend werd bereikte U.

Hiernevens gaan enige ter hand gestelde resoluties, waarvan de in-
houd voor zichzelf spreekt. Ze hebben betrekking op het hierboven
vermelde, Dege bijlagen worden gaarne v6&r 30 Maart a» s* terugver-
wacht.
Ter^KennisneMing en spoedige terugzending gaan mede hierbij drie
bijlagen, houdende notulen van in Januari/Februari plaats gehad
hebbende zittingen van het partijbestuur der RCP.
Indien Uwerzijds hiervam afschriften c.q, f o toe op ie en. worden ge-
maakt, wordt daarvan zo mogelijk-, gaarne spoedshalve een exemplaar
ontvangen.

Ten
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Ten aanaiem van bovengenoemde Bob MAA SHB8T zij# vermeld, dat deze
wel lid is vam de BCP, doch niet van net Centraal Comité. Ben
op 30 October 1950 te 2o uur te houden vergadering van de afde-
ling .Amsterdam der SOCIALISTISCHE UMI B, werd te zijnen huiae ge-
houden.
Hierbij ligt het vermoeden voor de hand dat hij ini opdracht van
de EDE in de SOCIALISTISCHE UNIE zat.

Hol MAASSM (schuilnaam: Vam EIJN) is politiek secretaris der
Afdeling Amsterdam K3?. Hij is ini de plaats gekomen van Mai

die al maanden lang in een sanatorium ligt.

Nog werd vernomen dat Herman DEMTH de leiding heeft van de
(WB- zeel ie den» terwijlIëTII OOS1BHWIJK dit heeft bij de 07B-
bouwvakarbeiders.

Ho. 13
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P.B.-zitting 3 Febr. 1951.

Aanwezig; Voorzitter Viol, Lut, v.d.Brink, Langendijk, De Waal.

Afwezig; Nol Bos, afwezig zonder bericht Cox.

A&ejida.; Notulen, C.C.-zitting, Soc. Unie, res. Lut, P.v.d.A.-
congrea.

C.C.-zitting. De vergadering stelt vast, wie er buiten de C.C.-
leden nog voor de zitting van 17 en 18 Febr. zullen worden uit-
genodigd.
Soc. Unie. Op de ter vorige zitting opgestelde brief is weer een
antwoord van Pronk binnengekomen, met ingesloten het ook in de
laatste "Nieuwe Wereld" ter discussie gepubliceerde program, dat
behoudens wijzigingen, weglatingen en toevoegingen hetzelfde is
als het destijds door de program-commissie samengestelde program
voor de fusie. Viol leest nu zijn artikel voor de "Tribune" voor,
waarin dit program wordt bediscussieerd. In de nu volgende dis-
cussie komen hoofdzakelijk 2 meningen naar voren over de te vol-
gen proceduren. Viol, v.d.Kolk, v.d.Brink zijn vóór het plaat-
sen van een artikel, Lut en Langendijk tegen. V.d.Kolk wenst wel
enige veranderingen aan te brengen: de formulering is volgens
hen te scherp, want ondanks de deloyale handelwijze is deze pu-
blicatie toch gunstig voor ons. In het begin moet iets over ge-
weld ingevoegd worden ("wij willen geen geweld, doch Amerika"),
de passages over West-Europa, Tito en Nehroe moeten ook iets
gewijzigd worden. Onze bezwaren moeten wel duidelijk gemaakt
worden, maar wij moeten verdere toenadering niet onmogelijk ma-
ken. Het zou echter fout zijn te laat of niet te reageren.
V.d.Brink is het hoofdzakelijk met v.d.Kolk's critiek eens. De
passage over Tito moet er liever uit. Hij wenst een zakelijk ar-
rikel, dat Pronk geen mogelijkheid biedt om op sentimenten te
reageren. De tot nu toe gevolgde weg van het schrijven van brie-
ven, die Pronk dan wegstopt, moeten wij eindelijk verlaten, dat
haalt niets uit. Viol deelt het standpunt van Nol Bos mede:
"Wij moeten wachten op meer differentiatie in de S.U.. Zolang
er nog standpunten als betreffende een "derde macht" en de "ge-
weldloosheid" verkondigd worden, is fusie niet mogelijk". Viol
waarschuwt verder, dat Pronk ons geruisloos wil inslikken en
niet officieel wil fuseren. Daarom is openbaar optreden nu ge-
boden. Wij moeten het tempo nu gaan bepalen, niet langer Pronk.
De critiek van V.d.Kolk aanvaardt spreker. Lut wil in ieder ge-
val het artikel geijzigd zien volgens v.d.K.'s opmerkingen. Ver-
wacht weinig heil van een artikel in de "Tribune", die slechts
door 12 unie-leden gelezen wordt. Wenst bovendien de S.U. niet
af te stoten met openbare critiek, vooral nu zij tracht andere
belangrijke groepen aan te trekken, die wij niet bereiken kun-
nen.
Langendijk acht het publiceren van dit program een grote stap
vooruit en het artikel daarom met weinig zorg geschreven, de cri-
tiek betreffende Zuid-Slavi'é onbesuisd, de vergelijking van In-
dia met het China van Tsjang Kai Sjek politiek fout. Volgens spr.
is er geen haast, want vóór het congres van de S.U. kunnen toch
geen zaken meer gedaan worden. Vorige maal is overhaastig ook de
oorzaak van het falen geweest. Spr. stelt dus voor een brief aan
Pronk te sturen, waarin wij vaststellen, dat in het gepubliceer-
de program veel uit het indertijd mede door ons samengestelde is
overgenomen en waarin wij op korte termijn uitsluitsel vragen of
wij dit moeten beschouwen als een officiële uitnodiging aan ons
adres. Dat wij, om hem in staat te stellen op het congres mede-
delingen daarover te doen vóór die tijd antwoord verzoeken, om
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onze critiek nog tijdig te kunnen inêturen. Komt op deze brief
geen antwoord, dan stencillen wij deze, met een bijvoegsel met
onze critiek en een overzicht van de gang van zaken bij het af-
breken der besprekingen vorige zomer, en sturen afdrukken naar
de 12 adressen en verspreiden ze op het congres. Eventueel kan
ook een overzicht in de "Tribune" geplaatst worden. Door ons
voorbeeld van een organisatorisch juiste handelwijze moeten we
de gezonde elementen in de S.U. aantrekken en tot optreden
brengen. Besloten wordt (Lut en Langendijk tegen), dat v.d.Kolk
het artikel zal omwerken en Langendijk zal toesturen, die dan
eventueel nog kan opbellen als hij ernstige bezwaren heeft. Ver-
der wordt het dan behandeld op de redactievergadering Maandagav.,
waar Viol aanwezig is. Het zal worden ondertekend met "M.F.".
P. v. d. A. V.d.Kolk leest het 2 kantjes lange manifest voor, dat
hij heeft samengesteld voor verspreiding op het P.v.d.A.-congres
a.s. week. Hij tekent hierbij aan, dat het wegens de noodzake-
lijke kortheid niet mogelijk was de "dreiging" van het communis-
me" te behandelen. JL^»_Brink acht dit een nadeel, want de P.v.d.A.
leden redeneren juisTJ d"aTT~de "Russische agressie" optreden en

V dus offers noodzakelijk maakt. Misschien kan er een enkel zinne-
tje in over de z.g. "democratie" van Amerika, die Franco, Tur-
kije en negervervolgingen steunt.. Lut vindt het manifest in
zijn huidige vorm uitstekend. Er moest geen wereldpolitiek bij
gehaald worden. Als ze onze aanbevelingen volgen, handelen ze
juist tegen Amerika. Dit manifest moet voor de oppositie aanmoe-
diging en richtsnoer zijn. Viol zou i.p.v. krantencitaten liever
meer over de doorbraak zien. Ook meer aanhalingen van Vos. Langen-
dijk wijst op de wenselijkheid het manifest ook op ledenvergade-
ringen ÏjeLverspreiden. Besloten wordt, dat het manifest zal wor-
den gestencild en verspreid. Naar Bloks zal ook een exemplaar
worden gezonden (niet ter verspreiding). V.d.Kolk zegt toe, mits
de ruimte dit toelaat, iets over Franco in te voegen en misschien
nog een citaat van Vos. De kwestie doorbraak met het argument van
het uittreden van Oud en d'ailly, die slechts terwille van burge-
meestersposten intraden, is stof voor een artikel in de "Tribune".
Men is het er over eens, dat het toch wel belangrijk is, dat de
bureaucraten op het congres het manifest krijgen, want zij onder-

/•• vinden de druk van de leden. Vos' optreden bewijst, dat er oppo-
v sitie bestaat, ook al zal hij- op het a.s. congres waarschijnlijk

trachten deze weer terug te leiden.
Nadat de behandeling van de res. Lut is uitgesteld, werd de ver-
gadering gesloten.

-o-o-o-o-
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Kift KLAüSKfiS'JKIJD IN lfJlü£iELA^[p"BN-DE 'i'ATZSN LEK RCP."

Gebruik oakend van de Marshall-steun enerzijds,de laaghartige politiek van ca-
pitulatie en godsvrede van de leiders van de PvdA en het NVV en van de beginsel*
loze avonturierspolitiek der Stalinistische leiders andersyds,is de Nederlandse
bourgeoisie er ook in de periode na het laatste Congres in geslaagd haar program
tot verhoging van de productie en verscherpte uitbuiting dor werkende massa's
uit te voeren|

In vergelyking met 1938 is het productiecy'fer met meer dan 50 % gestegen,on-
danks een stijging van de kosten van het levensonderhoud w^lke de ag. 5% loons-
verhogingen verre overtref t en ondanks een belangrijke daling v<*n ds consumptie*

Deze c^fers Klemmen te aieer cmdat de befaamde "iudustrioii,e.t*t:.e--ool:».'tielE" dear
Nederlandse rogerxng da "bezitters weliswaar beimgn^e voordelen, heeit opgele-
verd (beXastiügvorlagingjcredleten)»doch "van een werkelijke industrialisatie geen
sprake is geweest.Ee verhoogde productie werd in de eerste plaats verkregen .door
een meer absolute uitbuiting dür beschikbare arbeidskracht,ook in 4e Voor ons
liggende periode zal de bourgeoisie gedwonge» zy*n,h«tar pogingen tot vergroting
der productie veeleer ts soessn in verslechtering der arbeidsvoorwaarden dan in
verbetering van het pr jduotie—e-p^araatoHe* thans bereikte productiepeil bereiké
een grensfwelke slechts ovai/do^reden kan worden door langere arbeidstijd,dwz.
door het af'schaffen van. de Ê-urea-dag« In dit verband moet erop gewezen worden,
dat de arbeidsproductiviteit per hoofd hot peil van 1938 heeft bereikt.

De algemene devaluatie van September 1949 was ook voor de Nederlandse bezitten-
de klasse esn -welkome aanleiding,haar plaats op de wereldmarkt door verscherpte
concurrentie te verbeterenjbedroeg d° export in 1949*3000 millioen gulden,alleen
reeds in de eerste tien maanden van 1950 liep dit cijfer op tot 4200 millioeniln
overeenstemming hiermee is de stijging van het voor de Nederlandse bourgeoisie zo
belangrijk; goederen verkeer ter zee,dat met bijna 7 millioen ton steeg van 20,7
millioen in 1949 tot vermoedelyk 27 millioen ton in 1950 - tegenover 42,4 milli-
oen van het topjaar 1938.Waarvan voor Rotterdam in 1950 18 & 19 millioen n.r,t,
(in 1938 25 millioen ton) en voor Amsterdam in 1950 4,681,750 n.r.t. tegen
4.604.049 in 19 38,, In dezelfde periode kon "de (noodgedwongen) overeenkomst met de
Indonesische regering,welke de terugtrekking van het ezpeditieleger mogelijk maak-
te en een legale basis schiep voor een hernieuwde,zy het in belangrijke mate inten-
sieve uitbuiting der Indonesische massa's,bydragen tot een belangrijke mate van
stabilisatie Van het Nederlandse kapitalisme.

Het moge waar zyn dat deze voor het Nederlandse kapitalisme niet ongunstige
na-oorlogse ontwikkeling in 1950 een hoogtepunt bereikte,hètzeifde jaar werd ge-
kenmerkt 'door gebeurtenissen aowel op wereldpolitieke schaal als in Nederland,wel-
ke onherroepelijk het eind'e inluiden van de tendenaen tot beperkt herstel van het
Nederlandse kapitalisme.

De met de oorlog in Zorea ingetreden koers van het Amerikaanse imperialisme
Op de rechtstreekse voorbereiding van een derde wereldoorlog,waardoor het aan de
greep van oen nieuwe dreigende wereldcrisis poogt te ontkomen,heeft in wezen de
crisis van het wereldfcapitalisme reeds thans in buitengewone mate verscherpt:

de Marshall-steun,welke het Europese kapitalisme opnieuw tot een solide afne-
mer en belegger moest maken,krygt zonder daartoe te hebben geleid,steeds meer het
karakter van militaire steun aan het Europese kapitalisme.Daarnaast zyn de West-
Europese regeringen gedwèngen tot militaire uitgaven,welke hun "normale" draag-
kracht verre te bovengaan.Heeds thans hè' ft deze bewapeningswedloop geleid tot
zulke uitgaven,dat nieuwe inflationistische tendenaen zich in alle landen doen
gelden.Jte daarmee gepaard gaande styging van de pryzen op de wereldmarkt hebben
alle "-herstelplannen" radicaal omver gegooid.

Was de Nederlandse kapitalistische regering er voor het jaar 1949 in geslaagd
het tekort op de betalinabalans terug te brengen tot 24o millioen gulden voor
het jaar 1950 wordt dit tekort,ondanks de belangrijk gestegen export,als gevolg
van de pryastygingen op de wereldmarkt,geschat op 1000 millioen gulden.Bedenkt
men daarbij,dat ook de Nederlandse bezitters op zo groot mogelyke schaal tegen
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"oude prijzen" poogden te hamsteren en daarbij een voorraad vormden van naar schat-
ting 100 millioen (tegen 800 millioen in 1949) dan hoeft men aich nauwelijks af
te vragen hoe dt situatie zal worden als tegen "nieuwe" gemiddeld met 42$> geste-
gen en nog steeds stijgende groothandelsprijzen dient te worden "ingekocht".

Wil da Mederlanct.se regering naar een nieuw evenwicht in de betalingsbalans
streven - en zij is daartoe -onverbiddelijk verplicht zowel ter wille van de veilig-
stelling van de winsten der Nederlandse bezitters als van haar bewapeningspro- -
gram - dan is zij gedwongen,ter bevordering van de export de concurrentie op de
wereldmarkt te verscherpen ten koate van drastische aanvallen op het levenspeil
der Nederlandse werkere° ' - •

Een, andere factor,die het door de Nederlandse bourgeoisie bereikte betrekke-
lijk evenwicht in ernstige mate gaat bedreigen,is de nieuwe verscherping in de
verhouding tot Indonesië.Werd de Unie-overeenkomst gosloten in de> hoop-,zowel
door de Nederlandse als door de Indonesische regeringen,d-ftt,na een. jaar de ver-
houdingen zodanig gewijzigd zouden zijn,dat ren koehandel omtrent de status van
Irian moegelijk zou blijken.,de ontwikkeling in Korea heeft een dusdanige impuls
gegeven ook aan het bowun+.̂ jn. der Indonesische massa's,dat de Indonesische rege-
ring omder de druk van doae cuissa' s gedwongen werd de status van onafhankelijk-
heid van Irian als cleel v?n de Indonesische republiek te eisenials gevolg hiervan
is de Noderland.se bourgeo: sic voor de keus geplaatst hetzij Irian als deel van In-
donesië te erkennen,hetz\ de Unieoverepnkomst in gevaar te brengen,Welke de direc-
te uitkomsten van dit conflict ook mogen zyn,zij onderstrepen het toenemend be-
wustzijn der Indonesische massa's en de zwakte der Nederlandse bourgeoisie,het-
geen tot verdere ondermijning van de positie der Nederlandse bezitters in Indo-
nesië' -moet leiden; .

Naast deze internationale factoren was 195° voor de politieke verhoudingen in
Nedertand in die zin een keerpunt,dat voor het --erst in Amsterdam en Rotterdam
massale stakingen plaatsvonden,welke door hun eison en karakter een duidelijke
téndenz vertoonden zich tegen de lloonstop-poli tdek der regering to keren.

De bovengeschetste ontwikkeling zal in belangrijke mate bijdragen tot een ver-
storing van het betrekkelijke politieke evenwicht,dat de bourgeoisie met behulp
van de PvdA vast te bereiken.¥as zij in de afgelopen periode nor '.ereid "conces-
sies" te doen aan de vakbondsbureaucratie, door het toestaan van''loonsverhogingen"
van 5/̂ jin cLe toekomst zal zij aich daartoe steeds minder bereid tonen en niet
schromen een conflict uit te lokken met de reformistische bureaucratie, zowel ten
aanzien van de loon- en prijspolitiek als ton aanzien van de 48-uren week.De koers
naar een nog ongebreidolder uitbuiting der werkende massa's aal do bourgeoisie
blijven voortzetten,steeds minder rekening- houdend met de jammerklachten der vak-
bondsbureaucraten. He t is daarom verre van onwaarschijnlijk,dat de neiging om de
PvdA uit de regering te verwijderen,steeds sterker wordt»

Hoezeer de Nederlandse bourgeoisie do reformistische leiders ook nog nodig
heeft ter handhaving van haar bankroet regiem,de aanslagen die zij op korte ter-
mijn beraamt zowel op het levenspeil als op de democratische rechten der werkende
massa's verplichten haar ̂vr o eg of laat,haar wil door te drijven ook zonder de
rechtstreekse maewerking van de PvdA.

De hierboven aangegeven ontwikKelnmg,waarvan alle tondenzen zich reeds thané
duidelijk openbaren, onderstrepen de plicht van de Party; op die overgangseisen de
nadruk te leggen,welke

a.de verdediging van het levenspeil der werkende massa's tot grondslag hebben
(loonvlóer,glijdende loonschaal,strijd tf-gen de loonstop,ontmaskering van prij-
zenzwendel)

b.de verdediging van de democratische rechten der arbeidersklasse
tot grondslag hebben. ' ' •

c.de volkomen solidaiteit met de Indonesische massa's tot uitdrukking brengen
d.de oorlogspolitiek van het Nederlandse imperialisme onvoorwaardelijk van de

hand wijzen en dienstbaar zijn aan dr bevordering van de strijd tegen de imp.oorlog
e.het kapitalistische karakter der regering onderstrepen en een breuk van. de

reformistische massa's met de regering kunnen-bevorderen.



f.het meest doeltrpxf end IvvÜ-'^ar* t o t ei K vf-rct^rkiïig van de eensgezindheid van
de arbeiders klasse.

DE VAKBEWEGING. .

De afgelopen periode hor-ft een belangrijke groei te zien gogaven van het NW
ten koste van de EVC.Terwijl de; reformistische vakbeweging zich heeft weten te
ontwikkelen tot de strekste en de meest massale vakcentrale in dit land,is de
EVC ineongeschrompeld en niet meer in staat, zelf s daar waar zij nog over een mas-
sa-basis beschikt,de arbeiders tot het volgen van de Stalinistische politiek te
bewegen.Ofschoon de (beperkte) stabilisatie van het Nederlandse kapitalisme de
groei van hot ÏÏW heeft vergemakkelijkt, i s de Stalinistische leiding van de EVC
in de eerste plaats verantwoordelijk voor de verschuiving ten gunste van het NW.
Daarnaast is het OVB er in geslaagd,het verzet van een deel der EVC-leden tegen
de stalinistische politiek van hun leiders op te vangen ori deze in zijn rijen j:e
organiseren.

Het is evenwel duidelijk^dat het zwaartepunt der georganiseerde arbeiders thans
in het NW ligt.De belangrijke groei van deze vakcentrale sinds do teruggang dor
EVC aal onvermijdelijk tot gevolg hebben,dat het nieuwe radicalisatieprocos zich
ook in hot NW aal openbaren,UW-arbeiders direct in stakingsactios zal betrek-
ken en do strijd tegen de bureaucratie een scherper en meer uitgesproken karakter
zal .doen gcvon. , '

Uitgaande van de noodzaak e n basis te vinden in de massa-beweging heeft het
vorige congres van de partij zich uitgesproken op een oriëntering cp het NW.De
ontwikkeling sinds dien heeft echter .te zien gegeven,dat een belangrijk deel van
de met.-s t actieve partijgenoten,wilden zij zich n i < t van de .door hen reeds verworven
basis isoleren,hetzij hun activiteit in het (WB roosten blijven ontplooien,hetzij
tot aansluiting bij het OVB moesten besluiten»Vastgesteld dient te worden,dat als
gevolg daarvan het ZWAARTEPUNT van de vakbondsactiviteit van 4« partij op dit o-
genblik in het OVB is komen te liggen.Ofschoon deze ontwikkeling het feit weer-
spiegelt,dat onze partij nog geïsoleerd is van do grote massa der Nederlandse ar-
beidersklasse, zoal s hfi't OVB e.-n geïsoleerde positie inneemt in de massale vakbe-
weging,zij weerspiegelt tegelijkertijd hetfeit,dat de partij er althans in geslaagd
ia de weg te vinden naar 'et-n deel van de meest radicalo lagen van het Nederland-
se proleta'riaat. . .

De oriëntering van dit kwalitatief belangrijke deel der arbeidersklasse op de
massabeweging is daarom een van de belangrijkste taken van de partij geworden.De
in het OVB georganiseerde partijgenoten hebben daarbij het recht op de steun en
het juist begrip van de belangrijkheid van hun taak door de gehele partij.

Deze ontwikkeling he-t-ft ongetwijfeld een directe oriëntering op het NW ook i
daar waar die mogelijk en noodzakelijk was bemoeilijkt.De gehele partij zal er aan -
moeten medewerken deze moeilijkhden te o verwinnen. He t zal in de eerste plaats de
taak van de afdeling'Amsterdam,te zamen en in nauw contact met de partijgenoten
uit enkele andere af delingen, zijn de weg naar het NVV te vinden zonder daarby in'
de fout te vervallen kameraden,wier plaats nog in de EVC is (Haven Amsterdam) te
isoleren van de vakbondsactiviteit van de partij. a

De eerste duidelijke stormloop van belangrijke dolen v.an dr Nederlandse arbei-
dersklasse togen de loon- en prijspolitiek van de Nederlandse regering in de af-
gelopen zomer her-ft het verraad van de reformistische vakbondsbureaucratie on-

, der streep t. Hij heeft tevens aangetoond, dat de EVC-bureaucratie niet meer in staat
is.leiding te geven aan de door haar georganiseerde arbeiders.De Amsterdamse ha-
venarbeiders legden eerst het werk neer,nadat de Rotterdamse tot staking hadden
besloten,Zy n&c en daarbij de eisen van de Rotterdamse. havenarbeiders over,die van
huneigen leiding verwerpend.In Rotterdam sloten de NW-arbeiders uit de haven
zich bij do staking aan.

Ondanks deze ontwikkeling bleef de OVB-leiding op het beslissende ogenblik in
gebreke,een program uit te werken,dat de eenheid dor stakende arbeiders kon ver-
sterken en daarmet dt; uitbreiding van de staking verzekeren.Zij liet veel eer de
leiding aan het Stalinistische stakingscomité,raet de opzet deze verantwoordelijk



te mak«n voor een ventuele nederlaag.O^iz^ ;, :-;r tijgsnoten in het OVB netten deze
manoeuvre,welke was ingesteld op liquidatie,in plaats van uitbreiding van d(3
strijd,schorp ar n de kaak gesteld. * • > u

Ondanks de defaitistische instelling van de OVB-leiding en ondanks de numerie-
ke zwakte van het OVB vertegenwoordigd* do a e organisatie tijdens de havenstakingen
d.e wil van de grote meerderheid van het bavonproletariant.Het verraad van de NW~
buroaucratie en de avonturierspolitiefc van de EVC-leiding maakte hut OVB op dat
ogenblik tot kristalisatiepunt van het verzet der arbeiders.Doch juist door deze
zeer "-bijzonders, ontwikkeling werden ook alle zwakten van het OVB blootgelegd,Terw .
wijl de havenarbeiders het OVB als leiding erkenden en in die zin tevens als hef-
boom tot uitbreiding van de strijd,bleef het OVB-bestuur in gebïéce leiding te ge-
ven en slaagde het er,door zijn sectarisme en gebrek aan perspectief in,ds strijd
te beperken en te beëindigen.Daarbij dient te worden vastgesteld,dat het OVB, zelfs
indien zijn leiding volkomen juist was opgetreden,niet meer KON zijn dan e < n hef-
boom.Uitbreiding en langere duur van de stakingen hadden de in het NW en BVC ge-
organiseerde arbeiders onherroepelijk tot actiever optreden tegen hun leidingen
gedwongen.Een CORRECTE eonheidsfrontpolitiek van het OVB,werd daardoor niet
slechts eün. eerste vereiste ,niaar e-n dergelijke politiek w-rd zelfs VOORWAARDE
voor het geven van leiding en het scheppen van du 'mogelijkheid tot uitbreiding.

De sleutelpositie ,welko het OVB tijdens de stakingen innam,dankt-c--he-t-i-n de
eerste plaats a&n het vantrouwen,dat de 'NW en EVC-arbeidera jegens hun leidingen
hebben.De belangrijke plaats,welke het OVB daardoor verkreeg,ondanks zijn numerieke
zwakte,kan slechta voor de ontwikkeling van do klassenstrijd en de vorming van een
nieuwe strijdbare vakbondsleiding een stimulans blijven,als het OVB er tijdig in
slaagt het belang van de massale vakbonden te begrijpen en een gedragslijn te vol-
gen,welke het OVB nader tot de NW- en dr EVC-arbeidcrs brengt.Een correcte een-
heidsfrontpolitiek is daarvoor eerste voorwaar de. Mocht het OVB zich zijn rol als
hefboom evenwel niet bewust worden en zioh IN DE PLAATS BLIJVEN stellen van de
massa-organisaties,dan zal het bij komende klasseacties slechts ern ondergeschikte
plaats innemen,die van een kleine soctarische vakcentrale,gebaseerd op de SLECHT-
STE tradities van het NAS.

De PARTIJ ditnt zich duidelijk bewust te zijn van deze zenr bijzondere jpsitie
van het OVB.Eet is haar niet toegestaan,uit vrees voor de tot-standkoming van
e.en nieuw NAS,slechts critisch de ontwikkeling van het OVB te volgen..Zy dient
zich te vereenzelvigen met de ervaringen van ons. voornaamste vakbondskader geor-
ganiseerd in het OVB,Doch zij mag daarbij ger>n ogenblik vergeten,dat deze ervaringen
slechts een stcvp voorwaarts zullen betekenen als,bij al het werk,duidelijk begrepen
wordt,het grote belang der massale vakbonden en noodzaak het OVB hiervan te over-
tuigen.De to;,n* r - t -nde ontevredonhüid van'de arbeiders,georganiseerd in de massa-
vakbonden, de voortdurende prij a s tijgingen, de beraamde aanslagen op da 48~uren-weck,
al deze factoren MOETEN op de duur leiden tot verzet van de in deze vakbonden ge-
organiseerde <?rbG.-iders.Het mag daarbij geenszins uitgesloten wordan geacht,dat de
NVV-leiding gedwongen zal worden bepaalde actiagtegen haar wil en met het doel
deze te verkopen,te "ondersteunen". Slechts cynici en sectariërs kunnen tegenover
de onvermydslijkheid en WENSELIJKHEID van een dergelijke ontwikkeling onverschillig
staan.He-t zwaartepunt van de partij in het OVB bergt ongetwijfeld het gevaar in
zich,dat de Partij zich van deze ontwikkelingsmogelijkheden isoleord.DAAR STAAT
ECHTER T ;GENOVER-,DAT,INDIEN ONZE PARTIJGENOTEN IN EET OVB ER IN -SLAŜ -DEZE OR-
GANISATIE VAK DE NOODZAJ K VAN EEN CORRECTE EENHEIDSFRONT POLITIEK TE OVERTUIGEN
HET OVB EEN ZEER POSITIEVE ROL KAH SPELEN IH DEZE ONTWIKKELING EN DE BANDEN VAN
DE PARTIJ MET DL NEDERLANDSE ARBEIDERSKLASSE BELANGRIJK VERSTERKT ZULLEN WORDEN.

Ook ten aanzioir van de EVC blijft een correcte eenheidsfront-politiek gebodens
er zijn ook in deze organisatie,ondanks haar toenemend isolement nog belangrijke
groepen'arbeiders georganiseerden de etrste plaats haven,metaal,bouwvak Araater-
dam) wier plaats in de komende acties onmisbaar zal zijn en wier bereidheid,zich
van de stalinistische bureaucraten te bevrijden in belangrijke mate wordt bepaald
door de houding,welke de revolutionnairen in vakbeweging en politieke party te-
genover haar inntmen.



QNTWIKSELIÏÏG VAN DB PvdA en CPN,

Er is sinds óns vorig congres ge'fm verandering gekomen in da onver sehillig-
heid en het wantrouwen, waarmee-«pte- g-ogiaMatische .arbeiders tegenover de PvdA.
staan, Be, Partij dient zich er echter van bovrast te zjj:a , dat eon eventuele verwijder-
ring van du PvdA uit de regeringscoalitie ; (of e^n gedwongen en ''vrijwillig" uit-
treden uit deze coalitie) kan leiden tot een scherp conflict met de rechtervleu-
gel van deze partij en een versterking van de proletarische vleugel. Of schooft hot
thans nog niet op zijn plaats is, daaruit EO vergaande conclusies te trokken als
die van de noodzaak van een intreden in de PvdA, dient e on dergelijke ontwikkeling
toch met de grootste nauwkeurigheid, te worden gevolgd, Ook thans blijft het de •
taak van do Partij, pen breuk -van de PvdA met du regeringscoalitie onder de soe-
dem. arbeiders te propageren. Ds ontwikkeling ven de oorlog in Korea hef-ft onge-»
twy'feld geleid tot nieuw enthousiasme onder 'de stalinistische arbeiders en hun
toenemend wantrouwen in hun leiding - tijdelijk - verzwakt. Terwijl de basis zich op
de (revolutionnairo) rol der Chinese Communistische Party oriënteert en zich door
deze laat inspireren, blijf t de door de GPOe gecontroleerde leiding evenwel voort-
gaan zich op de buitenlandse politiek van hst Krerolin te oriënteren.' Zelf s indien
de. ontwikkc-liixg in Korea de onsis in het -stalinisme tijdelijk tot stilstand heeft
^ebracht, Kij bereidt eon 'nieuwe crisis voor»welke de voorgaande in scherpte verre
aal overtrof f on. He aspiraties van de koloniale &n blanke werkende m;;Bsa s zijn
niet te verzoenen met de contra-revolutiottnaire politiek van het Krcmlin.Onae
voorwaardelijke solidariteit met de Chinese en Koreaanse massa' s legt de voor-
naamste basis voor het aanknopen bij opposities in het Stalinisme van morgen. Ook
hier is een sectsrisme uit den boze,

HEROH-mTERINGSPhOCES.

, Het ontstaan der Socialistische TJnie werd door de Partij terecht gezien als
een onderdeel van het 'proces van heroriëntering naar de nieuwe arbeiderspartij,
Onze fusie-pogingen waren daarom volkomen gerechtvaardigd..Als zij misluk t en, dan in
de eerste plaats omdat de plotselinge verandering in de internationale situatie
(Korea) hot orie'nteringsproces tijdelijk tot stilstand bracht en do leiding van de
Soc.Unie doed terugschrikken voor de consequenties van het proletarisch revölu-
tionnaire program. Onverzoenlijkheid ten aanzien van de GBONDSLAG3N van het pro-
gram was daarom meer, gebiedend dan ooit. Hst blijft echter zaak de verdere ontwik-
keling in het proces van heroriëntering met de grootste nauwgezetheid en aandacht
te volgen. De eensgezindheid en soepelheid-, waarmee de partij in haar geheel bereid
was tot fusie met de Soc.Unie zonder concessies te willen doon,t.a.v, het KLASSE-
karakter van een gemeenschappelijk program, zijn de beste waarborgen voor het slagen
van soortgelijke pogingen onder gunstiger omstandigheden,

-DE PAKTIJ IN DB KOtfENDE PEHIOKE.

In de achter ons liggende periode heeft de partij, als sectie van de IVe Inter-
national e, b e wezen do enige stroming in de Nederlandse arbeidersbeweging te zijn,
welke zich niet door de gebeurtenissen heeft laten overrompelen on in staat
bleek, zelf standig voor te gaan in de problemen, waar tegenover de "Nederlandse ar-
beidersklasse is geplaatst. Ongetwijfeld de overheersende positie- van reformisrie
en Stalinisme in de gehele West-Europese arbeidersbeweging hebben het de partij
nog niet rnogel\jk gemaakt , onder brede lagen derarbeidersklasse een basis te vin-
den. De verscherpte crisie?waarin ook het -Nederlandse kapitalisme zich sinds de
oorlog in Korea geplaatst aiet aal echter onherroepelyk bijdragen tot de revolu-
tionne 'ring van het Nederlandse proletariaat en daarmee tot de ondermijning van
het reformisme en het stalinisme,

De Partij heeftddaarom alle reden, met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien,
De voorbereiding van deae toekomst vereist, dat meer dan in de afgelopen periode
de versterking van de partij in het kleine dage-l^kse werk, wordt ter hand genomen.
Vooral de betere hantering van ons voornaamste wapens de Tribune, door geregelde



arbeiderscorrespondentie en het opnieuw opvatten der colportage s is noodzakelijk..
In de achter óns liggende periode heeft zij moeilijkheden en innerlijke tegen-

stellingen woten te overwinnen door de 'trouw van haar led on .aan het program, van
de revolutie en door de wil uit de goffleenschnppolijke ervaringen die le/ssen te
trekken, welke niet slechts de eenheid van-o-nse gel s de ren wiaVm te versterken
doch het ons mogelijk zullen maken, morgen met meer kracht en meer succes te wer-
ken aan da versterking van de Partij.

(Resolutie aarigenomr-n door het CC met 9 stemmen voor,ltcgeu en 'l blanco als ba-
sis van discussie voor het a. s. Partijcongres.)

Voorgesteld door het Delftse CC-lid C.C. .....

Naast deze factoren -dreigt er- een alomvattende catastroph.es te komen, die het
hele Qcoaoriiisch.es leven' en de politieke verhoudingen zullen veranderen. Namelijk
het bewust ar-Tie turen op een wereldoorlog door het imperialisme ?dat de alomvatten-
de factor zal zijn van de gehele wereldvDat zal ook Nederland'. s- economische posi-
tie tottjeoa catastrophe brengen, Maar deze catastrophe is een politieke catasbro-

• phe^ • en deze zo.1 met politieke leuzen bestreden dienen te eerden. Daarom zal het
onze plicht zijn:

• l.de strijd tegen de oorlog als het voornaamste wapen te zien tegen het' impe-
rialisme»

2«te zien,da.t' de economische verhoudingen zullen 'verscherpen en dat wij daar
rekening mee moeten houden en dat in samenhang met de strijd tegen de oor-
log moeten brengen.

Maar deze economische strijd mag niet als do voornaamste factor worden beschouwd
De strijd tegen de imperialistische oorlog is de voornaamste en al omvattende
strijd, die wij moeten voeren. Daar moeten:., wij o r.- n zo breed mogelijke basis voor zien
te krijgen en zo mogelijk met alle partijen „«die voor de strijd togen de imperialis-
tische oorlog zyn, samenwerken, Dat allaeri aal de regering ten val brengen, want de
strijd is daar regelrecht op gericht.

(Over dit amendement is door. het CC niet gestemd).
• - . • - . . . S : ' . . .

Voorgesteld door het Amsterdamse P.B.-'li-d Vyol.

De 5e alinea van "De Vakbeweging" bldz. 3 vervangen door:

Het feit, dat de belangrijkste vakbondska-ders van de partij zich in het OVB be-
vènden of zich daarin moesten organiseren, h^oft de oriëntatie van de rest van de
partij op het ïï"VV bemoeilijkt en vertraagd. Het blijft niettemin voor kameraden, die
aich niet in Transport of Bouwvak der OVB in Rotterdam of in Bouwvak, U e taal en
Havwn SVC in Amsterdam bevinden , noodzakelijk om- zich onverwijld in het NVV te or-
ganiseren. Daar sij zich anders in sectarische Stalinistische EVC bedrijfsgroepen
of in voor 'de klassenstrijd totaal onbelangrijke huiskamerbondjes der OVB van de
georganiseerde i^assa's isoleren.

Aan het eind van het hoofstuk "De Vakbeweging" , vóór de laatste alinea in te „voe-
gen;

De eerste tack van de partijgenoten' in hc-t OVB voor de naaste periode is, om de
successen op vakbondspoli tiek gebied der laatste tijd om te zetten in directe
winst voor de partij, dws. het winnen van abormé's op de krant, het maken van leden
voor de partij en het vormen van georganiseerde fracties in het OVB voor 'zover
.dit nu reeds mogelijk is. " '.

(Het eerste amendement werd door het CC verworpen met 3 stemmen voor ,7 tegen en
1.. blanco «Hét tweede werd eveneens verworpen met l stem .voor, 5 tegen en 5 blanco). '
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. RESOLUTIE OVKR DE INTERNATIONALE TOESTAND Jfpr*

Het imperialisme.-.

De periode van het imperialisme ,waarin wij ons bevinden wordt gekenmerkt door be-
trekkelijk snel op elkaar volgende oorlogen.Het standpunt van het proletariaat te-
gen liet imperialisme moet algeheel,totaal ayn,In de eerste wereldoorlog was het
juiste standpunt s tegen de geallieerden en. tegen Duitsland en Oostenrijk aan de an-
dere zijde.
De Tweede Internationale'koos partij al naar net land waar de arbeiderspartij gev
vestigd was,slechts voor é"£n der beidon imperialismen»
In de Tweede 7.eroldoorlog,toen de derde Internationale in de aanvang nog bestond
sloot Stalin t e n bondgenootschap met het Duitse imperialisme(ïïet Stalin-Hitler
Pact). , ..
Hierdoor werd hot principe van de oprichter van de derde Internationale,Lenin,
geschonden»
Na het binnen.rukken van dt Duitse troepen in Rusland werd Stalin bondgenoot van
Amerika on Engeland,
De Kremlin-politici draaiden toen de rollen om en sloten zich zeor n&uw aan bjj
Churchill en Koosevelt. A. • '
Als gevolg dat ryan hief Stalin de derde Internationale op.Door CKoersvfc;randeririgen
van ytalin op het hoofdpunt der proletarische politiek werd het imperialisme1 vere
sterkt.
Na de beëindiging van de oorlog volgde uit de oorlogspolitiek van Stalin de ver-
zoeningspolitiek der Stalinisten,die in Italië1,Frankrijk en België in burgerlijke
'regering traden.
Tydens de oorlog namen de Stalinisten in de ondergrondse beweging getn ander
standpunt in dan de zuiver burgerlijke elementen;d.i.herstel van hot kapitalisme,
wederopbouw,geen stakingen,enz.
Door dit optreden werd elke rf-volutionnaire bivwuging in de kiem gesmoord in de
landen,die gedurende de oorlog bezet waren on kon hot kapitalisme en zijn uitloper
het imperialisme zijn macht we^r herstellen.
Het Kremlin wierp zich krachtens roof verdragen op de landen Vjan.de Balkan, Roeme-
nie*, Bul gary e, Joego-Slavië en Albanië. De-zs verdragen van Yalta en Potsdam,die ge-
sloten werden tussen dn grote drie (vier) waren,gezien de houding van Rusland een
dam tegen de i evolutie.Hierbij kreeg Rusland nog t-en belangrijk deel van Duitsland.
Polen was bezet.De' grenzen werden verschoven van het laatst genoemde land tot ver
in Duitsland.Oostenrijk werd evt-neens ten dele bezet.
Deze annexaties werden afgerond door de aanhechting van Tsjecho-Slowakjje.In plaats
van revolutie stelde' Stalin annexatie door militair ft vero verinnen van blijvende
aard. • .
By de oorlog ttgen Japan van de Amerikanen,Engelsen,enz. sloot tien dpgen voor
het einde van de oorlog Stalin zioh aan en kreeg .zeggenschap over et,n deel van
JCorea(Noord-Korea) «Verder plunderde Staliïi Mandsjoerije|de fabrieken en installa-
ties enz. dus op Chinees gebied.Stalin kreeg verder het recht van bezetting van
e^n belangrijk havengebiede in China en sloot een verdrag met Tsjang-E.ai-Sjek,dus
met de Kwo-Min-Tangk

Door de eerste en tweede wereldoorlog werden verschillende ondordrukte naties
losgewoeld én kwamen in verzet tegen de westelyke onderdrukkers in het Oosten.Op
de Philipijnen,in Indo-China en Malakka is dit verzet a?.n de gang.
In Marokko en Tunis is naar alle schijn een atmosfeer van verzet,In Ma dagasoar
wordt ean opstend gesmoord,Dit vorzet werd en wordt in onze gelederen toegejuin*-
evenals ean gelijke beweging in Indonesië,het voormalige gebied van het Nederland-
se imperialisme.
Een der bolangrykste veroveringen op he't imperialisme is de Chinese Volksrepubliek
als gevolg van dp nederlaag van de Kwo-Min-Tang.De Chinese burg^rlyke republiek
met e'-n inslag van samenvoeging der bedry"ven(Mands3oery'e) ,verder de verdeling van



het grootgrondbezit, onder de landloze boeren, Vurlagir g van de pacht, of schoon r -.
verschillen in landbezit blijven bestaan;, is e n stap voorwaarts vin betekenis : i
.het Verre Oosten," .

De verdeling vin Aa wereld in twee blokken Vlest-Oost feeeft voortdurend aanleiding
tot wrijving en conflicten tot op de rand van oorlog„Het Amerikaanse imperialisme
met al zijn strategische steunpunten in ' de gebieden, die het veroverd heef t, houdt
rekening mot . ventuele machtsverschuiving mot of zonder wapens /Iedere stap, die Rus
land doet. tot uitbreiding van zijn macht in Duitsland of het Verre Oosten of door
een. overval op Joego-Slavië ,kan oorzaak worden van een derde Wereldoorlog.
Niemand kan voorspellen - althans met enige zekerheid - door de. onzekere factoren
die erby betrokl en zijn, hoe et n wereldoorlog zal uitpakken, want stabiele gegevens
om e: n politiek -militaire berekening te maken, ontbreken. Verwachtingen te verbinde:
aan e n derde Wereldoorlog, die voor Ons gunstige toestanden zou kunnen teweeg
brengen, moeten -voqrhands verworpen worden. Eet orgaan der SVSP "The Militant" van
11 December -1950' schrijft in dit verband:
"De landen, in.. 'ftest-Europa bieden tegenstand tc-gen een totale herbewapening. Zij
wensen- niet het gevechtsterrein te worden en het hoofddoel van do atoombom. Even-
•nin de schok4.cn op te vangpn van Wallstrerts militaire machine of bezet te w>r-
den door Russische troepen» " .

RUSLAND, DE GHliasEJ VOLKSREPUBLIEK EN KOREA.

Dat het •oorlogsvaar vergroot is door' l orea, toen de Noordelijke huift gewapender-
hand bezit wilclc. npir.fan van' dt andere helft, i s duidelijk. Noord-Korea stond onder
Russische invloed. De misrekening van de Russische bureaucratie , dat niemand een
vin zou,- verroeren, als Noord-Korca overging tot gewapende actie ,blc,-L.k, toen Truman
troepen ging zenden naar 'Korea om de NO'ordelijken te bevechten.
De vereniging van de Koreanen to^ e c-n ge-heel . door e"n volksstemming was vroeger
voorgesteld, door de gcallit orden'̂ Wat langs vreedzame weg had kunnen tot .stand ko-
men, werd toen door oorlog nagestreefd, Met alle gevolgen van dien. Zoals daar zijn:
het zenden van troepen uit de Europese landen, Engeland, Frankrijk en België en Ne-
derland, mitsgaders Canada en Australië. De ze. taktiek van' de Noord-Xoreanen is
principieel verwerpelijk. I\'u-n houde wel in het oog, dat Rusland achter deze .politiek
staat 0 ' •
De Koreaanse oorlog neemt G; n W;reldomY.at_ten<ï karakter aan door het ingrijpen van
de Chinese Volksrepubliek. DP Chinese republiek 'be"ft e- n ernstige grief t'/gen de
V, S, t. g, v. de bescherming van Ts jang-Kol~S,jek,die Chinees gebied bezet houdt op
het eiland Formosa. Korea is echter geen Chinees gebied-Wel hebben de'Mandsjoes ,
het keizerlijke geslacht van China, aanspraak rpffiBakt op Kor-^a.Wat nog £Ofn reden
is voor Mao dit voetspoor van het voorriialige keizerlijke China te volgen.
Indien China niet genoeg heeft aan d P oplossing van zijn eigen problemen in het
reusachtige rijk en optreedt buiten de eigen grenzen, kan dat geen aanleiding geven
tot instemming van de zijde van het proletariaat «Heef t Mao soms overleg fepler. gd

:ERftde arbeidcrorë,K,nisaties van Europa en AmerikaVVolstrekt niet.Mao schendt de
j regelen dar d(.i ocratie door de verdenking op te wekken, dat hy vreemde gebieden

' annexeren? verder hot proletariaat niet te raadplegen over zyn politieke gc-
lijn, waarvoor de Amerikaanse en Europese arbeiders moett-n opdraaien.

I3ëz6 Verdenking heeft des te meer grond door het ingrijpen van China in Tibet, waar
India ,de iüoustc. invloed heeft, zonder echter de politieke macht uit te oefenen.
Dé houding van China in Korea wordt waarschijnlijk het bast gekenschetst als een
staal van c on preventieve oorlog tegen Amerika, die kan uitlopen in een verder sta-
cjlum tot e^n AktrikatJiB-Chinese- oorlog of in hot uiterste gnval tot een wereld-
oorlog, mede omdat China e (--n verdrag van bijstand het-ft met Husland.
De houding van China .levert zo de argumneten op voor het imperialisme om de oor-
If0g te Rechtvaardigen voor de massa's in Amerika en Europa. Hetgeen juist omge-
keerd werkt en anders dan volgens hen,dir, van.de houding van China revolutiomiaire
gevolgen verwachten.
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De .partijen van 'do Komiriform kraaien victorie»Ziedaar nu "HET" optreden'.Precies
zoals do zo 'partijen de blokkade van, Berlijn hebben toegejuicht en het optreden, te,
gen het Duitse volk in de oostz5ne en de staking van de Borlijnsa spet rwegarbei'
ders hebben -willen! onderdrukken mot onderkruipers en politie „
Dat de'stalinistische partijeh evenalc <lë zuiver reformistische p"0:tijen door het
optreden der massja hun eigen tot duster gevolgde politiek wel eonc in bepar.lde
gevallen zullen 'moeten l b si aten, kan geen motieg zijn vo r de sectios van de IVe
Internationale, om dezelfde gedragslijn, te 'volgen als de Chinese republiek in Ko-
rea en Tibet, • ' ' .
"Ds toekomst is niet aan het stalinisme, 20 al s Trotzki in zijn boeit over de Ille
Internationale- na Lenin zegt,omdat de totalitaire staten merk Stalin geen stand
houden, atrenmih als elk ander totalitair regiem,m.a.v,7,het regiem van Stalin is
.van voorbijgaande aard. .
Ui't'dien hoof de behoefde" wij ge> n bijval te betuigen aan de • Noord-Koreanc-n of Chi-
na'. ' , : •

De heerschappij van de bourgeoisie over het proletariaat als klasse is in •
laatste aanleg de oorzaak van het imperialisme.Zolang deze hei r schappij
in Arr.erika,dc Europese landen en die van het Engelse Gemenebest brstaan,sal het
imperialisme le'VqruDe opkomst van nationale staten kan daaraan afbreuk doen,bv.
door de opkomst van de. Chinese republiek.,de overv<inning der 'Viet-lJFjaesen in
Frans-Indo-China ena^Door hon te steunen tegen het imperialisme kan hè.t imperia-
lisme verzwakt worden.Vat nog niet.zeggen wil,dat het kapitalisme daarmee ver-
dwijnt. De taak van'het proletariaat in Europa,Anerika en de-landen van het geme-
nebest kan niet verhangen worden door het optreden van China of do s. r de boeren
op de Philipynen^bv»
De vo,>ruifzicbten van het wereLdproletariaat ,ind.ien Duitsland verleren gaat. voor
de revolutie (hetgeon door een -wereldoorlog; in de hand wordt gewerkt) ,liggen in
Amerika, waar het proletariaat bewust geworden'van zijn taak als klasse,het groot-
ste contigent zal leveren vour de slag tegen het imperialisme j daarbij gesteund
door de Europese arbeiders.

/ Het wenst onbtstreden :dü eerste en allenige macht te yorme'n.

/ D e Russen .htbben d i t verworpen., ' ' . ' " '

KRITISCH!» BESCHOUVttlüEN OVEK DE STELLINGEN ATAi\ DE IVe INTERNATIONALE.
—- dr .-o r B.Lutoraan.

"AU e politieke voorspelling is kinderc-^'-j'S-jWanneer :',i,i zich vermctt^dc toe--
;'i<;oviy\.i0., c:-;:.'; -."^r,. •.::,:..:.-,o Ir rt'J.Io cor,ej."--v- '*.\.-s,r,•.•.;-^rb*,^-;^ '•- jjiV'.f'evt-rr':!,-
!'Haar taak kan slechts aijii,volgeng Laasale ,uit de'kennis van het verleden,
"de bettLenis van het tegenwoordige Op te helderen en de toekomst te schet-
"sen. "("Verzamelde werken van Marx en Engels,Ie band, pag. 347 > Uitgave van

F.hehring,2o druk). - . '

De stellingen,doe ons-zijn geworden in de. Nederlandse vertaling hebben tot
uitgangspunt twee feiten,als iaën ze zo kortwv.g mag a? -.xi duiden» De ze zijn:-het even-
wicht van het stelsel van het imperialisme is. verbroken;de Sovjet-Dnie is vol-
gens de definitie van Lenin get;-n Imperialistische staat met het financieel ka-
pitaal als basis.De. vraag komt. nu direct naar do voorgrond of de twee genoemde
feiten het wettigen,de schijnbaar logische gevolgtrekkingen te maken en op grond
van deze conclusies een taktiek uit Je stippel en, die e'--n wijziging inhouden van
de tot heden gevolgde wog.Want dat de stellingen e«n nieuwe koers belijhen staat
o,i. vast voor iedereen,die politiek niet achterlijk is.
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Deze koei„ loopt hierop uit,dat men primair stelt:deoorlog bevordert de re-

volutie.Daar de oorlog toevallig niet locaal maar een wereldoorlog1 zal -worden,
zo is licht te "bevroeden,dat e-n bouwen op een oorlog van die aard,, zacht gezegd
een sprong in'het duister is.DEZE SPRONGjEH BAT IS VAM HET ALLERGROOTSTE BELANG
WORDT NIET GE7.ILD DOOR V.'ELK PROLETARIAAT OGICD

Op wie zulk e^--n taktiek moet s t-omen, die door de massa niot gewild wordt,
wordt ons niet onthul A door de stellingen^Het schijnt ons toe, dat een Internatio-
nale, die deze taktiok wil volgen,haar steunvlak verliest,

Keren wij echter terug tot de feiten in het begin Benoemd:De sovjet-unie is
geen imperialistische, ntaat^het evenwicht van het imperialisme is verbroken.
Kunnen deze vrststellingen leiden tot de gevolgtrekkingen in rechte lijn door de
stellingen geformuleerd in genummerde rijen?0.i. volstrekt niet zender de naakte
feiten,niot de aangeklede voor prepago,nda doeleinden a. ngewend,gewold aan te
doen.Bij voorbeeld de Sovjet-Unie is geen imperialistische staat. Daar volgt nog
niet j dat wij hsr.r politiek in binnen- en buitenland goed keuren of toch zo slecht
nog nie*b vinden,De verdragen, van Potsdam en Yalta zijn o.i. ro 'fverdragen..De po-
litiek van Rusland daaror>;< bouwd,en de manier om in Oost-Duitsland tegen het
proletariaat op te tredcr, ,i>b t glacis' laten wij even terzijde,evenals Je ege-31avië,
geven geen steun a^n zogenaamd objectieve beschouwingen.ook dan let wel s.v.p.
indien uien do Verenigde Staten als aanvaller beschouwen moet.

De vra'.g moet wel terdege geste"ld werdensiaeds do-, r haar adviezen pan Nocrd-
Ko.rea of do btalin-bureaucrotie geen ./UITLEIDING ge*, f t tot oorlog, on zo de staat
ondermijnt9die g* en steun vindt in het imperialisme, zoaü s in het Westen bestaat.
Dus de erfenis van Le.iin en Trotsky aan de grootste govaren blootstelt,doordat
de bureaucratie een wereldalliantie in het lev^n roept tegen Kusland,van een
omvang als Hitler niet he^ft kunnen bewerkstelligen.

Rusland probeert echter het glacis te mobiliseren.Deze b0nd£;em ten,Bulga-
rije.Roemenio ?Albani e',plus i-o Ion en Tsjecho-Slowaüye zijn echter vrij onbetrouwbaar.
De soldaten van deze landenazvdleri zich zeer passief v rhouden in een o- rlog,
zelfs wanneer,-wat bijna zeker is,20 onder Russische generaals worden geplaatst.
De geest van K n leger w^rdt bepaald door de sociale en politieke toe stand,waar-
in de massa zich bevindt.De toestand in Pelen.7Ts jecho-Slowakije en Albanië' is po-
litiek ran sociaal slecht.Het optreden der landvoogden van Stalin in genoemde
Landen,de druk van Rusland door verplichte leveranties,de fabrieken,waerin de
arbeiders niets hebben in te brengen,de lan.ibouw, die niet kan of wil leveren,
maakt dat Rusland niet populair is,verre'van dien„Te verwachten vande landarbei-
der en boer vjn de agrarische gebieden,en zelfs van de industriearo,- idt-rs van
Ts jec'ho-oiowalije ,dat ze met gr-f-stdrif t zullen vi chten is totaal onaannemelijk.
Waarbij n.)g rekening moet worden gehouden met do waarschijnlijkheid,die heast ze-
kerheid is,dat de strategie van de vijand er op uit zal zijn deze landen te schei-
den en de verbindingen te verbraken r.cf-t de Russische 1> gers.Mon 'zou kunnen zeg-
gen, dat ze dat zal uitvoeren tot elke prijs.Er bestaat een kans,dat Irngs een an-
dere weg als Jeego-Slavië oen of meer van de genoemde landen in een ccrlog,mits
niet aan do Russische grens gelegen.,hun onafhankelijkheid zullen horncL en al zal
dat niet do onafhankelijkheid zijn, zoals w. die ons voostellen.

Joego-Sltvië, dat bij een weroldo.rlog zal werden aangevallen docr de Kocdn-
form zju e:;n aantrekkingspunt kunnen vormen om deze staten te leiden IJL «Üe ba-
nen van oen socialistische Balkan-federatie.Een ideaal oorspronkelijk gekoesterd
door de landen van het glacis-.Men weet nog dax Dimitrof ook voorstander ervan
was.Stalin vond dat zulk een machtsvorming van de aanvang af moost werden ge-
smoord.

De stellingen gaan deze kant van de 2<.„:,• k geheel voorbij. De stellingen amen
alleen het sterke Rusland.De stellingen suggereren of argumentoren,het eerste
meer als het laatste.de volgende voorstelling van de zaak te gevens

"Het imperialisme kan niet op een enigszins effectieve weerstand rekenen
"van ook iraar één enkel land van West-Buropa,dat in geval vs,n ctrlog gevaar
"loopt snel in zijn geheel onder controle van de bovjet-legers,van de Commu-
"nistische partijen of van de revolutionnaire rnassa' s te geraken" •,

* v -' Cwordt vervolgd)
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Kort verslag van de besloten bestuursvergadering

van de Revolutionnair Communistische Partij (R,C.P.),afd»
R^gJJgrjJgji,gehouden op Vèensdag 11 Apri^igSl.te 20.00
uur,ten huize van Versloot«Harmen,geb.12-10-1883 te Schie
dan (bekend).

Aanwezig 7 personen. De vergadering was aangekon-
digd per convocatie (afschrift aangehecht),

Siteur,Pieter,geb.1-9-1895 te Rotterdam (bekend),
opent te rui» 20.00 uur de vergadering en zegt,dat Oos-
terwi.lk.Cornelis,geb.6-11-1906 te Rotterdam (bekendJTwe-
gens werkzaamheden voor het O.V.B.,niet aanwezig kan zijn

Spr.zegt,dat bericht is ontvangen van Luteraan,
B.,nadere personalia onbekend,wonende te Amsterdam,waarin
hij zijn teleurstelling er over uitdrukt,dat hij niets ge
noord heeft over het standpunt van de afdeling Rotterda»
in verband met zijn voor het a.s, congres ingediende re-
solutie (opgenomen in het Ko»pas,blz«7«aangehecht)

Luteraan,B.,schrijft te hebben verwacht,dat zijn
resolutie $oor de afdeling Rotterdam,Schiedam en Delft
zou worden onders;keund,en stelt voor deze te Rotterdam in
een ledenvergadering te verdedigen.

Breederveld,Frans,geb.29-6-1906 te Vlaardingec-Am-
bacht,wonende te Schiedam en Hofland,Albert,geb.14-9-1916
te Rotterdam (bekend) zijn vanlaening,dat de resolutie on
aanvaardbaar is en verdere toelichting geen zin heeft,te-
meer daar zij door het C.C. reeds is verworpen met 9 stem
men tegen,! stem voor en l blanco.

Versloot,H» «voornoemd,Sterk,Arie,geb.18-10-1906 te
Vlissingen (bekend) en Siteur,p.,voornoemd,stellen voor
de resolutie van Luteraan,B.,en de resolutie,welke in
"Het Kompas" is opgenomen (bla. l t/m 6) op de ledenverga-
dering te bespreken en hierna het standpunt van de afde-
ling te bepalen.Dit voorstel wordt aangenomen.

Siteur,P.,voornoemd,zegt,dat van het O.V.B.een
brief is binnengekomen,waarin om een spoedige afrekening
van de enveloppenactie wordt verzocht in verband met de
nog steeds lopende schuld bij de drukker van "De Tribune"

Tevens een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de
Sneevliet-herdenking op 15 April a,s.

Hofland,A.,voornoemd,dzegt, wel aan de herdenking
- te -



- 2 -

te willen deelnemen,heeft echter bezwaar tegen de hoge
kosten,die er aan zijn verbonden. De afdelingskas is
niet bij machte de reiskosten der deelnemers te betalen.

Breederveld,?.,voornoemd,meent,dat van deze herder
king ondanks de goede bedoelingen zo weinig propagandis-
tische waarde uit mat, dat de kosten niet verantwoord
zijn.

Beide sprekers stellen voor niet aan de herden-
king deel te nemen (herdenking is inmiddels af gelast Af-
schrift is aangehecht).

Hofland,A.,voornoemdrzegt,dat het bezwaar van de
afdeling Rotterdam tegen het houden van het eongre-s op
de beide Pinksterdagen door het C.C. is afgewezen,daar
op een gewone Zaterdag en Zondag alle zaken niet kunnen
worden afgehandeld.

Spr,zegt,dat de afdeling Rotterdam 4 afgevaardig-
den naar het congres zal sturen en maant de kosten zo
laag mogelijk te houden.De afdelingskas zal dan ook al-
leen die afgevaardigden vrijhouden,die de kosten niet
zelf kunnen betalen. De afgevaardigden naar het congres
zullen op de ledenvergadering worden gekozen.

•"W "*"' f^~ Tenslotte stellen Versloot,H.»en Siteur.P.«voor
* » J f de naam van de partij (R.C.P.) te veranderen in R.S.A.P.

/} / */" H of land,A» «voornoemd, zegt «dat reeds een zelfde
' verzoek is gedaan op de laatst gehouden C.C.-conferentie?

het zal op het a.s.congres worden besproken.
Siteur,P., sluit hierna te 23*00 uur de vergade-

ring. (EINDE).



A f s c h r i f t . ,

lRevolutionair Communistische Partij M
Af d.R1 dam. Org*Secr.Adamsaof straat 129a ^

W.M.,
Hierbij nodig ik je uit tot het bijwonen vaneen

bestuursvergadering op Woensdag 11 April ten huize van
Kam, Versloot - Aanvang 8 uur»

Agendai Ingekomen stukken.
Indienen voorstellen Congres.
Verkiezing afgevaardigden voor het Congres

Eam»Groeten

P.Siteur.



A f s c h r i f t , ,

Amsterdam,10 April 1951.

Aan de lezers van "De Tribune" .

Heden werd ons door de Directeur van het
Crematorium Velsen Medegedeeld, dat door de regens van de laatste weken
het terrein rondo» het Sneevliet-monument onbegaanbaar is geworden, Het
is daarom onmogelijk OM a-s Zondag 15 April te ¥esterveld een herden-
king te houden van de tijdens de oorlog gevallen kameraden. In het ko-
mende nummer van "de Tribune" zullen wij nadere mededelingen doen om-
trent deze jaarlijkse herdenking.

Redactie van

"De Tribune",



Verbinding: y'/r > '

Ho.: 532.
Ond.: besi»ledenvergadering R.C»P»
Datum ontvangst bericht: 21 April 1951»
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar»
Waardering bericht: betrouwbaar»
ïevens bericht verzonden aan: gene»
Medewerkende instanties: gene»
Ondernomen acties: gene» 24 APR. t95|

O

H| ^^^ Kort verslag van de besloten ledenvergadering van
de Revolutionnair C ommunistischêPart1'j (R.c7P.) «af deun.
Rotterdam^gehoudë'n op Woensdag 18 April 1951,te 20*00

'M uur, ten huize van Hofland,A?.bert,geb. 14-9-1916 te Rot-
terdam (bekend)*

„jw"-

Aanwezig 10 personen. De vergadering was aangekon-
digd per convocatie (waarvan een afschrift is aangehööiit-i

^ ' Siteur,Pieter,geb.l».9-1895 te Rotterdam (bekend)
^j opent te 20*10 uur de vergadering en zegt, dat Penders,

Josephus Johannes Adrianus,geb,14-12-1913 te Rotterdam
(bekend) bericht heeft gezonden,dat hij voornemens is
voor het lidmaatschap la van de partij t e bedanken,zulks
naar aanleiding van een voor hem beledigende orief van

* l 3rerares»Mozes«geb»5-1-1922 te Amsterdam,wonende te Amst
dam,waarin deze o.a. schreef "Drinken jullie niet t« ve
anders blijft er voor onze krant niets over". (Penders,
J.J*A»,won een prijsje in de loterij,opm.I»D»)

Versloot,Kannen,geb*12-10-1883 te Schiedam (be-
* * kend) en Siteür,P»tvoorneemd,stellen voor fferares te ver-

zoeken de Vaak" weer in het reine te brengen,daar Penders,
J.J»A»,nog steeds goed is voor ƒ 26.— per jaar voor het
persfonds»

-v i Oosterwijk,Cornelis,geb»6-ll-1906 te Rotterdam (b^
kend) ,die zegt dit niet nodig te vinden,oordeelt,dat le-
den,die om zo fn kleinigheid dreigen te bedanken beter
heen kunnen gaan»

Siteur,P. ,'zegt»van{van der zwan,Albertus 'Johannes,
g eb* 22-1-1912 te Leiden,w<5ïflïrnde te 's-Gravenhage,een
brief te hebben ontvangen,waarin hij namens het partijbe-
stuur voorstelt om de leden,die een functie in de vakbon-
den bekleden,een week voor het congres in conferentie bij-
een te roepen»

Op deze conferentie zou men moeten trachten te ko-
men tot één richtlijn,? ten aanzien van de in de vakbon-
den aan te nemen houding»

Met algemene stemmen wordt het voorstel aanvaard
en besloten^niet voor,doch na het congres een conferentie
te beleggen»

Siteur,Pt,,leest hierna de vakbewegingsresolutie
voor (zie "Kompas",Maart 1951,blzc3 en dezerzijds schrij-
ven I»D.Io.508,d.d.19-4-1951).

-Eikmans-
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t';

Eikmans«Bernardus Valentinus,Christianus,geb*13-
6-1914 te Winterswijk (bekend) zegt het wel eens te zijn
met deze resolutie,doen er verwonderd over te zijn,dat
hierin nu het accent gelegd wordt op h$t O.V.B.,terwijl
dit het vorige jaar „op het N.V.V. viel»

In het N.V.V» zijn de meeste perspectieven voor de
partij en daar is ook de massa het "beste te bereiken,

Oosterwijk.C,«voornoemd, zegt,dat de resolutie
wel d egeli j k w e e rge ef t, dat ook in het N.V»V»'.gewerkt moet
worden^doch het is een feit,dat in het ïï.V„V* nog weinig
resultaten zijn geboekt* In het O.V.B* daarentegen zijn
de resultaten vele <»

Spr, noemt o.a* het O.V.B-program,dat bijna in
zijn geheel gelijk aan dat van de R.C.P. is. Bovendien
wordt door onze leden in het O.V.B»een zodanige propagan-
da gevoerd,dat het mogelijk werd alle besluiten door onze
leden te doen beinvloeden*

Spr*zegt,dat het werk voor de partijleden in het
H.V.V. zeer moeilijk is,doch men maat zich onthouden van
critiek op leden, die EK in andere organisaties wel re**
sultaten bereiken» Spr.zegt,het vervolg op de resolutie
tt3)e Vakbeweging",namelijk "Ontwikkeling van de-Bartij
van. de Arbeid en Communistische Partij ïïederlandV'iier-
orienteringsproces"en nDe Partij in de komende periode"
(zie «Kompas" blz,5 en 6) veel telang te vinden en stelt
voor op het congres een commissie te benoeman,die deze
beter,korter en niet zo gevaarlijk opstelt*(Dit voorstel
wordt aangenomen.HVi; amendëffien^~"v^rT^Tgn,Mozes«voor-
noemd,wordt met algemene stemmen verworpen)

Spr, zegt,het te betreuren,dat alle resoluties en
amendementen in "Kompas" zijn opgenomen en voorspelt dat
als dit orgaan in handen van vreemden zou komen,dit nog

Lheel wat stof zou doen opwaaien.

Siteur,P,,voornoemd,stelt hiernó, de minderheids-
resolutie (nKompas",blz.7) aan de orde*

Qosterwijk,C*,stelt voor,deze resolutie niet ge-
heel af te wijzen en zegt het met de opvatting van Lute-
raan betreffende Rusland niet geheel eens te zijn*Men
zaï over meer concrete gegevens m0oeten beschikken wil
men een definitief standpunt ten aanzien van R&sland kun-
nen innemen* Dit geldt eveneens voor Joego-SlaviS.

'l Eikaans en{Breederveld,frans,geb»29-6-1906 te
Vlaardinger-Affibachirr('bejcenciJ menen,dat men Rusland nog te
veel de hand boven het hoofd houdt»

Aan Hofland,A*,wordt opgedragen hierover een amen-
dement op te stellen,

Oosterwijlc,C.,zegt %vist: de afdeling Rotterdam het
voorstel "naamsverandering "van de krant en de partij11
te willen indienen*

Breederveldjï1.,zegt,dat het partijprogram belang-
rijker is dan de naam»

Besloten wordt,dat Hof land «A», dit voorstel zal for-
muleren en insturen.

Hierna worden de afgevaardigden voor het congres
gekozen,n.l»:

-St er k- /
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*•"' S£erk,Arie,geb» 18-10-1906 te Ylissingen (bekend);
YersloQt,H. , voornoemd;

'M Hof laiïcUiGerardageb. 29-8-1882 te ' s-Gravenhage (bekend);
Siteur,P, , voornoemd; en daarenboven de C.C. -leden:
Oost ërwi.1ktG» voornoemd;
Eilmans,B7v.Ch« , voornoemd; en:
•Breederveld.g. , voornoemd.

Siteur,P. t s luit hierna te 25.20 uur de vergadering
(EINDE).



A f s c h r i f t .

Revolutionnair Communistische Partij
Afdeling R'dam Org.Seer. Adamshofstraat 129a

W.M.,

Hierbij nodig ik je uit tot het bijwonen van een
ledenvergadering op Woensdag 18 April ten huize van
kam. Hofland. Aanvang 8 uur.

Agenda:
Behandeling resolutie*a.s. Congres.
Voorstellen a.s.Gongres.
Verkiezing afgevaardigden.

Kam.groeten

P.Siteur.
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Terbind ing No.13.

Wo. 2471*14/51

Zitting Partijbestuur fiCP op
Zaterdag 30 Juni 1951.

VERTROUWELIJK

7 Juli 1951

Datum ontvangt bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht:

Juli 1951
betrouwbaar
oncontroleerbaar

O.O.V.:

Dat..- i3"/ii- S"?

Par,

O

O

Leden , bloedverwanten van hen en sympathiserenden met de RCP
dienen voor 14 Juli 1951 een bedrag van honderd Dulden bijeen
te brengen teneinde eendelegatie af te vaardigen naar het
wereldcongres van de I?e Internationale, dat te Parijs eal
worden gehouden, aanvangende per genoemde datum.

De franse sectie heeft geprotesteerd tegen het houden van dit
congrea per die datum, daar 2ij verklaarde de documenten «n
resoluties te laat te hebben ontvangen om ze voldoende te
kunnen bestuderen en bespreken. Deze sectie eiste van het
Internationaal Bureau dat het congrea zou worden verdaagd.
Zij stelde de andere secties hiermee in kennis en vroeg om
hun mening hierover.
Het partijbestuur van de HOP heeft de Franse sectie doen we-
ten dat een en ander in de HOP een vlot verloop heeft gehad
en dat de partij zich niet achter de Franse sectie kan scha-
ren.

Hat al ia TROTZKY, de weduwe van de op 20 Augustus 1940 in Mexi-
co vermoorde Lé"on fROTZKY, is uit de ITe Internationale getre-
den. Middels PB TRIBOMB wordt daarover een overzicht gegeven,
behelzende de oorzaken daarvan, en waarbij een uitvoerige
verklaring van het Internationaal Bureau Bal worden gepubli-
ceerd. Ben en ander moet verband houden met de verdediging
van de Sowjet-Unie.

Daar de partij thans niet aan de financiële voorwaarden Inzake
candidatuur voor de komende verkiezingen in 1952 kan voldoen,
werd voorgesteld een verkiezl ngsfonds te stichten. Uit de be-
sprekingen kwam vast te staan dat dit veel voeten in aarde bad.
De partijleden zijn zwaar belast door het TRIBUÜSPOHDS. Dan
nti de kosten voor afvaardiging {Kie boven). Men verwacht m»t
een en ander vast te lopen, vooral omdat de TRIBUHB geen stoot-
je meer kan verdragen. Gepoogd zal worden bij de Franse en
Amerikaanse secties geld los te krijgen* Bet in te stellen
fonds krijgt respijt tot September a. s.
Men hoopt bij de komende verkiezingen in verschillende/plaatsen
tot lijst ver bindingen te kunnen komen met de Socialistische
unie.

fot slot werd gewezen op de discussie, z oals die in het week-
blad DB 7LAM van 16 Juni jl. heeft plaats gevonden tussen
Sal SASgB» en frits Kijf, over het trotskisae. 3al 3AHTEH
ziet van verdere discussie af. Harry COMBRIKK evenwel krijgt
volmacht om een persoonlijk artikel over ̂ fffte schrijven.
Mocht DE VLAM dit artikel niet opnemen, dan zal DB TRIBUNE

«0.13 B I I D S f3.



Verbinding: b» Q{

No.: 907
Ond.: Besl. bestuursvergadering R.C.P. afd.Rotterdam.
Datum ontvangst bericht: 14 Juli 1951»
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.

Tevens bericht verzonden aan: gene.
Medewerkende instanties : gene.

Ondernomen acties: gene.

Kort verslag van de besloten bestuursvergadering
van de 'R ev olut i onna ir Communistische Partij (R . C .P.) ,af •

• deling R ott er dam,gehoud en op Woensdag 11 Juli 1951,te
Al 20.00 uur, ten huize van Ver sloot «Harmen.geb. 12-10-1883

te Schiedam (bekend).

Aanwezig alle bestuursleden en Dr_enth,Hugo Her-
man, geb.23-2-1916 te Haste,wonende te 's-Gravenhage,
voor het partijbestuur.

De vergadering was aangekondigd per convocatie
(waarvan een afschrift is aangehecht).

Siteur.Pieter,geb«1-9-1895 te Rotterdam (bekend) ,
opent te ruim 20.00 uur de vergadering en deelt mede,
dat het partijbestuur bericht heeft gezonden,dat binnen-

\kort een internationaal congres van de 4e Internationale
l te Parijs zal worden gehouden.

De Nederlandse sectie zal aan dit congres deelne"
men,indien de kosten -welke ca. ƒ 100.— zullen bedra-
gen- bijeengebracht kunnen worden.

Spr. zegt, dat het partijbestuur voorstelt de
grote afdelingen verhoudingsgewijs te laten bijdragen»

De afdeling Amsterdam zou dan. ƒ 50, — ,de afdeling
Rotterdam ƒ 30.— en de afdeling Den Haag ƒ 20„— moeter
opbrengen.

Na wat heen en weer gepraat wordt besloten ervooi
te zorgen,dat de bijdrage van de afdeling Rotterdam vóói
l Augustus wordt verzonden.

Spr. wijst er op, dat het partijbestuur er op
staat,dat ook tijdens de vacanties het partijwerk in de
afdeling normaal blijft functionneren. Ook zal er in de
afdeling Rotterdam meer gecolporteerd moeten worden,al-
dus spr.

Hofland,Albért,geb*14-9-19l6 te Rotterdam (bekend)
zegt,dat er wel meer gecolporteerd zou worden,als de koj

/van de artike- pen/pakkender waren; ons blad moet dingen van de dag be-
ien vatten.

Drenth,H«H.,voornoemd , zegt, dat Hof land,A, ,voor-
noend, hier over aan F er ar es. Mo zes, g eb «5-1-192 2 te Amster-
dam,wonende te Amsterdam of van Tijg.Theo.geb.28-6-1927
te Amsterdam, wonen de te Amsterdam, moet schrijven*

Siteur«P.,voornoemd tzegt,dat alle leden,die in de
vacantie niet uitgaan deze tijd maar moeten besteden
voor de par/tij en de colportage.

Hierna wordt besloten op Maandag 23 Juli in Croos
wijk te colporteren*

-Siteur-
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Siteur. P....voornoemd, zegt «.dat het partijbestuur
de mening van de afdelingen vraagt over het al of niet
deelnemen aan de verkiezingen voor 1952,

Spr. wijst tevens op de kost en,welke voor elk
district zijn verhoogd tot ƒ 500.—.

Spr. zegt,dat de verkiezingen nog wel ver af zijn
doch is van mening,dat het beter is nu reeds een begin
te maken,zodat na de vacanties actief kan worden aange-
pakt.

Spr. stelt voor nu reeds verkiezingsbusjes uit te
zetten.

Dr enth,H.H», voornoemd, zegt, dat er pessimisten zul(

len zijn,die tegen de hoge kosten opzien,welke uit een
deelname aan de verkiezingen zullen \ ortvloeien,doch .
meent,dat indien men vroeg genoeg begint de zaak in orde
komt*

Spr» zegt,dat* deelneming aan de verkiezingen zeer
belangrijk is,daar er dan grote kans bestaat,dat de be-
sprekingen over een fusie met de Socialistische Unie
weer zullen worden geopend«,nu Pronk,0arlos,geb.30-8-1905
te Rotterdam (bekend) op een zijspoor is gerangeerd en
er stemmen in die kringen opgaanrdie een fusie zeer zou-
den toejuichen*

Breederveld«Trans, geb o29-6-1906 te Vlaardinger- j
Ambacht, wonend e te Schiedam, zegt deelname aan de verkie-
zingen, voor te staan,doch -gezien de grote kosten- hier-
van te willen afzien.

Spr, acht het beter alle extra gelden te besteden
aan de propaganda.

-fj Eikmans, B er nar dus Valentinus Ghristianus,geb«13- ',
6-1914 te Wint er s wijk, wonend e te Schiedam, is van mening
dat het geld vpor de verkiezingen en een doeltreffende
propaganda niet bijeengebracht zal kunnen worden. Spr.
acht het dan ook beter niet aan de verkie zingen deel te
nemen.

Hofland,A.,voornoemd,zegt,dat het heel moeilijk
zal gaan,doch dat - indien allen meewerken- het geld er
zal komen.

Versloot«H.«voornoemd«zegt er geen gat in te zien,
daar het nu reeds moeilijk is de extra bijdragen op tijd
binnen te krijgen.

Sterk,Arie,geb. 18-10-1906 te Vlissingen (betond)
zegt het met allen eens te kunnen zijn,doch dat moeilijk-
heden er zijn om te overwinnen.

Ben deelnemen aan de verkiezingen zou veel goeds
V kunnen bijdragen tot een fusering met de Socialistische
* Unie, „Wij" zuil en daarom een middenweg moeten nemen.

Spr. stelt voor:. Ie een landelijke inzameling tot
dekking der kosten van de verkiezingen en deelname daar-
aan door één district; #fe: om alle gelden,welke boven de
ƒ 500,— binnen komen alleen aan dat district te beste-
den»

Drenth,H.H.«voornoemd,zegt het hiermede eens te
zijn en meent,dat dit voorstel de pessimisten moed zal
geven«

Spr. stelt voor dit voorstel als het standpunt
-van-
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van de afdeling Rotterdam aan het partijbestuur door te
geven*

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangeno-
men»

Er enth . H . H , , z egt t dat het gewenst is, in de komen-
de winter ^-evenals in de afdelingen Den Haag en Amster-
dam- te Rotterdam cursusavonden te bel eggen,, daar deze
in beide eerstgenoemde plaatsen een behoorlijk resul-
taat hebben opgeleverd,.

Siteur,P.,en BaBederveld,F> «zeggen hét belang hier
van wel in te zien, m aar dat de kosten de uitvoering
tegenhouden»

Sa? ent h ̂ JH, H» «zegt^lat de sprekers en^de eventuele
reiskosten dóór Iftet partijbestuur zullen worden .betaald»

•• Beslot'eia wordt na de vacanties met het organisejjf
ren van cursussen te beginnen»

Site^ui^.P^zegt toe het partijbestuur van één ea
ander in kenMs te zullen stellen en sluit t'e 23*00 uur
de vergadering (I.IHJDÉ) _ , .

i



A f s c h r i f t .

RBVOLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ

Afd. Rotterdam. Org.Secr, Adamshof straat 129a

W . M .

Ik nodig je uit tot het bijwonen van een bestuursvergadering op

Woensdag 11 Juli ten huize van Kam, Versloot. Aanvang 8 uur.

Agenda:

Ingekomen stukken.
Bespreking voorstel A 'dam over deelname der aanstaande verkiezin-
gen.

Kam, Groeten

P.Siteur,



Verbinding:
Ho.: 1176.

" Onderwerp: besi.best.verg. R.C.P.-afd.Rotterdam.
Datum ontvangst bericht: 12-9-1951»
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht verzonden aan : —.
Medewerkende instanties : gene.
Ondernomen actie : gene.

O

O

Kort verslag van de besloten bestuursvergadering
van de Revolutionnair Communistische Partij (R_._C._P.), afdeling
Rotterdam, gehouden op Dinsdag 11 September 1<F5Ï, te 20 uur,
ten huize van Versloot,Harmen, geboren 12-10-85 te Schiedam
(bekend).

De vergadering was aangekondigd per convocatie,
waarvan een afschrift is aangehecht. i

' Siteur. Pieter, geboren 1-9-1895 te E»dam(bekend), i
opent te ca. 20.30 uur de vergadering en zegt van Amsterdam
bericht te hebben ontvangen, dat de te houden cursus-verga-
deringen in Rotterdam door het hoofdbestuur zullen worden
betaald, dat ook voor diverse sprekers zal zorgen.

Daar niet alle bestuurders aanwezig zi.1n,(0oster-
wijk, Cornelis, geb:6-11-1906 te R'dam enjteikmans, Bernardus
Valentinus Christianus, geboren 13-6-1914 te Winterswijk
(beiden bekend) ontbreken), wordt besloten het vaststellen
van de cursusvergadering op te schorten tot een volgende
vergadering.

Spr. zegt een brief aan Ferare)3, Mozes, geb:5-1-22
te A'dam, wonende te Amsterdam, te hebben gezonden, waarin hij
zijn misnoegen uitspreekt over de laksheid van de penning-
meester, die, hoewel hij steeds klaagt over geldgebrek, reeds
6 weken geen persfonds-kwitanties heeft gestuurd; ook de
lidmaatschapszegels zijn nog steeds niet aangekomen.

Spr. zegt, dat vermoedelijk de vacantie hierin
een rol zal hebben gespeeld, doch BE ent, dat het partijwerk de-
ondanks door moet gaan. ^n

Spr. stelt voor om - indienTüinnen enkele dagen
geen bericht heeft ontvangen - een kernachtige brief aan het
hoofdbestuur te zenden,

Dit voorstel wordt goedgekeurd.
Tevens wordt het voorstel aangenomen om zo spoedig

mogelijk met de winterpropaganda te beginnen. Ook dit zal
op een volgende vergadering nader worden geregeld.

Hierna wordt het artikel van Nol Bos (santen, Salo«*
raon, geb:3-8-1915 te A1 dam, wonende te Amsterdam) in Kompas
% n Juli 1951 (aangehecht]} besproken.

Hierover wordt van de afdeling Rotterdam een ant-
woord verwacht. "

Hofland, Albert, geboren 14-9-1916 te Rotterdam
(bekend) zegt,dat Oosterwijk,C. al een antwoord-schrijven
zo goed als klaar heeft voor het volgende Kompas. Spr. zegt
toe dit antwoord-schrijven als Oosterwi3ktC. zelf niet aan-
wezig kan zijn - op de volgende vergadering ter gaeafetóng 1e

-meebrengen-
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meebrengen, waarna Versloot,H. het dan zal kunnen verzenden.

SiteurtP. zegt, dat wegens ziekte vaal Versloot «H.
aan Sterk, Arie, g eb: 18-10-190 6 te Vli s singen( bekend) wordt
opgedragen het partijwerk voor de fi.Maasoever over te nemen.
Tenslotte wordt besloten de volgende vergadering op Zondag-
morgen te houden, omdat alle bestuursleden dan aanwezig
kunnen zijn.

Siteur.F. sluit hierna te 22.30 uur de vergadering.
CBinde).

'K,



AFSCHRIFT.

R . C . P .

Afd.Rotterdam. Qrg.Sec.Adamshofstraat 129a.

W.M.

Ik nodig Je uit tot het bijwonen van een Bestuursvergadering op
Dinsdag 11 September ten huize van Kam.Versloot. Aanvang 8 uur,

Agenda:
Behandeling inhoud Kompas Juli 1951.

Kam.Groeten
P.Siteur.
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DE SïEfelIKG-ORTHOUDING t.a.v. dé " INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN1'.

"Schachtman's eigen verklaring omtrent de vroegere
"bittere fractie-strijd is niet een verantwoordelij-
ke politieke figuur maar een kindermeisje» w&ardigi
Jantje had. een beetje ongelijk, Max een "beetje,
allen hadden 'een beetje ongelijk, en nu hebben we
allen een. beetje gekijk. Wie ongelijk had en waarmee,
geen woord er over."

Deze sarcastische, maar harde waarheid, door Trotsky in
1940 aan het adres van Schachtman gericht, komt mij onwille-
keurig in Bedachten als ik aan de.stemming op het jongste par-
tijcongres over de Internationale resolutie denk. Daarbij heb
ik NIET' Pj|.JjUteraan op het oog, die begrepen en getoond heeft,
voor een iŜ ajTïénde opvatting te kunnen en te moeten vecjaten.

j ledere partijgenoot zal daar respect voor hebben, Pĝ . Bloks,
de voorzitter op de laatste congresdag, heeft daar IÏT̂ Z37311
slotwoord blijk van gegeven toen hij er op wees dat de discus-
sies d§arom ook zo belangrijk konden zijn, omdat zij niet ge-
bukt gingen onder een dreiging of vrees voor scheuring,

Pg, Luteraan heeft slechts twee stemien voor zijn resolu-
tie weten te veroveren. Uiteraard kan ik uij daarover alleen
maar verheugen. De partij heeft daarmee duidelijk elke neutra-
liteit in de oorlog van China en Korea tegen het wereldimperia-
lisme verworpen. Zij heeft ook het (oj3 het Congres voor het
eerst naar voren gebrachte) argument ter zijde geschoven, dat
de wenselijkheid van de strijd nog niet de mogelijkheid van die
strijd inhoudt. De Partij heeft daarmee gehandeld naar de tra-
ditie van Marx, die tijdens de Parijse Commune aan Kugelmann
schree.t?:nDe wereldgeschiedenis zou wel'zeer gemakkelijk te ma-
ken zijn, als de strijd slechts op de voorwaarde van onfeil-
baar gunstige kansen werd opgenomen."

Ook zij, die zich van stemming onthielden, waren het op
dit punt met Pg. Luteraan ONEENS. Het is belangrijk, dit vast
te stellen, omdat naar mijn stellige overtuiging DIT vraag-
stuk de kern van de discussie vormde. Het misverstand,' als «ou-
den wij de oorlog "willen", is door Pg. Luteraan op het Congres
niet herhaald» Evenmin heeft hij daar de opvatting, dat een
.eventuele oorlog geen "normale1', inter-imperialistische oor-
log is j maar een oorlog van het contra-revolutionnaire imperia-
lisme tegen de door het wereldproletariaat en de koloniale vol-
keren veroverde posities, aangevochten. De kern van de menings-
verschillen bij dit probleem is hierin gelegen, dat Pg. Lute-
raan de meerderheid (en de Internationale) verwijt, de REVOLU-
TIONAIRE consekwenties van een dergelijke oorlog te overschat-
ten.

Do«h het is niet mijn bedoeling, een nabeschouwing te ge-
ven over de discussie met Pg. Luteraan. Aio ik de pen ter hand
heb genomen, dan om het ernstig verschijnsel, dat vijf Congres-
afgevaardigden zich van stemming over de Internationale reso-
lutie onthouden hebben.-Vijf stemmens dat is een vierde deel
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van de Partij. En kwalitatief is het méér dan dat, omdat de ge-
hele ai deling Rotterdam er bij inbegrepen is.

Stemmingonthouding kan verschillende oorzaken hebben. De
meest normale is, dat men zich - om welke reden ook - niet van
de standpunten op de hoogte heeft kunnen stellen en zrch daarom
nog geen mening .heeft kunnen vormen. Zou dit de motivering zijn
van de vijf blanco-stemmers, dan kon men slechts tot één con-
clusie komen: het Congres is slecht" voorbereid, de partijgeno-
ten hebben zich niet voldoende van de problemen op de hoogte
kunnen stellen. Op het -Congres zijn daarover geen klachten ge-
uit. En naar ik meen: terecht. Natuurlijk, er heeft veel aan
de voorbereiding gemankeerd. Doch er is , binnen het raam van
de mogelijkheden, gedaan wat gedaan kon worden. De voorberei-
ding was niet; slechter dan bij de vorige congressen.

Het is niet mijn bedoeling, bij alle vijf blanco-s t emmers
dezelfde motieven te veronderstellen. Het kan inderdaad gebeu-
ren, dat men na liet kennisnemen van de discussies nog niet
tot een besluit kan komen. Voor een kwart deel van de Partij,
met inbegrip van de hele Rotter damse ax deling, kan dat echter
niet gelden.

Men zal veel eer verplicht zijn de politieke betekenis
van een zo sterke tendens tot s tem- onthouding te onderzoeken.
Had deze tot ondergrond, dat men én de thesen van de Interna-
tionale én die van Pg. Luteraan verwierp omdat men beide stand-
punten verwierp ? Was de onthouding dus geen "ïjeutrale" daad,
maar een politieke, die daarom het karakter van onthouding
kreeg omdat men eenvoudig VERZUIMD had zijn eigen standpunt
aan het Congres ter discussie voor te leggen 7 Een verzuim
da-c dan in deĵ  eerste plaats gezocht moet worden in een onvol-
doend begrip van wat men zelf dan eigenlijk wel wil?

Het antwoord heeft, althans een deel der blanco-stemmers,
zelf op het Congres gegeven. Omtrent het voornaamste punt
"̂neutraliteit" t. a. v. dan wel ondersteuning van de Ghinees-
Koreaanse legers) waren zij het niet de meerderheid eens. En
toch richtten zij hun voornaamste aanvallen op de meerderheid,
verweten deze "onnodige scherpte" tegen Pg» Luteraan, verklaar-
den dat e.r "toch wel wat goeds aat in liet standpunt van Pg. .
Luteraan", zonder ook maar een ogenblik aan te geven waar, hoe,
wat, in welk opzicht. Zonder ook te pogen - met uitzondering
van de üelftse aigeyaardigde - concrete critiek op de resolu-
tie van de Internationale te formuleren.

Men kan voor een dergelijke houding weinig respect hebben.
Zij is onprincipieel. Zij is de Partij en elke partijgenoot
afzonderlijk onwaardig. Men vecht voor een lijn. Die lijn was
duidelijk. Dan zeurt men niet dat Jantje en Max allebei té$$jL££

een beetje ongelijk hebben, dan bepaalt men zijn plaats.
Politiek is voor ons een ernstig ding. Als raen van mening is,
dat de honder duizenden Chinese en Koreaanse strijders terecht
hun LEVSW inzetten voor de strijd tegen het imperialisme, dan
zal men hier, iri een zaaltje *in Amsterdam, de moed moeten kun-
nen opbrengen zich duidelijk én scherp uit te spreken tegen



een tendens die "neutraliteit" eist ten aanzien van de Chinese
en Noord-Koreaanse legers in Korea.

Daar waar de blanco-stemmers zelf hebben nagelaten, duide-
lijk te maken waarom er naar hun mening "wel wat goeds ait in
het standpunt van Pg. Luteraan", terwijl ze toch PRINCIPIEEL
met deze van mening verschillen, zullen wij althans moeten po-
gen de verklaring voor deze ietwat tegenstrijdige politieke
symphatïen te vinden. Als wij ons daarbij vergissen, niets zou
ons liever zijn dan in het volgend nummer van het "Kompas" daar-
over een terchtwijzing te vinden van- de blanco-stemmers.

Onze solidariteit met de Chinese en Noord-Kore,aanse legers
is volkomen in overeenstemming met do tradities van de Vierde
Internationale. Daarover bestaat ook bij de meerderheid der
"onthouders" (zij die reeds lang in de beweging zijn en haar
tradities hebben geassimileerd) geen twijfel. Zij zouden hun
eigen verleden en hun eigen oprechte overtuiging verraden, te
dien aanzien enige wijziging voor te stellen. Doch zij schrik-
ken terug voor de consekwenties, die hier, in Europa, uit dit
standpunt voortvloeien.

De resolutie van de Internationale is ook daarom zo scherp,
omdat het een levensnoodzaak voor onze secties is, fouten, door
onze Griekse en Chinese kameraden begaan, te vermijden. In
Griekenland begrepen onze partijgenoten te laat, dat de tegen-
stellingen tussen de Sovjet-Unie en de imperialisten, hoe zeer
ook van.invloed op het verloop van de burgeroorlog, het klasse-
karakter van de burgeroorlog niet wijzigden. Mét de partisanen,
ja, de Stalinistische partisanen, betekende-voor ons de weg
naar de revolutie. Neutraliteit kon onze sectie slechts isole-
ren.

In China waren onze kameraden zo geabsorbeerd door de mis-
daden van het Stalinisme, dat zij niet tijdig de KOERSWIJZIGING
van de Stalinistische partij begrepen en»toen de massa's, ja»
de "Stalinistische" massa's, tot omverwerping van het regiem
van Tsjang Kai Tsjek overgingen, geisoleerd ter zijde stonden.

De Stalinistische arbeiders (en in Frankrijk en Italië
vormen zij de meerderheid der arbeidersklasse) zijn bewuste
tegenstanders van de oorlogsvoorbereiding. En meer dan dat: zij
willen de Sovjet-Unie tegen het imperialisme verdedigen. Zij
willen de nederlaag van hun eigen bourgeoisie. Mocht het impe-
rialisme de mensheid opnieuw in een oorlog storten, dan heeft
het onmiddelijk te doen met millioenen REVOLUTIOKNAIR-DEFAITIS-
ÏISCHB ARBEIDERS. Dat is één van de redenen van ons optimisme,
ook en zelfs als een oorlog mocht uitbreken met al zijn ver-
schrikkingen. Zullen wij SAMEN met die arbeiders moeten strij-
den, ja of neen ? D.w.z. begrijpen wij van welk enorm belang
de Stalinistische arbeiders in de strijd tegen oorlog en oor-
logsvoorbereiding zijn ? Of moeten wij die arbeiders met hun
leiders op één hoop gooien? En meer dan. dat: moeten wij geen
onderscheid maken tussen een Stalinistische partij die de bour-
geoisie bij de "opbouw'1' en de "vaderlandsverdediging" steunt
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en een Stalinistische partij die, ondanks al het verraad, en de
misdaden van haar leiders, in geval van oorlog tegenover de ei-
gen bourgeoisie staat en de Sovjet-Unie verdedigt? Moeten wij
voor dat alles de ogen sluiten omdat de Stalinistische leiders
schurken zijn ? Laat ons eens zien hoe Trotsky daarover dacht
in Juni 1940, toen de Stalinistische partijen in Amerika en
West-Europa deiaitistisch waren als gevolg van het Stalin-ïïitler-
pact : „jn Frankrijk tonen de Stalinisten moed tegen de re-

gering, Zij worden nog steeds geinspireerd door de
Oetoberrevolutie. Zij vormen een selectie revoluti-

' onnaire elementen, misleid door Mo;scou, maar zij zijn
eerlijk. Als zij in de Verenigde Staten vervolgd
worden en anti-patriottisch .blijven omdat Moscou
zijn nieuwe draai uitstel^, zou dit hen belangrijke
politieke autoriteit geven. Onze afkeer van het
Kremlin zal deze politieke autoriteit niet vernieti-
gen. Ui/ij moeten ze objectief zien. Wij moeten ze be- -
schouwen uit een objectief Marxistisch oogpunt. Zij
zijn een zeer tegenstrijdig verschijnsel. Zij begon-
nen met de Oetoberrevolutie als baè&s, zij zijn ont-
aard, maar zij hebben grote moed. Wij kunnen ons niet
laten leiden door de antipathiën van onze morele ge-
voelens. Zelfs zij die een-aanslag op Trotsky's huis
pleegden (in. Mei 1940, de tweede aanslag in Augustus
1940 werd ïrotsky noo.dlottig - Hol B. ) hadden grote

•v moe d. Ik geloof dat wij kunnen hopen dezö arbeiders
die als een kristallisatie van de Octoberrevolutie
begonnen, te winnen. Wij zien ze negatief: hoe deze
hindernis te overwinnen ? Wij moeten de basis tegen
de top opzetten. De Moscou-bende beschouwen wij als
bandieten maar het gelid beschouwt zichzelf niet als
zodanig doch als revolutiormairen. Zij zijn verschrik-
kelijk vergiftigd. Als wij tonen dat wij begrijpen
dat wij een gemeenschappelijke taal hehben, kunnen
wij hen tegen hun leiders in verzet krengen."

Het is deze geest, welke de Internationale perspectieven
bezielt. Wij moeten de Stalinistische arbeiders objectief,
Marxistisch zien. Zien wij AüEïïïï de misdaden van de GPOe,d.w.z.
van hen die de Stalinistische arbeiders misbruiken, negeren
wij de revolutionnaire factor welke deze ARBEIDERS vormen, dan
zullen wij er NOOIT in slagen een kloof tussen leiding en gelid
tot stand te brengen.Begrijpen wij echter, dat het verzet van
deze arbeiders tegen oorlogsvoorbereiding en oorlog IN WEZEN
revolutionnair is (ondanks alle bureaucratische misvormingen)
dan zal het ons niet moeilijk vallen de. weg naar hen te vinden.

Betekent dat een plotselinge liefde' voor een "verlepte
schone" om Pg, Luteraan's proza te gebruiken ? Voor wie onder-
scheid weet te maken tussen de Stalinistische massa's en hun
verradersleiders, is dat niet eens een vraag. Wij geven geen
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woord, geen komma op van onze vernietigende critiek op de Sta-
linistische misleiders. Het probleem is echter, ook de massa's
te leren dat de Paul de Groots misleiders zijn. Dat kan alleen,
als men de aspiraties van die massa's begrijpt en aan hun ac-
ties, waar dat mogelijk is, deel-neemt.

Wij "capituleren" dus niet voor het Stalinisme. En toch
is het deze beschuldiging van Pg. Luteraan die hem bij de blan-
c-o-stemmers zoveel crediet heeft gegeven. Is dat op het Congres
niet zo duidelijk gezegd, persoonlijke gesprekken met de stern-
onthouders hebben mij iri die mening gesterkt.

Wat kan daar de reden van zijn ? Terwijl' men theoretisch
de ondersteuning van China aanvaardt, vreest men de gevolgtrek-
kingen van een dergelijk standpunt voor Europa. Het is niet
toevallig dat ALLE Rotterdamse afgevaardigden tot de "onthou-
ders" behoorden. Dichter naar de Stalinistische arbeiders, niat
alleen door duidelijk uit te spreken dat wij de Sovjet-Unie,
China, Korea verdedigen, maar indien mogelijk ook door eenheids-
frontacties met deze arbeiders en hun organisaties, past slecht
in de conceptie van de huidige O.V.B.-leiding. Laat men niet
beweren dat ik onze Rotterdamse partijgenoten met deze leiding
vereenzelvig. Doch, om met Trotsky te spreken i

"Meer dan eens zal de partij zijn eigen mensen in de
vakbeweging er aan moeten herinneren dat EEN PAEDA-
•GOGISCH AANPASSEN AAN DE MEER ACHTERLIJKE LAGEN VAN
HET PROLETARIAAT NIET MAG WORDEN OMGEZET IN EEN PO-
LITIEKE AANPASSING AAN DB CONSERVATIEVE BUREAUCRA-
TIE VAN DE VAKBONDEN, (onderstreept door Trotsky).
Elk nieuw ontwikkelingsstadium, elke groei van de
partij-gelederen, elke toeneming van de complicatie
der werkmethodes opent niet alleen nieuwe mogelijk-
heden maar ook nieuwe gevaren,"

En ik kan de verleiding niet weerstaan ook de volgende zifi
te citeren»

"Arbeiders in de vakbonden, zelfs zij die getraind
zijn in de meest revolutionnaire school, vertonen
vaak een tendens, zich van de partij-controle los te
maken."

In het blanco-stemmen, het zich reserveren van een "eigen
mening" dus, zit ongetwijfeld ook tot zekere hoogte die tendens
om zich van de partij-controle, in dit geval de politiek van de
partij, los te maken. Doch wat. ons thans het meest interesseert
is, welke actuele politieke oorzaak deze houding heeft doen
ontstaan. En daarbij keren we terug tot de O.V.B.-leiding.

Naast (of beter s tegenover) onze partijgenoten, vormt Van
der Berg de meest politieke tendens in de O.V.B. Zijn sterk
KLEIN-BURGERLIJK anti-stalinisme sluit niet zonder succes aan
bij het oprechte, revolutionnaire anti-stalinisme van de OVB-
arbeiders, die in menige actie hebben ondervonden tot welke
misdaden de Stalinistische leiders in staat zijn. Het valt



®nze partijgenoten in de OVB niet moeilijk, met deze arbeiders
een gemeenschappelijke taal te.vinden. Doch laten zij er voor
waken, zich bij het anti-stalinisme van VAN DER BERG aan te
sluiten. Natuurlijk, ik weet dat Van der Berg gevoelig is voor
de druk. van die arbeiders. Doch politiek MISLEIDT hij ze met zijn
"derde front", zijn "democratisch-socialistische" frases, zijn
"neutraliteit" ten opzichte van de"twee e-örlogsblocs". Zij
deugen niet, de leiders die vijandig staan tegenover de verde-
diging van de Sovjet-Unie. Zij zullen morgen de "voordelen" van
het "democratische" imperialisme ontdekken. En wij zullen nooit
het vertrouwen van de Stalinistische arbeiders winnen als. zij
onze politiek met die van Van der Berg zouden kunnen vereenzeL-
vigen. Zij zijn niet zo naief als wij denken» Ook zij hebben
hun leiders leren kennen. Maar zij hebben nog geert; andere keus:
in het gunstigste geval beschouwen zij ons als een sectarisch
groepje in het ongunstigste .geval als fascisten. Zij hebben te-
recht wantrouwen in een Van der Berg, Zij willen de Sovjet-Unie
verdedigen. Het "derde front" van de warhoofden kan ze gestolen
worden, ' • .

REVQLUTIONNAIR anti-stalinisme, een correcte eenheidsfront-
politiek tegenover de E.V.C., begrip voor wat de Stalinistische
MASSA's beweegt, past niet ze8r in het kader van de voornaamste
klein-burgerlijke of sectarische O,V,B.-leiders. Als het onze
partijgenoten in het O.V.B. nog niet mogelijk is,- dit probleem
in zijn volle omvang te stellen, dan is dat begrijpelijk'on
neemt geen verstandig partijgenoot hun dat kwalijk. Het werken
in de vakbeweging eist geduld en tijd. Doch de PARTIJ dient in
de krant, in de propaganda en agitatie een duidelijke taal te &
spreken. Er is nu eenmaal een verdeling der taken. Geen enkel
partijlid in de vakbeweging zal echter van de Partij kunnen, ver-
langen, dat zij haar politieke perspectieven voor een hele peri-
ode (in dit geval nog wel de politieke perspectieven van de hele
Internationale) aanpast aan het stadium van bewustzijn in een
bepaalde vakcentrale of nog ergerj aan de verwarde opvattingen
die in de leiding van die centrale heörseni Men zal eBn -JUIST
PERSPECTIEF MOSTEN HEBBEN, ZICH BEWUST MOETEN ZIJN VAN ZIJN
TAKEN, WIL MÏÏN OOK DE JUISTE TACTIEK VINDEN 111 DE VAKBEWEGING,
Zich "onthouden", blanco stemmen omdat de concretisering der ta-
ken in de vakbeweging ZEER MOEILIJK zal zijn, is struisvogel-
politiek. Zou de beweging als geheel een dergelijke instelling
hebben, dan was de Partij een waardeloos instrument, niet in
staat leiding te geven.

Als ik de stern-onthouding der Rottera.am.se afgevaardigden
zo nadrukkelijk onderstreept heb, dan niet uifanti-Rotterdamse"
gevoelens. Dat ware belachelijk. Even belachelijk als het meer
dan eens geuite verwijt dat ik "pro-Rö>tterdams" zou zijn. Wat
beslissend is - en altijd geweest is - is het feit dat Rotterdam
de meest proletarische afdeling van de partij is, die er als
geen andere afdeling in is geslaagd zich in de vakbeweging te
verankeren. 'Dat heeft, om met Trots.ky te spreken, zijn voor-
delen, doch ook zijn gevaren. Vooral omdat de organisatie,
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waarin zij werken,, los- is komen te.s-ta.an van de massale vakor-
ganisaties. Dat-vergroot het' geva|f van s ©ctarisc,};ié-beïnvloe-
ding. En in het anti-stalinisme Vlöi de OVB-ieidimg schuilt
een behoorlijk portie sectarisme,.'-

Het is niet te verwachten, jdat de T3'l|î ë''oiBteamers-voet-
stoots de juistiiL©"id *--*' „„^^ ~i_. „..-K->i.tiL, a&f,.R„„.„̂  . 1*-:-,,-,«-u.;
heb ik een te .©rote
van hun Sitreffî or.thoudirig. Misschj.e,n.:|.1 ..
te 'weinig .aandacht besteed aan de. ;bjbngï%dr'ï5'eiiel«iiïïg, en- d.an
niet uit onverschilligheid maar' dojp:pr;;z¥̂ 4ofïör̂ 'è1:''ë! :omstâ :èigh:e
den. Ik weet het niets "Uit de bötŝ g' Üer^ :meaingëa ontstaat
de waarheid" zeggen de Fransen, MaMÏ evenmin fils. de l:i.ef-de -
een botsing slechts van één kant komen. Dat de "onthouders'1
zich uitspreken» De partij heeft e?' recht op te weten op
punten van de resolutie zij eventueel.verschillen,

.Het is niet mi^n bedoeling, op deze wijze een discussie te
"forceren", De Partij is niet gediend met kunstmatige menings-
verschillen. Doch het is wel hefe ZWAKSTE'punt van het Congres,
dat 25 % der ef gevaardigdengeen. houding wist te bepalen ten
aanzien van de "Internationale Perspectieven".

Men kan het met Pg, Luteraan oneens zijn, men kan van mening
zijn dat de door hem ontworpen perspectieven funest zouden zi;jn
voor de beweging, doch men zal niet kunnen beweren, dat hij de
Internationale voor de komende periode zonder politiek,zonder
perspectieven heeft willen laten, Pg,, Luteraan kan op zign.
beurt van de meerderheid hetzelftï̂ 1 getülge-n- Doch wat te neggen
van een tendon£, die -gezien haar .S:të:rkte, (25%) recht heeft op
vertegenwoordiging naar liet We.reïdc°nSres, maar die geen poli*-
tiek standpunt weet te bepalen, althans haar opvattingen niet
formuleert ? Wat zou haar advies o.p iiét Wereldcongres zijn 7
Stemonthouding ? Een Internationale ZONDER perspectieven voor
de komende periode ?

Het antwoord kunnen de.kameraden slechts zelf geven. .Hun $
plaats in onze gelederen is te belŝ ngrijk dan dat hun stern-ont-
houding de Partij tevreden kan stelleïi.

Nol
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C )

Kort verslag van de besloten ledenvergadering van de
Bevolutionnair Gomiriunistisclie Partij (R. C. P . ) » af d, Rotterdam
gehouden op Woensdag 3 October 1951 te 20.00 uur, ten huize
van Versloot ,Harmen,geb. 12-10-1883 te Schiedam (bekend),

Aanwezig slechts 7 personen.' De vergadering was aan-
gekondigd per convocatie (afschrift aangehecht),

Hofland»Albert,geb, 14-9-1916 te Rotterdam (bekend),

van de 4e internationale in Zwitserland, Spr,deelt mede,dat
' ' »,dit congres als afgevaardigde van de Belgische

heeft

nu / Germain,B.,zegt dan,dat 75 afgevaardigden uit 25 lan-
den het congres hebben bezocht. Spr. schetst in grote trek-
ken het onderscheid tussen de twee wereldoorlogen en de ko-
mende,hetgeen ook op het congres door diverse sprekers dui-
delijk naar voren is gebracht, In alle landen wordt gewerkt
aan een derde wereldoorlog,

.In wezen waren de oorlogen van 1914 en 1940 kapita-
listische oorlogen, n.l, het ene kapitalistische land wilde
het-andere vernietigen; het. Hit Ier-Duitsland trachtte dit', n
tezamen met het fascistische Itali'ê.

De kapitalistische landen konden zich zulks veroorlo-
ven, omdat de arbeidersklasse te zwak was om hiertegen in
verzet te komen. Nu is het echter anders,het kapitalisme is.
in doodsstrijd; de komende werkloosheid en de steeds stij-
gende prijzen zijn levensgevaarlijk voor het- kapitalisme.

Uit deze doodsstrijd wordt een nieuwe oorlog geboren,
die zal worden gevoerd tegen de steeds sterker wordende ar-
beidersklasse. Overal ter wereld komen de arbeiders tegen
hun kapitalistische uitbuiters in verzet en zal het wereld-
proletariaat zich ontdoen van haar kapitalistische ketenen
en met dat stelsel afrekenen,

Noodwendig zal het kapitalisme de strijd moeten aan-
binden om het komende gevaar - het wereld-proletariaat - te
vernietigen. Inflatie - voortkomende uit de krankzinnige be-
wapening,prijsstijgingen en directe verslechteringen van .
het levenspeil - zal er toe bijdragen het verzet te bespoe-
digen,

Spr. zegt, dat dit in grote trekken de opvattingen
zijn van alle vertegenwoordigers op het congres. Onze taak
is het om elke actie en elk verzet tegen de kapitalistische
dictatuur'te steunen, waa-r en door wie ook dit verzet wordt
geleijd.

- Spr.' -
er$
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Spr, noemt als voorbeeld de v/eerstand tegen het re-
giem Franco in Spanje,wparin ook onze kameraden samen rnet
de anarchisten een werkelijk aandeel hebben»

Het verzet in Perzi'ê is een burgerlijke actie" en de
leiding hiervan zal er voor moeten waken,dat straks de ar-
beiders niet te..;en haar in opstand zullen kom en, als blijkt
dat ook zij een bureaucratische en geen arbeidersregering
sullen vestigen. In al deze acties zullen onze kameraden
trachten de leiding te nemen.

Spr. zegt,dat ook op het congres de Sovj et-Unie ter
sprake is gebracht. Het congres stelde vast,dat de S.U»- bu-
reaucratie haar houding zal moeten wijzigen,zij zal gedwon-
gen moeten worden rekening te houden met de eisen van het
in beweging komende wereld-proletariaat* Indo-China he : f t
reeds het hare daartoe bijgedragen,door wel samen te strij-
den,doch de directe inmenging van de Sovjet-Unie af te wij-
zen.

Ook"wijn hebben hiertoe veel bijgedragen. De perspec-
tieven vooreen wereldrevolutie zi jn beter geworden. Overal
ter wereld zullen de actieve arbeiders zich los maken van
het kapitalistische stelsel. In de "Labour-party" is reeds
deining te bespeuren. In Amerika zitten - al is het dan on-
der zeer moeilijke omstandigheden - mesr dan honderd van on-
ze kameraden in vooraanstaande functies in de vakbeweging.

Het is onze taak goed toe te zien op de groei van
het verzet in de arbeidersklasse,zodat wij direct kunnen
deelnemen.

Het congres is er van overtuigd,dat zelfs de socialis
tische leiders zullen moeten capituleren voor de eisen van
hun arbeiders. Ook hier zal men paraat moeten zijn. Wij mo-
gen niet de kans lopen de leiding te verliezen. Onder dwang
van het wereld-proletariaat zal zowel in de socialistische
als in de communistische-partij-bureaucratie een omwente-
ling plaats vinden. Spr. zegt,dat het congres is gesloten
en de afgevaardigden heen zijn gegaan met de overtuiging de
v/ere l d met een algehele revolutie te winnen.

Hofland,A.,dankt Germain,E,, voor zijn uiteenzetting
en zegt,dat een antwoord van de hand van Oosterwijk,Gornelis
geb»6-11-1906 te Rotterdam (bekend) ,op het artikel in "Kom-
pas" van Juli 1951 (zie dezerzijds schrijven Ho»1176.,d,d„
15-9-1951) in het volgende "Kompas" zal worden opgenomen.

T" Drenth,Hugo Herman,geb.23-2-1916 te Haste,wonende te
's-G-ravenhage,zegt,dat het partijbestuur heeft besloten in

cLv twee districten deel te nemen aan de a.s,verkiezingen,n.1.
in Amsterdam en Rotterdam. De financiële zijde is echter de '
grootste moeilijkheid. Het is misschien mogelijk,dat hst
Internationaal Secretariaat (I .S.) een gedeelte van de ver-
kiezingskosten zal dragen*

Spr.zegt,dat het Centraal Comité de moeilijkheden in
de afdelingwniet onderschat,doch is van m~ning dat het geld
- nodig voor het deelnemen aan de verkiezingen - er zal ko-.
men. Spr. zegt,dat de afdelingen actiever moeten werken.

Het partijbestuur heeft besloten elke afdeling maan-
delijks te laten vergaderen in te: enwoordigheid van een
hoofdbestuurder en heeft voor Rotterdam aangewezen Combrink,
Hendrikus Johannes,geb.25-2-1913 te Hof van Delft ('bekendJT

— Tevens •—



ïevens zullen met spoed cursusvergaderingen moeten
vorden georganiseerd, welke aanvankelijk een "besloten ka rak-
ter zullen dragen, maar bij voldoende belangstelling voor

i ieder toegankelijk zullen zijn,

»• -- Versloot ,H. , zegt , zijn functie als bestuurslid van de
afdeling Rol1 1 er dam wegens gezondheidsredenen te willen neer-
leggen, mede i, v. m. sijn bestuursfunctie in de Algemene Bond
yan Ouden van Dagen, afdeling Rotterdam-R. l'Ï.O. (betrokkene
is 2e voorzitter van genoemde afdeling; opm. I. D. )

V_ao.rgesteld_ ..... wg.r,.d±-̂ ScMg2i£r., Adonis Marinus,geb.22-2-
!922 te Rott erdam'"( bekend) , in- het afdelingsbestuur op t e ne»

voorstel wordt goedgekeurd.

Schiramer,A«I'l, , zegt toe de werkzaamheden: van Versloot,
H., geheel over te nemen»

Hofland. , A. , s lui t hiernr. te 2%30 uur de vergadering.
(EINDE).

c v



BEVQLUTIONNAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ.

Afd, ROTTERDAM. Org.secr. Adamshofstraat 129a

W.M.

Ik nodig je uit tot het bijwonen van een ledenvergadering

op Woensdag 3 October 1951 ten huize van Kam-Versloot.

Aanvang Snuur precies.

Aller, opkomst is dringend gewenst.

Agenda:
Verslag I.S. door een der afgevaardigde.
Bespreking Kompas.
Kamer verkiezingen.
VerkiezL ng bestuur.

Kam. Gr o et e'n
P.Siteur.
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Verbinding:

Ho. 227

Onderwerp; Bestuursverg. R.C.P.
Datum ontvangst bericht: 16 - 2 - 1952
Betrouwbaarheid berichtgevers betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht verzonden aan: —
Medewerkende instanties: geen
Ondernomen actie: geen
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OP KAART

DAT;
PAR;

22 FEB.

ring van
Kort verslag van de besloten bestuuravergade-
Revolutionnair x Communistische Partijj

(R.O.P.')V afdeling Rotterdam, gehouden op Woensdag, 13
Februari 1952, te 20 uur, ten huize van: Versloot,
Harmen, geboren 12-10-1883 te Schiedam. (bekend)

AanwezigÊJ^ personen.
Siteur, Pieter, gebparen 1-9-1895 te Rotterdam !

(bekend) opent te 20*10 uup̂ de vergadering en zegt, dat \e opvattingen van de a££eling Rotterdam (zie dezerzijds^

schrijven I.D.ÏÏo. 174-ud. 14-2-1952) in het partijbe-
stuur zijn besproken en dat Drenth, Hugo Herman, geborerj
23-2-1916 te Haste (Dld), wonende te 's-Gravenhage hier-^
over verslag zal uitbrengen.

Drenth, H.H. herinnert aan de scherpe tegen-
stellingen in de vorige vergadering, welke dusdanig wa-
ren, dat Oosterwijk, Cornelis, geboren 6-11-1906 te Rot-<
terdam (bekend) en de gehele Rotterdamse afdeling het
standpunt van het partijbestuur niet wilden en konden
aanvaarden.

Spreker zegt, dat het Rotterdamse standpunt
Zondag j.l. in het partijbestuur breedvoerig is bespro-
ken en van alle zijden is belicht. Ka lang wikken en j
wegen is besloten, dat de Rotterdamse afdeling geen deelj
meer zal zijn van de Nederlandse Sectie.

Spreker zegt in opdracht van het partijbestuu
met Oosterwijk, C. besproken te hebben, hoe alles het
beste ten uitvoer gelegd kan worden.

Men is dan als volgt overeengekomen:
De laatste Tribune zal Zaterdag, 1 Maart ver-

schijnen. Hierin zal de mededeling worden geplaatst,
dat de afdeling Rotterdam zich heeft teruggetrokken
^wegens "meningsverschillen".

Spreker zegt, dat de rest van de partij ille-
inen van de 4e"gaal zal _ _ _

frn̂ reTn̂ rtl"öïfale''en'±n opdracht van het ï.S."in-het H.V.V.
zal treden. -...,,.

Spreker zegt een brief naar de leiding van het
O.V.B, te zullen zenden, waarin hij bericht, dat hij
zich terugtrekt uit het O.V.B., omdat hij in deze orga-
nisatie niet genoeg perspectief ziet om tot een massa-
beweging te komen, daar dit geremd wordt door de kort-
zichtigheid van de landelijke leiding.

Zo nu en dan zal contact met elkaar worden op-i
genomen tot het bespreken van de persoonlijke ervaringen;
opgedaan in het N.V.V.

Spreker zegt, dat de afgescheiden afdeling
Rotterdam i



f
} ,

—2—

, . Rotterdam hier natuurlijk buiten valt, doch dat het
partijbestuur het wel op prijs zal stellen, als een verH
trouwensman van de afdeling Rotterdam zo nu en dan eens
komt praten, temeer daar men in Amsterdam in contact
blijft met het Internationaal Secretariaat en Rotterdam

7 dan ook kennis kan nemen van de besluiten op internatio-l
naai terrein.

\r zegt, dat, hoewel van inzicht verschil
lende, allen toch revolutionnairen zijn, die de grondbe-
ginselen van de 4e Internationale onderstrepen. Gradue-
le verschillen over de tactiek verwijderen ons niet ver-
der van elkaar dan nodig is en misschien zijn we spoedig
weer éé"n en treden we sterker dan we geweest zijn naar
voren.

Spreker eindigt met de verzekering, dat de
vriendschap zijnerzijds en die van de partijleiding zal
blijven.

Met een hartelijke handdruk verlaat spreker
de vergadering.

< OosterwiJk, C., het woord nemend, zegt, dat
de beslissing,zoals deze nu gevallen is, de beste is;
tot aan het congres meelopen heeft geen zin meer.

Practiseh kunnen we meer gaan doen, nu we niet
meer zijn gebonden aan de partij. Twee jaar geleden pro-
beerden we een andere naam te geven aan de partij, doch
dit werd door het congres niet aanvaard.

We zullen tot een nieuwe partij moeten komen
in de geest van de oude R.S.A.P.j waarvoor meer belang-
stelling zal bestaan.

Spreker titelt voor om, voordat verdere beslis-
singen worden genomen, te wachten tot de laatste
"Tribune" verschijnt en de zaak in zijn geheel naar bui-
ten bekend zal zijn.

Bij het verschijnen van die Tribune zal een ge
stencild blaadje worden ingevouwen met de omschrijving
van het Rotterdamse standpunt om te komen tot de weder-
oprienting van de oude R.S.A.P.

Dit wordt-aangenomen.
( ) Tevens stelt spreker voor om op 6 Maart a.s.

een vergadering te beleggen, waarop de reacties van ver-!
schillend© zijden - o.a. van de Socialistische Unie en
de Vlam - zullen worden besproken. Ook zullen dan alle
oude R.S.A.P.-ers worden aangeschreven.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de ver-
gadering door Siteur, P. gesloten. Einde.

/
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19 MMRF1952

Kort verslag van de besloten vergadering van
de uitgetreden afdeling Rotterdam van de Revolutionnair
Communistische Partiĵ  (RTc'rP.), gehoudenT op Donderdag,
6 Maart 1952, te 20 uur, ten huize van Sterk, Arie, ge-
boren 18-10-1906 te Vlissingen (bekendtÜ

Aanwezig 10 personen
De vergadering was mondeling aangezegd.

Ho^"ï- Opsterwijk, Cornelis, geboren 6-11-1306 te
Rotterdam (bekend) opent te ruim 20 uur de vergadering,
heet allen hartelijk welkom en geeft een kort overzicht
van. de gebeurtenissen der laatste weken en van de beslis-
sing, die heeft geleid tot het uittreden van de Rotter-
damse afdeling uit de R.C.P. (ziè~t!̂ rê rsi4&I_sckri;ivel1
no._174 ddr~13̂ 2nW2 en no. 227 dd. 22-2-1952T

~ S~pr. zegt nog eens nadrukkelijk, dat het be-
sluit van het partijbestuur onder de thans heersende om-
standigheden onverantwoord is en dat de afdeling Rotter-
dam de verantwoordelijkheid voor da gevolgen, die bij de
uitvoering daarvan zeker nadelig zullen werken, niet kan
nemen.

Bovendien staat vast, dat, indien het O.V.B. j
geadviseerd zou worden in zijn geheel over te gaan naar j
het &.V.V., dit door de leden als verraad van de arbei-!
dersklasse beschouwd zal worden. |

Tevens 3ou men volkomen prijsgeven, wat men \e jaar geleden^is begonnen en wat nu bereikt is en j

wel, dat een gedeelte van de R.C.P.-opvatting is opgeno-j
men in het O.V.B.-program, n.l. het belangrijkste punt:
"De glijdende loonschaal".

Spr. e,rj£ên±„de_,j?a,ar4e Y_an de politieke intrede
in de massakeweging, doch is van mening, dat, indien
Trützky nog had geleefd, ook hij van mening zou zijn,
dat onder deze omstandigheden een andere weg bewandeld
diende te worden.

l Combrink, Henricus Johannes Theodorus, geboren
27-5-1884- te Schiedam, wonende te 's-G-ravenhage zegt,
dat ook̂ e af de l ing...Den Haag, met uitzondering van
Drenth, HugcTïërman, geboren 23-2-1916 te Haste (Bid),
het besluit van het partijbestuur heeft verworpen.

Spr. zegt het meest te betreuren, dat de par-
tij heeft besloten niet meer naar buiten op te treden.
Dit is misdadig ten opzichte van de 4e Internationale.

Daar de _J2_arti i..J.ïL. zijn geheel t e., klein is,
levert de toetreding en bl.o.e„ tot het H.V.,V.,..practiseh
geen resultaten op. Dit zou misschien mogelijk zijn, als
in alle" afdelingen van het N.V.V. enkele leden van de
partij opgenomen konden worden.

..acht- ...
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Spr. acht.radicalisme in het H.V.V. niet aan-

wezig; hoogŝ rénjT'een kleine oppositie. De massa in het
N.V.V. legt zich zonder enige tegenwerping neer bij de
besluiten van het bestuur.

Spr. zegt het eveneens te betreuren, dat de
afdeling Rotterdam met haar uittreden niet gewacht heeft
tot het partijcongres en stelt voor alsnog te bewerkstel-
ligen, dat een afgevaardigde van Rotterdam tot het con-
gres wordt toegelaten.

Spr. zegt er nog niet zeker van te zijn, dat
het besluit van het partijbestuur op het congres wordt
aangenomen en zegt tevens toe na het congres met Rotter-
dam contact te zullen opnemen en te bespreken, welke
stappen zullen worden genomen.

Spr. zegt het wenselijk te achten, indien het
besluit door het congres wordt aangenomen, dat de afde-
ing Den Haag aansluiting zoekt met Rotterdam.

Combrink, Hendrikus Johannes, geboren 25-2-
1913 te Hof van Delft, wonende te Delft, zegt het geheel
eens te zijn met de opvatting van~3e Afdeling Den Haag.

Oosterwijk, C. zegt met het uittreden niet tot
het congres te hebben willen wachten, omdat de Rotter-
damse afdeling naar buiten een verklaring wil publiceren,

Spr. zegt verder ongestoord te willen werken
aan het tot stand komen van een Comité als voorbereiding

.vangen. |>ar t ij, öp„, zja _lj;Eeê&mG&e Iï j k e

* Spr. zegt nog geen verklaring klaar te hebben,
zoals de afspraak was, doch hieraan zo spoedig mogelijk
te zullen werken en hierin de nadruk te willen leggen op
het feit, dat de afdeling Rotterdam alleen wegens menings
verschillen met het partijbestuur is uitgetreden, doch
dat de richtlijnen van de 4e Internationale worden aan-
gehouden. Tevens zal duidelijk moeten worden gesteld, dal
de nieuwe partij de massa wil activeren zonder echter
beslag te willen leggen op de vakbeweging.

Dit geschrift zal de nieuwe partij duidelijk .
moeten afgrenzen van het Stalinisme. |

Spr. stelt tot slot voor de naam te kiezen van
"Comité van links Socialisten".

Vervolgens wordt Siteur, Pieter, geboren 1-9-
1895 te Rotterdam Jibekend) verzocht om voorlopig als
penningmeester te fungeren, terwijl Hofland, Albert, ge-
boren 14-9-1916 te Rotterdam (bekend) en Sterk, A., voor
noemd, het secretariaat op zich zullen nemen; deze zul-
len dan tevens zorg dragen, dat alle leden en abonné's
de verklaring toegezonden krijgen.

Hofland, A. zegt, dat wel spoedig een uitnodi-
ging tot een bespreking met de Sp_cJLiJL.is1;ische Unie ver-
wacht kan worden en is van mening, dat men hierop zal
moeten ingaan.

Oosterwijk, C. zegt, dat het partijbestuur
zich niet aan de afspraak heeft gehouden, daar beloofd
was, dat aan de afdeling Rotterdam voldoende kranten
zouden worden toegezonden, zodat alle abonné's en leden
kennis konden nemen van het uittreden van de Rotterdamse
afdeling.

Dit is echter niet gebeurd; alleen de post-,
abonné's hebben op tijd hun krant ontvangen.

Hofland, A. zegt toe hierover te zullen schrij|
ven. Nadat alle besluiten zijn goedgekeurd sluit Ooster-
wijk, G. te 22.30 uur de vergadering. Einde.
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