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• VER'!:ROUWEL IJK 

yerbindi.ag: /,;IP,/ 
No. 637 
Onderwerp: Best.verg. Com. van Links-Socialisten (v.in.q.c.�. a1�.
Dat'liln ontvangst bericht: 26 - 5 - 1952 i l�?v · �-0� • 

R'dam) 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar .. : l.t�1·L �.fÏ · . 
Waardering bericht: betrouwbaar JJ \Q52 

Tevens bericht ver�onden aan: \ AC t /f Off-6 Medewerkende instanties: geen ·- __..J 
-

Ondernomen actie: geen 

• 

• 

\ Kort verslag van de besloten vergadering van 
het "Comit� van Links Socialisten", gehouden op Vrijdag
23 1'lei 1952, te 20 uur, in de zaal van café Kleijburg 
aan de Stieltjesstraat te Rotterdam. 

Aanwezig slechts 14 personen. 
De vergadering was aangekondigd per convo

catie (afschrift aangehecht) 
X{ Hofland, Albert, geboren 14-9-1916 te Rotter-

dam (bekend) opent te ruim 20 uur met een woord van 
welkom de vergadering, betreurt de sledhte opkomst en 
zegt, dat de oorzaak vermoedelijk ligt in het feit, dat
de vergadering aanvankelijk was aangekondigd op Maandag
19 Mei en men zich nu natuurlijk niet heeft ku..YID.en vrij
maken. 

Oosterwijk, Cornelis, geboren 6-11-1906 te 
Rotterdam (bekend) zegt zijn inleiding anders te willen
houden dan aanvankelijk de bedoeling was, temeer daar 
alle aanwezigen geestverwanten en revolutionnaire strtj
ders zijn • 

Spr. geeft dan-een korte uiteenzetting over
de redenen, die er toe hebben geleid, dat de afdeling
Rotterdam uit de R.C.P. is getreden en bespreekt uit
voerig de uitgegeven circulair� (zie dezerzijds schrij
ven I.D.No. 507 dd. 30-4-1952)Y Er zal nu een werkprogramma worden samenge
steld, waarmede ook de buitenstaanders zich kunnen ver
enigen. 

Wij zullen de fouten, in de R.C.P. gemaakt, 
vermijden, een scherpe lijn trekken tussen onze opvat
tingen en die van de Stalinisten en de voetsporen druk
ken van de oude R.S.A.P. 

Spr. zegt het te betreuren, dat de kameraden,
die bij de Menist-herdenking zijn geweest en zich heb
ben uitgesproken voor een revolutionnaire beweging, 
thans verstek hebben laten gaan. 

� de Winter, Augustinus, geboren 2-4-1909 te 1:__J·�s�� �chiedam (bekend) zegt te spreken namens de geestver
wanten, die uit de Socialistische Unie zijn getreden en

� meent, dat de vorming van het nieuwe co�ité breder van 
opzet had kunnen zijn, als met deze mensen contact was 

� 
opgenomen, zodat een werkcomité samengesteld had kunnen

';,r� worden. 
Spr. stelt voor een program samen te stellen,

waarmede iedere revolutionnair zich kan verenigen en 
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waaruit tenslotte een nieuwe politieke partij geboren 
wordt. 

Oosterwijk, C. zegt altijd bereid te zijn va 
gedachten te wisselen met mensen uit de Socialistische 
Unie, als de kans bestaat, dat er iets goeds uit gebo

,1 ren wordt. 
fb Echter met de 11 r.1orele Herbewapeningsartisten" 

wordt niet onderhan1eld. 
Spr. zegt wel een nieuwe actie in samenwer

king met de Wlnter, A. te willen beginnen. 
Besloten v,ordt, dat de i/inter, A. in samen

werking met Hofland, A. een werkprogram zal samenstel
# len en dat zij hiertoe zo spoedig mogelijk bij elkaar 

zullen komen. 
Hofland, A. sluit hiermede te 22.30 uur de 

vergadering. Einde • 

A F S C H R I F T 
-----============ 

CO ru IT E VAN LINKS S OCIALISTEN. 
Groep Rotterdam. Secr. West Varkenoordscheweg 33 - 19 
--------------------------------------------------------------------

tlotterdam 16 - 5 - 52 

\7. K. 
Hiermede nodigen wij U uit tot het bijwonen van een vergadering 

Waar kam. C.Oosterwijk zal spreken,over de noodzaak van een Revolutio
naire partij.Deze vergadering zal worden gehouden in de zaal van cafe 
Kle�burg Stieltjesplein hoek Stieltjesstraat a.s. Maandag 19 Mei 
8 uur n.m. De inleiding zal ong. één uur duren,de rest van de avond 
is vrij voor discussie.Neemt belangstellende mee. 

Namens het comité A.Hofland 
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versl,ag van d_e besloten verga·<lering va]! 
de ui

°
t afdelin Rotteraam van de Revolutionnair 

Communistische Par i R.. • . ' gehouder
t
opTIÖnderd.ag' . 

. " 

' 

·.b Mäar1;1�,e uur, en huize van Sterk, .Arj e, ge-
bóren .18-10-1906 te Vlissing.en (bekendW 

• • �<�'.\!. Aanwezig 10 personen
De vergadering was mondeling aangezegd. 

lio�'l. Oosterwijk, Cornelis, geboPen 6-11-1906 te
Rotterdam (bekend) opent te rtti!rl 20 uur de vergaderü1g, 
heet. allen hartelijk welkom en geeft-een kort overzie:ht 
van de e;ebeurteniasen der laatste weken· en v� de beslis
·sing, · die heeft geleid. tot be:t ui ttre1en van de Rotter
dam.se afdeling uit de R.C.P. (zie·aezerzijde �chrijven 

.l no� 174 dd� 14-2-1952 en no. 227 dd. 22-2-1952) 
Spr. zegt nog eens nadrukkelijk, dat het be-

.. 

sluit Yan het partijbe&tuur.onder de thans heersende om
standigheden· onverantwoord is, en dat de af deling Rotter
dam- de verantwoordelijkheid voor a.e ge.volgen, die bij de 
uitvoering �aarvan zeker n�delig zµllen werken, �iet kan .. , 

.·· nemen. ·: 

Bovendien stáat va:st, .dat, indien het O. v. B. 
geadvtse�+d· zou worden in ·zijn @eheel over te gaan naar 
het. N.v.v., dit door de leden als ,erra.ad van de .arbei
dersklasse beschouwd zal wo:z,den. 

�eveng-· zou men volkomen prijsgeven,' wat mep. 
· · ,. drié jaar geleden is begonnen _en wat nu' bei:eikt is en.

· wel, ·dat een gedeelte van· de R.C. P.-opvatt.ing is opgeno
.' men in het O.V,B.�program, n.l. het ·belangrijkste punt: 

"De glijdende loonschaal'', > Spr. erkent.;..de ,w.aard.e v� de politieke 
in de ma,ssabeweg{�-g, doch is var.i roen�ng,. dat, indien· 
T.'rt:ftzky nog had g�lee-fd� ook hij van me·ning z.ou: .zijn, 
'd�t onder de�.e omätandigheden een andere weg bewand'eld 
di·ende te worden o • . · .. 

' " J 

\l 1 ', . Combrink, Henr:i.cue. Jo.hannes Theodorus,_ gebore.n 
�, 27-501884 �Sêlîiidam, wonènde-te. 1 e-Gravenhage zegt,

dat ook""'a:e afdeling �en Haag, met uitzondering van 
r / 'Drenth, Hugo Herman, ge.boren 23-2-1916 t.e Haste (Dld),
\ · liet 'beelui t van het partijpestuur heeft verworpen .. 

, � 1 Spr. zeg;t het-meeat te ·be"t;reu:ren,. dat de par-
. µ : tij .h.ee,f.t besloten niet meex naar 9u.i t.en op tè tred én. 

·it:i'{·J 1: Dit is. misdadig ten opzichi;'e .van .de 4e Internationale.
f &,.ti \J:, ·. , Daar de ��.t;tij in zijn geheel te klein is, ,, ; 
�. ''\\(· .i levert ,de toet.J;'èding,, en blo.c. tot ):?.et··N. V.V. practisc.h 
.t �1

·� ,, ir t... geen �eu.ltaten op • .J:fi.f ;zou:· nµ.s�qbien mogelijk zijn f alè' 
, ,,;"! t '· -:;� ,il+ a�J.ê �fdelt1;1gen ���lt9t, .. N. V.V. enkele leden van., de
. ,,J f, • .;r .1 p�ij opgenomen .kdhd,é�· w.orde:Q.. 
"" ".. 1 ���!:..,:,..,..� - � 
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Spr. a.cht radicalisEJe ir_ het N.V. V. niet aan
wezig; hoogstens een kl-eine oppositie. De massa iri het 
N.V.V. le�t zich zonder enige tegenwerping neer bij de
besluiten van het bestuur . 

. .:,rr. zegt het eveneens te betrer.re1 , d.a.t de 
af elin,'" �01,terclarr.: met haar uittreden niet :;ewe.cht heeft 
tot het partj, j congres en stelt voor alsnog te bev, erkstel· 
lie;-en, dat een afgevaardi&de van Rotterdam tot het con-
·gres wordt toegelaten.

Spr. zegt er nog niet zeker van te zijn, dat
. het besltJi t va11 het partijbestuur op het congres word-t 

2.angenomen en zez;t tevens toe na het congres !!let Rotter
.dan contact i:e zullen opneiüen er1 te besprek.en, welke 
stappen zullen �orden eenomen. 

Spr. zegt het wenselijk te achten, ir..dien het 
besluit ó.oo� het congres \'lordt aangenomen, dat de afde
lfrig Deri Haag aunsJ uiting zoekt met P..otterclóm, 

1 

Corabrink, Hendrikus Johannes, geboren 25-2- . 
1913 t� Prof van Delf't, ,�'Onende te !)elft, zegt het geheeJ 
eens te zijn r:iet de opvatting van -dé. á:fdelirig Den Raag . 

Coste_;'_!':ijk, :.; • zegt met het ui ttrEvlen niet to� 
he�, congres te hebben willer1 wachtén, o:-ri•' -� + t1e Rotter
damse. af de line_:. naar bui ten 8e� ve�"l< la::..·i nu . i 1 publiceren. 

:,pr. zegt verr1er on�estoor.: te wt�len werken 
<-<an hf: :,, tut etand komeri van een Comité al� voorbereièir..e 
tot l:r:'.: s�ichter. van .een partij op zo bree<' r:;oc�lijke
basi:::. 

:pr. zegt nog geen verklarinc kl�aT te hebben, 
zoals de �!�praak was, doch hieraan zo spoedi1 mozelijk 
te -.u: ::Cel' werken en hierin de nadruJC te wiJ) en, le '"&!'en 0,1 

het. felt, dat de afd{�ling nottt::rdam alleen wegens -'menin� 
verschillen met het partijbestuur is uitr-etreáen, doch 
dat de richtlijnen van de 4e Inte:·nationale word.en aan
gehouden. Tevens zal luidelijk moeten worden gesteld; dro 
de nieuwe partij de massa wil activeren zondex echter 
beslag te wi�len leggen op de vakbeweging. 

Dit geschrift zal de nieuwe partij duidelijk 
CToeten afgrenzen van het Stalinisme . 

1 

Spr. stelt tot -slot voor de naam te kiezen van 
{ 1 11 Comi t_é van links Socialisten". 
1 

.i 

. Vervoleens wordt Siteur, Pieter, geboren 1-9-
1895 te Rotterdam �bekend) verzocht om voorlopig als 
penningmeester te fungeren, terwijl Hofland, Albert, ge
b0ren 14-9-1916 te Rotterdam (Lekend) en Sterk, A., voor
noemd, het secretariaat op zich zullen nemen;deze zul
len dan tevens zotg dragen, dat alle leden en abonné's 
de verklering toegezonden krijgen. 

Bofland, A. zegt, dat wel spoedig een uitnodi
ging tot een bespreking met de Socialistische Unie ver
wacht kan worden en �s van mening, dat men hierop zal 
moeten ir ... gaan. 

Costerwi�k, c. zegt,, dat het :partijbestuur 
zich niet aan de a spraak heeft gehouden, daar beloofd 
was, dat aan de afdeling Rotterda.:i voldoende kranten 
zouden wordeE toegezonden, zodat alle abonné's en leden 
kennis konden nt1wan van het uittreden van de .Etotterdamse 
af-deline;. 

Dit is echter niet ·gebeurd; alleen de post
abonné's hébben op tijd hun krant ontvangen. 

Fofland, A. zegt toe hierover te\zullen schrij 
v��· Nadat alle besluiten zijn goedgekeurd sluit Ooster
wi,Jlr, c. te 22.30 uur de verga�erir..g

_. 
Einde. 
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·Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring 'van de' �levolutionnai!'.._ Com.:1unistische Partij 
(R.C.I:l"", afdeling

�
Rofîërdam, gehouden op î!oensdag 1 13··

Februari 1952, te O uur, ten huize van: Veraloot, 
Harmen, geboren 12-10-1se3 te Schiedam.(bekend) 

1 Aanw.ezig,.7. personen. t:··· :', 1" 
·' . . 

Siteur, Pieter, geb.oren 1-9-1895 te Rotterdam
(bekend) opent te 20'\ 10 uur de vergaderin� en zegt, ,dat 
d·e opvattingen van de afdeling Rotterdam ( zie dezerzijd 
schrijven I.D.No. 174 dd. 14-2-1952) in het partijbe-

').,0/
bstuur zijn besproken en dat Drentn, Hugo Herm�n, gebore

23-2-1916 te Haste (Dld), wonende te 's-Gr�venhage hier
over verslag zal uitbrengen. 

Drenth, H.H. herinnert aan de scherpe tegen� 
stellingen 1.n de vorige ver,:,;adering, welk;e dusdanig wa-· 

�o3� ren, dat Oosteruijk, Cornelis, g�boren 6-11-1906 te Rot 
terdam (bekend) en de gehele Rotterdamse afdeling het 
stan�punt van het partijbestuur niet wilden en konden
aanvaarden. 

Spreker zegt, dat het Rotterdamse st·andpunt 
Zondag j.l. in het partijbestQur breedvoerig' is bespro
ken en van alle zijden is belicht. Na lang wikken en 
wegen is besloten, dat de Rotterdamse afdeling geen �ee
meer zal zijn van de Nederlandse Sectie. 

Spreker ze�t in opdracht van het partijbestuu 
met OosterwiÏk, c., besproken te hebben, hoe alles het 
beste ten ui voer gelegd kan worden. 

hlen is dàn 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 "m�riingsverschillen tt . 

y 
· Spreker zegt, dat de rest van de partij ille-

J gaal zal gaan werken naar>de rich�lijnen·van de·4e 
IJ..Inte.rnationale. en in opdracht van het I.S. in het N.V.V.

zal treden. 
Spiek�r zegt een brief naar de leid�ng van h 

0.V.B. te zullen zenden, waarin hij· bericht, dat hij 
zich terugtrekt uit het O. V. n. , omda,t hij in dez@ 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
genomen tót �êt be��rekep van de persoonlijke
opgep.aan in het N.V. I'. · 

Spr�ker zegL, dat de afgescheiden 



.::: 

. -2-

Rotterdam hier natuurlijk buiten valt, doch dat het 
pa�tijbestuur het wel op prijs zal stellen, als een 
trouwensman van de afdeling Rotterdam zo nu en dan ee�s 
komt prat-en, temeer daar men in Amsterdam in contact 
blijft met het Internationaal Secretariaat en Rotterdam 
dan ook kennis kan nemen van ·de besluiten óp internatio
naal terrein. 

Spreker 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 verwijd�ren ons niet �er� 
qer van elkaar dan.nodig is en misschien zijn we spoedig 
we�r �én en treden �e sterker dan we geweest zijn naar 
voren. 

Spreker eindigt met de verzekering, dat de 
vriendschap zijnerzijds en die van de. partijleiding zàl 
blijven. 

Met een hartelijke handdruk verlaélt' spreke.r 
de vergadering. 

Ooaterwifkt c.,_bet woord nemend, zegt, dat 
de bealies;lng, zoa a deze nu gevallen is,.de beste is; 
to� aan het congres meelopen heeft geen zin meer. 

Practisch kunnen1we meer gaan doen, nu we niet 
meer zijn gebonden aan de partij. Twee jaar geleden pro

beerden we een andere naa� te geven aan -de partij, doch
dit werd door het congres· niet aanvaard. 

We zullen tot een_ nieuwe .pa;rtij moeten komen 
in -0e geest va.n de oude R.S.A.Pot waarvoor meer belang
stelling zal bestaan. 

', ·- ·Spre'kier Bt-el t- voo-� .Qm ,- veordat- 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 
stencild blaadj!:3 worden ingevouwen met de omschrijving 
VaJ1 het Rotterdams� standpunt om te komen· tot ge weder
oprichting van'de oude R.S.A.P. 

, , Dit.wordt aángenome�. 
Tevens stelt spreker voor om op 6_�aart a.s. 

een vergadering te beleggen, w-aarop de reacties van ver
schillende zijden - o.a. �an de Socialistische Unie en. 
de Vlam - zullen worden besproken. Ook zullen dan alle 
o·ude R. S. A.P. -ers worden aangeschreven"

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de ver� 
ga<iering dQor Stteur, P. gesloten • .Eind�. 

/ ,• 

< 
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_...._. ___________________ ...,___

,,. 
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